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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 üstlendğ� 
bu rolün başarıya ulaşmasında en öneml� pay Ar-Ge faalyetler�n�nd�r.

Tüm dünyayı etk�s� altına alan koronav�rüs sebeb� �le dünyanın b�rçok ülkes�nde olduğu g�b� 
ülkem�zde de yüz yüze eğ�t�me ara ver�ld�. ”Uzaklaştıkça Yakınlaşıyoruz” ve “Tat�l Değ�l Uzaktan 
Eğ�t�m” sloganları �le Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p ERDOĞAN ve M�ll� Eğ�t�m 
Bakanımız Sayın Z�ya SELÇUK l�derl�ğ�nde, bakanlığımız dünyada eş� benzer� olmayan b�r 
uzaktan eğ�t�m sürec� başlattı. Bu süreçte TRT – EBA TV, EBA g�b� çeş�tl� uygulamaları hayata 
geç�ren bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda b�zler de You Tube kanalımız ve çeş�tl� onl�ne 
platformlar aracılığıyla uzaktan eğ�t�m çalışmaları yürüttük. 

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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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. 
Öğrenc�ler�m�z, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Şehmus SÜMER tarafından makam odasında ağırlanmakta ve 
öğrenc�lere çeş�tl� hed�yeler 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 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 gönder�lmekted�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. 
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Eğ�t�m L�derler� �le Buluşuyoruz" projes� kapsamında farklı �lçeler�m�zde görev yapan okul müdürler�m�z �le 
b�r araya gel�nmekted�r. 2019-2020 eğ�t�m ve öğret�m yılında okullardak� akadem�k başarının arttırılması, 
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�r�lmekted�r. 
Projem�z pandem� sonrası v�deo konferansla devam etm�şt�r.

EĞİTİM LİDERLERİ İLE BULUŞUYORUZ
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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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Paylaşacak B�r Oyuncağım Var projes�, �l�m�zde kullanılmayan veya az kullanılmış oyuncakların, İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutularda gönüllülük esasına uygun b�r şek�lde toplanarak �ht�yacı 
olan okullara gönder�lmes�n� sağlamak ve özell�kle küçük yaşlardak� çocukların yardımlaşma, paylaşma, 
destek olma ve duyarlılık sah�b� olma duygularının pek�şt�r�lmes�n� amaçlamaktadır.

Projedek� b�r d�ğer amacımız okul önces� çağındak� öğrenc�ler�n oynayarak öğrenmeler� �ç�n sınıflarındak� 
oyun materyaller�n� arttırmaktır.

PAYLAŞACAK BİR OYUNCAĞIM VAR
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Öğretmenler�n; Mard�n'�n tar�h�, kültürel, doğal ve gündel�k yaşama �l�şk�n özell�kler�n�, farklılıklarını ve bu 
konulara da�r elde ett�kler� b�lg�ler� fotoğraflar aracılığıyla paylaşmaları; Mard�n'�n tanıtılması ve 
duyurulması amaçlanmıştır. Yarışma pandem� dolasıyla Eylül ayında tekrar başlayacaktır.

ÖĞRETMENİMİN OBJEKTİFİNDEN MARDİN
( FOTOĞRAF YARIŞMASI )

YARIŞMA TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ  
24.02.2020

BİTİŞ              
29.05.2020

İLİMİZDE GÖREV YAPAN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ
YARIŞMAYA KATILIM SAĞLAYABİLİRLER.

ÖĞRETMENiMiN
OBJEKTiFiNDEN

FOTOĞRAF YARIŞMASI
3.....2.....1.....I.....1.....2.....3

mardin
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4006-TÜBİTAK B�l�m Fuarları Destekleme Programı �le, 5-12. sınıf �lk ve ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n b�l�msel 
çalışmalar gerçekleşt�rme konusunda teşv�k ed�lerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla b�l�msel 
süreç becer�ler�n�n kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı b�l�şsel, duyuşsal ve ps�komotor sev�yedek� 
her öğrenc�ye proje hazırlama fırsatının sunulması; b�l�msel araştırma yöntem ve tekn�kler�n�n, 
raporlamanın ve sunum becer�ler�n�n öğrenc�lere kazandırılması; öğrenc�ler üzer�ndek� yarışma baskısının 
ortadan kaldırılarak takım çalışması �çer�s�nde proje hazırlama konusunda yen� ortam ve olanakların 
sağlanması amaçlanmaktadır.

2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılında Mard�n genel�nde 193 okulumuz Tüb�tak 4006 başvurusu yapmış olup 75 
okulumuz fuar yapab�lecek yetk�nl�kte bulunarak seç�lm�şt�r.

