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PROJENİN AMAÇLARI:

4  2023 Eğ�t�m V�zyonunun temel amacı doğrultusunda; 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,

4  Çocuklarımızın b�l�şsel, duygusal, fiz�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�m�n�n önemsenmes� ve 
her çocuğun, �ç�nde bulunduğu okul çevres�nden başlayarak üreteb�lmey� ben�msemes�, doğayı, 
kültürü tanıması ve koruması adına akt�f uygulayıcı olmasını sağlamak,

4  Öğrenc�ler�n k�ş�sel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etk�n, yer�nde ve ver�ml� 
kullanmalarını sağlamak,

4  Öğrenc�ler�n b�lg� ve becer� düzeyler�n� artırmak, çeş�tl� anal�zler yaparak onların 
kend�ler�n� mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak b�r meslek sah�b� olmalarını 
sağlamak, 

4  Öğrenc�ler�n kar�yer planlamalarını etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde tak�p edecek onları meslek 
seç�mler� konusunda doğru yönlend�rmek,

4  Öğrenc�ler�n beden, z�h�n, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengel� ve sağlıklı şek�lde 
gel�şm�ş b�r k�ş�l�ğe ve karaktere, hür ve b�l�msel düşünme gücüne, gen�ş b�r dünya görüşüne 
sah�p, �nsan haklarına saygılı, k�ş�l�k ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, 
yapıcı ve ver�ml� k�ş�ler olarak yet�şt�rmek, 

4  Doğal, tar�hî ve kültürel mekânlar �le b�l�m-sanat merkezler� ve müzeler g�b� okul dışı 
öğrenme ortamlarının, müfredatta yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etk�l� kullanılmasının 
sağlanması,

4  Mard�n �l�nde çocukların �lg�, yetenek ve m�zaçları doğrultusunda yaşam becer�ler� 
kazanmalarına yönel�k açılan Tasarım-Becer� Atölyeler�n�n yaygınlaştırılması,Çocukların kend� 
bölgeler�n�n üret�m, kültür, sanat ve coğrafi kapas�tes�n� keşfetmes�ne, b�tk� ve hayvan türler�n�, 
yöresel yemekler�n�, oyunlarını ve folklorunu tanımasına, derslerle bütünleş�k veya ders dışı 
etk�nl�k olarak ağırlık ver�lmes�.
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4  D�j�tal �çer�kler� etk�n olarak kullanma ve gel�şt�rme kültürü ed�nm�ş öğrenc� ve 
öğretmenler yet�şt�r�lerek, bu kültürün okullarda yaygınlaşmasını sağlamak,

KAPSAM:

 Bu yönerge Mard�n �l�ndek� tüm resmî ve özel okul önces�, �lköğret�m ve ortaöğret�m okul/ 
kurumlardak� öğrenc�lere olumlu tutum ve davranış kazandırma amacıyla yapılan çalışmalarda 
İl/İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü, İl AR-GE b�r�m�, Okul Müdürlükler� ve öğretmenler�n yapacağı �şlerle 
�lg�l� usul, esas ve çalışmaları kapsar.

DAYANAK: 

4  2023 Eğ�t�m V�zyon Belges�,

4  1739 sayılı M�llî Eğ�t�m Temel Kanunu,

4  652 Sayılı KHK,

4  Okul Önces� Eğ�t�m Kurumları, Meslekî ve Tekn�k Eğ�t�m, İlköğret�m Kurumları ve  
 Ortaöğret�m Kurumları Yönetmel�ğ�,

4  Sosyal Etk�nl�kler Yönetmel�ğ�,

4  M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışma H�zmetler� Yönetmel�ğ�, 

4  M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Stratej�k Planı, 

4  İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü Stratej�k Planı, 

4  Değerler Eğ�t�m� Yönerges� 

4  M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Okul-A�le B�rl�ğ� Yönetmel�ğ�,

4  Öğretmenler�n 2019 Meslek� Çalışma Programı
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TANIMLAR:

 Bu yönergede geçen;

4  Val�l�k: Mard�n Val�l�ğ�'n�,

4  İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü: Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü'nü,

4  İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü: Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü'ne bağlı 10 İlçe M�ll� Eğ�t�m 
 Müdürlüğü'nü,

4  Eğ�t�m Kurumları: Mard�n İl/İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne bağlı tüm resm� ve özel okul ve 
 kurumları,

4  İl Yürütme Kurulu: Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü bünyes�nde kurulan Proje Yürütme 
 Kurulu'nu,

4  Hedefe Doğru 4 Adım 7 Başlık İl Yürütme Kom�syonu: İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü Stratej� 
 Gel�şt�rme Şube Müdürü, ARGE b�r�m� üyeler�n�, 

4  RAM: Rehberl�k ve Araştırma Merkez�n�,

4  İl İzleme ve Değerlend�rme Ek�b�: Akadem�k Başarıyı Artırma Projes�n� Yürütecek Ek�b� 
 tanımlar.

Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Koord�natörünün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

1- İl Yürütme Kurulu

A) İl Yürütme Kurulu Üyeler�:

4  İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü veya görevlend�receğ� b�r Müdür Yardımcısı başkanlığında;

4  Stratej� Gel�şt�rme ve ARGE B�r�m�nden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü 

4  Eğ�t�m-Öğret�m Şubeler�nden sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü

4  İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE Ek�p Üyeler�
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B) Görev, Yetk� ve Sorumlulukları:

4  Eğ�t�m ve öğret�mde kal�tey� arttırmak amacıyla üç ayda b�r ya da �ht�yaç hal�nde  
 toplanarak projen�n yürütülmes�yle �lg�l� kararlar alır.

 İlçe Yürütme Kurullarına b�lg� aktarımı yapar.

4  Gerekt�ğ�nde, eğ�t�m kurumlarında yapılan çalışmaları yer�nde �nceler ve  
 değerlend�rmelerde bulunur.      

4  Planlama doğrultusunda �l genel�nde yapılacak çalışmaların yürütülmes�nden  
 sorumludur.

4  Okul proje yürütme kurullarından gelen öner� ve beklent�ler� görüşür ve karara bağlar.

4  Akadem�k ve meslek� eğ�t�mdek� başarıyı artırmak amacıyla yapılan başarılı çalışmaların 
 talt�fin� sağlar.

4  Yönergen�n hedefler bölümündek� �şley�şten sorumludur.

4  Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım koord�natörler�nden gelen değerlend�rme raporlarını 
 anal�z ederek ara ve yıl sonu proje değerlend�rme raporu hazırlar ve kamuoyu �le paylaşır.

2- İlçe Yürütme Kurulu

A) İlçe Yürütme Kurulu Üyeler�

4  İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Başkanlığında;
4  Eğ�t�m Öğret�mden sorumlu Şube Müdürler�,
4  Her okul düzey�nden en az b�r okul müdürü (anaokulu, �lkokul, ortaokul ve l�se), 
4  En az �k� rehber öğretmen,
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B) Yetk�, Görev ve Sorumlulukları:

4  İl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları uygular ve eğ�t�m kurumlarında  
 uygulanmasını sağlar.

4  Gerekt�ğ�nde, eğ�t�m kurumlarında yapılan çalışmaları yer�nde �nceler ve 
 değerlend�rmelerde bulunur.

4  Eğ�t�m ve öğret�mde kal�tey� arttırmak amacıyla üç ayda b�r ya da �ht�yaç hal�nde 
 toplanarak projen�n yürütülmes�yle �lg�l� kararlar alır.

4  Planlama doğrultusunda �lçe genel�nde yapılacak çalışmaların yürütülmes�nden 
 sorumludur.

4  Akadem�k ve meslek� başarıyı artırmaya yönel�k �lçe �mkânları ve çevre şartlarını göz 
 önünde bulundurarak, okul yönet�c�ler�n� mot�ve ed�c� çalışmalar planlar ve uygular.

4  Okul proje yürütme kurullarından gelen öner� ve beklent�ler� görüşür ve karara bağlar.
4  Yönergen�n �lg�l� başlıkları doğrultusunda gerçekleşt�r�lecek adımlarla �lg�l� öğretmenlerle 

 toplantılar yapar.
4  Tüm eğ�t�m kurumlarında başarıyı artırmak amacıyla okul müdürlükler� ve halk eğ�t�m 

 müdürlükler� �le koord�nasyonu sağlayarak hazırlayıcı ve yet�şt�r�c� kurs açılmasını ve 
 denetlenmes�n� sağlar.

