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Çağımızın getirdiği bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek

yakalamaya çalıştığımız bu dönemde, Müdürlüğümüzün eğitimde

kaliteyi yakalamak adına geliştirdiği projelerin ve faaliyetlerin

aktarıldığı bültenimizi yayınlamanın sevincini yaşıyoruz

AR-GE , kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırmak ve

bu birikimin yeni uygulamalara yol açması amacıyla okullarımızdaki

idarecilerimizin ve özellikle öğretmenlerimizin eğitim-öğretim adına

yapılan bu yenilikleri, yeni öğretim tekniklerini, teknolojik gelişmeleri,

psikolojik ve sosyolojik bulguları belli bir sistem dâhilinde takip etmeleri

ve uygulayabilmeleri gerekmektedir.Bu noktada AR-GE birimi,

öğretmenlerimiz ve okullarımız arası köprü vazifesi görmektedir.

Akademik başarının yanında çocuklarımızın ruhunu doyuran

sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlerinde bulunması hem bilimsel

düşünme becerisi oluşturan ve bu beceriyi geliştiren; öğrencilerimize

özgüven aşılayan ve onların kendini ifade etmesinin bir yolu olan

projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamada güzel

çalışmalar ortaya koyan, gece gündüz demeden çalışan tüm Ar-Ge

birimi çalışanlarına teşekkür ederim.

Ş E R A F E T T İ N T U R A N
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İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Ar-Ge den sorumlu

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Şekeroğlu, İl Milli Eğitim

Şube Müdürleri Şükran Büyükhan, Burhan Dağtekin, Fevzi

Çelik ve tüm ilçelerin Ar-Ge Ekiplerinin katılımı ile İlimizdeki

yapılan ve yapılacak olan projelere yönelik Ar-Ge toplantısı

gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü

Şerafettin Turan Ar-Ge Ekiplerinden il ve ilçelerini ön plana

çıkaracak, dikkatleri çekecek yenilikçi projeler ile

Şanlıurfa’da eğitimin kalitesini artırmada katkı sunmalarını

istedi. Yaptığımız projeler ile Şanlı-Urfa’yı Eğitim anlamında

arzu ettiğimiz seviyelere en kısa sürede getirdiğimizi ve

yapacağımız projeler ile Urfa’nın kaderini değiştireceğimize

inanıyorum.

AR-GE BİLGİ PAYLAŞIM 

TOPLANTISI
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AR-GE TOPLANTISI

Sizlerden beklen-timiz Urfa’nın geleceği için bir ekip

olarak hareket edip Urfa’nın gelişimine yönelik Şanlıurfa’daki

eğitim davamızı güzel sonuçlarla sonlandırmak ve güzel işlere

hep birlikte imza atmaktır.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın konuşması sonrası

tüm ilçelerden gelen Ar-Ge ekiplerinin sunumları ile ilçelerdeki

öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye yönelik yarışmalar,

ulusal, uluslarası ve yerel projeler, spor, müzik, TÜBİTAK proje

çalışmaları hakkında bilgi verildi.
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PROJE, 

PROTOKOL 

VE 

FAALİYETLER
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STRATEJİK PLAN İZLEME VE 
DEĞERLENDİRMESİ

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma

durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik planlardaki amaç ve

hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme

ve değerlendirme faaliyetleri ile mümkün olmaktadır.

2015 yılında yürürlüğe giren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Stratejik

Planı; stratejik plan hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe yönelim,

maliyetlendirme ile izleme ve değerlendirme olmak üzere beş

bölümden oluşmaktadır. Bunlardan izleme ve değerlendirme

faaliyetlerine temel teşkil eden stratejik amaç, stratejik hedef,

performans göstergesi ve stratejilerin yer aldığı geleceğe yönelim

bölümleri MEB 2015-2019 Stratejik Planı ile benzer bir yaklaşımla; eğitim

ve öğretim erişim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal kapasite

olmak üzere üç tema halinde yapılandırılmıştır.
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İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 

Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli’nin

çerçevesini; performans 

göstergeleri ve stratejiler 

kapsamında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin 

gerçekleşme durumlarının 

tespit edilmesi, hedeflerle 

kıyaslanması, sonuçların 

raporlanması ve sonuçlara 

göre gerekli tedbirlerin 

alınması süreçleri 

oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri ile koordineli 

bir şekilde yapılan 

çalışmanın ardından 2017 

yıl sonu baz alınarak 

stratejik planımızın izleme 

ve değerlendirme 

çalışmaları yapılmış ve 

Bakanlığımızın Strateji 

Geliştirme Başkanlığına 

gönderilmiştir. Böylece 

gelinen nokta ve 

hedeflerimiz mukayese 

edilip geleceğe ilişkin 

hedefler belirlenmiştir. 

Ayrıca İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinde stratejik 

planlamadan sorumlu 

personellerle toplantı 

yapılmıştır.
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"Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt
Sistemi" adı verilen yeni sistemi
açıklaması ile birlikte Şanlıurfa Milli
Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi olarak
sınava girecek öğrencilere katkı
sunmak amacı ile yeni sistem
sorularına uygun deneme sınavları
hazırlamaya karar verdik.

Daha önce TEOG sistemi bir sınav
sistemi değil, okul yazılı sistemi olduğu
için hazırladığımız kazanım testlerinin
yerini bu eğitim öğretim döneminde
deneme sınavları aldı.

Yapılacak sınav sorularının, 8. sınıf
Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. Inkılap
tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil
derslerinin öğretim programlarında
belirlenen kazanımlar esas alınarak
öğrencinin okuduğunu anlama,
yorumlama, sonuç çıkarma, problem
çözme, analiz yapma, eleştirel
düşünme, bilimsel süreç becerileri ve
benzeri becerilerini ölçecek nitelikte
hazırlanacak olması sebebiyle daha
önceden soru hazırlama eğitimi almış
tecrübeli öğretmenlerimizle deneme
sınavları hazırlamaya başladık ve yeni
sisteme uygun ilk deneme sınavını 5
Ocak 2018 tarihinde şanlıurfaarge
internet sitesinde yayınladık.

Deneme sınavlarımız başta
Şanlıurfa olmak üzere Türkiye’nin her
tarafından takip edildi. Şanlıurfa Milli
Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak
her iki haftada bir Salı günleri 90
sorudan oluşan toplamda 10 deneme
sınavı yayınlamış olduk.

KAZANIM TESTLERİ 

VE 

DENEME SINAVLARI 8



Üniversite sınavlarına 

hazırlanan öğrencilere 

yönelik Şanlıurfa'da 

görev yapan gönüllü 

öğretmenlerimiz 

tarafından 2018-2019 

eğitim döneminde 

kullanılacak kazanım 

testleri için Haziran 

dönemi seminerinde 9 

farklı branştan 53 gönüllü

öğretmenlerimizle 

beraber çalışma yapıldı.

