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SUNUŞ

	 Eğitim,	kişilerin	toplumda	yer	edinebilmeleri	için	bilgi	ve	becerilerle	donanarak	belli	bir	kapasite-
ye	ulaşmalarına,	karakterlerini	geliştirmelerine	katkı	sağlamaktır.	Eğitim,	bireyin	veya	toplumun	ihtiyaç	
duyduklarına	ulaşmasındaki	merkez	noktadır.	Teknoloji	ise	yıllardır	farklı	alanlarda	birçok	amaç	için	kul-
lanılmakta	ve	kullanılmaya	devam	etmektedir.	Bu	amaçlardan	biri	de	eğitim	ve	öğretimin	dijital	dünyaya	
katılımıdır.	Teknolojinin	gelişimine	paralel	olarak	eğitimin	yürütülmesinde	ve	muhataplarını	haberdar	
kılma	yöntemlerinde	de	hızlı	değişimler	yaşanmıştır.	Bu	hızlı	değişimlerden	bir	tanesi	de	mevcut	basılı	
materyallerin	dijital	ortama	taşınmasıdır.
 
	 Bizler;	gençlerimizi,	 toplumu	refaha	ulaştırmaları	 için	hazırlarken	 toplumu	da	yaptığımız	çalış-
malardan	haberdar	ediyoruz.	Bunun	için	birçok	farklı	yol	ve	yöntem	kullanırken	üçüncü	sayısını	sundu-
ğumuz	dergimiz	de	bu	yollardan	bir	tanesi	olmuştur.	81	Çalıkuşu	Mardin	e-dergimiz,	ilimiz	eğitim	ve	
öğretiminin	nabzını	tutmaya	devam	ediyor.	Üçüncü	sayısıyla	okuyucularının	karşısına	çıkan	dergimiz,	
bu	sayısında	da	farklı	birçok	alanda	eğitim	ve	öğretim	içeriklerini	barındırıyor.	Dergimizin	bu	sayısının	
hazırlanmasında	emeği	geçen	Ar-Ge	personellerimizi	ve	farklı	çalışmalarla	dergimize	konu	olan	paydaş-
larımızı	kutlar,	eğitim	camiamıza	faydalı	olmasını	temenni	ederim.

Murat DEMİR
İl	Millî	Eğitim	Müdürü
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 İlimiz Kızıltepe ilçesinde görev yapan öğretmenlerimizi, 
eğitim ortamlarında uygulanan yenilikçi yöntem, teknik ve içe-
riklerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla “Kızıltepe Eğitim 
Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Kızıltepe Kaymakamı / Belediye Baş-
kan Vekili Sayın Hüseyin Çam ve Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde gerçekleştirilen, öğretmenlere yönelik Eğitim Çalış-
tayı’nda öğretmenlerin ihtiyaç, ilgi ve isteklerine yönelik oturum-
lar yapılmıştır.
 Açılış oturumu İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat De-
mir, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ahmet Bilen, Kızıltepe 
Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Mavidemir, kurum mü-
dürleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşmiştir. 3 gün süren 
Eğitim Çalıştayı’nda alanında uzman akademisyenler, öğretmen-
lerimizin talepleri doğrultusunda belirlenen konularda seminerler 
vermişlerdir. 
 Prof Dr. Erol Duran “Erken Çocuklukta Dil Gelişimi Etkinlik-
leri ve Çocuk Edebiyatı”, Prof. Dr. Ayfer Şahin “Kelimelerin Büyülü 
Dünyası: Yaratıcı Yazma”,  Prof. Dr. Kasım Yıldırım ve Prof. Dr. Fa-
tih Çetinkaya “Kültürlerarası Duyarlılık ve Çocuk Kitapları”, Dr. Öğr. 
Üyesi Gökhan Demirhan “Etkili Okullar İçin Kültür ve Liderlik”, Doç. 
Dr. Cüneyt Akar ise “Değerler ve Karakter Eğitimi” konuları ile öğ-
retmenlerimizle buluşmuşlardır.

KIZILTEPE
EĞİTİM ÇALIŞTAYI
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Mardin’de ABİDE 2022 Uygulaması 
Başarıyla Tamamlandı

	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 tara-
fından	 Türkçe,	 matematik	 ve	 fen	
bilimleri	 alanlarında	 öğrencilerin	
üst	 düzey	 düşünme	 becerilerini	
ölçmeye	yönelik	2	yılda	bir	uygu-
lanan	 Akademik	 Becerilerin	 İzlen-
mesi	ve	Değerlendirilmesi	(ABİDE)	
uygulaması,	Mardin	Ölçme	Değer-
lendirme	Merkezinin	koordinatör-
lüğünde	 gerçekleştirildi.	 Bakanlık	
tarafından	 ilimizde	 7	 ilçe	 ve	 26	
okuldan	 toplam	 1950	 öğrenciye	
başarılı	 bir	 şekilde	uygulandı.	Uy-
gulamaya	yalnızca	4,	8	ve	10.	sınıf	
öğrencileri	katıldı.
	 ABİDE	 uygulaması;	 okul	
müdürü,	sınıf	rehber	öğretmeni	ve	
uygulamaya	 katılan	 öğrencilerin	
dolduracağı	 anketler	 ile	 bağlam-
sal	 faktörlerin	 akademik	 başarıya	
etkisini	 de	 tespit	 etmeyi	 amaçla-
maktadır.	 Bu	 doğrultuda,	 eğitim	
hedeflerine	 yön	 vermek	 amacıyla	
Bakanlık	 tarafından	 ABİDE	 rapor-
ları	 hazırlanacaktır.	 İl	 Millî	 Eğitim	
Müdürümüz	 Sayın	 Murat	 Demir;	
Mardin’de	ABİDE	sürecinin	sorun-
suz	 bir	 şekilde	 gerçekleşmesini	
sağlayan	 kurumlarımızdaki	 yöne-
tici,	öğretmen	ve	personele	teşek-
kürlerini	sundular.
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Fotoğraf: Fırat KIZTANRI/Çankırı
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8 MART 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Kutlu Olsun
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8 Mart “Kadının Emeği” Fotoğraf Sergisi 
Derik’te Düzenlendi

	 Derik	Halk	Eğitimi	Merkezi	tarafından	organize	edilen,	fotoğraf	eğitmeni	/	fotoğraf	
sanatçısı	 Fırat	Kıztanrı’nın	 çekimlerinden	oluşan	8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü	Fotoğraf	
Sergisi	“Kadının		Emeği”	teması	ile	Derik	Belediye	Meydanı’nda	ve	Derik	Hükümet	Kona-
ğında	ziyaretçileri	ile	buluştu.
	 Kadın	ve	kadının	emeğini	temsil	eden	fotoğraf	sergisi;	ülkemizde	yaşayan,	ter	dö-
ken,	kültür	transferini	gerçekleştiren	hayatlarımızın	başrolü	olan	kadınlarımızın	emeğini	
yansıtmak	ve	somutlaştırmak	için	birbirini	izleyen	yaşam	zincirlerinin	halkaları	olan	fotoğ-
raflar;	yaşamın	izdüşümü	olmaktan	öte	yaşamın	kendisinde	oluşmaktadır.
	 Sergiyi	yöresel	kıyafeti	ile	ziyaret	eden	65	yaşındaki	Mihriban	Azlağ;	fotoğraf	ser-
gisindeki	fotoğrafları	incelerken	her	fotoğrafta	ayrı	ayrı	duygulandığını	ve	fotoğraflarda	
görünenlerin	ötesinde,	arka	perdesindeki	hikayeleri	kendi	yaşamından	izler	taşıdığı	 için	
hissettiğini,	bölge	ve	coğrafya	değişse	de	kadın	emeğinin	evrensel	olduğunu	dile	getirdi.
	 Fotoğraf	sanatçısı	Fırat	Kıztanrı	“15	yıldır	fotoğrafla	ilgileniyorum.	Herkesin	yapar-
ken	enerji	aldığı	ve	mutlu	olduğu	bir	şeyler	vardır.	Bana	da	enerji	veren	ve	beni	mutlu	
eden	şey	 fotoğraf	çekmek	ve	 fotoğrafa	dair	bildiklerimi	 insanlara	aktarmak.	Birçok	ko-
nuda	fotoğraf	projem	var.	Bu	projelerimden	biri	de	kadınların	yapmış	olduğu	çalışmalar	
ve	ürettikleriyle	 ilgili.	 Yıllardır	 farklı	 yerlerde	 farklı	 fotoğraflarla	açmış	olduğum	sergimi	
kadınlar	için	özel	bir	günde	açıyor	olmak	beni	inanılmaz	derecede	mutlu	ediyor.	8	Mart	
Dünya	Kadınlar	Günü	vesilesiyle	kadının	emeğini	sergileyeceğimiz	24	fotoğraftan	oluşan	
sergimizi	Mardinli	kadınlarımızla	buluşturmak	istedik.	Serginin	planlanması,	hazırlanması,	
fotoğrafların	çekilmesi	ve	düzenlenmesinde	çok	emek	sarf	ettik.	Ama	fotoğraflardaki	ka-
dınlarımız	ve	hayatımızda	yer	alan	kadınların	emeğini	düşündükçe	bizim	emeğimizin	on-
lar	karşısında	okyanustaki	bir	damlaya	ancak		eş	değer	olabileceğini	hissettik.	Sergide	yer	
alan	fotoğrafları	Adana,	Bingöl,	Çankırı,	Çanakkale,	Gaziantep,	Kastamonu,	Tokat,	Tunceli,	
Diyarbakır,	Mardin,	Hakkâri,	Van	ve	Gürcistan’da	çektim.	Ülkemizin	her	metrekaresinde	
kadının	emeği	olduğu	tartışılmaz	bir	konu.”	dedi.
	 Derik	Halk	Eğitimi	Merkezi	Müdürü	Mustafa	Çekmez:	“8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü	
ile	ilgili	Kadının	Emeği	Sergisini	8-16	Mart	tarihleri	arasında	Mardin	Etnografya	Müzesin-
de	sergilenen	ilk	çağlardan	kalma	Kuruçay	Mozaikleri’nin	duvara	nakşedildiği	bir	salon-
da,	binlerce	yıl	önceki	sanat	kokan	ruhun	gölgesinde	ziyaretçiler	ile	buluşturmak;	bizleri	
çok	mutlu	etti.	Sergimizi	ziyaret	edenlerin	bize	aktardığı	yaşanmışlıkları	duyunca	serginin	
temasının	ve	fotoğrafların	ne	kadar	anlam	yüklü	olduğunu	daha	iyi	anladım.	Onun	için	
sizleri	hikayeleri	ile	birlikte	fotoğraf	sanatçısı	Fırat	Kıztanrı‘nın	anlatımıyla	baş	başa	bırakı-
yorum.”	dedi.

