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 AR-GE araştırmaları günümüz dünyasında söz sahibi ülkelerin bu çalışmalara verdiği 
önemle ve nitelikli insan gücünü ön plana çıkarma açısından son derece önemlidir. İyi eğitil-
miş insan gücüne sahip ülkeler nüfusları az da olsa eğitilmemiş veya eğitimi yetersiz kala-
balık nüfusa sahip ülkelerden daha etkili bir konuma sahiptir. Bu düşünceyle müdürlüğümüz 
bünyesinde yer alan ekibimiz de bu anlayışla hareket etmektedir.  

 Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan AR-GE birimi, alanında uzmanlaşmış 
4 öğretmenden oluşmaktadır. Bu ekip, büyük bir uyum ve motivasyon içerisinde çalışma-
larını sürdürmektedir. AR-GE ekibi olarak eğitimin paydaşları arasında ortak bilinci uyandır-
mak, iletişime katkı sağlamak, sorumluluk duygusunu oluşturarak eğitim-öğretimin kalite-
sini yükseltmek ilkesinden hareket ederek bültenimizi size sunmayı amaçladık. 

 Müdürlüğümüzce yürütülen “Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Projesi” öğretmen ve 
öğrenci birlikteliğine katkı sağlamak amacıyla, Mardin il genelinde ve ilçelerinde koordineli 
bir şekilde yürütülmektedir. Projemiz “Değerler Eğitimi”, “Akademik Başarının Artırılmasına 
Yönelik Yapılacak Çalışmalar”, “İlimizde Yapılacak Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler” ve 
“Dikkat Okuyoruz ve Yazıyoruz!” adlı 4 Başlık ve her bir başlığın altında 7 Adım olarak yürü-
tülmektedir. Çalışmalarımız mardin.meb.gov.tr ve mardinarge.meb.gov.tr ve sosyal medya 
hesaplarımızda “mardinarge” kullanıcı adıyla yayınlanmaktadır.

 Müdürlüğümüzün kendisinin yürüttüğü ya da ortak olduğu birçok güzel proje hayat 
bulmuştur. Devam eden çalışmalarımızı ve gerçekleşen faaliyetlerle ilgili haberleri sonraki 
bültenlerde de göreceksiniz. Çalışmalarda görev alan ve bülteni hazırlayan mesai arkadaş-
larıma emeklerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

YAKUP SARI
İl Milli Eğitim Müdürü

  Eğitim kurumları bireylerin sosyalleşmesine, toplumsal ve kültürel değerleri kazanmasına katkı sağlaya-

rak toplumsal yapının devamlılığını sağlar. Eğitim, bir yandan bireylere toplumun kültürünü değerlerini kazandır-

makta ve onların kişiliklerini geliştirmelerine zemin hazırlamakta diğer yandan da onlara toplumun yapısını değiş-

tirici ve onları ileriye götürücü, eleştirici düşünme becerisi kazandırmaya çalışır. Eğitim camiası olarak tarihimizin 

önemli dönemeçlerinden birini yaşadık, yaşamaya devam etmekteyiz. Yakın zamanda yaşadıklarımız eğitimin ne 

kadar hassas ve ehemmiyete sahip bir konu olduğunun açık göstergesidir.  

 Ülke olarak geçen temmuz ayında büyük bir kalkışma girişimiyle karşı karşıya kaldık ancak milletimizin 

gösterdiği büyük dirayet ve vatan sevgisiyle birlikte bu harekete sebep olanlara ülkece büyük bir ders verdik. 

Başta eğitim olmak üzere devletimizin bütün organlarına sızan ve bir virüse benzeyen bu girişim devletimizin ve 

milletimizin ulvi duruşu ile temizleniyor ve temizlenmeye devam edecek. Unutulmamalıdır ki dünyayı değiştirmek 

için kullanılabilecek en güçlü silah eğitimdir. Bu sözden hareketle Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE birimi 

olarak var gücümüzle bu uğurda mesai harcamaktayız. Amacımız çağdaş, üretken, elinden ve dilinden zarar gel-

meyen, ailesine ve ülkesine faydalı nesiller yetiştirmektir.

  AR-GE, günümüzde bütün kurum ve kuruluşlar için vazgeçilmez bir hal almıştır. Dünyada yaşanan krizler 

incelendiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıkmaktadır. AR-GE’nin krizlerden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında 

daha çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu görülmektedir.

 Müdürlüğümüzce yürütülen birçok proje başarıyla uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir.   

