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SUNUŞ
 Millî Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde ilimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin nabzını tut-
tuğumuz 81 Çalıkuşu Mardin e-dergimizin 5. sayısı ile siz değerleri okurlarımızın karşısındayız. Dergi 
içeriğimizde detayları ile ele aldığımız “Köy Yaşam Merkezleri” projesi ile yıllardır kapalı bulunan köy 
okullarımızı;  anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane ve farklı birçok alanda hizmet verecek atölye-
lere dönüştürmek üzere kollarımızı sıvadık. Farklı birçok köyümüzde çok kısa sürede tadilatlarımızı ve 
onarımlarımızı tamamlayarak köylerimizi çok daha güçlü yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. İnşallah bu 
çalışmalarımızın neticesinde köy yaşam merkezlerimizi öğrencilerimizin ve köy halkının hizmetine suna-
cağız. Tüm ilçelerimizde hayata kazandıracağımız köy yaşam merkezlerimiz köylerimizin kalbi olacaklar.
Yaptığımız hazırlıklarla ilimizde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Liselere Geçiş Sınavı ile Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ilanıyla iki farklı gurur ve mutluluk yaşadık. Liselere Geçiş 
Sınavı’nda bir öğrencimiz Türkiye 1.si olurken Yükseköğretim Kurumları Sınavı sayısal alanında bir öğ-
rencimiz Türkiye 6.lığı elde etti. Bizlere bu gururu ve mutluluğu yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıyı elde etmelerinde rol oynayan bütün paydaşlarımıza da 
teşekkür ediyorum.
 Türkpatent ve Millî Eğitim Bakanlığımızın iş birliğiyle lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere 
yönelik düzenlenen “Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması”na katılan 
Midyat Fen Lisesi öğrencimiz suyun tasarruflu kullanımıyla ilgili geliştirdiği buluşla Türkiye derecesi elde 
etti. Bunun yanı sıra bir başka büyük etkinlik olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali rüzgârı 
bu yıl Samsun’da esiyor. Bu güzide festivalde Midyat Bilim ve Sanat Merkezimiz Akıllı Ulaşım Yarışma-
sı’nda “NoBelt” ile İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde “Tutuşmayan ve Isıya Yalıtımlı Kumaşların 
Üretimi” isimli projeler ilk 10’a girerek Samsun’da yapılacak TEKNOFEST ödül törenine davet edildi. Her 
iki alanda da emek veren öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve okullarımızı tebrik ediyorum.
 Bu sayımızda tarihimizde çok önemli yer tutan ve geleceğimizi şekillendiren tarihi olaylar da yer 
almakta. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin cesaretiyle 
başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de 
minnet ve şükranla andık. Akabinde bu aziz vatanın kapılarını bizlere açan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi 
ile 30 Ağustos Zafer Bayramı günlerinde ilimiz de dâhil olmak üzere yurdun dört bir yanında farklı et-
kinlikler düzenlendi. Bir kez daha bu güzel vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal 
eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. 81 Çalıkuşu Mardin dergimizin 5. sayısının eğitim 
camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



TEMEL 
EĞİTİM GENEL 
MÜDÜRÜMÜZ 
TUNCAY 
MORKOÇ 
MARDİN’DE

 Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi; öğren-
cilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişi-
mini destekleyen okul ortamlarının oluşturulmasını 
sağlamak ve okullar arası başarı ve imkân farklı-
lıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlen-
dirmek amaçlarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü  tarafından gerçekleştiri-
len kapsamlı bir projedir.

 Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsa-
mında bir dizi toplantı ve incelemelerde bulunmak 
üzere ilimize teşrif eden Temel Eğitim Genel Mü-
dürümüz Sayın Tuncay Morkoç ve İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Sayın Murat Demir’in katılımlarıyla 
istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; İlçe 
Millî Eğitim Müdürlerimiz, İl Millî Eğitim Müdür 
Yardımcılarımız, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdür-
lerimiz ve ayrıca ilimiz genelindeki Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okullarımızın yöne-
ticileri de katılım sağladı.



Program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’mızın okunmasının ardından İl 
Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat 
Demir’in açılış konuşmaları ile başladı. 
Konuşmalarında Mardin ilimizin genel 
durumunu sayısal veriler ile açıklayan 
Müdürümüz, proje kapsamında ilimize 
sunulan katkılardan bahsetti. İlimize 
proje kapsamında 182 anasınıfı, 448 
kütüphane, 294 takım anasınıfı dona-
tım malzemesi sağlanmış, ayrıca 129 
anasınıfımızın onarımı ve 196 okulu-
muzun iyileştirilmiş olmasından bahse-
den Müdürümüz; Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü tarafından Mardin ilimize 
sunulan bu imkânlardan ötürü Genel 
Müdürümüz başta olmak üzere proje-
de emeği geçen herkese teşekkürlerini 
sundu.

