
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VATAN ORTAK 
DEĞERİMİZ, 

BUGÜN DÜNDEN 
DAHA GÜÇLÜYÜZ 

 
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

gençlere yönelik etkinliklerine bir yenisini 
daha ekledi. Erzincan Belediyesi Çok 
Amaçlı Salonunda, okulumuz Fatih 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tertip 
ettiği ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete 
Yarar’ın konuşmacı olarak katıldığı "Vatan 

Ortak Değerimiz, Bugün Dünden Daha 
Güçlüyüz" isimli konferans düzenlendi. 

Konferans; Erzincan Valisi Sayın Ali 
Arslantaş,  Belediye Başkan Yardımcısı 

Osman Alanur, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz 
Gün, okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve basın mensuplarının 

katılımıyla gerçekleşti. 
 

FATEM’in Sesi 
 

 Fatih Mesleki ve Teknik  Anadolu  Lisesi ’ nin tanıtım  yayınıdır. Yıl : 6  Sayı : 6 

  “Büyük Türkiye İçin Mesleki Eğitim” 

 
"Vatan Ortak Değerimiz, Bugün Dünden Daha Güçlüyüz" adlı konferansı vermek için ilimize gelen Güvenlik 

Politikaları Uzmanı Mete YARAR, geliri ile okul yaptırdığı “Darbenin Kayıp Saatleri” adlı kitabını Erzincan Valisi 
Sayın Ali Arslantaş’a hediye etti. 

 
15 Temmuz gecesi vatanı için canlarını hiçe sayarak dışarı çıkan, kendilerini tankların önüne atan gençlerin 

kahramanlığı üzerinde duran YARAR,  o insanlar sayesinde günlük hayatımıza kaldığımız yerden devam 
edebildiğimizi vurguladı.  Vatanın bir evladı olarak her birimizin “ Ben bugün ülkem için ne yaptım?” sorusunu 

kendimize sık sık sorarak hatırlatmamız gerektiğini belirtti. 
 

Yoğun katılım sağlanan konferansın sonunda Vali’miz Sayın ARSLANTAŞ ve  Milli Eğitim Müdürü’müz Sayın 
GÜN,  Mete YARAR’a hediye takdim ettiler. 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/vatan-ortak-degerimiz-bugun-dunden-daha-gucluyuz_4257753.html
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Okul Sporları Kayak Kuzey Disiplin Türkiye 
Şampiyonası’nda Türkiye İkincisiyiz 

 

Okulumuz öğrencilerinden Fırat KURNAZ, Okul Sporları Kayak Kuzey Disiplin Türkiye 

Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi olmuştur. 5 Şubat 2018 tarihinde Fransa´da yapılacak olan 

Liseler Dünya Şampiyonası´nda ülkemizi, ilimizi ve okulumuzu temsil edecek olan öğrencimizi 

tebrik eder, kendisine başarılar dileriz. 

 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/okul-sporlari-kayak-kuzey-disiplin-turkiye-sampiyonasinda-turkiye-ikincisiyiz_4231300.html
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2017-2018 Genç Erkekler Erzincan 
Şampiyonu FATEM 

 

Final maçında okulumuz futbol takımı Spor Lisesini yenerek 2017-2018 Genç Erkekler 

Erzincan Şampiyonu oldu. Bu güzel heyecanı bizlere yaşatan öğrencilerimize ve emeği geçen 

öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/2017-2018-genc-erkekler-erzincan-sampiyonu-fatem_4193146.html
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Gönüllü Gençler Gönülleri Fethetmenin 
İnceliklerini Bizlerle Paylaştı 

 

Geçtiğimiz günlerde Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri 
okulumuza gelerek derneğin faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında okulumuz 

öğrencilerine yönelik bilgilendirme yaptılar. 
Okulumuz mezunlarından olan Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Faruk Kocatürk yardımlaşma konusunda lise yıllarındaki bir anısından bahsederek bu 

konuda hocalarının desteğini  dile getirdi. 
Derneğe katılmak isteyen öğrencilerin isimleri alındıktan sonra Okul Müdür Yardımcısı Harun 

Yalçınkaya geleneksel hediyemiz olan okul formamızı eski öğrencisi  Kocatürk’e armağan 
etti. Gönüllülük esası ile çalışan tüm dernek üyelerine teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/gonullu-gencler-gonulleri-fethetmenin-inceliklerini-bizlerle-paylasti_4192903.html
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1.Dönem Öğretmen Veli Görüşmesini 
Gerçekleştirdik 

 

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  2017-2018 eğitim-öğretim yılı 1.dönem veli toplantısı 
17.12.2017 tarihinde yapıldı. 