Yüklenmiş olduğumuz bu sorumluluğun bilincinde olarak eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için ilimizdeki 

bütün eğitim paydaşlarıyla el birliği ve gönül birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

 AR-GE Biriminin, öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin ortaya koyduğu başarılı çalışmaları, proje-

lerle ilgili tüm faaliyetleri AR-GE Bülteninde bir araya getirilmesi, yapılan işlerin kamuoyuna duyurulması açısın-

dan önemlidir. Bu çalışmamızın eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerim.
ABDURRAHMAN ŞAHİN

İl Milli Eğitim Şube Müdürü
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15 TEMMUZ KAHRAMANLARININ ANISINA

 15 Temmuz… Tarihin tozlu sayfalarına geçen kanlı bir gece; tarihin tozlu 
sayfalarına ilmek ilmek kazınan şanlı bir gece. Direnişin vücut bulmuş halini bi-
rebir yaşadığımız, “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyerek akın akın mey-
danlara yürüdüğümüz, tek yürek 
olduğumuz destansı gecedir 15 
Temmuz. 
 15 Temmuz darbe girişimini 
yaşamları pahasına engelleyen, 
Türkiye’nin ve halkımızın karanlık 
günlere sürüklenmesini önleyen 
şehitlerimizi, İl Milli Eğitim olarak 
unutmadık. Şehitlerimizin adı-
nı sonsuza kadar yaşatabilmek ve şehitlerimiz gibi nice bireyler yetiştirmek için 
okullarımızda anma etkinlikleri, programlar düzenledik, köşeler, panolarla içleri 
yanan annelere üzülmeyin bizler de sizin evlatlarınızız artık dedik. Kahramanla-
rımızın isimlerini okullarımıza verdik. Amacımız; şehitlerimizin vatan ve dini uğ-
runa yaptığı mücadeleyi, gerektiğinde canını ortaya koyup vatanına sahip olma 
kahramanlığını gelecek nesillere aktarmaktır. Sonraki sayfada ilimiz okullarında 
yapılan çalışmalardan örnekler sunulmuştur.

DEMOKRASİMİZE ARMAĞAN: 15 TEMMUZ
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TÜM İLÇELERİMİZDE ORTAK SINAVLAR
DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPTIK

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup 
Sarı’nın katılımıyla Strateji Geliştirme Hiz-
metleri Şube Müdürü Abdurrahman Şahin 
ve AR-GE ekibi olarak  “Ortak Sınavları” 
değerlendirmek, istatistikleri ve verileri pay-
laşmak, ilçelerin genel durumlarıyla ilgili bilgi 
alışverişinde bulunmak amacıyla 10 ilçemiz-
de “Ortak Sınav Değerlendirme Toplantıları” 
yaptık. Toplantılara ilçelerimizde görev yapan 
idarecilerimiz ve branş öğretmenlerimiz katıldı. 
Oldukça verimli geçen toplantılarda ilçelerimi-

ze ait veriler öğretmenlerle paylaşıldı. Toplantılarımızda 
bizi yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Yakup Sarı öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmalar-
da, müdürlük olarak bu istatistik ve verileri tutmaların-
daki amaçlarının ilçelerimizi ve okullarımızı yarıştırmak 
olmadığını, asıl amaçlarının ilimizin ortak sınavlardaki 
genel durumunun fotoğrafını çekmek, ilimizin ortala-
masını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak, ders ve okul 
bazındaki eksikliklerimizi tespit ederek bu eksiklikleri 
gidermek adına önlem almak olduğunu 
söyledi. Ayrıca ilimizin TEOG ortala-
masının her geçen yıl artarak yükseliş 
eğiliminde olduğunu dile getiren Sarı 
bu vesileyle bütün öğretmenlere ve 
idarecilere teşekkür ederek ikinci dö-
nem gerçekleştirilecek olan Ortak Sı-
navlarda da idareci ve öğretmenlerin 
üzerlerine düşen vazifeleri layıkıyla 
yerine getireceklerinden yana şüp-
hesi olmadığını dile getirdi.

 İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Şahin toplantılarda sunum görevini üstlenirken 
öğretmenlerle yapılan karşılıklı soru-cevaplarla öğretmenlerin zihinlerinde okullarıyla ilgili olan 
sorunlara yanıtlar arandı.

 Yapılan sunumda kullanılan veriler, derslere göre 
okullarında ilçe, il ve ülke bazında konumlarını açık bir 
şekilde ortaya koymuştur. Yargı niteliği taşımayan bu ve-
rilerle beyin fırtınası yapılarak önümüzdeki dönemde ger-
çekleşecek olan sınavlarda alınması gereken önlemler ve 
yapılması gereken iyileştirmeler konuşuldu.

 Son derece verimli geçen sunumlar ikinci dönem “Or-
tak Sınavlar”ından önce tekrarlanacaktır bilgisi verilerek ta-
mamlandı.

TÜM İLÇELERİMİZDE ORTAK SINAVLAR
DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPTIK
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HEDEFE DOĞRU 4 BAŞLIK 7 ADIM PROJESİ HAYATA 
GEÇİRİLDİ

 Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bi-
rimi olarak AB projeleriyle ilgilendiğimiz kadar 
yerel projelerle de ilgilenmek isteği içerisindey-
dik. Uluslararası projelerin gelişen dünyayı ya-
kalamaya yardım etmesi, yeni ufuklar açması, 
katılan insanlara yeni vizyonlar yüklemesi ya-
dsınamaz; fakat uluslararası sahada bütünlüğe 
erişebilmek için yerel çalışmalarla Mardin’in 
tüm ilçelerindeki okullar arası iletişimin de güç-
lenmesi gerekmekteydi. Bu sebeple okulların 
bütününde uygulanması için hazırlanacak faa-

liyetler ve çalışmalar bütününü kapsayacak bir proje tasarlanmıştır. Proje “Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım” 
ismiyle bütün okullarda yürütülmek üzere okullara iletilmiştir.

