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 İnsanın kendi içinde bir bütünlük sağlayarak var olması, kendi bilgisiyle olur. Değişimin olumlu yöndeki yansıması olan gelişim, 
var oluşun kaçınılmaz sonucudur. İnsan, ancak gelişim göstererek yeni imkânlar yaratıp var oluşuna mânâ katmaya devam edebilir. Biz 
de farkındayız ki milletimizin melekelerinden biri olan gelişim, kadim kültürümüzle yoğrularak var olmaya devam edecektir.
 Eski bilginin çağımız gereklerine yeteri kadar uyum sağlayamadığı, ispatlanmış bir mevzudur. Tecrübenin en güzel semeresi, 
bugünü inşa etmekte rehber olmasıdır. Geçmişe saplanıp kalmadan, tecrübelerinden kuvvet bularak gelişimi kucaklayan toplumlar; 
çağın içinde kendine en güzel yeri tahsis etmiştir. 
 Geçmişin bilgisini yeniden yorumlayıp güncelleyerek hareket etmek, bugüne yetişmek; her zaman olduğu gibi bugün de top-
lumlar için zaruri bir hâldir. Bilginin katlanarak ilerlediği, teknolojik gelişmelerin hayatın hemen hemen her yerine girdiği; su götürmez 
bir gerçektir. Hızla gelişen bu dünyada ataletin tuzağına düşmüş toplumların yer edinmesi, kendini var edebilmesi; mümkün değildir.
 Bakanlığımız yönetiminde yerelde Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak temel felsefemiz, gelişimin sağlam temeller üzerinde 
konumlandırılmasıdır. Bilginin yayıldığı, kabul gördüğü ve işlendiği yerin okul olduğunun farkındayız. Böylece çocuklarımızın gözlerin-
deki umut ışığının daimi olması, huzurun idamesi adına okullarımızı çağın gereklerine münasip bir şekilde donatarak elimizden geleni 
yapıyoruz. Çocuklarımızı çağın gereklerine göre hazırlarken aynı zamanda onların erdemli, şefkat dolu, iyiliği yeğleyen, kadim geçmişi-
ne bağlı, millî fikirlerde vatan sevgisini içinde barındıran bireyler olmalarını önemsiyoruz.
 Kadim şehrimiz Mardin adına eğitimin her meselesini ele almaya özen gösteren 81 Çalıkuşu e-dergimizin bu sayısında birçok 
çalışmayı bir araya getirerek amacımız olan iyi uygulamaları eğitimi dert edinen herkese yaymayı hedefliyoruz. Bir sonraki sayımızda 
buluşmayı temenni ediyoruz.

SUNUŞ

Murat DEMİR
İl Milli Eğitim Müdürü
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2022 – 2023 EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YILI

İLKÖĞRETİM HAFTASI
KUTLAMALARI

 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılının başlan-
gıcı, il genelinde birbirinden farklı etkinliklerle coşku-
lu bir şekilde kutlandı. Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdür-
lüğümüze bağlı Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulu da 
bu etkinliklere ev sahipliği yapan adreslerden biriydi. 
Kutlama programına Öğretmen Yetiştirme ve Geliştir-
me Genel Müdürümüz Sayın Cevdet Vural, Mardin Va-
limiz Sayın Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamımız 
Sayın Mesut Tabakcıoğlu, Artuklu Belediye Başkanımız 
Sayın Mehmet Tatlıdede, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sa-
yın Murat Demir, Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürümüz 
Sayın Mehmet Emin Duyan ve birçok velimiz katıldı. 
 Uzun bir aranın ardından okulları-
na, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavu-
şan öğrencilerimizin sevinci gözlerine yansıdı.
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KIZILTEPE’DE ADAY ÖĞRETMEN 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 İlimize sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan aday öğretmenlerin iş ve işlemleri ile ilgili olarak Kızıltepe Özcan Yıldız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda  gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat De-
mir’in yanı sıra  Eğitim Müfettişleri Başkanımız Süleyman Akın, Kızıltepe İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Ahmet Bilen, ilçemizde görev yapan 
şube müdürleri ile aday öğretmenlerimiz katıldı.
 Sözleşmeli aday öğretmenlerimize hitaben bir konuşma yapan İl Müdürümüz Murat Demir, “Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir. 
Öğretmenlik kutsal olduğu kadar zor bir meslektir. Bir sözünüzle dünyanın kaderini değiştirecek dâhiler yetiştirebiliyorken bir sözünüz-
le de hayata küstürebilirsiniz. Onun için her öğretmen arkadaşımızın öncellikle yüreğinin sevgiyle dolu olmasını istiyorum. Bizler; öyle 
bir mesleğin mensuplarıyız ki anne ve babasının merhamet göstermediği bir çocuğa merhamet göstermekle, onun saçını okşamakla, 

