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Eğitimde dijital dönüşüm bütün hızıyla devam etmektedir. Yaşadığımız internet
çağında bu dönüşüm öyle hızlı gerçekleşmekte ki mevcut her insan ve kurum artık dijital
bir kimliğe, siber dünya içerisinde dijital ayak izine sahip.
Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımızın himayesinde müdürlüğümüze bağlı okul
ve kurumlarda gerçekleştirilen kültür ve eğitim temalı içeriklerimizin öğrenci, veli, öğretmen ve dijital medya kullanan, yerel eğitim ve kültür haberlerini takip etmek isteyen her
bireyin haberdar olması adına hazırladığımız “81 Çalıkuşu Mardin” e-dergimizin ilk sayısı ile
karşınızdayız. Müdürlüğümüze bağlı bütün eğitim kurumlarının güzide çalışmalarını ve iyi
örneklerini barındıracak olması hasebiyle ilimizde mihenk taşı olmasını hedeflediğimiz dijital dergimizle kitleleri zamandan tasarruf ettirerek çalışmalarımızdan örnek teşkil etmesi
için haberdar kılmak temel gayemizdir.
Bu gaye ile çıktığımız yolun ilk adımı olan 81 Çalıkuşu Mardin isimli dergimize katkı
sunan ve hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Murat DEMİR
İl Milli Eğitim Müdürü
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Geziyorum
Öğreniyorum
Günümüzde değişen ve gelişen teknoloji ile
birlikte çevresel etkenlerdeki etkin uyarıcılara
maruz kalan öğrencilerin dikkatini çekmek ve
öğrencilerde kalıcı öğrenmeler sağlayabilmek
zorlaşmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını da dikkate aldığımızda sınıfta yapılan
eğitim ve öğretimin sınıf dışı eğitim etkinlikleriyle desteklenmesi çok önemlidir. Çocuklar,
en iyi öğrenmeyi yaşamın içinde aktif olarak
katıldıkları etkinlikler ile gerçekleştirmektedir.
Öğrencilerde aktif öğrenmeyi sağlamak isteyen bir öğretmenin faydalanabileceği en iyi
yöntem ise yaparak ve yaşayarak öğrenmedir.
Yaparak ve yaşayarak öğrenme, daha çok sayıda duyu organının öğretim sürecine katılması
ile çocukların dokunarak, eleştirerek, eğlenerek, paylaşarak, gözlemleyerek öğrenmesine;
kendisini ve çevresini keşfetmesine fırsatlar
sunmaktadır.
Bu alanda eğitimi desteklemenin, çocuklardaki araştırma isteğini ortaya çıkarmanın, eğitimi eğlenceli hâle getirmenin en iyi yolu ise
öğretilmek istenen konu ile ilgili gezi gözlem
etkinlikleri düzenlemektir. Geziler, çocuklara;
olayları ve kişileri doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirel
düşünme, kişilere ve olaylara nesnel ölçümlerle yaklaşma, sorumluluk gibi önemli duygular
kazandırır. Öğrencilerin zekâ alanlarının gelişimine de katkıda bulunarak öğrencide daha
sağlam temelli bilgiler oluşturur. Aynı zamanda düzenlenen gezinin amacı hangi yönde
olursa olsun arkadaşları ile yeni deneyimler
edinmek; öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini, sosyalleşmelerini sağlar ve öğrenciler üzerinde kalıcı izler bırakır.
İlimizde bu gezilere örnek olarak Nusaybin
Hacı Ali Mungan Ortaokulu, Yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara Antik Kenti’ne okul gezisi düzenlemiştir. Öğrencilerin bu gezide tarihe yerinde
tanıklık etmelerine, gözlem yapmalarına fırsat
verilerek aktif öğrenme sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra öğrenciler yeni deneyimler
elde etmişlerdir. Dara Antik Kenti’nin tarihini,
yapısını inceleyen öğrenciler; bilgiyi eğlenceli
hale getirerek kalıcı ve somut öğrenmeler sağlamıştır.
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Her Kitap Bir Dünyadır
Kitap okumak, farklı dünyalara kapılar açan ve bizi yeni keşiflere sürükleyen
keyifli bir yolculuktur. Kitaplar; şahit olamayacağımız hikâyelerin içinde
yaşayabildiğimiz, gidemeyeceğimiz yerlere gidip sınırsız hayaller kurduğumuz,
doğru bilgilere ulaştığımız en güzel araçlardır. Kitaplar aynı zamanda sayısız yararı
ile bizim en yakın arkadaşlarımızdan biridir. Düzenli kitap okuyarak;
•Kelime dağarcığımızı geliştiririz.
•Olaylara ve durumlara farklı bakış açıları ile bakarak, empati yeteneğimizi ve
aynı zamanda yaratıcılığımızı geliştiririz.
•Zekâ kapasitemizi ve bilgi birikimimizi artırırız.
•Yazılı ve sözlü ifademizi geliştirerek kendimizi daha doğru ve daha güzel bir
şekilde ifade edebiliriz.
Dünya’daki başarılı iş insanları ve girişimcilere baktığımızda başarılarının ardında
kitap okumalarının büyük etkisi olduğunu görebiliriz. Örneğin,
•TeslaMotors ve PayPal’ın kurucu ortaklarından biri ve SpaceX şirketinin
kurucusu olan ElonMusk, gençliğinde günde 10 saat kitap okuduğunu söylemiştir.
Bilim kurgu romanlarına hayran olan Musk, bir röportajında roket yapmayı bu
romanlardan öğrendiğini belirtmiştir.
•Dünyanın en zengin insanı unvanını alan Bill Gates, yılda 50 kitap okuduğunu
ve bu kitapların kurgu kitaplar olmadığını söylemiştir.
•Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, kendine ait bir Facebook gönderisinde
2 haftada 1 kitap okuduğunu söylemiş ve tüm Facebook kullanıcılarını aynı şekilde
kitap okumaya davet etmiştir.
İlimizde öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için çeşitli
etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinliklerden biri, Nusaybin ilçemizde bulunan
Vilayetler Hizmet Birliği İlk/Ortaokulunun yapmış olduğu “Kitap Tanıtım ve Okuma
Köşesi” etkinliğidir. Etkinlik kapsamında öğrencilerin kitap okuma çalışmasını
desteklemek için okul koridorunun bir köşesini Kitap Tanıtım ve Okuma Köşesi
olarak düzenleyen okulumuz, öğrencilerin burada kitap değişimi yapmalarını ve
yeni çıkan kitapların görsellerini duvarda görmelerini sağlayarak kitaba olan merakı
artırmayı hedeflemiştir. Ayrıca okulumuzda haftanın üç günü
birer saat kitap okuma çalışması yapılarak öğrencilere
düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya
çalışılmaktadır.
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Kitaplar bir odanın olduğu gibi, bir kafanın süsü olmaktan
ibaret değildir. Onlar uygar her insanın günlük ekmeği,
ruhun gıdasıdır.
Suût Kemaleddin YETKİN
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OKULLARIMIZDA
BİLİM FUARI HEYECANI DEVAM EDİYOR
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında, 5. sınıftan itibaren ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel
çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek soru ve sorunlara farklı çözümler
üretme yoluyla bilimsel süreç becerilerinin
kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her
öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin,
raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki
yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım
çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması
amaçlanmaktadır.
Öğrenciler, danışman öğretmenlerinin
rehberliğinde belirledikleri konularda hazırladıkları proje sunumları ile bilim şenlikleri
havasında fuarlar gerçekleştiriyor. Covid-19
salgınının başlamasıyla 2019-2020 eğitim ve
öğretim yılında yapılması planlanan okul fuarları ileri tarihe ertelenmişti. Bu yıl müdürlüğü-