 Projemiz Mardin il bütünündeki okulları aynı çatı altında toplamak, eğitim-öğretim faaliyetlerini daha 
kaliteli bir hale getirmek, çocukların bilgi ile donatılırken sosyal yaşama da uyumlu bireyler olarak yetişmele-
rine yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Temelde anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin 
sağlıklı bir kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal değerler konusunda kazanımlarını ve farkındalık dü-
zeylerini arttırmak, akademik bilginin yanında gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış, 
elinden dilinden zarar gelmeyen öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.

 Projemizde 4 ana başlık ve bu başlıkla ilgili 7 adımdan oluşan bir çalışma yaptık. Değerler Eğitimi, 
Akademik Başarının Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar, Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler, Okuyoruz ve 
Yazıyoruz adlı başlıklarımızın yer aldığı projemiz çalışma ve uygulama takvimine uygun bir şekilde sürdürül-
mektedir. Projemizin başlıklarını ve adımlarını detaylı bir şekilde aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

BİRİMİMİZİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ANKETE YOĞUN 
İLGİ VARDI

  
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biri-
mi tarafından hazırlanan ve ilimizin eğitim-
deki başarısını arttırmak, yapılacak projelerle 
ilgili bilgi havuzu oluşturmak, ilimizde görev 
yapan öğretmenlerimizin ilgi alanlarını, daha 
önce yapmış oldukları çalışmaları tespit 
ederek ilimizde yapılacak kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetlerden öğretmenlerimizi 
haberdar etmek adına hazırlanan anket öğ-
retmenlerimiz tarafından büyük ilgi gördü. 
İlk 24 saat içinde yaklaşık 2300 öğretme-

nimizin katıldığı ankette yaklaşık 9000 öğretmenimize ulaşarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve AR-GE 
birimimizin bu sene ve önümüzdeki yıllar için yapılacak çalışmalarından öğretmenlerimizi haberdar etmek 
ve onların ilgi alanlarını öğrenerek bu doğrultuda çalışmalar yapmak amacındayız. Düzenlemiş olduğumuz 
anket çalışmamıza katılan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.
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VALİ AMCA’YA MEKTUP VAR

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ba-
şarıyla yürütülen “Vali Amca’ya Mektup Var” adlı 
projemiz ilimiz genelinde eğitim gören tüm orta-
okul ve 9. sınıf düzeyindeki öğrencilerin Sayın Va-
limiz Mustafa YAMAN ve eşi Gülseren YAMAN’a 
istek ve temennilerini mektup yoluyla iletmeleri-
ni sağlamak amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerimiz 
uygun görülen ders saatlerinde herhangi bir konu 
kısıtlaması olmadan gönül ülkelerinden geçen her 
şeyi dilediklerince mektuplarına yazmışlardır.

 Yazılan mektuplar Müdürlüğümüzce görev-
lendirilen öğretmenler tarafından tek tek okunup dilek 
ve temennilerine göre sınıflandırılmıştır. Bu projeyle 
öğrencilerimizin sorunlarının dinlenmesi ve sorunlara 
çözümler üretilmesi, öz güven duygularının pekiştiril-
mesi, sosyal gelişimlerine katkı sağlanması, bireysel ve 
ailesel ihtiyaçlarının belirlenip temin edilmesi amaç-
lanmıştır.  Okunan mektuplar ve geri yapılan dönüşler 
yerel gazeteler ve Twitter aracılılığıyla hedef kitleye 
duyurulmuştur, duyurulmaya da devam edecektir. Bu 
projede hedeflerimiz, öğrencilerin gönlüne dokunabil-
me, öğrencilerin dilek, istek ve önerilerini saptayabil-
medir. Projemiz başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında Sayın Valimiz Mustafa YAMAN 
ve eşi Gülseren YAMAN’ı okuluna ve evine davet eden öğrenciler sırayla ziyaret edilmeye başlanmış ve bu 
ziyaretler esnasında öğrencilere verilen hediyelerle gönülleri alınmıştır. Projemiz sayesinde eğitim kalitesi 
arttırılmıştır.