Okulumuzun çok amaçlı konferans salonunda 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen 2017 
2018 eğitim öğretim yılı 1. dönem öğretmen-veli görüşmeleri velilerin yoğun katılımı ile 
gerçekleştirildi. Toplantıya Okul Müdürümüz Bahadır SAZLI’ nın konuşması ile başlandı. 

Dönem başında evlere düzenlenen veli ziyaretlerine dikkat çekilerek öğrencilerin 
akademik  başarılarının artırılmasında, okul içinde öğrenciye kazandırılan davranış ve 

alışkanlıkların pekiştirilmesinde aileye düşen sorumluluklar hatırlatıldı, okul-veli iş birliğinin 
önemi vurgulandı. Okulumuzun çok önem verdiği sosyal sorumluluk projelerimiz hakkında 
velilerimize bilgi verildi.  Genel görüşmenin ardından velilerimiz öğrencilerin durumlarını 

öğretmenleriyle birebir görüşmek üzere sınıflara geçti. 

Katılımlarından dolayı tüm velilerimize teşekkür ederiz. 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/1donem-ogretmen-veli-gorusmesini-gerceklestirdik_4084873.html
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Dünyanın sayılı 5 matematikçisinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Eğitimci Yazar Cengiz TOPDEMİR  okulumuza gelerek  sayı sistemleri üzerine bulduğu ve 
kendi soyadını verdiği ‘Topdemir’ sayı sistemleri ile ilgili öğrencilerimize konferans verdi. 

Matematik dersinin temelden yanlış bir öğretim sistemi ile öğrencilerin korkulu rüyası haline 
geldiğini belirterek bu korkunun sorular sorarak, merak ederek aşılacağını kaydetti. Akli 

dengesi yerinde olan herkesin çarpım tablosunu on saniye gibi kısa bir 
sürede öğrenebileceğini söyleyen TOPDEMİR’in ezberden uzak  kendine özgü çözüm 
teknikleri konferans süresince büyük bir ilgiyle dinlendi. Konferans bitiminde  Okul 

Müdürümüz Bahadır Sazlı tarafından kendisine okul formamız takdim edildi. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

KROS TAKIMIMIZ İL BİRİNCİSİ OLDU 
 

Kros A Genç Takımımız Okul Sporları kapsamında düzenlenen  müsabakada il birincisi 
olmuştur. Beden Eğitimi öğretmenlerimizi ve takım üyelerimizden Fırat KURNAZ, Cihan 

KIRCA, Javeed AHMEDİ, Cem İLGEÇ, Hüseyin KAYA ve Diren Oğulcan ERDEM’i tebrik ederiz. 
 

 

 

 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/kros-takimimiz-il-birincisi-oldu_4020716.html


 

 

3 Aralık Engelliler Günü Bisiklet Yarışması 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla yaptığı bisiklet 
yarışmasında 15-16 ve 16-17 yaş grubunda okulumuzdan Kerem BUYRUK, Emirhan 

ADAŞİROĞLU, Furkan YÜKSEL, Umut GÜLÇİÇEK ve Umut ASLAN katıldı. 
 

Yarışma sonrasında 17 - 18 yaş kategorisinde Öğrencilerimizden; 
Emirhan ADAŞİROĞLU 2. 
Furkan YÜKSEL 3. oldular. 
16 - 17 yaş kategorisinde; 

Umut ASLAN 4. oldu. 
 

 
 
 
 
 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/3-aralik-engelliler-gunu-bisiklet-yarismasi_3965317.html


 

 
3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Engelli 

Parkurunda Empati Yaptılar 
 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Okul yönetimimiz, Proje ekibi Öğretmeni Elif 

YÜKSEL, Proje  öğrencileri Selim DAŞTAN, Furkan TÜRKEŞ, Tolga KILIÇ ve Ümit Haluk 

KARATAŞ tarafından Ordu Caddesi´ndeki Saat Kulesi yanında, engellilerin sorunlarının 

empati yoluyla anlatılması amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde engelliler parkuru 

kuruldu. 

Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk ile Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy´un da 

katılımlarıyla, engelliler için kurulan parkurda gözlerine bandaj takıp tekerlekli sandalyeye 

binerek ve koltuk değneğiyle yürüyerek engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştılar. 

Erzincan Vali Yardımcısı Baştürk, Belediye Başkanı Başsoy ile Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürü Muhammer Doğan, çıktıkları parkurda tekerlekli sandalyeye bindi, koltuk değnekleri 

ile yürüdü, gözlerini bandajla kapatarak verilen görevi yerine getirmeleri istendi. 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/3-aralik-dunya-engelliler-gununde-engelli-parkurunda-empati-yaptilar_3962350.html
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Etkinlikte sağlıklı vatandaşlar da tekerlekli sandalyeye oturup parkurda yer alan engelleri 

aşmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da koltuk değnekleri ile yürüyüp engellerden geçmeye 

çalışırken, bazıları da gözleri kapalı olarak ellerindeki engelli bastonu ile hedeflenen masaya 

ulaşmaya çalışıp verilen görevi yapmaya çalıştılar. 

Katılımcılardan Vali yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin 

Başsoy ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan ile vatandaşların parkurdaki 

engelleri aşmakta zorlandıkları gözlendi. 

Dede Musa Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin engelsiz insanlarca nasıl 

engellendiğini hazırlanan parkurla yerinde gördüklerini aktardı. 

- "En büyük engel, insanın gönlündeki engeldir" 

Toplumsal alanlarda erişebilirlik noktasında ne kadar çok eksiğin bulunduğunu bir kez daha 

gördüklerini belirten Baştürk, şu ifadelere kullandı: 

"Ülkemiz son 10 yılda engelli hizmetlerine verdiği önemle gerek belediyelerimizin, gerekse 

merkezi idarelerimizin engellilerin başta kamu hizmet binaları olmak üzere toplumun ortak 

kullanım alanlarına erişim noktasında katetmiş olduğu mesafeyi gözardı edemeyiz. En büyük 

engel, insanın gönlündeki engeldir. Bizim özellikle toplumun birer parçası olan engellilerimize 

gösterdiğimiz şefkat ve sevgi, onların bütün engelleri aşmasında en temel yapı taşıdır" 

Cemalettin Başsoy ise yaptıkları hizmetlerle engelli vatandaşların her zaman yanında 

olduklarını belirterek, "Bu engelli parkurunda empati yaparak, engellilerin yaşamının ne 

kadar zor olduğunu gördük. Belediye olarak şehrimizde kaldırımlarda, yollarda, bahçelerde 

ve parklarımızda engellilerimizin daha rahat etmesi için elimizden gelen tüm gayreti 

göstererek yeni projeler üretiyoruz." diye konuştu. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

OKULUMUZDA MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMI 
YAPILDI 

 
Okulumuzda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum yıl dönümü ve  Mevlid-i 
Nebi Haftası münasebetiyle program düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN 

ve Eğitimci Yazar Abdulhamit KAHRAMAN teşrif ettiler. 
Düzenlenen etkinlik programına Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlandı. Okulumuz Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi Öğretmeni Salih KARATEPE açılış konuşması yaparak Mevlid-i Nebi Haftası 
etkinlikleri hakkında bilgi verdi.. Ardından  Eğitimci Yazar Abdulhamit 

KAHRAMAN Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (SAV) 33 madde ile ele alan konuşmasını 
gerçekleştirdi. 

Programın sonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri 
verildi. Yarışmada birinci olan iki öğrencimize hediyelerini KAHRAMAN takdim etti. Eğitimci 
Yazar Abdulhamit KAHRAMAN’a Milli Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim Müdürü  Aziz 

GÜN tarafından hediye takdim edildi. Sponsorlara ise katılımlarından ötürü  Okul 
Müdürümüz Bahadır SAZLI tarafından plaket sunuldu. 