yüreğine dokunmakla sorumluyuz. Biz, böylesi kutsal bir mes-
leğin mensuplarıyız.
 Çocuklarımızın ahlâklı, erdemli bireyler olarak yetiş-
mesi; millî ve manevî değerlere sahip birer vatan evladı olma-
larının ön koşulu olduğunun farkındayız. İçinizdeki coşkunun 
çocuklarımıza olumlu yönde sirayet etmesini umut ediyorum.” 
şeklinde konuştu.  
 İl Müdürümüz Murat Demir, konuşmasının ardından 
aday öğretmenlerimizin sorularını cevapladı. Ardından İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanımız Süleyman 
Akın tarafından öğretmenlerin özlük ve mali hakları konusun-
da bilgilendirme yapılarak toplantıya son verildi.
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“Her şey, geleceğimiz olan çocuklarımız ve 
gençlerimiz için.”

MARDİN’DE EĞİTİMİN 20 YILI
 Millî Eğitim Bakanlığı resmî Twitter hesabında yayımlanan bilgilere göre, son 20 yılda eğitim ve öğretim adına yapılan 
yatırımlarla Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızın kapasitesinin artırıldığı görülmüştür. Ayrıca mevcut ya-
tırım planları ile çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve psikososyal gelişimlerinin tamamlandığı mekânlar olan okullarımızın birer 
yaşam alanına dönüştürülmesi için çalışmalar devam etmektedir. Sayın Bakanımız Mahmut Özer’e, Mardin’e yapılan yatırımlar 
için teşekkür ediyoruz. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Demir’in de dediği gibi:
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MARDİN’DE
OKUMA
SERÜVENİMİZ 
BAŞLIYOR”
PROJESİ

“
 Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Eğitimde Rehber-
lik ve Destekleme Modeli (ERDEM) 2022 Programı” ile Anadolu İmam Hatip Liselerin-
de ve İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, 
insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi; 
bu öğrencilere bilimsel, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetler ile toplumsal 
sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri üretme ve yürütme becerilerinin kazandırılma-
sı; okulların kendi kapasiteleri doğrultusunda hazırladıkları projeler ile okullar ara-
sı başarı farkının azaltılması ve eğitim öğretimin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 
Projenin bir diğer hedefi ise okullarımızın ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmeleri, 
birbirleriyle etkili iletişim kurarak takım ruhu oluşturmaları, örnek ve başarılı çalış-
maların paylaşılmasıdır.
 ERDEM 2022 Programı kapsamında, ilimizde kitap okuma farkındalığı-
nın artırılması ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 
“Mardin’de Okuma Serüvenimiz Başlıyor” projesinin faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje 
kapsamında Artuklu Ensar İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Artuklu Yalım 
İmam Hatip Ortaokulu ve Artuklu Anafartalar İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle ki-
tap okuma etkinliği yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda öğrenci ve 
öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine; İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Sayın Murat Demir, Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin 
Duyan ve Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürümüz Aykut Kurtoğlu da katılarak pro-
jeye destek verdi
 İl Müdürümüz, proje etkinliğine katılan öğrencilerimizle kitap okumanın 
önemine dair sohbet ederek kendilerini bu konudaki duyarlılıkları vesilesiyle tebrik 
etti.
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 Proje kapsamında üç ay süreyle il merkezi ve 
ilçelerde öğrencilerin katılımıyla kitap okunacak, kitap 
okuma yarışmaları ve münazaralar yapılacak, öğrencilere 
kitaplar hediye edilecek. “Mardin’de Okuma Serüvenimiz 
Başlıyor” projemize destek olan Din Öğretimi Genel Mü-
dürlüğümüze, projede gönülden çalışarak öğrencilerimi-
ze değer katan öğretmenlerimize ve okuma konusundaki 
bilinç ve azimleriyle örnek duruş sergileyen öğrencileri-
mize teşekkür ederiz.



 Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafın-
dan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Geçiş 
Sınavı’nda il geneli ve ülke genelinde derece yapan öğ-
renciler ödüllendirdi. 2022 YKS ve LGS’de il geneli ve ülke 
genelinde derece yapan 32 öğrenci için Artuklu İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğümüzün bahçesinde bir ödül gecesi dü-
zenlendi. Ödül gecesine Artuklu Kaymakamı Sayın Mesut 
Tabakcıoğlu, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Demir, 
İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Emin Duyan, 
şube müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Renkli anlara 
sahne olan ödül töreninde Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdü-
rümüz Sayın Mehmet Emin Duyan, öğrencilere ilçe başa-
rısının ivmesini yükselttikleri ve diğer öğrencilere örnek 
teşkil ettikleri için teşekkür ederek ilçemiz bünyesinde 
akademik başarının artmasına yönelik çalışmaların tüm 
hızıyla devam edeceğini dile getirdi.