DİKKAT OKUYORUZ!
 Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç 
kuşkusuz bilginin paylaşılmasıdır. İnsanlar ilk başta yaşadıklarını, daha 
sonra ise düşündüklerini bir sonraki nesle aktarmak ihtiyacı hissettiler. 
Bu şekilde insanlar bilgilerini önce mağara duvarında çizimlerle daha 
sonra ise teknolojinin gelişmesiyle kitaplara aktardılar. Bu şekilde in-
sanlar başkalarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak zihinsel geli-
şimlerini, bakış açılarını, hayal güçlerini geliştirdiler. 
 Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan bağımlılığı-
mız, kitap okuma alışkanlığımızı olumsuz etkileyen en önemli faktör-
lerden biri olarak öne çıkıyor. Bu olumsuz etkileri azaltmak ve öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, 
okuma yazmayı sevdirmek; öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, kendilerini daha rahat ifade et-
melerini sağlamak ve Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak için İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü olarak “Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım” projemizin “Dikkat Okuyoruz ve Yazıyoruz” adlı “4. Başlık”ının “1. 
Adım”ı olan “Okullarımızda Okuma Saati Etkinliği” planlanmıştır. Bu etkinlik kapsamında haftanın her günü 
farklı bir ders saati kitap okuma saati olarak belirlenip bu ders saatinde öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde 
kitap okumaktadır.
 “Okullarımızda Okuma Saati Etkinliği” uygulanmaya başlayalı az bir zaman olmasına rağmen şimdi-
den okullarımızdan olumlu dönütler gelmiş olup, öğrencilerimiz için faydalı olduğu görülmüştür.
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TALHA UĞURLUEL ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU
 Mardin Valimiz Sayın Mustafa YAMAN, 
Mardin Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl 
Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI, kamu kurum 
müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve 
öğrencilerin katıldığı yaklaşık bin kişinin hazır 
bulunduğu konferans 9 Kasım 2016’da gerçek-
leştirildi.

 Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 
“Mardin’den Kudüs’e Artuk Bey" adlı konfe-
ransta Uğurluel, “Arzın Kapısı Kudüs - Mescid-i 
Aksa” kitabının tanıtımını yaparak, kitabında iş-
lediği Kudüs ve Mardin´deki bağlantıları anlat-
mak üzere öğrencilerimizle buluştu. Öğrencile-
rimize tarihimizin önemi ve değeriyle ilgili engin 
bilgiler veren Uğurluel düzenlediği konferansla izleyiciler tarafından büyük bir dikkatle dinlendi.

 Kitabın içeriği hakkında bilgi veren ve Kudüs’ü anlatan Talha 
Uğurluel, konferans salonunda karşılaştığı kalabalık okuyucu 
kitlesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirirken ka-
tılımın beklentisinin üstünde olduğunu belirtti. Mardin’de ya-
pılan söyleşi ve imza gününü hayatında hiç unutamayacağını 

söyleyen Talha Uğurluel, “Birçok toplantı ve 
söyleşilere katıldım. Ama inanın hiç bu kadar 
onur duymadım. Bugün hayatım boyunca bir 
anı olarak kalacaktır.” dedi.

 Konuşmaların ardından, salonu dol-
duran öğrenciler ve okuyucular, yazar Talha 
Uğurluel´e kitaplarını imzalattıktan sonra ha-
tıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

İLETİŞİM AİLEDE BAŞLAR
 İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki in-
san ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, 
düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.

 Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir ya-
şam sürmek için çevresindekilere iletişime geçer. 
Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermek için ile-
tişim oldukça gereklidir.

 “Aile toplumun temel taşıdır” klişe cümlesini 
hepimiz biliriz. Ama bu sıradan cümlenin içinde sak-
ladığı gerçekler üzerine pek de düşünmeyiz. Oysa 
aile, fertlerinin ilk eğitimi aldığı, sevgi ve saygının ru-
hun özüne yedirildiği, “birey” olma vizyonunun kazan-
dırıldığı en önemli aidiyetlerimizdendir.

 Tüm bunlar göz önüne alınarak Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünce “İletişim Ailede Başlar” semineri düzenlendi. Seminere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa YAMAN, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI, Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim uzmanı Fatih 
Akbaba, bazı kamu kurum amirleri ve çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı.

 Seminerde yapılan açılış konuşmalarının ardından seminer Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim uzmanı 
Fatih Akbaba’nın sunumuyla devam etti. Fatih Akbaba’nın eğlenceli sunumuyla renklenen programda Aile Ya-
pısı, Çocuk ve Aile İlişkisi, Doğrularımız ve Yanlışlarımız üzerine yoğunlaşırken yaklaşık 1 saat süren programın 
sonunda, gelen misafirlere imzalı kitap hediye edildi.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİ DÜZENLENDİ
 24 Kasım Öğretmenler Günü onuruna Mardin Va-
liliği tarafından bir öğretmenler günü yemeği düzenlen-
miştir. Öğretmenler günü yemeğine farklı okullardan yüz 
öğretmen davet edilmiştir.

 Öğretmenler tarafından yoğun katılımla düzen-
lenen yemekte Milli Eğitim Diller ve Dinler Korosu’ndan 
birkaç öğretmen enfes bir müzik şöleniyle gece boyu ye-
meğe eşlik etmiştir.

 Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi 
tarafından hazırlanan “Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Tanıtım Slaytı” öğretmenler günü yemeği sürerken, öğ-
retmenlerimizin bilgilenebilmesi için büyük ekranda yan-
sıtılmıştır. Tanıtım slaytında Mardin İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün yaptığı çalışmalar ve müdürlükle alakalı genel 
istatistiki bilgiler yayımlanmıştır.

 

Yemekte Sayın Valimiz Mustafa YAMAN ve eşi 
Gülseren YAMAN ile Sayın İl Milli Eğitim Müdü-
rümüz Yakup SARI davetlilerle yakından alaka-
dar olmuş, bütün öğretmenlerle birebir sohbet 
edip okulları ve eğitimin gidişatıyla ilgili bilgiler 
almışlardır. Oldukça keyifli geçen yemekten öğ-
retmenler son derece memnun olarak ayrılmış-
lardır.

TÜRKÜLERİMİZİ BİR DE "MARDİN MİLLİ EĞİTİM DİLLER 
VE DİNLER KOROSU"NDAN DİNLEYİN

 Öğretmenlik insanlık tarihinin en eski ve en hayati 
mesleklerinden biridir. Nurettin Topçu’nun da dile getir-
diği gibi “Muallim, ruhların sahibidir. Hakikatte doktoru-
muzdur, disiplin kurucumuzdur.” 

 Manevi değerler toplumumuzun temel taşlarıdır. 
Biz öğretmenlerin en temel görevi ise gelenek gö-
reneklerimize, ahlaki değerlerimize, örf adetlerimize 
uygun, toplum ahlakını bireysel ahlaktan üstün tutan 
bireyler yetiştirmek olmalıdır. Manevi değerler sosyal 
vicdanı canlı tutar, insan ve toplum ilişkilerini güçlen-
dirir. Genç nesiller ancak manevi değerler şemsiyesi 

altında hakikati görebilirler. Manevi değerlere olan bağlılık geçmiş ve geleceğe olan algımızı temellendirir. 
Biz eğitmenler olarak geçmişe ve geleceğe gerçekçi bakış açılarına sahip öğrenciler yetiştirmenin gerek-
liliğinin peşinde olmalıyız.

 Öğretmenler ki topluma yön verecek, aydınlık yarınların 
oluşmasına vesile olanlardır. Roller büyük; elimizde yoğrul-
mamış hamur, açmamış tomurcuklar var. Değerimiz büyük. 
Geleceğin devlet adamlarını, bakanlarını, mühendislerini, dok-
torlarını, öğretmenlerini yetiştireceğiz. İşte bu yüzdendir ki öğ-
retmenlerin toplum içinde ne kadar etkili olduklarının farkına 
varmak mühimdir. Hiçbir ekonomik ve sosyal güç bir öğret-
menin toplumsal değişim ve dönüşüm üzerindeki etkisinin 
yerini alamaz. 

 Sağlam zihinlerin, madden ve manen tam bir 
sağlıklı bütün olarak yetişmiş evlatların mimarı olan 
öğretmenlerin “24 Kasım” gibi sembolik bir günle 
anılmasına Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
katkı sağlamak istedik. Bu amaçla Mardin Atatürk 
Kültür Merkezi’nde bir “Öğretmenler Günü” progra-
mı düzenlenmiştir. Yoğun katılımın olduğu program 
şiirler, yazılar, videolarla süslemişti.

 
 Programda Mardin’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından kurulan “Mardin Milli Eğitim Diller ve Dinler 
Korosu”, “24 Kasım Öğretmenler Günü” onuruna konser 
verdi. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice ol-
mak üzere 5 farklı dilde halk şarkılarının okunduğu kon-
serde İslami ilahiler ve Süryani ilahileri de 50 kişilik koro 
tarafından seslendirildi.



Yerel Projeler Yerel Projeler
mardin

Milli Eğitim Müdürlüğü

mardin

Milli Eğitim Müdürlüğü

Mardin AR-GE | 2016/2•18• 2016/2 | Mardin AR-GE •19•

 Aziz Sancar’ı yetiştiren bu topraklarda Aziz Sancar anıl-
mazsa olmaz diyerek çıktık yola. Umuda yol alan güzel öğren-
cilerimize yoruldukları yerde bir umut ışığı yakabilmekti bütün 
arzumuz. Üzülmeyin siz de varsınız, değerlisiniz, belki daha zor 
şartlarda yetişiyorsunuz, yaşıtlarınızla eşit şartlarda değilsiniz 
ama sizler de parlayabilirsiniz; tıpkı Aziz Sancar gibi demekti ni-
yetimiz. Güzel yürekleri sıcak bir dokunuşla aydınlığa uyandırabil-
mekti hedefimiz.

