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İnsanlığın tar�h boyunca oluşturduğu, aktardığı, kültür ve b�lg� b�r�k�m�n� nes�ller boyu taşıyıp 
günümüze aktarmanın temel taşı olan eğ�t�m, aynı zamanda 21. yüzyılın b�rl�kte get�rd�ğ� b�l�m ve 
teknoloj� alanlarındak� baş döndürücü gel�ş�m�n de anahtarıdır. Geleneksel olarak çocukların b�lg� 
ve becer�ler�n� arttırarak, onları hayata hazırlama m�syonu yüklenen eğ�t�m, artık bu m�syonuna ek 
olarak geleceğ�n sosyo-ekonom�k yapısını şek�llend�rme rolünü de üstlenm�şt�r. Eğ�t�m�n üstlend�ğ� 
bu rolün başarıya ulaşmasında en öneml� pay  Ar-Ge faal�yetler�n�nd�r. 

2023 Eğ�t�m V�zyonu'nda vurgulanan 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�rme amacı ve bugüne kadar �l�m�zde yapmış olduğu ulusal ve uluslararası projeler �le 
başarının b�r ek�p �ş� olduğunun b�l�nc�yle, eğ�t�mde başarıyı arttırmak, tekrarları önlemek ve 
faal�yetler�n tek elden yürütülmes�n� sağlamanın yanı sıra yen�l�kç�, akılcı, ver�ml� ve etk�l� 
çalışmalarımız �le yolumuza hız kesmeden devam edeceğ�z.

Kurumumuzun v�zyon ve m�syonu çerçeves�nde bülten�m�zde yer verd�ğ�m�z projeler�n ve 
çalışmaların hayata geç�r�lmes�nde çaba sarf eden emek veren tüm mesa� arkadaşlarıma teşekkür 
eder, çalışmalarımızın hayırlara ves�le olmasını d�ler�m.
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SUNUŞ

Şehmus SÜMER
Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü
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SUNUŞ

Mehtap YILDIRIM
İl MEM Şube Müdürü

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 amaçlamakta; yen�l�kç� ve modern 
uygulamaları yaygınlaştırarak, �nsan odaklı eğ�t�m ve yönet�m anlayışına yönel�k çalışmalara yer vererek 
yüksek n�tel�kte m�ll� ve manev� değerler� ben�mseyen b�reyler� yet�şt�rmey� hedeflemektey�z.

B�lg� ve b�r�k�m� �le çalışmalarımıza katkı sunan, b�zler� destekleyen  İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Şehmus 
SÜMER başta olmak üzere büyük b�r özver� �le çalışan AR-GE ek�b�me ve emeğ� geçen herkese çok 
teşekkür ed�yorum.
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MARDİN'DE BİR GÜN

Kırsal mahallelerde yaşayan öğrenc�ler�m�z�n Mard�n'�n tar�h� yapısı, m�mar�s�, kültürel ortamlarıyla 
tanışması amaçlanarak başlanan projem�z 2016-2017 eğ�t�m öğret�m yılından �t�baren devam etmekted�r. 
2023 V�zyon Belges�nde yer alan öğrenc�ler�n sosyal, sport�f ve kültürel faal�yetlerde daha çok yer alması 
hassas�yet�yle doğrudan �l�şk�lend�r�len projem�zde aklısel�m, kalb�sel�m, zevk�sel�m sah�b� b�reyler en temel 
hedeft�r. Bu bağlamda öğrenc�ler�m�z önce kend� yaşadıkları bölgey� ayrıntılı b�r şek�lde tanıyarak kültürel 
haz�neler�n� gen�şletmekted�r. 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 olab�lmen�n anahtarı kend� 
kökler�n� b�lmekt�r ş�arıyla projem�zde öğrenc�ler öncel�kle kend� yaşam alanlarını ve Mard�n'�n kültürel ve 
tar�h� geçm�ş�n� öğrenmekted�r. 