YKS İLE LGS’DE BAŞARILI OLAN
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK
ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ
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PIKTES 
ÖĞRENCİLERİ 
İÇİN SOSYAL 
UYUM 
ETKİNLİKLERİ

 PIKTES sosyal uyum ve rehberlik faaliyetleri kapsamında PIK-
TES Koordinatörlüğü tarafından planlanan ve finanse edilen sosyal uyum 
etkinlikleri, Mardin’de yer alan yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerimize 
uygulanmaktadır.
 Bu kapsamda öğrencilerimizle iki ay boyunca kültür, sanat, bilim 
ve spor gibi birçok alanda sosyal etkinlikler yapıldı. Mardin PIKTES Proje 
İl Koordinasyon Ekibimiz; idareci ve öğretmenlerimizle ortak yürüttüğü 
çalışmalar kapsamında Nusaybin ilçemizde gezi etkinliği gerçekleştirdi. 
Etkinliğe yabancı uyruklu öğrencilerimiz ile 100 Türk öğrencimiz katılım 
sağladı.
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Tarihî ve 
Kültürel
Geziler
Yapıldı

 Etkinlik; UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde “İnanç Parkı” adıyla yer alan tarihî yapılarımız Zeynel Abidin Camii ile dünyanın ilk üni-
versitesi olarak kabul edilen Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi’ni gezerek başladı. Tarihî ve kültürel gezinin ardından öğrencilerimiz, 
Mardin’in yaşam kaynağı olan Beyazsu piknik alanına götürülerek piknik yapıldı.
 Ekim ayında gerçekleştirilmeye devam eden sosyal uyum etkinlikleri kapsamında; 6-7 Ekim tarihlerinde mevsimlik tarım işçi-
liğinde çocuk işçiliğinin önlenmesi temalı sinema-yemek etkinlikleri 400 veli ve öğrencimizin katılımı ile düzenlendi.

 İklim değişikliği temalı “Çiçeklerle Tanışı-
yorum” etkinliği ise 100 veli ve  300 öğrenci olmak 
üzere 400 katılımcı ile gerçekleştirildi. Duvar boya-
ma etkinliği ile başlayan etkinlik, kuş yuvaları asma, 
çiçek ekme çalışmalarından sonra öğrenci ve velile-
rin katılımıyla yemek etkinliğinin ardından sona erdi.
 Yapılan etkinlikler doğrultusunda öğrenci-
lerimizin kültür, sanat, bilim ve spor gibi alanlarda 
sosyal uyum sağlamaları amaçlanmıştır. Etkinliğe 
yoğun ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize teşekkür 
ederiz.
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 Ülkemizde geçici koruma altındaki 
Suriyelilerin eğitim ile sosyal ve ekonomik 
uyum alanlarında desteklenmesi amacıy-
la Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
“Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım 
Programı (Facility of Refugees in Turkey - 
FRIT)” kapsamında Alman Kalkınma Banka-
sı (KfW) ile Bakanlığımız arasında “Mesleki 
ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekono-
mik Uyum Projesi-II” hibe sözleşmesi imza-
lanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Proje 
uygulama sürecinde belirli periyotlarla pilot 
okullar ve ilgili sektör temsilcileri ile görüş-
meler gerçekleştirilmektedir.
 Bu hususta proje kapsamında ya-
pılacak olan faaliyetlerin tanıtılması ve 
yapılabilecek iş birliklerini görüşmek üzere 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz toplantı sa-
lonunda toplantı gerçekleştirildi. Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal 
Ortaklar ve Proje Daire Başkanı Sayın Kor-
kut Koçak başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

