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TAKDİM

Yakup SARI
Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü

                                                           .

yaratıcı �şler� kapsar. İy� eğ�t�lm�ş �nsan gücüne sah�p  olab�lmek �ç�n, kültür, b�lg� b�r�k�m� ve 
teknoloj�n�n özümsenerek tek başlıkta yol göster�c� olması oldukça öneml�d�r.                                .

2023 Eğ�t�m V�zyonu'nun, 21. yüzyıla da�r eğ�t�m öner�s� olan ç�ft kanatlı b�r okuma olan 21. Yüzyıl
Tal�m ve Terb�ye Model� �le çağın ve geleceğ�n becer�ler�yle donanmış ve bu donanımı �nsanlık 
hayrına sarf edeb�len, b�l�me sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, n�tel�kl�, ahlaklı b�reyler 
yet�şt�rmey� hedefleyen saygın b�r kurum olma v�zyonuyla faal�yetler�n� yürüten kurumumuz; 
�l�m�z�n eğ�t�m kal�tes�n� yükseltmek �ç�n özgün ve farklı faal�yetlerle geleceğe ışık tutan 
çalışmalarını sürdürmekted�r.                                                                                .

2023 Eğ�t�m V�zyonundan �lham alarak yen�den düzenled�ğ�m�z Hedefe Doğru 4 Başlık 7 adım 
Projem�z ve Müdürlüğümüzce yürütülen b�rçok proje başarıyla uygulanmış, ulaşmasını �sted�ğ�m�z
hedef k�tleye ulaşmıştır. Eğ�t�mde kal�tey� arttırmaya yönel�k projeler�m�z uygulanmaya devam 
etmekted�r. Yüklenm�ş olduğumuz bu sorumluluğun b�l�nc�nde olarak eğ�t�m öğret�m�n kal�tes�n�n 
artırılması �ç�n �l�m�zdek� bütün eğ�t�m paydaşlarıyla el b�rl�ğ� ve gönül b�rl�ğ� �ç�nde çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğ�z.                                                         .

Bu ves�leyle çalışmalarımıza katkı sunan paydaşlarımıza ve bülten�n hazırlanmasında emeğ� 
geçen ek�b�m�ze teşekkür eder, eğ�t�m cam�amıza hayırlı olmasını d�ler�m.

Eğ�t�m, b�r yandan b�reylere toplumun kültürünü
değerler�n� kazandırmakta ve onların k�ş�l�kler�n� 
gel�şt�rmeler�ne zem�n hazırlamakta d�ğer yandan
da onlara toplumun yapısını değ�şt�r�c� ve onları
�ler�ye götürücü, eleşt�r�c� düşünme becer�s� 
kazandırmaya çalışır.  AR-GE �se k�ş�n�n, 
toplumun ve kültürün b�lg� b�r�k�m�n� artırmak ve 
bu b�r�k�m�n yen� uygulamalara yol açması 
amacıyla s�stemat�k b�r temele dayalı yapılan 
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SUNUŞ

Eğ�t�m b�reyler�n ve toplumların gel�ş�m�n� sağlayan uzun soluklu b�r süreçt�r. Bu sürec�n başarıya 
ulaşması, eğ�t�m� oluşturan pek çok b�leşen�n uyumlu b�r şek�lde hareket etmes� �le mümkündür. 
2023 Eğ�t�m V�zyonunda b�r ekos�stem olarak tasavvur ed�len eğ�t�m s�stem�n� bütün b�leşenler� �le 
eşgüdümlü b�r şek�lde hayata geç�ren ve öğrenc�ler�m�z�n bütünsel olarak yet�şmes�ne yönel�k 
eğ�t�m�n paydaşları arasında ortak b�l�nçle sorumluluk duygusu oluşturarak yapmış olduğumuz/
yapmayı planladığımız AR-GE çalışmaları ve projeler�m�z �le akleden kalpler yet�şt�rmeye katkı 
sağlamayı amaçlamaktayız.                                                                                                             .

Çalışmalarımızda b�z� her zaman destekleyen ve heyecanımızı paylaşan İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz
Yakup SARI başta olmak üzere büyük b�r özver� �le çalışan AR-GE Ek�b�me, gerek fik�r gerekse 
desteğ�yle b�zlere katkı sağlayan ve yapılan etk�nl�klerde emeğ� geçen b�r�m am�rler�me çok 
teşekkür ed�yorum.

Mehtap YILDIRIM
İl MEM Şube Müdürü
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Projen�n Amacı:                                                                           .

Özell�kle kırsal mahallelerde yaşayan öğrenc�ler�m�z�n Mard�n'�n tar�h� yapısı,m�mar�s�, kültürel 
ortamlarıyla tanışması amaçlanmaktadır.                                                          .

2023 V�zyon Belges� �le İl�şk�s�:                                                                                                                                                                                                                                                                                           .

Sayın Cumhurbaşkanımızın; “Eğ�t�m öğret�m s�stem�n�n hedefi, aklısel�m, kalb�sel�m, zevk�sel�m 
sah�b� b�reyler yet�şt�rmek olmalıdır.” ş�arından yola çıkarak  çağın ve geleceğ�n becer�ler�yle 
donanmış ve bu donanımı �nsanlık hayrına sarf edeb�len, b�l�me sevdalı, kültüre meraklı ve 
duyarlı, n�tel�kl�, ahlaklı b�reyler yet�şt�rmek düsturuyla 2023 Eğ�t�m V�zyonunuyla projem�z 
doğrudan �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Öğrenc�ler�m�z önce kend� yaşadıkları bölgey� ayrıntılı b�r şek�lde 
tanıyarak kültürel haz�neler�n� gen�şletmekted�r.                                                                        .

Proje Sürec� Nasıl Yürütülmekted�r?                                                                                           .

M�safir öğrenc�ler�m�z, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Yakup SARI tarafından makam odasında 
ağırlanmakta, Sayın Val�m�z Mustafa YAMAN'ın hed�yeler� öğrenc�lere takd�m ed�lmekted�r. Daha
sonra öğretmenev�nde kahvaltı yapan öğrenc�ler�m�z, rehber�m�z eşl�ğ�nde Mard�n turu 
yapmaktadır. Mard�n'�n tar�h�, kültürel mekânlarını ayrıntılı b�r şek�lde gezmekted�r. Mard�n 
gez�s�n� b�t�ren öğrenc�ler�m�ze AVM'de öğlen yemeğ� �kram ed�lmekte, ardından araçlarla 
köyler�ne dönmekted�rler. Projem�z Mard�n'�n kırsal mahalleler�nden merkeze gelme �mkânı 
olmayan, çevresel, sosyal ve madd� yeters�zl�kler yüzünden yaşadığı �l� dah� tanıyamayan 
öğrenc�lere yen� b�r kapı açmak, onların hayatlarına ışık tutmak ve çevresel farkındalıklarını 
arttırmak �ç�n sürdürülmekte ve her hafta Salı ve Cuma günler� en az 20 öğrenc� ağırlanmaktadır. 