müze bağlı 33 okulumuz, erteledikleri fuarları gerçekleştirmeye başladı
ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar fuarlar
etkinliklerine devam edecek. Ayrıca
2020 - 2021 yılı 9. Bilim Fuarları çağrısında fuar başvurusu gerçekleştiren
okullarımızdan 67 tanesi destek almaya hak kazanarak fuar sergisi gerçekleştirecektir. 7 Şubat - 17 Haziran
2022 tarihleri arasında sergilenecek
fuar hazırlıkları okullarımız tarafından başlatıldı. Müdürlük olarak gerek
süreç hazırlığında gerek fuar sergileri
zamanında okullarımızı yalnız bırakmıyor ve fuarlarda yanlarında oluyoruz.
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ÖNEMLİ GÜNLER HATIRLANDIKÇA DEĞERLENİR
Okullarımızda düzenli olarak kutlama ve anma programları gerçekleştirilmektedir. Bu önemli gün ve haftaların anma ve
kutlama törenleri, okulun sosyal anlamını belirginleştirmekle
birlikte okul içerisinde bir okul kültürü oluşturur. Paylaşılan
değerler sayesinde okul kültürü güçlenir ve yanı sıra eğlence,
birlik olma ve paylaşımda bulunma gibi sonuçlar doğurur.
Ortak değerlerin göz önünde bulundurulması ile bir topluluk oluşur ve güçlenir. Yapılan etkinliğe dair farkındalık
oluşturma amacıyla tarihe dayalı geçmişi, bugünün
gerçekleri ile karşılaştırıp yarına dair hayaller kurmayı sağlayarak çocuklarımızda iyi yönlü bir değişim
gerçekleştirebiliriz.
İlimizde gerek Müdürlükler düzeyinde gerekse okullarımızda önemli günlerimizin törenlerle anılıp kutlanmasına
hassasiyet gösteriyoruz. 2021 yılının sonuna yaklaşırken gerçekleştirdiğimiz törenler ise aşağıda sıralanmıştır:
10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün 83. Yılını Anma programı bu yıl Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.
Tören öncesinde, saat 08.30’da Mardin Hükûmet
Konağı Atatürk Anıtı alanında Artuklu ilçemizdeki okul
müdürleri ve yaygın eğitim kurumları müdürlerinin
bulunduğu bir çelenk sunma töreni düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Memet Polat’ın günün anlam ve önemini ifade eden
konuşması yer aldı.
Akabinde dünya liderleri ve dış basının Atatürk hakkında düşünce ve yazıları okundu. Son
olarak Mardin Anadolu Lisesinin hazırladığı “Atatürk Neredesin?” adlı oratoryo sunuldu.
Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz bir başka tören ise 24 Kasım Öğretmenler Günü ve
Haftası Kutlama Programı’ydı. Yenişehir Hükûmet Konağı Atatürk Anıtında İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Memet Polat tarafından
sunulan çelenk ile gerçekleştirilen törene
öğrenciler bayrak ve flamalar ile katılım
sağladı.
Kutlamada Atatürk Kültür Merkezi
Konferans Salonunda göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ve yıl
içerisinde emekli olan öğretmenlerimize “Hizmet Şeref Belgesi” nin takdim edilmesi de yer buldu.
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TOHUMDAN AĞACA
İlimizin bulunduğu konum itibarıyla kurak bir coğrafyaya sahip olması, yağışların
az olması ve dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın doğurduğu sonuçlar neticesinde ağaçlandırma çalışmalarının ve çevre bilincinin önemi daha da artmıştır. Dikilecek her ağacın bölgeye kattığı yararlar göz önünde bulundurulduğunda ilimizde çevre
bilincini daha da artırmak, ağaçlandırmayı sorumluluk haline getirip başta öğrencilerimize bu bilinci aşılamak için Mardin Valiliği bünyesinde il genelinde, İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz bünyesinde ise okullarda yapılan çalışmalar ile ağaçlandırma çalışmalarımız sürekli bir şekilde devam ettirilmektedir.
Bir fidanın; dikiminden büyüyüp ağaç olmasına kadar geçen zamanın ne kadar
uzun olduğu, ne kadar zor büyüdüğü, o ağaçların dünyaya sağladığı yararların neler
olduğu anlatılmıştır. Bu kadar zor yetişen, gölgesinde serinlediğimiz, meyvesini yediğimiz, temiz hava solumamıza, nefes almamıza yardım eden, renkleriyle bizlere görsel şölen yaşatan ağaçlarımızın faydaları öğrencilerimize anlatılmıştır.
Öğrencilerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Öğrencilerimizin bu sürece aktif olarak katılımları, yaparak
ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmakta; emeklerinin
karşılığını gün gün aldıklarını gözlemlemeleri de başarıyla ve kararlılıkla okullarımız tarafından devam
ettirilmektedir.
Her sene mart ile ekim ayları arasında
yan yollar ve Mardin il genelinde dikilen
ağaçların sulanması için tankerlerle sulama yapılmaktadır. Haftalık 85.875 adet ağacın sulanması için 5.285 ton su tankerlerle dağıtılmaktadır. Yeşil hat ağaç çukuru açma, 400 ağaç ve
çalı dikimi çalışması yapılmıştır.
Mardin Artuklu ilçesinde ana arterlerde bulunan
orta refüjler ve kavşaklara 530.000 mevsimlik çiçek (20.000
kasımpatı, 180.000 hercai menekşe, 330.000 kadife çiçeği) dikimi yapılmaya devam edilmektedir.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki
75.Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Midyat Salih Albayrak Ortaokulu
Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu
Sakarya Anadolu Lisesi
Hülya Özer Anaokulu
Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu
Savur Başkavak Kızılay Anaokulu
Güneyli İlköğretim Okuluna
toplamda 121 adet ağaç, 1644 adet çalı ve 1276 adet mevsimlik çiçek dağıtılmış ve dikim
işlemleri okullarda öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir

“Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile,
bugün elinizdeki fidanı dikin!”
Hz. Muhammed (s.a.v)
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SPORTİF
FAALİYETLERDEKİ
BAŞARILARIMIZ
İlimizde yürütülen spor faaliyetlerine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi
de etkisi altına alan koronavirüs salgını
sebebiyle ara verilmiş olup 2021 - 2022
eğitim öğretim yılında eğitimlere kaldığı yerden devam edilmektedir. İlimizdeki yetenekli öğrencileri tespit
edip onları yetenekleri doğrultusunda
yönlendirmek, öğrencilerimizin spor
dallarıyla uğraşmalarını sağlayıp kötü
alışkanlıklardan u
zak tutmak, özgüvenlerini güçlendirerek uğraş verdikleri dallarda ilimizi, ülkemizi temsil
etme imkânlarını sunmak yönünde
ilimizdeki beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından özverili çalışmalar
yapılmaktadır. İlimiz genelinde spor
kulüplerimiz kurulmuştur. Okul içi ve
kulüpler bünyesinde idmanlar yapılarak bireysel sporlarda ve takım sporlarında çalışmalarımız süratle devam
etmektedir.
2020 Mart ayı itibarıyla tüm dünyayı
ve ülkemizi de etkisi altına alan
koronavirüs salgını nedeniyle spor
müsabakalarına
ara
verilmiştir.
Öncesinde ise;
Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu Yıldız
Erkek Kategorisi Atletizm dalında
Türkiye dördüncülüğü
Artuklu Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi
Genç Kız Kategorisi Judo dalında Türkiye
ikinciliği
		
Mardin MTAL Genç Erkekler Kategorisi
Atıcılık dalında Türkiye birinciliği
Artuklu Fatih Ortaokulu Yıldız Kız Kategorisi Atıcılık
dalında Türkiye birinciliği
Derik Seydi Keskin Ortaokulu Yıldız Erkek Kategorisi MuayThai dalında

Türkiye ikinciliği
Derik Tepebağ Ortaokulu Yıldız Erkek Kategorisi MuayThai dalında Türkiye üçüncülüğü
Kızıltepe Dicle Ortaokulu Yıldız Erkek Kategorisi WUSHUdalında Türkiye üçüncülüğü
Kızıltepe Spor Lisesi Genç A Kız Kategorisi WUSHU dalında Türkiye ikinciliği
Artuklu Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu Yıldız Erkek Kategorisi JUDO
dalında Türkiye ikinciliği
Kızıltepe Cumhuriyet Anadolu Lisesi Genç A Kız Kategorisi “BOCCE” dalında Türkiye
birinciliği dereceleri alınmıştır.

