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AR-GE; kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni uy-

gulamalara yol açması amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan yaratıcı işleri kapsar.

İyi eğitilmiş insan gücüne sahip olabilmek için, kültür, bilgi birikimi ve teknolojinin özümse-

nerek tek başlıkta yol gösterici olması oldukça önemlidir. Bu düşünceyle müdürlüğümüz

bünyesinde yer alan ekibimiz de bu anlayışla hareket etmektedir.

Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan AR-GE birimi, alanında uzmanlaşmış

5 öğretmenden oluşmaktadır. Bu ekip, büyük bir uyum ve motivasyon içerisinde çalışma-

larını sürdürmektedir. AR-GE ekibi olarak eğitimin paydaşları arasında ortak bilinci uyandır-

mak, iletişime katkı sağlamak, sorumluluk duygusunu oluşturarak eğitim-öğretimin kalite-

sini yükseltmek ilkesinden hareket ederek bültenimizi size sunmayı amaçladık.

Müdürlüğümüzce yürütülen “Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Projesi” öğretmen ve

öğrenci birlikteliğine katkı sağlamak amacıyla, Mardin il genelinde ve ilçelerinde koordineli

bir şekilde yürütülmüştür. Projemiz “Değerler Eğitimi”, “Akademik Başarının Artırılmasına

Yönelik Yapılacak Çalışmalar”, “İlimizde Yapılacak Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler” ve

“Dikkat Okuyoruz ve Yazıyoruz!” adlı 4 Başlık ve her bir başlığın altında 7 Adım olarak yürü-

tülmektedir. Çalışmalarımız mardin.meb.gov.tr ve mardinarge.meb.gov.tr ve sosyal medya

hesaplarımızda “mardinarge” kullanıcı adıyla yayınlanmaktadır.

Müdürlüğümüzün kendisinin yürüttüğü ya da farklı kurumlarla ortak olduğu birçok

güzel proje hayat bulmuştur. Yılın ikinci yarısında yürütmüş olduğumuz çalışmalar başarılı

bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu başarılı çalışmaları, bültenimizde sizlerle paylaştık. Yü-

rütmüş olduğumuz proje ve çalışmalarda görev alan, bülteni hazırlayan mesai arkadaşları-

ma emeklerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Abdurrahman ŞAHİN
İl Milli Eğitim Şube Müdürü

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

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

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

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

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

kadar hassas ve ehemmiyete sahip bir konu olduğunun açık göstergesidir.

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

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

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

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

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

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

meyen, ailesine ve ülkesine faydalı nesiller yetiştirmektir.

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

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

daha çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu görülmektedir.

Müdürlüğümüzce yürütülen birçok proje başarıyla uygulanmış, ulaşmasını istediğimiz hedef kitleye ulaş-

mıştır. Eğitimde kaliteyi arttırmaya yönelik projelerimiz uygulanmaya devam etmektedir. Yüklenmiş olduğumuz

bu sorumluluğun bilincinde olarak eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için ilimizdeki bütün eğitim paydaşlarıy-

la el birliği ve gönül birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

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

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

dan önemlidir. Bu çalışmamızın eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerim.

Yakup SARI
İl Milli Eğitim Müdürü
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Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak AB projeleriyle
ilgilendiğimiz kadar yerel pro-jelerle de ilgilenme isteği içerisindeydik.
Uluslararası projelerin gelişen dünyayı yakalamayayardım etmesi, yeni ufuklar
açması, katılan insanlara yeni vizyonlar yüklemesi yadsınamaz; fakat
uluslararası sahada bü-tünlüğe erişebilmek için yerel çalışmalarla Mardin’in
tümilçelerindeki okullararasıiletişimindegüçlenmesigerekmekteydi.

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

Dünya platformunda gün geçtikçe daha kilit bir öneme
sahip olan ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak önemli güç
faktörlerinin başında eğitim gelir. Bu hedefler doğrultusunda
yapılan yenilikler, birçok alanı olduğu gibi eğitim alanını da etkisi altına
almıştır. Böylesine hızlı bir değişim ve gelişim süreci içinde değişime
ayak uydurmak ve aynı zamanda Mardin İli eğitiminin kültürel ve
tarihsel değer yapısını koruması öncelikli amacımızdır. Bu vesileyle,
bölgesel farklılıkları, eğitim koşullarını ve hizmet verilen kesimin
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kadim şehrimiz Mardin’de
çalışmalarımız planlanmaktadır.

ÖNSÖZ
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15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

15 TEMMUZ 
RESİM SERGİSİ

Şairin dediği gibi:
Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır.
Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. 
Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. 
Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.
Öğrencilerin, geleceğimizin mimarları olan bu genç dimağların, bu 
bilinçle yetiştirilmesi öğretmenlerimizin en önemli vazifelerinden birisi 
halini almıştır. Yönlendirici, eğitici, şekillendirici olan öğretmenlerimiz 
öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmelidir.

15 Temmuz 2016, tarihe milletimizin adını altın harflerle
kazıdığı kutlu bir gün.
Birlik beraberliğin, dayanışmanın, sevginin, hoşgörünün
resmedildiği, kendisinden çok vatanını düşünen insanların
canla başla mücadele ettiği tarihi bir dönüm noktası.
Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi
yaşamak istemeyen milletimiz büyük bir sağduyu ve
kararlılıkla 15 Temmuz 2016’daki girişimi önleyerek
bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi
geleceğine sahip çıkmıştır.
Bu tür anti-demokratik girişimlere ve terör örgütü
yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan
milletimiz, vatanperverliğini dünyaya örnek olacak şekilde
sergilemiştir. Milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli
birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle ve
içten bir şekilde sahip çıkmıştır.

Cinsiyet, sınıf, etnisite, din, dil, mezhep ve
ideolojik farklılık gözetmeksizin, toplumun
her kesiminden, farklı siyasi görüşlerden,
farklı inançlardan, genci ve
yaşlısıyla “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı”
olarak tek bir ortak paydada buluşan
insanlar, düşman güçlere karşı bu birlik
beraberlik ve kardeşlik tablosunu tüm ulusal
ve uluslararası alanlarda yansıtmıştır.
Milletimiz, o gece, tıpkı 717 yıl önce
Söğüt’te, 563 yıl önce İstanbul’da olduğu
gibi, Anadolu topraklarını istikbali olarak
gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır.
Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen
saldırganlara karşı Çanakkale’de,
Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15
Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir.
Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa
uğratılmasıyla, Türkiye, artık yeni bir
döneme girmiştir. Bu güzel ülke, artık, 15
Temmuz öncesinden daha güçlüdür
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Strateji Geliştirme Hizmetleri 
Şube Müdürü Abdurrahman Şahin 
başkanlığında AR-GE ekibi olarak 
Ortak Sınavları değerlendirmek, 
istatistikleri ve verileri paylaşmak, 
ilçelerin genel durumlarıyla ilgili 
bilgi alışverişinde bulunmak 
amacıyla Ömerli, Yeşilli, Derik, 
Mazıdağı, Midyat, Dargeçit, 
Artuklu, Kızıltepe ve Savur 
İlçelerinde sunum      yaptık.

Yaklaşık bir aylık süreçte gerçekleşen bu toplantılarımızdaki asıl amacımız 
ilçelerimizi ve okullarımızı yarıştırmak değil; ilçelerimizin ve okullarımızın genel 
durumlarını gerek ders bazında gerekse de okul bazında değerlendirmeleri yapmak ve bir 
sonraki yapılacak sınavlar için eksikliklerle ilgili tespitler yapmaktı. İlçeleri-mizde görev 
yapan okul müdürleri ve   idarecilerimizin katıldığı toplantılarda  okullarımıza ve     ilçelerimize 
ait veriler idarecilerimizle paylaşıldı. Ortak sınavların bir bayrak yarışı olmadığı, 
amacımızın ilimizin genel fotoğrafını çekerek önce Türkiye ortalamasına yaklaştırmak 
ardından da bu ortalamayı geçerek daha yukarıları hedeflemek olduğunu dile getiren 
Abdurrahman Şahin, yakında yapılacak olan ikinci dönem ortak sınavlara katılacak bütün 
okul idarecilerine başarılar dileyerek  t oplantıları sonlandırdı.