Her hafta salı ve cuma günü önceden bel�rlenen �lkokul öğrenc�ler� Mard�n'de m�safir ed�lmekted�r. İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürümüz Şehmus SÜMER, öğrenc�ler� makamında ağırlamakta ve öğrenc�lere çeş�tl� hed�yeler 
takd�m etmekted�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� ve kültürel mekânları b�r uzman rehber tarafından anlatılmakta, 
ayrıntılarla öğrenc�ler�m�z b�lg�lend�r�lmekted�r. Mard�n gez�s�n� b�t�ren öğrenc�ler�m�ze öğlen yemeğ� �kram 
ed�lmekte, ardından araçlarla evler�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 en az 20 öğrenc� 
ağırlanmaktadır. 

2017-2018 Eğ�t�m Öğret�m Yılı: 1655 
2018-2019 Eğ�t�m Öğret�m Yılı: 2224 öğrenc� 
2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m Yılı: 480 öğrenc� projem�z kapsamında ağırlanmış olup projem�z devam 
etmekted�r.
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“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 z�yaret ed�lmekted�r. Proje kapsamında �lçeler�m�zden gelen 
öğretmenler ağırlanmakta, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz öğretmenler�m�zle Artuklu Öğretmenev�'nde 
kahvaltıda b�r araya gelmekte ve öğretmenler�m�ze özver�l� çalışmalarından dolayı teşekkür belges� ve 
çeş�tl� hed�yeler takd�m etmekted�r. Öğretmenler�m�z kahvaltının ardından Mard�n'�n tar�h� ve tur�st�k 
yerler�n� gezmekted�rler. Projede güdülen amaç, özell�kle aday öğretmenler�m�z�n şehre ve öğrenc�lere 
alışma sürec�n� hızlandırmak ve onların şehre a�d�yet duygusunu arttırmaktır.

Bakanımız Z�ya Selçuk'un 2023 Eğ�t�m V�zyonunda bel�rtt�ğ� g�b�, 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 olan �se 
öğretmenler�m�zd�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� ve 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�tel�ğ�n� aşamaz.

B�z Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak omuzlarında eğ�t�m� yükselteceğ�m�z öğretmenler�m�ze kıymet 
ver�yor ve “Değer�m�z Öğretmen�m�z “ d�yoruz.

DEĞERİMİZ ÖĞRETMENİMİZ 



11



12

“Eğ�t�m L�derler� �le Buluşuyoruz" projes� kapsamında İl Müdürümüz Şehmus SÜMER başkanlığında farklı 
�lçeler�m�zde görev yapan okul müdürler�m�z �le b�r araya gelmekte, 2019-2020 eğ�t�m ve öğret�m yılında 
okullardak� akadem�k başarının artırılması, eğ�t�m ve öğret�mde hedefler, uygulaması devam eden ve bu yıl 
uygulanacak projeler, eğ�t�m kal�tes�n�n artırılmasına yönel�k yapılan çalışmalar �le �lg�l� �st�şare etmek 
amacıyla toplantı gerçekleşt�rmektey�z.

EĞİTİM LİDERLERİ İLE BULUŞUYORUZ
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MEB Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa SAFRAN Artuklu Ün�vers�tes� Val� Kılıçlar Salonunda 2023 
Eğ�t�m v�zyonu ruhundan �lham alarak rev�ze ett�ğ�m�z Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım projes� gereğ�, 2. 
başlık olan Akadem�k Başarının Arttırılması Faal�yet� kapsamında ''Eğ�t�m L�derler� �le Buluşuyoruz'' projes� 
�le Mard�n'de görev yapan okul müdürler�m�z �le b�r araya geld�.

MUSTAFA SAFRAN EĞİTİM
LİDERLERİMİZ İLE BULUŞTU
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Kodla Mard�n olarak amacımız, öğrenc�ler�m�z� tüket�m dünyasının çember�nden uzaklaştırıp tüketen değ�l; 
üreten, yorumlayan, teknoloj�y� en faydalı şek�lde kullanab�len b�reyler hal�ne get�rmek ve çocuklarımızı 
yen� uygulamalar üreteb�len b�r nes�l hal�ne get�rmekt�r.