13

BİR
BAŞARI
HİKÂYESİ

BİR BAŞARI HİKÂYESİ
Mardin Anadolu Lisesinde dokuz yıldır görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Zekiye AKBOĞA, öğrencileriyle birlikte “Değerli İnciler” projesini kendi okulunda
hayata geçirmiştir. Bu proje ile öğretmenimiz, farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Projede,
öğrencilere “Değerler Eğitimi” temalı fabllar yazdırılmıştır. Değerler eğitimi alanı, “bireyin
ahlakî yapısı tüm işleyişini etkiler” prensibiyle ele alınmıştır. Değerlerini bilen insanlar; saygı,
sevgi, erdem, vatanseverlik, aileye bağlılık gibi kavramlara aşina olur. Bu amaçla, bu duyguların öğrenciye kavratılması hedeflenmiştir. Hayvan hikâyelerinin seçilme sebebi; çocukların dikkatini çekmek, eleştirel bir tutum sergilerken herhangi bir değere dokunmamak ve
vermek istediği mesajı metnin sonuna açıkça yerleştirebilmektir.
Altı ay süren çalışma neticesinde 48 adet fabl seçilmiş ve dört kitapçık şeklinde basılmıştır. Her bir eser, bir değerimizi ele almaktadır. Vatan sevgisi, komşuluk hakkı, anne
sevgisi, kardeşlik, arkadaşlık gibi 48 farklı değer ele alınmıştır. Bu fabllardaki temaya uygun
resimler, öğrencilerimiz tarafından mobil uygulama ile çizilmiştir. Kapak resimleri ise farklı
öğrenciler tarafından çizim olarak oluşturulmuştur. Bu projenin daha değerli bir kısmı ise
hazırlanan bu eserler, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yazılmış olup basılan tüm
eserler (1000 adet ) köy okullarına armağan edilmiştir.
Bu projenin amacı, köy okullarındaki ve liselerdeki öğrencilere değerlerin aktarılması
ve kavratılmasıdır. Eserler, 22 farklı köy okuluna dağıtılmıştır. Eser örnekleri İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
Bu proje, Mardin Anadolu Lisemizde okuyan öğrencilerimizin fablları yazarken yaratıcı yazarlık yönlerini geliştirmiş, günümüz dünyasında unuttuğumuz bazı değerleri (komşuluk hakkı, paylaşma, saygı gibi) öğrencilerimize hatırlatmıştır. Günümüzün bazı sorunlarına
da dikkat çekilmiştir. Bunlar: teknolojiyi bilinçsiz kullanma, çevreye zarar verme, tüketim
çılgınlığı vb. sorunlardır. Bu sorunlara dikkat çekilmiş ve bunların birey üzerinde olumsuzluk yarattığı basit bir dille ifade edilmiştir. Bu çalışma sırasında öğrenci etkileşimi arttığı
için öğrencilere iş birliği içerisinde çalışma disiplini de kazandırılmıştır. Hikâyelerde resim
kullanıldığı için öğrencilerin resim yeteneği, edebiyat yetenekleriyle birleştirilmiştir. Birden
çok disipline hitap eden bu projede kolektif bir çalışma sergilenmiştir.
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Bu kitapların köy okulları için değeri ise, köy okulu öğrencilerinin ağabey ve ablalarından armağan almış olmalarıdır. Üstelik bu ağabey ve ablalar hikâyeyi bizzat yazanların kendisidir. Bazı çocuklar için yazar kadromuz imza dahi bırakmıştır. Bu paylaşım, sosyokültürel
ve sosyoekonomik yönden de bir kaynaşma sağlamıştır. Bu çalışma vesilesiyle hem yazı
grubumuz hem okuyucu grubumuz, bahsettiğimiz değerler konusunda farkındalık sahibi
olmuştur. Hem liselere hem de köy okullarına dağıtılan kitapçıklar, hoş bir anı oluşturmuştur.
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BİR USTA, BİR ÇIRAK VE SAZ
Dergimizin ilk sayısında Mardin’deki müzik kültürünün devamlılığı ve bu kültürün
öğrencilerimize aktarılması için ciddi bir değer olan Ozan Beltir Hocamıza yer verdik. Kendisi Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı bölümü mezunudur.
Evet, kulağa farklı bir bölüm gibi geliyor değil mi? Gerçekten de öyle. Çünkü bu bölüm,
Türkiye’de yalnızca birkaç üniversitenin bünyesinde yer alıyor ve bölüm için yılda sadece
20-30 öğrenci için kontenjan açılıyor. Müzik, çalgı üretimi ve onarımı kültürünün sağlıklı bir
şekilde devam etmesi için aslında çok önemli bir bölüm. Daha fazlası için Ozan Hocamızla
sohbetimize geçelim.
Ozan Hocam, merhabalar. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
- Tabii ki, ismim Ozan Beltir. Memleketim Tunceli, liseyi Bingöl Kiğı’da okuduktan sonra
Ege Üniversitesi Çalgı Yapımı ve Onarımı bölümüne yerleştim. Türk müziği mızraplı sazları
yapımı üzerine 5 yıl boyunca lisans eğitimi aldım. Tambur, ud, bağlama gibi sazların yapımı
üzerine oldu bu eğitimim. Eğitimime her yıl bir veya iki çalgı aleti yaparak devam ettim.
Lisans eğitimimden sonra iki yıl da aynı üniversitede görev yaptım. İzmir’de F tipi ceza evinde çalgı yapımı bölümünü kurduk. Halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan bu kursta
kursiyerlere 400 saatlik eğitimler verdik. Tezsiz yüksek lisans sürecim bitti. Süreç bittikten
sonra da 2012 Şubat ayında Mardin’e öğretmen olarak atandım ve 8 yıldır Mardin’de müzik
öğretmenliği görevimi yürütmekteyim.
Öğretmen olarak görev yapıyorsunuz, meslekî olarak “çalgı yapımı” branşını karşılayan bir okul var mı Mardin’de?
- Aslında ben, müzik öğretmeni olarak göreve başladım. Tabii Türkiye’de bazı meslekî ve
teknik liselerde Müzik Aletleri Yapımı bölümü var. Birkaç uygulama okulu da var ama bunlar, tam yerini bulamadı. Fakat bu kapsamda Bakanlığımız, yeniden bir çalışmanın içine
girdi. 10 il için çalışma başlatılmış. Bu illerden birisi de Mardin oldu. Bu anlamda güzel bir
destek var. Şu an Mardin’de bölüm olarak var, öğrenci seçimlerimizi yaptık ve teorik derslerimiz devam ediyor. En yakın zamanda da bunları pratiğe döküp derslerimize başlamayı
planlıyoruz.
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Peki, bahsettiğiniz meslek lisesinin ne zaman açılması öngörülüyor?
- Proje hayata geçirildikten sonra, yani Bakanlık böyle bir karar aldıktan sonra, Mardin’e de bir okul yapılacağı söylenmiş. Bununla ilgili
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Memet POLAT bizzat beni arayıp
böyle bir okulun açılacağından, böyle bir atölyenin varlığından söz
edip bu okulun atölyesine bakıp bakamayacağımı söylediğinde
inanılmaz derecede şaşırıp mutlu olmuştum. Çünkü tam olarak
bu bölümün mezunuyum ve bu kültürün kanayan yarası olan
çalgı üretiminin içinde olup bu eksikliği gören birisi olarak böyle
bir teklifle karşılaşmak beni aşırı mutlu etmişti. Bana söylenen, öngörülen tarih ocak ayına kadar hazırlıkların bitirilip okulun açılması
sanırım. Bina tahsis işlemleri yapıldı, ödenekler de geldi. Yavaş yavaş
atölyemizi taşıyacağız ve eğitimlerimize başlayacağız.
Bize kısaca müzik hakkındaki düşüncelerinizden bahseder misiniz?
- Müzik, insanlık tarihidir. Bu tarihin dilidir türküler, uzun havalar, bozlaklar, ağıtlar... İlk insanlar avladıkları hayvanlarla yemek ihtiyacını karşılamış sonra yedikleri hayvanın derisini kurutup balkabağının üzerine geçirerek bir müzik aleti yapmışlar. Hayvanın bağırsağını kurutup
tel hâline getirip bunu bir sap ve gövdeye gererek oradan kendilerince başka bir müzik aleti yapıp müzikle iç içe olmayı başarmışlardır.
Yani insanlar, var olduklarından beri müzik yapmaya ihtiyaç duymuşlar. Herhangi bir yerden kendilerine verilen bir şey değildir, doğal bir
sürecin parçası olarak gelişmiş ve ilerlemiş olan durumdur bu. Müzik,
bu topraklarda doğdu ve bu topraklarda zamanla ihtiyaçlara, tarzlara, türlere, kültürlere göre değişip gelişen bir durum hâline geldi.
Şimdi, niye bu topraklar diyoruz? Yakın zamanda Hattuşaş’ta yapılan bir kazıda yaklaşık 3000 yıl önce Hititler döneminde ait bağlama
çalan adam heykeli figürü bulunuyor ve çok şaşırtıcı ki bunu duvara
asmaya yarayan püsküyle… Bu denli müzikle içli dışlı, onu özümsemiş
bir kültür bu topraklarda yaşamıştır. Kısacası, yemek - içmek kadar
önemli bir şey müzik.
Sanat ve zanaatın iç içe olduğu bir mesleğiniz var. Bu durumun
sizdeki etkisi nedir? Günümüzde mesleğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Bugünkü konumuyla, durumuyla beraber çalgı aleti yapımı
artık üniversitelerde akademik anlamıyla öğretilmeye ve uygulanmaya başlanmış, belli bir forma kavuşturulmuştur. Çalıp söyleme geleneğinde olduğu gibi çalgı aleti yapma işinde de en kadim yöntem, usta-çırak geleneğidir. Bugüne
kadar çıraklar, ustalarının tecrübelerinden yararlanma şansı bulmuşlardır. Ustalarından tekniklerini izleyerek bunu
kopyalamış ve ağaca aktarmışlar. Bugün gelinen noktada
iyi gelişmeler gibi bir yozlaşma da söz konusudur. Bunu şu
şekilde örneklendirebiliriz: Bugün üniversitelerde bir çalgı
aleti yapıldığı zaman ortalama bir yıl boyunca öğrenci bir
çalgının yapımı ile uğraşır ve bu yaptığı çalgı onun sınavı olarak değerlendirilir. Bir yılın sonunda yaptığı bu çalgı, usta bir
icracı tarafından değerlendirilir. Doğru sesi, kararı veriyor mu?
Yani müzikal anlamda doğru sonuç veren bir çalgı ortaya çıkmış
mı, diye değerlendirilir. Ama günümüzde usta-çırak ilişkisinde
çırak, ustayı izler ve izledikten sonra bir tekne, bir kapak, bir sap,
17