Harran Üniversitesi iş 

birliğinde il merkezindeki 

3 ilçede belirlenen 

okullardaki 11. ve 12. 

sınıflarda okuyan 10.000 

öğrenciye deneme 

sınavı yapılarak 

öğrencilerin seviyeleri 

tespit edildi.

KAZANIM TESTLERİ 

VE 

DENEME SINAVLARI 9



KARDEŞLERİMİZİ DE UNUTMADIK 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibarı ile Müdürlüğümüz Ar-

Ge birimi ve Bilkent Üniversitesi işbirliğinde uzun soluklu bilimsel

bir eğitim projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Proje

Türkiye’de önemli sayıda eğitim projesi gerçekleştirmiş Bilkent

Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Alan ve akademik

kadrosu tarafından Şanlıurfa merkez ve ilçelerde toplam

100’e kadar ilkokulda yürütülmektedir. Projenin birinci

evresinin ana amacı çocuklarımızda sağlıklı sosyal davranış

şekillerini bilimsel veriler ışığında geliştirmek olup proje hem şu

an Şanlıurfa’da resmi eğitim sistemimize yerleştirilmiş Suriyeli

göçmen çocuklarımızı, hem de ev sahibi çocuklarımızı hedef

almaktadır.
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Bu bağlamda proje 

ile seçilen okulların 

sınıflarındaki Suriyeli 

çocukların Türk eğitim 

sistemine olan 

entegrasyonu ve sosyal 

olarak içerileştirilmeleri 

konularında 

öğretmenler en üst 

bilimsel standartlara 

göre pedagojik 

eğitimlere tabii 

tutulacaktır. 

Bu eğitimlerin ev sahibi ve 

göçmen çocuklarımızın sosyal 

ilişkilerine etkisine ek olarak, 

göçmen çocuklarımızın 

okullarına ve derslerine olan 

bağlılıkları ve içerileştirme 

çalışmalarının ders notlarına ve 

davranışa yansımaları en yeni 

bilimsel yöntemlerle ölçülecektir. 

Bu projenin en önemli 

çıktılarından biri entegrasyonu 

kolaylaştırıcı öğretmen eğitimleri 

konusunda ortaya çıkacak olan 

bilimsel yol haritası olacak olup 

akademik alanda da 

yayınlanacak olan uluslararası 

makaleler ile proje çıktıları tüm 

dünyaya ulaşacaktır.
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M.E.M.leket İçin Oku!

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültür yapısını tanıtmak , kültüre ait
farkındalık oluşturmak ve Müdürlüğümüzde görev yapan müzik
öğretmenlerimizin kaynaşmasını sağlamak amacı ile başlattığımız
projemizde tamamı öğretmenlerin elinden çıkan bir eser
oluşturuldu. Şanlıurfa’nın kültürünü yansıtan iki türkünün stüdyo
kayıtlarını alan müzik öğretmenlerimizin ardından profesyonel
fotoğrafçılık yapan bir öğretmenimiz de video klip için kamera
arkasına geçti.

Her bir müzik öğretmenimiz türkülerin bir bölümünü seslendirerek
bu proje ile Urfa’daki öğretmenlerin dili oldular. Aynı zamanda
Şanlıurfa’nın tarihi-turistik yerlerinde çekimlerin yapılması ile de
sosyal medya üzerinden sunulan klip kısa zamanda yoğun ilgi
toplayarak hem Şanlıurfa hem il milli eğitim Müdürlüğümüzün
tanıtımı için güzel bir imaj çalışması oldu.
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M.E.M.leket İçin Oku!
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"ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİRLE 
OKUYOR" PROJESİ

İl Milli Eğitim

Müdürlüğümüz ile Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesi arasında

imzalanan protokol ile proje

kapsamında il genelinde 100.000

kitap dağıtımı yapılmıştır.

Dağıtılan eserler eser

inceleme komisyonumuz

tarafından incelenmiştir. İlimiz

genelinde tüm ilçelerde yapılan

programın ardından tüm ortaokul

ve liselere birer koli kitap

dağıtımı yapılmıştır.
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İlimizde bulunan tüm ilkokul,

ortaokul ve lise öğrencilerine

kitap okuma alışkanlığının

kazandırılması, yarışma

kültürünün yerleştirilmesi,

öğrencilerin akıcı ve etkili yazma,

yorumlama, analitik düşünme ve

kendini ifade etme, iletişim ve

sosyal becerilerinin, sanat ve

estetik anlayışının geliştirilmesi,

kültürlü, milli ve manevi

değerlere sahip yüksek karakterli

bireyler olarak yetiştirilmesine

katkı sağlamak amacıyla

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

arasında “Şanlıurfa Büyükşehirle

Okuyor” projesi kapsamında

“Okuma” ve Şanlıurfa’nın

Kurtuluşu konusunda araştırmaya

sevk etmek ve bu bilinçle

donatmak, milli tarihimizde çok

önemli bir yere sahip olan bu

zaferimizin anlam ve öneminin

yeni ve genç nesillere

kavratılmasını sağlamak

‘Sanliurfa’nin Kurtulusu’ temalı

kompozisyon, şiir ve resim

yarışmalari Ar-ge birimi miz

tarafindan koordine edilmistir.
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Tüm eserler,’Resim, Şiir, Kompozisyon Kitap, Tiyatro, Sosyal

ve Kültürel etkinlikler ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme

Komisyonumuz’ tarafından değerlendirme ölçeklerine göre

yapılan değerlendirme sonucunda, dereceye giren eserlere

ait öğrenci bilgileri bir tablo şeklinde Müdürlüğümüz web

sitesinde ilan edilmiş olup kompozisyon, şiir ve resim

yarışmalarında her birine ayrı ayrı birincilere tam cumhuriyet

altını, ikincilere yarım cumhuriyet altını ve üçüncülere çeyrek

cumhuriyet altını hediye edilmiştir. Dereceye giren resimler

salonda sergilenmiştir.
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ORMAN HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ

Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası
bu yıl Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şanlıurfa Orman ve
Bölge Müdürlüğü arasında “Orman ve Ağaç Sevgisi” temalı
imzalanan protokolde ağaç ve orman sevgisini yeni genç
nesillere kazandırmak için yapılan resim - şiir yarışmaları ve ödül
törenleri ile kutlandı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
biriminin yürüttüğü yarışmalarda resim alanında dereceye
giren öğrencilerin resimleri tören alanında sergilenirken şiir
alanında ödül alan öğrenciler şiirlerini okudular.

Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet
Başsavcısı Sadi Doğan, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin
Karahocagil, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Nuri Öztürk, Orman Bölge Müdürü
Ahmet Ünver, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Müftüsü
İhsan Açık, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
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ORMAN HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Şanlıurfa Valisi

Abdullah Erin ve katılımcı protokol tarafından verildi.

Program Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

okul bahçesine öğrenciler ile birlikte katılımcıların hatıra

fidanı dikilmesiyle son buldu.
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‘’SINAV MOTİVASYONU 

VE 
STRES YÖNETİMİ’’SEMİNERİ

Müdürlüğümüz AR-GE birimi tarafından düzenlenen ‘’ 9.

Şanlıurfa Kariyer Günleri’’ kapsamında ilimize gelen rektör

danışmanları Hüseyin ASLANTÜRK ve Murat AYDIN hocalarımız,

ilimizin lise son sınıf öğrencilerine ve rehberlik öğretmenlerine

‘’SINAV MOTİVASYONU VE STRES YÖNETİMİ’’ konularında 3

oturumdan oluşan bir seminer verdi. Seminerde değişen sınav

sistemi hakkında detaylı bilgiler verilirken ayrıca sınav

esnasındaki stres yönetimi konularında da gerekli önerilerde

bulunuldu.
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‘’SINAV MOTİVASYONU 

VE 
STRES YÖNETİMİ’’SEMİNERİ

Seminerin sonunda soru-cevap yapılarak öğrencilerin

akıllarındaki sorulara cevap verildikten sonra salonda

motivasyon etkinlikleri yapıldı. Rehberlik çıktıları konusunda

verimli dönütler alınan seminer programının sonunda il milli

eğitim şube müdürümüz sayın Şükran BÜYÜKHAN eğitim veren

rektör danışmanı hocalarımıza plaket ve hediyelerini takdim

ederek teşekkür etti.
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Müdürlüğümüz Ar-Ge 

birimi okul ve kurumlarda 
Z-kütüphane kurulması 
çalışmalarını yürütmek, 
okuma kültürünü 
arttırmaya yönelik 
projeler geliştirmek, 
öğrencilerin bilgi edinme 
- anlama - hayal kurma 
ve yaratıcılığı sağlama 
deneyimlerini oluşturacak 
fırsatlar sunmak amacıyla 
çalışmalar yapmaktadır. 

Sosyal ve kültürel 
olayların farkında olmayı 
ve bunlara önem 
vermeyi sağlayan 
faaliyetler düzenlemek 
amacı ile kurulacak Z 
Kütüphaneler için tüm 
ilçelerimizle iletişime 
geçip şartları sağlayan 
okullarımızın destek 
hizmetleri birimi 
tarafından kontrolleri 
sağlanarak 24
okulumuzun Z 
KÜTÜPHANE talep 
formlarını bakanlığımız 
destek hizmetleri genel 
müdürlüğüne sunmuş 
bulunmaktayız. 

Z-KÜTÜPHANE İLE OKULLAR 

ZENGİNLEŞİYOR!
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21 MART DÜNYA DOWN 

SENDROMLULAR FARKINDALIK GÜNÜ

21 Mart Dünya

Down Sendromlular

Farkındalık Günü

kapsamında Mozaik

alışveriş merkezinde

stand açılarak yerel

kanallarda haber

yapıldı. İl Milli Eğitim

Müdürlüğü adına özel

eğitim biriminden

sorumlu İl Milli Eğitim

Müdür Yardımcısı Ziya

SULUYER ve Ar-Ge birimi

farkındalığı

yaygınlaştırmak adına

standa çalışmalarda

bulundu.
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ENGELLİ DOSTU ATLAR 

ENGELLİLER İÇİN 
KOŞTULAR

Şanlıurfa Milli Eğitim

Müdürlüğünün 10-16 Mayıs

Engelliler Haftasında farkındalık

yaratmak için düzenlediği

“Engelsiz Urfa Koşusu”; Şanlıurfa

Hipodrom Müdürlüğünün

destekleriyle, Şanlıurfa

Hipodromunda gerçekleşti.

Yönetici Akademisi Sürekli

Eğitim Merkezinde öğrencilerle

bir araya gelerek farkındalık

oluşturmak için engelli

öğrencilere yönelik sosyal

etkinlik düzenlendi. Çeşitli

etkinlikler ve palyaço

gösterileriyle hoşça vakit

geçiren öğrenciler, kendileri

onuruna düzenlenen koşuyu

izlemek için hipodrom alanına

geçtiler.

Engelsiz Urfa Koşusunu İl Milli

Eğitim Müdürü Şerafettin

TURAN, Şanlıurfa Hipodrom

Müdürü Mehmet KAZOĞLU, İl

Milli Eğitim Müdür Yardımcıları

Erdal ŞEKEROĞLU, İsa Doğan

YÜKSEL, İbrahim CANBEK,

Mustafa Fehmi SATICI, İl ve İlçe

Milli Eğitim Şube Müdürleri

engelli öğrenciler ile birlikte

izlediler.

.
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MÜZE EĞİTİMİ VE MÜZEDE 
DRAMA

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Kültür ve

Turizm Müdürlüğü işbirliği protokolü çerçevesinde Şanlıurfa

Merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde görev

yapan 96 öğretmene Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde drama

eğitimi verildi.

03 Nisan – 27 Mayıs 2018 tarihlerinde Şanlıurfa Arkeoloji

Müzesi’nde yapılan çalışmalara her branştan öğretmenin

katılımı sağlandı. Drama Eğitmeni Zülfü ALIMTERİN tarafından

verilen eğitime öğretmenler ders saatleri dışında katıldılar.

Eğitim 20 kişilik gruplar halinde yapıldı ve katılımcılara eğitim

sonunda katılım belgesi verildi.
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YEŞİLAYCI GENÇLER 

ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ

1-7 Mart Yeşilay Haftası Kutlama Programı çerçevesinde

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Şanlıurfa Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile 700 Yeşilaycı

Genç, Atatürk Caddesinden Bediüzzaman Şehitliğine kadar

Şehitler İçin yürüdü. Yürüyüşe; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Ziya SULUYER, İl Müftüsü İhsan AÇIK, Yeşilay Şanlıurfa Şube

Başkanı Muharrem ÇELİK katıldı.
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HAYATIN YEŞİL ELLERİ

1-7 Mart Yeşilay Haftası Kutlama Programı

çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Türkiye Yeşilay

Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi iş birliği şehrin en işlek caddesi

olan , Atatürk Caddesinde 6 Mart 2018 günü, 500 metrelik

bir kumaşa yeşil boya ile el izi basıldı. Vatandaşın yoğun

ilgi gösterdiği etkinlikteki tek hedef, gençlerin ve

ebeveynlerinin zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık

oluşturmaktı.
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“DİLARA’NIN ÖYKÜ DÜNYASI”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, İl Müftülüğü, Yeşilay

Şanlıurfa Şubesi ve Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

işbirliğiyle eğitimci yazar Muharrem Çelik tarafından kaleme

alınan ve resimlenen "Dilara'nın Öykü Dünyası" adlı kitap

serisi bugün Hilvan Anaokulu öğrencilerine iki seansta

anlatılıp, canlandırmalar yapıldı.
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SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI 

GELECEK 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile

yürütülen ve bu yıl 8.si yapılan Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek

Yarışmaları ilimizde yaklaşık 300 eserin katılımıyla gerçekleşti.