TUBİTAK 4006
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Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün başvuru sah�b� olduğu ve Batman İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün ortak 
olduğu meslek� eğ�t�m eğ�t�c� ve öğrenc�ler�ne yönel�k �novasyon eğ�t�m� projes� D�cle Kalkınma Ajansı 
tarafından finanse ed�lmes�ne hak kazanmıştır. Bu proje 2023 eğ�t�m v�zyonu �le yen�lenen m�ll� eğ�t�m 
pol�t�kamızla uyumlu olacak şek�lde; �ş dünyasının �ht�yaç duyduğu meslek ve alanlarda n�tel�kl� �şgücünün 
yet�şt�r�lmes�n� sağlayacak şek�lde meslek eğ�t�m�n�n kal�tes�n� arttırmak ve eğ�t�m-�st�hdam-üret�m 
bağlantısının sağlıklı b�r zem�nde yürütülmes�n� sağlamak amacıyla kurumumuza bağlı okullarda yaklaşık 
23 alanda meslek� ve tekn�k eğ�t�m ver�lmekted�r. 

“İNOVASYON EĞİTİMİ PROJESİ"
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Erasmus+ Programı AB'n�n eğ�t�m, gençl�k ve spor alanlarındak� h�be programıdır. Yurt dışında eğ�t�m, 
öğret�m, staj, profesyonel gel�ş�m, yaygın öğrenme temell� gençl�k akt�v�teler� �le kurumlar arasındak� 
�şb�rl�kler�n� desteklemekted�r. 

Erasmus+ Okul Eğ�t�m� Faal�yetler� alanında İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü bünyes�nde kurulan b�r ek�p proje 
yazma sürec�nde yardıma �ht�yaç duyan öğretmenler�m�ze düzenl� olarak yüz yüze ve onl�ne destekler 
sağlamıştır. Eğ�t�mde kal�tey� artırmayı hedefleyen program AB ülkeler�ndek� okullar ve eğ�t�m personel� 
arasında �ş b�rl�ğ�n� güçlend�rmey� amaçlamaktadır. Erasmus+ Okul Eğ�t�m� faal�yetler�n�n hedef k�tles�n� 
okul eğ�t�m�nde akt�f görev alan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Bel�rt�len 
kurumlardak� �darec�ler, eğ�t�mc�ler/öğretmenler ve öğrenc�ler� bu programdan faydalanab�lmekted�r.

2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılında İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz adına yed� proje başvurusu yapılırken, �l 
genel�nde proje yazmak �steyen 63 öğretmene de yazım sürec� boyunca destek sağlanmıştır.

ERASMUS+ PROJE YAZIMI
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M�ll� Eğ�t�m Bakanımız Sayın Z�ya Selçuk, �ç�nde bulunduğumuz pandem� dolayısıyla ara verd�ğ�  ' ZİYA 
ÖĞRETMEN İLE EĞİTİM BULUŞMALARI' programına �l�m�zdek� öğretmenlerle v�deo konferans yoluyla 
b�r araya gelerek devam ett�. Bakan Z�ya Selçuk meslektaşlarıyla d�j�tal ortamda yüz yüze gel�p, g�demed�ğ� 
�llere d�j�tal �mkânlarla ulaştı. Öğretmenler�n evler�ne m�safir olmaktan, onların sorunlarını, öner�ler�n� 
d�nlemekten duyduğu mutluluğu d�le get�ren M�ll� Eğ�t�m Bakanımız Z�ya Selçuk, ”bu zor günlerde 
öğretmenler olarak b�zler toplumun yaralarını sarmaya gayret göster�yoruz ”ded�. Her zaman eğ�t�m�n 
merkez�nde öğretmen olduğunu bel�rterek teşekkür ett�.

ZİYA ÖĞRETMEN İLE EĞİTİM BULUŞMALARI
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UZAKTAN EĞİTİM

Uzaktan eğ�t�m öğret�c� ve öğrenen�n aynı ortamda fiz�ksel olarak bulunmamaları �le gerçekleşen eğ�t�m� 
�fade etmekted�r. Yıllar �çer�s�nde teknoloj�de ve yükseköğret�mdek� öğrenc� karakter�st�kler�ndek� 
değ�ş�mler �nternet üzer�nden gerçekleşt�r�len uzaktan eğ�t�m� popüler duruma get�rm�şt�r. Özell�kle 
ülkem�z�n �ç�nde bulunduğu pandem� sürec� eğ�t�m�n sadece yükseköğret�mde değ�l d�ğer b�r�mlerde de 
uzaktan olmasını zorunlu hale get�rm�şt�r.

Bu aşamada Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak okullarımızın kend� bünyeler�nde koord�ne ett�kler� 
uzaktan eğ�t�m çalışmalarına destek olmak ve daha büyük k�tleler� etk�leyen eğ�t�mler sunmak �ç�n farklı 
alanlarda b�lg�lend�r�c�, eğ�t�c� ve eğlencel� bazı eğ�t�mler planlayıp gerçekleşt�rd�k. 