bir de teli birleştirip kendince bir çalgı ürettiğini düşünür. Bu tür ürünler, kaba tabiriyle, çalgı değeri barındırmayan ve üzerine tel çekilmiş mobilya ürünü gibidir.
Kültürümüze ait enstrümanlar dünyanın en zengin enstrümanları gibi duruyor. Makam ve notalarımızın zenginliğinden olsa gerek. Haliyle çok ince işçilikler gerektirir
gibi geliyor bana. Tambur, bağlama, kanun, ney, klasik kemençe gibi çalgılar nasıl yapılıyor, hep merak etmişimdir. Bize enstrüman yapımı ile müzik arasındaki ilişkiden
bahsedebilir misiniz?
- Çok güzel bir soru çünkü müzik; bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş ve bu
topraklardan yayılmış bir sanattır. Biz, üniversite okurken bir Fransız ve bir İngiliz ziyaret
amaçlı bölümümüze gelmişlerdi. Onlara bağlama ve kaval dinlettik. Ardından bize dönüp
sazlarımıza hayranlık duyduklarını söylediler. “Sizde doğal sesler var.” dediler. Bundan kasıt
nedir? Örneğin bir piyanoda “si” ve “do” sesleri arasında ses yoktur ama bir Muharrem Ertaş
bağlamasında bir Arif Sağ bağlamasında bir veya iki perde, yani ses, daha fazla görebilirsiniz. Anadolu’ya geldiğimizde bağlamanın “fa” ve “sol” sesleri arasında birden çok ses yer
alabiliyor. Bu da Anadolu folklorunun zenginliğini gösteriyor.
Müzik, biz var oldukça hayatımızın içinde hep bir yerlerde bizimle olacak gibi duruyor.
Enstrümanlar da hep olacak. Bu haliyle yazılan sözlerin duyulan besteleri icrasında
mesleğinizin çok özel bir yeri var. Bu durumda atölyeniz bir hikâye atölyesine dönüşüyor. Sahne arkası gibi diyebiliriz. Ama sizden dinlemek isterim.
- Atölye aslında müziğin mutfağıdır, benim gözümde. Yani biz, işin mutfak kısmında çalışıyoruz. Mutfağımızdan çıkan ürünleri bir müzisyen olarak icra ettiğimizde ve bu icraya dönüt
verildiğinde çok mutlu oluyoruz. Usta ellere geçen çalgılarımız benim lokomotifim oluyor.
Beni güçlendiriyor. Çünkü onlar bana “Ozan, şu şöyle mi olsa, şu sesi tam almak için böyle
bir değişiklik mi yapsan?” dediğinde ben artık doğru bir noktada olduğumu hissediyorum.
Yani bu işin “Vedat Milör”leri varsa biz de mutlu oluyoruz onların dönütleriyle. Ama ne yazık
ki son zamanlarda aç kaldığımız bir boyut bu. Ustaların gelip atölyelerimizde bizimle meşk
etmeleri, çalgılarımızı çalmaları bizi biraz daha güçlü kılıyor.
Ozan Hocam; müzik elbette değişebilen, gelişebilen bir konudur. Klasik Türk müziği
enstrümanlarının üretimi yoğun mu atölyenizde?
- Şu an az da olsa kendi atölyemde çalgı üretimim var tabii ama meslek lisemizin açılmasıyla beraber ben, atölyemin tamamını oraya taşıyacağım ve büyük ihtimalle zamanımın
çoğunu artık orada geçirip daha fazla üreteceğim. Ama şöyle bir düzeltme yapmak da isterim. Biz çalgı üretiyoruz. Yani insanlıkla beraber bu topraklarda doğan çalgıları üretip icra
ediyoruz.
Bu mesleğe başlama hikâyenizi duymak isterim bir de.
- Dedemin kendi yaptığı bir bağlaması varmış, babamın da bir tamburu vardı. Onu da dayım bir ara almış, şu an nerede bilmiyoruz. Hepimiz için bir merak konusu, tabii ki dayım
da ne yaptığını söylemiyor (Gülümseyerek). Ama asıl olay şöyleydi; bizim eve bağlama, ilk
olarak ablam için gelmişti. Babam, ablama bağlama hediye etmişti. Ablam da kursa gidiyordu. Ben de o dönemler ortaokula gidiyorum, tabii babam memur olduğundan biz Bingöl’ün Kiğı ilçesinde ikamet ediyorduk ve öyle çok imkânımız yoktu. Sonra ablam öğrendiği ezgileri, şarkıları kurstan gelince bana gösterir ben de çalmaya çalışırdım. Bir gün yine
bağlamayı aldım, ablam bana bir ezgi öğretti ve o günden sonra bağlamayı hiçbir zaman
elimden düşürmedim.
Peki, o bağlama hâlâ duruyor mu?
- Evet! O bağlamayı hâlâ saklarım. Nereden baksanız 50 yıllık bir bağlama. Benim için gerçekten çok değerli, çok özel bir bağlama. Tabii artık bu işin mutfağında olduğumuz için o
bağlamayı özüne sadık kalarak restore ettim. Hâlâ sesi güzel, hâlâ bana bir şeyler fısıldayabiliyor. Sıkı muhafaza ediyorum açıkçası. Şu an evde duruyor, burada olsaydı onunla size bir
şeyler söylemek isterdim.
Umarım bir gün dinleme fırsatı elde ederiz. Vakit ayırdığınız ve misafir ettiğiniz için
teşekkürler Ozan Hocam, elçiye zeval olmaz derler. İletmemizi istediğiniz bir şeyler var
mı?
- Dediğim gibi, Bakanlık düzeyinde böyle bir projenin olması beni çok çok mutlu etti. Çün18