Kodla Mard�n Eğ�t�m Merkez�, Mard�n Büyükşeh�r Beled�yes� �ş b�rl�ğ�yle 8 -14 yaş aralığındak� çocukların, 
b�l�ş�m teknoloj�ler�n� daha ver�ml� kullanmaları, kodlama alanında farkındalık kazanmaları ve becer�ler�n� 
arttırmaları amacıyla açılmıştır. Temel kodlama becer�ler� eğ�t�m�n�n ver�ld�ğ� Kodla Mard�n, hafta sonu 
alanında uzman öğretmenler tarafından desteklenmekted�r.

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.

2023 Eğ�t�m V�zyon 'unun 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�rmek 
projen�n en temel amacıdır. 

KODLA MARDİN
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü h�zmet b�namızda bulunan planetaryum da (gezegen ev�), astronom�-uzay b�l�mler� 
ve d�ğer b�l�m dalları hakkında bazı b�lg�ler� öğrenc�ler�m�ze eğlencel� b�r şek�lde göstermektey�z. 

Öğrenc�ler�m�z d�led�kler� zaman h�zmet b�namızı z�yaret ederek planetaryumda gökyüzü ve uzay 
v�deolarını seyredeb�l�rler.

PLANETARYUM
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3 Aralık Dünya Engel�ler Günü dolasıyla özel gereks�n�ml� öğrenc�ler�m�z, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz 
Şehmus SÜMER tarafından makamda ağırlandı. Özel gereks�n�ml� öğrenc�ler�m�z �le b�rl�kte pasta 
kes�ld�kten sonra çeş�tl� hed�yeler takd�m ed�ld�.

EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR
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Tarım ve Orman Bakanlığı koord�nasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberl�ğ� 81 �lde eş zamanlı 
gerçekleşt�r�len 11 m�lyon fidan d�k�m� etk�nl�ğ�n� Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak öğretmenler�m�z, 
öğrenc�ler�m�z ve vel�ler�m�zle ''Geleceğe Nefes Seferberl�ğ�'' kapsamında okullarımızın tamamında 
b�nlerce fidanı toprakla buluşturduk. 

GELECEĞE NEFES OLDUK
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2023 Eğ�t�m V�zyonu doğrultusunda �l�m�zde müzeler, b�l�m ve sanat merkezler�, tar�h� ve kültürel mekânlar, 
kütüphaneler, doğal s�t alanları ve ören yerler�, z�yarete açık endüstr�yel kuruluşlar �le ün�vers�te g�b� yerler�n 
okul önces�, �lkokul ve ortaöğret�m eğ�t�m-öğret�m programıyla �l�şk�lend�r�lerek doğal, tar�h� ve kültürel 
ortamların gelecek nes�ller tarafından tanınması, gözlet�lmes� ve yaşayarak öğren�lmes�ne katkı sağlamak 
amacıyla ''OKULUM MARDİN '' adlı Okul Dışı Öğrenme Ortamları kılavuz k�tabı hazırlanmıştır. 
Müdürlüğümüz tarafından bel�rlenen okullar �l�m�z�n tar�h� ve kültürel mekânlarını, müzeler�n�, b�l�m ve sanat 
merkezler�n� ve doğal s�t alanlarını bu kapsamda gezmekted�rler.

OKULUM MARDİN
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18-22 Kasım tar�hler� arasında �lk ara tat�l dönem� �ç�n öğretmen, öğrenc� ve vel�ler�n de katılımıyla sanatsal, 
sport�f, sosyal ve kültürel akt�v�teler�n yer aldığı etk�nl�kler düzenlend�. Öğrenc�ler�m�z ve vel�ler�m�z  ara tat�l 
haftasında b�r çok faal�yete katılım sağladılar.