Valimiz Sayın Mustafa YAMAN ve   İl Milli 
Eğitim Müdürü Yakup SARI, Mardin genelinde 
birinci ortak sınavlarda başarı gösteren 
öğrencilerimizi Valilik makamında ağırladı.
Valilik Toplantı Salonunda öğrencileri-mizle 
beraber okul müdürleri veöğretmenleri ilebir 
araya gelen Vali Sayın YAMAN, gösterdikleri 
başarıdan dolayı kendilerine,velilerine ve  öğret-
menlerine teşekkür etti. Yakaladıkları başarının 
her zaman üstüne koyarak devam etmeleri ge-
rektiğini dile getiren Yaman “Geleceğin 
Türkiye’sinde” bu öğrencilerimizin söz sahibi 
olacağını ve “Geleceğin Türkiye'sini” inşa etmek 
için bu yavrularımıza sahip çıkılması 
gerektiğinin altını çizdi.
İl   Milli Eğitim Müdürümüz   Yakup SARI ise ‘Ortak Sınavlarda” giderek   artan bir başarı grafiklerinin olduğunu 
vurgulayarak  bu başarının öncüleri oldukları için öğrencilere ve   onları yetiştirmekte emeği geçenlere teşekkür 
etti.

 Duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenciler ise 
düzenli ve istekli bir çalışmayla bu noktalara 
geldiklerini be-lirterek başarılı olmalarında emeği 
geçen velilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. 
Öğrenciler ve okul müdürleriyle hatıra fotoğrafı 
çektiren Vali YAMAN, gösterdikleri başarıdan 
dolayı öğrenci ve    idarecilere  çeşitli hediyeler verdi.

15 TEMMUZ ÇOCUK PROGRAMI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA AĞAÇ DİKİMİ
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BİZ ANADOLUYUZ

SARI, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada:’’ Doğu ve batı arasında adeta bir gönül köprüsü olmasına
vesile olacak bu proje dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız, Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın
Mustafa YAMAN ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür eder, ‘’Biz Anadoluyuz’’ projesinin ilimiz, bölgemiz ve
tüm ülkemiz için hayırlara vesile olması dileğiyle; öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı yolculuklar dilerim.’’ dedi.

İçişleri Bakanlığı’mızın 180 günlük eylem planıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde 21 ilden
15 Yaş ve altı 50 bin öğrencinin, ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanacaktır.

Proje ile iller arasında kardeşlik köprüsünün
kurulması, çocuklar arasındaki kardeşlik ruhunun
geliştirilmesi, kardeşlik ve huzura katkı sunulması
amaçlanmıştır.

Vali/Büyükşehir Belediyesi Başkan V.
Mustafa YAMAN, İçişleri Bakanlığı koordinesinde
Valilikler tarafından yürütülen ‘’Biz Anadoluyuz’’
projesi kapsamında ilimizden 96 öğrencimizi
Ankara’da, 175 öğrencimizi İstanbul’da, 36
öğrencimizi de Çorum’da düzenlenecek olan
etkinliklere katılmak üzere belirlendiler.

‘’Biz Anadoluyuz’’ projesi kapsamında ilimizdeki çeşitli okullarda öğrenim gören
öğrencilerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi koordinesinde Vali/Büyükşehir
Belediyesi Başkan V. Mustafa YAMAN ve İl Millî Eğitim Müdürü Yakup SARI tarafından
uğurlandılar.

ÖĞRENCİLERİMİZİ UĞURLADIK.
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BİZ ANADOLUYUZ

ÖĞRENCİLERİMİZ ANKARA'DA

Mardin Havalimanından hava yolu ile Ankara’ya giden öğrencilerimiz sabah kahvaltısında İçişleri
Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU ile bir araya gelirken öğle yemeğinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Sayın Jülide SARIEROĞLU ile birlikte yemek yediler.

‘’BİZ ANADOLUYUZ’’ PROJESİ KAPSAMINDAÇORUM’A
GİDEN ÖĞRENCLERİMİZ MARDİN’E DÖNDÜLER

İçişleri 
koordinesinde

Bakanlığı’mızın 
Valiliğimizin

yürüttüğü iller arasında kardeşlik
köprüsünün kurulması ve çocuklar
arasındaki kardeşlik
geliştirilmesi amacıyla
‘’Biz Anadoluyuz’’

ruhunun 
yürütülen

projesi
kapsamında Çorum iline giden 36
öğrencimiz Mardin’e döndüler.
Mardin Havalimanı’ndan hava

giden
Valisi
Valilik

4
şube 
ettiği

Çorum

yolu ile
öğrencilerimizi,

Çorum’a
Çorum

Sayın  Necmeddin KILIÇ
makamında 
öğretmenimiz ve
müdürümüzün de

ağırladı.
bir 

eşlik
öğrencilerimiz  3 günlük
gezisinin ardından yine hava yolu
ile Mardin’e geri döndüler.

Öğrencilerimiz 3 gün boyuncaAnkara’nın
tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.
Öğrencilerimiz 3 günlük programın
ardından yine hava yolu ile Mardin’e geri
döndüler.



İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘’Biz Anadoluyuz’’ projesi kapsamında İstanbul’a uğurladığımız 175
öğrencimiz Mardin’e geri döndüler.

.‘’BİZ ANADOLUYUZ’’ İLE İSTANBUL’AGİDEN
ÖĞRENCİLERİMİZMARDİN’E GERİ DÖNDÜLER

4 öğretmenimiz ve 2 Şube Müdürümüzün de öğrencilerimize eşlik ettiği programda, öğrencilerimiz
İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarını gezdiler. Mardin Havalimanından hava yolu ile İstanbul’a
giden öğrencilerimiz 3 günlük programın ardından yine hava yolu ile Mardin’e geri döndüler.

‘’BİZANADOLUYUZ’’PROJESİ KAPSAMINDA2. GRUP
ÖĞRENCİLERİMİZİ ANKARA’YAUĞURLADIK

İçişleri Bakanlığı’mızın 180 günlük eylem
planıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri’nde 21 ilden 15 Yaş ve altı 50 bin
öğrencinin, ülkemizin farklı şehirlerini
ziyaret etmeleri sağlanarak, iller arasında
kardeşlik köprüsünün kurulması, çocuklar
arasındaki kardeşlik ruhunun geliştirilmesi,
kardeşlik ve huzura katkı sunulması amacıyla
yürüttüğü ‘’Biz Anadoluyuz’’ projesi
kapsamında 2. grup öğrencilerimizi Ankara
iline uğurladık.

Vali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustaf YAMAN ve İl Millî Eğtiim Müdürü Yakup SARI, 180
öğrencimizi Mardin Havalimanı’ndan Ankara’ya uğurladılar. ‘’Biz Anadoluyuz’’ projesi kapsamında
İstanbul ve Ankara’ya giden 1. Grup öğrencilerimizin ardından, 2. Grup öğrencilerimiz de Ankara’ya
uğurlandı.
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BİZ ANADOLUYUZ

ÖĞRENCİLERİMİZ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve eşi Hanımefendi Emine
ERDOĞAN, ‘’Biz Anadoluyuz’’ projesi
kapsamında Ankara’da bulunan öğrencilerimizi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde öğle yemeğinde
ağırladı.

Yoğun programı nedeniyle katılımı beklenmeyen Cumhurbaşkanı ERDOĞAN da bir sürpriz
yaparak programın son bölümüne katıldı. Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın katılımı öğrencilerimiz
arasında büyük bir sevinç meydana getirdi. Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ve eşi Hanımefendi Emine
ERDOĞAN tarafından program sonunda öğrencilerimize satranç takımı hediye edildi.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın eşi Hanımefendi
Emine ERDOĞAN himayelerinde, İçişleri Bakanlığımız
tarafından başlatılan ‘’Biz Anadoluyuz’’ projesi kapsamında
ilimizden Ankara’ya giden 2. Grup 198 öğrencimiz
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Hanımefendi  Emine ERDOĞAN
Süleyman SOYLU ile bir araya geldi.

öğle 
Tayyip

yemeğinde 
ERDOĞAN,

Bakanımızve  İçişleri

Yemekte 
konuşma  yapan

öğrencilerimize hitaben bir
Emine  ERDOĞAN, gençlerin

kendi kültürünü iyi tanıması
gerektiğini vurgulayarak:’’ Kendi
geleneklerinden habersiz, kültürüyle barışık
olmayan uluslararası alanda gerçek başarı elde
edemez.’’dedi.

Devletin her zaman
belirtenarkalarında olduğunu

Emine ERDOĞAN:’’ Bize sadece
okulunda başarılı gençler değil;
merhametli, vicdan sahibi, yaşadığı
çağın sorunlarına çözüm
üretebilen, çalışkan ve duyarlı bir
gençlik lazım:’’dedi.
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"BİZ ANADOLUYUZ"

ÇORUN'DAN GELEN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLADIK.

İçişleri Bakanlığı’mızın
öğrencilerimizin, ülkemizin farklı
şehirlerini ziyaret etmeleri
sağlanarak, iller arasında kardeşlik
köprüsünün kurulması, çocuklar
arasındaki kardeşlik ruhunun
geliştirilmesi, kardeşlik ve huzura
katkı 
yürüttüğü

sunulması 
‘’Biz

amacıyla 
Anadoluyuz’’

projesi kapsamında Çorum’dan
gelen 40 öğrenciyi misafir ettik.