 
 
 
 
 
 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/okulumuzda-mevlid-i-nebi-programi-yapildi_3950867.html
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GAZETECİ-YAZAR HİKMET KÖKSAL 
OKULUMUZDA 

 
Geçtiğimiz günlerde Gazeteci-Yazar Hikmet KÖKSAL’ı öğrencilerimize kişisel ve mesleki 

gelişim hakkında konferans vermek üzere okulumuzda ağırladık. Konferans öncesinde İl Milli 
Eğitim Müdürü Aziz GÜN okulumuzun üniformasını Hikmet Köksal’a takdim etti. Konferansı 

dinleyenler arasında Milli Eğitim Şube Müdürü Cevat BİNGÖL de vardı.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/gazeteci-yazar-hikmet-koksal-okulumuzda_3950355.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/gazeteci-yazar-hikmet-koksal-okulumuzda_3950355.html


 
 
 

FATEM AİLESİ MUTLULUĞUNU 
GELENEKSELLEŞEN ÖĞRETMENLER 

GÜNÜ YEMEĞİYLE TAÇLANDIRDI 
 

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak öğretmenler günü için düzenlenen  akşam 
yemeğinde bir araya geldik. 

24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusuna okulumuzun organize ettiği kutlama yemeği ile Çınar 
Restoran’da devam ettik. Yemeğe İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN ve ilkokul öğretmeni , 
Şube Müdürü Cevat BİNGÖL , Ar-Ge Birimi Şube Müdürü Yıldız ERTUNÇ ve Bakanlık Baş 

Müfettişi Mehmet PUNAR  teşrif ettiler. 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü’müz Bahadır SAZLI yaptı. 

Ardından Hatice Zengin ve Raziye Aydemir tarafından hazırlanan ve çok ilgi gören, 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin rol aldığı video gösterildi. Sosyal Sorumluluk Projesi’nde 

görev alan öğretmen ve personelimize plaketlerini Bahadır SAZLI takdim etti. 
Yemek esnasında icra edilen canlı müziğe öğretmen arkadaşlarımız da eşlik ettiler. Her yıl 
olduğu gibi, bu yıl da doğum günü olan öğretmenlerimiz için için yaş pasta kesilerek ikram 

edildi. Gecenin sonuna doğru okulumuz tarafından içtenlikle hazırlanan hediyeler tüm 
personele verildi. 

FATEM ailesi olarak keyifli bir akşam geçirdik. Sevgi ve mutluluk  dolu nice öğretmenler 
gününe... 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/fatem-ailesi-mutlulugunu-geleneksellesen-ogretmenler-gunu-yemegiyle-taclandirdi_3923980.html
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FATEM´DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
HEYECANI VARDI 

 
  24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle okulumuzun çok amaçlı konferans 

salonunda kutlama programı düzenlendi. Programa Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve 

şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 

başlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma 9.sınıf öğrencilerimizden Ahmet Emir 

Erdem tarafından yapıldı. Okulumuzdan mezun olmuş öğrencilerin öğretmenler günü 

mesajlarını içeren sunum izlendi. Program, büyük ilgi gören ve salonda eğlenceli dakikalar 

yaşatan, öğrenci ve öğretmenlerimizin rol aldığı “ Neler Oluyor Hayatta?” adlı video sunumu 

ile son buldu.  

 

 

 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/fatemde-ogretmenler-gunu-heyecani-vardi_3921280.html
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FATEM ÜMİT SAÇMAYA DEVAM EDİYOR 
 

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk 
projesine daha imza attılar. 

Öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grup, ilimizde bulunan 80 yaşındaki bir kişinin 
kullanılamaz vaziyetteki evini onararak toplumsal duyarlılık örneği verdi. Çevresel imkanların 

ve kendi imkanlarının bir araya getirilerek oluşturulduğu  proje kaynaklarıyla şu çalışmalar 
yapılmıştır: 

-Çatının yenilenmesi, dış kapı çelik kapı montajı, iç kapıların boyanması, kilit ve kapı kollarının 
yenilenmesi, 

- Ahşap pencere yerine pvc pencerelerin  monte edilmesi, 
-Odalara alçı yapılması ve evin iç boyasının yapılması 

-Elektrik priz ve anahtarlarının değişmesi, avize ve lamba takılması, 
-Doğalgaz tesisatının yapılması, kombi montajı ve ısıtma tesisatının yapılması, 

-Temiz su tesisatının , bina iç ve dış pis su tesisatının yapılması, 
-Klozet, eviye, lavabo ve banyo bataryası montajı, 