 Öğrenciler bilmeli, görmeli, tanımalıydı kendi içlerinden 
çıkan bu dehayı. Milli Eğitim Müdürlüğü adına öğrencilerimizi 
bilgilendirmek, onların farkındalığını arttırmak, kendi yürüdükleri 
yoldan yürüyerek güzelliklere erişmiş bu insanı onlara model haline getirebilmek için “Aziz Sancar Bilim 
Olimpiyatları” adı altında çeşitli yarışma, etkinlikler düzenlenmiştir. Bilim olimpiyatlarının yanı sıra kompo-
zisyon ve resim alanlarında da yarışmalar tertip edilmiştir.

 Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Mardin ili genelinde or-
taöğretim ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 
bilgi yarışmalarından oluşmuştur. Lise öğrencileri için bilim 
olimpiyatları ve kompozisyon yarışması; ortaokul öğrencileri 
için ise bilim olimpiyatları ve resim yarışması düzenlenmiştir. 
Yarışmaların daha cazip hale gelebilmesi için ilk üçe giren 
öğrencilerin ödüllendirileceği duyurulmuştur. 

 Bilim olimpiyatlarında ortaokul düzeyindeki öğrenciler için 
fen- teknoloji ve matematik alanları; lise öğrencilerine yöne-
lik olarak da matematik, fizik, kimya, biyoloji alanlarında soru-
larhazırlanarak bir bilgi yarışması düzenlenmiştir. Öğrenciler 
önce ilçe düzeyinde yarışmışlar, ilçede birinci olan ekipler il 
merkezine gelerek olimpiyatlara katılmaya hak kazanmışlar-
dır. İl merkezinde yapılan yarışmada ilk üçe giren öğrenciler 
çeşitli gezilerle ödüllendirilmiştir. 

 Liseler için düzenlenen kompozisyon ve ortaokullar için 
düzenlenen resim yarışmalarının konuları belirlenmiş ve 
eserler öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, daha sonra 
ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kompozisyon 
ve resim yarışması “Bir Başarı Hikâyesi / Aziz SANCAR”, “Bi-
lim ve Kararlılık”, “Dillerin, Dinlerin, Kültürlerin Şehri Mardin 
ve Aziz SANCAR”, “Bilim ve Evrensellik” konularında düzen-
lenmiştir. Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler çeşitli şekillerde 
ödüllendirilmiştir.

 Yarışma öğrencilerin farkındalık düzeyini arttırmada çok 
başarılı olmuş, hızla düzenlenen bu etkinliklerle kendi ya-
şadıkları topraklarda yetişen, yüreği güzel başarılı bir insana 
yakınlaşmanın haklı gururuyla öğrencilerin motivasyonları 
gözle görülür bir biçimde artmıştır.

GURURUMUZ AZİZ SANCAR ONURUNA DÜZENLENEN 
YARIŞMALAR
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GURURUMUZ AZİZ SANCAR ONURUNA DÜZENLENEN 
ORTAOKULLAR ARASI RESİM YARIŞMASINDA
DERECEYE GİREN RESİMLER

1. Serap Serap GÜNEŞ - Ömerli Atatürk Ortaokulu

2. Ayşegül KASAÇ - Yeşilli YBO Ortaokulu 3. Züleyha DAĞ - Zergan Ortaokulu

GURURUMUZ AZİZ SANCAR ONURUNA DÜZENLENEN 
YARIŞMALARIN POSTERLERİ
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GURURUMUZ AZİZ SANCAR ONURUNA DÜZENLENEN 
LİSELER ARASI BİLİM OLİMPİYATLARINDA
2. OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLÜ - İSVİÇRE GEZİSİ
 Aziz Sancar Liseler Arası Bilim Olimpiyatları’nda ikincilik alan altı öğrencimiz öğretmenleri eşliğinde 
“Bilim Yuvası CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)”ü ziyaret etme imkânını elde ettiler. Çevreyi ayrıntılı 
bir şekilde gezen öğrencilerimiz CERN’in her köşesini rehber öğretmen eşliğinde keşfettiler ve temel bilimsel 
deneyler yaparak kendilerini çok verimli hissettiler. CERN haricinde bisikletlerle çevreyi keşfeden öğrenciler 
hayli eğlendi ve Türkiye’nin dışında yeni bir yer görmenin keyfini çıkardılar.

GURURUMUZ AZİZ SANCAR ONURUNA DÜZENLENEN 
LİSELER ARASI BİLİM OLİMPİYATLARINDA
1. OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLÜ - AMERİKA GEZİSİ
 Aziz Sancar Liseler Arası Bilim Olimpiyatları’nda 1. olan öğrencilerimiz Aziz Sancar’ı Amerika’da ziyaret 
etme fırsatını elde ettiler. Aziz Sancar, bütün gezi boyunca büyük bir alçakgönüllülükle öğrencilere ve öğret-
menlerimize eşlik etmiş ve hatta bir gün misafirlerini kendi evinde ağırlamıştır. Gezi boyunca birçok farklı yer 
gören ve bilgiler edinen öğrencilerimiz yeni bir ufukla ve daha kararlı adımlarla eğitimlerine devam etmek üzere 
memleketlerine dönmüşlerdir.
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GURURUMUZ AZİZ SANCAR ONURUNA DÜZENLENEN 
LİSELER ARASI BİLİM OLİMPİYATLARINDA
3. OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLÜ - İSTANBUL GEZİSİ
 Aziz Sancar Liseler Arası Bilim Olimpiyatları’nda üçüncü olan öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber 
karış karış İstanbul’u keşfedip, ayak basılmadık bir yer bırakmamacasına gezdiler. Öğrencilerimiz hayatlarında 
ilk defa İstanbul’u gördükleri için oldukça heyecanlıydı. İstedikleri üniversiteleri tercih ederken İstanbul anısı 
onlar için büyük bir anı oluşturmak üzere anı defterlerinde yerlerini aldı.
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KIZ ÇOCUKLARINI OKULA KAZANDIRMADA
BİR ADIM DA MARDİN’DEN