Ardından Genel Müdürümüz Sayın 
Tuncay Morkoç; Temel Eğitimde 10 Bin 
Okul Projesi kapsamında Mardin iline 
kazandırılan ve kazandırılmaya devam 
edilen anaokulu, atölye, kütüphane ve 
eğitim materyali destekleriyle Temel 
Eğitim ortamlarının iyileştirilmesinin 
hep birlikte gerçekleştirileceğini ifade 
eden konuşmasında Mardin’in tüm 
ilçelerindeki okullara ait sayısal veriler 
sunarak dinleyicilerle etkileşimli bir 
şekilde sunumunu gerçekleştirdi. Özel-
likle Halk Eğitimi Merkezlerinin deste-
ğiyle öğrenci ve velilere yönelik eği-
timlerin artırılması gerektiğine değinen 
Morkoç, gerçekleştirdiği sunumun 
ardından dinleyicilerden sorular alarak 
tek tek cevapladı



 Temel Eğitimde 10 Bin 
Okul Projesi kapsamına alınan 
okullarımızın mevcut durumlarının 
görüşüldüğü toplantıda Mardin 
genelinde yapılan ve yapılacak 
çalışmalar, tüm detaylarıyla ele 
alındı. Yapılan toplantı sonrasında 
Temel Eğitim Genel Müdürümüz 
Sayın Tuncay Morkoç, İl Millî Eği-
tim Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın 
Murat Demir, Genel Müdürümüzü 
makamında ağırladı.



 Müdürlüğümüz Ar-Ge 
personelinin de yer aldığı ziya-
rette İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Sayın Murat Demir öncülüğünde 
Ar-Ge birimimizin gerçekleştir-
diği çalışmalar ve projeler hak-
kında Temel Eğitim Genel Mü-
dürümüz Sayın Tuncay Morkoç’a 
bilgi verildi.



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ
15 Temmuz 2016 Cuma akşamı sözde askerî bir grup tarafından Türk milletine karşı darbe 
girişimi olmuştur. Aziz milletimiz, bu sözde askerî grup karşısında kararlı ve dik duruşuyla 
istikbalini korumayı başarmıştır. Bir grup hain tarafından düzenlenen bu darbe girişimi, 

Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde aziz milletimiz tarafından engellenmiştir.
Milletimiz, dünyada eşi görülmemiş bir cesaret ile 15 Temmuz darbe girişiminin engellen-
mesinde çok önemli rol oynamış; büyük bir demokrasi zaferine imza atmış ve Türk milleti-

nin bağımsızlık sevdasını dünyaya bir kez daha göstermiştir.
16 Temmuz sabahı milletimizin desteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğü iş birliğinde darbe girişimi bastırılmıştır. Suçlular tek tek tespit edilerek yargı 

önünde hesap vermiştir.
Bu gecede darbecilere karşı direnen vatandaşlarımızdan 251 kişi şehitlik, binlerce kişi de 
gazilik mertebesine erişmiştir. Kahramanlarımızı bir kez daha yâd ederek gösterdikleri 

mücadele için onlara şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu kahramanlık hikâyeleriyle dolu geceyi unutmamak için 15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü’nün önemini kavramak, millî birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine yöne-

lik etkinliklerde bulunmak, bizler için unutulmaz hatıralar bırakacaktır.
15 Temmuz gecesi; milletimizin bağımsızlık sevdasının tarihteki en yakın, en canlı, en etki-

leyici örneklerinden biri olmuştur.





KÖY YAŞAM MERKEZLERİ’NİN 
AÇILMASI
 Millî Eğitim Bakanı-
mız Sayın Mahmut Özer, 
köy okullarının aktif eğitim 
birimleri olarak kullanılması 
için “Köy Yaşam Merkez-
leri” konsepti altında yeni 
bir süreci başlatacaklarını, 
bu kapsamda dörtfarklı 
bakanlığın iş birliğinde 
köy okullarında tarım ve 
hayvancılık gibi alanlarda 
halk eğitimi kurslarının ve 
yaz kampı gibi faaliyetlerin 
düzenleneceğini bildirmişti. 
Bu kapsamda köy okulları-
mızı “Köy Yaşam Merkezi”-
ne çevirmeye başladık.



 Köy Yaşam Merkezleri Projesi 
ile kullanılmayan köy okulu binaları; 
ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, 
ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, 
atölye, gençlik kampı gibi eğitsel ve 
sosyal etkinliklerin yapılacağı alanla-
ra dönüştürülüyor. Köy yaşam mer-
kezleri, öğrencilerin ve köy halkının 
hizmetine sunuluyor.
 İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Sayın Murat Demir, aktif olarak 
kullanılmayan köy okullarımızı tek-
rar hayata kazandırmak için eğitim 
kurumlarına ve yaşam merkezlerine 
dönüştürerek öğrencilerimizin ve 
köy halkımızın hizmetine sunmak 
için okullarımızda gerekli onarım ve 
bakım çalışmalarını başlatmıştır.
 Köy Yaşam Merkezi olarak 
hizmet vermesi planlanan; Ömer-
li ilçemizde 2008 yılında kapatılan 
Kocasırt İlkokulu binası ile Kızıltepe 
ilçemizde Kocalar, Ayaz, Akyüz, Belli, 
Otluca ve Yumaklı köylerindeki atıl 
durumda bulunan okul binalarında 
bakım, onarım ve donatım çalışma-
larına başlandı. İl Millî Eğitim Müdü-
rümüz Murat Demir; bakım, onarım 
ve donatım çalışmalarına başlanan 
köyleri tek tek ziyaret ederek çalış-
maları yerinde inceledi.
 Diğer ilçelerimizde de köy ya-
şam merkezleri kurulması için gerekli 
çalışmalar devam etmektedir.