-Islak mekanlarının fayanslarının yapılması, 
-Mutfak dolabı montajı, 

-Giriş kısma demir ve saçtan sundurma yapılması, 
-Bina dışının boyanması. 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/fatem-umit-sacmaya-devam-ediyor_3883425.html


Çalışmalarda tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, inşaat teknolojisi ve elektrik-elektronik 
teknolojileri alanı öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan ekip görev almıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ EKİP 
YEMEĞİNDE 

 
 TÜBİTAK’ın bilimsel projeleri kapsamında adından sıklıkla söz ettiren ve bu  alandaki 

çalışmalarını geleneksel hale getirmeyi başaran FATEM bu yılki çalışmalar için de kollarını 
sıvadı. Başarının kaynağının ekip ruhundan geçtiğini bilen okulumuz, süreç boyunca 

öğrencilere koçluk edecek öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi yemek organizasyonlarıyla bir 
araya getirdi. Danışman öğretmenlikle görevlendirilen 31 öğretmen 4’er kişilik öğrenci 

gruplarıyla samimi bir yemek ortamında proje çalışmaları hakkında sohbet  edip verimli bir 
çalışma döneminin ilk adımını atmış oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/ogretmen-ve-ogrencilerimiz-ekip-yemeginde_3899962.html
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FATEM´DEN BİR İLK DAHA 
 

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullardaki yabancı kişilerle alakalı sorunların 
yaşanmaması ve öğrenci devamsızlıklarını önlemek adına “Güvenli Okul Projesi” 
kapsamında okul giriş ve çıkışları için kartlı turnike sistemini uygulamaya soktu. 

Okulumuzun giriş alanına öğrenci ve personellerin kullanımı için dört kapılı, giriş-çıkış sistemi 
olan turnike  ve araç girişleri için  bariyer sistemi kurulmuştur. Bu sayede kartı olmayan 

yabancı kişilerin okula girmeleri engellenmiş, izinsiz olarak okuldan kaçan öğrencilere de 
turnike ile önlem alınmıştır. 

 
VELİLERE MESAJ GİDİYOR 

Ders başlangıç saatinden itibaren 15 dakika içinde turnikeden geçmeyen öğrencinin velisine 
bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Bu sayede velilerin çok çabuk şekilde öğrenci 

devamsızlığından haberdar olması sağlanmaktadır. 
 

ÖĞRENCİ HAFTALIK DERS PROGRAMINA GÖRE ÇIKIŞ YAPABİLİYOR 
Kartlı sistem sayesinde öğrencinin haftalık ders programı takip edilerek ders saatleri içinde 

dışarı çıkmasına müsaade edilmemektedir. 
 

Bu uygulama ile birçok sorunun bertaraf edileceği kanaatindeyiz. Özellikle devamsızlık 
probleminin büyük ölçüde önüne geçilebilecek, okul önünde öğrencileri rahatsız eden 

kişilerin okul bahçesine girmeleri engellenilebilecektir. 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/fatemden-bir-ilk-daha_3899670.html


 
 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ AZİZ GÜN 
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME 
KURSLARIMIZI ZİYARET ETTİ 

 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN 2017-2018 Eğitim-öğretim yılının birinci 

döneminde okulumuzda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının hafta sonu kısmını 
11.11.2017 tarihinde; hafta içi kurslarını ise 14.11.2017 tarihinde ziyaret etti. 

Devam eden kurslarla ilgili yetkililerimizden bilgi alan GÜN, sınıfları gezerek 
öğrencilerle sohbet etti ve başarılar dileyerek öğrencilerle vedalaştı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/il-milli-egitim-mudurumuz-aziz-gun-destekleme-ve-yetistirme-kurslarimizi-ziyaret-etti_3908884.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/il-milli-egitim-mudurumuz-aziz-gun-destekleme-ve-yetistirme-kurslarimizi-ziyaret-etti_3908884.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/il-milli-egitim-mudurumuz-aziz-gun-destekleme-ve-yetistirme-kurslarimizi-ziyaret-etti_3908884.html


 
 

MAHALLE KOMŞUSUNA YARDIM ELİ 
FATEM’DEN 

 
Yeni bir Sosyal sorumluluk projemiz olan Fatih mahallesinde bulunan ihtiyaçlı bir ailenin 

konutu,proje kapsamında konforlu ve oturulabilir duruma dönüştürülmektedir. 
 