4  Eğ�t�m kurumlarındak� öğretmen, öğrenc� ve vel�lere yönel�k �ht�yaç duyulan konularda  
 sem�ner, h�zmet �ç� eğ�t�m kursları ve konferanslar düzenler.

4  Yönergen�n hedefler bölümündek� �şley�şten sorumludur.
4  Her b�r hedefin �şley�ş�nden sorumlu en az b�r okul müdürünü �lçe hedef koord�natörü 

 olarak görevlend�r�r.
4  Okulların kend� �mkânları �le g�deremed�kler� �ht�yaçların İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 

 tarafından g�der�lmes�n� �ç�n çalışmaları yapar.
4  Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım koord�natörler�nden gelen değerlend�rme raporlarını 

 anal�z ederek İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne gerekl� raporları sunar.
4  Gerekt�ğ�nde çalışma takv�m� sonuç talep forumları düzenler.
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3- Okul Yürütme Kurulu

A) Okul Yürütme Kurulu:

4  Okul Müdürünün Başkanlığında,

4  Müdür Başyardımcısı ya da b�r Müdür Yardımcısı,

4  Rehber Öğretmenler,

4  Okul Zümre Başkanları,

4  Sınıf Danışman Öğretmenler,

4  Okul-A�le B�rl�ğ� Başkanı,

B) Yetk�, Görev ve Sorumlulukları:

4 Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Projeyle örtüşecek okuldak� çalışma planını hazırlar.

4 Okul Müdürünün Başkanlığında �ht�yaç hal�nde eğ�t�m öğret�m� aksatmayacak şek�lde  
 ayda b�r toplanarak okulda yapılan çalışmaları değerlend�r�r, yapılacak çalışmalara yönel�k  
 kararlar alır.

4  Okul müdürünün katılımıyla zümre toplantıları ve şube rehber öğretmenler� toplantılarının  
 yapılmasını sağlar. 

4  Derste kullanılab�lecek öğret�m stratej�ler�, yöntem ve tekn�kler�n �ncelen�p 
 değerlend�r�lmes�n�, yen�lenen öğret�m programlarının �lg�l� öğretmenler tarafından 
 �ncelenerek dersler�n bu programlar çerçeves�nde yapılmasını, öğretmenler�n yen�l�kler 
 hakkında b�lg� sah�b� olmasını sağlar.

4  Rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmenler�n�n dezavantajlı ve bölünmüş a�leler�n 
 öğrenc�ler�ne, konusunda uzman k�ş�lerce rehberl�k çalışmalarının yapılmasını sağlar.

4  İl/İlçe Yürütme Kurullarında alınacak kararları uygular.

4  İl/İlçe hedef koord�natörler�n�n �sted�kler� belge, b�lg� ve raporları hazırlar.
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4  Akadem�k ve meslek� başarıyı arttırmaya yönel�k okulun �mkânları ve çevre şartlarını göz 
 önünde bulundurarak, öğretmen, öğrenc� vel�ler� mot�ve (vel� ev ve �ş yer� z�yaretler�, 
 sem�nerler, konferanslar ve vel� toplantıları vb.) ed�c� çalışmalar planlar ve uygular.

4  Her branş öğretmen�n�n kend� sınıfında ölçme ve değerlend�rme amacıyla yaptığı sınava 
 a�t sınav anal�zler�n� standart hale get�rerek öğrenc� gel�ş�mler�ne yönel�k toplu �stat�st�k� 
 ver�ler�n� hazırlar, zümrelerce �ncelenmes�n� sağlar.

4  Son sınıf öğrenc�ler�ne planlı danışmanlık yapar.

4  Mot�vasyon sağlamak amacıyla okullarda sınav s�stem�n� tanıtıcı faal�yetler planlayarak, 
 öğrenc�ler�n (�lkokul ve ortaokul öğrenc�ler�) meslek seç�m� kapsamında üst öğren�m 
 kurumlarına gez� düzenler.

4  Sınavlarda dereceye g�ren öğrenc�ler okul yürütme kurulu tarafından ödüllend�r�l�r.

4  Okulun görünen yerler�ne başarıyı teşv�k ed�c� sözler ve afişler hazırlayıp asar.

4  Her Okul Yürütme Kurulu, hedefler bölümünde bel�rt�len �şley�ş ve çalışmaların 
 yürütülmes�nden sorumludur.
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BAŞLIK 1

“DEĞERLER EĞİTİMİ”

Değerler Eğ�t�m�'n�n Amaçları:

 Cumhurbaşkanımızın bel�rtt�ğ� “Aklısel�m, kalb�sel�m ve zevk�sel�m sah�b� b�reyler 
yet�şt�rmek“ düsturuyla çıktığımız bu yolda en temel hedefim�z öğrenc�ler�m�z� toplumuna ve 
a�les�ne a�t değerler� özümseyerek yet�şt�rmekt�r. Bu ş�yarla; Öğrenc�ler�n, m�llî ve evrensel kültür 
değerler�n� tanımalarını, ben�msemeler�n�, gel�şt�rmeler�n� bu değerlere saygı duymalarını 
sağlamak, 
 Öğrenc�ler�, kend�ler�ne, a�leler�ne, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kend�s�, a�les� 
ve çevres� �le barışık, başkalarıyla �y� �l�şk�ler kuran, �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışan, hoşgörülü ve 
paylaşmayı b�len, dürüst, erdeml�, �y� ve mutlu vatandaşlar olarak yet�şt�rmek,
Öğrenc�lere b�reysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı 
kazandırmak,
 Öğrenc�lere, toplumun b�r üyes� olarak beden ve ruh sağlığının yanı sıra a�les�n�n ve 
toplumun sağlığını korumak �ç�n b�l�msel süreçlere ve ahlak� değerlere uygun olarak karar verme 
alışkanlığını kazandırmak,
 Öğrenc�ler�n kend�s�ne, a�les�ne ve topluma karşı sorumluluk duyab�len, üretken, ülken�n 
ekonom�k ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunab�lecek yapıda b�reyler olarak yet�şt�r�lmes�n� 
sağlamak,
 Öğrenc�lere temel �nsanî değer ve erdemler� kazandırma, değerlere karşı duyarlılık 
oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak,
 Öğrenc�ler�m�z�n m�llî, manevî ve evrensel değerler� hayata geç�rmeler�n� sağlayarak 
toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak,
 Değerler�m�z�n gelecek nes�llere aktarılmasındak� öneml� görev� yer�ne get�rerek artan ve 
değ�şen r�sk ve tehd�tlerden b�reysel ve toplumsal korunmayı sağlamak amaçlanmıştır.
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 Okullarımız; değerler�m�z� b�len, anlayan ve ben�msey�p hayatını bu değerlerle donatan 
b�reyler�n yet�şt�r�lmes� g�b� b�r m�syona sah�pt�r.
 Değerler Eğ�t�m� projes� çocuklarımız �ç�n rol model olan öğretmen ve vel�ler�n yanı sıra tüm 
toplumun, değerler�m�z� ben�msey�p çağın get�rd�ğ� olumsuzluklar karşısında �y�, doğru ve güzel 
terc�hler yapab�lmeler�n� sağlamaya yönel�k b�r projed�r.
 B�z� b�z yapan, meden�yet�m�z�n ve kültürümüzün özünü oluşturan değerler�m�z� gelecek 
nes�llere taşıyab�lmek ve değerler�m�z üzer�ne geleceğ�m�z olan gençler�m�z�n d�kkat�n� çekerek 
onlarda b�r farkındalık oluşturab�lmek �ç�n, toplum �ç�nde yaparak ve yaşayarak, d�nam�k b�r süreç 
�çer�s�nde kend�l�ğ�nden yen� nes�llere aktarımın sağlaması gerekl�d�r.
 Mard�n �l�ndek� öğrenc�ler�n sağlıklı b�r k�ş�l�ğ�n temel taşlarını oluşturan toplumsal değerler 
konusunda kazanımlarını ve farkındalık düzeyler�n� arttırmak, akadem�k b�lg�n�n yanında gerçek 
hayatta rehberl�k edecek ahlak� değerlerle donatılmış el�nden d�l�nden zarar gelmeyen öğrenc�ler 
yet�şt�rmek bu projen�n temel amacıdır.