Jüri başkanlığını Milli Eğitim müdür Yardımcımız Ziya

SULUYER’in yaptığı yarışmada il birincisi Prof. Dr. Abdülkadir

Karahan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Esat Çiftçi, Türkiye 3.sü oldu.

İlimizde dereceye giren öğrencilere de ödülleri; 4 Nisan

2018 günü düzenlenen törenle takdim edildi.
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Cezaevlerinde anneleri ile
birlikte yaşayan çocuklar için, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay
Şanlıurfa Şubesi işbirliği ile
‘’Eymenler’e El Uzatalım’’ yardım
kampanyası amacı doğrultusunda
devam ediyor. İlk etapta
Müdürlüğümüzün ve Yeşilay kadın
komisyonu, Yeşilay mahalle kadın
elçileri, Şanlıurfa Eczacılar Odası ile
İlk Öncüler Derneğinin topladığı
Cezaevindeki 0-6 yaş çocuklar için
başta mama, oyuncak, eğitim,
kırtasiye, elbiseden oluşan ihtiyaç
malzemeleri cezaevine 2 araçla
Hilvan Yolu 2 nolu Cezaevine
teslim edildi.

Cezaevine eşyaların
götürülmesi esnasında İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Ar-Ge birim çalışanları,
Eczacılar Odası yönetim kurulu
üyeleri, Yeşilay Şanlıurfa Şube
Başkanı Muharrem Çelik ve kadın
komisyonu ziyaretleri sırasında aynı
zamanda çocuklarla da güzel bir
zaman geçirdiler.

‘EYMEN’LERE EL UZATALIM 

KAMPANYASI
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İL GENELİ LİSELER ARASI YKS 
BİLGİ YARIŞMASI

Müdürlüğümüz ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

arasında imzalanan protokol kapsamında il genelinde

Liselerarası YKS Bilgi Yarışması düzenlendi. Yarışma ilimizde

bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, öğrencilere yarışma

kültürünün kazandırılması ve öğrencilerin sınavlara

hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla tüm resmi ve özel

okulların katılımıyla il genelinde 12. Sınıf öğrencisi bulunan

toplam 203 lisenin katılımıyla gerçekleşti.
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Yarışmanın eleme yarı final ve final turları sonucunda 1.
Birecik Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi, 2. Özel Güneydoğu
Yükseliş Anadolu Lisesi, 3. Özel Saraç İlgi Okulları Fen Lisesi,
4. Viranşehir Fen Lisesi, 5. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu
Lisesi 6. Ceylanpınar Fen Lisesi oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler Çanakkale
gezisine gitmeye hak kazandı. Ayrıca yarışmada finale
kalan tüm ekiplere İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi
tarafından hediye ve başarı belgelerini takdim edildi.
Program, yarışmanın proje aşamasında ve uygulama
aşamasında emeği geçen bütün öğretmenlere plaket
verilerek sonlandırıldı.
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ŞEHRİNİ TANIT HAYALİNE UÇ 
PROJESİ

Müdürlüğümüz ile ISO WORLD arasında imzalanan
“Şehrini Tanıt, Hayaline Uç” projesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yenilikçilik ödülüne layık görülmüş ve Türkiye'de
eğitimde öğrencilerin, kendi kültürleri hakkındaki farklılıklarını
arttırarak daha bilinçli ve sorumlu gençler olmalarını teşvik
etmek, ilimizin tanıtımına katkı sağlamak, sosyal
girişimciliklerinin önünü açarak, aktif bireyler olmalarını
desteklemek, artık küreselleşen dünyada yabancı dil
kullanarak kendilerini ifade edebilmenin öneminin bilincini
aşılamak ve mevcut yurtdışı eğitim olanaklarını tanıtmayı
amaçlamak üzere yapılmıştır.
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Proje kapsamında ISO World temsilcileri tarafından
liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik 6
Mart 2018 Salı günü sertifikalı bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır. Proje, Şanlıurfa il genelinde 9, 10, 11 ve 12.
sınıflarda okuyan lise öğrencilerinin katılımı ile
gerçekleşmiştir. Proje kapsamında yapılacak olan
yarışmaya, lise öğrencileri Şanlıurfa ilini tanıtan ve en fazla 3
dakika uzunluğunda İngilizce dilinde bir video sunumu
hazırlayarak katılmış olup İlimiz genelinde yarışma şartlarını
taşıyan, geçerliliği kabul edilmiş toplam 90 proje başvurusu
yapılmıştır. Yarışmanın halk oylamaları halen devam
etmekte olup, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar devam
edecektir. Halk oylaması ve jüri tarafından değerlendirilecek
olan yarışmada birincilik ödülü Kanada’ya 5 günlük
seyahat, ikincilik ödülü iPad Mini üçüncülük ödülü ise İPod
Touch’tır.
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YARATICI OKUMA EĞİTİCİ 
EĞİTİMİ

Müdürlüğümüz tarafından Karacadağ Kalkınma

Ajansı’na teknik destek kapsamında sunulan Yaratıcı

Okuma Eğitici Eğitimi kabul edilmiştir. Böylece ilimiz merkez

ilçelerinde dezavantajlı bölgelerde görev yapan sınıf

öğretmenlerine yönelik, öğrencilere okuma alışkanlığı

kazandırmak, okumayı sevdirmelerini ve okumaya farklı bir

bakış kazandırmalarına yönelik farklı bir okuma yöntemi

olan "Yaratıcı Okuma Eğitici Eğitimi" kazandırmak üzere

alanında uzman akademisyen Dr. Nilay YILMAZ tarafından

40 öğretmenimize 30 saatlik eğitim verilmiştir.
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"ŞANLIURFA'YI TANIYALIM" PROJESİ                                                                     

ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ GEZİLERİ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi
ortaklaşa yürüttüğümüz Şanlıurfa’yı Tanıyalım projesi
kapsamında Öğrenci ve öğretmen gezilerimiz devam etti.