‘’Biz Anadoluyuz’’ projesi kapsamında ilimizden Çorum iline gitmesi planlanan 369
öğrencimizden 40’ı daha önce Çorum iline gitmişlerdi. 40 öğrencimizin Çorum iline
ziyaretinden sonra Çorumdan da 40 öğrencimiz ilimizi ziyaret ettiler.
Öğrencilerimize Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK, Osmancık İlçe Millî

Eğitim Müdürü Mahmut TÖKEL, Şube Müdürü ve öğretmenler de eşlik etti.

Vali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa
YAMAN, Çorumdan gelen misafirler ile akşam
yemeğinde bir araya geldi. Misafirlerle
yakından ilgilen YAMAN; ‘’Biz Anadoluyuz’’
projesi ile Çorumdan gelen misafirleri
ağırlamaktan çok memnun olduğunu ifade
etti. YAMAN, Çorum İl Millî Eğitim Müdürü
Seyit Ali BÜYÜK, Osmancık İlçe Millî Eğitim
Müdürü Mahmut TÖKEL, öğrenci ve
öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Çorumdan gelen misafirleri makamında ağırlayan İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup SARI: ’’Biz
Anadoluyuz projesi vesilesi ile Çorumdan gelen misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu
proje ile ülkenin doğusu ile batısı arasında var olan kardeşlik duyguları daha da pekişiyor. Millî Eğitim
Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Vali/Büyükşeihr Belediye Başkan V. Mustafa YAMAN Beyefendi
başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
3 gün boyunca ilimizin tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrenciler mutlu bir şekilden Mardin’den ayrıldılar.
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MARDİN'DE BİR GÜN

Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Proje-
si’nin ‘İlimizde Yapılacak Sosyal, Kültürel ve
Spor-tif Faaliyetler’ başlığı altında yer alan
‘’Mardin’de Bir Gün’’ adımı gerçekleştirildi. İl
Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman
ŞAHİN ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE
biriminin ev sahipliği yaptığı etkinliğin
misafirleri Kızıltepe Demet İlkokulu öğ-
retmeni ve öğrencileriydi. Özellikle köy ve
kasa-balarda yaşayan öğrencilerimizin
Mardin’in tarihi yapısı, mimarisi
kültürel ortamlarıyla
amaçlanmaktadır.

ve sosyo-
tanışması

Okullarından servisle alınan öğrencilerimizi İl Milli eğitim
Müdürümüz makamında kabul ederek miniklerle sohbet
etti.Ardından minik misafirlerine hediye vererek onları
uğurladı.Sonrasında minik misafirlerimizle Mardin
Öğretmene-vi’nde bir araya gelindi.

Dolu dolu geçen saatlerin ardından Kasımiye Medrese’si ziyaret edildi. Kasımiye Medrese’sinin
büyülü do-kusunun etkisiyle birbirleriyle sohbet eden gençler oldukça mutluydu. Eğlenceli
gezinin son basamağı yemekti. AR-GE biriminin eşliğiyle öncelikle onların tercih ettiği lezzetli bir
yemek yendi

İlk defa Mardin merkeze gelen öğrenciler, geçirdikleri eğlenceli saatlerin etkisiyle yerlerinde
duramıyordu. Çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getiriyorlardı. minik
misafirlerimiz servislerine bindirilerek evlerine uğurlandı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman
ŞAHİN’in de katılımıyla güzel bir kahvaltı yapılarak
öğrencilerimizle keyifli dakikalar geçirildi.
Ardından ‘’Mardin’de Bir Gün’’ büyük bir tempoyla
de-vam etti. Öğrencilerimiz ilk olarak Mardin
Müze’sine götürüldü. Orada gö-revli arkadaşların
destekleriyle 
öğrencilerimizin
okunuyordu.

çeşitli etkinliklere katılan 
gözlerindenmutluluğu



Derik İlçemiz kırsal Kuşçu Mahallesi İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri İl Millî Eğitim
Müdürümüz Yakup SARI’yı makamında ziyaret ettiler. Öğrencileri oldukça sıcak karşılayan
SARI, Vali /Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa YAMAN’ın öğrencilerimiz ve
öğretmenlerine hediyelerini takdim etti. Öğrencilerimiz daha sonra Mardin turuna çıktı.
Böylesi güzel bir gün yaşadıkları için öğrencilerimiz SARI’ya ve Vali Amcalarına teşekkür
ettiler.

Kızıltepe İlçemiz kırsal Hanyeri Mahallesi İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri İl Millî Eğitim
Müdürümüz Yakup SARI’yı makamında ziyaret ettiler. Öğrencileri oldukça sıcak karşılayan
SARI, Vali /Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa YAMAN’ın öğrencilerimiz ve
öğretmenlerine hediyelerini takdim etti. Öğrencilerimiz daha sonra Mardin turuna çıktı. Böylesi
güzel bir gün yaşadıkları için öğrencilerimiz SARI’ya ve Vali Amcalarına teşekkür ettiler.

Dargeçit İlçemize bağlı kırsal Yılmaz Mahallesi İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ‘’Mardin’de 1
Gün Projesi’’kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Yakup SARI’yı makamında ziyaret ettiler.

Mazıdağı İlçemize bağlı kırsal Aksu Mahallesi İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ‘’Mardin’de
1 Gün Projesi’’kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Yakup SARI’yı makamında ziyaret ettiler.

İlimiz kırsal mahallelerinden öğretmen
ve öğrencilerimizi bir günlüğüne
misafir ettiğimiz ‘’Mardin’de Bir Gün’’
projesi hız kesmeden devam ediyor.
Ömerli İlçemiz kırsal Alıçlı Mahallesi
İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri İl
Millî Eğitim Müdürümüz Yakup
SARI’yı makamında ziyaret ettiler.

•22•
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•24• •25•

ÖĞRENCİLERİMİZ SİNEMAYLA BULUŞUYOR.
Dargeçit ilçemizdeki

çeşitli okullardan 350
öğrencimiz ‘’Öğrenciler
Sinema İle Buluşuyor’’ projesi
kapsamında ‘’120’’ filmini
izlediler. Filmin ardından
Vali/Büyükşehir Belediyesi
Başkan  V. Mustafa YAMAN
tarafından öğrencilerimize
yemek ikram edildi.

Millî Eğitim Bakanlığımız ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı arasında "Öğrenciler
Sinema ile Buluşuyor Etkinliği" projesi
kapsamında iş birliği yapılarak Türkiye’de
sinemaya gitme imkânı bulamayan öğrenciler
sinemayla buluşacak.

İl Millî Eğitim Müdürü Yakup SARI proje ile ilgili yaptığı açıklamada:’’ Bugün çocuklarımız hayatı
boyunca unutmayacakları bir gün yaşadılar. Çocuklarımızın heyecanını, mutluluğunu gözlerinden
görebiliyorsunuz. Bu projede emeği geçen herkese özellikle bu tür projelerde desteğini esirgemeyen
Sayın Vali/Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Mustafa YAMAN Beyefendiye teşekkür ediyorum.
Ümit ediyorum ki bu proje ile bütün çocuklarımızı sinema ile buluşturacağız.’’dedi.

Temel eğitim öğrencilerine, bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film seyretme olanağı
sunacak proje, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema
Salonu Yatırımcıları Derneği ortaklığıyla yürütülüyor. Bu kapsamda Şube Müdürü Abdurrahman ŞAHİN
liderliğinde ve Ar-ge ekibi koordinasyonunda 350 öğrencinin sinema ile buluşması için gerekli
organizasyon en ince detaylarıyla ele alınarak hazırlandı.
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ÖĞRENCİLERİMİZ KONYA BİLİM MERKEZİ'NDE DEĞERİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ

Sevgi elçisi öğretmen-lerimiz ülkenin her 
yerinde canla başla çalışan, ulusumuzu 
yüceltecek bireyler yetiştirmenin sorumluluğu 
bilinciyle mesleklerini layıkıyla yerine 
getirmektedirler. Mardin ülkece yaşanılan zor 
günlerin arkasından toparlanırken 
öğretmenlerimizin de desteğe, morale ihtiyacı 
olduğu gözardı edilemezdi. Öğretmenlerimizde 
hoş bir iz bırakmak, onlara görev yaptıkları 
kadim şehrin cana yakınlığını gösterebilmek 
adına bir  doğum günü etkinliği planlanmıştır.

Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE birimi olarak İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Yakup SARI ve İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcımız 
Abdurrahman ŞAHİN´in “Değerimiz 
Öğretmenlerimiz” kapsamında 
tarihinde doğum günü olan 2 
öğretmenimize okullarında sürp-riz 
birer   ziyaret gerçekleştirdik.

SARI, bugün doğum günü olan Mazıdağı Kırsal 
Yukarıkonak İlkokulu Öğretmeni Alev KURUDERE ve 
Ömerli Kırsal Tekkuyu İlkokulu Öğretmeni Fatma EROL’a 
okullarında sürpriz bir ziyarette bulunarak doğum 
günlerini kutladı. SARI, öğretmenlerimize hayırlı bir ömür 
dilerken bu etkinliklere Mardin Millî Eğitim ailesinin 
birbirine daha çok kenetlendiğini belirtti.İl Milli Eğitim 
Müdürü-müz Yakup Sarı, önce öğretmenlerimizin yeni 
yaşlarını hayırlayarak “Hiçbir öğretmenimizin yalnız 
olmadığını İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
bütünçalışanlarımızlabirailegibiolduklarını” dilegetirdi.

MardinİlMillî Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE birimi olarak doğum günü olan 
öğretmenlerimize kendilerine özel 
doğum günü hediyesi, öğrencilerine ise 
çeşitli ikramlarda bulunup kitap hediye 
ettik.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “7 Renk 7 Bölge Gökkuşağı” projesi kapsamında
Konya gezisi gerçekleştirildi. Konya Bilim Merkezi’nin ziyaret edildiği geziye Mardin Fen Lisesi’nden 1
idareci, 2 öğretmen ve 38 öğrenci katılmıştır.

Öğrencilerimiz Konya’ya giderken Gaziantep’te,
dünyanın sayılı müzeleri arasında sayılan, Zeugma
Mozaik Müzesini gezdiler. Gezinin ikinci gününde
Konya Bilim Merkezi ziyaret edildi. Konya Bilim
Merkezi’nde ufuk açıcı ve keyifli 6 saat geçiren
öğrencilerimiz ardından Mevlana Müzesi, Alaattin
Tepesi, İnce Minareli Medrese gibi tarihi ve turistik
yerleri de gezme imkânı buldular. Dönüş yolunda ise
Şanlıurfa’da Balıklı Göl’ü ziyaret eden öğrencilerimiz
ardından Mardin’e döndüler.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI yapılan
gezi ile ilgili ‘’Bu tür geziler öğrencilerin
moral motivasyonu için büyük önem arz
etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
eldeki imkânlar dâhilinde bu tür gezilere sık
sık yer vermeye çalışıyoruz. ‘’dedi.
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HOŞ GELDİN ÖĞRETMENİM

Bakanlığımız tarafından ilimizde öğretmen açığı bulunan eğitim kurumlarına atamaları yapılan sözleşmeli
öğretmenlerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze kayıt için ilimizdeler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde
öğretmenlerimizi İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup SARI bizzat karşıladı.

Oldukça heyecanlı olan öğretmenlerimizle
kısa bir sohbetle SARI ‘’Güzel Şehrimiz
Mardin’e hoş geldiniz. Öğretmenliğiniz
hayırlı uğurlu olsun. Maarif Ordusunun yeni
neferleri olarak görüyorum sizleri.
Görüyorum ki oldukça heyecanlı
görünüyorsunuz. Bu heyecanınız bizi
oldukça sevindiriyor. Umarım
öğretmenliğiniz boyunca bu ilk günkü
heyecanla öğretmenliğinizi sürdürürsünüz.
Her türlü sıkıntınızda İl Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak sizin hizmetinizdeyiz.
Allah utandırmasın tekrar hayırlı olsun. ‘’
diyerek tüm öğretmenlerimizi tebrik etti.

Bu coşkuyla kutlanan 24 Kasım Öğretmenler
günü programı göreve yeni başlayan
öğretmenlerin yemin töreni ile devam ederken yıl
içerisinde emekliye ayrılan Öğretmenlerimize
Mardin
Hizmet
Eğitim

Valisi Mustafa YAMAN tarafından
Şeref belgeleri verildi. Ayrıca İl Milli
Müdür Yakup SARI tarafından

“Öğrencinin Gözünden Öğretmen” konulu resim
yarışmasında birinci olan Artuklu Aziz Sancar
Anadolu Lisesi Öğrencisi Abdullah Güler,
Nusaybin Atatürk Ortaokulu Öğrencisi Beren
Nur Uğurlu ve Artuklu Selahaddin İlkokulu
Öğrencisi Melisa Atay’a hediye verildi.

Mardin Fen Lisesi’nin hazırlamış olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü Oratoryosu ve Mardin Güzel
Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik dinletisinin ardından program
sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler günü İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce hazırlanan kutlama programı
Hükümet Konağı ve Atatürk Kültür Merkezinde
yapıldı. Programa Mardin Vali/Büyükşehir
Belediye Başkan’ı Mustafa YAMAN, İl Milli
Eğitim Müdürü Yakup SARI, kurum amirleri,
sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar
katıldı. Program Mardin İl Milli Eğitim Müdürü
Yakup SARI’nın Atatürk anıtına çelenk
sunmasıyla başladı.

Mardin Atatürk Kültür Merkezinde devam eden
programda Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen
ve öğrencileri tarafından hazırlanan resim
sergisinin açılışı yapıldı. Ar-ge ekibinin
koordinesinde gerçekleşen "öğrencinin gözünden
öğretmen " isimli yarışmada birinci olan resimler
ödüllendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yakup
SARI’nın açılış konuşmasıyla başladı. Program,
Kıdemli öğretmenler adına Elif Ana Mehmet Konuş
İlkokulu Sınıf Öğretmeni Pervin Erol İle göreve
yeni başlayan öğretmenler adına Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Nazlı Gülcan Çerçi’nin konuşması ile devam etti.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ                
KUTLAMASI
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MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM Öğretmenlerimiz Mardin'in tarihi ve özel yerlerini gezerek Kadim şehirde İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün ayrıcalığı ile özel bir gün geçirdiler

Mardin merkez ve ilçelerinde
görev yapmakta olan, köy ve
birleştirilmiş sınıf öğretmenleri
öncelikli olmak koşuluyla, 10-17
kişilik öğretmen grupları her hafta
sonu cumartesi veya pazar günü İl
Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından misafir edilecektir. Bu
gezi aracılığıyla Mardin’i
tanımalarına, gezip görerek daha
hızlı alışmalarına ve
benimsemelerine yardımcı olmak
hedeflenmektedir.

öğretmenlerimiz Kasimiye medresesi,Zinciriye Medresesi, Kültür ,Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nı
vb. gezme fırsatı yakaladılar
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VALİ AMCA'YA MEKTUP VAR

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir 
Be-lediyesi ve Mardin İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığında  şehirde eğitim ve 
öğretim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri 
Mardin Vali/Büyükşehir Belediyesi Başkan 
V. Mustafa YAMAN’a isteklerini ve 
hayallerini mektupla anlattılar. 2016-2017 
eğitim öğretim yılının birinci döneminde 
tüm ortaokullar ve lise birinci sınıf 
öğrencilerinin yazdıkları mektuplarla 
gerçekleş-tirilen etkinlik, ulaşılmayan 
öğrenci,duyulmayan

ses kalmasın, her gönüle ulaşılsın maksadıyla 3. ve 4. Sı-
nıflar için yenilenerek tekrar yapılmıştır. Öğrencilerin 
hiçbir kural ve zorlamaya bağlı kalmadan, içinden gelen 
her şeyi rahatlıkla yazdıkları mektuplarda, birebir her 
öğrenciye ulaşılmaya çalışılmıştır.

2016-2017Eğitim-Öğretim yılının ikinci 
döneminde toplam 25 bin civarında öğrencinin 
mektup yazdığı projede mektuplar tek tek okunarak 
çocukların hayalleri gerçekleştirilmeye çalışılmıştır ve 
hala çalışmalar devam etmektedir. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından okunan mektuplarda öğrenciler 
oyuncak, bisiklet, kitap gibi isteklerde bulunmakla 
beraber, Vali Mustafa YAMAN’ı evlerinde misafir 
etme gibi isteklerde de bulunmuşlardır.Çocukların 
taleplerine ise Mardin Vali/Büyükşehir Başkan V. 
Mustafa YAMAN ve Eşi Gülseren YAMAN’da cevap 
vermiş ve çocukların davetlerine büyük bir oranda 
icabet etmişlerdir.YAMAN ailesi ve il Milli Eğitim 
Müdürü Yakup SARI,çocukları evlerinde ziyaret 
ederek  hayallerinin  gerçekleşmesinde aracı olmuştur.