                                        
Sonuç:                                                                     .
                                                              .
2017-2018 Eğ�t�m Öğret�m Yılı: 1655                                                                                             .
2018-2019 Eğ�t�m Öğret�m Yılı: 928 öğrenc� projem�z kapsamında ağırlanmış olup projem�z de-
vam etmekted�r.

MARDİN'DE BİR GÜN
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Projen�n Amacı:                                                                       .

Özell�kle kırsal mahallelerde yaşayan öğrenc�ler�m�z�n Mard�n'�n tar�h� yapısı, m�mar�s�, kültürel 
ortamlarıyla tanışması amaçlanmaktadır.                                                                              .

2023 V�zyon Belges� �le İl�şk�s�:                                                                                                    .

Bakanımız Z�ya Selçuk'un 2023 Eğ�t�m V�zyonunda bel�rtt�ğ� üzere, müfredat kel�mes�n�n kökü 
“fert”ten gel�r. O fert çocuktur, öğrenc�d�r, onun �ç�nde saklı olan cevherd�r. Bu cevher�, mücevher 
yapacak oyuncularsa öğretmenlerd�r. B�z bu sahnede ancak rehber olab�l�r�z. Şahs�yet�, şahs�yet 
b�na eder. Öğretmen�n şahs�yet� yeterl� olgunluğa ve güce er�şmezse �çer�k, teknoloj�, fiz�ksel 
altyapı değer�n� bulamaz. Bu nedenle, v�zyonumuzun ana aktörü, Başöğretmen Gaz� Mustafa 
Kemal Atatürk'ün de �şaret ett�ğ� g�b� “öğretmen”d�r ve unutulmamalıdır k� her eğ�t�m s�stem�, 
öğretmenler�n omuzlarında yüksel�r ve h�çb�r� öğretmen�n�n n�tel�ğ�n� aşamaz.                                .

B�z Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak omuzlarında eğ�t�m� yükselteceğ�m�z öğretmen�m�ze 
kıymet ver�yor ve 'Değer�m�z Öğretmen�m�z' d�yoruz.                                                                     .

Proje Sürec� Nasıl Yürütülmekted�r?                                                                                          .

''Değer�m�z Öğretmen�m�z'' projes� �le genell�kle kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenler�m�z
ve aday öğretmenler�m�z hafta sonları Mard�n'de m�safir ed�lmekted�r. Proje kapsamında 10 
�lçeden öğretmenler ağırlanmakta olup Mard�n'de B�r Gün Projes� kapsamında öğrenc�ler�m�zle
gerçekleşt�r�len gez� planı aynen öğretmenler�m�zle de uygulanmaktadır. İl M�llî Eğ�t�m Müdürü 
Yakup SARI, 10 �lçede görev yapan öğretmenler�m�zle Artuklu Öğretmenev�'nde kahvaltıda b�r 
araya gelmekte, kahvaltının ardından öğretmenler�m�ze Val� Mustafa YAMAN'ın hed�yeler�n� 
takd�m etmekted�r. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Yakup SARI özver�l� çalışmalardan dolayı öğretmen-
ler�m�ze teşekkür belges� vermekte ve öğretmenler�m�z kahvaltının ardından Mard�n'�n tar�h� ve 
tur�st�k yerler�n� gezmekted�rler. Özell�kle aday öğretmenler�m�z�n şehre ve öğrenc�lere alışma 
sürec�n� hızlandırmak ve onların şehre a�d�yet duygusunu arttırmak amaçlanmaktadır.               .

Sonuç:                                                                     .

2017-2018 Eğ�t�m Öğret�m Yılı: 906                                                                                 .
2018-2019 Eğ�t�m Öğret�m Yılı: 1209 öğretmen projem�z kapsamında ağırlanmış olup projem�z 
devam etmekted�r.

DEĞERİMİZ ÖĞRETMENİMİZ
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI, okul z�yaretler�ne Kızıltepe'de İnkılap Ortaokulu, Fırat İlkokulu,
Fırat İlkokulu Anasınıfı, 100. Yıl İlkokulu, 100. Yıl İlkokulu Anasınıfı, Aşağıazıklı İlkokulu, 
Büyükboğaz�ye Ortaokulu ve Mezopotamya Anadolu L�ses�'n� z�yaret ederek devam ett�.             .

SARI, bu z�yaret�yle b�rl�kte İl�m�zdek� bütün resm� ve özel okulları z�yaret etm�ş oldu. Göreve 
geld�ğ� 16.03.2016 tar�h�nden bu yana SARI, İl�m�zde bulunan 46 anaokulu (464 anasınıfı), 603 
�lkokul, 241 ortaokul, 99 İmam Hat�p Ortaokulu, 25 İmam Hat�p l�ses�, 42 meslek� l�se ve 66 genel
l�se olmak üzere toplam 1122 okulu z�yaret ett�.

GİTMEDİĞİMİZ OKUL KALMASIN 
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“BİZ ANADOLUYUZ” PROJESİ KAPSAMINDA ANKARA’DAN 
GELEN MİSAFİR ÖĞRENCİLERİMİZİ AĞIRLADIK

İç�şler� Bakanlığı, Gençl�k ve spor Bakanlığı �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığımızın b�rl�kte koord�ne ett�ğ� 
''B�z Anadoluyuz'' Projes� kapsamında, Ankara'dan gelen öğrenc�ler�m�z, ülkem�z�n farklı 
şeh�rler�n� z�yaret etmeler� sağlanarak, �ller arasında kardeşl�k köprüsünün kurulması, çocuklar 
arasındak� kardeşl�k ruhunun gel�şt�r�lmes�, farklı kültürler�n�n tanınması, kardeşl�k ve huzura 
katkı sunulması amacıyla �l�m�z�n tar�h� ve tur�stl�k yerler�n� gezd�ler.                                               .

Ankara'dan gelen 40 öğrenc� �le 8 görevl� öğretmenler�m�z 4 gün boyunca �l�m�z�n tar�h� ve kültürel
yerler�n� gezerek; mutlu b�r şek�lde Mard�n'den ayrıldılar.
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Geçm�şten geleceğe köprüler kurmak �ç�n eğ�t�m tar�h�m�ze yakından b�r bakış.                           .

Amaç:                                                                                    .

Geçm�ş�n�, kültürünü, tar�h�n� tanıyan b�reylerle geleceğe sağlam adımlarla �lerlemek ve okul dışı 
öğrenme ortamlarından b�r� olan İl Eğ�t�m Tar�h� Müzes� �le çocuklarımızın b�l�şsel, duygusal, 
fiz�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�m�n� desteklemek öncel�kl� amacımızdır.                                       .