Şanlıurfa İl sınırları içerisinde öğrenim gören, lise ve ortaokul
öğrencilerinin, tarihi kültürel gelişimine katkıda bulunmak, tarihi ve

turistik mekanlara sahip çıkma bilincini aşılamak, özellikle köy
dışına çıkmamış öğrencilerin hayal dünyalarının gelişimine, ciddi
katkıda bulunmak amacıyla, yurutulen bu proje geçtiğimiz eğitim
öğretim yılı içerisinde 6000 öğrenci ve 600 öğretmeni Şanlıurfa’ yı
Tanıyalım Projesi kapsamında, tarihi turistik yerler gezdirildi.

Öğrencilerimizin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehri tanıması,
aynı zamanda aidiyet duygusuyla şehrine sahiplenmesi amacıyla
gezdırılen oğrenciler, rehber eşliğinde önce Balıklıgöl havzasını
gezdikten Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesini, bütün geçmiş
çağların kalıntılarını ziyaret ederken, rehberin anlatımla tarihlerini
öğreniyorlar. Şanlıurfa’ ya yeni atanmış öğretmenlerimiz başta
olmak üzere, şehir merkezinde Mutfak Müzesi, Ulu cami, Ara
sokaklardan, Reji Kilisesini gezdikten sonra, Cumhuriyet tesislerinde
Urfa lezzetleriyle buluşan öğretmenlerimiz, Göbekli tepe veya
Arkeoloji müzesini gezdikten sonra huzur içerisinde görev yaptığı
ilçelere dönmeleri sağlanıyor.
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Şanlıurfa İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından 

planlanıp birimimiz 

tarafından yürütülen 

Şanlıurfa Gap Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

tarafından desteklenen ‘ 

FARKLI YAKLAŞIMLARLA 

EĞİTİMDE KALİTENİN 

ARTTIRILMASI’ projesi 

kapsamında ilimiz 

Şanlıurfa’ da ‘ Uluslararası  

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı ‘ ile 9 

ülke ve 8 GAP bölgesi 

illerinin katılımı ile coşkulu 

bir bayram gerçeklestirdik.

23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 

Bayramının 98.Yıl dönümü 

İlimize Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti,  Azerbeycan, 

Gürcistan, Makedonya, 

Romanya, Bosna Hersek, 

Kosova, Kırgızistan, 

Bulgaristan ülkeleri ve 

Adıyaman, Batman, 

Gaziantep,  Kilis, Mardin, 

Siirt, Şırnak illerinin katılımı 

ve sergiledikleri 

Uluslararası gösterilerle 

İlimizde yankı uyandırdı. 

ULUSLARARASI VE BÖLGESEL 

ÇOÇUK ŞENLİĞİ
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HAYDİ SEN DE KATIL ÇEMBERE 

“YARATICI DRAMAYA MERHABA”

Şanlıurfa Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından

desteklenen Mudurlugumuz tarafından yurutulen ‘ FARKLI

YAKLAŞIMLARLA EĞİTİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI’ projesi

kapsamında Her sey bır hayalle baslar egıtım yasantılarında

dedık ve 450 meslektasımızla dramaya ‘Merhaba’ dedık. Keyıf

alarak,eglenerek ve ogrenerek baslayan Dramaya Merhaba

semınerını 2 günlük atölye çalışmaları izledi. 80 ogretmenımızle

de 2 gunluk uygulamalı atolye surecı paylasıldı. Atolye

surecınde farklı derslerde drama uygulama orneklerı paylasıldı.

Ve sözcükler kelimelere, kelimeler paylaşımlara dönüşerek

öğretmenlerimize drama çemberinde birbirine sıkı sıkı bağladı.
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BESLENME  DOSTU OKUL 

PROJESİ

Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dâhil olduğu Dünya Sağlık

Örgütünün “Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu

Okul Girişimi” kriterleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık

Bakanlığı arasında 20/09/2013 tarihinde imzalanan "Beslenme

Dostu Okullar Projesi" işbirliği ile Öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve

hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, sağlıklı beslenme ve

obezitenin önlenmesi konularında duyarlılığın arttırılması, Temizlik

ve hijyene önem veren bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

41



2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için ilimizde 02/03/2018
tarihi itibariyle "Beslenme Dostu Okullar Projesi"ne
başvurular başlamış olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
Birimi Koordinatörlüğünde yürütülen Beslenme Dostu Okul
Projesi; oluşturulan denetim ekibiyle birlikte Şanlıurfa iline
bağlı 13 ilçede denetim öncesi okul müdürlerine
bilgilendirme toplantıları yaptı.

Bu bilgilendirmeler neticesinde 111 okulumuz projeye
başvuru yapmıştır. Denetimlerimiz 2 Mayıs 2018´de başlamış
olup 15 Mayıs 2018’de sona ermiştir. Denetimler sonucu 93
okulumuz beslenme dostu okul sertifikası almaya hak
kazanmıştır.

42



Beyaz Bayrak Projesi ile ; eg ̆itim kurumlarının, temizlik ve

hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sag ̆lığının korunması

ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eg ̆itim

almış sag ̆lıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Oluşturulan denetim ekibiyle birlikte Şanlıurfa iline bağlı 13

ilçede okul müdürlerine bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Bilgilendirme toplantılarına 1300 okul idarecisi katıldı.

Okullarımızın temizlik ve hijyen

açısından belli kriterler esas

alınarak denetlenmesi ve okul

sağlığının iyileştirilmesi

hususunda teşvik edilmesi için

uygulanan projede ilimiz 2017-

2018 Eğitim-Öğretim yılında

yapılan çalışmalar neticesinde

167 olan Beyaz Bayrak almış

okul sayımız 592’ye çıkarak

Türkiye rekoru kırılmış ve büyük

bir başarıya imza atılmıştır.

Hedefimiz Şanlıurfa’daki

tüm okulların Beyaz Bayrak

alabilecek kaliteyi

yakalamalarıdır.

OKULLARIMIZ BEYAZ BAYRAK 

ALMA YARIŞINDA 
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ 

ÖĞRENCİLERİN OKULA 
KAZANDIRILMASI

Milli Eğitim Bakanlığının çıkarmış olduğu 2016/5

sayılı genelge doğrultusunda Şanlıurfa Mevsimlik

Gezici Tarım İşçilerini İzleme Kurulu (ŞAMTİ)

oluşturup 13 ilçede İlçe Mevsimlik Gezici Tarım

İşçilerini İzleme Kurulları oluşturuldu.
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 YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

13 ilçede Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yoğun olduğu

okullara ziyaretler gerceklestı. Okul ziyaretlerinde çocukların

okula kazandırılması adına öğretmenlerin aile ziyaretleri

yapmaları, okulda bireysel görüşmeler, rehber öğretmenler

tarafından bilinçlendirme seminerleri (mevzuat, yasal hakları,

okula kazandırma çalışmaları vs) yapılması vurgulandı.