“Kadınlar insandır, bizler 
insanoğlu.”

Neşet ERTAŞ
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YAŞ
AN
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LIK

	 Bu	 fotoğrafı	 2010	 yılında	 fotoğraf	
gezisi	 için	 gittiğim	 Gaziantep’in	 Barak	
köylerinde	 çektim.	 Beni	 çok	 etkileyen	
karelerimden	 biri.	 Şöyle	 ki	 köyde	 gezip	
fotoğraf	 çekimi	 yaparken	 geçtiğim	 bir	
evin	 avlusunda	 gündelik	 işlerini	 yapmaya	
çalışan	 yaşlı	 bir	 kadın	 gördüm.	 Hem	
yardımcı	 olmak,	 hem	biraz	 sohbet	 etmek	
hem	 de	 izin	 verirse	 birkaç	 fotoğrafını	
çekmek	 için	 avluya	 geçip	 “Kolay	 gelsin	 .”	
dedim	 ve	 başladık	 sohbet	 etmeye.	 Hem	
işlerini	 yapıyor	 hem	 de	 benle	 sohbet	
ediyordu.	Bu	arada	ninemizin	ismi,	Fatma	
nine.	 Fatma	 ninenin	 4	 çocuğu	 var.	 Tüm	
çocukları	 ya	 evlilik	 ya	 da	 iş	 dolayısıyla	
şehir	merkezine	ve	başka	şehirlere	gitmek	
zorunda	 kalmış.	 Kendisini	 defalarca	
yanlarına	 çağırmalarına	 rağmen	 Fatma	
nine,	 bu	 teklifi	 kabul	 etmemiş	 ve	 alışık	
olduğu	 düzenini	 bozmamak	 için	 köyde	
kalmaya	ve	orada	yaşamaya	devam	etmiş.
	 İşlerimizi	 bitirip	 sohbetimizi	
sonlandırdıktan	sonra	kendisine	rica	ettim	
ve	 böyle	 bir	 kare	 çektim.	 Yöresel	 kıyafeti,	
tüm	yaşanmışlığını	bakışlarıyla	hissettiren	
gözleri	ve	hoş	sohbetiyle	beni	çok	etkileyen	
Fatma	 ninenin	 fotoğrafı,	 8	 Mart	 Dünya	
Kadınlar	 Günü’ne	 özel	 açtığım	 fotoğraf	
sergimde	yer	alıyor.			

”

“

Fotoğraf: Fırat KIZTANRI/Gaziantep
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2022 yılında Mardin’in 
Derik ilçesinde çektiğim ve sergide  
yer alan “Mercimek Öğütme” isimli 

çalışmam belki de kültürümüzdeki geleneksel 
teknikle yapılan son detaylardan.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut 
Demirtaş, sergi ziyareti esnasında: “Bu fotoğraflar 

anılarımı canlandırdı. Beni çocukluğuma, 
çocukluğumdaki tatlara götürdü. Ayrıca 

kadınlarımızın emeği hiçbir zaman 
yadsınamaz ve hakları ödenemez.” 

dedi.

Fotoğraf: Fırat KIZTANRI / Derik
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 Mübarek	Ramazan	ayına	sayılı	günler	
kala	 israf	 konusunda	bir	 farkındalık	oluştur-
mak	ve	ekmek	 israfına	dikkat	çekmek	üzere		
Sıfır	 Atık	 projesi	 kapsamında	 Hacı	 Suphiye	
Bölünmez	İmam	Hatip	Ortaokulu,	Kahraman	
Çevreci	ögrencilerinin	öncülüğünde	başlattı-
ğı	geleneksel	bayat	ekmek	kermesinin	üçün-
cüsünü	gerçekleştirdi.	Ülkemizde	her	gün	 10	
milyon	ekmeğin	çöpe	gittiği	bu	israfa	karşı	bir	
şeyler	yapmanın	tasasını	taşıyan	koca	yürekli	
Kahraman	Çevreciler’in	görev	aldığı	kermes,	
Ramazan	ayı	 öncesi	 ve	 güzel	 bir	 bahar	 gü-
nünde	festival	havasında	gerçekleşti.
 

Gelirinin Okuldaki İhtiyaç 
Sahibi Öğrencilere 

Harcanacağı Kermese 
Velilerden Tam Destek

	 İhtiyaç	 sahipleri	 öğrenciler	 yararına	 ve	
çevre	 bilinci	 oluşturmak	 adına	 düzenlenen	 ker-
mese	 birçok	 ögrenci	 velisi,	 yemek	 hazırlayarak	
destek	 verdi.	 Kermesin	 ana	 temasını	 oluşturan	

“İSRAFA SON” BAYAT EKMEK SERGİSİ
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bayat	ekmeklerin	değerlendirilmesiyle	yapılan	yemekleri	çocukları	aracılığıyla	okula	ulaştıran	veliler	ol-
duğu	gibi,	 bizzat	 ailece	gelip	 kermes	etkinliğinde	görev	alan	velilerin	de	olması,	çevre	bilincinin	
ailede	başladığını	kanıtlar	nitelikteydi.

Kahraman Çevreciler ve Hacı Suphiye Bölünmez
İmam Hatip Ortaokulu Ailesi 

Ev	yemeklerinin	ve			bayat	ekmeklerden	yapılan	20	çeşit	yemeğin	sergilendiği	kermese	okulun	
bütün	öğretmenlerinin	ve	kermes	günü	yanında	beslenme	getirmeyip	arkadaşlarının	yaptığı	ye-
meklerden	satın	alan	öğrencilerin	destek	vermesi,	Hacı	Suphiye	Bölünmez	İmam	Hatip	Ortao-
kulunun	büyük	bir	aile	olduğunu	bir	kez	daha	gösterdi.

Bir Okul Geleneği Oldu
 Kermesin	açılış	 konuşmasını	 yapan	Okul	Müdürü	Şeyhmus	Demir:	 “Çevre	Bilinci	 ve	Sıfır	
Atık	projeleri	kapsamında	‘Bereketin	Timsali	Ekmeği	Çöpe	Atma’	sloganıyla	yola	çıktık.	Hacı	Sup-
hiye	Bölünmez	İmam	Hatip	Ortaokulu	olarak	bu	duruma	sessiz	kalamayacağımızı	düşündük.	Bu	
bağlamda	öğrencilerimize	geri	dönüşüm	bilincini	aşılamak,	öğrencilerimizin	ekmek	israfı	konu-
sunda	hassasiyetlerini	harekete	geçirmek,	bulunduğumuz	bölgede	farkındalık	oluşturmak	ama-
cıyla	‘3.Geleneksel	Bayat	Ekmek	Kermesi’mizi	gerçeklestiriyoruz.	Kermesimize	verdikleri	destek-
ten	ötürü	kermes	günü	bizlerle	beraber	olan		Mardin	Il	Millî	Eğitim	Müdürü	Murat	Demir,	Artuklu	
İlçe	Millî	Eğitim	Müdürü	Mehmet	Emin	Duyan,	Mardin	 İl	Tarım	Müdürü	Menduh	Dinler,	Mardin	
Çevre	ve	Şehircilik	İl	Müdürü	Mehmet	Sevmiş’e;	bizi	yalnız	bırakmayan	velilerimize,	emeği	geçen	
öğrenci	ve	öğretmenlerimize	teşekkür	ederiz.”	dedi.
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“Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın!”
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“Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın!”
Mehmet Akif ERSOY
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12 Mart İstiklâl Marşı Kabulü
	 Millî	 şairimiz	 Mehmet	 Âkif	 Ersoy	 tara-
fından	 yazılan	 İstiklâl	Marşı,	 Kurtuluş	 Savaşı’nın	
büyük	 bir	 mücadeleye	 dönüştüğü	 zamanlarda	
ortaya	çıkmıştır.	Mehmet	Âkif	Ersoy;	Türk	mille-
tinin	 kahramanlığı,	 yürekli	 ve	 özverili	 yapısının	
yanında	bağımsızlığa	olan	tutkusunu	esas	alarak	
Kurtuluş	 Savaşı’nın	 zaferle	 sonuçlanacağına	 yü-
rekten	inanmıştır.
	 Maarif	Vekâleti,	Kurtuluş	Savaşı’nın	zaferle	
sonuçlanmasına	katkı	sunacağı	inancıyla	1921’de	
bir	yarışma	düzenler.	Yarışmaya	tam	724	şiir	gön-
derilir.	 Fakat	 İstiklâl	Marşı	olmaya	 layık	bir	 eser	
ortaya	 çıkmaz.	 Maarif	 Vekili	 Hamdullah	 Suphi	
Bey,	Mehmet	Âkif	Ersoy’a	5	Şubat	1921	tarihinde	
yarışmaya	davet	için	aşağıdaki	mektubu	gönderir	
ve	İstiklâl	Marşı’nın	şiirini	yazmasını	ister:
 “Pek aziz muhterem efendim, İstiklâl Marşı 
için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki 
sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üsta-
denelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın 
husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin 
icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu 
müessir telkin ve tehyiç vasıtasından mahrum bırak-
mamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve mu-
habbetimi arz ve tekrar eylerim efendim.