Kullanılmayan Köy Okulu Binaları 
Halkın Hizmetine Sunulacak



TÜRKPATENT ve Millî Eğitim 
Bakanlığı iş birliğiyle lise düze-
yinde öğrenim gören öğrencilere 
yönelik düzenlenen “Patentle 
Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent 
ve Faydalı Model Yarışması”na 
katılan Midyat Fen Lisesi öğ-
rencimiz, Türkiye derecesi yaptı. 
Midyat Fen Lisesi öğrencimiz 
Yusuf Yenigün, aldığı patentle 
Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent 
ve Faydalı Model Yarışması için 
suyun tasarruflu kullanılmasıyla 
ilgili bir proje tasarladı. Yenigün, 
“İnsanların Su Tüketimini Sınır-
layıp Sadece Bu Sınıra Göre Belli 
Bir Miktar (Sadece Kartımızda 
Bulunan Günlük) Su Veren Kartlı 
(Akıllı) Musluklar” isimli buluşa 
imza attı.

PATENT VE 
FAYDALI MODEL’DE 
TÜRKİYE DERECESİ 
MARDİN’DEN



Öğrencimize Ödülünü
İki Bakanımız Takdim Etti
 Öğrencimiz Yusuf Yenigün, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mus-
tafa Varank ile Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımlarıyla gerçekleştirilen 
törende bakanlarımızın elinden aldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir,
Öğrencimizi Tebrik Etti

 Mardin İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir: “Midyat Fen Lisesinde öğrenim 
gören öğrencimiz Yusuf Yenigün, Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve 
Faydalı Model Yarışması’nda suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili tasarladığı ‘İnsan-
ların Su Tüketimini Sınırlayıp Sadece Bu Sınıra Göre Belli Bir Miktar Su Veren Kartlı 
Musluklar’ isimli buluşuyla Türkiye finalisti oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu ile 
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı 
Model Yarışması ile öğrencilerimizin teknolojik gelişimin en önemli adımlarından 
biri olan patent konusunda farkındalıklarının artırılması, patent araştırması ve 
patent/faydalı model başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmala-
rı; akademik çalışmalarında ve meslek hayatlarında kullanacakları teknik bilgileri 
edinmeleri, geliştirmeleri ve girişimci kimlikleri ile ülkemizin teknoloji alanındaki 
birikimine katkı sağlayacak buluşlar gerçekleştirmelerinin desteklenmesi amaç-
lanıyor. Mardin’in, 6 ay öncesine kadar yayımlanan raporlarda son sıralarda yer 
alırken bugün Patent ve Faydalı Model alanında Türkiye derecesi alıyor olması 
bizler için mutluluk verici. Öğrencilerimizin bu alanlardaki çalışmaları, ilimiz eğiti-
mi adına çok önemli adımlardır. Eğitim alanında yapılan tüm çalışmalarda daima 
çocuklarımızın yanındayız. 1035 başvurunun değerlendirildiği yarışmada buluşuy-
la 11. olarak Türkiye derecesi elde eden öğrencimizi, destekleriyle öğrencimizin 
yanında olan okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve Patent ve Faydalı Model İl 
Koordinatörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” dedi.



MARDİN İL EĞİTİM 
TARİHİ MÜZESİ
Mardin’de eğitim tarihi çok eski zamanlara dayan-
maktadır. Eğitimle ilgili en eski bilgiler, M.Ö. 2000’li 
yıllarda Deyrulzaferan Manastırı’nda verilen din 
eğitimine aittir. Artukoğlu, Akkoyunlu ve Osmanlı 
Dönemi’ne referans veren eğitim kurumlarına bakıl-
dığında bu kurumların şehrin dokusuna Türk-İslam 
kimliğini kazandırdığı görülür. Artukoğulları Döne-
mi’nde medrese eğitimine, Akkoyunlu Dönemi’nde 
cami ve zaviye eğitimine daha fazla önem verilmiş-
tir. Osmanlı döneminde ise cami külliyesi kapsamın-
da eğitim daha çok önem kazanmıştır.



MARDİN İL EĞİTİM 
TARİHİ MÜZESİ
Mardin’de eğitim tarihi çok eski zamanlara dayan-
maktadır. Eğitimle ilgili en eski bilgiler, M.Ö. 2000’li 
yıllarda Deyrulzaferan Manastırı’nda verilen din 
eğitimine aittir. Artukoğlu, Akkoyunlu ve Osmanlı 
Dönemi’ne referans veren eğitim kurumlarına bakıl-
dığında bu kurumların şehrin dokusuna Türk-İslam 
kimliğini kazandırdığı görülür. Artukoğulları Döne-
mi’nde medrese eğitimine, Akkoyunlu Dönemi’nde 
cami ve zaviye eğitimine daha fazla önem verilmiş-
tir. Osmanlı döneminde ise cami külliyesi kapsamın-
da eğitim daha çok önem kazanmıştır.