25BİNMEKTUP
“Çocuklarımızın hayallerinin yaşaması 

için bizler varız” ifadesini kullanan Milli 
Eğitim Müdürü Yakup SARI,“Sayın Valimizin 
sayesinde İlimizde fark oluşturan bir projeye 
imza attık. Bu  bağlamda İl genelinde ilkokul 3.ve 
4.sınıfta okuyan öğrencilerimizin valilerinden
isteklerini öğrenmek istedik. Yaptığımız 
çalışma ile toplam 25 bin mektup bizlere ulaştı. 
Mektupların hepsi hassasiyetle okunuyor. 
Neticede öğrencilerimizin neler istediğini 
öğrenerek en ince ayrıntısına kadar not 
alıyoruz”dedi.

Mardin Vali/Büyükşehir Belediye
Başkan V. Mustafa YAMAN’ın eşi
Hanımefendi Gülseren YAMAN,
tüm İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz
ve kırsal mahallelerden gelen
öğretmenlerimizi Vali Konağında
kabul etti.
Hanımefendi YAMAN’ın daveti ile
düzenlenen programa İl Millî Eğitim
Müdürümüz Yakup SARI, tüm İlçe
Millî Eğitim Müdürleri, tüm İlçe
Kaymakam/Belediye Başkan V.
eşleri ve kırsal mahallelerden gelen
öğretmenlerimiz katıldı. Sıcak ve
samimi bir ortamda gerçekleşen
program sonunda Hanımefendi,

ÖĞRETMENLERİMİZ VALİLİK KONAĞI'NDA

SARI’ya ve davete katılan tüm

misafirlere teşekkür etti.
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Projenin en güzel yönü öğrencilerin yaş ortalamasından 
kaynaklı yüksek olan samimiyetlerine istinaden farklı 
isteklerde  bulunmuş  olmalarıdır. Hayal dünyalarının 
genişliği kimi zaman duygu dolu  anlar yaşatsa da saf ve 
temiz duygularıyla dile getirdikleri istekleri yüzlerimizde 
hoş gülümsemeler oluşturmayı başardı. Oyuncak, kitap, 
bisiklet, park gibi istekleri olan çocukların yanı sıra kardeş 
isteyen, Sayın Valimiz Mustafa Yaman’dan vesikalık 
fotoğrafını isteyen  öğrencilerimiz de  vardı. Hastalık ya   da   
maddi durum kaynaklı sıkıntıları olan öğrencilerimize 
devletimizin şefkatli yüzünü göstermek adına imkan 
ölçüsünde hızlı müdahalelerde  bulunulmaya çalışılmıştır.

KAYITSIZKALMIYORUZ
Öğrencilerin ençokdikkatçekenisteklerinden birisi deValileri-

ni yanlarında görmekti. Okuduğumuz mektuplarda ‘Vali 
amcamız bize gelsin’ ifadeleriyle sıklıkla karşılaştık. Bu isteklere 
kayıtsız kal-mamak adına Valimiz Sayın Mustafa Yaman’a ve 
eşi Gülseren Ya-man’a hemen iletildi. 
Bu konuda Sayın 
Valimiz ve ailesi de 
hassasiyet gös-tererek 
öğrencilerimizi 
evlerinde ziyaret ettiler 
ve ziyaretlerine hala de-
vam etmektedirler. 
Ayrı-ca dar gelirli ve 
sıkıntıda olan 
öğrencilerimize de
eluzatılmıştır.Bizleripro-
jemizin heraşamasında yalnız bırakmayan Valimiz Sayın Mustafa

YAMANveEşiGülserenYAMANHanımefendiye teşekkürederiz.

Z KÜTÜPHANE AÇILIŞI

MardinİlMilli EğitimMüdürlüğütarafın-dan 
yürütülen  “Paylaşacak Bir Kitabım Var” 
faaliyetinde bu kütüphane bizim etkinliğinin 
devamı niteliğinde çalışmalar yapılmıştır. 
Oluşturulan veya düzenlenen kütüphanelerde 
öğrencilerin kitaplarını başka okullardan arka-
daşlarıyla değiş tokuş ederek okumaları teşvik 
edilmiştir.İlgenelindekitapihtiyacıolanokulların 
kitap ihtiyaçlarını gidermek, öğrenciler arasında 
“Yardımlaşma” duygusunun geliştirilmesini sağ-
lamak amaçlanmıştır.

Kitap değişimi temelli olan 
bu adım çerçevesinde okullarda 
öğrenciler kitap değişimi yapmakla 
kalmayıpokullar arası toplu kitap 
yardımları da olmuştur. Öğrenciler 
kendi okudukları ve paylaşmak 
istedikleri kitapları toplayıp 
belirledikleri okullara göndererek, 
kütüphane sıkıntısı çeken okullara 
yardımda bulunmuşlardır.

İyi insan olmanın özünde
var olan kendini karşındakinin
yerine koyma ve aynı duyguları
paylaşabilme hissinin sağlanabilmesi açısından bu etkinlik fazlasıyla verimli olmuştur. Öğrenciler 
küçük yaşlardan itibaren paylaşma duygusuyla büyüyerek sadece iyi birer öğrenci değil; iyi birer insan olma 
yolunda sağlam adımlarla  ilerlemektedir.
İl Millî Eğitim Müdürü Yakup SARI, Savur ilçemiz
Sürgücü İlkokulu/Ortaokulu bünyesinde yapılan
Z-Kütüphanesinin açılışını yaptı.

SARI ve Savur İlçe Millî Eğitim Müdürü
Abdurrahim DEMİR Sürgücü İlkokulu/Ortaokulu
bünyesinde yapılan Z-Kütüphanesinin açılış
programına katıldılar. Açılışta bir konuşma yapan
SARI, kütüphanelere olan ilginin gün geçtikçe
azaldığını fakat Z-Kütüphaneler ile
öğrencilerimize kütüphane ve okuma aşkını
sevdirdiklerini belirtti. SARI, Savur ilçemize böyle
bir kütüphane kazandırdıkları için mutlu
olduklarını ifade ederek, kütüphanenin yapımında
emeği geçen herkese teşekkür etti.



Türk Tasavvuf Musiki Sanatçısı Necip KARAKAYA,
Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl
Millî Eğitim Müdürlüğümüz ortak organizasyonu ile
Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verdi.
Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan programa Vali/
Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa YAMAN, İl
Millî Eğitim Müdürü Yakup SARI, İl Protokolü,
öğretmenlerimiz, 
yüzlerce

öğrencilerimiz, velilerimiz ve
Mardinli katıldı.

Necip Karakaya’nın ‘’AŞK’’ üzerine hikâyeleri, şiirleri
ve şarkılarıyla unutulmaz anlar

ilgi
yaşayan 

gösterdi.hemşerilerimiz programa yoğun
Program sonunda Vali’Büyükşehir Beeldiye Başkan
V. Mustafa Yaman, Necip KARAKAYA’ya plaket ve
çiçek takdim etti. SARI da böyle güzel bir gece
yaşattığı için KARAKAYA’ya teşekkür etti.

NECİP KARAKAYA İLE ‘’AŞK
HİKÂYESİ’’ MARDİNLİLERLE
BULUŞTU

GENÇ YAZARLARLA ÖĞRENCİLERİMİZ 
BULUŞUYOR
İstanbul ,Fas,
öğrencilerimizi
insanların bu

Irak gibi ülkelerde genç yaşta kitap yazmış olan yazarlarımızı
kitap yazma konusunda teşvik etme, farklı kültürlerde kitap yazan
süreçte ki tecrübelerini ilk ağızdan dinleme fırsatı bulmaları için

yazarlarımızı öğrencilerimizle buluşturduk. söyleşi havasında öğrencilerimiz merak
ettikleri soruları sorarak kitap okuma ve yazma ile ilgili akılarında bulunan soru
işaretlerine cevaplar buldular.
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İLİMİZDE TÜM ALANLARDAKİ BAŞARILI 

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Mardin’de eğitim öğretim gören 
öğrencilerimizden büyük başarı 
sergileyip Ortaokul 8. Sınıf Ortak 
Sınavlarda (TEOG) bütün soruları 
doğru cevaplayan 71 öğrencimiz 
ödüllendirilmiştir. Bu öğrencilerin yanı 
sıra, çeşitli sportif faaliyetlerde Türkiye 
birincisii ikinci ve üçüncü-sü olan 44 
öğrencimiz ile beraber, Arapça Etkinlik 
ve Bilgi Yarışmalarında Türkiye 
birincisi ve üçüncüsü olan 9 öğrencimiz 
ödül töreninde onurlandırılmıştır. 
Toplam 124 öğ-rencimiz, 10 İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz,

 72 öğretmenimiz ve okul müdürlerimize de başarılarından dolayı Sayın Vali/Büyükşehir Belediye 
BaşkanV.MustafaYAMAN’ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde hediyeler verildi.