Bu genel amaçlar çerçeves�nde gerçekleşt�r�lmek �stenen somut hedefler şunlardır;

4  Öğrenc�lere temel �nsanî değer ve erdemler�n kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık   
 oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmes�,

4  Toplum tarafından kabul gören değerler�n uygun okul ortamı oluşturularak gel�şt�r�lmes�  
 ve pek�şt�r�lmes�,

4  Akadem�k b�lg� ve gerçek hayatta rehberl�k edecek ahlak� değerlerle donatılmış 
 öğrenc�ler�n yet�şt�r�lmes�,

4  Okul ve çevres�ndek� sosyal yaşamın ahlak� ve et�k değerlere uygun olarak şek�llenmes�,

Değerler Eğ�t�m� Kapsamında Yapılacak Faal�yetler:

 2019-2020 öğret�m yılında kapsamında vatanseverl�k, saygı-hoşgörü, empat�,  �sraftan 
kaçınma, şefkat-merhamet, çalışkanlık, doğruluk-dürüstlük, alçakgönüllülük, yardımlaşma-
dayanışma, özgüven, a�le b�rl�ğ�ne önem verme ve kültürel m�rasa sah�p çıkma değerler� 
çerçeves�nde çalışmalar yapılacaktır.
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 Bu değerler dönem boyunca odak değerler olarak kabul ed�lecek ve okul genel�ndek� 
çalışmalarda öne çıkarılacaktır. Ayrıca derslerde bu değerler�n her b�r�ne, tüm eğ�t�m öğret�m 
sezonu boyunca, ders programlarıyla uyumlu olarak gel�şt�r�lm�ş çeş�tl� etk�nl�klerle atıflarda 
bulunulacaktır. 

1.İl/İlçe M�ll� Eğ�t�m Düzey�ndek� Faal�yetler

4  Proje İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m� sorumluluğu ve koord�nasyonunda 
 yürütülecekt�r.

4  Proje dâh�l�nde 2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m yılında bel�rlenen konulara �l�şk�n yazılı ve 
 görsel doküman �lg�l� aylarda İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü web s�tes�nden ve İl M�ll� Eğ�t�m  
 Müdürlüğü sosyal medya adresler�nden yayınlanacaktır.

4  Proje kapsamında konu uzmanları ve ulusal düzeyde tanınmış yazar ve akadem�syenler 
 aracılığı �le öğrenc�lere, öğretmenlere ve vel�lere yönel�k sem�nerler ve paneller  
 düzenlenecekt�r. 

4  İlg�l� ayların değerler konularına �l�şk�n okullar veya İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�  
 tarafından afiş, res�m, kar�katür, ş��r, kompoz�syon, kısa film vb. yarışmalar düzenlenecekt�r. 
 Hazırlanan ürünlerden dereceye g�renler İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m�ne 
 �let�lecekt�r. 

4  Yıl sonunda örnek çalışmaların serg�leneceğ� proje değerlend�rme, kapanış ve ödül 
 tören� yapılacaktır.

2.Okul Düzey�ndek� Faal�yetler

4  Bel�rlenen değerler okul genel�ndek� çalışmalarda öne çıkarılacaktır. Ayrıca seç�len 
 değerlere derslerde tüm eğ�t�m öğret�m sezonu boyunca, ders programlarıyla uyumlu olarak 
 gel�şt�r�lm�ş çeş�tl� etk�nl�klerle atıflarda bulunulacaktır.
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4  Okullar düzey�nde çalışmalara l�derl�k edecek ek�b�n oluşturulması,  �lkokullarda serbest 
 etk�nl�kler ders�n�n, haftada b�r saat�n�n değerler eğ�t�m�ne ayrılması uygulaması tüm 
 okullarımızda gerçekleşt�r�lecekt�r.

Program, b�rb�r�n� tamamlayan üç boyutta gel�şt�r�lm�ş etk�nl�kler� �çermekted�r:

 1- Sınıf İç� Etk�nl�kler,

 2- Okul İç� Etk�nl�kler,

 3- A�leye Yönel�k Etk�nl�kler.

Değerlerle �lg�l� etk�nl�kler;

4  Rehberl�k ve serbest zaman etk�nl�k saatler�nde,

4  K�tap Okuma saat�nde, 

4  Etk�nl�klere uygun branş dersler�nde,

4  Kulüp çalışmalarında ve

4  Ders dışı çalışmalarda �lg�l� öğretmen tarafından yürütülecekt�r.

ÖNERİLEN FAALİYETLER:   
 

4 Okulun �lg�l� ayların değerler�ne �l�şk�n d�kkatler� konu üzer�nde yoğunlaştıracak görsel
 malzemelerle (pano çalışması, afiş, fotoğraf, örnek k�ş�l�k, k�tap tanıtımları, duvar gazeteler�, 
 broşürler, basılı materyaller vb. ) donatılması,

4 Konu �le �lg�l� kurum ve kuruluşlara gez� düzenlenmes�, 

4 Konu �le �lg�l� münazaralar ve yarışmalar yapılması, 
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4 Öğrenc� vel�ler�ne sem�nerler düzenlenmes�, 
4 Öğrenc�lere proje kapsamında uygulanacak konularla �lg�l� k�tapların tavs�ye ed�lmes�,
4 Okullarda Değerler Eğ�t�m� kulüpler� kurulması ve bu kulüpler�n örnek teşk�l eden  

 çalışmalarını her değer sonrasında b�r etk�nl�k düzenleyecek şek�lde okulun web s�tes�nde  
 yayınlanması,

4 Örnek k�ş�l�kler� tanıtmak ve bu k�ş�lerden yaşanmış h�kâyeler paylaşılması, 

4 Sınıf �ç� etk�nl�klerle bu değerler�n öne çıkarılması,

4 Okulda değerlere �l�şk�n film göster�m�, t�yatro vb. etk�nl�kler planlanması,

4 Değerlerle �lg�l� performans ödevler� ver�lmes�,

4 Okul rehberl�k serv�sler� tarafından, okul düzey�nde �lg�l� değere yönel�k tutum bel�rleme 
 anket çalışmaları yapılması ve ön test - son test değerlend�rmeler� �le yapılan çalışmaların 
 çocuklar üzer�ndek� etk�s�n�n bel�rlenmes�, 

4 Okul personel�n�n değerlerle �lg�l� olarak b�l�nçlend�r�lmes�,

4 Okul bülten�nde veya derg�s�nde �lg�l� aylara �l�şk�n değerler�n �şlenmes�,

4 Öğrenc�ler�n örnek alab�lecekler� yazar, akadem�syen, sanatçı, sporcu vb. k�ş�ler�n okulda   
 konuk ed�lmes�.

Aylık Olarak Bel�rlenen Değerler: 

 Bu faal�yet alanı kapsamında, okullarımızda �lg�l� aylara a�t değer öne çıkartılarak, yoğun 
etk�nl�kler yapılacaktır. 
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Eylül Aile Birliğine Önem Verme – Kültürel Mirasa Sahip Çıkma 

Ekim Yardımlaşma – Dayanışma – Güvenlik 

Kasım Doğruluk – Dürüstlük – İyimserlik 

Aralık Tutumluluk – İsraftan Kaçınma 

Ocak Adil Olma – Empati – Şefkat – Merhamet 

Şubat Saygı – Hoşgörü – Duyarlılık 

Mart Vatanseverlik – Fedakârlık 

Nisan Özgüven – Sorumluluk 

Mayıs  Dua - İbadet 

Haziran Temizlik – Çalışkanlık 
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BAŞLIK 2

“AKADEMİK BAŞARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK YAPILACAK ÇALIŞMALAR”

Akadem�k Başarının Artırılmasına Yönel�k Yapılacak Çalışmaların Amaçları:

 Öğrenc�ler�n b�lg� ve becer� düzeyler�n� arttırmak, çeş�tl� anal�zler yaparak eks�k öğrenmeler� 
tesp�t ed�p tam öğrenmey� sağlamak, onların kend�ler�n� mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna 
katkıda bulunacak b�r meslek sah�b� olmalarına ves�le olmak, doğru kar�yer planlamalarına 
yardımcı olmak.