2023 Eğ�t�m V�zyon İl�şk�s�:                                                                     .

-Çocuklarımızın b�l�şsel, duygusal, fiz�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�m� önemsenecekt�r. Her çocuk
�ç�nde bulunduğu okul çevres�nden başlayarak, üreteb�lmey� doğayı, kültürü tanıyacak ve akt�f 
uygulayıcı olacaktır.                                                                     .

-Çocukların kend� bölgeler�n�n üret�m, kültür, sanat ve coğrafi kapas�tes�n� keşfetmes�ne ders dışı
etk�nl�k ağırlık ver�lecekt�r.                                                                     .

-Doğal, tar�hî ve kültürel mekânlar �le b�l�m-sanat merkezler� ve müzeler g�b� okul dışı öğrenme 
ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etk�l� kullanılması 
sağlanacaktır.                                                                     .

Projen�n Özet�:                                                                                    .

-Düzenl� olarak her hafta gerek kırsal gerekse merkez� bütün okullarımızı b�r gün boyunca 
müzem�z �ç�nde ağırlıyoruz. Öğrenc�ler�m�z müze �çer�s�nde hem eğ�t�m tar�h�ne ve materyaller�ne
yakından bakmış oluyorlar hem de el becer�ler�n� ve hayal dünyalarını gel�şt�recek atölyelerde 
eğlencel� b�r öğrenme ortamında zamanlarına geç�r�yorlar. Müzem�z öğrenc�ler�m�ze, 
öğretmenler�m�ze ve halkımıza haftanın yed� günü h�zmet vermekted�r.                                        .

Sonuç:                                                                                    .

Müzem�z açıldığı günden bu yana b�nlerce öğretmen ve on b�nlerce öğrenc�m�ze ev sah�pl�ğ� 
yapmış ve hala tüm m�safirler�m�z�n �lk uğrak noktalarından b�r� olmaya devam etmekted�r.          

İL EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ
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Öğrenc�ler�m�z�n Matemat�k ve Fen B�l�mler�ne �lg� duymalarını sağlamak, var olan �lg�ler�n� 
artırmak ve Prof. Dr. Dr. Az�z Sancar'ın başarı öyküsüne vurgu yapmak, bölgem�zde bu tür 
başarılarla �lg�l� farkındalık yaratmak amacıyla Müdürlüğümüz tarafından organ�ze ed�len ve bu 
yıl 4.sü yapılan Ortaokullar Arası “Geleneksel Az�z Sancar B�l�m Ol�mp�yatları” final� büyük b�r 
coşku ve katılımla gerçekleşt�r�ld�.                                                                         .

Artuklu Az�z Sancar Anadolu L�ses� Konferans Salonu'nda gerçekleşt�r�len finale Şube Müdürler�, 
okul �darec�ler�, öğretmenler ve �lçeler�m�zden çok sayıda öğrenc�m�z katıldı.                                .

İlçe elemeler�nde rak�pler�n� ger�de bırakarak finale kalan 10 �lçem�z�n şamp�yon takımlarının 
katıldığı �l final� büyük çek�şmeye sahne oldu. Öğrenc�ler�m�z�n heyecan ve coşkusu �le devam 
eden finaller sonucunda sıralama şu şek�lde oluştu:                                                                    .

1. Kızıltepe Özel Akkol Kolej�                                                                                    .
Artuklu Hacı Suph�ye Bölünmez İ.H.O/ M�dyat 75. Yıl İMKB Ortaokulu                          .2. 
Der�k Cumhur�yet Ortaokulu  3.                                                                            .

Geleceğ�n Az�z SANCAR'larının yarıştığı ol�mp�yatlar sonunda, İl M�ll� Eğ�t�m şube müdürler�m�z 
dereceye g�ren öğrenc�ler�m�z� tebr�k ederek  ödüller�n� takd�m ett�ler.

ORTAOKULLAR ARASI 4. GELENEKSEL 
AZİZ SANCAR BİLİM OLİMPİYATLARI
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Öğrenc�ler�m�z�n Matemat�k ve Fen B�l�mler�ne �lg� duymalarını sağlamak, var olan �lg�ler�n� 
artırmak ve Prof. Dr. Dr. Az�z Sancar'ın başarı öyküsüne vurgu yapmak, bölgem�zde bu tür 
başarılarla �lg�l� farkındalık yaratmak amacıyla Müdürlüğümüz tarafından organ�ze ed�len ve bu 
yıl 4.sü yapılan L�selerarası  “Geleneksel Az�z Sancar B�l�m Ol�mp�yatları” F�nal� büyük b�r coşku 
ve katılımla gerçekleşt�r�ld�.                                                                                     .

Artuklu Az�z Sancar Anadolu L�ses� Konferans Salonu'nda gerçekleşt�r�len finale İl M�llî Eğ�t�m 
Müdürü Yakup SARI, Şube Müdürler�, okul �darec�ler�, öğretmenler ve �lçeler�m�zden çok sayıda 
öğrenc�m�z katıldı.                                                          .

 İlçe elemeler�nde rak�pler�n� ger�de bırakarak finale kalan 10 �lçem�z�n şamp�yon takımlarının 
katıldığı �l final� büyük çek�şmeye sahne oldu. Öğrenc�ler�m�z�n heyecan ve coşkusu �le devam 
eden finaller sonucunda sıralama şu şek�lde oluştu:                                                     .

1. Kızıltepe Fen L�ses�                                                                                    .
M�dyat Fen L�ses�                                                                                    .2. 
Nusayb�n Anadolu L�ses�3.                                                                        .

Geleceğ�n Az�z SANCAR'larının yarıştığı ol�mp�yatlar sonunda, İl M�llî Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI 
dereceye g�ren öğrenc�ler�m�z� tebr�k ederek ödüller�n� takd�m ett�.

LİSELERARASI 4. GELENEKSEL 
AZİZ SANCAR BİLİM OLİMPİYATLARI
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüzce düzenlenen  “Mard�n 2023 Eğ�t�m V�zyonu”  Tek�ll�k Çağına 
Yönel�k Eğ�t�mde Değ�ş�m ve Dönüşüm tanıtım ve b�lg�lend�rme toplantısı  İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 
Yakup SARI, Şube Müdürler�m�z, İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürler�m�z, Okul Müdürler�m�z ve 
Öğretmenler�m�z�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.                                                                                 .

Çalıştayda; Temel Eğ�t�m, Erken Çocukluk, Ortaöğret�m, İmam Hat�p Okulları, Meslek� ve Tekn�k 
Eğ�t�m , Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğ�t�m/Rehberl�k, İnsan Kaynakları/Teft�ş, Özel Öğret�m, 
Okul Gel�ş�m Model�, Okulların F�nansmanı, �çer�k ve Uygulama, Ölçme ve Değerlend�rme ve 
Yabancı D�l g�b� konular yer alarak 12 Moderatör başkanlığında toplam 97 katılımcı bel�rlenen 
konular tartışıldı.                                                                                                          .