İl   Milli Eğitim  Müdürlüğü tarafından AKM’de   düzenlenen   programa, Vali/Büyükşehir 
Belediye Başkan V.Mustafa YAMAN, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa AYHAN, İl 
Milli Eğitim MüdürüYakup SARI, İl   Jandarma Komutanı Ahmet Zafer  İZCAN, Vali Yardımcıları, İlçe 
Milli Eğitim Müdürleri, Kurum  Amirleri, Öğretmenler ve   çok  sayıda  davetli katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI törende 
yaptığı açılış konuşmasında “Ortaokul 8. Sınıf Ortak 
Sınavlarda ve çeşitli yarışmalarda İlimiz okullarının 
üstün bir başarı sergileyerek farkı alanlarda Türkiye 
sıralamalarını elde etmeleri bizleri oldukça memnun 
etmiştir. Bu tarz başarılar İlimizde eğitim-öğretim faa-
liyetlerinde gösterilen gayretlerin bir sonucu olmaları 
dolayısıyla başta öğrencilerimizi ve onların yetişmesinde 
emeği geçen öğ-retmen ve idarecilerimizi tebrik edip, 
başta Sayın Vali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa 
YAMAN olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür 
eder bu güzel çalışmaların devamını diliyorum” dedi. 
Program, Vali Mustafa YAMAN, İl MEM Yakup SARI veİl 
Protokolü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, 
Okul müdürlerine, Öğretmen ve öğrencilere hediyelerin 
takdimi ile   sona  erdi.

Mardin Valisi Sayın Mustafa YAMAN ve eşi Hanımefendi Gülseren YAMAN, Artuklu 
İlçemizdeki Liselerimize dereceyle yerleşen 9. Sınıf öğrencilerimizi Vali Konağında misafir 
ettiler.
Vali Mustafa YAMANve Hanımefendi Gülseren YAMAN2017-2018 eğitim öğretim yılında 
Artuklu İlçemizdeki Liselerimize dereceyle yerleşen 9. Sınıf öğrencilerimiz ve ailelerini Vali 
Konağında misafir ettiler. Öğrencilerimiz ve ailelerini oldukça sıcak karşılayan Sayın 
YAMAN ve Hanımefendi misafirlerle yakından ilgilendiler. Hanımefendi yeni eğitim 
öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi.
Vali Konağı’ndaki yemeğe öğrencilerimiz, velileri ve Kurum amirlerinin eşleri katıldı. 
Yemek ikramının ardındanHanımefendi öğrencilerimize çeşitli hediyelerverdi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZ VALİLİK 
KONAĞINDA
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23 NİSAN VE 19 MAYIS'TA DOĞAN ÇOCUKLAR 

ÇİFTE BAYRAM YAŞADI
Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı 23 Nisan 

etkinliklerine yakışır şekilde programlar hazırlandığına 
dikkat çekerken, “Valimiz Sayın Mustafa Yaman’ın Eşi 
Gülseren Yaman Hanımefendi 23 Nisan da doğan 
öğrencilerimizle buluşarak özel bir programaimzaattılar”dedi.
Mardin Vali/Büyükşehir Başkan V. Mustafa Yaman’ın eşi

Hanımefendi Gülseren Yaman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Nedeniyle 23 Nisan tarihinde doğan 24 öğren-
ciyle bir araya geldi. Valilik konağında gerçekleşen buluşmada

öğrencilerin doğum günü ve23 Nisan Çocuk Bayramı pasta kesilerek kutlandı. Buluşmada öğrencilerin 
yanı sıra Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, okul müdürleri ve öğretmenlerde hazır bulundu. 
Burada Bayan Yaman çocuklar ile kentten beklentileri konusunda sohbet etti. Ayrıca öğrencilere çeşitli 
hediyeler verildi.

ANLAMLIETKİNLİK

“23 Nisan ülkemizin en önemli tarihlerinden biri-
sidir” açıklamasında bulunanMardin Milli Eğitim 
Müdürü Yakup Sarı, “Ülkemiz 97 yıl önce demokrasinin ve 
milli egemenliğin temeli olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni (TBMM) kurmuştur. O gün ayrıca ülkemizin 
çocuklarına verilen önemin bir göstergesi olarak çocuk 
bayramı olarak  ilan edilmiştir.Milletimiz de bu özel güne  çok 
değer vermektedir. Bizler ise 23 Nisan tarihini en anlamlı 
bir şekilde kutlamak için farklı etkinlikler yapıyoruz.

 Yapılan etkinliklerden en anlamlılarından birisi ise Valimiz 
Sayın MustafaYaman’ın Eşi Gülseren Yaman Hanımefendi 
himayelerinde düzenlenen 23 Nisan tarihinde doğan 
çocuklarımız ile bir araya gelme etkinliğidir. Bu konuda 
hassasiyet-lerini bir kez daha gözler önüne seren Sayın 
Valimizin Eş iHanımefendi 23 Nisan tarihinde doğan 24 
öğrencimizle doğum gününü birlikte kutladılar.Böyle anlamlı 
bir organizasyon için çokteşekkür ederiz”diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZKENDİLERİNİÖZELHİSSEDECEK

“Kentimizde çocuklarımızı özel kılmak için 
çalışmalarımız devam ediyor” ifadesini kullanan Sarı,“ 
Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın kentte kendilerini özel 
hissetmeleri için bizde baştaValimiz Sayın Mustafa Yaman ve 
eşi Gülseren Yaman Hanımefendi olmak üzereelimizden 
geleni yapıyoruz.Eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına 
yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal projeler ile öğrenci-
lerimizin hayatlarına artı katkı sağlıyoruz. Kentimizde fark 
ortaya çıkaracak çalışmalarımız artacak”.

19 MAYIS'DA DOĞAN 
GENÇLERİMİZ DE 
UNUTULMADI

23 Nisan doğumlu çocukların ar-
dından 19 Mayıs doğumlu gençlerimiz 
de unutulmadı. Mardin Vali/Büyükşehir 
Baş-kan V. Mustafa Yaman’ın eşi 
Hanımefendi Gülseren Yaman 
tarafından tertip edilen davet Vali 
Konağı’nda gerçekleştirildi. Mardin İl 
Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrah-
man ŞAHİN, AR-GE birimi ve 19 Mayıs 
doğumlu gençlerden oluşan grup 
konakta ağırlandı. Hanımefendi 
Gülseren Yaman,19 Mayıs doğumlu 
gençlerimizle sohbet ederek geleceğe 
yönelik planları hakkında fikirerini 
öğrenip onlara çeşitli nasihatlerde 
bulundular.

Güzel geçen sohbetin ardından gençlerimiz için özel olarak 
hazırlanan doğum günü pastası Hanımefendi Gülseren Yaman’ın 
da eşliğiyle kesildi. Bu mutlu anlar, çekilen fotoğraflarla ölümsüz 
hale getirildi. Sadece bununla da bitmedi. Gençlerimize özel 
hediyeler de vardı. Hanı-mefendi Gülseren Yaman,hazırlanan 
hediyeleri öğrencilere takdim ederek onlara verdiği önemi bir kez 
daha vurgulamış oldu. Samimi ve keyifli geçen bu ziyaretin 
ardından katılan tüm davetlilerin Hanımefendi Gülseren Yaman 
ile Vali Konağı girişinde çektirdiği fotoğraf ile gençlerimizin 
ziyareti nihayet buldu.
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TÜBİTAK TOPLANTILARI YAPILDI
4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları

çağrı programı, 5 - 12. sınıf
öğrencilerinin öğretim programı

alanları

konular

yaparak

çerçevesinde  ve kendi ilgi

doğrultusunda belirledikleri

üzerine araştırma

araştırmalarının

sergileyebilecekleri ve

sonuçlarını 

eğlenerek

öğrenebilecekleri bir ortam sunan

Bilim Fuarlarına destek verilmesini

amaçlamaktadır.

bu amaçla ilçelerimizde TÜBİTAK

bilgilendirme toplantıları yapılarak

geçen sene 54 olan başvurumuz 109 a

yükseltilmiştir.

Amaçları;

Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller

tarafından 

Bilimin 

Bilim

benimsenmesi ve teşvik edilmesi,

günlük hayatla ilişkilendirilmesi, 

yaygınlaştırılması,kültürünün

Okul ortamının öğrenilen, araştırılan ve dinamik bir

yapıya dönüştürülmesi,

Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum

becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere

kazandırılması,

Eğitimimizin ilk gününde İl Millî Eğitim

Şube Müdürümüz Abdurrahman ŞAHİN

eğitime katılan öğretmenleri ziyaret etti.