 Ulusal sev�yede yapılan sınavlarda ( LGS ve YKS) �l�m�z�n başarısını ve eğ�t�m kal�tes�n� 
artırmak.

 Eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� gel�şt�rmek �ç�n tüm eğ�t�m paydaşlarının �ş b�rl�ğ�n� artırmak, ek�p 
çalışmasını gel�şt�rmek.

 Öğrenc�ler�n ulusal sınav s�stemler�ne göre hazırlanmalarını sağlayarak başarılarını 
artırmak.

 Çeş�tl� rehberl�k faal�yetler� gerçekleşt�rerek öğrenc�ler�n sınav başarılarının artmasına katkı 
sağlamak.

 Eğ�t�m faal�yetler�n�n farklı mekanlarda daha gen�ş kes�mlere yayılmasını sağlayarak fırsat 
eş�tl�ğ� oluşturmak.

 Kazanım değerlend�rme sınavları uygulayarak, ölçme ve değerlend�rmey� gerçekleşt�r�p, 
tesp�t ed�len eks�k noktaların destekley�c� ve tamamlayıcı çalışmalarla ortadan kaldırılması yoluyla 
�l�m�zde akadem�k başarıyı arttırmak.
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1.ADIM: LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) BİLGİLENDİRME VE ANALİZİ

HEDEF:  

 

 2019-2020 Eğ�t�m-Öğret�m yılında uygulanacak L�selere Geç�ş Sınavına (LGS) yönel�k ders 
bazında �stat�st�kler ve ver�ler oluşturarak �l�m�z�n ortaokul düzey�nde eğ�t�m durumunu 
değerlend�rmek, eks�kler� tesp�t ederek bu eks�kl�kler� g�dermek �ç�n önlem almak ve b�r sonrak� 
sene uygulanacak sınavlar �ç�n b�r yol har�tası oluşturmak. 

Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Temel Eğ�t�m b�r�m� tarafından sınav kapsamındak� dersler �ç�n 
�lçe bazlı çalışmalar yapılıp �stat�st�k� ver�ler oluşturulacaktır. Elde ed�len ver�ler İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü koord�nasyonunda İl İzleme ve Değerlend�rme Ek�b� tarafından �lçelerde sunulacaktır.

 B. Proje kapsamı, mevcut durum İl İzleme ve Değerlend�rme Ek�b� tarafından �lçeler�m�zde 
kurulacak olan İlçe İzleme ve Değerlend�rme Ek�b� �le paylaşılacak, eks�klere yönel�k �lçe bazında 
tesp�tler yapılarak b�r sonrak� sınav dönem� �ç�n gerekl� önlemler�n alınması sağlanacaktır.

 C. İlçe İzleme ve Değerlend�rme Ek�pler� projey�, kapsamını ve mevcut durumunu Okul 
Başarı Ek�pler�ne anlatacak ve sınav dönem� �ç�n gerekl� önlemler�n alınması sağlanacaktır.

 D. İl İzleme ve Değerlend�rme Ek�b� Çalışma Planı ayrıntılı takv�m� eylül ayı �çer�s�nde 
gönder�lecekt�r.

 E. Yıl sonunda �l genel�nde ve �lçe düzey�nde dereceye g�ren öğrenc�ler tesp�t ed�lerek bu 
öğrenc�ler�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü kanalıyla ödüllend�r�lmes� sağlanacaktır.

 F. İl genel�nde ve �lçe düzey�nde dereceye g�ren öğrenc�ler�n öğretmenler�n�n de İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü aracılığıyla ödüllend�r�lmeler� sağlanacaktır.



17

2.ADIM: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) BİLGİLENDİRME VE ANALİZİ

HEDEF: 

 

İl�m�zde Yükseköğret�m Kurumları Sınavına (YKS) yönel�k anal�zler yaparak öğrenc� başarı 
durumlarını gözlemlemek, �ler�ye dönük eks�kl�klerle �lg�l� önlem almak, başarı çıtamızı yükseltmek 
�ç�n yol har�tası ç�zmek.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Ortaöğret�m b�r�m� tarafından sınav kapsamındak� dersler �ç�n 
�lçe bazlı çalışmalar yapılıp �stat�st�k� ver�ler oluşturulacaktır. Elde ed�len ver�ler İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü koord�nasyonunda İl İzleme ve Değerlend�rme Ek�b� tarafından �lçelerde sunulacaktır.

 B. Proje kapsamı, mevcut durum İl İzleme ve Değerlend�rme Ek�b� tarafından �lçeler�m�zde 
kurulacak olan İlçe İzleme ve Değerlend�rme Ek�b� �le paylaşılacak, eks�klere yönel�k �lçe bazında 
tesp�tler yapılarak b�r sonrak� sınav dönem� �ç�n gerekl� önlemler�n alınması sağlanacaktır.

 C. İlçe İzleme ve Değerlend�rme Ek�pler� projey�, kapsamını ve mevcut durumunu Okul 
Başarı Ek�pler�ne anlatacak ve sınav dönem� �ç�n gerekl� önlemler�n alınması sağlanacaktır.

 D. İl İzleme ve Değerlend�rme Ek�b� Çalışma Planı ayrıntılı takv�m� eylül ayı �çer�s�nde 
gönder�lecekt�r.

 E. Yılsonunda �l genel�nde ve �lçe düzey�nde dereceye g�ren öğrenc�ler tesp�t ed�lerek bu 
öğrenc�ler�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü kanalıyla ödüllend�r�lmes� sağlanacaktır.

 F. İl genel�nde ve �lçe düzey�nde dereceye g�ren öğrenc�ler�n öğretmenler�n�n de İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü aracılığıyla ödüllend�r�lmeler� sağlanacaktır.
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3.ADIM: BAŞARI HİKÂYELERİNİ BİRLİKTE YAZIYORUZ

HEDEF: 

 Akadem�k, sosyal, kültürel alanda Türk�ye dereces� kazanan öğrenc�ler�n İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m� tarafından İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünde 
ağırlanması. Ayrıca öğrenc�ler�n yılsonu ödül tören�nde çeş�tl� hed�yelerle onurlandırılarak 
mot�vasyonlarının artırılması. 

 Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m� tarafından, İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� ve 
Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü �le koord�nel� b�r çalışma yürütülerek dereceye g�ren öğrenc�ler 
bel�rlenecekt�r.

 B. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından bel�rlenen öğrenc�ler�n okul �dareler�yle �le �let�ş�me 
geç�lerek uygun zamanlarda İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü tarafından makamda ağırlanacak ve çeş�tl� 
hed�yelerle talt�f ed�lmeler� sağlanacaktır.

 C. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m� koord�nasyonunda “Geleneksel Yıl Sonu Ödül 
Tören�” organ�ze ed�lecek ve başarılı öğrenc�ler okul �dares� tarafından görevlend�r�len b�r 
öğretmen eşl�ğ�nde katılım sağlayarak törende ödüllend�r�lecekt�r. 
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4.ADIM: MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMA 

HEDEF: 

 Kar�yer planlama, meslekler� tanıma ve kend�n� tanıma öğrenc�ler�n başarılı b�r eğ�t�m 
yaşamı sürdürmeler�n�n ve hayatlarını mutlu b�r şek�lde �dame ett�rmeler�n�n en temel 
ögeler�ndend�r. Bu sebeple eğ�t�m yaşamı ve kend�n� tanıma alanlarından yola çıkılarak 
öğrenc�ler�n b�reysel farklılıklarını keşfetmeler�, �lg� ve yetenekler�n� fark etmeler�, kend� k�ş�sel 
öğrenme yollarını anlamaları ve başarılı b�r eğ�t�m yaşamı sürdürmeler� hedeflenmekted�r. 

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Bu alanda yapılan bütün çalışmalar �l�m�zdek� Rehberl�k ve Araştırma Merkezler� 
(Artuklu, Nusayb�n, M�dyat, Kızıltepe RAM) tarafından yürütülecekt�r.