5	Şubat	1337(1921)	Umur-u	Maarif
Vekili	Hamdullah	Suphi”

	 Millî	marş	için	bir	yarışma	ve	ödül	olması	
fikrinden	hoşlanmadığı	 için	daha	önce	yarışma-
ya	katılmayan	Mehmet	Akif,	bu	mektup	üzerine	
Ankara’da	kaleme	aldığı	ve	Türk	milletine	hitap	
ettiği	şiiri	Bakanlığa	teslim	eder.	12	Mart	1921’de	
Mustafa	Kemal’in	başkanlığında	toplanan	meclis	
oturumunda	Âkif’in	yazdığı	şiir,	meclis	kürsüsün-
de	Hamdullah	Suphi	Bey	tarafından	okunur.	Mil-
letvekilleri	tarafından	coşkuyla	ayakta	alkışlanan	
şiir,	 yapılan	 oylama	 sonucunda	 millî	 marşımız	
olarak	 kabul	 edilir.	 Millî	 marşımızın	 bestesi	 ise	
Osman	Zeki	Üngör’e	aittir.
	 Ülke	 genelinde	 gururla	 kutlanan	 millî	
günlerimizden	biri	olan	12	Mart	İstiklâl	Marşımı-
zın	Kabulü	ve	Mehmet	Akif	Ersoy’u	Anma	Günü	
programları	Mardin’de	de	yankı	buldu.	 	Mardin	
Valimiz	Sayın	Mahmut	Demirtaş	ve	İl	Millî	Eğitim	
Müdürümüz	 Sayın	 Murat	 Demir’in	 de	 katılım-
larıyla	 İl	Millî	 Eğitim	Müdürlüğümüz	 tarafından	
gerçekleştirilen	törenin	yanı	sıra	Müdürlüğümü-
ze	bağlı	kurum	ve	okullarımız	bünyesinde	birçok	
etkinlik	düzenlenerek	12	Mart	tarihinin	önemi	ve	
bu	 tarihte	 kabul	 edilen	 İstiklâl	Marşı’nın	 değeri	
vurgulandı.
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Korkma,	sönmez	bu	şafaklarda	yüzen	al	sancak;
Sönmeden	yurdumun	üstünde	tüten	en	son	ocak.
O	benim	milletimin	yıldızıdır,	parlayacak;
O	benimdir,	o	benim	milletimindir	ancak.

Çatma,	kurban	olayım,	çehreni	ey	nazlı	hilâl!
Kahraman	ırkıma	bir	gül!	Ne	bu	şiddet,	bu	celâl?
Sana	olmaz	dökülen	kanlarımız	sonra	helâl
Hakkıdır,	Hakk’a	tapan,	milletimin	istiklâl!

Ben	ezelden	beridir	hür	yaşadım,	hür	yaşarım.
Hangi	çılgın	bana	zincir	vuracakmış?	Şaşarım!
Kükremiş	sel	gibiyim,	bendimi	çiğner,	aşarım.
Yırtarım	dağları,	enginlere	sığmam,	taşarım.

Garbın	âfâkını	sarmışsa	çelik	zırhlı	duvar,
Benim	îman	dolu	göğsüm	gibi	serhaddim	var.
Ulusun,	korkma!	Nasıl	böyle	bir	imanı	boğar,
“Medeniyyet!”	dediğin	tek	dişi	kalmış	canavar?

Arkadaş!	Yurduma	alçakları	uğratma,	sakın.
Siper	et	gövdeni,	dursun	bu	hayâsızca	akın.
Doğacaktır	sana	va’dettiği	günler	Hakk’ın
Kim	bilir,	belki	yarın,	belki	yarından	da	yakın.

Bastığın	yerleri	“toprak!”	diyerek	geçme,	tanı:
Düşün	altındaki	binlerce	kefensiz	yatanı.
Sen	şehit	oğlusun,	incitme,	yazıktır,	atanı:
Verme,	dünyaları	alsan	da,	bu	cennet	vatanı.

Kim	bu	cennet	vatanın	uğruna	olmaz	ki	fedâ?
Şühedâ	fışkıracak	toprağı	sıksan,	şühedâ!
Cânı,	cânânı,	bütün	varımı	alsın	da	Hüdâ,
Etmesin	tek	vatanımdan	beni	dünyada	cüdâ.

Ruhumun	senden,	İlâhi,	şudur	ancak	emeli:
Değmesin	mabedimin	göğsüne	nâmahrem	eli.
Bu	ezanlar	-	ki	şahâdetleri	dinin	temeli	-
Ebedî	yurdumun	üstünde	benim	inlemeli.

O	zaman	vecd	ile	bin	secde	eder	-	varsa	-	taşım,
Her	cerîhamdan,	İlâhi,	boşanıp	kanlı	yaşım,
Fışkırır	ruh-i	mücerred	gibi	yerden	na’şım;
O	zaman	yükselerek	arşa	değer	belki	başım.

Dalgalan	sen	de	şafaklar	gibi	ey	şanlı	hilâl!
Olsun	artık	dökülen	kanlarımın	hepsi	helâl.
Ebediyyen	sana	yok,	ırkıma	yok	izmihlâl:
Hakkıdır,	hür	yaşamış,	bayrağımın	hürriyet;
Hakkıdır,	Hakk’a	tapan,	milletimin	istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy
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	 Mardin’in	Midyat	İlçe	Kaymakamlığı	hi-
mayelerinde,	Halk	Eğitimi	Merkezi	(HEM),	Aile	
Destek	Merkezi	 (ADEM)	 ve	Çok	Amaçlı	 Top-
lum	Merkezinde	 (ÇATOM)	çeşitli	kurslara	ka-
tılan	 kadınlar	 tarafından	 Cumhurbaşkanımız	
Sayın	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	kıymetli	eşleri	
Hanımefendi	 Emine	 Erdoğan	 himayelerinde	
devam	eden	Sıfır	Atık	projesi	kapsamında	atık	
malzemelerle	hazırlanan	ürünler	sergisi	açıldı.
	 Proje	 kapsamında	 birbirinden	 güzel	
ürünler	sergilendi.	Sergilenen	ürünler	sergiye	
gelenlerin	 beğenisini	 kazandı.	 Proje	 kapsa-
mında	konuşan	Halk	Eğitimi	Merkezi	Müdürü	
Orhan	Şaşmaz:	“Yaygın	eğitimde	amacımız	ye-
diden	yetmişe	herkese	ulaşmaktır.	Ulaştığımız	
herkese	 yaşanılır	bir	 çevrenin	nasıl	 olduğunu	
göstermek	 ve	 misafiri	 olduğumuz	 dünyanın	
bize	 emanet	 edildiği	 şekliyle	bizden	 sonraki-
lere	 bırakmak	 hepimizin	 sorumluluğudur.	 Bu	
bilinçle	bu	sergiyi	açtık.	Sergiye,	Mardin	Vali-
miz	Sayın	Mahmut	Demirtaş’ın	kıymetli	 eşle-
ri	 Hanımefendi	 Beyhan	 Demirtaş	 ve	 kıymetli	
misafirlerin	ilgisi	bizi	mutlu	etti,	teşriflerinden	
dolayı	teşekkür	ederiz.	Sergi	ile	geri	dönüşüm	
bilinci	 oluşturulmak	 isteniyor.	 Usta	 Öğretici	
Hude	Nacir:	“Atıklarımızı	değerlendirdik,	güzel	
şeyler	çıkardığımıza	inanıyorum.”	dedi
	 Sergiye	 özellikle	 kadınların	 ilgisi	 bü-
yüktü.	 Hanımefendi	 Beyhan	 Demirtaş;	 sergi-
de	 emeği	 geçen	Midyat	 ilçe	 Kaymakamı	 Sa-
yın	Ahmet	Solmaz’ın	eşi,	Halk	Eğitimi	Merkezi	
Müdürü	ve	sergide	katkısı	olan	herkese	teşek-
kür	etti.
	 Midyat	 Halk	 Eğitimi	 Merkezi	 Erbane	
Topluluğu	ve	Türk	Sanat	Müziği	Korosu	sergi-
de	müzik	şöleni	yaşattı.