Bütün öğretmenlerden, çocukların eğitimine,

bilime önem vermelerini isteyen ŞAHİN, bir

çocuğun bilime önem vererek okula devam

etmeleri konusunda gerekli bütün çalışmaları

gerçekleştirmeleri gerektiğini dile getirdi.
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mardin

Milli Eğitim Müdürlüğü

mardin

Milli Eğitim Müdürlüğü
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ÖĞRENCİLERİMİZ POLİS AMCALARINA DESTEK OLDU
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun

172. yıldönümü sebebiyle İl Milli Eğitim

Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından ili-

mizde ortaokullar arasında resim ve kom-

pozisyon yarışmayı düzenlendi.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte; Kom-

pozisyon Yarışmasında Midyat 75. Yıl

İMKB Ortaokulu öğrencisi Nursena ÇETİN

birinci, Midyat Çavuşlu Yunus Emre Orta-

okulu öğrencisi Rabia AKYOL ikinci ve Ye-

şilli 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Meryem

ŞEN üçüncü oldu. Resim yarışmasında

Nusaybin Hacı Ali Mungan Ortaokulu öğ-

rencisi Narin Tutak birinci, Midyat Budaklı

Ortaokulu öğrencisi Emine Süleymanoğlu

ikinci ve Midyat Şehit Velit Bektaş İlkokulu

öğrencisi İlkay Cemre Ay üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler, öğrenci

velileri ve öğretmenleri Polis Teşkilatının

172. Yıldönümü sebebiyle verilen onur ye-

meğine davet edildi. Yemekten önce dere-

ceye giren öğrencilerimize, İl Protokolü ta-

rafından ödülleri takdim edildi.

Öğrenci, veli ve öğretmenler,düzen-

lenen onur yemeğinden sonra İl Milli Eğitim

Müdürü Yakup SARI tarafından makamında ağırlanarak ödüllendirildi.

SAİT ÇAMLICA ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE
YÖNELİK KONFERANS VERDİ.

Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Projesi kapsamında eğitimci yazar Sayın Sait Çamlıca 10
ilçemizin konferans salonunda öğretmen ve idarecilere yönelik bir seminer verdi. Seminere
öğretmenlerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri de katıldı.
Seminerde konuşan Eğitimci-Yazar Sayın Sait Çamlıca, okumaya daha çok zaman ayrılması
gerektiğini belirterek, bunun her bireye aşılanması gerektiğine dikkat çekti.

Çamlıca, “Eğitimde sistemi nasıl yaparsanız
yapın asıl olan eğitimcinin eğitimidir. Yöneteni
ve öğreteni sürekli eğitmek ve geliştirmek
zorundasınız. Öğretmenler eleştiriliyor ama 22
yaşında üniversiteyi bitiriyor, sudan çıkmış balık
gibi mesleğe başlamış. İşin aslı ne yapacağını
bilmiyor, kötü niyetli değil yüzde 90’ı ama işi
bilmiyor yani suda çırpınıyor. Kimse yardım
etmezse kendi yüzme biçimini yüzme
zannediyor. Motivasyon soba gibidir. Odun
atmazsan söner. Öğretmenler motive
edilmeli”dedi.

Seminere katılan öğretmenlere kitap hediye edildi
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mardin

Milli Eğitim Müdürlüğü

mardin

Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ VE ERASMUS+ 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI ve 11 PROJEMİZ KABUL 
EDİLDİ MardinİlMillîEğitimMüdürlüğüARGEbirimiolarakMardi

n75.YılCumhuriyetMeslekiveTeknikAnadoluLisesi
GörselEğitimsalonunda“ProjeDöngüsüveErasm
us+BilgilendirmeToplantısı”düzenledik.

ToplantımızınkatılımcılarıdahaönceAR-GEBirimimiztarafın-
danöğretmenlerimizeduyurusuyapılanveyaklaşık9000 öğret-
menimiztarafındandoldurulan"ÖğretmenİlgiveYetenekAnketi" 
verilerinden belirlenmiştir. 60 kişilik katılımcıyla yapılan toplantı 
“Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” ve “Erasmus+ Bilgilendirme” 
olmaküzere2bölümdeyapılmıştır.ProjeDöngüsüYönetimikıs-

İkinci bölümde daha özele indirgenerek, genel kurallardan 
ziyade milli eğitim,okul ve öğretmenler hangi projelere 
katılabilir,ö ğrenciler için nasıl çalışmalar yapılabilir adın 
KA1,KA2 olarak adlandırılan projelerde mesleki eğitim ve okul 
ortaklıkları üzerine bir bilgilendirme yapılmıştır. 
Öğretmenlerimizinaklındaolansormakistedikleribütünsorulardi
kkat-ledinlenilerekayrıntılıbilgiverilmiştir.

Öğretmenlerimizle yapılan toplantı sonucunda açık bir 
şekilde gö-rülmüştür ki; birçok öğretmenimiz proje yapma 
konusunda çok istekli ve hazır olmasına rağmen, proje yapmak 
ayrıntılıdır, zahmetlidir ya da çok ilginç bir fikre sahip olmadan 
proje yapamayız önyargısından ötürü proje sürecinden uzak 
kalmayı tercih etmektedirler.

Toplantı boyunca‘proje’hakkındazihinlerdesoruişareti 
oluşturabilecek ayrıntılar netleştirilmeye çalışılmış ve bire bir 
problem ağacı örnekleri verilerek aktif katılım 
sağlanmıştır.Farklı örneklerle analiz biçimleri 
çalışılmış,öğretmenlerikili gruplar halindefikir alışverişiile 
sürecebire-birkatılıpgözlemlemeimkânıbulmuştur.

AR-GE Birimimizin Proje Ekibinde yer alan Şeymanur Bulut 
tarafından verilen eğitim öğretmenlerimizin aktif katılımıyla 
gerçekleşmiştir.

mında genel olarak projenin ne demek olduğu, 
bileşenleri, proje yazarken döngünün nasıl 
gerçekleşeceği ile ilgili bilgi-ler verilmiştir. 
Öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle karşılıklı soru-
cevaplarla sohbet niteliğinde gerçekleştirilen bilgilen-
dirmede ‘proje yapmak zordur’ algısının yıkılması 
yönünde argümanlar üzerinde çalışılmıştır. Projenin 
nasıl temellendi-rileceği, çıkış noktası yardım alınması 
gereken kısımlar,kim-lerle veya hangi kurumlarla nasıl 
iletişim kurulacağı üzerine temellendirilerek soru 
cevaplarla birinci kısım sonlandırıl-mıştır.

GENÇ BİLİM İNSANLARI MARDİN'DE YETİŞİYOR

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Mardin Kültür 
Der-neği ve Slovenya Kersnikova Enstitüsü işbirliğinde 
düzenlenen "Gençlik Laboratuvarı Projesi” kapsamında 
Slovenya’dan eğitmenler Mardin’e geldi.Mardin Fen Lisesi 
öğrencileriyle buluşan eğitmenler öğrencilere mikroskop 
yapımı konusunda eğitim verdiler.Öğrenciler projeyle 
ayrıca ışıklı broş,bilgisayar kame-
ralarındanmikroskop,sese ve ışığa duyarlı ışıklı aletler 
vemik-ser yapmayıda  öğrendiler.

Klasik yöntemlerin dışında kentimizde öğrencilerimizin bilgiyi her yönüyle dünyanın her 
noktasından alması için çaba veriyoruz ve kendilerini geliştirebilmeleri İl Milli Eğitim olarak bütün 
fırsatları sunmaya çalışmaktayız. İlimizdeki tüm öğrencilerimizin donanımlı olması adına 
çalışmalarımız sürmektedir. Slovenya      ile bu noktada  yapılan çalışma ile eğitim ve öğretimde farklı 
ülkelerin başarılı uygulamalarını ilimizdeki öğrencilerimize kazandırmak için projelerimiz devam 
etmektedir.
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olduğunu biliyoruz .Slovenya’dan gelen grup bu manada öğrencileri-

mizin ufkunun  artmasına vesile olmuştur.