HAYDİ ÇOCUKLAR BAŞLIYORUZ
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24 Kasım Öğretmenler Günü etk�nl�kler� kapsamında Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz tarafından 
düzenlenen kahvaltıya şeh�t ve gaz� yakınları �le öğretmenler katıldı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
KAHVALTI PROGRAMI
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24 Kasım Öğretmenler Günü etk�nl�kler� kapsamında Atatürk Kültür Merkez�nde düzenlenen programa 
Val�/Büyükşeh�r Beled�ye Başkan V.  Sayın Mustafa YAMAN, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Şehmus SÜMER, 
Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürler�m�z, İl protokolü, öğretmenler�m�z, öğrenc�ler�m�z ve b�rçok 
vatandaşımız katıldı.

Sayın SÜMER, öğretmenl�ğ�n b�rl�k ve beraberl�ğ� sağlama, sorunlarımızı konuşma ve çözüm yolları 
arama, en öneml�s� de öğretmenl�k g�b� kutsal b�r meslek hakkında toplumun b�l�nçl� ve duyarlı b�r hale 
gelmes�n� sağlamak açısından önem arz ett�ğ�n� �fade ett�. 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
KUTLAMA PROGRAMI
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VALİ/Büyükşeh�r Beled�ye Başkan V. Mustafa Yaman �le İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü  Şehmus SÜMER'�n 
katılımıyla  öğretmenler gününe özel “İpek Yolu Masal Konser�” düzenlend�.

İPEK YOLU MASAL KONSERİ



27

M�llî Eğ�t�m Bakanlığına bağlı, resmî ve özel her tür ve sev�yedek� eğ�t�m kurumlarında görev yapan 
öğretmenler�m�z�n; Bakanlığımız 2023 Eğ�t�m V�zyonu hedefler� doğrultusunda b�rl�k ve beraberl�k 
�çer�s�nde �let�ş�m ve mot�vasyonun artırılması, okullar arasındak� �let�ş�m�n güçlend�r�lmes�, �y� örnekler�n 
paylaşılması �ç�n hazırlanmış sport�f etk�nl�klerle spora olan �lg�n�n arttırılması ve sporun gen�ş k�tlelere 
yayılmasının sağlanması amacıyla İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmeler Günü 
dolayısıyla koord�ne ed�len sporun b�rleşt�r�c� gücüyle eğ�t�m� bütünleşt�rmey� amaçlayan Türk�ye 
Öğretmenler Kupası turnuvası gerçekleşt�.

TÜRKİYE ÖĞRETMENLER KUPASI
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Kızıltepe M�mar S�nan Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�, bünyes�nde kurduğu Döner Sermaye İşletmes� �le 
üret�me katkı sağlıyor.

Kızıltepe M�mar S�nan MTAL Döner Sermaye İşletmes� tarafından mob�lya, �ç mekân tasarımı ve metal 
teknoloj�ler� alanlarında kız öğrenc�ler de dâh�l olmak üzere 70 tane öğrenc� meslek� becer�ler�n� gel�şt�r�p 
kal�fiye eleman vasıflarına sah�p olup ülke ekonom�s�ne katkıda bulunurken aynı zamanda para da 
kazanıyorlar.

2018-2019 eğ�t�m öğret�m yılında faal�yete geç�r�len ve bugüne kadar kamelya, bank, çöp kovaları ve sıra 
masa üret�m� gerçekleşt�ren Kızıltepe M�mar S�nan MTAL Döner Sermaye İşletmes� aynı zamanda 
Kızıltepe Atatürk Anadolu L�ses� ve Nusayb�n Ortaokulu'na eğ�t�m destek sınıfları yaparak b�r örnek 
davranış daha serg�led�.

Kızıltepe M�mar S�nan Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� öğretmen ve öğrenc�ler�n� üstün gayretler� ve örnek 
davranışları neden�yle tebr�k eder başarılarının devamının d�ler�z.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER FABRİKA GİBİ OKUL- 
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2023 Eğ�t�m V�zyonu doğrultusunda okullarımızı öğrenc�ler�m�z �ç�n b�r yaşam alanı hal�ne get�r�yoruz. 
Öğrenc�ler�m�ze k�tap okuma alışkanlığı kazandırmak ve k�tapları sevd�rmek amacıyla Kızıltepe Işıklar 
Ortaokulu Masal Ev� Kütüphanes� yapıldı..