Midyat 
Halk Eğitimi
Merkezinde 
Kadın Emeği

Geri Dönüşüm 
Sergisi
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Bir Anadolu İnsanı
Mustafa Kutlu
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Mustafa Kutlu
Paneli

 Millî ve manevi değerlerimize sahip 
çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin geliş-
mesine katkı sunmuş yazarların tüm eser-
lerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin 
eserlerin okumasını, okunan her eser hak-
kında değerlendirme yazısı yazılmasını, 
düzenlenen panel programlarında hazırla-
nan metnin sunulmasını amaçlayan bir ya-
zar okuma faaliyeti olan Anadolu Mektebi 
bünyesinde bu dönem okunup değerlendi-
rilen yazarımız Mustafa Kutlu oldu.
 Şehit Şeyhmus Demir Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, Türk dili 
ve Edebiyatı öğretmeni İzzet Kurt önderli-
ğinde Mustafa Kutlu külliyatının tamamı-
nı okuyup eser ve yazar üzerinden güncel 
sorunların değerlendirmesini yaptılar. Ço-
ğunluğu henüz 10. sınıf öğrencilerinden 
oluşan mektep üyeleri; Kutlu’nun eserlerini 
“Bir Anadolu İnsanı: Mustafa Kutlu” adlı 
panelde akademi camiasına nazire yaparca-
sına değerlendirdiler.
 Bu panel çerçevesinde eserler; “Kut-
lu’nun Modernliğe Bakışı”, “Kutlu Eser-
lerinde Kent ve Taşra”, “Karakterler Üze-
rinden Mustafa Kutlu”, “Kutlu Eserlerinde 
Kadına Bakış”, “Topluma Yabancılaşma ve 
Yalnızlık” konulu çalışmaların yanında aile, 
ekonomi, din, ahlak gibi sosyolojik açılar-
dan ele alınırken metin teknikleri açısından 
da değerlendirilmiştir.
 Öğrencileri eğitimin edilgen ögele-
ri konumundan kurtarıp analiz, sentez ve 
değerlendirme yaparak üretmeye yönelten 
Anadolu Mektebi yazar okumaları; Mustafa 
Kutlu okumalarının tamamlanmasıyla sıra-
daki yazar olan Cengiz Aytmatov ile devam 
etmektedir.
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	 Mardin	 İl	 Millî	 Eğitim	 Müdürlüğüne	 bağ-
lı	 Ar-Ge	 birimi	 olarak	 Mardin’in	 çeşitli	 ilçelerin-
deki	kırsal	bölgelerde	eğitim	ve	öğretime	devam	
eden	ortaokul	öğrencilerimiz	için	hijyen	eğitimleri	
verme	 niyetiyle	 yürüttüğümüz	 çalışmalarımız	 hız	
kesmeden	 devam	 etmektedir.	 Temizlik	 ve	 hijyen	
konularında	 çocuklarımızı	bilinçlendirmek,	 farkın-
dalıklarını	artırmak	amacıyla	okullarımızda	öğren-
cilerimizle	buluşup	eğitimler	vermeye	devam	edi-
yoruz.
 
	 Ömerli	 ilçemizdeki	 Şehit	 Öğretmen	 Fasih	
Söğüt	Ortaokuluna	yaptığımız	ziyarette	bizlere	eş-
lik	 eden	proje	ortağımız	Mardin	Tekstil	 Sanayici-
leri	Derneği	ile	birlikte	verilen	eğitimlerin	yanı	sıra	
öğrencilerimize	ağız	bakım	setleri	ve	hijyen	kitleri	
dağıtıldı.	
 
	 Ömerli	 İlçe	Milli	 Eğitim	Müdürü	Sayın	Ad-
nan	Çiftçi	ve	İlçe	Şube	Müdürü	Murat	Bağış	proje-
miz	kapsamında	etkinliğimize	katılım	sağlamışlar-
dır.

KIRSAL 
BÖLGELERDEKİ 
ÖĞRENCİLERİMİZE
HİJYEN
EĞİTİMİ



NİSAN 2022

18 Mart  Çanakkale Zaferi
Kutlu Olsun
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
	 20.	 yüzyılın	 en	 büyük	 savaşlarından	 biri	
olan	Çanakkale	Savaşı,	aynı	zamanda	millî	tarihi-
mizin	en	şanlı	zaferlerinden	biridir.	Birinci	Dünya	
Savaşı’ndan	galip	 çıkmak	 isteyen	düşman	dev-
letler;	zırhlı	gemileriyle	Çanakkale	Boğazı’nı	ge-
çip	 İstanbul’u	 düşürmek	 isterken	 Türk	 ordusu,	
İngiliz	 ve	 Fransız	 donanmalarına	 karşı	 Boğaz’ı	
korumuştur.	On	binlerce	Mehmetçiğimizin	şehit	
olduğu	bu	savaşlar	sonucunda	İngiliz	ve	Fransız	
donanmaları	ağır	kayıplar	vererek	geri	çekilmek	
zorunda	 kalmış	 ve	18	Mart	 1915’te	Çanakkale,	
geçilmez	olmuştur.	
	 Tüm	 dünya;	 dönemin	 en	 gelişmiş	 ordu-
ları	karşısında,	azmin	ve	inancın	zaferini	izlerken	
kahraman	Türk	ordumuz	yalnızca	kendi	kaderini	
değil,	 tüm	dünyanın	kaderini	değiştirmiştir.	Ulu	
Önder	Atatürk	önderliğinde	kazanılan	bu	zafer,	
her	 yıl	 tüm	Türkiye’de	Çanakkale	 Zaferi	 ve	 Şe-
hitleri	Anma	Günü	olarak	 kutlanmakta	 ve	 yüce	
şehitlerimiz	saygıyla	anılmaktadır.
	 Millî	 tarihimizde	büyük	 değere	 sahip	 18	
Mart	 günü,	 şehrimiz	 Mardin’de	 her	 yıl	 olduğu	
gibi	bu	yıl	da	coşkuyla	kutlanıp	tüm	şehitlerimiz	
saygıyla	 yâd	edildi.	Mardin	Valimiz	 Sayın	Mah-
mut	Demirtaş	ve	İl	Milli	Eğitim	Müdürümüz	Sa-
yın	Murat	Demir’in	 katılımlarıyla	Mardin	Garni-
zon	 Komutanlığı	 Selen	 Kışlası	 Şehitlik	 Anıtında	
gerçekleştirilen	çelenk	sunma	töreninin	ardından	
zaferin	 107.	 yıl	 dönümü,	 gerçekleştirilen	 prog-
ramla	kutlandı.
	 Tüm	aziz	 şehitlerimizi	bir	 kez	daha	saygı	
ve	minnetle	anıyoruz.
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DERİK SEMALARINDA

YAMAÇ PARAŞÜTÜ
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ŞEHİT KAYMAKAM
MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK

Anısına...
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	 Türkiye	 Hava	 Sporları	 Federasyonunun	
düzenlediği	Türkiye	Yamaç	Paraşütü	Hedef	Şam-
piyonası,	Derik’te	Şehit	Kaymakam	Muhammet	
Fatih	SAFİTÜRK	anısına	yapıldı.	
									Derik	semalarında	uçsuz	bucaksız	Mezo-
potamya	ovasına	süzülen	rengarenk	paraşütlere	
Şehit	Kaymakam	Muhammet	Fatih	SAFİTÜRK’ün	
hayalleri	 eşlik	 etti.	 Yarışma	 350	 metre	 rakımlı	
Erge	Baba	tepesinde	25-27	Mart	2022	tarihlerin-
de	19	ilden	toplam	50	paraşütçünün	katılımıyla	
gerçekleşti.
	 Yarışma,	 gökyüzünde	 bulutlar	 arasında	
süzülen	 yarışmacılar	 arasında	 sürerken	 yarışma	
alanında	Derik	Halk	 Eğitimi	Merkezi	 tarafından	
yöresel	kıyafetleri	tasarlanan	Derik	Namık	Kemal	
Ortaokulu	folklor	ekibi	tarafından	Mardin	Valimiz	
Mahmut	Demirtaş		ve	İl	Gençlik	ve	Spor	Müdürü	
Beytullah	Birlik	 ile	 Türk	Hava	 Sporları	 Federas-
yonu	 yetkililerinin	 bulunduğu	 izleyicilerde	 halk	
oyunları	gösterisi	izlediler.
										Yarışmanın	katılımcısı	Derik	Kuzey	Havacı-
lık	Sportif	Kulübü	Başkanı	Tarık	Ayebe	‘’	Yarışma	
ilçemizin	tanıtımı	ve	yamaç	paraşütünün	bölge-
mizde	yapılabilirliği	noktasında	çok	güzel	bir	sı-
navı	geçti.	Gelecek	yıllarda	daha	fazla	sporcu	ile	
daha	 büyük	 organizasyonlara	 ev	 sahipliği	 yap-
mamız	konusunda	bizleri	cesaretlendirdi.’’	dedi.	
Yarışmayı	ailesi	ile	birlikte	izleyen	Kale	Mahallesi	
Muhtarı	Ekrem	Erol	 ‘’Çocukların	ve	bizlerin	çok	
keyifli	geçirdiği	bir	etkinlik	oldu.	Bu	ve	benzeri	
etkinliklerin	 yapılması	 bizleri	 mutlu	 ediyor.	 Or-
ganizasyonda	 emeği	 olan	Mardin	 Valiliği,	Mar-
din	Büyükşehir	Belediyesi,	Derik	Kaymakamlığı,	
Derik	Belediyesi,	Mardin	İl	Gençlik	ve	Derik	İlçe	
Spor	Müdürlükleri,	Türk	Hava	Sporları	Federas-
yonu,	Derik	Kuzey	Sportif	Havacılık	Kulübü,	De-
rik	İlçe	Millî	Eğitim	Müdürlüğü,	Derik	Halk	Eğiti-
mi	Merkezine	teşekkür	ediyoruz.	
	 Hedef	Yarışması	hakkında	bilgi	veren	De-
rik	Halk	 Eğitimi	Merkezi	Müdürü	Mustafa	Çek-
mez:	 ‘’Hedef	 yarışmasının,	 üç	 tarafı	 dağlarla	
çevrili	 Mezopotamya’nın	 uçsuz	 bucaksız	 ovası-
na	doğru	taht	kurmuş	Derik	ilçemizde	yapılması	
memnuniyet	 verici.	Gençlerimize	 yönelik	 kendi	
geleceklerini	inşa	edebilecek	bakış	açıları	kazan-
dıracak	kurslar	açarak	destek	olmaya	çalışıyoruz.		
Bugün	 burada	 yapılan	 yarışma;	 hayallerimizin,	
fikirlerimizin,	çalışmalarımızın	karşılıksız	kalmaya-
cağını	somut	olarak	gözler	önüne	sermiştir.		
	 Yarışmaya	fotoğraf	eğitmenimiz	ve	kursi-
yerlerimizin	uçangöz	 (drone)	destekli	 çekimleri;	
giyim	 alanındaki	 kursiyerlerimizin	 yaptığı	 halk	
oyunları	 kıyafeti	 tasarımları;	 zeytin	 budama	 ve	
zeytin	yetiştiriciliği	kurslarımızda	eğitim	alan	