Mardin İl Eğitim Tarihi 
Müze binası, Süryani bir 
aile tarafından 1880’lerde 
yaptırılmıştır

 Mardin’de bulunan 
Kasımiye ve Zinciriye Med-
reseleri, dönemlerinin en iyi 
kurumları olarak kabul edil-
mektedir. Bu medreselerde 
İslamî İlimlerle birlikte fenni 
ilimler de öğretilmekte, özel-
likle astronomi ve tıp alanla-
rında oldukça ileri bir eğitim 
verilmekteydi. Cumhuriyet 
Dönemi ile birlikte modern 
eğitim sistemine kavuşan 
Mardin’de, 1920’li yıllarda 
Gazi Paşa İlkokulu ve Ticaret 
Lisesi, 1946 yılında Mardin 
Sanat Okulu, 1950 yılında 
Mardin Lisesi, 2006 yılında 
Mardin Fen Lisesi eğitim-öğ-
retim hayatına başlamıştır.
 Mardin İl Eğitim Tarihi 
Müze binası, Süryani bir 
aile tarafından 1880’lerde 
yaptırılmıştır. Süryani evle-
ri Müslüman ev tipi örnek 
alınarak tasarlanmıştır. Bu 
yapının da mekân kurgusu 
ve genel mimari özellikleri 
incelendiğinde Mardin’deki 
Müslüman evlerinin örnek 
alındığı görülmektedir. Yapı 
malzemesi olarak sarımtırak 
renkli kalker taşı kullanıl-
mıştır. Mekanların üst örtü 
sistemi çapraz tonozdur. İç 
mekânlar sıvalı, dış cepheler 
sıvasız kesme taşlıdır.  
 Bir dönem hastane ve 

ardından ilkokul olarak 
kullanıldıktan sonra bina, 
Halk Eğitim Merkezi’ne 
daha sonra da İl Eğitim 
Tarihi Müzesi’ne dönüştü-
rülmüştür. I. Dünya Savaşı 
sırasında 1914-1915’te 
Almanlar, şehir arabalarıyla 
1. Cadde’ye giremeyince 
bazı binaları yıktırmışlardır. 
1. Cadde üzerinde yer alan 
Halk Eğitim Binası’nın da 
bu yıkım sırasında ön cep-
hesi kesilerek bina geriye 
doğru çekilmiştir.  
 Aralık 2017’de 
müze olarak ziyarete açılan 
Mardin İl Eğitim Tarihi 
Müzesinde halihazırda 
50’ye yakın yazılı materyal 
(hitap, dosya, sicil defteri 
vb.), 60’a yakın obje (te-
pegöz, sinema makinesi, 
projeksiyon, daktilo, piya-
no vb.), 50’ye yakın eğitim 
aracı (cetvel, pergel, hesap 
makinesi, deney malzeme-
leri vb.) ve 10’a yakın proje 
ödevi sergilenmektedir. 
Ayrıca müzede uygulama 
atölyeleri de mevcuttur.
 Halkımız, İl Eğitim 
Tarihi Müzesindeki eserleri 
incelemek istediğinde Eski 
Mardin’de 1. Cadde üze-
rindeki tarihi binayı ziyaret 
edebilir.



LGS VE YKS’NİN
MARDİN’DEKİ YANSIMALARI

İl Millî Eğitim Müdürümüz, Lgs Türkiye Birincisi Olan Öğrencimizi Makamında Ağırladı
5 Haziran 2022 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı, ilimiz genelinde; 315 okulumuzda, 1.109 
salonda, 2.852 öğretmenimizin gözetiminde ve 8. sınıfı tamamlayan 17.733 öğrencimizden 
11.765’inin katılımıyla sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda, öğrencimiz Robin Çiya Öz-
kan; tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla LGS 2022 Türkiye birincisi oldu.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Demir; Liselere Giriş Sınavı’nda Türkiye birincilerinden 
olan öğrencimiz Robin Çiya Özkan ile öğrencimizin okul müdürü ve ailesini makamında ağırla-
yarak tebrik etti. Ardından İl Millî Eğitim Müdürümüz ile birlikte Valilik makamına geçen öğren-
cimiz, Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş tarafından tebrik edildi.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Öğretmenlerimiz ve öğrencimizin ailesi 
başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında Mardin’in Başarısı
LGS maratonunun ardından 18-19 Haziran 2022 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı ger-
çekleştirildi. 3.234.318 adayın başvuru yaptığı sınava 3.008.287 aday katılım sağladı. Adayların 
1.852.678’i AYT oturumuna, 132.485’i de YDT oturumuna katıldı. 
Sınav sonuçlarının ilanından sonra Mardin, adını Türkiye 6’ncısı ile duyurdu. Mardin Fen Lisesi 
öğrencisi Emre Aydın sayısal alanda Türkiye 6’ncısı olurken yine aynı okuldan Selman Doğan 
Türkiye 103’üncüsü, İrem Özmen ise Türkiye 149’uncusu oldu. Bu derecelerle YKS sayısal ala-
nında Mardin’in ilk üçünde Mardin Fen Lisesi öğrencileri yer aldı. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin 
aileleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.



KURSİYERLERİMİZ 
VATANDAŞLARIMIZLA 
BULUŞUYOR
PROJESİ

 Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi tarafın-
dan anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi 
hayata geçirildi. Proje kapsamında “Saç 
ve Sakal Kesim Kursu”nun usta öğretici ve 
kursiyerleri, kırsal mahallelerimizde yaşayan 
vatandaşlarımızla buluşuyor. 
 Usta Öğretici Emrah Bilen ve kursi-
yerleri; her hafta bir kırsal mahalleye gide-
rek ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve çocukları 
tıraş ediyor. Bu proje sayesinde hem vatan-
daşlarımız seviniyor hem de kursiyerlerimiz 
öğrendiği pratik bilgileri uygulama fırsatı 
buluyor. 24 Temmuz 2022 tarihinde başlatı-
lan proje kapsamında şimdiye kadar 4 kırsal 
mahallede yaklaşık 200 vatandaşa hizmet 
verildi. Bu anlamlı proje bir süre daha de-
vam edecektir.