Yapılan çalışmalar; 
Doğalgaz dönüşümü, doğalgaz tesisatı, 

Su tesisat işleri, 
Dış ve iç pis su tesisatı 

Projenin toplam maliyeti 22.000 TL’dir. 
 

Projenin işçiliği Tesisat ve İnşaat Teknolojileri alanı öğrencileri tarafından karşılanmaktadır. 
Çalışmalar devam etmektedir. 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/mahalle-komsusuna-yardim-eli-fatemden_3883615.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/mahalle-komsusuna-yardim-eli-fatemden_3883615.html


 
 

 

VELİLERİMİZİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİK 
 

Okulumuz öğretmenlerinin tamamı il merkezinde ve ile yakın beldelerde oturan ve 68 
öğrenciden oluşan 9.sınıflara veli ziyaretinde bulunmuştur.  Okul rehberlik servisi tarafından 

hazırlanan veli el kitapçığı ziyaret edilen velilere götürülerek okul hakkında bilgi verilmiş, 
şiddet ve bağımlılıkla mücadele konularında veliler bilgilendirilmiştir. Bu sayede okula yeni 

gelen öğrencilerimizin okula uyum sürecine katkı sağlanmıştır. 
 

Veli ziyaretleri  sonucunda ekonomik durumunun iyi olmadığı tespit edilen öğrencilere 
okulumuz öğretmenleri tarafından kahvaltı bursu verilmeye başlanmıştır. 

 
 

 
 
 
 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/velilerimizi-evlerinde-ziyaret-ettik_3866796.html


 
 

REHBERLİK SERVİSİNDEN 
ÖĞRETMENLERE DEĞERLER EĞİTİMİ 

SEMİNERİ 
 

Geçtiğimiz günlerde Rehberlik Öğretmeni Lale Unur tarafından okulumuzdaki öğretmenlere 
yönelik değerler eğitimi hakkında seminer verildi. Seminerde  konuyla ilgili ne gibi çalışmalar 

yapılabileceği hakkında konuşuldu. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içinde değerler eğitimi 
hususunda yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu çalışmalar özetle; saygısız davranışları  ve küfür 
etme alışkanlığını sürdüren öğrencilerin evlerine mektup göndererek veliyi bilgilendirme ve 
öğrencilerin ailelerinin de katıldığı bir video çekerek  olumsuz alışkanlık ve davranışlardan 

öğrenciyi soğutmaya yöneliktir. Seminer sonunda değerler eğitimi konusunda biz eğitimcilere 
düşen görev ve sorumlulukların önemi bir kez daha vurgulandı. 

 
 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/rehberlik-servisinden-ogretmenlere-degerler-egitimi-semineri_3866606.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/rehberlik-servisinden-ogretmenlere-degerler-egitimi-semineri_3866606.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/rehberlik-servisinden-ogretmenlere-degerler-egitimi-semineri_3866606.html


 

DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR KONULU 
YARIŞMADA İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ 

 
15 Mart 2017’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın himayesinde gerçekleştirilen 

toplantıda 2017 yılı "Türk Dili Yılı" olarak ilan edilmişti. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Türk Dil Kurumu iş birliğinde öğretmenlere ve bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim 
gören öğrencilere yönelik olarak “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu Türkçeyi doğru ve güzel 

kullanma yarışması düzenlenmiş, bu yarışmada okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Ceyda Karaca Kıvrak "Edebi Ürünlerde Dil Bilinci Farkındalığı" başlıklı yazısıyla il üçüncüsü 

olmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/dilimiz-kimligimizdir-konulu-yarismada-il-ucunculugu_3840752.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/dilimiz-kimligimizdir-konulu-yarismada-il-ucunculugu_3840752.html


 
 

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 
Bölgesel Ödül Töreni Yapıldı 

 
Bu yıl beşincisi düzenlenen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” kapsamında bireysel 
ve kurumsal bölge ödülü almaya hak kazanan çalışmalarımız, 16.11.2017 Perşembe günü 

saat 11.00’de Simay Otel’de gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldılar. 
 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri arasında sadece ilimizden üç çalışmanın 
ödüllendirildiği ödül törenine Erzincan Vali Vekili Sayın Fatih ACAR, Erzincan Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Recep POLAT, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz GÜN, Bakanlık Maarif 
Müfettişi Mehmet PUNAR ve İzzet IŞIK, Bakanlık Temsilcileri Murat AKKUŞ ve Ufuk Önder 