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER MASAL EVİ- 
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2023 Eğ�t�m V�zyonu kapsamında kültürel değerler�m�zle buluşarak çocuklarımıza geçm�ş �le bugün 
arasında köprü olan yöresel g�y�mden yöresel yemeklere kadar adım adım Meden�yetler Şehr� Mard�n' � 
tanıttık. 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER - 
MEDENİYETLER ŞEHRİ MARDİN
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2023 Eğ�t�m V�zyonu doğrultusunda öğrenc�ler�m�ze  b�l�şsel, duyuşsal ve sosyal gel�ş�mler�ne yardımcı 
olmak, hayvan sevg�s�n� aşılamak ve sah�ps�z hayvanları sah�plend�rmek amacıyla Göllü İlkokulu/ 
Ortaokulunda ders dışı etk�nl�kler yapıldı. 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER - 
HAYVAN DOSTU OKUL RPROJESİ
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE B�r�m� tarafından bütün �lçeler�m�zde TÜBİTAK b�lg�lend�rme toplantıları 
gerçekleşt�r�ld�. İl�m�zdek� bütün ortaokul ve l�selerden b�r müdür yardımcısı ve konuyla �lg�l� b�r öğretmen  
toplantılara davet ed�lm�ş ve toplantılar �lçe bazında düzenlenm�şt�r. 

Toplantılar esnasında TÜBİTAK 4006, 2204-A L�seler Arası Araştırma Projeler� Yarışması ve 2204-B 
Ortaokullar Arası Araştırma Projeler� Yarışması konularında b�lg�lend�rme yapıldı. Öğrenc�ler�m�z�n b�l�mle 
buluşması, b�l�me ve b�l�msel düşünceye �lg� duymasını sağlamak hedeflend�. Savur �lçem�zde başlayan 
toplantılar Artuklu �lçem�zde sona erm�şt�r. Artuklu'da gerçekleşt�r�len toplantıya Malatya İnönü Ün�vers�tes� 
Rektör yardımcısı Prof.Dr. İbrah�m TÜRKMEN ve Dr. Em�n Çeleb� Malatya Bölge koord�natörler� olarak 
katılıp araştırma projes� yarışmaları hakkında b�lg� verd�ler. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak başta köy 
okulları olmak üzere katılımın arttırılması amacıyla, mot�vasyon, b�lg�lend�rme ve tanıtım toplantılarıyla 
bütün okullara ulaşmayı ve katılımın katlanarak artmasını hedefl�yoruz.

TÜBİTAK PROJELERİ BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI
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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. Bu anlamda �l�m�z genel�nde yapılan 4006 Tüb�tak B�l�m 
Fuarları öğrenc�ler�m�ze b�l�msel yeterl�l�k kazanma yolunda adım attırmak adına öneml� b�r role sah�pt�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 bağlamda �l�m�z genel�nde kabul ed�len atmış �k� TÜBİTAK 4006 B�l�m Fuarı İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz ve 
İl MEM AR-GE B�r�m� tarafından z�yaret ed�lm�şt�r. Z�yaretler esnasında öğrenc�ler�n ürett�kler� eserler 
karşısında mot�vasyonlarının ve heyecanlarının yüksek olduğu gözlemlenm�şt�r.

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI ZİYARETLERİ
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE B�r�m� tarafından proje sayısının artırılması ve okulların proje yazımıyla �lg�l� 
b�lg�lend�r�lmes� amacıyla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünde, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Stratej� Gel�şt�rme B�r�m� 
Şube Müdürü Mehtap YILDIRIM başkanlığında b�r toplantı gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

2019 Tekl�fi Çağrısı,  Erasmus + programı hakkında b�lg�lend�rme yapmak, proje fikr� gel�şt�rmek ve 
yaygınlaştırmak amacıyla tanıtım yapılırken KA1 ve KA2 projeler�yle �lg�l� ayrıntılı b�lg�ler ver�lm�şt�r. 
Katılımcı öğretmenlerle proje konuları ve �çer�kler� hakkında �st�şarede bulunulmuştur. 