Gerçekleşt�rd�ğ�m�z bazı eğ�t�mler bunlardır;
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GÜNÜN ETKİNLİĞİ

Anaokulu ve �lkokul sev�yes�ndek� öğrenc�ler�m�ze pandem� sürec�nde evde n�tel�kl� zaman geç�rmeler� �ç�n 
müdürlüğümüz tarafından günlük etk�nl�kler hazırlanmış ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır.
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GÜNÜN OYUNU

Öğrenc�ler�m�z�n pandem� sürec�nde a�leler�yle b�rl�kte evde kal�tel� vak�t geç�rmes� amacıyla 
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan günlük oyun öner�ler� ve oyun etk�nl�kler� sosyal medya 
hesaplarımızda paylaşılmıştır.
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ONLİNE ATÖLYE VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüz ve İstanbul Gönüllü Eğ�t�mc�ler Derneğ� (İGEDER) İşb�rl�ğ� �le Onl�ne Atölye ve 
Eğ�t�m Çalışmaları 

Müdürlüğümüz ve İstanbul Gönüllü Eğ�t�mc�ler Derneğ� (İGEDER) �şb�rl�ğ� �le onl�ne atölye ve 10 farklı 
alanda eğ�t�m çalışmaları gerçekleşt�r�ld�. İl�m�z genel�nde 3121 öğretmen�m�z eğ�t�mlere katılmıştır. 
Gerçekleşt�r�len eğ�t�m çalışmaları; etk�l� sunum tekn�kler�, can sıkıntısıyla başa çıkma kılavuzu, onl�ne 
sınav hazırlama, stresle başa çıkma, web/mob�l araçlar, mot�vasyon, etk�l� sınıf yönet�m�, zeka oyunları, 
�maj yönet�m�, atılganlık ve güven genl�k. Ayrıca eğ�t�me katılan öğretmenler�m�ze sert�fika ver�lm�şt�r. 
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                                                    YKS HAZIRLIK VİDEOLARI 

12.sınıf öğrenc�ler�n�n ün�vers�te sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere öğretmenler�m�z 
tarafından haftalık bazda anlatılan 9 ayrı ders İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüzün youtube kanalına düzenl� 
olarak yüklenm�şt�r.
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Cov�d-19 salgını sürec�nde özver�yle çalışan Eğ�t�m�n Görünmez Kahramanlarına öncülük eden �l�m�z 
BİLSEM ve Halk Eğ�t�m Merkez� Müdürler�ne, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Şehmus SÜMER tarafından 
teşekkür belges� ver�d�.

EĞİTİMİN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI
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Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hat�p L�ses� koord�natörlüğünde �l�m�z genel�nde ortaokul öğrenc�ler� 
arasında düzenlenen #EvdeKal Onl�ne İng�l�zce Şarkı yarışmasına 46 okul katılım sağladı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize İl Milli Eği�m Müdürümüz Şehmus Sümer tara�ndan ödüller 
verildi. 

İNGİLİZCE ŞARKI YARIŞMASI        



38

B�rçok ülkede olduğu g�b� ülkem�zde de �nsan hayatı açısından son derece tehl�kel� olan yen� t�p Coronv�rüs 
(Cov�d-19)  salgını önlemler�ne yönel�k Mard�n �l�m�zde beş yıldır faal�yet gösteren Artuklu Prof. Dr. Az�z 
Sancar B�l�m ve Sanat Merkez� sağlık çalışanları �ç�n yüz koruyucu s�per üret�m� �le �lg�l� AR-GE 
çalışmalarını tamamlayarak �lk ürünler�n� ürett�ler. 

SİPER MASKE ÜRETİMİ
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İl�m�zde, başta sağlık kuruluşlarının olmak üzere tüm kamu kurumlarımızın kullanımı �ç�n Artuklu Feh�m 
Adak Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�sem�z günlük 3 ton yüzey dezenfektanı ve 1,5 ton sıvı sabun kapas�teyle 
üret�m�ne başladı. Koronav�rüs önlemler� kapsamında başlatılan yüzey dezenfektanı ve sıvı sabun üret�m�, 
�l�m�z�n �ht�yacına öneml� ölçüde katkı sağlayacak. 

SIVI SABUN VE DEZENFEKTAN ÜRETİMİ
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L�selere Geç�ş Sınavı kapsamında �l�m�zde sınavla öğrenc� alacak okullarımızın tanıtımı ve 
öğrenc�ler�m�z�n terc�h edecekler� okullar hakkında gen�ş b�lg� ed�nmeler� ve sağlıklı terc�h 
yapab�lmeler� �ç�n QR kod �le g�r�ş yapab�lecekler� okul tanıtım broşür ve v�deoları hazırlandı.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN PROJE OKULLARIMIZ
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YETENEĞİNİ GÖSTER, BİZ SERGİLEYELİM

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. 
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