SOSYAL VE EKONOMİK 
UYUM PROJE
TOPLANTISI
YAPILDI
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Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Osman Yalçın, 
Proje Koordinatörü, İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Murat Demir, Mesleki ve Teknik Eğitim 
Hizmetleri Şube Müdürümüz İbrahim Köpürür, 
pilot okulların yönetici ve proje koordinatörleri 
ile sektör temsilcileri katılım sağladı.
 Türk ve Suriyeli vatandaşlarımızın pro-
jeden yarı yarıya faydalanmasını sağlayarak 
bütçeyi ülkemiz için en verimli şekilde kullanan 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze 
teşekkür eder, projenin ilimize ve ülkemize kat-
kısı olmasını dileriz.
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	 Bakanlığımız	ve	Mercedes-Benz	Türk	iş	birliğinde	
“EML’miz	Geleceğin	Yıldızı”	programı;	2014	yılından	bu	yana	
mesleki	ve	teknik	eğitim	alan	öğrencilerimize	daha	fazla	de-
neyim	kazandırmak,	ülkemize	ve	sektöre	donanımlı	personel	
yetiştirmek	amacıyla	devam	ediyor.	Program	çerçevesinde	
Mesleki	ve	Teknik	Anadolu	Liselerinin	elektromekanik	la-
boratuvarları	tüm	gerekli	ekipmanlarla	yenilenerek	Merce-
des-Benz	Laboratuvarı’na	(MBL)	dönüştürülüyor.
	 Bu	kapsamda	Kızıltepe	Mimar	Sinan	Meslekî	ve	
Teknik	Anadolu	Lisesine	“Mercedes-Benz	Laboratuvarı”	
kuruldu.	Atölye	açılış	programına;	Mardin	Vali	Yardımcısı	
Sayın	Abdullah	Demirdağ,	Kızıltepe	Kaymakamı	Sayın	Fatih	
Cıdıroğlu,	Meslekî	ve	Teknik	Eğitim	Genel	Müdürlüğü	Sosyal	
Ortaklar	ve	Proje	Daire	Başkanı	Sayın	Korkut	Koçak,	İl	Milli	
Eğitim	Müdürümüz	Sayın	Murat	Demir,	Mesleki	ve	Teknik	Eği-
tim	Genel	Müdürlüğü	Şube	Müdürü	Sayın	Osman	Yalçın	(Proje	
Koordinatörü),	Kızıltepe	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürü	Sayın	Ahmet	
Bilen,	Mercedes-Benz	Türk	Bayii	Ağı	ve	İş	Geliştirme	Direktörü	
Sayın	Hüseyin	Çelik	ile	öğretmen	ve	öğrencilerimiz	katıldı.

EML’miz
Gelecegin Yıldızı

“ “

))
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KIZILTEPE MİMAR SİNAN 
MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİNDE
ATÖLYE AÇILIŞI
 Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 
kurulan yeni atölye ile öğrencilerimizin güncel teknoloji bilgilerine 
sahip bir şekilde daha fazla uygulama yapmalarını sağlayarak ni-
telikli gelişimlerine, istihdam edilebilirliğine, çeşitli eğitimlerle ge-
lecekleri için doğru seçimler yaparak kariyer planlamalarına katkı 
sağlamak hedefleniyor.

17



ceğin mimarı olan çocuklarımıza doğa kanalıyla aktarmak 
üzere okullarında tabiat bahçesi inşa ettiler. Çocuklara 
gerçek yaşantılar sunmayı amaçlayan okulumuz, inşa ettiği 
bu eşsiz mecrada çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak 
öğrenmesine fırsat sunuyor. Çocuklar; doğada toprağa, 
suya, ağaca, bir kabuğa ya da hayvana dokunarak ve 
onları gözlemleyerek doğayı tanıyor.Okul yönetimi ve tüm 
öğretmenlerin emeği ile oluşturulan bahçe ile ilgili Işıklar 
Ortaokulu ailesi diyor ki:
“Bahçemizi inşa etme amacımız, çocuklarımızın burada 
keyifli zaman geçirmelerini sağlayıp dikkat eksikliklerini 
gidermek ve streslerini azaltmaktır. Bu çalışmanın meyvesi-
ni de almaya başladık. Çocuklarımızın doğaya yakınlaşması, 
aynı zamanda onların odaklanma seviyelerine de katkıda 
bulunuyor. Çılgınca bir tüketimin hüküm sürdüğü çağımızda 
Işıklar Ailesi olarak üretimin gerekliliğinin farkındayız. Bu 
farkındalıkla tüketimin verdiği rehaveti kabul etmiyor ve bu 
rehaveti okulumuza sokmuyoruz. Çünkü bizler, ürettikleri-
mizi tüketiyoruz.
Doğanın sunduğu somut ve soyut her güzelliği, doğanın en 
sevimlileri olan miniklerimize sunmaktan dolayı ailece çok 
mutlu ve gururluyuz!”