Programın açılış konuşmasını yapan İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü  Yakup SARI   “2023 Eğ�t�m V�zyonu, 
sabır, emek, sam�m�yet ve fedakârlık �steyen uzun b�r süreç olan eğ�t�m öğret�m konusundak� 
atılım ve şahlanış stratej�m�z�n yol har�tasını �fade etmekted�r. Artık eğ�t�m öğret�m alanında 
sıçrama yapma, n�cel�kten n�tel�ğe b�r şahlanışı ve hamley� gerçekleşt�rme zamanı gelm�şt�r. 
Bugün burada Sayın Bakanımızın 2023 V�zyon Belges�n�n eğ�t�m�n tüm paydaşlarıyla 
paylaşılması adına toplandık. Eğ�t�m� b�r bütün olarak ele almamız gerek�r.” �fadeler�ne yer verd�.

2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYI
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Projen�n Amacı:                                                                                                    .

Öğrenc�ler�m�z� tüket�m dünyasının çember�nden uzaklaştırıp tüketen değ�l; üreten, yorumlayan, 
teknoloj�y� en yararlı şek�lde kullanab�len b�reyler hal�ne get�rmek ve çocuklarımızı yen�
uygulamalar üreteb�len b�r nes�l olarak yet�şt�rmekt�r.                                                      .

2023 V�zyon Belges� �le İl�şk�s�:                                                                                                    .

2023 Eğ�t�m V�zyonu'nun temel amacı olan çağın ve geleceğ�n becer�ler�yle donanmış ve bu 
donanımı �nsanlık hayrına sarf edeb�len, b�l�me sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, n�tel�kl�, ahlaklı
b�reyler yet�şt�rmekt�r düşünces�n� yaşam felsefes� hal�ne get�rm�ş nes�ller yet�şt�rmek projen�n en
temel felsefes�n� oluşturmaktadır.                                                                                             .
                                                                                                                          .
Proje Sürec� Nasıl Yürütülmekted�r?                                                                                          .

Kodlama eğ�t�mler� �le 8-14 yaş aralığındak� gençler�n, b�l�ş�m teknolj�ler�n� daha ver�ml� kullanma-
ları, kodlama alanında farkındalık kazanmaları ve becer�ler�n� artırmaları amacıyla Mard�n 
Büyükşeh�r Beled�yes� �şb�rl�ğ�yle KodlaMard�n eğ�t�m merkez� açılmıştır. Mard�n'de eğ�t�m 
öğret�me devam eden bütün �lkokul ve ortaokul öğrenc�ler� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen b�r takv�m çerçeves�nde eğ�t�m merkez�n� z�yaret etmekted�rler. Temel kodlama 
becer�ler� eğ�t�m�n�n ver�ld�ğ� KodlaMard�n eğ�t�m alanında öğrenc�ler hafta sonu alanında uzman
öğretmenler tarafından desteklenmekted�r.                                        .

Sonuç:                                                                      .

2019 ocak ayından �t�baren 580 öğrenc� eğ�t�m almıştır.      .

KodlaMArd�n
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M�ll� Eğ�t�m Bakanı Sayın Z�ya SELÇUK'un Eş� Rana SELÇUK Hanımefend�, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut ÖZER'�n Eş� Fatma Nebahat ÖZER Hanımefend�, Val�m�z Sayın
Mustafa YAMAN'ın, Eş� Gülseren YAMAN Hanımefend� ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI 
Kızıltepe'de okul z�yaretler�nde bulunup, öğrenc� ve öğretmenlerle b�r araya geld�ler.                    .

RANA SELÇUK HANIMEFENDİ'DEN 
OKUL ZİYARETLERİ 
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M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı h�mayes�nde, İstanbul Devlet Türk Müz�ğ� Topluluğu Sanatçısı Ayl�n Şengün
TAŞÇI´nın öğretmen ve öğrenc�lere Türk müz�ğ�n� ve enstrümanları tanıtmak amacıyla yürüttüğü
"Türk Halk Müz�ğ�n� Sevd�rme ve Yaygınlaştırma Sem�ner�” gerçekleşt�r�ld�.                                  .

Sem�nere M�ll� Eğ�t�m Bakanı Sayın Z�ya SELÇUK'un Eş� Rana SELÇUK Hanımefend�, M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut ÖZER'�n Eş� Fatma Nebahat ÖZER Hanımefend�, 
Val�m�z Sayın Mustafa YAMAN, Eş� Gülseren YAMAN Hanımefend�, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 
Yakup SARI, çok sayıda öğrenc� ve öğretmen�m�z katıldı.

TÜRK HALK MÜZİĞİNİ SEVDİRME SEMİNERİ
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Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında gerçekleşt�r�len Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu
Okul projeler� kapsamında �l�m�zde "Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Sert�fika Dağıtım 
Tören�" düzenlend�.                                                                 .

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğ� okullarımızın sağlık, 
h�jyen ve beslenme noktasında bell� b�r sev�yeye gelmes� �le �lg�l� çalışmalar yapılıyor. Bu 
çalışmalar net�ces�nde �l�m�zde bu sene 140 okul Beyaz Bayrak Sert�fikası, 204 okul Beslenme 
Dostu Okul Sert�fikası almaya hak kazanmıştır.

BESLENME DOSTU VE BEYAZ BAYRAK 
SERTİFİKA TÖRENİ
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Müdürlüğümüz ve Mard�n Val�l�ğ� �şb�rl�ğ� �le sürdürdüğümüz Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Projem�z
kapsamında 2018-2019 Eğ�t�m Öğret�m Yılı 3. Geleneksel Yıl Sonu Ödül Tören� Artuklu Öğretmen-
ev� ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlend�.                                                                          .

Val� Sayın Mustafa YAMAN, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI, İl Protokolü, İdarec�, öğretmen ve
öğrenc�ler�m�z�n katıldığı törende ulusal ve uluslararası  yarışmalarda dereceye g�ren veya başarılı
olan 43 öğrenc�m�ze ve 2023 Eğ�t�m V�zyonu Okul Gel�ş�m Model� Kapsamında yapılan İzleme-
Değerlend�rme raporları sonucunda her �lçeden her kademeden �lk üçe g�ren okullara ödül ver�ld�.
Törende konuşan SARI, başarılı olan öğrenc�ler�m�z� ve okul �darec�ler�m�z� tebr�k ederek onlara 
destek emeğ� geçen herkese teşekkür ett�.

3. GELENEKSEL YIL SONU ÖDÜL TÖRENİ
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

2023 Eğ�t�m V�zyonu çerçeves�nde öğrenc�ler�m�zde k�tap okuma konusunda farkındalık çalışmaları
yaparak öğrenc�lerde okuma kültürü oluşturmak, okumaya başlayan öğrenc�ler�n okumayı
alışkanlık hal�ne get�rmeler�n� sağlamak,  öğrenc�ler�n muhakeme etme, güzel türkçem�z� �ncel�kler�ne
göre kullanma yetenekler�n� gel�şt�rmek ve sınav başarılarını artırmasına yardımcı olmak amaçlan-
mıştır. 