 B. RAM'ler� okul �dareler� ve okul rehberl�k serv�sler� �le koord�nel� b�ç�mde çalışacaktır.

 C. Her RAM kend� sorumluluk tanımında yer alan bütün �lçelerle �lg�lenmekle yükümlüdür

 D. Okullarımızda okul �dares� ve rehberl�k serv�sler�n�n düzenleyecekler� kar�yer günler�ne 
müdürlüğümüz bünyes�nden de katılım sağlanacaktır.

 E. Öğrenc�ler�n üst öğren�m kurumlarına (çeş�tl� l�se türler�) ve �ş kurumlarını z�yaret etmes� 
sağlanarak meslekler hakkında araştırmalar yapmaları ve �ş sektöründe farklı meslek gruplarını 
gözlemeler�ne �mkan ver�lecekt�r.

 F. Okullarda panolar kar�yer planlama ve meslek tanıtma açısından akt�f şek�lde 
kullanılmalı, �nternetten, belgesellerden ve buna benzer materyallerden yararlanılmalıdır.

 G. Okullarda yaşa ve okul türüne uygun faal�yetler düzenlenecekt�r.



20

5.ADIM: MEZUNLARIMIZLA BULUŞUYORUZ 

HEDEF:

 İl�m�z genel�ndek� ortaöğret�m kurumlarımız �çer�s�nde her kurumumuzun kend� bünyes�nden 
daha önce mezun olup �y� b�r kar�yer sah�b� (doktor, d�ş hek�m�, eczacı, öğretmen, mühend�s vb.) 
bell� b�r sahada uzmanlaşmış mezunlar okullara davet ed�lecek.  Davet ed�len k�ş�ler�n daha önce 
yaşamış oldukları tecrübeler�, deney�mler� öğrenc�lerle paylaşması, öğrenc�lerde b�r farkındalık 
yaratması ve başarı �ç�n örnek teşk�l etmes� hedeflenmekted�r.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Okul �dareler� okullarında eğ�t�m görmüş ve bel�rl� b�r sahada uzmanlaşmış �y� b�r kar�yere 
sah�p olan mezun öğrenc�ler�n� devamlı ve s�steml� b�r şek�lde tak�p edecekt�r. 

 B. Okul �dareler� ve rehber öğretmenler okullardan mezun olan �y� kar�yere sah�p s�steml� 
olarak hâl�hazırda tak�p ett�kler� k�ş�lerden davet ed�lmeye uygun olanları tesp�t edecekt�r.

 C. Okul rehber öğretmenler� seç�len k�ş�lerle �let�ş�me geçecek ve koşulları uygun olanların 
uygun b�r zamanda okula davet ed�lmeler� sağlanacaktır.

 D. Okullarda gerekl� duyurunun ve organ�zasyonun yapılmasından �dare koord�nasyonunda 
okul rehber öğretmenler� sorumlu olacaktır.

 E. Okul �dareler� tarafından panele katılan mezuna plaket ver�lmes� sağlanacaktır.
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6. ADIM: STRES VE KAYGIYI YENİYORUZ

HEDEF: 

 Öğrenc�ler�n sınavlardan kaynaklı stres ve kaygı düzeyler�n� azaltmak, onlara yönelmek 
�sted�kler� bölümler �ç�n yapmaları gerekenler� net b�r b�ç�mde �fade ederek kend�ler�ne çalışma 
stratej�s� hazırlayab�lecek düzeyde b�lg� sah�b� olmalarına yardımcı olmak.

 Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl�m�z genel�ndek� bütün 8. ve 12. Sınıf öğrenc�ler �ç�n okullar bünyes�nde rehber 
öğretmenler tarafından sınavlara yönel�k etk�l� ve ver�ml� ders çalışma �le stres ve kaygıyla başa 
çıkma konularında sem�nerler düzenlenecekt�r.

 B. Okul düzey�nde �darec�ler ve rehber öğretmenler koord�nasyonunda b�r çalışma takv�m� 
düzenlenecek, sınavlardan önce her b�r öğrenc� bu sem�nerden faydalanmış olacak şek�lde 
ayarlanacaktır.

 C. Rehber öğretmen� olmayan okullarda, Rehberl�k ve Araştırma Merkez�ndek� rehber 
öğretmenler tarafından sem�nerler ver�lecekt�r. Rehberl�k ve Araştırma Merkez� �le �let�ş�m okul 
�dares�n�n sorumluluğundadır.

 D. Yılsonunda İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m� tarafından hazırlanacak olan faal�yet 
bülten�nde kullanılmak üzere yapılan sem�ner etk�nl�kler�ne da�r görseller (fotoğraf, v�deo vb.) İl 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne gönder�lecekt�r.
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7.ADIM: OKULLARIMIZDA OKUMA SAATİ ETKİNLİĞİ

HEDEF: 

 İl�m�zde eğ�t�m gören her öğrenc�m�zde okuma sevg�s� �le �lg�l� farkındalık oluşturmak, 
öğrenc�ler�m�ze okuma sevg�s� aşılamak, kend�ler�n� �fade etme yetenekler�n� gel�şt�rmek, d�l�m�z� 
doğru ve etk�l� kullanmalarını sağlamak. 

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Okullarımızda haftanın her günü b�r ders saat�nde (40 dak�ka) okuma saat� etk�nl�ğ� 
düzenlenecekt�r. Okuma saatler�n�n her gün ve her hafta farklı saatlere gelmes�ne d�kkat ed�lecek 
şek�lde dönüşümlü b�r düzen kurulacaktır. (Örneğ�n pazartes� günü b�r�nc� ders saat�, salı günü 
�k�nc� ders saat�, ertes� hafta pazartes� �k�nc� ders saat�, salı üçüncü ders saat� şekl�nde b�r 
düzenleme yapılab�l�r.) Bu 40 dak�kalık sürec�n 30 dak�kası k�tap okumaya ger� kalan 10 dak�kası 
da k�tap tanıtımına ve k�tap değerlend�rmes�ne ayrılacaktır.

 B. Okutulacak k�taplar Bakanlığımızın tavs�ye ett�ğ� 100 temel eserden veya okul �dares�n�n 
yönet�m�nde Türkçe ve Edeb�yat öğretmenler�n�n danışmanlığında (yasaklı olmayan yayınev� ve 
k�taplardan)seç�leb�lecekt�r.

 C. Okuma saatler�ne �l�şk�n uygulama planını her okulda okul �dares� oluşturacaktır. 
Uygulama planları aylık olarak l�ste şekl�nde hem sınıf panolarına hem de okul panolarına 
asılacaktır.

 D. Okul �dares� okuma saatler�n� düzenlerken her gün okuma saat�n�n aynı dersle 
çakışmaması �ç�n dönüşümlü olarak bel�rlenmes�ne özen gösterecekt�r.
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 E. En çok k�tap okuyan, okumaya karşı �lg�s� en üst düzeyde olan öğrenc� sınıf rehber 
öğretmen� tarafından tesp�t ed�lecek, okul �dares�ne b�ld�r�lecek ve okulların �mkanı doğrultusunda 
okul �dares� bu öğrenc�ler� per�yod�k olarak (aylık ya da döneml�k) ödüllend�r�lecekt�r. Ayrıca okul ve 
sınıf panolarında ödül alan öğrenc�lere yer ver�lmes� sağlanacaktır.

 F. Öğrenc�ler�n okudukları k�tapları b�t�rd�kten sonra k�tapla �lg�l� düşünceler�n�, yorumlarını 
ve değerlend�rmeler�n� �çeren yazılar yazması özend�r�lecek, böylece öğrenc�de özet çıkarma ve 
not tutma alışkanlığı gel�şt�r�lecekt�r. 

 G. Her sınıf rehber öğretmen� kend� sınıfında düzenl� olarak b�r k�tap raflığı ve k�tap okuma 
l�stes� oluşturacak ve bu l�sten�n düzenl� tak�b� sağlanacaktır. Ayrıca bu l�steler� okul �dares�yle 
paylaşacaktır.

 H. Okuma saat�nde k�tap get�rmeyen öğrenc�ler�n l�stes� ders öğretmen� tarafından tutulacak 
bu l�steler sınıf rehber öğretmen�ne tesl�m ed�lecekt�r. Sınıf rehber öğretmen� de her ay bu l�steler� 
okul �dares�ne tesl�m edeceklerd�r.