19/06/2017 tarihi itibariyle

mevsimlik gezici tarım işçisi

olarak çalışmaya giden

11.250 öğrenciden 4655’i

e-okul kayıtlarına göre

okula kazandırılmıştır.

45



“9. ŞANLIURFA ÜNİVERSİTE 

KARİYER GÜNLERİ”
(ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI) 

Bu yıl 9.su düzenlenen ve üniversite okumayı planlayan

gençlerimizin geleceklerini kendilerinin belirlemesinde büyük

öneme sahip olan “9. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günleri” 19,

20, 21 Nisan tarihlerinde 3 gün süreyle 50 Üniversite ve 150

Akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği “9. Şanlıurfa Üniversite

Kariyer Günleri” Fuarı öğrencilerimizin üniversitelerimizi

tanıması, üniversiteleri görmesi ve tanımaları, yakından

izlemeleri, takip etmeleri ve bilinçli tercih yapmalarına yol

göstermiştir.

Ülkemizde öğrenci sayısı bakımında 4. Sırada bulanan

608.000 öğrencisi olan, ortaöğretim sürecinde 108.000’in

üzerinde öğrencinin bulunduğu; 30.000’in üzerinde mezun ve

son sınıf öğrencisinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS)

girdiği ilimizde düzenlenen bu etkinlik 50 üniversite ile yaklaşık

77.000 ziyaretçiyi çekmiştir.

46



47



AB ERASMUS PROJELERİ 

BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ

Okul Eğitimi Personel
Hareketliliği Key Action1 projeleri
kapsamında ilimizdeki
öğretmenlere KA1 kapsamında
hizmet içi kurslar verildi. İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’müz adına
toplamda 17 KA1 Projesi il
genelinde ise İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri adına ve
okullarımızın kurumsal olarak
yaptıkları başvurularıyla
toplamda 175 KA1 projesi 1
Şubat 2018 tarihine kadarki
süreçte Türkiye Ulusal Ajansı proje
yükleme sistemi TURNA’ya
yüklenmiştir. İlimiz bu anlamda
geçmiş yıllardaki proje başvuru
sayısını oldukça geçmiştir.

20 Şubat 2018 tarihinde
Türkiye Ulusal Ajansı
uzmanlarından Abdullah
ŞAHİN’in sunumuyla başta AR-GE
ekibimizde çalışan
öğretmenlerimiz olmak üzere,
Harran Üniversitesi
akademisyenlerine, Valilik Proje
Ofisi çalışanlarına, Halk Eğitim
Merkezleri ve Büyükşehir
Belediyesi Proje sorumlularına ve
proje yazmaya gönüllü olan
öğretmenlerimize KA2 ve KA3
projeleri kapsamında eğitim
verilmiştir. Bu eğitim sonrasında il
genelinde 1 adet KA201 projesi
ve 13 KA2 projesi Avrupa
Komisyonu Erasmus+ projeleri
sistemine yüklenmiştir.
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Okullar Kültürel Atölyelerle 
Buluşuyor

Ar-Ge birimi tarafından Şanlıurfa STEM ve Bilim
Merkezinde yürütülen Okullar Kültürel Atölyelerle Buluşuyor
projesi kapsamında 21 okula resim ve müzik sınıfları kuruldu,
öğrencilerin sanatsal çalışmalarla ilgilenmeleri ve
eğitimlerini almaları sağlandı.
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El Cezeri STEM Akademi

SODES tarından desteklenen bırımımız tarafından yürütülen 

El Cezeri STEM Akademi projesi kapsamında 1500 öğrenciye 

STEM eğitimi verildi. 

Şanlıurfa’nın bilim yuvası olma yolunda hızla ilerleyen 

Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi bina girişi SODES El Cezeri STEM 

Akademi projesi kapsamında yeni bir yüz kazanarak bilime 

yakışır görünüm kazandırıldı.
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ENGEL OLMA DESTEK OL

İlimizde Rehberlik ve Araştırma 
merkezlerinin yapmış olduğu 
tanılamalara göre 0-23 yaş Aralığında 
16970 öğrencinin çeşitli engel türlerinde 
özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
toplum içerisinde bağımsız bireyler 
haline gelebilmeleri, aynı ortamlarda 
ortak etkinlikler yapması, ailelerinin 
etkileşime girmesi, özel eğitime yönelik 
tutumların olumlu yönde gelişmesine 
katkı sağlamak amacıyla İl genelinde 75 
özel eğitim sınıfına eğitim materyalleri 
temin edilmıs olup ozel egıtım 
ogretmenlerıne de uzman 
akademısyenler tarafından egıtım 

verılmesı planlanmaktadır.

İl genelinde özel eğitime yönelik 
tutumların geliştirilmesi amacıyla engelli 
ve normal öğrencilerin birlikte katıldığı 
etkinlikler, yarışmalar düzenlenecek olup 
3 Aralık dünya engelliler günü 
kapsamında farkındalık olusturmak 
amacıyla engelli ve normal 
öğrencilerinin ailelerinin de katıldığı 
yürüyüş düzenlenecektir. 
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2018 TÜBİTAK 4007 

Şanlıurfa Bilim Şenliği

18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek

olan Şanlıurfa 4007 Bilim Şenliği 90 Atölye Çalışması, 27.000

kişilik bireysel atölye çalışması, 9 sahne gösterisi, ödüllü

uluslararası STEAM yarışması ve konserlerden oluşan zengin

içeriğiyle Şanlıurfa’da bilimi yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Şenlik, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Kalkınma İdaresi ve

TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Türkiye Genelinde 
Düzenlenen Bazı TÜBİTAK 
4007 Bilim Şenliklerine 
Davet 

Şanlıurfa STEM ve Bilim 
Merkezi ekibi 

düzenlenecek olan bazı 
TÜBİTAK 4007 Bilim 
Şenliklerinde atölye 
açmak için davet aldı. 
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TÜBİTAK 

4006 BİLİM FUARLARI

İlimizde coşkulu bir şekilde düzenlenen TÜBİTAK 4006

Bilim fuarları öğrencilerimizi bilimsel çalışmalara teşvik

konusunda fark yarattı. Aynı zamanda Şanlıurfa, TÜBİTAK 4006

Bilim Fuarları kapsamında 597 okul ile fuar düzenleyerek bir

rekora imza attı.
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ŞANLIURFA 

STEM VE BİLİM MERKEZİ 

ÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

➢ Robotik Kamp Programları

7 farklı branştan ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde

Sömestr Tatili Robotik Kamp Programı ve12 farklı branştan; okul

öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde düzenlenen 1850

kişinin başvuru yaptığı Robotlar ile Yaz Başlıyor Kampı

düzenlendi.