NUSAYBİN HACI ERDİHAN HÜSNÜ KUT İLKOKULU
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

2023 Eğ�t�m V�zyonunun temel amacı, çağın ve geleceğ�n becer�ler�yle donanmış ve bu donanımı 
�nsanlık hayrına sarf edeb�len b�l�me sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, n�tel�kl�, ahlaklı çocuklar 
yet�şt�rmekt�r.                                                            .

Okulumuzda gerçekleşt�r�lecek ş��r d�nlet�ler�nde, münazaralarda ve sanatsal, kültürel etk�nl�klerde 
uygun ortamı oluşturmak, mot�vasyonu artırmayı sağlamak �ç�n Sanat Bulvarı oluşturuldu.     

KIZILTEPE KOÇHİSAR MTAL - SANAT BULVARI
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

“Edeb�yat, tem�z yürekler�n masal sokağıdır.´´d�yerek başlattığımız projem�zde okulumuzun 1.kat 
kor�dorunu ´´Edeb�yat Sokağı´´na dönüştürdük. Amacımız edeb�yat ders�n� soyut olmaktan b�raz 
olsun uzaklaştırıp öğrenc�ler�m�z�n hep �s�mler�n� duyduğu fakat h�ç görmed�ğ� yazar ve şa�rler�m�zle
onları tanıştırmak ve onların z�hn�nde edeb�yatla �lg�l� kalıcı b�r yer bırakmaktı. Bunu büyük oranda
başardık. Bu güzel çalışmanın okulumuza kazandırılmasını sağlayan �darec�ler�m�ze,
öğretmenler�m�ze, öğrenc�ler�m�ze teşekkür ed�yoruz.

MİDYAT ANADOLU LİSESİ - EDEBİYAT SOKAĞI
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

2023 Eğ�t�m V�zyonu belges�nde bahsed�ld�ğ� g�b� her kültür kend� eğ�t�m s�stem�n� üret�r. Her 
toplumda eğ�t�m; o toplumun kültüründe var olan b�lg�, deney�m ve değerlere göre şek�llen�r. Bu
anlamda eğ�t�m anlayış ve uygulamaları, �ç�nde gel�şt�ğ� kültüre özgüdür. Bu nedenle kültürel 
m�rasımıza sah�p çıkmak adına öğrenc�ler�m�zle “Kültürümü Tanıyorum” projes� kapsamında 
çalışmalar yapıldı.

ARTUKLU ALTINKOZA ANAOKULU 
KÜLTÜRÜMÜ TANIYORUM
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

2023 Eğ�t�m V�zyonu kapsamında öğrenc�ler�m�ze okuma kültürünü aşılamak �ç�n sınıfımızda okuma
köşes� oluşturuldu.                                                                                             .

Mard�n taşlarında  b�r tar�h  canlanıyor. Orhun K�tabeler�n� çocuklarımıza tanıtmak ve tar�h b�l�nc�n� 
kazandırmak amacıyla taşları �şley�p serg�lend�.

DARGEÇİT SUÇATI ORTAOKULU
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

2023 Eğ�t�m V�zyonu kapsamında öğrenc�ler�m�z�n okul çevres�nden başlayarak üreteb�lmey� 
ben�msemes� ve doğanın korunmasında akt�f uygulayıcı olması �ç�n "Hob� Bahçes�" oluşturuldu.

NUSAYBİN HACI ALİ MUNGAN ORTAOKULU
HOBİ BAHÇESİ
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1) SANAT ve BECERİ ATÖLYESİ                                                                                       .

Sodes kapsamında projelend�r�p okulumuza kazandırdığımız bu  Atölyem�zde çocuklarımız plast�k
sanatların tüm d�s�pl�nler� �le tanışmış oluyor. Öğrenc�ler�m�z sanat faal�yetler�n� atölye uygulamaları
deney�mley�p, sanatsal ve duygusal zekalarını gel�şt�rmeye katkı sağlamaktadırlar. Kend� oyun 
materyaller�n� gel�şt�reb�l�r ve sanat faal�yetler� hakkında temel uygulama b�lg�ler�n� ed�nmekted�rler. 
Grup çalışma becer�ler�n� gel�şt�r�p öz potans�yeller�n�n farkına varmaları amaçlanmaktadır.        .

2) ROBOTİK KODLAMA SINIF                                                                                               .

Çağımızın ve geleceğ�m�z�n kuşkusuz olmazsa olmasıdır teknoloj�. Buna ayak d�remek ve 
görmezden gelmek mağlub�yet�n kabulünden başka b�rşey  değ�ld�r. Geleceğ� şek�llend�recek olan
nesl�m�z �ç�n kodlama ve yazılım hakkında farkındalık yaratmak, geleceğ�n d�l� olan kodlama ve 
yazlım d�l�n� sezd�r�p özümsetmek ve en n�hayet�nde bu �şlemler�n zor değ�l mümkün ve eğlencel�
olduğunu çocuk yaşta göstermek adına faal�yetler�m�ze başlamış bulunmaktayız. bunun �ç�n 
Atölyem�z� oluşturup, tal�m terb�ye kurulunun yayınladığı temel k�tapçıkları bastırıp öğrenc�ler�m�ze
ulaştırdık.                                                                                                             . .

3) DRAMA ve OKUMA SALONU                                                                                                   .

Sanat her çağın yolcusudur. Sanattan koparılmış b�r nes�l yet�şt�rmek beyhude b�r çaba olacaktır 
b�z eğ�t�mc�lere. En büyük eks�ğ�m�z olarak kabul ett�ğ�m�z okuma alışkanlığını kazandırmak ve 
akt�f öğrenme tekn�kler�n� kullanarak kalıcı kazanımlar elde etmek �ç�n kurduğumuz bu salonu-
muzda hedefler�m�ze em�n adımlarla �lerlemen�n haklı gururu �ç�ndey�z. 

EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

2023 Eğ�t�m V�zyonu ışığında çocuklarımızın �lg�, yetenek ve m�zaçlarına yönel�k 25 okulu-
muzda Tasarım-Becer� Atölyeler� kuruldu.
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

DRAMA ve OKUMA SALONU 

ROBOTİK KODLAMA SINIF

SANAT ve BECERİ ATÖLYESİ
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
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EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

2023 Eğ�t�m V�zyonu kapsamında öğrenc�ler�m�ze akt�f öğrenme ortamı sağlamak �ç�n Artuklu 
Sa�d Nurs� Anadolu İmam Hat�p L�sem�zde Z kütüphane oluşturuldu.

ARTUKLU SAİD NURSİ ANADOLU İMAM HATİP 
LİSEMİZDE Z KÜTÜPHANE
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Cumhur�yet Ortaokulu öğrenc�ler�, İng�l�zce öğretmen� Sercan KALAFAT ve Türkçe öğretmen� 
Mehmet DUYAR eşl�ğ�nde görme engell�ler �ç�n "KİTAPLARA SES VER" projes�n� gerçekleşt�rd�ler.
Projeye katılan öğrenc�ler�m�ze teşekkür ed�yoruz.

EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

MAZIDAĞI CUMHURİYET ORTAOKULU
“KİTAPLARA SES VER” PROJESİ
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KODLAMA SINIFI AÇILIŞI

Artuklu Sakarya Aycan Çaltek�n İlkokulumuzda HABİTAT Derneğ�'n�n katkılarıyla "Kodlama 
Sınıfı" açıldı.                                                                                                       .

Açılışını İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Yakup SARI'nın yaptığı Kodlama Sınıfı, ger� dönüştürüleb�l�r
malzemelerden elde ed�len gel�rle alınan b�lg�sayar ve ek�pmanlarla oluşturuldu. Açılışta 
SARI'ya HABİTAT Derneğ� Program D�rektörü İsma�l METİN eşl�k ett�.                                         .

Kodlama Sınıfının oluşturulma yöntem� açısından doğayı koruması, �şley�ş� açısından günümüz
teknoloj�s�n� yaparak yaşayarak öğretmes�, öğrenc�ler�m�z�n çağımızın �k� öneml� konusunda da
hassas�yet kazanmalarını sağlayacak" d�yen SARI, emeğ� geçen herkese teşekkür ett�.
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İl�m�zde e-TWİNNİNG projes�n�n az olması ve  farkındalık oluşturmak �ç�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 
Yakup SARI, Ömerl� Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen ” A day w�th them = Onlarla b�r gün” 
e-tw�nn�ng projes� tanıtım programına katıldı.                                                     .

Programda,  “A  day w�th them = Onlarla b�r gün” e-tw�nn�ng projes�n�n tanıtımı, proje v�deoları, 
kodlama �le yapılan çalışmalar, ve öğrenc�ler�m�z�n şarkı d�nlet�s�  gerçekleşt�.                                 .

 SARI, “B�lg� çağının öncüsü olacak çocuklarımızın yet�şmes� ve d�j�tal dünyanın kodlarını el�nde 
tutan b�r ülke olarak geleceğe güvenle bakab�lmem�z �ç�n gerçekleşt�r�len bu çalışmada emeğ� 
geçen tüm �darec�ler�m�z� öğretmenler�m�z� ve öğrenc�ler�m�z� tebr�k ed�yorum." ded�.

e-TWİNNİNG
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MARDİN GASTRONOMİ FESTİVALİ 
ANADOLU LEZZETLERİ YEMEK YARIŞMASI YAPILDI

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI, Artuklu Evl�ya Çeleb� MTAL, Artuklu Ün�vers�tes� Tur�zm 
Fakültes�, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) �şb�rl�ğ�nde düzenlenen 
“Mard�n Gastronom� Fest�val� Anadolu Lezzetler� Yemek Yarışması” na katıldı.                             .

Artuklu Evl�ya Çeleb� Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�'nde düzenlenen yarışmaya Sayın Val�m�z
Mustafa YAMAN ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI b�rl�kte katıldı. Yarışmada öğrenc�ler�n 
yaptıkları çeş�tl� yemekler jür� tarafından değerlend�r�l�rken, �zleyenlerde key�fl� anlar yaşadı.
YAMAN ve SARI, öğrenc�lere başarılar d�ley�p, organ�zasyonda emeğ� geçen herkese teşekkür 
ett�ler.
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Engell� kardeşler�m�z�n yaşadığı güçlükler�, karşılaştığı sorunları sadece bugün değ�l hayatımızın 
her gününde yüreğ�m�zde h�ssed�yoruz. “Önce �nsan” d�yen, �nsanı “Yaratılmışların en şerefl�s�” 
olarak gören b�r geleneğ�n mensupları olarak b�zler, her konuda engell� kardeşler�m�z�n yanında 
yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem ver�yoruz. Engell� �nsanlara duyulan 
saygı tüm �nsanlığa duyulan saygıdır. Onların yaşadıkları zorlukları h�ssedeb�lmek �ç�n empat� 
kurab�lme beceres�ne sah�p olmalıyız. Onlar da b�zlerden b�r�, yarının b�ze ne get�receğ�n� b�leb�l�r 
m�y�z? Bu hayatta hep�m�z b�rer engell� adayıyız. Bu yüzden daha çok görel�m, duyalım, anlatalım,
b�rb�r�m�z� daha çok h�ssedel�m. En büyük engel sevg�s�zl�kt�r.

EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR
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Artuklu Spor Salonu´nda başlayan fest�valde, ÇOSKF tarafından oluşturulan 40 okuldan 600 
çocuğun yer aldığı takımlar, yaklaşık 6 hafta boyunca "mend�l kapmaca" ve "sek sek" 
oyunlarında yarıştı.                                                                                                        .

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI, "Çocuklarımız masum�yet�n s�mges�, geleceğ�m�z�n 
güvences�d�r. Çocuklarımızın yüzüne üzüntü değ�l gülmek yakışır. M�n�c�k yürekl� çocukları 
sev�nd�rmek, mutlu etmek görevler�m�zden b�r� olmalıdır." �fadeler�n� kullanarak emeğ� geçen 
herkese teşekkür ett�.                                                                                                .

 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI FESTİVALİ
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Pans�yonlarda kalarak öğren�mler�ne devam eden öğrenc�ler�m�z� destek olmak,  yanlarında 
olduğumuzu h�ssett�rmek ve uzakta oldukları a�le ortamlarını b�r nebze de olsun sağlayab�lmek 
�ç�n öğrenc�ler�m�zle �ftar organ�zasyonlarında buluştuk.

İFTARDA YANINIZDAYIZ
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Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz �le Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� arasında 2023 Eğ�t�m V�zyon 
Belges� çerçeves�nde �şb�rl�ğ� toplantısı Artuklu Ün�vers�tes�'nde yapıldı.                                        .

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI, “'2023 Eğ�t�m V�zyonu' �le eğ�t�mde b�r dönüşüm ve değ�ş�m 
sürec�n�n başladığını; öğret�m programlarının değerlend�r�lmes�, �çer�kler�n�n öğretmenlere 
tanıtılması, öğretmenler�n eğ�t�m� g�b� konularda Artuklu Ün�vers�tes� �le �şb�rl�ğ� çerçeves�nde 
çalışacaklarını söyled�.” SARI, Ayrıca “Eğ�t�m�n tüm paydaşları �le etk�l� b�r �şb�rl�ğ� sağlandığında, 
toplumun tüm kes�mler�ne daha �y� b�r gelecek sunab�leceğ�m�ze, Bakanlığımızın hazırladığı 2023
V�zyon Belges� çerçeves�nde bütünleş�k b�r �şb�rl�ğ�yle b�rl�kte bu değ�ş�m ve dönüşümü 
gerçekleşt�receğ�m�ze �nanıyoruz; Bugünde bunun �ç�n Sayın Dekanımız ve çok değerl� 
hocalarımızla b�rl�kte bu �şb�rl�ğ�n� somutlaştıracak adımlar attık. İlerleyen aşamalarda, 
bel�rlenen başlıklarda kurulacak ortak kom�syonlarla �nşallah çalışmalarımızı daha üst sev�yelere 
çıkaracağız” ded�.