SERDAR, Kurum ve Okul Müdürleri katıldılar. 
Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, 

Türkiye genelinde yapılan toplam 3357 başvuru  içerisinde ödüle layık görülen 106 çalışmanın 
üçünün Erzincan’dan olması ve ilimizin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ödül alan 
tek il olmasının verdiği haklı gururu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Yeniliğin hayatın bir 
parçası olduğunu vurgulayan GÜN, bu gibi çalışmaları eğitimde uygulamanın ise ayrı bir 

mutluluk olduğunu aktardı. 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN’ün ardından kürsüye gelen Bakanlık 

Temsilcisi Sayın Murat AKKUŞ ise Bakanlık olarak yenilikçilik ödüllerine çok büyük önem 
verdiklerini belirtirken ödüle layık görülen çalışmaları ve programın hazırlanmasında emeği 

geçen herkesi tebrik ederek sözlerine son verdi. 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/egitim-ve-ogretimde-yenilikcilik-odulleri-bolgesel-odul-toreni-yapildi_3832019.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/egitim-ve-ogretimde-yenilikcilik-odulleri-bolgesel-odul-toreni-yapildi_3832019.html


Programda Vali Vekilimiz Sayın Fatih ACAR da bir konuşma yaparken şunları belirtti: 
”Kendisine ‘Eğitim Şehri Erzincan’ ilkesini şiar edinen Millî Eğitim Müdürlüğümüzün, 
Bakanlığımızın bu projesi içerisinde kendine yer edinmesi tesadüfi değildir. İlimizin 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ödül alan tek il olma başarısını göstermesi takdire 
şayandır. Bu başarılarından ötürü başta İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN  olmak 

üzere ödüle layık görülen projelerde emeği geçen İl Millî Eğitim Müdürlüğü idarecilerini ile 
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerini de tebrik ediyor; 

başarılarının devamını diliyorum.” 
Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde “Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Kategorisi”nde  “Öğrendiğimizi Uyguluyoruz” çalışması ile; Proje Ekibi Öğretmenleri: 
Harun YALÇINKAYA 

Metin ÖZFİDAN 
Osman Nuri GÜNEŞ 

Yakup İLHAK 
Metin DAĞAŞAN 

 
“Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler Kategorisi”nde ise “Demir Kelepçe Sıkar” çalışması 

ile; Proje Ekibi Öğretmenleri: 
ÖZCAN ÖNAL 

Salih Harun KARSAK 
Harun SATILMIŞ 

öğrenciler Servet TOKLU, Hakan ŞAKAR; plaket, başarı belgesi ve hediyelerini aldılar. 
Ödüllerin ardından Okul Müdürümüz Sayın Bahadır SAZLI da Bakanlığımız tarafından 

gönderilen “Eğitimde Yenilikçilik Beratları” ve Valiliğimizce verilen “Başarı Belgesi” ile 
ödüllendirilirken İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN de “Eğitimde Yenilikçilik 

Çalışmaları” kapsamında yaptığı hizmetlerden ötürü Bakanlığımız tarafından plaketle 
ödüllendirildi. Program, çekilen toplu fotoğrafların ardından yemek ikramıyla sona erdi. 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

10 KASIM ATATÜRK´ Ü ANMA PROGRAMI 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ´ün ölümünün 79. 
Yıldönümü münasebetiyle okulumuzda anma programı düzenlendi. Programda 

öğrencilerimiz yazı ve şiirler okuyarak bu özel günün önemini bizlere hissettirdiler.  Oratoryo 
gösterisi ve Atatürk´un sevdiği müziklere programımız sona erdi.  