Devlet ve özel okullarla yapılan protokol sonrası her

hafta ıcı ve hafta içi eğitimlerde ilgisi olan istekli ve yetenekli

öğrencilerin STEM eğitimlerine devam etmeleri amacıyla

hafta sonları 5 ay süre ile okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise

seviyelerinde Mobil Programlama, 3D Tasarım ve

Modelleme, Robotik Kodlama, Atık Malzemelerle İnovasyon,

Kodu Game Lab ve Drone eğitimleri alanında STEM eğitimleri

verilmektedir.
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Şanlıurfa Piazza AVM ile
Şanlıurfa İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün ortak
çalışması ile yapılan
eğitimlerde birimimiz
tarafından okul öncesi,
ilkokul, ortaokul, lise ve
yetişkin gruplara Fen ile
STEM, Atık Malzemelerle
İnovasyon, 3D Tasarım,
Robotik Kodlama ve Mobil
Programlara eğitimleri
verdi.
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STEM ve Bilim 

Merkezinde AutoCAD 

Eğitimi

Şanlıurfa STEM ve Bilim

Merkezinde meslek lisesi

öğretmenlerimizin öncelikli

olarak katıldığı toplam 30

öğretmenimize 5 gün süreyle

40 saatlik AutoCAD programı

ile çizim dersleri verildi.

ROBİYAMAN Robot Yarışması

Adıyaman’da düzenlenen

ROBİYAMAN Robot

Yarışmasında STEM ve

Bilim Merkezini temsil

eden Teknoloji Tasarım

öğretmeni Gökhan

ÖZDEMİR ve ekibi

Tasarla – Çalıştır

kategorisinde 1. olmuştur.

Uluslararası Gebze Teknik 

Üniversitesi Kelebek Robot 

Olimpiyatları

Gebze Teknik Üniversitesi tarafından

düzenlenen Uluslararası Kelebek

Robot Olimpiyatlarında ön elemeyi

geçerek sergilenmeye hak kazanan 30

proje içerisinde Şanlıurfa STEM ve

Bilim Merkezine ait 5 proje sergilendi.
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ÖĞRETMENLER ARASI BAHAR 
SPOR TURNUVASI

2017/2018 Yılında İLK KEZ öğretmenlerin moral motivasyonun

sağlanması kaynaşması dostluk ve kardeşlik duygularının

gelişmesi için 04.04.2018 Tarihinde Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi

Spor Salonunda Başlayarak Voleybol’dan 56, Futsal’dan 68

Okulun ve Badminton’dan 25 öğretmenin katılımıyla 2018 Yılı

Öğretmenler Arası Bahar Spor Turnuvası AR-GE Birimi ve İlimizde

Görev yapan bu iş için gönüllü olan Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenleriyle beraber yoğun ilgi gördü. Turnuvaya katılıp ter

döken öğretmenlerin ilimizde bu tür etkinliklerin sürekli yapılması

gerektiğini de vurgulayarak turnuvayı düzenleyenlere

teşekkürlerini dile getirdiler.
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İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Doğan Yüksel ve Ziya Sulu

Yer’inde izlediği final müsabakaları, çekişmeli maçlara sahne

oldu.Oynanan final maçları sonrası Futsal’da; 1.Hüsnü

M.Özyeğin Ortaokulu 2.Şenocak Ortaokulu 3.Hacıbozan

Ortaokulu, 4.Bilim Ortaokulu, Voleybol da ise; 1.Şanlıurfa

Ortaokulu, 2.Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulu, 3.Süleymaniye

Ortaokulu, 4.Göbeklitepe Ortaokulu oldular.Dereceye giren

okullara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Doğan

Yüksel ve Ziya Suluyer tarafından verildi.
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SPORTİF YETENEK TARAMASI VE 

SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor

yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere

yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları

sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli

çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey

sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla uygulanacak

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesini

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakakanlığının ortaklaşa

yürüttüğü Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 09

Mayıs - 02 Haziran 2018 tarihleri arasında 11 Nisan Spor Salonu,

Karaköprü Gençlik Merkezi Spor Salonu, Ahmet Yesevi Çadır Spor

Salonu ve Yenice Spor Salonun'da yapılmış olup ilimiz Merkezinde

sadece ilkokul 3.sınıf öğrencisi toplam 12.000 öğrenci sorunsuz bir

şekilde taranarak; taranan öğrenci sayısı bakımından Güneydoğu

Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri arasında 1.olarak örnek teşkil

etmiş durumdayız.
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GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı boyunca okullarımızda
Geleneksel Çocuk Oyunlarının yaygınlaştırılması kapsamında İl
Müdürlüğümüz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
arasında yapılan protokol kapsamında pilot belirlenen merkez
ilkokullarda çocuklarımızın geçmişe yönelik çocuk oyunlarıya
tanışıp teneffüslerde, Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri
saatlerinde arkadaşlarıyla daha eğlenceli zaman
geçirebilmeleri için Her okula bir Antrenör görevlendirip
çocuklarımıza Spor Etkinlikleri yapmaları sağlanmıştır.
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Protokol Kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğünce Antrenör görevlendirilen Pilot Okullarımız:

 1 Ertuğrul Gazi İlkokulu

 2 Cengiz Topel İlkokulu

 3 Belediye İlkokulu

 4 Ahmet Yesevi İlkokulu

 5 Vakıflar İlkokulu

 6 Yunus Emre İlkokulu

 7 İbni Sina İlkokulu

 8 Osman Ertörer İlkokulu

 9 Mimar Sinan İlkokulu

63



64



Uluslararası CERN liselerarası BL4S demet hattı
yarışmasına Anadolu Lisesinde bilim ve teknolojiye meraklı
10 öğrencimiz ile başvurumuzu yaptık. Oldukça yoğun ve
bir o kadar da eğlenceli geçen hazırlıklarımız sonucunda
projemizi hazırladık ve CERN’e sunduk.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(AKÇAKALE) 65



Akçakale Liselerarası Bilgi yarışması ve münazara

yarışmaları yapılarak öğrencilerimizin sosyalleşmeleri

sağlanarak kendine olan güvenleri pekiştirilmiş ve kendilerini

ifade edebilmeleri konusunda farkındalık oluşturuldu.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kurs

merkezimizi olarak Liselere Giriş Sınavı’na hazırlanan

öğrencilerimize belirli periyotlarda deneme sınavları

uygulayarak öğrencilerimizin gelişimlerini takip ettik. İlçede

sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için umut olduk, destek

olduk.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(AKÇAKALE)
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Ülkemizin pek çok yerinde eğitim ve konferanslar

veren Eğitimci-Yazar Alişan KAPAKLIKAYA ilçemizde “Etkili

İletişim ve Motivasyon” Konulu Söyleşi Programına katıldı.