kü bu işin devam etmesi lazım. Bu, akademik anlamda yapıldığı zaman bu
meslek devam edecek ve
bir kültürü yok olmaktan
kurtaracağız. Milli Eğitim
Müdürümüz beni aradığında, “Hocam, biz bu iş
yapar mıyız?” diye sorduğunda hani yıllardır sanki beklediğim bir fırsatın
elime geçtiğini hissettiğim
için mi, bilemem “Müdürüm,
bunu çok iyi yapacağımıza
inanıyorum.” demiştim. O da
bana, “Seni gökte ararken yerde buldum!” dedi ve gülüştük. Bu
bağlamda yine Bakanlığımıza, İl Milli
Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bu
fırsatı bana verdiği için de ayrıca Milli Eğitim
Müdürlüğü Ar-Ge birimine sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.
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Ozan BELTİR

ÜRETİMDE YENİ SOLUK:
MESLEK LİSELERİ
Salgına Karşı Bir Destek de Fehim Adak Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisemizden

Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 2016 yılında Mardin Organize Sanayi
Bölgesinde Kimya Teknolojileri, Gıda Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
(Mekatronik Dalı) olmak üzere 3 bölümle eğitim ve öğretime başlamıştır. Bu yıl Organize
Sanayi Bölgesinde Tekstil alanında faaliyet gösteren kurumlarla yapılan görüşmelerin sonucunda Eylül 2020 tarihinde 4. bölüm olarak Moda Tasarım Teknolojileri alanı da açılmıştır.
Koronavirüs salgınının başlamasıyla Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından; milli ekonomiye katkı sunmanın yanı sıra ihtiyacı duyulan dezenfektan ve temizlik malzemelerinin üretimi için okulumuzda döner sermaye işletmesinin
açılması istenmiştir. Döner sermaye işletmemiz Bakanlık onayı ve gönderilen ödenekle
okulumuzda Kimya Teknolojileri’ne bağlı tesis, Nisan 2020’de kurularak üretim için faaliyete geçilmiştir.
Haziran ayından bu yana Covid-19 salgın sürecinde okulumuzda Kimya Teknolojileri
alanında 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında toplam 137 ton, 2020 - 2021 yılında ise 66
ton üretim yapılmıştır. Yapılan üretimlerde KDV hariç toplam 1.100.000.00 TL ciro elde edilmiştir. Devlete bu cirodan yaklaşık 363.481.00 TL vergi ödenerek geri dönüşüm yapılmıştır.
Ayrıca üretim süresince her öğrenciye aylık yaklaşık 1.500 - 2.000 TL arası ödeme yapılmıştır.
Üretimi yapılan ürünler aşağıda yer almaktadır:
1 - %70 Alkol Bazlı El Dezenfektanı
2 – Yüzey Dezenfektanı
3 – Yer Dezenfektanı
4 – Sıvı Sabun
5 – Çamaşır Suyu
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Bu ürünler, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okullarımızdaki ihtiyacı gidermek üzere ilçelere dağıtılması için sipariş verilmiş ve bu siparişler okulumuz tarafından
üretilerek ilçelerde mevcut okullara dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaştırılmıştır. Bu ürünlerin üretiminde 4 öğretmen ve 25 öğrenciden oluşan çalışma ekibi faaliyet göstermiştir. Ayrıca döner sermaye üretimlerinde öğrencilerin de bilgi ve beceri sahibi
olmaları amacıyla üretim faaliyetlerinde çalışmaları sağlanıp onlara günlük belli bir ücret
verilerek kendileri için bir gelir kaynağı elde etmeleri sağlanmıştır.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin
ve diğer tüm mesleki eğitim kurumlarımızın üretime katılmasını destekliyoruz. Bahsi geçen okulumuzdaki okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerine ise vatandaşlarımıza bu zorlu
dönemde ücretsiz olarak dezenfekte ürünleri sağladıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Meslekî eğitim, hayata erken
atılan ilk adımdır.”
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Öğrencilerimizden Kütüphanelerimiz İçin Mobilya Üretimi