MİDYAT
BİLİM VE SANAT MERKEZİ

’TE
2019 yılında kurulan Midyat Bilim ve 
Sanat Merkezi, 2021 yılında TÜBİTAK 
ve TEKNOFEST proje yarışmalarındaki 
başarısını bu yıl da sürdürdü. Midyat 
BİLSEM; TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali kapsamındaki yarış-
malara 2022 yılında da ekip ruhunun 
getirdiği sinerji ile 13 proje ile başvu-
ruda bulundu. Ön değerlendirmeyi 
geçen 6 projenin detaylı başvurusu 
yapıldıktan sonra yapılan değerlendir-
me ile kendi alanlarındaki on binlerce 
proje içerisinden yüksek puan alan 4 
proje TEKNOFEST’te Türkiye finaline 
davet edildi.
 Akıllı Ulaşım Yarışması’nda “NoBelt”, 
İnsanlık Yararına Teknolojiler Afet 
Yönetimi kategorisinde “Tutuşmayan 
ve Isı Yalıtımlı Kumaşların Üretimi”, 
Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde 
“Cankurtaran Robot”, Sosyal İnovas-
yon kategorisinde de “Akılı İlaç Veri 

Sistemi ve Ambalajı” isimli projeler 
Kurum Müdürü Ramazan Arslan, Fen 
Bilimleri Öğretmeni Yusuf Kaplan ile 
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Meh-
met Ali Bozkurt danışmanlığında Ordu 
ve Rize’de yapılan final yarışmasına 
katılmıştır. Proje sunumlarının ardın-
dan yapılan jüri değerlendirmesinde 
Akıllı Ulaşım Yarışması’nda “NoBelt” ile 
İnsanlık Yararına Teknolojiler katego-
risinde “Tutuşmayan ve Isıya Yalıtımlı 
Kumaşların Üretimi” isimli projeler ilk 
10’a girerek Samsun’da yapılacak TEK-
NOFEST ödül törenine davet edilmiştir.  
Midyat Bilim ve Sanat Merkezi tüm 
fonksiyonları ile ekip ruhu ile çalışmayı 
önemsemektedir. Kurum içi rekabetten 
çok; iş birliğinin ön plana çıktığı kurum, 
kısa süre önce kurulmasına rağmen yol 
aldığı vizyon ve hedeflediği misyonun 
meyvelerini toplamaya başlamıştır.



Yarışma Adı

Akıllı Ulaşım
Yarışması

İnsalık Yararına 
Teknolojiler

İnsalık Yararına 
Teknolojiler

İnsalık Yararına 
Teknolojiler

ALTASES

NanoBilsem

Cankurtaran

Profteam

NoBelt

Tutuşmayan ve 
ısı Yalıtımlı

Cankurtaran 
Robot Tekne

Akıllı İlaç Veri 
Sistemi

- Rüzgar TAN
- Arin ASLAN
- Melisa DOĞAN
- Hasan KAYA

-Yasin Türen
-İdil Elif Yıldırım
-Arzum Güneş Kara
-Arin Aslan

- İdil Elif Yıldırım
- Melisa Doğan
- Arzum Güneş Kara
- Rüzgar Tan

-Hasan Kaya 
-Zeynep Ece Saylık

Mehmet Ali 
BOZKUR

Yusuf Kaplan

Yusuf Kaplan

Ramazan Arslan

İlk 10’a girdi

İlk 10’a girdi

Finalist

Finalist

Takım Adı Öğrenciler Danışman DereceProje Adı

Finalist Projelerin İsimleri Ve Takımları Temsil Eden Öğrenciler



ERASMUS+ MESLEKÎ 
EĞİTİM PROJELERİ KALİTE 
STANDARTLARI VE İYİ 
UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI
Türkiye Ulusal Ajansı Meslekî Eğitim Koordi-
natörlüğü tarafından düzenlenen Erasmus+ 
Meslekî Eğitim Projeleri Kalite Standartları 
ve İyi Uygulamalar Çalıştayı, 23-24 Ağustos 
2022’de Kars’ta gerçekleşti. Akreditasyon 
sahibi olan tüm illerden katılım sağlanan 
çalıştaya ilimizden Ar-Ge ve Erasmus+ Koor-
dinatörümüz Mustafa Aydın katılım gösterdi.
Çalıştayda, Erasmus+ Meslekî Eğitim alanın-
da illerde yapılan hareketlilik faaliyetlerinin 
içerdiği başlıklar ele alındı. Erasmus Kalite 
Standartları belgesinin içeriğiyle ve sahada 
yaşanan problemlerle ilgili fikir alışverişinin 
yapıldığı bir toplantının ardından katılımcılar, 
çalıştay masalarına ayrıldı. Masalarda; proje-
nin finansal yönetimi, dil yeterliği gibi konu-
lar konuşuldu. Son olarak daha önce gerçek-
leştirilen projelerden iyi örnekler sunumları 
yapıldı ve çalıştay sona erdi.