ERASMUS + BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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Türk�ye, Azerbaycan, Arnavutluk, Romanya, Almanya, Suud� Arab�stan ve Ürdün'de toplam 160 okulda 
ortak olarak yürütülmekte olan  “Durakta Matemat�k” b�r eTw�nn�ng projes�d�r. Matemat�ğ� sevd�rmek ve 
gündel�k yaşama daha rahat uygulayab�lmek amacıyla hayata geç�r�len ''Durakta Matemat�k Projes�'', 
İl�m�zde Kızıltepe D�cle İlkokulu öğretmen� Funda TOPÇU öncülüğünde, şehr�m�z�n �şlek caddeler�nde 
duraklara matemat�k afişler� asma uygulaması olarak gerçekleşt�r�l�yor. Öğrenc�ler hem eğlen�yor hem 
matemat�k öğren�yor ş�arıyla yola çıkılan bu proje vatandaşlardan büyük �lg� görüyor.

Bu proje kapsamında Kızıltepe ve Artuklu İlçeler�nde toplam 30 durağa matemat�ğ� eğlencel� kılan afişler 
asıldı. Proje uygulama açılışı Ravza Caddes�nde gerçekleşt�r�l�rken açılışa İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Şehmus 
SÜMER, İl M�ll� Eğ�t�m Müdür Yardımcıları, İlçe M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürler�, vel�ler, öğrenc�ler ve 
vatandaşlar katıldı. 

DURAKTA MATEMATİK
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eTw�nn�ng, �let�ş�m kurmak, �şb�rl�ğ� yapmak, projeler gel�şt�rmek, paylaşmak; kısacası Avrupa'dak� en 
heyecan ver�c� öğrenme topluluğunu h�ssetmek ve bu topluluğun b�r parçası olmak �ç�n, Avrupa 
ülkeler�ndek� katılımcı okullardan b�r�nde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphanec�ler v.b.) 
yönel�k b�r platform sunmaktadır. İl�m�zde de bu platformun b�r parçası olan ve projelerle öğrenc�ler�n 
mot�vasyonunu artıran b�rçok öğretmen�m�z bulunmaktadır. 

2005 yılında Avrupa Kom�syonunun e-öğrenme Programının ana hareket� olarak başlatılan eTw�nn�ng, 
2014 yılından bu yana AB Eğ�t�m, Öğret�m, Gençl�k ve Spor programı olan Erasmus+'a, sıkı b�r şek�lde 
entegre ed�lm�şt�r. Bu kapsamda 2018 yılı eTw�nn�ng projeler� kapsamında �l�m�z genel�nde sürdürülen 
projelerden Ulusal Kal�te Et�ket� ve Avrupa Kal�te Et�ket� almaya hak kazananların ödüller� düzenlenen 
programda İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz tarafından takd�m ed�lm�şt�r.

eTw�nn�ng Kal�te Et�ketler�, çok �y� n�tel�klere sah�p eTw�nn�ng projeler� düzenleyen öğretmenlere 
ver�lmekted�r. Bu et�ketler, projen�n bel�rl� b�r ulusal standarda ve Avrupa standardına ulaştığını 
bel�rtmekted�r. Kal�te et�ketler� üst sev�yedek� eTw�nn�ng akt�v�teler� �ç�n öğretmenlere ve okullara yönel�k 
somut b�r tanıma kaynağı oluşturur. Öğrenc�ler� eTw�nn�ng akt�v�teler�ne katılmaya ve bu akt�v�telerde 
çalışmaya teşv�k eder ve çabalarının tanındığını göstermen�n somut b�r yoludur. Öğretmenler� Ulusal Kal�te 
Et�ket� aldığında, öğrenc�ler Öğrenc� Kal�te Et�ket� alab�l�r. Okulun Avrupa'dak� �şb�rl�kç� çalışmalarında kal�te 
ve açıklığa olan bağlılığının kamuoyu tarafından onaylanması anlamına gel�r.