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLE 2023 EĞİTİM 
VİZYONU TOPLANTISI YAPILDI
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Amaç:                                                                                             .

Öğrenc�ler�m�z�n yazım yetenekler�n�n desteklenerek özgüven duygularının pek�şt�r�lmes� ve tek 
b�r eser hal�nde basılan b�r kaynakla geleceğe b�z �z bırakılması en temel amacımızdır.                  .

2023 Eğ�t�m V�zyon İl�şk�s�:                                                                                            .

-Çocuklarımızın b�l�şsel, duygusal, fiz�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�m� önemsenecekt�r. Her çocuk
 �ç�nde bulunduğu okul çevres�nden başlayarak, üreteb�lmey� doğayı, kültürü tanıyacak ve akt�f 
uygulayıcı olacaktır.                                                                                                                          .

-Çocukların kend� bölgeler�n�n üret�m, kültür, sanat ve coğrafi kapas�tes�n� keşfetmes�ne ders dışı
etk�nl�k ağırlık ver�lecekt�r.                                                                                                           .

-Doğal, tar�hî ve kültürel mekânlar �le b�l�m-sanat merkezler� ve müzeler g�b� okul dışı öğrenme 
ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etk�l� kullanılması 
sağlanacaktır.                                                                             .

                                                                                     .
Proje Sürec� Nasıl Yürütülmekted�r?                                                                                            .

İl genel�nde bütün öğrenc�ler l�se ve ortaokul olmak üzere �k� kategor�de eserler�n� yazarak kend� 
okullarında oluşturulmuş olan kom�syona tesl�m ett�ler. Kom�syon üyeler� 1 Türkçe veya Edeb�yat
öğretmen�, 1 müdür yardımcısı ve b�r başka öğretmen tarafından oluşturulmuştur.  Okulda �lk 10'a
g�ren eserler �lçe kom�syonuna gönder�ld�. İlçe tarafından �lk 5'e g�ren eserler 5 ortaokul, 5 l�se 
olmak üzere İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü'ne gönder�lm�şt�r. Müdürlüğümüzce 1 �l m�ll� eğ�t�m müdür 
yardımcısı, 1 şube müdürü, 2 Edeb�yat öğretmen�, 2 Türkçe öğretmen� ve proje koord�natörü 
olmak üzere oluşturulan kom�syonda ortaokul ve l�se kategor�s�nde �lk 3'e g�ren eserler seç�lm�şt�r.

Sonuç:                                                                                            .

Öğrenc�ler�m�z�n ş��rler�n� seslend�rd�kler� ve �lk 50 eserden oluşan ş��r k�tabının �mzalı dağıtımının
yapıldığı b�r gala geces� düzenlenm�şt�r.                                                              .

KADİM ŞEHİRDE BİR ŞAİR OLSAM
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2023 Eğ�t�m V�zyonu Işığında;                                                                .

Amaç:                                                          .
Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�me Atfed�len Değer�n Artırılması Sağlanacak.                                    .

Alt Amaç:                                                                       . 
Her yıl, meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumlarında üret�len ürünler�n serg�leneceğ� b�r fuar 
düzenlenecekt�r.                                                     .

Süreç Nasıl Yürütülmekted�r?                                                     .

Artuklu Hatun�ye Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�'nde Mard�n 2019 Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m 
Fuarı ve Öğrenme Şenl�kler� gerçekleşt�r�ld�.                                                     .

İl�m�zdek� 10 İlçe Halk Eğ�t�m� Merkez� Müdürlüğü ve Mard�n Olgunlaşma Enst�tüsü �le İl�m�zdek� 
9 Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�n�n katımıyla Öğrenme Şenl�ğ� etk�nl�ğ� �le Meslek� ve Tekn�k 
Anadolu L�seler�n yıl sonu etk�nl�kler� (METEF)  yapıldı. Öğrenme Şenl�ğ�, Hayat Boyu Öğrenme 
faal�yetler�ne katılımı arttırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı b�lg�lend�ren, 
eğlenerek öğrenmey� teşv�k eden, sanatsal ve kültürel göster�ler �çeren programlı etk�nl�kler 
bütünüdür. B�reylerde kend�ler�n� gel�şt�rme konusunda merak ve �stek uyandırarak, öğrenmen�n
eğlencel�, k�ş�y� rehab�l�te eden yönünün fark ed�lmes�ne ve b�reyler�n öğrenme süreçler�ne akt�f 
olarak katılmasını sağlamak amacıyla İl�m�zde düzenlenen bu etk�nl�klere katılan m�safirler 
standları tek tek gezerek ortaya çıkarılan eserler� �nceled�.

MARDİN 2019 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FUARI 
VE ÖĞRENME ŞENLİKLERİ



45



46

ÖĞRETMENLER ARASI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI

Müdürlüğümüzün bu yıl 2.s�n� düzenled�ğ� “Öğretmenler Arası Ş��r Okuma Yarışması”nın F�nal� 
Artuklu Ün�vers�tes� Atatürk Kültür Merkez� Konferans Salonunda yapıldı.                                       .

Sayın Val� Mustafa YAMAN, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI, İl Protokolü, çok sayıda öğretmen,
öğrenc� ve vel�n�n �zled�ğ� programda daha önce gerçekleşen 25 ş��r aşığı öğretmen�m�z�n yarıştığı
ön elemey� geçen 14 final�st öğretmen�n performansları �zley�c�ler�n beğen�s�n� kazandı. B�r ş��r 
şölen� konsept�nde yapılan İl F�nal�nde farklı �lçeler�m�zden öğretmenler�m�z yarıştı.                       .

Dereceye g�ren öğretmenler�m�ze ödüller�n� SARI �le b�rl�kte takd�m eden YAMAN, tüm öğretmen-
ler�m�z� tebr�k ederek organ�zasyonda emeğ� geçen herkese teşekkür ett�.
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SCIENTIX STEM EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

"Sc�ent�x STEM Eğ�t�m� Çalıştayı" 20-22 Mayıs 2019 tar�hler� arasında Artuklu Öğretmenev�nde 
gerçekleşt�r�ld�.                                                      .

Fen B�l�mler�, Teknoloj�, Mühend�sl�k ve Matemat�k alanlarını bütünleşt�ren b�r öğrenme ve eğ�t�m 
yaklaşımı olan STEM Eğ�t�m�, 4 ayrı alanda d�s�pl�nler arası ve uygulamalı b�r şek�lde öğrenc�ler� 
üret�c�, buluşçu olarak eğ�tme fikr�ne dayanır. Bu amaçla Müdürlüğümüz Ar-Ge B�r�m�n�n düzenle-
d�ğ�, Yen�l�k ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� Genel Müdürlüğü'nden Dr. Tunç Erdal AKDUR'un yönett�ğ� 
çalıştaya farklı �lçe ve branşlardan 50 öğretmen�m�z katıldı.                                           .