ANADOLU 
MEKTEBİ 10. 
YIL EDEBİYAT 
VE KÜLTÜR 
KAMPI

 Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığının Anadolu 
Mektebi Yazar Okumaları programı kap-
samında ilimizde 7 lise ve 4 ortaokuldan 
öğrencilerimiz;belli yazarların kitaplarını 
okuyor, paneller düzenleyip ders içi et-
kinlikler yapıyor. Anadolu Mektebi kapsa-
mında her yıl çeşitli şehirlerde öğrenci ve 

öğretmen kampları düzenleniyor, aka-
demisyen ve alanında uzman konukların 
da katılımıyla çeşitli kültürel etkinlikler 
yapılıyor.
 Bu yıl 15-19 Ağustos 2022 tarihleri 
arasında düzenlenen Anadolu Mekte-
bi 10. Yıl Edebiyat ve Kültür Kampı, T.C. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının Ladik Akdağ 
Doğa ve İzcilik Gençlik Kampı tesisinde 
gerçekleştirildi.
Mardin ilimizden kampa; Anadolu Mek-
tebi İl Koordinatörümüz Elif Fırat, Meh-
met Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülnaz 
Olğaç Meral ile öğrencileri Semanur Öz-
koç ve Hatice Düşünceli katılım gösterdi.
 Programa; Anadolu Mektebi 
Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü ile 
birlikte Prof. Dr. Beyhan Kanter, Prof. Dr. 
Fatih Kanter, Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas 
Kuran, Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış, Dr. 
Muhammed İkbal Güler ve Öğretmen 
İsmail Elmacıkkatılarak edebiyat okuma-
ları, kitap tahlilleri ve çeşitli seminerlerile 
öğrencilerimizle buluştu. Bu etkinliklerin 
yanı sıra Samsun şehir gezisi, Anadolu 
Mektebi öğrencileri tarafından düzen-
lenen şiir dinletisi, Samsun Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu’nun sunduğu konser 
etkinlikleri gerçekleştirildi.
 Eğitici, keyifli ve yoğun geçen bir 
programın ardından şehirlerine dönen 
katılımcılarımız adına; onlara bu fırsatı 
sunan Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Anadolu Mektebi’ne 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.



Bağımsızlıktan yoksun 
bir ulus, uygar insanlık 

karşısında uşak olmaktan 
kurtulamaz.

M. Kemal Atatürk



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA
ADIM ADIM

 Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra kamuoyunda ve TBMM’de taarruz için sabır-
sızlıklar baş göstermiştir. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal Paşa, 6 Mart 1922’de Büyük 
Millet Meclisinin gizli bir toplantısında endişe ve huzursuzluk duyanlara “Ordumuzun kararı, ta-
arruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha 
zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirlerle yapılacak taarruz, hiç taarruz etmemekten çok 
daha kötüdür.” diyerek bir taraftan zihinlerdeki şüpheyi bertaraf etmeye çalışırken diğer taraf-
tan da orduyu son zaferi sağlayacak bir taarruz için hazırlamıştır.
 1922 yılının Haziran ayı ortalarında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruza geç-
me kararını almıştır. Asıl amaç; yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin bir 
sonuç alacak şekilde vurmaktır. Büyük Taarruz ve bu taarruzu taçlandıran Başkomutan Meydan 
Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın son safhasını ve zirvesini teşkil etmiştir. Mustafa Kemal 
Paşa, 3 yıl 4 aylık süreçte Türk milletini ve ordusunu adım adım hedefe taşımıştır.
 İki ordunun insan ve tüfek yönünden aşağı yukarı birbirine denk olmasına karşın maki-
neli tüfek, top, uçak ve özellikle motorlu araçlar yönünden üstünlük Yunan ordusundaydı. Yalnız 
süvari (kılıç) olarak Türk ordusu üstünlüğe sahipti. Bir taarruz ve özellikle de takip harekâtında 
tank ve motorlu araçların bulunmadığı o zamanki savaşlarda, süvarinin oynayacağı rolün çok 
önemli olduğu yadsınamaz bir gerçekti. Mustafa Kemal Paşa, 19 Ağustos 1922’de Ankara’dan 
Akşehir’e giderek 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana taarruz emrini vermiştir.
 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fev-
zi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocate-
pe’deki yerini almıştır. Büyük Taarruz burada başlamış, topçuların sabah saat 04.30’da taciz ateşi 
ile başlayan harekât, saat 05.00’te önemli noktalara yoğun topçu ateşi ile devam etmiştir.
 Taarruzun birinci günü, sıklet merkezindeki 1’inci Ordu Birlikleri, Büyük Kaleciktepe’den 
Çiğiltepe’ye kadar on beş kilometrelik bir bölgede düşmanın birinci hat mevzilerini ele ge-
çirmiştir. 5’inci Süvari Kolordusu düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda 
bulunmuş, 2’nci Ordu da cephede tespit görevini aksatmadan sürdürmüştür.
 27 Ağustos Pazar sabahı gün ağarırken Türk ordusu bütün cephelerde yeniden taarruza 
geçmiş, bu taarruzlar çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla gerçekleştirilmiştir. 
Afyon kurtuluşun şanlı ve şerefli müjdesi olmuş, Başkomutanlık Karargâhı ile Batı Cephesi Ko-
mutanlığı Karargâhı Afyon’a taşınmıştır.
 28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri başarılı geçen taarruz harekâtı, düşma-
nın 5’inci Tümeninin çevrilmesi ile sonuçlanmıştır. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi 
yapan komutanlar, hemen harekete geçerek muharebenin süratle sonuçlandırılmasını gerekli 
bulmuşlardır. Düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak tama-
men teslim olmalarını sağlama yolunda karar almışlar ve karar süratli ve düzenli bir şekilde 
uygulanmıştır. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekâtı, Türk ordusunun kesin zaferi 
ile sonuçlanmıştır. Büyük Taarruz’un son safhası Türk askerî tarihine Başkomutan Meydan Mu-
harebesi olarak geçmiştir.
 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda, düşman ordusunun büyük 
kısmı dört taraftan sarılarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ateş hatları arasında, bizzat Zaferte-
pe’den idare ettiği savaşta, tamamen yok edilmiş veya esir edilmiştir. Anadolu’daki Yunan kuv-
vetlerinin yarısı imha veya esir edilmiş, kalan bölümü ise üç grup halinde çekilmiştir.
 Büyük Zafer’den iki yıl sonra Mustafa Kemal Paşa, Başkomutan Meydan Muharebesi’ni 
sevk ve idare ettiği Zafertepe’de 30 Ağustos 1924 tarihinde Büyük Zafer’in önemini şu şekilde 
ifade etmiştir: “... Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelleri burada atıldı. Ebedî hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu sema-
da uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır...”
 Mustafa Kemal ATATÜRK’ün engin ileri görüşlülüğüyle kurulan Cumhuriyet, ulusal ege-
menliğe dayanan yönetim biçimi olmasının yanı sıra kapsamlı bir aydınlanma ve çağdaşlaşma 
atılımıdır.