IŞIKLAR
ORTAOKULU
TABİAT BAHÇESİ
Doğa…   
İnsanlığın var oluşundan beri insanı; keşfetmeye yönelten 
ve kimi zaman zorlayan en büyük, en gizemli ve muhteşem 
zenginliklere sahip sonsuz bir hazine... 
Erken çocukluk döneminden itibaren çocukların doğayı ta-
nıyıp onunla iç içe olmaları, çocukların gelişimi için oldukça 
önemli olduğunun farkındayız. Biliyoruz ki doğada meydana 
gelen olaylar; çocuklarda merak, tutum ve ilgi geliştirir. 
Doğanın keşfedilmesi ve insan - çevre arasındaki ilişkinin 
anlaşılması sürecinde çocuk; bilimsel süreç becerileri edi-
nir. Bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan 
sorunlara çözüm üretecek kapasiteye ulaşır.
Tüm bunlara binaen Kızıltepe Işıklar Ortaokulumuz; eğitimin 
temel taşlarından olan merak ve keşif duygularını,  gele-
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 Bulgaristan’ın Köstendil kenti, Bulgaristan Millî Maraton Koşusu ve Balkan Maraton Koşusu’na ev sahipliği yaptı. 42.195 
kilometrelik Balkan Maraton Koşusu kategorisinde erkeklerde Mardinli millî sporcumuz Ahmet Alkanoğlu 2.27.51’lik dereceyle üçüncü 
oldu. Yarışmacımıza 300 Euro ödül ve madalya takdim edildi. Yarışmada 2.26.06’lık dereceyle koşan Onur Aras birinci olurken 
Bulgaristan’ı temsil eden Miroslav Spasov ikinci oldu.
 Üçüncüsü düzenlenen koşu maratonuna yüzlerce kişi katılım sağladı. Belediye Başkanı Petır Paunov’un  işaretiyle başlayan 
yarışlarda halk koşusu kategorisinde Belediye Başkanı da iki kilometrelik koşuda yer aldı. Organizasyonda 42 kilometre 195 metrelik 
klasik maraton yarışı, yarı 21 kilometrelik maraton koşusu ve 2 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yarışmacılar ter döktü.
 Artuklu Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerimiz ve Millî Sporcumuz Ahmet Alkanoğlu’nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ahmet Alkanoğlu
Balkan Maraton Koşusu’nda Üçüncü Oldu
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HATUNİYEHATUNİYE
MEDRESESİMEDRESESİ

     Vakfiye Kitâbesinde adı Hatu-
niye olarak geçmekle birlikte XII. 
yüzyıla ait medrese, halk ara-
sında kurucusuna nisbetle Sitti 
Radviyye (Radaviyye/Raziyye) 
adıyla da bilinmektedir. İlimiz 
Artuklu ilçesi Gül Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. Tarihi boyunca 
çok fazla müdahale görmüş ve 
orijinal durumundan çok şey 
kaybetmiştir Bugünkü haliyle 
bir kısmı cami olarak kullanıl-
maktadır. Artuklu Hükümdarı 
II. Kutbüddin İlgazi’nin saltanatı 
sırasında (1176-1184) annesi Sitti 
Raziyye tarafından yaptırılmış 
ve vakfiyesi 602 (1206) yılında 
kıble cephesine kazdırılmıştır. 
Kutbüddin İlgazi’nin de bu med-
resede gömülü olduğu kaynak-
larda belirtilmektedir. Nitekim 
mihraplı ana eyvanın doğusunda 
tromplu kubbe ile örtülü ve 
mihraplı türbe mekânında iki 
sanduka bulunmaktadır. Türbe-
deki taş işçiliği ana eyvandaki 
gibi dikkat çekicidir.
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Dikdörtgen bir alanı kaplayan, iki eyvanlı, 
revaklı avlulu, iki katlı olan bu yapı zamanla 

büyük değişiklikler geçirmiş; ilk hâli oldukça 
bozulmuş; avlu yapısını da kaybetmiştir. Günü-
müzde medresenin ana eyvanı olması gereken 
mihraplı güney eyvanının kuzeyine revak bölü-
münü de içine alan bir duvar çekilmiştir. Ana 
eyvanda bulunan mihrap bezemeleri Artuklu 
Dönemi’nin zengin taş işçiliğini işaret etmekte-
dir. Mihrabın yanındaki bir camekân içinde Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) ayak izi yer almaktadır. 
Kutbettin İlgazi’nin annesi Sitti Raziyye’nin kendi 
yaptırdığı bu medresede gömülmüş olduğu 
bilinmektedir.

İki eyvanlı ve revaklı avlusu iki katlı bir med-
rese olarak düzenlenen yapı, esas itibarıyla 

son derece olgun bir plan şeması arz eder. 
Günümüzde ana eyvanın batısındaki odadan 
geçilen dolaylı bir girişe sahiptir. Vakfiye 
kitabesi de dâhil olmak üzere beton bir ara kat 
ve balkonlar eklenmiş olan bu bölümden ana 
eyvanın arkasındaki revakı içine alacak biçimde 
bir duvar çekilerek bu kısımlar mescide çevril-
miştir. Gerek ana eyvandaki gerekse türbedeki 
ince bir taş işçiliği sergileyen mihraplar da 
çeşitli boyalarla kaplanmış durumdadır. Bütün 
bu müdahale ve değişikliklere rağmen yapı; 
Anadolu’nun en erken tarihli iki katlı, revaklı 
avlusunun üzeri açık, iki eyvanlı medresesi 
olarak mimarlık tarihi içindeki özel yerini 
korumaktadır.