Teor�k sunumla başlayan çalıştay, grup çalışmalarıyla devam ett�. Gruplar YEĞİTEK tarafından 
hazırlanan proje formlarına uygun olarak proje fik�rler� ürett�ler ve b�r tanes�n� sunuma hazır hale 
get�rd�ler. Çalıştayın son gününde de sunumlarını yaparak b�rb�rler�ne verd�kler� puanlar net�ce-
s�nde en �y� projeler seç�ld�. Eğ�t�m� tamamlayan kurs�yer öğretmenler�m�ze sert�fikaları ver�ld�. 

2023 V�zyon Bağlantısı: Teknoloj� ve yen�l�kler� tak�p eden, kend�n� gel�şt�ren öğretmenler yet�şt�r-
mey� amaçlayan eğ�t�m ortamlarımız �ç�n öğretmenler�m�z�n yetk�nl�k alanlarını çeş�tlend�rmek 
amacıyla yola çıkılmıştır.
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B�lg� üret�m�; çevrede olup b�tenler� merak ederek, merak ed�lenler� araştırarak ve araştırma sonu-
çlarını paylaşarak gerçekleş�r. Ülkem�zde düzenlenen b�l�m fuarlarının temel amacı, öğrenc�ler�-
m�z�n b�l�mle buluşmasını, b�l�me ve b�l�msel düşünceye �lg� duymasını sağlamaktır. B�rçok ülkede
bölgesel, ulusal ya da uluslararası çapta düzenlenen b�l�m fuarları, katılımcılara problem çözme 
becer�ler�n� gel�şt�rme, yaratıcılıklarının farkına varma ve kend�n� �fade etme olanağı sağlaması 
neden�yle öneml�d�r.                                                                                                .

TÜBİTAK B�l�m Fuarları, temel ve ortaöğret�mde b�l�m kültürünün gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olarak 
MEB'e bağlı okullarda düzenlenen b�l�msel faal�yetlerd�r. Okullarda gerçekleşt�r�len bu fuarlarla, 
5-12. sınıf öğrenc�ler�n�n; kend� �lg�ler� doğrultusunda bel�rled�kler� konular üzer�ne araştırma 
yapab�lecekler�, araştırmalarının sonuçlarını serg�leyeb�lecekler�, eğlenerek öğreneb�lecekler� b�r 
ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.                                                                 .

Bu fuarların amacı, öğrenc�ler�n ürett�kler� b�l�msel b�lg�ler� arkadaşlarıyla, öğretmenler�yle ve �lg� 
duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğ�t�c�, öğret�c� ve eğlend�r�c� b�r ortam oluşturmaktır. 
Bu ortamda araştırmasını sunan öğrenc�ler, üreteb�lmen�n heyecanını, ürett�ğ�n� başkalarıyla 
paylaşmanın coşkusunu ve bunların kend�s�nde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır
Bu b�l�nçle İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI VE İl MEM AR-GE B�r�m� 3 hafta boyunca �l�m�zde 
okullarımız tarafından hazırlanan B�l�m Fuarlarını gez�p öğrenc�ler�m�ze destek olmuştur.

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI ZİYARETLERİ
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YARINI İNŞA ET

İl M�ll� Eğ�t�m AR-GE b�r�m� Türk�ye Teknoloj� Gel�şt�rme Vakfı ve Sabancı Vakfı �şb�rl�ğ� �le "Yarını 
İnşa Et" projes� İl genel�nde görevl� ve projeye katılan 32 öğretmen�m�ze 23 -24 Şubat 2019 
tar�hler�nde elektron�k ve programlama alanında uygulamalı olarak eğ�t�c� eğ�t�mler� Sakıp Sabancı
Mard�n Kent Müzes�'nde “ eğ�t�m sürec� başarılı b�r şek�lde tamamlanmıştır.                                   .

 
"Yarını İnşa Et” Proje kapsamında öğretmenler�m�ze elektron�k ve programlama alanında uygula-
malı olarak eğ�t�c� eğ�t�mler� ver�lerek eğ�t�mler�n ardından her b�r öğretmen kend� okulundan 9-10 
ve 11´�nc� sınıflardan 5'er k�ş�l�k ek�p kurmaları ve kend�ler�ne ücrets�z sağlanan k�tlerle çevreler�n-
de gördükler� sorunlara çözüm üretecek projeler oluşturmaları ve  �l çapında yapılacak 32 proje 
arasından �lk 5'e g�recek projeler İstanbul'da düzenlenerek, Akılı şeh�rler, çevre ve enerj� alanların-
da çevreler�nde gördükler� sorunlara çözüm sunan teknoloj� temell� projeler üretmes�ne rehberl�k 
edecekt�r.
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Müdürlüğümüz, D�cle Kalkınma Ajansı, Mard�n Müzes� ve Tar�h Vakfı ortaklığında yürütülmekte 
olan “Yukarı D�cle Vad�s� Somut Olmayan Kültürel M�rasını Koruma ve Farkındalık Yaratma 
Projes�” kapsamında düzenlenen öğretmen ve öğrenc�ler�m�z�n hazırladığı serg� Mard�n Müzes� 
ev sah�pl�ğ�nde �cra ed�ld�.                                                                                                               .

20 öğretmen�m�ze DİKA tarafından düzenlenen kültürel m�ras eğ�t�c� eğ�t�m� sonrasında öğret-
menler�m�z�n öğrenc�ler�yle b�rl�kte yaptıkları serg� hayata geç�r�ld�. Serg�de; unutulmaya yüz 
tutmuş gelenek ve görenekler ele alındı. Kültürümüzde öneml� yere sah�p olan bayramlaşma, 
ölüm, doğum r�tüeller�, çocuk oyunları, esk� h�kâyeler ve kıyafetler serg�lend�.

YUKARI DİCLE VADİSİ SOMUT OLMAYAN 
KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA VE FARKINDALIK 

YARATMA PROJESİ
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Yakup SARI önderl�ğ�nde anneler günü, babalar günü, ve kadınlar günü
g�b� özel günlerde “B�z Büyük B�r A�ley�z” ş�arıyla çalışanlarımız �ç�n çeş�tl� etk�nl�kler düzenlemek-
tey�z.                                                              ..

Kadınlar Günü ve Anneler Günü'nde engell� öğrenc�ler�m�z�n anneler�n�n de katılımıyla İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğünde, müdürümüz Yakup SARI'nın eş� Fatma SARI hanımefend�n�n �şt�rak�yle 
bütün kadın personel�n b�r arada olduğu b�r kutlama programı gerçekleşt�r�lm�şt�r.                       .

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
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BASINDA BİZ
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