zeytin	üreticilerinin	ürettiği,	 İngiltere’de	düzen-
lenen	 ve	 uluslararası	 zeytinyağı	 kalitesini	 ölçen	
‘’London	 Olive	 Oil’’	 yarışmasında	 430	 marka	
arasından	birinci	 olarak	 altın	madalya	 kazanan,	
el	emeği	ile	üretilen	zeytinyağımız	ve	zeytinyağı	
sabunumuzla	destek	olduk.
	 Derik	Kaymakamı	ve	Belediye	Başkan	ve-
kili	Evren	Çakır:	“Şehit	Kaymakamımız	Muham-
med	Safitürk	anısına	düzenlenen	bu	güzel	etkin-
liğe	ev	sahipliği	yapmamız;	ilçemizin	gelişimine	
ve	 ilçemizdeki	 sportif	 faaliyetlerin	 yaygınlaşıp	
genç	 kuşakların	 sporu	 benimsemesine,	 sportif	
beceriler	kazanmasına	oldukça	önemli	bir	 katkı	
sunmaktadır.	Farklı	bölgelerden	gelen	sporcula-
rımızın	bilgi	ve	birikimlerini	ilçemizdeki	gençleri-
mize	aktarmaları,	aynı	zamanda	sporun	birleştiri-
ci	gücü	ve	bizi	ortak	paydada	bir	araya	getirmesi		
bakımından	oldukça	önemlidir.	Bizler	 ilçemizde	
böyle	bir	etkinliği	icra	etmenin	ve	ülkemizin	farklı	
yerlerinden	gelen	geniş	bir	 yelpazede	bulunan	
sporcularımızın	ve	hakemlerimizin	böylesi	önem-
li	ulusal	 şampiyonalarına	ev	sahipliği	yapmanın	
mutluluğunu	yaşamaktayız.”	dedi.
	 Mardin	Valisi	ve	Büyükşehir	Belediye	Baş-
kan	 vekili	Mahmut	Demirtaş:	 “Spora	dayalı	 et-
kinliklere	vatandaşlarımızın	ilgisinin	olması	bizle-
ri	çok	mutlu	etti.	Mardin	halkı	bu	etkinliğe	ciddi	
ilgi	gösterdi.
	 Yarışma	 sonucunda	 dereceye	 girenlerin	
ödülleri,	 Mardin	 Valisi	 ve	 Büyükşehir	 Belediye	
Başkan	Vekili	Mahmut	Demirtaş,	Derik	 Kayma-
kamı	ve	Belediye	Başkan	Vekili	Evren	Çakır	tara-
fından	verildi.
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ERASMUS+
HAREKETLİLİKLERİ

H
acı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan “STEAM OF COURSE” adlı proje, 2019 
yılında T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığınca yürütül-
mekte olan “Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Faaliyeti” kapsamında 
uzmanlar tarafından değerlendirilip kabul edilerek hibe almaya hak kazanmıştır. 

 “STEAM OF COURSE” projesi, Belçika’nın Antwerpen şehrinin Herentals bölgesindeki Campus De Vesten 
okulunun ev sahipliğinde gerçekleşti. Mart ayının ikinci haftasında gerçekleşen ve bir hafta süren bu proje; STEAM 
(Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitimi etkinliklerinin, derslerin içine entegre edilmesini ve ortak 
okullarla birlikte faaliyetler yapılmasını hedeflemiştir.

STEAM OF COURSE
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MİDYATLI  ÖĞRENCİLER
AVRUPA’DA

M
idyat Nene Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu 
Lisesinin ERAMUS+ kapsamında gerçek-
leştirdiği meslekî eğitim stajı, Çekya’nın 
Prag şehrinde tamamlandı. “Midyatlı Kızlar 

Avrupa Stajında” adlı  091578 nolu proje, 26.190 Euro 
hibe destekli olup 2 akış şeklinde gerçekleşti. Projede 
2 öğretmen ve 12 öğrenci görev aldı. Meslekî eğitim 
stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikala-
rını teslim aldı.

 Proje; öğrencilere evrensel değerler ışığında 
öncelikle ülkemizin sağlık gereksinimine yanıt vere-
cek, bilimsel yenilikler ve teknoloji ile özdeşleşmiş, 
üst düzey rekabette temellendirilmiş, çağın gereksi-
nimlerine uygun, evrensel bilgi, beceri ve yeterlik ka-
zandırmayı hedeflemektedir.
 21 gün süreli olan staj sadece meslekî dene-
yim odaklı olmayıp ayrıca kültürel olarak öğrencilere 
Avrupa’yı yakından tanıma fırsatı da sunmaktadır.
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Mezopotamya’nın Kalbindeki Eğitim Kalesi: 

KASIMİYE
MEDRESESİ
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	 Türkiye’nin	 Güneydoğu	 Anadolu	 Bölgesi’nde,	 Mezo-
potamya	sınırının	birbirine	geçtiği	yerde	konumlanan	şehri-
miz	Mardin;	önemli	medeniyetlerin	ortaya	çıktığı,	varlığı	ef-
sanelerle	Perslere,	buradan	Romalılara	dayanan	bir	şehirdir.	
 
	 Birçok	 devletin	 hüküm	 sürdüğü	 bu	 topraklarda	 bu-
güne	kalan	mimari	 eserlerin	büyük	çoğunluğu	Akkoyunlu	
Devleti’nden	kalmıştır.	Akkoyunlular	yaklaşık	160	yıl	hüküm	
sürdükleri	 Mardin’de	 Artukluların	 bayındırlık	 faaliyetlerini	
devam	ettirmişlerdir.	Akkoyunluların	Mardin’e	kazandırdığı	
en	önemli	eserlerden	biri	ise	Kasımiye	Medresesi’dir.	Günü-
müze	kadar	mükemmel	yapısıyla	ayakta	kalabilen	medre-
senin	yapımına	Artuklu	Dönemi’nde	başlanmış	ve	medrese	
Akkoyunlu	Hükümdarı	Cihangiroğlu	Kasım	Padişah	döne-
minde	1457-1502	yıllarında	tamamlanmıştır.	
 
	 İki	katlı,	kubbeli,	 tek	ve	açık	avlulu	medresenin	 inşa-
sında	düzgün	kesme	taş	kullanılmıştır.	Plan	özellikleri,	taş	iş-
çiliği	ve	süsleme	motifleri	bakımından	ilgi	çeken	yapı,	cami	
ve	türbe	ile	birlikte	külliye	içerisinde	yer	almaktadır.	Medre-
senin	avlusunda	bir	çeşme	ve	büyükçe	bir	havuz	bulunmak-
tadır.	Güneyde	ovaya	açık	bir	cepheye	sahip	olan	medrese,	
Mardin	yapılarının	en	büyüklerindendir.	Açık	medrese	tipin-
de,	tek	bir	avlu	etrafında	düzenlenmiş,	iki	katlı	ve	tek	eyvan-
lıdır.	Kesme	taş	ve	tuğlalardan	yapılmıştır.
 
	 Medresenin	avlusundaki	havuzda	akan	suyun	akışı	ile	
doğumdan	ölüme	kadar	 insan	hayatı	ve	sonrası	şu	şekilde	
simgelenmiştir:	 Çeşmeden	 çıkan	 su	 doğumu,	 döküldüğü	
yer	gençliği,	ince	uzun	oluk	olgunluğu	ve	suların	bir	havuz-
da	toplanması	ölümü	temsil	eder.	Daha	sonra	bu	su,	kanal-
larla	toprağa	aktarılır	ve	topraktan	tekrar	can	bulur.