 Özellikle Kız Çocuklarının 
Okula Devam Oranlarının Arttırıl-
ması Projesi (KEP-II) 2011 yılında 
başlatılıp sürdürülen KEP-I proje-
sinin ikinci aşaması olarak plan-
lamış ve özellikle kız çocuklarının 
okula devam oranının artmasını 
hedefleyerek hayata geçirilmiştir. 
KEP-I projesine başlanırken başta 
kız çoçukları olmak üzere okullu-
laşma oranlarının artırılması, eğitim 
kalitesinin artırılması, eğitim ve iş 
piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi yoluyla, insan kaynağına yapılan yatırımın artırılması 
temel hedefler olarak belirlenmiştir.

  
  
  KEP-II projesi kapsamında Mardin ili 
hedef faaliyetlerden bir tanesi olmak üzere Ya-
tılı İlköğretim Bölge Okullarındaki öğretmenlere 
yönelik Faaliyet 3.1 başlığı altında ‘Öğretmen 
Eğitimi’ iki ayrı haftada toplam dört gün olmak 
üzere planlanmıştır. Toplantılardan ilki 14-15 
Aralık 2016 tarihlerinde Mardin Hilton Otel´de 
gerçekleştirilmiştir. Eğitim faaliyetleri Gazi Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi´nden Prof. Dr. Yücel 
Gelişli ve Doç. Dr. İbrahim Kısaç tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 Aynı faaliyet kapsamında 3. ve 4. devam eğitimleri 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Mar-
din Hilton Otel´de yapılmıştır. Bu tarihlerde yapılan toplantıda, Gazi Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Arif Özerbaş ve Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. 
Doç. Dr. Necdet Taşkın eğitim 
faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.
Toplantılara il genelindeki ya-
tılı bölge okulları ve pansiyonlu 
okullarda görev yapmakta olan 
farklı branşlardan öğretmenler 
davet edilmiş olup ardıl bir şe-
kilde iki gün ertesi hafta yine iki 
gün olmak üzere dört gün bo-
yunca eğitimler verilmiştir. Katılım 
ve ilginin hayli yüksek olduğu bu 
toplantılarda sadece bilgilendir-

meler yapılmamış; öğretmenlere sınıflarında ra-
hatlıkla uygulayabilecekleri yenilikçi yaklaşımla-
ra dair teknik ve eğitsel eğitimler de verilmiştir.
Genel itibariyle bu projeye ve ona dair eğitim-
lere ilk defa katılan öğretmenler bilgilendiril-
miş il genelinde bu konu için çalışan il ekip-
leri tarafından ayrıntılı bir biçimde Mardin 
iline özgü istatistiklerle veriler sunulmuştur. 
Ev ziyaretleri yapan ekibin yaşadığı sıkın-
tılar tanışma faaliyetinin öz fikir alış ve-
rişi konusunu oluşturmuştur.  
 

 
 Öğretmenlerden daha 
sonraki ziyaretler için fikirler alın-
mış, sistemi geliştirmeye yönelik 
öneriler toplanmıştır. Toplantı 
sonunda ev ziyaretlerine katılım 
için gönüllü olarak yer almak 
isteyen öğretmenlerin isimle-
ri alınmış ve gerek görüldüğü 
hallerde Milli Eğitim Müdürlü-
ğü AR-GE birimi ve ev ziyaret 
ekipleriyle koordineli bir bi-
çimde çalışılmak üzere ileti-
şim bilgileri arşivlenmiştir.
 

   
 
 Eğitimin sonunda eğitime katılan öğretmen-
ler öğrendikleri tekniklerin kendileri için çok 
yararlı olduğunu ve farkındalık seviyelerinin 
arttığını, bu sayede sınıflarında daha aktif, daha 
verimli olabileceklerini söyleyerek toplantıdan 
mutlu bir şekilde ayrıldılar.
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 Kız çocukları okulu hiç bırakmasın sloga-
nıyla yola çıkılan ve KEP-I projesinin devamı ni-
teliğinde başlatılan KEP-II projesi öğretmenlerin 
yanı sıra özellikle kız çocuklarını okullaştırmanın 
kilit noktasının veliler olduğunu savunmaktadır. Bu 
sebeple eğitimlerin önemli bir ayağını veli eğitimi 
oluşturmaktadır. Mardin ili hedef faaliyetler kap-
samında ilk “Veli Bilgilendirme” toplantısı 16 Aralık 
2016 tarihinde Mardin Hilton Otel’de gerçekleştiril-
miştir. 