Millî Eğitim Bakanlığının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı-
nın yaz döneminde ilk kez açtığı BİLSEM destekleme ve ye-
tiştirme kursları kapsamında, Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar 
Bilim ve Sanat Merkezi yaz okulu faaliyetleri gerçekleştiril-
di. 18 Temmuz’da başlayan yaz okuluna Artuklu ilçesinde 
öğrenim görenve BİLSEM öğrencisi olmayan 200 civarında 
öğrenci başvuru yaptı.
 BİLSEM öğretmenlerinin görev aldığı kurslarda öğ-
renciler, eğlenerek ve öğrenerek zaman geçirirken çeşitli 
BİLSEM atölyeleriyle tanışma fırsatı buldu. Öğrencilerimiz;-
bilimsel araştırma teknikleri, görsel sanatlar, robotik, akıl 
oyunları ve erdem atölyelerinde yeteneklerini geliştirdi.
 Ayrıca; bu yıl içerisinde 4.000’den fazla ziyaretçinin 
ağırlandığı, Türkiye’deki sayılı planetaryumlardan olan,Do-
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük planetar-
yumuylakurumumuzda yaz okuluna devam eden öğrenci-
lerimiz de buluşma imkânına sahip oldular. “Uzaya gitmeye 
en yakın deneyimleme” olarak adlandırılan planetaryumda 
öğrenciler, çıplak gözle gece baktıkları yıldızları yakından ta-
nıma imkânı yakaladılar. Planetaryumun yanı sıra yine Prof. 
Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinde bulunan uzay 
gözlemevinde profesyonel bir teleskopla incelemelerde bu-
lundular.
 14 Ağustos tarihine kadar devam eden BİLSEM yaz 
okulu, öğrenci ve velilerin memnuniyetleriyle sona erdi.

PROF. DR. AZİZ SANCAR 
BİLİM VE SANAT MERKEZİ 
YAZ OKULU FAALİYETLERİ



MARDİN’İN İLK ÇOCUK
TİYATRO EKİBİ: SİHİRLİ 

KUMPANYA



 Tiyatro eğitmeni Mehmet Nezih Şeran 
tarafından kurulan Sihirli Kumpanya, Mardin’in ilk 
çocuk tiyatro ekibidir. Oyuncu Demet Gür, Fatih 
Emir Gazan, İpek Avcı ve teknik ekibiyle birlikte 
Sihirli Kumpanya; özellikle dezavantajlı bölgelerde 
yaşayan çocukları tiyatro ile tanıştırmak ve onlara 
yeni ufuklar açmak amacıyla kurulmuştur. Oyunla-
rında hayvan sevgisi, dijital farkındalık, doğayı ko-
ruma, kitap okumanın önemi gibi mesajlar vermeyi 
amaçlayan kumpanyanın nihai amacı; tiyatro aracı-
lığıyla köy çocuklarına ulaşmak ve onlara dışarıda 
bambaşka dünyaların olduğunu göstermektir.