NOT: TDV İslam Ansiklopedisi ile T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığının resmi internet sitelerinden 
alınmıştır.
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Renkli Dokunuşlar
Projesi

 Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzce 
2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla başlatılan 
“Renkli Dokunuşlar Projesi” kapsamında çalışmalar, 3 
yıldır hız kesmeden devam ediyor.  Renkli Dokunuşlar 
Projesi ile köy okulları başta olmak üzere ihtiyacı bu-
lunan tüm okulların anasınıfı, kütüphane, derslik, okul 
koridoru ve bahçe duvarları çeşitli görsellerle öğren-
cilerin ilgilerini çekecek şekilde düzenleniyor. Proje 
kapsamında bugüne kadar 83 okulun farklı alanları 
renklendirilmiş durumda. Proje ekibinde İlçe Müdürlü-
ğümüze bağlı farklı okullarda görev yapan öğretmen-
lerimiz Öztekin Genç, Fevzi Koyuncu, Ercan Arslan ve 
Erdal Arslan yaptıkları çizimlerle öğrencilerin okula 
aidiyet duygusu kazanmalarını ve sanatsal yönlerini 
keşfetmelerini sağlıyor.
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DERİK,
AİLE BOYU OKULDA

	 Salgın	döneminin	günlük	yaşam	tarzımızı	değiştirmesiyle	beraber	kişilerde	kaygı	düzeyinin	artması	ve	uzaktan	eğitim	
sürecinde	öğrencilerin	okuldan	uzak	kalmaları,	okula	karşı	olumsuz	bir	tutumu	beraberinde	getirmiştir.	Tüm	bunlar;	sosyal	
ve	duygusal	gelişimin	yavaşlaması	ve	aile	içi	iletişimsizliğin	artması	sonuçlarını	doğurmuştur.	Tam	da	bu	noktada	ortaya	
çıkan	sorunları;	öğretmen,	veli	ve	öğrenci	 iş	birliği	 ile	aşabilmek	ve	bu	sorunları	çözüme	kavuşturmak	adına	 “Aile	Okulu	
Eğitimleri”	başlatıldı.
	 Aile	okulu	kapsamında;	aile	içi	iletişim	becerileri,	bilinçli	ve	güvenli	teknoloji	kullanımı,	çatışma	ve	stres	yönetimi,	ba-
ğımlılıkla	mücadele,	sosyal	ve	duygusal	beceri	gelişimi,	akran	ilişkileri,	sağlıklı	beslenme	ve	fiziksel	aktivite	ile	ahlakî	gelişim	
başlıkları	ele	alındı.
	 Derik	Halk	Eğitimi	Merkezi,	Millî	Eğitim	Bakanlığının	başlattığı	Aile	Okulu	Projesi	kapsamında	24	ayrı	merkezde	453	
ailemize	ulaştı.	Aile	okuluna	yoğun	ilgi	gösteren	ailelerimiz,	genç	yaşlı	demeden	bir	bütün	olarak	kurslara	katılıp	aile	ortamı	
sıcaklığında	eğitim	aldılar.
	 Aile	okuluna	katılan	Seher	Kaya,	projenin	kendisine	olan	katkılarını	şu	şekilde	açıkladı:	“Aile	okulu	eğitiminden	önceki	
Seher	 ile	 aile	okulu	eğitimden	sonraki	Seher	çok	 farklı.	 Eğitimler	boyunca	anladım	ki	 çocuklarımız	 ile	 iletişim	kurarken	
aslında	günün	stresinden,	yoğunluğundan	çoğu	zaman	çocuklarımızın	farkında	bile	değilmişiz.	Bu	eğitimden	sonra	hayat	
tempomu	yavaşlatarak	çocuklarımın	ve	kendimin	farkına	vardım.	Eğitimleri	bize	ulaştıran	herkese	teşekkür	ederim.”
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	 Aile	Okulu	Eğiticisi	Engin	Aktaş,	projenin	bir	parçası	olmaktan	mutlu	olduğunu	dile	getirerek	şunları	ekledi:	“Aile	Okulu	
Eğitimi	diye	bir	proje	olduğunu	duyduğumda	öncelikle	biraz	garipsedim.	‘Ailenin	okulu	mu	olur?’	diye	düşündüm.	Ailenin	ken-
disi	okul,	diye	öğrenmiştik	hep.	Ama	eğitimlere	katıldıkça	ve	eğitim	verdikçe	ne	kadar	isabetli	bir	proje	olduğunu	anladım.	
Teknoloji	çağı	dediğimiz	bu	çağda	aslında	farkında	olmadan	kendimizi	birbirimize	ne	kadar	kapattığımızı	daha	iyi	tahlil	ettim.	
Eğitim	gruplarımız	değiştikçe,	eğitimler	bittikçe	hüzünleniyorum.	Bu	da	eğitimin	ne	kadar	isabetli	olduğunu	gösteriyor	bizle-
re.”