Mobilya üretimi gerçekleştiren öğrencilerimiz, kütüphanelerimiz için kolları sıvadı.
Mardin Kızıltepe ilçemizde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği koltuk, sehpa, sandalye ve rahle gibi birçok mobilya ile okulun ihtiyaçları
karşılanmaktadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen
“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi çerçevesinde meslek liseleri olarak kütüphanesi olmayan 170 okula destek vermek için kolları sıvadık. Kütüphanelere masa ve kitaplık üreten
öğrenciler, 50 tane anaokuluna da derslik ve donatım malzemeleri yapmak için çalışmalara
başladı.Bu kapsamda 170 tane kütüphanemizin malzemeleri karşılanacaktır. Okulumuzun
üretim kapasitesini artırmak için de yeni makineler temin edilecektir.
Okulda uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu eğitimlerle piyasaya mobilya sektöründe kalifiye personel yetiştirmek amaçlanmaktadır. Özel sektörle iş birliği sağlayıp teknolojiyi güncel bir biçimde takip ederek öğrencilerimize eğitim verilmektedir. Bu eğitimle
öğrencilerimize, mezun olduklarında iş imkânı yaratacak ve kendi iş yerlerini kuracak yeterliliğe sahip olmaları hedeflenmektedir. Salgına rağmen okulumuz yaklaşık 1 milyon lira ciro
elde edilmiştir.
Öğrenciler Hane Bütçesine Katkı Sağlıyor
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; metal, mobilya, tesisat, inşaat, bilişim,
motor ve elektronik bölümlerinde 1400 öğrenci ve 113 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yürütülen faaliyetler, döner sermaye işletmesi ile desteklenerek il
genelinde birçok okula donatı malzemesi üretmeyi mümkün kılmaktadır. Bakanlığımız ile
yapılacak protokollerle ülkemiz genelindeki diğer okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız.
Çocuklarımız, kalifiye personel olarak yetişiyor ve döner sermaye işletmesi tarafından elde
edilen kâr ile ceplerine bir miktar harçlık giriyor. Bu sayede öğrencilerimiz, aile bütçelerine
katkı sağlayabiliyor.
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İş Piyasasından Öğrencilerimize Çalışma Teklifi
Öğrencilerimiz, girişimcilik eğitimleri ile mezun olduktan sonra kendi iş yerlerini kurabilecek yeterliğe ulaşacaktır.
Mardin ilimizde son dönemlerde gelişen inşaat sektörü ve ilimizin sınır kapılarına yakınlığı,
sektör açısından son derece önemli bir durumdur. Mardin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya sektörü çalışanlarıyla yaptığımız görüşmelerde CNC operatörü ve
mobilya montaj ara eleman ihtiyaçlarından bahsetmişlerdir. Öğrencilerimize bu doğrultuda eğitimler vererek onları iş piyasasına hazırlamaktayız.
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MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI (MEMP)’NIN İLİMİZDEKİ UYGULAMALARI
Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in önderliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP), okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan, Kalfalık
/ Ustalık Belgesine ve diplomaya götüren program türüdür.
Müdürlüğümüze bağlı Mesleki Eğitim Merkezi Programı’nı uygulayan okul - kurumlarımızda 33 alan ve 181 meslek dalında Kalfalık Belgesi, Ustalık Belgesi ve Meslek Lisesi Diploması
verilmekte olup mezuniyet sonrası istihdam oranı %90 seviyelerindedir.
Çırak öğrenciler haftada; 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 3 veya 4 gün işletmelerde
pratik eğitim alırlar.
KAYIT ŞARTLARI NELERDİR?
En az ortaokulu mezunu, sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli
olan, kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili ve Usta Öğreticilik Belgesi’ne sahip
usta barındıran bir işyeriyle sözleşme
imzalayan kişiler başvurabilmektedir.
Başvurularda yaş sınırı yoktur ve kayıtlar yıl boyu devam eder.
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USTALIK TELAFİ PROGRAMI
Ustalık telafi programına kaydolabilmek için en az lise mezunu olmak gerekir. Programın süresi, alanın/dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla
27 hafta olarak uygulanmaktadır. Programın eğitim içeriğinin tamamı, sözleşme yapılan işletmelerde uygulanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenmektedir. Program 97 meslek dalında uygulamaya başlanmıştır.
ÖĞRENCİNİN SOSYAL VE MALİ HAKLARI
İşletmeler, öğrenciye asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmayacak şekilde
ücret ödemek zorundadır.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun teklifinin yasalaşması sonucunda Mesleki Eğitim
Merkezi Programı 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30’undan, Mesleki Eğitim
Merkezi Programı 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin %50’sinden az olmayacak şekilde
ücret ödeyeceklerdir.
İŞLETMEYE FAYDALARI NELERDİR?
Eğitim süresince öğrencilerimizin SGK primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.
Ayrıca işletmelere devlet katkısı sağlanıp mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 9, 10,
11 ve 12. sınıf öğrencilerine ödenecek ücretin tamamı, devlet katkısı olarak işletmeye geri
ödenecektir.
USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ (İş Pedagojisi Kursu)
İş Pedagojisi Kursu’nda işletmeye çırak öğrenci alabilmek için işyerinde usta öğreticilik belgesine sahip usta bulunmalıdır. Ustalık veya İşyeri Açma Belgesi’ne sahip olanlar
ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul veya kurumlarca açılan
40 saatlik iş pedagojisi kursuna katılabilmektedir. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı
olanlara Usta Öğreticilik Belgesi düzenlenmektedir.
MARDİN’DE MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI
İlimiz, mesleki eğitim alanındaki projelerde her daim aktif rol oynamaya devam ediyor. Projenin duyurulup uygulanmaya başlandığı günden itibaren ilimizdeki 36 mesleki
eğitim kurumumuz proje dâhilinde çalışmaya başlamıştır. İlimizde yer alan 3 adet Mesleki
Eğitim Merkezimize ek olarak 33 Mesleki ve Teknik Lisemiz de programa dâhil olmuştur.
Mesleki eğitim kurumlarımıza vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir. Bakanlığımızın Mardin’de programa katılmasını hedeflediği 1.440 öğrenci sayısına ise kısa sürede ulaşılmıştır. 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla ön kayıt yaptıran 486 öğrencilerimizle birlikte
toplam 2.110 öğrencimiz programa dâhil olmuştur. Kesin kaydı tamamlanmış 1544 Türk ve
80 yabancı uyruklu vatandaşımız mevcuttur.
Hedefimiz, işgücü piyasasına kalifiye ustalar yetiştirmek için programa katılacak
daha çok vatandaşa ulaşmaktır.
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GELECEĞİMİZ AKIP GİTMESİN

Dünyadaki su kaynaklarının hızla tükendiğini artık bilmeyen, duymayan kalmamıştır. Mardin ilimizde de baş gösteren kuraklık problemi her geçen gün çığ gibi büyümektedir. Her
damlasının kıymetini, kaybettiğimizde anlamamak için suyumuza sahip çıkacak bir nesil
yetiştirmek amacıyla müdürlüğümüze bağlı okullarımızda yapılan çalışmalar tüm yıl boyunca devam etmektedir. Aralık ayında Artuklu ilçemizdeki Yalım Ortaokulunda gerçekleştirilen bir çalışmayı inceliyoruz ilk sayımızda:
Hemen her şeyde israfa kaçtığımız gibi suyu da israf ediyoruz. Bu konuda Artuklu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün ABAD projesi kapsamında Yalım Ortaokulu Müdürü Abdurrahim
Sılgan tarafından tüm öğrencilere “Suyun Her Damlası Kıymetlidir” konulu bir seminer verildi. Abdurrahim Sılgan, öğrencilere suyun önemini anlattıktan sonra su tasarrufu konusunda pratik yöntemleri soru cevap şeklinde açıkladı. Öğretmenimiz bu seminerde,
dünyada 1 milyar insanın suya ulaşmakta zorluk yaşadığını ve eğer önlem alınmaz ise
2030 yılında dünya nüfusunun %40’ının sağlıklı bir suya ulaşamayacağını görsellerle
destekleyerek açıkladı. Yarın, tasarruf için çok geç olmadan şu andan itibaren su
tasarrufunun yapılmasının önemi hakkında öğrencilere açıklamalarda bulundu.
Verilen seminer sonrası farkındalığı artırmak için öğrenciler arası su konulu slogan yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi. Sergilenmeye değer görülen 20 slogan, afişler hâlinde okulun çeşitli yerlerine asılarak suyun önemi daha da anlaşılır hâle
getirildi.
Suyun öneminin daha da iyi anlaşılması için öğrenciler, hazırladıkları sloganlarla birlikte Yalım Mahallesi’nde gezerek farkındalık oluşturmaya çalışacaktır.