 İ. Okullarda sürec�n hazırlanması ve uygulanmasından okul �dareler� sorumludur.
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BAŞLIK 3

 “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

  GENEL AMAÇ 

 2023 V�zyon Belges�nde de bel�rt�ld�ğ� g�b� eğ�t�m cam�ası öğrenc�, ebeveyn ve öğretmen ve 
okul olmak üzere dört temel üzer�ne kuruludur. Bütün ögelere gereken hassas�yet�n göster�lmes� 
adına Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak, her b�r�me h�zmet ve teşv�k eden çeş�tl� faal�yetler 
gerçekleşt�r�lmes� ve aradak� bağın pek�şt�r�lmes�,

 Öğrenc�ler�n ruhsal ve fiz�ksel gel�ş�mler�n� sağlamak amacıyla rehberl�k h�zmetler�ne ve 
sosyal-kültürel-sport�f faal�yetlere katılımının artırılması,

 Beden, z�h�n, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengel� ve sağlıklı şek�lde gel�şm�ş b�reyler 
yet�şt�r�lmes�, 

 Öğrenc�ler�n hür ve b�l�msel düşünme gücüne, gen�ş b�r dünya görüşüne sah�p, �nsan 
haklarına saygılı; k�ş�l�k ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, 
yaratıcı ve ver�ml� k�ş�ler olarak yet�şt�r�lmes� hedeflenm�şt�r.
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1.ADIM: MARDİN'DE BİR GÜN

HEDEF : 2023 Eğ�t�m V�zyonunda bel�rt�len 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�rmekt�r. Bu sebeple “Mard�n'de 1 Gün” faal�yet�m�z 
doğrudan 2023 V�zyon Belges�yle �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Öğrenc�ler�m�z�n önce kend� yaşadıkları 
bölgey� ayrıntılı b�r şek�lde tanıyarak kültürel haz�neler�n� gen�şletmeler� ve özell�kle kırsal 
mahallelerde yaşayan öğrenc�ler�m�z�n Mard�n'�n tar�h� yapısı, m�mar�s�, kültürel ortamlarıyla 
tanışması hedeflenm�şt�r. 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 sürdürülmekted�r.

Yapılacak çalışmalar: 

 A. Bütün faal�yetler İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü koord�nes�nde ve organ�zasyonunda 
gerçekleşt�r�lecekt�r.
 B. İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� tarafından daha önce Mard�n merkeze gelemem�ş 15 
öğrenc� tesp�t ed�lecekt�r.
 C. Faal�yet�m�z haftanın �k� günü (Salı ve Cuma) gerçekleşt�r�lecekt�r.
 D. M�safir öğrenc�ler�m�z, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Yakup SARI tarafından makam 
odasında ağırlanmaktadır. 
 E. Sayın Val�m�z Mustafa YAMAN'ın hed�yeler� öğrenc�lere takd�m ed�lmekted�r
 F. Daha sonra öğretmenev�nde kahvaltı yapan öğrenc�ler�m�z, rehber�m�z eşl�ğ�nde Mard�n 
turu yapmaktadır ve Mard�n'�n tar�h�, kültürel mekânlarını ayrıntılı b�r şek�lde gezmekted�r.
 G. Gez� kapsamında müdürlüğümüzce b�r etk�nl�k takv�m� bel�rlenecek ve öğrenc�ler hava 
koşullarının uygun olduğu b�r zamanda davet ed�lecekt�r.
 H. Etk�nl�k fotoğrafları faal�yetler�n hemen ardından İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �nternet 
s�tes�nde ve sosyal medya adresler�nde yayınlanacaktır.
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2.ADIM: DEĞERİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ

HEDEF: 2023 Eğ�t�m V�zyonunda bel�rt�ld�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. Bu sebeple Kırsal mahallelerde görev yapan 
ve aday sürec�ndek� öğretmenler�m�z�n hafta sonları Mard�n'de m�safir ed�lmes� hedeflenm�şt�r. 

Yapılacak Çalışmalar:

 A. “Değer�m�z Öğretmen�m�z” faal�yet� kapsamında Mard�n'� tanıtmak �ç�n öğretmenler�m�z 
davet ed�lerek Mard�n gez� etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�lecekt�r. 
 B. Öğretmenler�m�ze İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI tarafından teşekkür belges� takd�m 
ed�lecekt�r.
 C. Proje kapsamında 10 �lçeden de öğretmenler ağırlanacak olup Mard�n'de B�r Gün 
faal�yet� kapsamında öğrenc�ler�m�zle gerçekleşt�r�len gez� planı aynen öğretmenler�m�zle de 
uygulanacaktır. 
 D. İl M�llî Eğ�t�m Müdürü Yakup SARI, 10 �lçede görev yapan öğretmenler�m�zle Artuklu 
Öğretmenev�'nde kahvaltıda b�r araya gelecekt�r.
 E. Öğretmenler�m�ze Val�/Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Mustafa YAMAN'ın hed�yeler� 
takd�m ed�lecekt�r.
 F. Öğretmenler�m�ze teşekkür belges� ver�lecekt�r.
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3.ADIM: AZİZ SANCAR BİLİM OLİMPİYATLARI

HEDEF: Öğrenc�ler�n sayısal alandak� derslere olan farkındalığını arttırmak, var olan �lg�ler�n� 
yarışmalar aracılığıyla pek�şt�rerek öz gel�ş�mler�n� desteklemek.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl genel�nde düzenlenecek Az�z Sancar Ol�mp�yatları �ç�n �lçeler�m�zde 1 şube 
müdürümüz ve y�ne �lçeler�m�zde ortaokullar �ç�n 3 �lköğret�m matemat�k öğretmen�, 3 �lköğret�m 
fen b�lg�s� öğretmen�, l�seler �ç�n 3 matemat�k öğretmen�, 3 fiz�k öğretmen�, 3 k�mya öğretmen�, 3 
b�yoloj� öğretmen� soru hazırlama ve kom�syon üyeler� olarak seç�lecekt�r.

 B. Ortaokullarda 5, 6 ve 7.  sınıf öğrenc�ler�ne; l�selerde �se 9, 10 ve 11. sınıf öğrenc�ler�ne 
yönel�k b�l�m ol�mp�yatları düzenlenecekt�r. (Ortaokullardan; 5. sınıftan 1 öğrenc�, 6. sınıftan 1 
öğrenc� ve 7. sınıftan 1 öğrenc� katılacaktır. Her öğrenc� �ç�n 1 aynı sınıf düzey�nden yedek öğrenc� 
hazır bulunacaktır. L�selerden �se 9. sınıftan 1 öğrenc�, 10. sınıftan 1 öğrenc�, 11. sınıftan 1 öğrenc� 
katılacaktır. 12. sınıflar ve 8. sınıflar yarışmaya katılmayacaktır. Her öğrenc� �ç�n 1 yedek -aynı 
sınıf düzey�nden- öğrenc� hazır bulunacaktır.)

 C. Süreç üç aşamadan oluşacak;

 1. B�r�nc� aşamada okul �dareler� kend� öğrenc�ler� arasında yarışmayı tert�pleyecek. Okul 
�ç�nde b�r�nc� olan öğrenc�ler yarışmaya katılacak.

 2.İk�nc� aşamada �lçe genel�nde yarışma düzenlenecek. İlçe b�r�nc�ler� �l final�nde yarışmaya 
hak kazanacak.

 3.Üçüncü aşamada da �l final� gerçekleşt�r�lecek. İlçelerde b�r�nc� olanlar �l final�nde 
yarışacak ve böylece �l b�r�nc�s� bel�rlenecekt�r.