Aile	 Okulu	 İlçe	 Komisyonu	
Üyesi	 Mustafa	 Çekmez	 dü-
şüncelerini:	 “İlçemizde	 bu	
eğitimleri	 planlarken	 çok	 da	
umutlu	değildik.	 Sahaya	çık-
tıkça,	 insanların	gönlüne	do-
kundukça	 fikrim	 değişmeye	
başladı.	 Aile	 ile	 okul	 arasın-
daki	bağların	güçlü	olmasının	
ne	kadar	güzel	 sonuçlar	do-
ğurduğunu	 net	 biçimde	 gör-
düm.	Velilerimizden	aldığımız	
geri	 dönüşler,	 projenin	 ne	
kadar	gerekli	ve	uygulanabilir	
olduğunu	 gözler	 önüne	 ser-
di.	 Emek	 sarf	 eden	herkese,	
özellikle	 velilerimize	binlerce	
kez	teşekkür	ederim.”	şeklin-
de	dile	getirdi.
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“BİR ÖĞRENCİ BİR FİDAN”
 İlimizdeki eğitim kurumlarımızın bahçelerini ağaçlandırarak doğa dostu öğrenciler yetiştirmek adına İl Müdürlüğümüz önemli 
bir adıma imza attı. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Sayın Mehmet Zeki Bayıcı ve Mardin Orman İşletme Müdürü Sayın Siyament Kaya 
ile iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte gölgesiz ve yeşilsiz okul kalmasın diye çalışmalara başlandı. Okullarımızı 
yeşillendirmek adına sağladıkları destekler için teşekkür ederiz.

25



 Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş başkanlı-
ğında; Vali Yardımcısı Sayın Gürsel Temurci, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Murat Demir, İnşaat Emlak Hizmetleri 
Şube Müdürlerimiz Tekin Oruç ve Necmeddin Acat’ın 
katılımıyla 05.10.2022 tarihinde Mardin Valiliği Toplantı 
Salonu’nda “2022 Yılı Eğitim Yatırımları Değerlendirme 
Toplantısı” gerçekleştirildi.
 Toplantıda; doğalgaz dönüşümü devam eden ve 
tamamlanan okullar ile 2023 yılında dönüşüm kapsamına 
alınacak okullarımızın planlanması, yapımı devam eden 
projelerin son durumu, yapımı tamamlanma aşamasında 
olan okul ve kurumların  eğitim öğretime açılması için 
gereken tedbirlerin alınması, okul ve kurumların bakım ve 
onarımlarının planlanması, yeni yatırımlar için arsa tahsis 
edilmesi ve 2022-2024 yatırımlarının değerlendirilmesi 
konuları ele alındı.
 Mardin’imizi eğitim ve öğretimde rol model bir 
şehir haline getirmek için verilen yatırımları en uygun 
şekilde değerlendirip çocuklarımız için güzel bir gelecek 
hazırlıyoruz.

2022 YILI 
EĞİTİM 
YATIRIMLARI 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI
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TASLAK DERS KİTABI VE EĞİTİM ARACI İNCELEME 
SEMİNERİ İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Aziz Sancar Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca yürütülen Taslak Ders Kitabı ve 
Eğitim Aracı İnceleme Semineri’ne Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Baş-
kanımız Sayın Can Ekmen, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Demir ve 
seminer programında eğitim alacak 190 öğretmenimiz katılım sağladı. İki 
gün sürecek olan seminer, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı 
ve yapılan açılış konuşmaları ile başladı.
 Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye geçen İl Müdürümüz, 
“Kendi eğitim-öğretim materyalini üreten ve ürettiğini en doğru biçimde 
tüketen bir camia olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşte, bugün 
başlayacak olan seminer de attığımız emin adımlardan biri. Yönetmelik-
te şartları karşılayan panelist adaylarımızın taslak ders kitabı ve eğitim 
araçlarını inceleme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek amacıyla 
düzenlenen seminerimizin sonunda alanında uzman öğretmenlerimizin 
tecrübelerinden faydalanmak, meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı 
yapmak, meslekî ve bireysel yönden kendini geliştirmeye yönelik faaliyet-
lerde bulunabilmek amaçlanmaktadır.
 Biliyoruz ki eğitim-öğretimin ilk elden şahitleri olan siz değerli 
öğretmenlerimiz, bu süreçte elinden geleni yapacaktır. Mardin’de bu eğiti-
min yapılması ve aynı zamanda Mardin’de görev alan öğretmenlerimizin de 
bu denli ciddi bir süreçte yer alması bizim için gurur verici bir olaydır. Bu 
değerli çalışmada bizleri bir araya getiren Talim ve Terbiye Kurulu Başkan-
lığımıza ve özverili biçimde durmadan çalışan siz değerli öğretmenlerimize 
teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
 Ardından Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanımız Sayın 
Can Ekmen de süreç hakkında öğretmenlerimize hitap etti. Eğitime katılan 
tüm öğretmenlerimize Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı adına teşekkür 
ederek yapılacak çalışmanın önemini detaylı bir şekilde anlattıktan sonra 
seminere ev sahipliği yapan Müdürlüğümüze teşekkür etti.
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Kuşatmadan 
Kurtuluşa:
“Yaşasın 
Cumhuriyet”