Kaynak: Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlayan’ın “Anadolu’da Bir Akkoyunlu Kültür Mirası: Mardin Kası-
miye Medresesi” makalesi ve https://www.kulturportali.gov.tr adresinden faydalanılmıştır.
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Kasımiye Medrese-
si; kütle ve gabarisi 
ile mimari bütün-
lüğü bozulmadan 

günümüze kadar özgün 
olarak gelebilmiş Anado-
lu’daki ender eserlerden 
biridir. Bunda, medrese 
olma işlevini uzun süre 
sürdürmüş olması etkili-
dir. Medrese; Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemi ona-
rımları ile yapıldığı dönem-
den 1. Dünya Savaşı’nın 
başlamasına kadar özgün 
işlevine devam etmiştir.
Araştırmacıların çoğu ve 
yerel gelenekler, medrese-
yi Akkoyunlu Kasım Bey’e 
(1487 - 1507) atfetmiştir. 
Medresenin hemen yanın-
da Kasım Bey’in babasının 
yaptırdığı Cihangir Bey za-
viyesinin olması; sonradan 
oğlu Kasım’ın medreseyi 
bu zaviyenin yanına yaptır-
mış olabileceğini destek-
lemektedir. Bu alan; zavi-
ye, medrese, türbe, mescit, 
bağ ve bahçeden oluşan 
bir külliye halini almıştır.
Medrese; günümüzde çok 
farklı etkinliklere mekân 
olmaktadır. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın dü-
zenlediği farklı konserler, 
Sinemardin Uluslararası 
Film Festivali, Uluslararası 
Mardin Bienali, Ramazan 
ve kandil programlarına 
geniş avlusu sayesinde 
hizmet edebilmektedir. 
Aynı zamanda medrese, 
her yıl binlerce yerli ve ya-
bancı turiste ev sahipliği 
yapmaktadır.
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23 Nisan
Coşkuyla
Kutlandı
	 Bahar	 gelip	 memleketimizin	 her	 yerinde	 çi-
çekler	açmaya	başlamışken	nisan	ayının	belki	de	en	
güzel	günü	olan	23	Nisan’dan	bahsedeceğiz.	Ülkece	
coşkuyla	kutladığımız	millî	bayramlarımızdan	biridir,	
23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	Bayramı.	Dün-
yanın	tüm	çocuklarına	ve	ulusumuzun	egemenliğine	
atfedilen	bu	bayram;	aslında	Kurtuluş	Savaşı’nın	zorlu	
zamanlarında,	23	Nisan	1920’de	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisinin	açıldığı	günü	ifade	eder.	
Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 kurucusu	 ve	 ilk	 Cumhur-
başkanı	Mustafa	 Kemal	Atatürk,	 geleceği	 çocuklara	
emanet	etmiş	ve	bu	nedenle	çocuklara	büyük	önem	
vermiştir.	Bu	anlamlı	bayramı	 ise	dünyanın	tüm	ço-
cuklarına	armağan	ederek	hangi	millet,	din,	dil	ve	ırk-
tan	olursa	olsun	barış	ve	kardeşlik	içinde	çocuklukla-
rını	yaşamaları	gerektiğine	vurgu	yapmıştır.	Nitekim	
her	yıl	23	Nisan	günü	dünyanın	çeşitli	yerlerinden	ço-
cuklar,	Türkiye’de	toplanarak	bayramlarını	büyük	bir	
coşkuyla	kutluyorlar.
	 Bugün,	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nin	açılışı-
nın	102.	yıldönümünü	kutlamanın	heyecanını	yaşar-
ken	koronavirüs	salgını	sebebiyle	geçtiğimiz	iki	yılda	
bayramımızı	 evlerimizde	 kutlamak	 zorunda	 kalma-
mızın	acısını,	bu	yıl	yüz	yüze	etkinliklerle	kutlayarak	
çıkardık.
	 İl	Milli	Eğitim	Müdürümüz	Sayın	Murat	Demir,	
23	 Nisan	 Ulusal	 Egemenlik	 ve	 Çocuk	 Bayramı’nda	
makam	koltuğunu	Artuklu	Zinciriye	 İlkokulu	öğren-
cimiz	 Zeynep	Melek	 Uslu’ya	 emanet	 etti.	 Ardından	
Demir,	 Mardin	 Valiliği’nde	 gerçekleştirilen	 çelenk	
sunma	törenine	katıldı.	
	 İlimizde	23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	
Bayramı’nın	102.	 yıldönümü	münasebetiyle	gerçek-
leştirilen	kutlama	törenine	Vali	/	Büyükşehir	Belediye	
Başkan	Vekili	Sayın	Mahmut	Demirtaş,	İl	Milli	Eğitim	
Müdürümüz	 Sayın	 Murat	 Demir,	 il	 protokolü,	 öğ-
retmen,	öğrenci	ve	velilerimiz	katılım	sağladı.	Ayrıca	
Müdürlüğümüze	bağlı	kurum	ve	okullarda	düzenle-
nen	törenlerde	tüm	öğrencilerimiz	bayramlarını	coş-
ku	ve	mutlulukla	kutladılar.
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Kızıltepe Spor Lisesi Hentbol 
Sampiyonası’nda Türkiye 2.si.

Okullararası	Hentbol	Gençler	Türkiye	Finalleri	28	mart	-	3	Nisan	2022	tarihleri	arasında	Kastamonu’da	
gerçekleşti.	Kızıltepe	Spor	Lisesi;	 ilk	gün	Giresun	Spor	Lisesini,	 ikinci	gün	Rize	Güneysu	Spor	Lisesini,	
üçüncü	gün	Sakarya	Spor	Lisesini	yenerek	Türkiye	ilk	dörde	kaldık.Türkiye	Yarı	finalinde	Antalya	Spor	
Lisesini	yenerek	Türkiye	finaline	kaldı.	Türkiye	finalinde	TRT	Spor	Yıldız’da	yayımlanan	maçta		İstanbul	
Çamlıca	Doğa	Kolejine	yenilerek	Türkiye	ikincisi	oldu.	Emeği	geçen	Ferhat	Hoca	önderliğindeki	teknik	
ekip	ve	oyuncularımıza	teşekkür	ederiz.
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NUSAYBİN’İN
SİNEMA  

TOPLULUĞU

Nusaybin	 ilçemizdeki	 Mehmet	 Akif	 Er-
soy	İmam	Hatip	Ortaokulumuzda	okul	
yönetimi	 ve	 öğretmenler	 tarafından	
kurulan,	 ilk	 filmi	 “Kundıro”yu	 2019’da	

yayımlayan	Sinema	Topluluğu;	 ikinci	 çalışması	
olan	“Neme	Lazım	Kazım”	 isimli	kısa	filmi	geç-
tiğimiz	ay	yayımladı.	Okul	Müdürü	Abdussamed	
Tayfur	tarafından	senaryosu	yazılan,	Türkçe	Öğ-
retmeni	Lokman	Altınkaynak	tarafından	yöneti-
len,	çekim	ve	montajları	Fen	Bilimleri	Öğretmeni	
Harun	Emre	Çayırbağı	tarafından	yapılan	film-
de;	oyuncular	ise	topluluğa	dahil	olan	öğretmen	
ve	öğrencilerden	oluşmaktadır.	2021	yılında	ya-
yımlanması	planlanırken	koronavirüs	salgınının	
süreci	sekteye	uğratmasıyla	kısa	filmin	gösteri-
me	girmesi	gecikmiş	ve	2022	Mart	ayında	ger-
çekleşebilmiştir.	Hiçbir	sponsorluk	almadan,	ta-
mamen	okulun	 imkânlarıyla	çekilen	kısa	 filmin	
amacı;	insanî	değerlerimizi	ortaokul	yaş	grubu-
na	hitap	ederek	anlatabilmek	ve	yaşayarak	öğ-
retmektir.	 Sinema	 Topluluğu’nun	 çalışmalarını	
Youtube’da	“Akif	Gibi	Olmak”	kanalından	takip	
edebilir,	 “Neme	 Lâzım	 Kâzım”	 isimli	 kısa	 filmi	
buradan	izleyebilirsiniz.

NEME
LÂZIM
KÂZIM”

“
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KIZILTEPE
HALK

EĞİTİMİ
MERKEZİNDE

RÖLYEF
SERGİSİ

Büyük ilgi gören 3 boyutlu kâğıt röl-
yef sanatı, Kızıltepe Halk Eğitimi 
Merkezinde açılan kurslar ile tüm 
Mardin’e yayılıyor. Movapark’ta Kı-
zıltepe Halk Eğitimi Merkezi tara-
fından düzenlenen 3 boyutlu kağıt 

Rölyef ve Resim Sergisi’ne ilgi büyüktü. 2 gün 
süren serginin açılışına Mardin Valisi Mahmut 
Demirtaş’ın eşi Hanımefendi Beyhan Demirtaş, 
Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve eşi Hanı-
mefendi Dilek Çam, İl Millî Eğitim Müdür Vekili 
Mahmut Akan, ilçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet 
Bilen ve çok sayıda okul müdürü ve vatandaş 
katıldı. Sergi açılışında konuşan Kızıltepe Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, 
yaptığı konuşmada Kızıltepe’nin bu tür sanat 
etkinliklerine ihtiyacı olduğunu ve 3 boyutlu 
kâğıt rölyef sanatının artık tüm Mardin’de ilgi 
gördüğünü belirtti. Kızıltepe Halk Eğitimi Mer-
kezinde aktif kurslara katılan kursiyerlerin üret-
tikleri eserleri sergilediklerini belirten Gümüş, 
herkesi rölyef ve resim kurslarına beklediklerini 
dile getirdi. Katılımcılara teşekkür ettikten son-
ra protokol tarafından kurdele kesildi ve sergi 
gezildi. Sergi gezildikten sonra müzik dinletisi-
ne eşlik eden katılımcılar rölyef tabloların yapı-
mına da eşlik ettiler.
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PIKTES
İftar Yemeği
	 Suriyeli	 Çocukların	 Türk	 Eğitim	 Siste-
mine	Entegrasyonunun	Desteklenmesi	Pro-
jesi	 (PIKTES)	 “Sosyal	 Uyum	 Etkinlikleri	 -	 2”	
kapsamında	Ramazan	ayının	bereket	ve	rah-
metini	paylaşmanın,	birlik	ve	beraberlik	için-
de	yaşamanın	önemini	vurgulamak	amacıyla	
550	yabancı	uyruklu	ve	Türk	öğrenci	 ile	veli-
lerin	katılımıyla	PIKTES	iftar	yemeği	etkinliği	
gerçekleştirildi.	Etkinlik,	Mardin	Valimiz	Sayın	
Mahmut	 Demirtaş,	 Vali	 Yardımcımız	 Sayın	
Gürsel	 Temurci,	 İl	 Millî	 Eğitim	 Müdürümüz	
Sayın	Murat	Demir	 ve	 şube	müdürlerimizin	
katılımıyla	gerçekleştirildi.	
	 İftar	 yemeği	 öncesi	 yabancı	 uyruklu	
öğrenciler	 ile	Türk	öğrenciler	birbirleri	 ile	ta-
nışma	 fırsatı	 buldu.	 Kur’an-ı	 Kerim	 tilaveti	
ile	 başlayan	etkinliğimiz,	 ilahi	 grubunun	 ila-
hi	seslendirmesi	ile	devam	etti.	Ezan	okuyan	
öğrencimiz	ile	iftar	açıldı.	Yabancı	uyruklu	ve	
Türk	öğrenci	ile	velilerimiz	birlikte	kaliteli	za-
man	geçirdiler.
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MARSU’DAN
SU TASARRUFU KONULU 
RESİM YARIŞMASI VE 
ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ

DÜNYA SU GÜNÜNE YÖNELİK ANLAMLI ÇALIŞMALAR
	 Müdürlüğümüz	ile	Mardin	Su	ve	Kanalizasyon	İdaresi	Genel	Müdürlüğü	(MARSU)	arasında	imza-
lanan	protokol	kapsamında	su	israfının	önüne	geçmek,	öğrencilerde	erken	yaşta	farkındalık	oluşturmak	
ve	ilgili	konuyla	bağdaştırarak	öğrencilerin	resim	yeteneğini	ortaya	çıkarmak	için	farklı	çalışmalar	yapıl-
dı.
	 22	Mart	Dünya	Su	Günü	faaliyetleri	kapsamında	MARSU	tarafından	Mardin	genelinde	ortaokullu	
öğrenciler	arasında	“Su	Tasarrufu”	temalı	resim	yarışması	düzenlendi.	İlçe	yarışmasına	katılan	öğrenci	
eserlerinin	en	iyi	üç	tanesi	il	finaline	katılmaya	hak	kazandı.	Kurulan	komisyon	tarafından	il	finaline	ka-
tılan	eserler	titizlikle	değerlendirildi	ve	yapılan	puanlamalar	neticesinde	il	dereceleri	belirlendi.	Yapılan	
değerlendirmeler	 sonrasında	Kızıltepe	Ortaokulu	öğrencisi	Damlasu	Dinler	 il	birincisi,	Artuklu	Gülser	
Mahmut	 Tatlıdede	Ortaokulu	öğrencisi	Muhammed	Heja	Arslan	 il	 ikinicisi	 ve	Mazıdağı	 Yunus	 Emre	
Ortaokulu	öğrencisi	Büşra	Çetin	il	üçüncüsü	oldu.	Dereceye	giren	öğrenciler	MARSU	tarafından	ödül-
lendirildi.	
	 Yarışmanın	yanı	sıra	MARSU	“Gelecek	Elimizde”	sloganıyla	 farklı	 ilçelerimizden	okullarımızı	zi-
yaret	ederek	su	tasarrufu	ve	çevre	koruma	bilincini	kazandırmak	üzere	yüzlerce	öğrencimize	ulaştı	ve	
ulaşmaya	devam	ediyor.	Yapılan	ziyaretlerde	öğrencilere	bilinç	kazandırmak	adına	MARSU	tarafından	
konularla	 alakalı	 hazırlanan	 çocuk	 kitapları	 da	öğrencilere	hediye	ediliyor.	 Yarınımızı	 korumak	adına	
yapılan	bu	anlamlı	çalışmaların	karşılığını	olumlu	olarak	en	kısa	sürede	almak	ümidiyle…
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MİDYAT’TA
SANATLI
AKŞAMLAR
Midyat	 Kaymakamlığı	 himayelerin-

de,	Midyat	İlçe	Millî	Eğitim	Müdür-
lüğü	ve	Halk	Eğitimi	Merkezi	tara-
fından	 her	 ay	 halka	 açık	 ücretsiz	

bir	 sanat	 etkinliği	düzenleniyor.	Midyat	Halk	
Eğitimi	Merkezi	bünyesinde	önce	öğrenci	ve	
öğretmenlerden	oluşan	Şiir	 ve	Müzik	Gecesi	
düzenlendi.	Birbirinden	güzel	yorumlanan	şiir	
ve	türküler	izleyenleri	mest	etti.	Takip	eden	ay	
ise	öğretmenler	 tarafından	Türk	Sanat	Müzi-
ği	 konseri	 düzenlendi.	 Konserde	 birbirinden	
güzel	 eserler	 seslendirildi.	 İzleyiciler	 etkinlik	
boyunca	hüznü	ve	sevinci	bir	arada	yaşarken	
kimi	zaman	koroya	eşlik	etti.	
	 Düzenlenen	 sanat	 etkinliklerine	 da-
vetliler	ve	çok	sayıda	vatandaş	katıldı.	Midyat	
Kaymakamı	 Ahmet	 Solmaz,	 konser	 sonunda	
emeği	 geçen	 herkese	 teşekkür	 ederek	 çicek	
takdim	etti.	Midyat	Halk	Eğitimi	Merkezi	Mü-
dürü	 Orhan	 Şaşmaz;	 etkinliklere	 büyük	 ilgi	
olduğunu,	çok	 iyi	dönütler	aldıklarını,	bunun	
kendilerine	güç	verdiğini	ve	her	ay	farklı	kon-
serlerle	halkın	karşısına	çıkmayı	hedefledikle-
rini	ifade	ederek	herkese	desteği	için	teşekkür	
etti.	Midyat’ta	sanatlı	akşamlar	her	ay	farklı	bir	
sanat	etkinliği	ile	devam	edecek.
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ÖĞRENCİLER YAPARAK VEÖĞRENCİLER YAPARAK VE
YAŞAYARAK ÖĞRENİYORYAŞAYARAK ÖĞRENİYOR

	 Aziz	Önen	Kız	Anadolu	Lisesinin	öğrencileri	yaparak	ve	yaşayarak	Öğrenme	modeliyle	geleceğe	
hazırlanıyorlar.	Öğretim	programındaki	kazanımlara	yönelik	olarak	sözlü	iletişim	çalışmaları,	sunu	hazır-
lama,	şiir	antolojisi	oluşturma,	şiir	dinletisi,	tiyatro	ve	biyografi,	tarihi	şahsiyetler	ile	ilgili	sosyal	etkinlikler	
düzenleyen	öğrenciler;	öğrendiklerini	bu	şekilde	daha	kalıcı	hale	getiriyor.

“YARATICILIKLARI GELİŞİYOR, ÖĞRENDİKLERİ KALICI HALE GELİYOR”
	 Derste	işledikleri	konuların	daha	kalıcı	hala	gelmesi	için	öğrencilerin	yaparak	ve	yaşayarak	öğ-
renmesini	sağladıklarını	belirten		Tarih	Öğretmeni	Güler	Akdoğan:	“Bilimsel	veriler	ışığında	okulumuzda	
öğretim	programında	yer	alan	kazanımların	öğrenciler	tarafından	daha	iyi	öğrenilmesi	için	yaparak-ya-
şayarak	öğrenme	etkinlikleri	yapılmaktadır.	Bilindiği	üzere	öğrenme	sürecinde	zaman	sabit	 tutulursa	
öğrenen	kişi	okuduklarının	yüzde	onunu,	duyduklarının	yüzde	yirmisini,	gördüklerinin	yüzde	otuzunu,	
hem	görüp	hem	söylediklerinin	yüzde	seksenini;	görüp,	duyup,	söyleyip	dokunduklarının	yüzde	dok-
sanını	hatırlamaktadır.	Yaparak	ve	yaşayarak	öğrenme	eğitim	modeliyle	çocuklarımızın	yaratıcılıklarını,	
problem	çözme	yeteneklerini	geliştirmeyi	hedefliyor;	seçim	yapma,	karar	verme,	sorumluluk	alma,	de-
neme-uygulama,	iş	birliği	geliştirme	ve	yaşıtlarıyla	ilişki	kurma	olanakları	sağlamayı	amaçlıyoruz.”	dedi.
	 Türk	Dili	ve	Edebiyat	Öğretmeni	Yusuf	Kaya	da	ders	konularını	sadece	teorik	olarak	değil,	pra-
tikte	 uygulayarak	 ve	 yaparak	 ve	 yaşayarak	öğrenmeleri	 için	 etkinlikler	 gerçekleştirdiklerini	 aktararak	
şu	ifadeleri	kullandı:	“Öğrencilerimiz	bu	sayede	okuyup,	araştırıp,	dinleyip,	söyleyip,	sunup,	görüp,	yo-
rumlayıp,	puanlayıp	ve	yapıp	öğrenmektedirler.	Programın	merkezinde	etkin	öğrenme	felsefesi	yer	alır.	
“Planla-yap-değerlendir”	sıralı	faaliyetlerini	içeren	bu	programda	çocuk	kendi	ilgi	alanı	içinde	bir	plan	
yapar,	bu	planı	uygular,	çalışma	bitimindeki	hatırlama	sürecinde	ise	planını	uygularken	yapılan	çalışmayı	
hatırlar	ve	yaptıklarını	değerlendirme	fırsatına	sahip	olur.	“	