Mardin’de eğitim ve   öğretimin yapılan projeler ile daha ileri se-viyelere ulaşması için var gücümüzle 
çalışmakta ve öğrencilerimizi desteklemekteyiz.İlimizde son yıllarda eğitim ve öğretimdegözle görülen bir 
gelişme söz konusudur. Biz bu başarıyı istatistiki verilere taşımak adına gerekenleri yapacağız. İlimizde 
yaşanan olumsuzlukların ardından bütün sınav başarılarında üst sıralarda  yerimizi alacağız. Bu  nedenle 
eğitim ve   öğretime ayrı bir soluk katmaadına çalışmalarımıza yön  vermeye devam etmekteyiz.
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SURİYE UYRUKLU MİSAFİR ÖĞRENCİLERİMİZİ

OKULLARIMIZDA ZİYARET ETTİK
Mardin ili genelinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı

itibariyle Suriye’den gelen birçok öğrenci eğitimine de-
vametmeküzeredevletokullarınayerleştirilmiştir.Devlet
okullarına yerleştirilen öğrencilerin kendi evlerinde kendi
vatanlarında hissedebilmeleri için öğretmenler, idareciler,
diğer öğrenciler ve okul ortamına mensup olan herkes
canla başla çalışmıştır ve çalışmaya devam etmektedir.
Öğrencilere verilen Türkçe dersleri, sınıf arkadaşlarıyla
beraber aldıkları dersler derken yoğun bir tempo ile eği-
tim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.Bütün bunla-
rın yanı sıra çocukların manevi olarak desteklenmesinin
busürecin enönemliadımıolduğu bütüneğiticiler tara-

fından kabul edilmiş engenel konudur;çünkükendini psikolojik olarakait hissetmeyen çocuklarıneğitilmesi
düşünülemez.

Mardin ili özellikle konumu sebebiyle çok fazla mülteci
öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Kızıltepe ilçesi en

büyük ilçe olması sebebiyle nüfus olarak en fazla Suriyeli

öğrenciye sahip olan ilçedir. O sebeple İl Milli Eğitim şube
müdürü Abdurrah-man ŞAHİN ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE birimi Suriyeli öğrencilere ev sahipliği yapan
okullarımıza ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret esnasında
Türkçe öğreticilerinin çalışma koşulları, okulun fiziki ve
manevi imkânlarının öğrenci-ler tarafından ne kadar
kullanılabildiği 
r e c i l e r e

konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Öğreticilerin çalışma
şartları,nasıl çalışacakları,öğrencilerinnasılgruplandırılarak
eğitileceğikonularınaaçıklıkgetirilmiştir.

Gezi boyunca ziyaret edilen okullarda yapılan soru
cevaplarla süreçhakkındaeksikolanbilgiler tamamlanma-
yaçalışılmışveokullarıngeneldurumutetkikedilmiştir.

gözlemlenmeye çalışılmıştır.İda

İLİMİZDE SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK
AİLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI,

“Suriyeli Çocukların Türkiye Eğitim Sistemine

Entegrasyonunun Desteklenmesi” projesi kapsamında

‘Aile eğitimi’ programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme

Genel Müdürlüğü, Suriyeli öğrencilere yönelik çeşitli

çalışmalarından biri olan “Suriyeli Çocukların Türkiye

Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi”

projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü

tarafından bir program düzenlendi.

100 Suriyeli velinin katıldığı programa ilişkin

bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü SARI; projenin 23

ilde uygulandığını, özellikle proje kapsamında GEM

(Geçici Eğitim Merkezi) öğrencileri MEB okullarına 

taşımalarını sağladıklarını dile getirdi.

SARI “ Suriyeli çocukların Türkiye’ye uyum

sağlamaları, kayıp bir kuşağın oluşmasının önüne

geçilmesi Bakanlığımız bünyesindeki her kademedeki

eğitime erişimlerinin sağlanması için düzenlenen

programda 100 ailemize bilgilendirmelerde

bulunuldu. İl genelinde 7 bine yakın Suriyeli

öğrencimiz var. Bu imkânı sağlayan güçlü Türkiye’nin

daha da güçlenip yardım elini en uzaklara uzatmaya

devam edebilmesi için hep birlikte çalışmaya devam

etmemiz gerekiyor” dedi.

Yay Grand Oteli Konferans Salonunda gerçek-

leşen toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılış

konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup

SARI, ilimizdeki Suriyeli öğrencilerin eğitim

öğretim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
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SODES BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı 
(SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendir-

mek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu
bölgelerdeki göç,yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların vedeğişen sos-
yal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi
hedefleyenbir sosyalkalkınma programıdır. İstihdam,sosyalbütün-

leşme,kültür,sanatvesporalanlarında;yereldüzeydehazırlananveuygulananprojelerdenoluşan, il düzeyinde
valiliklerin koordinasyonundayürütülen,uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği
insanodaklıveprojetemellibirprogramdır.

SODES istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor ol-
mak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Özellikle dezavantajlı
bölgeleri kapsayan proje Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gazian-
tep,Kilis,Mardin,Siirt,Şanlıurfa veŞırnak,Ağrı, Ardahan,Bayburt,
Bingöl,Bitlis,Elazığ,Erzincan,Erzurum,Gümüşhane,Iğdır,Hakkâri,
Kars,Malatya,Muş,Tunceli,Van,Sivas,Yozgat,AksarayveNiğde il-
lerindesürdürülmektedir.Adana,Mersin2011yılındaprogramada-
hil edilmiş ve valilikler aracılığıyla program bazlı; Osmaniye,Kah-
ramanmaraş ve Hatay illerinde Kalkınma Ajansı aracılığıyla farklı
uygulamalarpilot illerolarakdevametmektedir.

SODES 2017 senesi teklif çağrısı açıldığında Mardin il
ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin konuyla ilgili yeterli bil-
gi sahibi olabilmeleri, eksikler varsa tamamlanabilmesi, soru
cevaplarla konunun ayrıntılandırılması için Mardin Öğretme-
nevinde bir toplantı düzenlenmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GEbirimi tarafındanorganizeedilenbilgilendirmetoplan-
tısınaİlMilli EğitimMüdürüYakupSARIile il millieğitimşube
müdürüAbdurrahman ŞAHİN bizzat katılmışlardır.Toplantıya
eğitimvermesi içinSODESmüdürüMetinDEĞERdavetedil-
miştir.

Toplantıya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden projelerle ilgilenen bir şube müdürü ve bir öğretmen katılmıştır.
Başvuru kılavuzunun bileşenlerinin, değişen koşullarının ayrıntılı bir şekilde sunulduğu toplantıda soru ve
cevaplarla anlatılanlar pekiştirilmiştir. Kılavuzda dikkat edil-mesi gereken noktalar üzerinde tek tek durulmuş,
yapılmaması gerekenler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. İhtiyaç duyulması halinde SODES proje ofisinin ve
Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin her türlü destekte bulunacağı özellikle belirtilerek toplantı sona
ermiştir.
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YUKARI KONAK ORTAOKULU "YANKI" DERGİSİ EBA'DA

Mazıdağı YukarıKonak İlkveOrtaOku-
lu’nun çıkardığı “Yukarı Konak Yankı” isimli

dergi, Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayınlandı.

DergininEBA‘dayayınlanmasıMardin’dekieği-

tim ve öğretimin kalitesinin gösterilmesi adı-

na önemli bir adım oldu. Tıklanma oranlarıyla

daha çok ön plana çıkacak dergi, öğrencilerin

gelişimlerininyanısıraYukarıKonakilkveOrta

Okulu’na olumlu katkı sunacak. Öte yandan

okulların faaliyetlerini anlattığı yayınlara Mar-

dinMilli EğitimMüdürlüğüdedestekveriyor.

“Eğitim ve öğretimde öğrencilerimizim gelişimine

katkı sağlayacak her türlü projeyi destekliyoruz” diyen İl

Milli Eğitim MüdürüYakup SARI,“Şehrimizde eğitimin en

üstseviyeleregelmesiadınakurumumuzyoğunbirmesai

sarf etmektedir.Bunun için okul idarecilerimiz, öğretmen-

lerimiz, öğrenci velilerimiz veöğrencilerimiz ile sürekli is-

tişareler içindeyiz. Amacımız, ilimizin eğitim veöğretimde

Türkiye sıralamasında üst sıralara çıkmasıdır.Bu bağlam-

da öğrencilerimizin sosyal olmalarını da önemsemekte-

yiz”şeklindekonuştu.

Okulların yayınlarını çıkarmasının öğrencilerin kendilerine olan

güvenleriniarttırdığınıanlatanSARIşunlarıkaydetti:“Çocuklarımızın

kendilerini daha iyi ifade etmeleri ve kendilerine güvenmeleri gele-

cekleri açısından elzem bir konudur.Bunun yöntemlerinden biriside

okullarımızın kendi yayınlarını çıkarmalarıdır. Bu şekilde öğrencile-

rimiz kendilerini

yayında görmekte,

okul idarecileri ve

kent idarecileri ile

röportajlar yaparak emin bir kişiliğe sahip olmaktadır.İşte bu

yayınlardan birisini Mazıdağı Yukarı Konak İlk ve Orta Okulu

da yapmıştır.EBA’da yayınlanan derginin hemşerilerimiz tara-

fından tıklanma suretiyle okunması önemlidir.Dergide emeği

geçenherkeseteşekkürederiz”.
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