eTw�nn�ng KALİTE ETİKETİ TAKDİMİ
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz tarafından 2018-2019 eğ�t�m öğret�m yılında başlatılan 'Gençlerle Başbaşa' 
projes� kapsamında her hafta farklı b�r l�seden davet ed�len 15 öğrenc� ve AR-GE b�r�m�n�n katılımıyla k�tap 
anal�z� ve sohbet� gerçekleşt�r�lmekted�r. Bu proje �ç�n Lev N�kolayev�ç Tolstoy'un "İnsan Ne İle Yaşar" k�tabı 
ve Ord. Prof. Dr. Al� Fuad BAŞGİL'�n "Gençler �le Baş başa" k�tabı seç�lm�şt�r. K�taplar dönüşümlü olarak 
kullanılmaktadır. Sohbet havasında geçen etk�nl�kte öğrenc�ler fik�rler�n� rahat b�r ortamda paylaşmaktadır.

K�tap anal�z� yapılırken özell�kle b�r formata bağlı kalınmamakta ve öğrenc�lere serbest görüş b�ld�rme alanı 
sunulmaktadır. Genel anlamda k�tabın yazarı, k�tabın h�tap ett�ğ� k�tle, h�tap şekl�, k�tabın yazıldığı dönem�n 
özell�kler� ve bu özell�kler�n k�taba yansıması �ncelenmekted�r. 

GENÇLERLE BAŞBAŞA
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Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü'nün desteğ� �le yürütülen ve Mard�nl� kız çocuklarının b�l�m-teknoloj� 
atölyeler� yoluyla güçlenmes�n� hedefleyen proje kapsamında Hacı Hamd�ye Özdem�r Ortaokulu, Kasım�ye 
Ortaokulu ve Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu'ndan toplam 30 öğrenc� 5 gün boyunca robot�k, kodlama ve 
tasarım odaklı düşünme eğ�t�mler� aldı. 

Hacı Hamd�ye Özdem�r Ortaokulu'nun ev sah�pl�ğ� yaptığı eğ�t�mler�n �lk bölümünde öğrenc�ler aldıkları 
eğ�t�mlerle kodlamaya ve kend� robotlarını oluşturmaya başladılar. Eğ�t�mler�n �k�nc� bölümünde �se Tasarım 
Odaklı Düşünme atölyes�yle öğrenc�ler yaşadıkları şehr�n daha sürdürüleb�l�r/akıllı şeh�r olması �ç�n kend� 
projeler�n� gel�şt�rmeye başladılar.

B�r yıl sürecek proje kapsamında, Aralık ayında robot�k ve kodlama eğ�t�mler�n�n devamı yapılacak, N�san 
ayında �se öğrenc�ler�n b�r bölümü İstanbul'da eğ�tmen eğ�t�m� alacak ve Mard�n'de �lkokullu kız çocuklarına 
yönel�k b�l�m-teknoloj� eğ�t�mler� hazırlayacaklar. Projen�n son aşamasında �se öğrenc�ler�n gel�şt�rd�ğ� 
projeler�n serg�, sunumlarının yapılacağı, eğ�t�m, konferansların organ�ze ed�leceğ� etk�nl�kler 
düzenlenecek.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN STEM
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M�dyat Söğütlü Fat�h Ortaokulunda, Türk�ye Akadem�k ve B�l�msel İş B�rl�ğ� Projes� (TABİP) kapsamında, 
Yunus Emre Enst�tüsü tarafından STEM ve robot�k kodlama sınıfı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p ERDOĞAN'IN h�mayeler�nde gerçekleşt�r�len proje kapsamında 
oluşturulan STEM ve robot�k kodlama sınıfının açılış tören� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Açılışa İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürümüz Şehmus SÜMER, İl M�ll� Eğ�t�m Müdür Yardımcılarımız, Yunus Emre Enst�tüsü Başkanı Prof. 
Dr. Şeref Ateş, M�dyat İlçe Kaymakamı Hüsey�n Tek�n, M�dyat Beled�ye Başkanı Veys� Şah�n, M�dyat 
Garn�zon Komutanı Albay Mustafa Akın, M�dyat İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Abdulkad�r Altay, M�dyat Jandarma 
Komutanı Kalender Savaş Ünal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Şehmus Sümer, M�dyat Söğütlü Fat�h Ortaokulu'nda, Türk�ye Akadem�k ve 
B�l�msel İş B�rl�ğ� Projes� (TABİP) kapsamında oluşturulan STEM ve robot�k kodlama sınıfı �ç�n Yunus Emre 
Enst�tüsü Başkanı Prof.Dr. Şeref Ateş'e teşekkür ederek �l�m�zde başka okullarda da buna benzer b�l�m 
sınıflarının oluşturulması �ç�n �l olarak büyük gayretle çalışacağını bel�rtt�. 