UNUTMAYIN!

SUYU KİRLETMEK, YAŞAMI
KİRLETMEKTİR!
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GELENEKTEN GELECEĞE: MARDİN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ
Olgunlaşma Enstitüleri
Olgunlaşma Enstitüleri; kültürel değerlerimizi özellikle de geleneksel el sanatlarımızı
ve giyim kültürümüzü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, bu ürünleri arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını
sağlayan, teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörde yer alacak nitelikli elemanlar yetiştiren, eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tanıtım, pazarlama, tasarım ve üretim süreçlerinin tümünü gerçekleştiren eğitim kurumlarıdır. Günümüzde 23 ilde 24 tane Olgunlaşma Enstitüsü bulunmaktadır. Olgunlaşma Enstitülerinden ilki 1945 yılında kurulan İstanbul
Refai Övüç Olgunlaşma Enstitüsü olup en son kurulan ise Van Olgunlaşma Enstitüsüdür.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü

Kentin önemli mimari eserlerinden olan ve Enstitü olarak faaliyet gösteren bina, iki katlı ve düzgün kesme taş işçiliğe sahiptir. 13. yüzyıl sonlarına ait Muzafferiye Medrese ve Mescidinin arazisi üzerine, II. Abdülhamit
Dönemi’nde 1898 tarihinde Rüştiye Mektebi olarak yaptırılmıştır. Bina sonradan Kız Öğretmen Mektebi, Ticaret
Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve 2011 yılından beri Olgunlaşma Enstitüsü olarak hizmet vermektedir. Yapı, kuruluşundan itibaren kesintisiz bir şekilde eğitim amaçlı kullanılmıştır. Enstitü binası şehrin yüksek bir kesiminde
konumlandığından ve tarihi bir niteliğe sahip olduğundan her sene binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri
44 Damla (Coğrafi İşareti) Kolye
haline gelmiştir. Mardin Olgunlaşma Enstitüsünü el sanatları ile uğraşan diğer kurumlardan ayıran en
önemli belirleyicilerden biri, gelenek aktarımıdır.
Kendileri gibi el sanatları eğitimi veren meslek
liselerinden ve özellikle halk eğitim merkezlerinden ayıran en temel fark, gelenektir. Enstitü,
gelenekten beslenerek günümüz kullanımına
uygun tasarımlar yapmaktadır. Enstitü bünyesinde ilçelerde 2018-2019 dönemi itibarıyla 2 yıllık olgunlaşma öğretim programları açılmıştır.
2021-2022 dönemi itibarıyla “Geleceğin Ustalarını Yetiştiriyoruz” şiarıyla açılan 2 yıllık Moda ve
Tasarım, El Sanatları Teknolojileri, Kuyumculuk
Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretim
programlarında kayıtlı 70 öğrenci bulunmakta(Dara Antik Kenti Minyatürü)
dır. 2021-2022 dönemi itibarıyla “Dokumanın Hayata Dokunuşu” ile “Mezopotamyanın Gizli Hazinesi: Dara Antik Kenti” projeleri kapsamında enstitü bünyesinde aktif beş alan bulunmaktadır. Bunlar; Kuyumculuk Teknolojisi - Takı
İmalatı, Yapı İç Mekân Dekorasyon, El Sanatları Teknolojisi- El Dokuma, El Sanatları Teknolojisi - El ve Makine Nakışı ve Yiyecek İçecek Hizmetleri şeklindedir.
Mardin Olgunlaşma Enstitüsü, atölyelerde yapılan çalışmalar ve 2 yıllık öğretim programları dışında birçok kurum ve kuruluşla istişare halindedir. Özellikle Mardin’deki geleneksel sanatların devam ettirilmesi ve ustaların yetiştirilmesi için büyük bir çaba içerisindedir. Bu bağlamda Mardin şehrinin Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınması için 2021 yılında
Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mardin Müzesi Müdürlüğü ve
Mardin Artuklu Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürütülerek başvuru gerçekleştirilmiştir.
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GELENEKTEN GELECEĞE:
MARDİN OLGUNLAŞMA
ENSTİTÜSÜ
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Kütüphane Söyleşileri
“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinin tanıtım töreni; Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla
yapılmıştı.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak projenin ilk ayında kütüphanesi bulunmayan 440 okulumuzun kütüphaneleri tamamlandı ve yeni kütüphanelerimiz, öğrencilerimize kapılarını açtı. Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesinde faaliyete başlayan
kütüphanemize 2019 yılında ilimizde görevli iken bölücü terör örgütü mensuplarına karşı
düzenlenen operasyonda şehadete eren Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın
adı verildi. Açılan kütüphanemizde gerçekleştirilen ilk okuma etkinliğinin ardından okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan mini konser gerçekleştirildi.
Şehit Polis Vedat Kaya İlk ve Ortaokulunda öğrencilere kapılarını açan kütüphanemize ise 2021 yılında şehit olan ve adı okulumuza da verilen Şehit Polis Memuru Vedat Kaya’nın adı verildi. Açılışa katılan, şehidimizin anne ve babası; evlatlarının adının bir okulda
ve okulun kütüphanesinde yaşatılacak olmasından dolayı gururlu ve memnun olduklarını dile getirdi.
Diğer çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken kapılarını öğrencilere açan kütüphanelerimizde kitap okumaya yönelik ve daha farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştiriliyor.
30

T.C MARDİN
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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