 D. Yarışma �le �lg�l� duyurular İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü resm� s�tes�nden ayrıntılı olarak 
yayınlanacaktır ve resm� yazı �le gönder�lecekt�r.
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4.ADIM: PAYLAŞACAK BİR OYUNCAĞIM VAR

HEDEF: 

 İl�m�z genel�nde kullanılmayan oyuncakların, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
kol�lerde gönüllülük esasına uygun b�r şek�lde toplanarak �ht�yacı olan okullara �let�lmes�n� 
sağlamak ve özell�kle küçük yaşlardak� çocukların yardımlaşma, paylaşma ve destek olma 
duygusunu pek�şt�rmek hedeflenm�şt�r. Okul önces� çağındak� öğrenc�ler�n oynayarak öğrenmeler� 
�ç�n sınıflarındak� oyun materyaller�n� arttırmak b�r d�ğer hedef olarak bel�rlenm�şt�r.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Türk�ye genel�nde yapılmış ve yapılmakta olan k�tap toplama kampanyalarından yola 
çıkılarak kapsamlı b�r kampanya Mard�n �l�nde �ht�yaç hasıl olan bütün �lçe ve kırsal mahallelere 
ulaşmak hedefiyle İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü koord�natörlüğünde düzenlenecekt�r. 

 B. Kampanya detayları Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından resm� web s�tes�, sosyal 
medya hesapları ve resm� yazı yoluyla İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�ne �let�lecekt�r.

 C. Okul �dareler� tarafından okul önces� çocuklar oyuncak �ht�yaç anal�z� yapılarak İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğüne �let�lecekt�r.

 D. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından hazırlanan kol�lerde gönüllülük esasına uygun b�r 
şek�lde çocukların kullanmadığı oyuncaklar toplanacaktır.

 E. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m� tarafından kol�ler per�yod�k olarak boşaltılacak ve 
�ht�yacı olan okullara ulaştırılacaktır. 
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5.ADIM: ENGEL'SİZ MARDİN

HEDEF: 

 İl�m�zdek� özel gereks�n�m� olan öğrenc�ler�n topluma uyumlarının pek�şt�r�lmes� ve 
hızlandırılması, okul-a�le �şb�rl�ğ�n�n sağlanması, öğrenc�ler�n kend�ler�n� değerl� ve özel 
h�ssetmeler�n�n sağlanması hedeflenm�şt�r. 

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Evde eğ�t�m öğrenc�ler�n�n RAM'lar tarafından per�yod�k olarak z�yaret ed�lmes�,

 B. Evde eğ�t�m gören öğrenc�ler�n karneler�n�n RAM öğretmenler� tarafından ver�lmes�,

 C. Özel gereks�n�ml� çocuklara a�t farkındalık günler�nde (Down Sendromlular Farkındalık 
Günü, Dünya Engell�ler Günü, Ot�zm Farkındalık Günü vb.) okullarımızda farkındalık ve empat� 
becer�ler�n�n gel�şmes� �ç�n çeş�tl� etk�nl�kler düzenlenecekt�r. Bütün çocukların katılımı 
sağlanacaktır.

 D. Okullarda okul �dareler�n�n teşv�k ve kontrolüyle sınıf ve okul panolarında farkındalık 
günler�ne a�t paylaşımların yapılması sağlanacaktır.
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6. ADIM: TAŞIN DİLE GELDİĞİ ŞEHİR YAZIYOR

HEDEF: 2023 Eğ�t�m V�zyonu belges�nde de bel�rt�ld�ğ� üzere;
 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.
 Eğ�t�m s�stem�, öğretmenler�n omuzlarında yüksel�r ve h�çb�r� öğretmen�n�n n�tel�ğ�n� 
aşamaz.
 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.
 Bu doğrultuda Öğrenc�ler�m�z�n ve öğretmenler�m�z�n yazım yetenekler�n�n desteklenerek 
özgüven duygularının pek�şt�r�lmes�n�n desteklenmes� hedeflenmekted�r.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl genel�nde bütün öğrenc�ler, öğretmenler ve �darec�ler gönüllülük esasında eserler�n� 
yazacaktır.
 B. Eserler ş��r, öykü, deneme ve makale kategor�s�nde yazılacaktır.
 C.Eserler �sten�len ahlak� ve toplumun temel değerlere uygun olmak koşuluyla yazarın 
uygun bulduğu her konu ve temada yazılab�l�r.  
 D. Yazılan eserler İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m�ne elden tesl�m ed�lecekt�r.
 E. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünde oluşturulan kom�syon dört ayrı kategor�de eserler� �nceley�p 
uygun bulunanları yayınlamak üzere seçecekt�r. 
 F. Kom�syon tarafından uygun bulunan eserler �le İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü adına b�r derg� 
hazırlanacak ve basılacaktır.
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7 ADIM: TAŞIN DİLE GELDİĞİ ŞEHRİN ÖĞRETMENLERİ ŞİİR OKUYOR

HEDEF:

 Öğretmenler�m�z �ç�n ş��r alanında farkındalık oluşturmak,

 Öğretmenler�m�z�n v�zyonunu gel�şt�rerek onlara yen� bakış açıları kazandırmak,

 Öğretmenler�m�z �ç�n sosyal etk�nl�k zem�nler� oluşturmak hedeflenm�şt�r.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl�m�zde bulunan bütün okullarda görev yapan öğretmenler�n katılab�leceğ� b�r ş��r okuma 
yarışması organ�ze ed�lecekt�r.

 B.2020 Mart ayına planlanan bu ş��r okuma etk�nl�ğ�n�n ayrıntılı b�lg�ler� resm� yazı �le 
�lçelere mart ayı başında b�ld�r�lecekt�r.

 C. Okunacak ş��rler konu kısıtlaması olmaksızın, m�ll� değerler�m�z ve hassas�yetler�m�ze 
aykırı olmamak koşuluyla seç�leb�l�r. Öğretmenler�m�z �sterlerse kend� yazdıkları eserlerle de 
katılab�lecekt�r.

 D. Ş��r okuma yarışması öncel�kle Mard�n'e bağlı on �lçede İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� 
tarafından düzenlenecek ve etk�nl�k sonunda �lk üçe g�ren öğretmenler İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 
AR-GE b�r�m�ne  üzer�nden ve resm� yazı �le gönder�lecekt�r.mard�narge2013@gma�l.com

 E. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından bel�rlenen tar�h ve yarışma çerçeves�nde seç�len 
öğretmenler yarışacak ve �lde �lk üçe g�ren öğretmenler bel�rlenecekt�r. Bel�rlenen öğretmenler İl 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından ödüllend�r�lecekt�r.

mailto:mardinarge2013@gmail.com
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BAŞLIK 4

GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN MARDİN

GENEL AMAÇ:

 2023 Eğ�t�m V�zyonunun temel amacı doğrultusunda; 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,

 Doğal, tar�hî ve kültürel mekânlar �le b�l�m-sanat merkezler� ve müzeler g�b� okul dışı 
öğrenme ortamlarının, müfredatta yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etk�l� kullanılmasının 
sağlanması,

 D�j�tal �çer�kler� etk�n olarak kullanma ve gel�şt�rme kültürü ed�nm�ş öğrenc� ve öğretmenler 
yet�şt�r�lerek, bu kültürün okullarda yaygınlaşmasını sağlamak amaçlanmıştır
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1.ADIM: EĞİTİMDE GÜZEL ÖRNEKLER

HEDEF: 

 2023 Eğ�t�m ve kurumlarımızda �lham veren, ufuk açan ve yol gösteren güzel uygulamaları 
�l ve ülke çapında görünür kılmak hedeflenm�şt�r.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Okullarımızın gerçekleşt�rd�ğ� güzel örnek uygulamaları, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �le 
b�zbuyukb�ra�ley�z47@gma�l.com adres� aracılığıyla paylaşılacaktır.

 B. Her okul her b�r etk�nl�k �ç�n uygulamanın amacı ve özet�yle b�rl�kte çözünürlüğü yüksek 3 
adet fotoğraf gönderecekt�r.

 C. Paylaşılan fotoğraflar İl MEM AR-GE b�r�m� tarafından arş�vlenerek, İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından #Mard�ndeEğ�t�mdeGüzelÖrnekler et�ket�yle 
paylaşılacaktır.

 D. Sene sonunda paylaşılan fotoğraflardan oluşan b�r k�tap basılacaktır.

mailto:bizbuyukbiraileyiz47@gmail.com
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2.ADIM: 47 FOTOĞRAFTA MARDİN 

HEDEF: 

 Mard�n'de görev yapmakta olan öğretmenler�n çekt�kler� fotoğraflar aracılığıyla Mard�n'� 
öğretmenler�n gözünden görmek,

 Öğretmenler�n fotoğrafçılığa olan �lg�ler�n� da�m� kılmak,

 Öğretmenler�n duygu ve düşünceler�n�n fotoğraflar �le �fade ed�lmes�n� sağlamak,

 Öğretmenler�n sanat ve estet�k anlayışı kazanmalarına destekte bulunmak hedeflenm�şt�r. 