ETKİNLİKLER
										Kaya,	öğrenciler	için	hazırladıkları	etkinlikleri	şu	şekilde	belirtti:	“Her	öğrenciye	dönem	başında	bir	
şair	biyografisi	araştırma	ödevi	veriliyor.	Öğrenciye	verilen	şairin	araştırılıp	şiirlerinin	okunup	öğrenciye	
göre	en	güzel	şiirinin	tespit	edilip	ezberlenmesi	sağlanıyor.	Daha	önce	öğretilen	kriterlere	göre	öğren-
cilerin	sunumlarını	tiyatral	şekilde	yapmaları	isteniyor.	Öğrencilerin	sunum	zamanları	gelince	önce	şair	
biyografisini	ben	diliyle	anlatması	ya	da	şair	kılığına	girerek	rol	yapması,	hayatını	kısa	film	şeklinde	sun-
ması,	tiyatro	şeklinde	göstermesi	isteniyor.	Etkinlik	sonunda	en	etkili	sunumlar	ödüllendiriliyor.”
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Dargeçit	İlçe	Millî	Eğitim	Müdürlüğü	tarafın-
dan	bu	sene	üçüncüsü	düzenlenen	Darge-
çit	Öğretmenler	Arası	Voleybol	Turnuvası,	
öğretmenlerin	yoğun	ilgisiyle	başladı.	Dar-

geçit	Anadolu	İmam	Hatip	Lisesi	Fen	ve	Sosyal	Bi-
limler	Proje	Okulu	kapalı	spor	solunda	düzenlenen	
voleybol	 turnuvası	 Ramazan	 ayının	 vazgeçilmezi	
haline	gelmeye	devam	ediyor.	 İftar	sonrası	coşku-
lu	ve	heyecanlı	maçlara	sahne	olan	turnuvaya	Dar-
geçit	 halkının	 da	 seyirci	 olarak	 katılımı	 turnuvaya	
renk	 katıyor.	 Coşkulu	 kalabalık	 önünde	 oynanan	
müsabakalarda	 kıran	 kırana	 mücadelelerin	 yanı	
sıra	centilmenliğe	ve	spor	ahlâkına	yaraşır	karşılıklı	
saygı	örneklerine	sık	sık	 rastlanıyor.	Salgın	sonrası	
dönemde	bu	tarz	sportif	faaliyetlerin	devam	etmesi	
tüm	öğretmenlerin	temennisi	olmuş	durumda.	Tur-
nuvaya	katılım	gösterip	ter	döken	öğretmenlerimi-
ze	ve	takımlarımıza	başarılar	dileriz.

DARGEÇİT’TE ÖĞRETMENLER ARASI
GELENEKSEL 3. VOLEYBOL TURNUVASI
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KIZILTEPE’DE SIFIR
ATIK KÜTÜPHANESİ
Ülkemizde 11. Kalkınma Planı, 2022 yılı Cumhur-

başkanlığı Yıllık Programı ve MEB 2019/2023 
Stratejik Planı doğrultusunda Millî Eğitim Ba-

kanlığınca 2022 yılında öncelikli olarak gerçekleştiril-
mek üzere 23 hedef belirlenmiştir. Hedefler arasında 
hayat boyu öğrenme kurumlarında geri dönüşüm ve 
sıfır atık konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları-
nın yapılması bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye-
sinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Kızıltepe 
Halk Eğitimi Merkezi olarak öğretmenlerimiz, usta öğ-
reticilerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte atıkların kont-
rol altına alınarak israfın önlenmesi, kaynakların daha 
verimli kullanılması, “Daha temiz bir dünya daha temiz 
bir Türkiye” ilkesi doğrultusunda “İyi Bir Gelecek, Sıfır 
Atıkla Gerçekleşecek” sloganıyla yola çıktık. Elimizdeki 
mevcut imkânları kullanarak geri dönüştürdüğümüz 
malzemelerle bir kütüphane oluşturduk. Öğretmenle-
rimiz ve usta öğreticilerimizle geri dönüşümü yaygın-
laştırmak amacıyla eskiyi yeniye çevirmek için yeni bir 
bilinç oluşturduk. Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm projesine 
bağlı kalınarak kurumumuzda ve diğer kurs merkez-
lerimizde atık malzemelerden yeniden kullanılabilir 
ürünler ürettik. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz, 
kurslara geri dönüştürülmüş ürünlerle katkıda bulun-
dular. Bu süreçte el ele vererek kullanılmayan tahta-
lardan kitaplıklar oluşturduk. Hurdalıktan getirdiğimiz 
araba lastiklerine minder ve kılıflar dikerek konforlu 
sandalyeler elde ettik. Aynı zamanda eski meyve ka-
saları ise boyanarak kütüphanemizde oturma yerleri 
olarak yerlerini aldılar. Kullanılmayan ipler bulunarak 
yepyeni kilimlere dönüştürüldüler. Atık kumaşlardan 
puflar yapılarak kütüphanede saatlerce sıkılmadan 
oturulup çalışabilecek, kitap okunabilecek bir ortam 
oluşturuldu. Çocuk kitapları, boyama kitapları, ders 
kitapları, yetişkinler için kitaplar tedarik edildi. Kü-
tüphanemizde bilim, sanat, psikoloji, kişisel gelişim, 
felsefe ve edebiyat alanlarıyla ilgili bir okuma alanı 
oluşturuldu. Kütüphanemiz hem bilgi hem de görsel 
sanatlar açısından çok fonksiyonlu  bir halde kendi-
sini ziyaret edenlerin ufkunu açmaktadır. Tamamıyla 
geri dönüşüm kapsamında oluşturduğumuz kütüpha-
nemiz, kurumumuzdan faydalanan kursiyerlerimiz ve 
tüm halkımızın hizmetindedir.



NİSAN 2022

YEŞİLLİ
SIFIR ATIK
KÜTÜPHANELERİ
 Millî Eğitim Bakanlığının “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” 
projesi kapsamında Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Kütüphanesi, atık 
malzemeler kullanılarak yapıldı. Kütüphanemizde Sayın Emine Er-
doğan himayesinde yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve 
“Sıfır Atık” projeleri beraber harmanlanarak oluşturuldu.  Kütüphane 
kurmak için toplanan atık malzemeler idareci, öğretmen, usta öğ-
retici ve kursiyerlerimiz tarafından işlenerek çalışmalara başlandı.  
Kullanılmayan tahtalar, kumaşlar, kasalar, kutular, dolaplar, kablo ma-
karaları, ipler, tekstil malzemeleri “Sıfır Atık” projesi kapsamında öğ-
retmen, usta öğretici ve kursiyerlerimiz tarafından dönüştürülerek 
masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, yer minderi olarak kütüphanede 
kullanıma uygun hâle getirildi.
 Kütüphanemizde her gün 1 saat kitap okuma saati düzen-
lenerek kursiyerlerimizde kitap okuma kültürünün gelişmesi sağlan-
maktadır. Tüm ilçe halkımızı kitap okuma saatinde kütüphanemize 
bekliyoruz.
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BİRLİKTE DEĞİŞİYORUZBİRLİKTE DEĞİŞİYORUZ
BİRLİKTE DEĞİŞTİRİYORUZBİRLİKTE DEĞİŞTİRİYORUZ

 Mardin Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki olanakları etkin kullanarak öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimine 
destek verecek projeler oluşturmak; öğretmenlerin sosyal, kültürel ve akademik anlamda birbirleriyle paylaşımda bulunmalarını sağlamak 
amacıyla “Öğretmence Projesi” hayata geçiriliyor. Bu projenin en temel niteliği, meslektaştan meslektaşa öğrenme olanağı sağlamasıdır. 
Bu anlamda herhangi bir konuda fikri, yeteneği, ilgisi olan öğretmenler bir araya gelerek paylaşımda bulunabilme fırsatı kazanıyor. Bu proje 
kapsamında yer alan bir diğer husus da öğretmenlerin değişim hedeflerini mümkün kılacak ortamları, öğretmenlere sunmaktır. Ayrıca bu 
değişimin sürdürülebilir olması da en tem amaçlar arasında bulunuyor.

 Bu proje vesilesiyle öğretmenler; Bilim ve Teknoloji, Gezi ve Spor, Kültür ve Sanat, Öğretmen Akademisi başlıkları altında birbirin-
den eğlenceli ve öğretici faaliyetler sergileyecekleri yepyeni bir sosyal etkileşim alanına kavuşuyor. Bilim ve teknoloji alanında ülkemizde 
ve dünyada gerçekleşen bilimsel araştırmalar takip edilip bu platformda paylaşılabilecektir. Önerilen her etkinlik, yapılabilirlik durumuna 
göre hemen faaliyete geçirilecektir. Bu faaliyetlere örnek olarak öğretmenler arasında gökyüzü incelemeleri yapılması planlanmaktadır.

 Gezi ve spor alanında bölgenin tarihî mekânları ile doğal coğrafî alanlarının etkinlik grupları tarafından gezilmesi planlanmaktadır. 
Bunun yanı sıra futbol, basketbol, voleybol turnuvaları ve doğada kamp olanakları da yapılacak etkinlikler arasındadır. Kültür ve sanat, 
alanı içerisinde birden çok alt başlığı kapsayan bir alan olduğundan bu faaliyetler için atölyeler kurulması planlanmaktadır. Bu atölyeler; 
sesli kitap okuma, şiir dinletileri, öykü okumaları, resim, heykel, müzik, film izleme gibi etkinlikleri sunmakadır. Sosyal medya hesaplarının 
yanı sıra bu proje dahilinde öğretmenler için radyo yayını da hayata geçilerecektir. Öğretmen akademisi başlığı ise öğretmenlerin kişisel ve 
meslekî gelişimi için var olan birikimlerini paylaşacağı, tartışacağı ve seminerlere katılacağı bir alan sunuyor.

“Birlikte Değiştirelim” başlığıyla hedeflenen bir fikir, hayat buldukça öğretmenler; “Öğretmence Projesi” nin potansiyelinin farkına varacak, 
motivasyonlarını çözüme ve başarı hikâyelerine dönüştürecektir.
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