Gençler Arası Tiyatro Yarışmasında Bölge Birincisi 
Mardin
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 
Gençler Arası Tiyatro Yarışması’nda il birincisi olan 
Sihirli Kumpanya ekibi; Siirt, Şırnak, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Kilis 
birincilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bölge fina-
linde birinci olarak Ankara’da düzenlenecek Türki-
ye finallerinde yarışmaya hak kazandı. Mardin’in ilk 
çocuk tiyatrosu olarak bir yeniliğe imza atan ekibin 
Güneydoğu Anadolu finallerinde ilk kez Mardin 
birinciliğine de imza atması şehirde büyük yankı 
uyandırdı. Sihirli Kumpanya ekibinin bölge birinci-
liği şehirde bir ilk olduğundan Mehmet Nezih Şera, 
GAP TRT Diyarbakır Radyosu’nun konuğu oldu. 
Sihirli Kumpanya’nın kuruluşundan, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi birinciliğine uzanan süreç ve “Sıra 
Kimde” oyunu hakkında yapılan söyleşi ile Sihirli 
Kumpanya’nın sesi daha fazla insana ulaştı

Sıra Kimde?
 Sihirli Kumpanya ekibine bölgede 
galibiyeti getiren “Sıra Kimde” adlı oyun; farklı 
kültürlerden ve yaşantılardan kadınların yaşa-
dığı şiddeti, örnek teşkil etmemesi adına açık-
ça göstermeden çarpıcı bir şekilde yansıtmak, 
toplumumuzun kanayan yarası olan bu konu 
hakkında farkındalık oluşturmak ve kadınla-
rımızın sesini tüm ülkeye duyurmak amacıyla 
ekip oyuncularından Demet Gür tarafından 
yazılmıştır. Kumpanyanın kurucusu Mehmet 
Nezih Şeran tarafından yönetilen oyun, Tür-
kiye finallerinde yarışmaya hak kazanması ile 
ülke çapında daha geniş kitlelere hitap etme 
şansı elde etmiştir.
 Oyunu izleyen çocuklar; Oyun Diyarı’n-
da seyirci çocuklarla beraber Bilcini’nin bilme-
celerini cevaplar, Oyun Cini’nin verdiği sek sek 
oynamak, ip atlamak, körebe oynamak gibi 
görevleri yerine getirirler.Daha sonra evlerine 
döndüklerinde Oyun Diyarı sayesinde artık 
tablet ve telefonu daha az kullanıp arkadaşla-
rıyla oyun oynamaya, kitap okumaya ve ailele-
riyle olmaya daha çok zaman ayırırlar.
 Bu oyunla çocuklarda teknolojiyi bi-
linçli kullanma farkındalığı yaratmak ve onlara 
kitap okumanın, aileleriyle vakit geçirmenin ve 



arkadaşlarıyla yüz yüze oyunlar oynamanın öne-
mini hatırlatmak amaçlanmıştır. Oyun Diyarı’nı 
diğer çocuk oyunlarından ayıran en önemli özellik 
ise oyunun etkileşimli olmasıdır. Yani belli bö-
lümler; oyuncular ve izleyici çocuklar ile beraber 
oynanmakta, böylece çocuklar sahnede körebe, 
seksek gibi oyunları hatırlamakta, çeşitli bilmece-
lere cevap vermektedirler. 

Köy Çocuklarının Tiyatro ile Tanışması
 En önemli kuruluş amacı dezavantajlı 
bölgelerdeki çocukları tiyatro ile tanıştırmak olan 
Sihirli Kumpanya ekibi masrafları karşılayabilmek 
adına köy çocukları için askıda bilet uygulamasını 
başlatarak Mardin’in Yaylı, Uzunköy, Alıçlı, Ova-
köy ve Sancar adlı köylerindeki çocukları merkeze 
taşımış ve onların tiyatro ile tanışmalarını sağla-
mıştır.
 26-27-28 Ağustos’ta Turgay Tanülkü, Salih 
Kalyoncu, Levent Ülgen, Orhan Aydın gibi büyük 
ustaların katılımlarıyla gerçekleşecek olan 1. Alan-
ya Tiyatro Festivali’nde, kadınlarımızın yaşadığı 
sorunlara dikkat çeken “Sıra Kimde” adlı oyun-
larıyla Sihirli Kumpanya da yer alacak. Gönülden 
inandıkları ve sahnelemek için gecelerini gündüz-
lerine kattıkları bu oyunun toplumsal yaralarımıza 

bir nebze iyi gelmesi dilekleriyle bu festivalde yer 
alıp Mardin’i temsil edebilmeleri için 12 öğrenci-
miz katılım sağlayacaktır.

Mehmet Nezih Şeran Kimdir?
 Mehmet Nezih Şeran 1991 yılında Mar-
din’de dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar İzmir’de 
yaşadıktan sonra Mardin’e dönmüş ve ardından 
en büyük hayali olan tiyatroyu derinlemesine öğ-
renebilmek için İstanbul’a giderek Sadri Alışık’tan 
tiyatro eğitimi almıştır. Bazı dizi ve filmlerde de 
oynayan Mehmet Nezih Şeran, tekrar Mardin’e 
dönerek tiyatro eğitmenliğine başlamış ve bunun 
yanında oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönet-
menlik de yapmıştır. Uzun yıllar bu işi sürdür-
dükten sonra Mardin’in ilk çocuk tiyatrosu olan 
Sihirli Kumpanya’yı kurmuş ve “Tiyatrosuz çocuk 
kalmasın.” diyerek ekibiyle beraber oyunlarını 
merkez ve köy okullarındaki çocuklar için sahne-
lemiştir.

 Yaz tatili ile beraber sezona kısa bir ara 
verecek olan Sihirli Kumpanya, yeni dönem-
de “Sanat her yerde.”ilkesiyle çocuk ve yetişkin 
oyunları yaparak çalışmalarını sürdürmeye de-
vam edecektir.
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