 

 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/10-kasim-ataturk-u-anma-programi_3831749.html


 
 

BİZ BİR AİLEYİZ 
 

Geçtiğimiz hafta okulumuzda velilerimizin katılımı ile ´´Okul Aile Birliği Toplantısı´´ 
gerçekleştirildi. Okul müdürümüz Bahadır SAZLI açılış konuşmasını yaparak velilerimize okul 

kuralları hakkında bilgiler verdi. Özellikle okul-aile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Aile 
kelimesinin birlik beraberlik demek olduğunu, birlikte hareket etmenin bizi daha güçlü 

kılacağına vurgu yaptı. Sonrasında Okul Aile Birliği başkan üyelerinin seçimi yapıldı. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/biz-bir-aileyiz_3746848.html


 
 

Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN ´ün 
Okulumuzu Ziyareti 

 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, okul ziyaretleri kapsamında okulumuz Fatih 

Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesini ziyaret etti. 
Okulumuzu ziyaretinde yeni yapılan okul giriş çıkış turnikelerini inceleyen GÜN, okul 

müdürümüz Bahadır SAZLI´dan bilgi aldı. 
Okul Müdürümüz Bahadır SAZLI, öğrencilere verilen kartla giriş çıkışlarını yaptıklarını, bu 

sistemin aynı zamanda yoklama yerine geçtiğini, ilk dersin 15 dakikasından sonra giriş yapan 
öğrencinin velisine otomatik olarak bilgilendirme mesajı gönderildiğini ve dersi olduğu saatte 
sistemin öğrencinin dışarıya çıkışına müsaade etmediğini ifade etti. Sınıfları de gezen İl Millî 

Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, öğrencilerle bir araya geldi. 
 

 
 
 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/milli-egitim-mudurumuz-aziz-gun-un-okulumuzu-ziyareti_3604893.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/milli-egitim-mudurumuz-aziz-gun-un-okulumuzu-ziyareti_3604893.html


 
 

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 
FATEM´e 

 
Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi 

ve paylaşımının sağlanması amacıyla yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne 
2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 3357 başvuru yapılmış olup, okulumuzda bu 

kapsamda iki proje ile 16 Kasımda Bölge ödül töreninde Kurumsal katılımda 9 il arasında iki 
birincilik ile Türkiye´de iki kategoride birinci olan tek okul olmayı başarmıştır. Emeği geçen 

tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/egitim-ve-ogretimde-yenilikcilik-odulleri-fateme_3578243.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/egitim-ve-ogretimde-yenilikcilik-odulleri-fateme_3578243.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fatem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/24/01/145532/resimler/2017_10/10085412_05110916_bYlge_YdYlYne_layYk_YalYYmalar_2017-5.jpg


 
 
 

FATEM´DE AŞURE GÜNÜ ETKİNLİĞİ 
 

Muharrem’in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem), dokuzuncu günü ile onuncu günü 
arasındaki geceye de Aşure Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerîmde kıymet verilen dört 

aydan biridir. Aşure Gecesi, bu ayın en kıymetli gecesidir. 
 

Okulumuz da bu güne özel tüm okul ve pansiyon öğrencilerimize aşure dağıttı. Aşure 
pansiyon yemekhanemiz çalışanları tarafından yapıldı. Dağıtımını ise okulumuz öğretmenleri 

yaptı. 
 
 
 

 

 
 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/fatemde-asure-gunu-etkinligi_3559291.html


 
 

FATEM´den Şırnak Çakır Söğüt Komando 
Tugayına Cimin Ketesi,Cimin Üzümü, 

Kemaliye Ekmeği ve Tulum Peyniri 
 
 

15 Temmuz  etkinlikleri kapsamında Şırnak´ta görev yapan iki astsubay ile öğrencilerimizi bir 
araya getirerek terörle mücadele ve bunun önemi hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdik. 

Görev yerlerine gidecek olan askerlerimize Erzincan Cimin ketesi,Tulum Peyniri,Cimin 
Üzümü, ve Kemaliye ekmeğinden oluşan 400 kişilik ürünleri öğrencilerimizin ve 
öğretmenlerimizin katkıları ile Şırnak Çakır Söğüt Komando Tugayına gönderdik. 

 
 

 
 

 

http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/fatemden-sirnak-cakir-sogut-komando-tugayina-cimin-ketesicimin-uzumu-kemaliye-ekmegi-ve-tulum-peyniri_3539361.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/fatemden-sirnak-cakir-sogut-komando-tugayina-cimin-ketesicimin-uzumu-kemaliye-ekmegi-ve-tulum-peyniri_3539361.html
http://fatem.meb.k12.tr/icerikler/fatemden-sirnak-cakir-sogut-komando-tugayina-cimin-ketesicimin-uzumu-kemaliye-ekmegi-ve-tulum-peyniri_3539361.html