STEM SINIFI AÇILIŞI
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2023 Eğ�t�m V�zyonu doğrultusunda sosyal, sport�f ve kültürel faal�yetler kapsamında öğrenc�ler�m�ze sanat 
sevg�s� kazandırmak, hayata estet�k açıdan bakmalarını sağlamak, duygu, düşünce, hayaller�n� ve 
yetenekler�n� gel�şt�rmek amacıyla resm� ve özel okullarımızda öğrenc�ler�m�z�n ç�zd�ğ� res�mler�, İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğümüzün h�zmet b�nasında resme olan �lg� ve farkındalığı arttırmak �ç�n serg�lemektey�z. 

YETENEĞİNİ GÖSTER, BİZ SERGİLEYELİM
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Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Stratej�k Plan taslağı başarılı b�r şek�lde tamamlanmıştır. İl Stratej�k 
Plan koord�natörlüğünde toplantılar yapılmış, bu toplantıda stratej�k plan çalışmaları hakkında b�lg� 
ver�lm�ş ve stratej�k plan çalışmalarının �lçelerde nasıl hazırlanacağı �le �lg�l� b�lg� paylaşımında 
bulunulmuştur. Bakanlık tarafından ver�len süre �ç�nde �lçe stratej�k plan çalışmaları 
tamamlanmıştır. Daha sonrak� aşamada Bakanlık tarafından okul stratej�k plan taslakları 
gönder�lm�şt�r. İl Stratej�k Plan Ek�b� tarafından kurumumuza bağlı her kademe ve türdek� okul 
müdürler� �le ayrı ayrı toplantılar ve Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda gerekl� 
�şlemler yapılmıştır. Müdürlüğümüzün, İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�m�z�n ve okullarımızın Stratej�k 
Planı yayımlanmıştır.

2019-2023 STRATEJİK PLAN
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Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak, M�ll� Eğ�t�m Bakanımız Sayın Z�ya SELÇUK önderl�ğ�nde başlatılan 
vel� z�yaretler�n� önems�yor, �l genel�ndek� bütün öğrenc�ler�m�z� ve a�leler�n� evler�nde z�yaret etmey� 
hedefl�yoruz.

Vel� z�yaretler� �le �lkokul, ortaokul, ortaöğret�m düzey�ndek� öğrenc�ler�n a�leler� �le �şb�rl�ğ�n� güçlend�rerek 
okul ve vel� arasındak� eğ�tsel b�rl�ktel�ğ� sağlamak, başarıyı olumsuz etk�leyecek faktörler� yer�nde tesp�t 
ederek gerekl� önlemler� almak, evde eğ�t�m gören öğrenc�ler�m�z ve a�leler�yle yakın �l�şk�ler kurarak �ht�yaç 
ve beklent�ler�n� b�r�nc� elden tesp�t etmek, eğ�t�m ve öğret�mde vel� desteğ�n� alarak başarıda �şb�rl�ğ� 
sağlamak temel amacımızdır.

VELİ ZİYARETLERİ #Mard andıkBaşaracağızİn
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BASINDA BİZ
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BASINDA BİZ
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