Bağımsızlık hikâyeleriyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan ülkemiz, 
evimiz; Türkiye’miz, tarih boyunca pek çok karanlık dönemin içinde 
kalsa da o zamanların kurbanı olmayıp, kendi ışığını yine kendi yarat-
mayı başarmıştır. Çoğu bağımsızlık silahla, kanla ve terle kazanılsa da 
bir şey daha lazımdır; cesaret. Öyle sıradan bir cesaret de yeterli olmaz, 
“Türk cesareti” lazımdır. Bağımsız olmak isteyen her toplum, tıpkı bizim 
yaptığımız gibi, kendine ait bir cesaret keşfetmek zorundadır.
Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa 
“Tek bir egemenlik var, o da millî egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi 
gücü kurtaracaktır.” diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen ulus tem-
silcileri 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. 
Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın 
önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir 

yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, 
Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı. 29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı 
hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet 
yönetimi kuruldu. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyetin ilanı yurtta sevinç ve coşku ile 
karşılandı.
 Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, millî birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı millî bayramları-
mızdan birisidir. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla 
ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyeti korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir. 
Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken bu sorumlulukları bilmenin önemini her daim hatırlamak, yapabileceğimiz en değerli 
şeylerden biri olacaktır. Çünkü kendi sorumluluğunu unutan bir kişi, ne için savaştığını nasıl hatırlayabilir ki? En güzel zamanların en 
karanlık günlerin ardından geldiğini öğrenmiş bir millet olarak, elimizdeki her şeye sıkıca tutunmalıyız ve savunmalıyız. Çünkü kendi 
sorumluluğunu bilen bir millet, kimsenin egemenliği altında kalmadan kendi yolunu çizerek özgürleşebilir. Hem bizim hem de çocuk-
larımızın geleceği için en önemli şeydir bu. Belki de uğruna savaşılacak tek gerçek şey bile olabilir.
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 İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Demir’in Cumhuriyet 
Bayramı mesajında: “Bugün Cumhuriyet; millî birlik ve beraberlik içerisin-
de hareket ettiğimiz takdirde tüm zorlukları aşabileceğimizi, el ve gönül 
birliğini sağladığımız takdirde en yüksek hedeflere ulaşabileceğimizi 
bizlere anımsatan değerli bir miras olarak yaşamaktadır. Muhakkak 
ki kadim geçmişimizden damıtılan kıymetli tecrübe ve güçlü gelecek 
tasavvurumuz ile hiç durmadan azimle çalışacak, muasır medeniyetler 
seviyesini aşacak ve bugün olduğu gibi yarın da bu topraklardan tüm 
dünyaya iyilik ve güzelliğe dair taze soluk getirmeye devam edeceğiz. Bu 
vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını, Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle; kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.” ifadeleri 
yer aldı.
 Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde Cumhuriyet Bay-
ramı her sene olduğu gibi bu yıl da ilimiz genelinde büyük bir coşku ile 
kutlandı. Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla Valilik makamında tebrikleri kabul etti. İl Millî Eğitim Müdürü-
müz Sayın Murat Demir’in de katılım sağladığı tebrikat töreninin ardından 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, 21 Kasım Şehir Stadyu-
mu’nda devam etti. Öğrencilerimiz; günün anlam ve önemine dair şiirler 
okudu, halk oyunlarımızdan enstantaneler sundu ve jimnastik gösterileri 

Cumhuriyetimizin
99. Yıl Dönümü
Mardin’de
Coşkuyla
Kutlandı

29



sergiledi. Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencilerimizin 
müzikli gösterileri ile Gökçe İlkokulu/Ortaokulu öğrenci-
lerimizin horon, halay ve reyhani performansları;  kutla-
malara renk kattı. Halkımızın yoğun ilgisi ve coşkusuyla 
kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; tören geçişi ile 
sonlandı.

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. 
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve 

yaşatacak sizsiniz.”
M. Kemal Atatürk
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