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Çalışmalar İl M�ll� Eğ�t�m koord�natörlüğünde Büyükşeh�r Beled�yes� Sanat Akadem�s� �ş 
b�rl�ğ�nde yürütülecekt�r.

 B. Öğretmenler�m�z Mard�n'�n tar�h� dokusunu ve kültürel yapısını gözler önüne serecek 
fotoğraflar �le yarışmaya katılacaktır.

 C. Yarışma şartnames� İl M�l� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE B�r�m� tarafından hazırlanacak; 
resm� yazı yoluyla gönder�lecek ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü resm� �nternet s�tes�nde yayınlacaktır. 

 D. İlde kurulan kom�syon tarafından seç�len 47 fotoğrafın sah�b� öğretmenler İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü tarafından ödüllend�r�lecekt�r.

 E. Seç�len 47 fotoğraftan oluşan serg� yapılacak ve eserler�n �ç�nde bulunduğu b�r k�tap 
basılacaktır.
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3.ADIM: TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

HEDEF: 

 V�zyon 2023 belges�nde yer alan “Çocuklarımızın �lg�, yetenek ve m�zaçlarına yönel�k 
gel�ş�mler� �ç�n tüm okullarda “Tasarım-Becer� Atölyeler�” kurulacaktır cümles�nden yola çıkarak 
öğrenc�ler�m�z�n ders dışı etk�nl�klerle kend�ler�n� gel�şt�reb�lecekler� ortamlar hazırlamak temel 
hedefim�zd�r. Bu atölyeler b�lmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmen�n ön plana çıkacağı bu 
atölyeler çocuğun kend�s�n�, meslekler�, çevres�n� tanımasına yardımcı olacaktır.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Tasarım becer� atölyeler� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü koord�natörlüğünde okullarla �ş b�rl�ğ� 
kurularak uygun alanları tesp�t ederek açılacaktır.

 B. Atölyeler yen�çağın gerekt�rd�ğ� problem çözme, eleşt�rel düşünme, üretkenl�k, takım 
çalışması ve çoklu okuryazarlık becer�ler�n�n kazandırılması �ç�n somut mekânlar olarak 
düzenlenecekt�r.

 C. Açılan atölyelerden öğrenc�ler�n en ver�ml� şek�lde faydalanması sağlanacaktır.
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4.ADIM: AKIL ZEKA OYUNLARI 

HEDEF: 

 Öğrenc�ler�n;

 Sah�p oldukları potans�yeller�n�n farkına varmaları ve gel�şt�rmeler�,

 Karşılaştıkları problemler karşısında yen� çözüm yolları gel�şt�rmeler�

 Prat�k düşünmeler� g�b� becer�ler�n ve yetenekler�n�n gel�şt�r�lmes� hedeflenm�şt�r. 

Yapılacak Çalışmalar:

 A. Okullarda zeka gel�şt�r�c� oyunlar (satranç,mangala vb.) oynaması sağlanacaktır.

 B. Her okulda kütüphane veya �dare tarafından uygun görülen b�r alanda zeka gel�şt�r�c� 
oyunların oynanab�leceğ� alanlar oluşturulacaktır. (Oyunların tem�n� hayırseverler, vel�ler veya 
öğretmenler tarafından sağlanab�l�r). 

 C. Her sınıf �ç�n bel�rl� b�r gün ve saat ayrılarak bütün öğrenc�ler�n bu oyunlardan 
faydalanması sağlanacaktır.

 D. Okullarda okul �dareler� tarafından organ�ze ed�len �lg�l� oyuna a�t turnuvalar 
düzenlenecekt�r.
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5.ADIM: KODLA MARDİN

HEDEF: 

 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 en temel hedeft�r.

 

 Mard�n özel�nde �se gençler�n, b�l�ş�m teknoloj�ler�n� daha ver�ml� kullanmaları, kodlama 
alanında farkındalık kazanmaları ve becer�ler�n� artırmaları hedeflenm�şt�r.

Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü koord�nasyonunda öğretmenler ve öğrenc�ler �ç�n alanında 
uzman k�ş�ler tarafından kodlama eğ�t�mler� ver�lmes� �ç�n gerekl� g�r�ş�mler yapılacaktır.

 B. Okul �dares� ve �lg�l� öğretmenler okullarda kullanılab�lecek kodlama ürünler� konusunda 
çeş�tl� etk�nl�klerle b�lg�lend�r�lecekt�r.

 C. Eğ�t�m alan öğretmenler s�ls�le yoluyla kend� okullarındak� öğretmenlere b�lg�ler�n� 
aktaracaklardır.

 D. Öğrenc�ler Büyükşeh�r Beled�yes� ortaklığında kurulmuş olan Kodla Mard�n atölyes�nde 
açılan kurslarla öğrend�kler�n� deney�mleme fırsatı elde edeceklerd�r.
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6.ADIM: PLANETERYUM (GÖZLEMEVİ)

HEDEF: 

 Öğrenc�ler�n üç boyutlu düşünme ufuklarını gen�şletmek, d�j�tal çağa ayak uydurmalarına 
yardımcı olmak ve çağdaş b�l�m tekn�kler�n�n farkına vardırmak.            

Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü bünyes�nde bulunan Planeteryum merkez�nde per�yod�k 
aralıklarla çeş�tl� okullardan öğrenc�ler ağırlanacaktır. 

 B. Planlama İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından yapılacak ve öğrenc�ler�n planeteryumu 
z�yaret etmes� sağlanacaktır.

 C. Z�yaret eden öğrenc�ler gez� b�t�m�nde duygu ve görüşler�n� res�m veya yazı aracılığı �le 
aktaracaktır. Bu görüşler planeteryum gez�s�nden sorumlu öğretmenler tarafından toplanacak ve İl 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE b�r�m�ne ulaştırılacaktır.
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7 ADIM: GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÖPRÜLER KURUYORUZ

HEDEF: 

 2023 Eğ�t�m V�zyonunda müzeler; yaşam becer�ler�n�n �çselleşt�r�ld�ğ� mekanlar olarak 
görülmekted�r. Geçm�ş�n�, kültürünü, tar�h�n� tanıyan b�reylerle geleceğe sağlam adımlarla 
�lerlemek çocuklarımızın b�l�şsel, duygusal, fiz�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�m�n� desteklemek 
amacıyla doğal, tar�hî ve kültürel mekânlar ve müzeler g�b� okul dışı öğrenme ortamlarının, 
müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etk�l� kullanılması hedeflenm�şt�r. 

Yapılacak Çalışmalar:

 A. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü bünyes�nde yer alan İl Eğ�t�m Tar�h� Müzes�nde düzenl� 
aralıklarla öğrenc�ler ağırlanacaktır.

 B. Öğrenc�ler�m�z el becer�ler�n� ve hayal dünyalarını gel�şt�recek atölyelerde öğretmenler 
eşl�ğ�nde çeş�tl� etk�nl�kler gerçekleşt�recekt�r.

 C. Öğrenc�ler�m�z�n atölyelerde meydana get�rd�ğ� ürünler yıl onunda açılan b�r serg� �le 
serg�lenecekt�r.

 D. Öğrenc�ler�n müzeler� yaşayan yerler hal�ne get�rmes�ne yardımcı olunacaktır.
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NOT: 

Resm� evrak ve yazıların adres� üzer�nden fotoğraf ve v�deo mard�narge2013@gma�l.com 
paylaşımlarının adres� üzer�nden paylaşılması gerekmekted�r. b�zbuyukb�ra�ley�z47@gma�l.com  

YÜRÜRLÜLÜK

Bu yönerge, Val�l�k makamının onayından sonra yürürlüğe g�rer.

YÜRÜTME

Bu yönerge hükümler�n� Mard�n İl/ İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü yürütür.

mailto:mardinarge2013@gmail.com
mailto:bizbuyukbiraileyiz47@gmail.com
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