 Aynı faaliyet kapsamında ikinci toplantı yine aynı 
yerde 30 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Toplantılar bir gün sürmüş, 50 veli, 50 öğrenci ol-
mak üzere 100 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiş-
tir.

 Toplantıya veliler öğrencileriyle be-
raber katılmışlardır. Katılımın yüksek oldu-
ğu bu toplantıda Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi´nden Prof. Dr. Yücel Gelişli ve Doç. 
Dr. İbrahim Kısaç eğitim faaliyetlerini ger-
çekleştirmiştir. Velilere sunum ve anket gibi 
çalışmalar yaptırarak verilen eğitimin ve-
rimli bir hal alması için çalışan hocalarımız 
tüm gün veliler ve öğrencilerle etkinlikler 
aracılığıyla çalışmışlardır. Temel hedef şuan 
var olan algıyı tespit edip değişmesi yö-
nünde algı farkındalığı yaratmak olmuştur. 
Özellikle bölgesel şartlar düşünüldüğünde 
veli bilgilendirmesi öğretmen çalışmala-
rından daha da gerekli bulunduğu için ho-
calarımız veli ve öğrencilerle hassasiyetle 
ilgilenmişlerdir.

 

 Velilere özellikle kız çocuklarının eğitime ka-
tılmasıyla alakalı faydalı bilgiler aktarılırken, kız 
çocuklarını engellemenin yaratacağı sıkıntılar vi-
deo ve örnek olay uygulamalarıyla gözler önüne 
serilmiştir. Verimli bir toplantının sonunda veliler 
çevrelerini bilgilendirmeleri üzerine ricalarla ev-
lerine uğurlanmışlardır.

VELİLERDEN KIZ ÖĞRENCİLERE DESTEK
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PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ VE ERASMUS+
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

 Avrupa Birliği Bakanlığı, Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen AB 
Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında, 2014-2020 Erasmus+ dönemine ilişkin olarak ilimizdeki görev 
yapan öğretmenlere yönelik Bilgilendirme ve Yönlendirme Toplantısı düzenlendi.

 2007-2013 Döneminde AB, 
Eğitim ve Gençlik Programları Merke-
zi Başkanlığı’nca yürütülen Hayatbo-
yu Öğrenme ve Gençlik Programları, 
2014-2020 yapılanması kapsamında 
ERASMUS + adını almıştır. Yeni yapı-
lanmada sadece isim değişikliği ol-
mamış, programların içeriğinde ve uy-
gulamalarda da değişiklikler olmuştur. 
2014 yılında uygulanmaya başlayan 
program bilgilendirme faaliyetlerinin 
yetersiz olması nedeniyle potansiyel 
başvuru sahipleri tarafından tam ola-
rak anlaşılamamıştır. Bu durum baş-
vurusu yapılan ve kabul edilen proje 
sayısında çok ciddi düşüşlere neden 
olmuştur. Bu sebeple İl Milli Eğitim AR-GE birimi olarak öğretmenlerimize daha ayrıntılı bilgiler vermek üzere 
bir toplantı düzenledik. 

  75. Yıl Cumhuriyet Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi top-
lantı salonunda gerçekleştirilen 
toplantıda öncelikli amaç proje 
döngüsü eğitimi vererek “proje 
nedir” sorusuna verilecek sağ-
lam ve temellendirilmiş cevaplar 
oluşturmaktı. Toplantıya davet 
edilen öğretmenler İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE birimi tarafın-
dan hazırlanan “Öğretmen İlgi 
ve Yetenek Anketi”ndeki soruları 
yanıtlayarak projelerde çalışmak 
istediğini belirten öğretmenler 
arasından seçildi. Proje genel 
anlayışıyla ilgili bilgilendirme ya-
pıldıktan sonra daha özele inile-

rek Erasmus + Okul Eğitimi Alanında Personel ve öğrenci hareketliliği konularında örnek projeler incelenip 
KA1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Yapılan beyin fırtınası ve soru-cevap 
yöntemleriyle proje denildiğinde oluşan önyargıların kırılması amacıyla net ve öz bilgilerle yönlendirmeler 
yapıldı. Hali hazırda proje yazan öğretmenlerle iş birliği yapılmak üzere görüşülüp projeleri incelenirken; proje 
yapmak isteyen fakat nereden başlayacaklarını kestiremeyen öğretmenler için ayrıca temel bilgilendirme 
yapılmıştır. Özellikle yarıyıl tatilinde projelerde aktif görev almak isteyen öğretmenler Mardin İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE birimine görüş alışverişi ve çalışma için davet edildi. 