İlçemiz Kültür Merkezinde, Öğrenmeyi Öğrenme,

Liderlik, Beyni Etkin Kullanma, Aile İçi İletişim, Kendine

Güven ve Motivasyon konularında söyleşi programı yapan

Eğitimci-Yazar Alişan KAPAKLIKAYA öğrencilere, velilere ve

öğretmenlere ayrı ayrı oturumda söyleşi programı yaptı.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(BOZOVA)
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İlçede öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek amacıyla 12.

Sınıflar arası YKS bilgi yarışması düzenlenmiş, bilgi

yarışmasından YAYLAK İMKB ANADOLU LİSESİ birinci olarak

çıkmıştır.

Okulumuzda ilkokul ve Ortaokul öğrencilerimize tiyatro

gösterisi gerçekleştirerek öğrencilerimizi hem tiyatro sevgisini

aşılamak hem de güzel bir gün geçirmelerini sağladık

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(BOZOVA)
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 OKUYORUM HAYATI ANLIYORUM PROJESİ

“Okuyorum Hayatı Anlıyorum Projesi” kapsamında ilkokul

, ortaokul ve lise kademesinde okuma yazma bilmeyen veya

okuma yazması zayıf olan öğrencilere okul öğretmenlerinin

desteği ile okuma yazma öğretilmektedir.

Projemiz okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespiti

yapılarak başlamış olup her öğrencinin sınıf seviyesinde

okuyup yazabilecek düzeye gelene kadar devam etmekte

olup sonrasında da hızlı okuma çalışmaları yapılmaktadır. Yıl

sonunda yapılan öğrenci denetimlerinde okuma yazma

bilmeyen öğrencilerin %91'inin okumaya ve yazmaya geçtiği

tespit edilmiş olup Projenin başarı ile sonuçlandığından

dolayı gelecek seneye de uygulanması planlanmaktadır.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(BİRECİK)
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 İLKOKUL , ORTAOKUL VE LİSELER ARASI KİTAP OKUMA 

YARIŞMASI PROJESİ

İlkokul , ortaokul ve lise kademelerinde okuyan toplam

964 öğrencinin katılımı ile düzenlenen "Kitap Okuma

Yarışması" komisyon tarafından okul türlerine göre belirlenen

5 kitaptan yapılmıştır. İlkokul , ortaokul ve lise kademesinde

en çok doğru cevabı veren ilk 3 öğrenci ödüllendirildi.

İlkokul , ortaokul ve liseler arasında Kitap Okuma

Yarışması Projesi ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığı

kazandırmak , öğrencilerin kitaplara olan sevgisini ve ilgisini

artırmak hedeflenmiş olup bu proje ile büyük ölçüde başarı

sağlanmıştır.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(BİRECİK)
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Okullarımızda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri köşeleri

oluşturuldu.

Okullarımızın bahçelerinde oyun alanları, bazı

okullarımızda kütüphane ,fen laboratuvarı ve İngilizce sınıfları

oluşturularak öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı

sağlanması çalışmaları yapıldı.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(CEYLANPINAR)
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”Okuyoruz” projesi ile öğrencilerimizin kitap okumaya
olan ilgileri arttırılmaya çalışıldı. İlkokul ve ortaokullarımızda
okuyan öğrencilerimizin okuma ve yazma durumları kontrol
edildi. Bu amaçla 21 okulumuzda yaklaşık 7000 öğrencimizin
okuma ve yazmaları kontrol edildi. Eksiklikler konusunda
öğretmenleri ve okul idaresi ile görüş alışverişlerinde
bulunuldu.

Ücretli öğretmenlere sınıflarda yapacakları çalışmalar
hakkında bilgiler verildi. İlk defa birinci sınıfı okutan
öğretmenlere ve sınıfında okuma yazma sorunu bulunan
öğretmenlere seminerler verildi. Bazı okullarda okuma ve
yazma ile ilgili sorunların aşılması amacıyla toplantılar yapıldı.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(CEYLANPINAR)
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Okullarımızda görev yapan resim öğretmenlerinin

liderliğinde öğrencilerimizin el becerilerini arttırmak amacıyla

el sanatları ile ilgili çalışmalar yapıldı ve resim sergilerinin

açılması sağlandı.

Özellikle kırsal 

mahallelerimizde saçı uzun 

olan öğrencilerin saç 

kesimleri gerçekleştirildi.

İl genelinde yapılan YKS bilgi 

yarışması için ilçemizde elemeler 
gerçekleştirildi. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde “Ceylanpınar Milli 

Eğitim Spor Kulübü” kuruldu.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(CEYLANPINAR)
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19 Aralık 2017 tarihinde uygulanmaya başlayan Eyyübiye

Okuyor Projesi ile Okumayan insan düşünmüyor, bilmiyor,

yeni bilgiyi de üretemiyordu aynı zamanda.. Kısaca

amacımız sadece Kitap Okuma Projesi oluşturmak değil,

öğretmen, öğrenci, okul yöneticileri, İlçe Milli Eğitim

personelleri ve veliler de dahil olmak tüm eğitim camiasında

Okuma, Düşünme, Araştırma, Okulun işlevi, Eğitimin önemi

konularında farkındalık oluşturmaktı.

Eyyübiye Okuyor Projesi ile Çekirdekte 218 okulumuzda

100.000 öğrencimizin her gün 20 dk kitap okuma etkinliğini

barındıran, öğretmen, okul yöneticileri, veliler ve İlçe Milli

Eğitim personellerinin de sürece aktif katıldığı Türkiye’nin en

büyük Kitap Okuma Projesidir.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(EYYÜBİYE)
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Proje kapsamında Okuma Saatim, Ailemle Okuyorum,

Yöneticimle Okuyorum, Yazarlık Atölyeleri, Yaratıcı Okuma

Teknikleri Öğretmen Atölyeleri, Kitap Toplama Kampanyası

ve Kitap Okuma Şenliği etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(EYYÜBİYE)
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 Yaklaşık 4 aylık bir süreçte 124.173 kitap okullarımıza 

kazandırıldı.

 29.290.415 sayfa kitap okundu.

 Toplumun tüm kesiminde Okuma konusunda 

farkındalık oluşturuldu.

 Kendi Hikayeni Yaz, Kendi Şiirini Yaz ve Sesli Hikaye 

yarışmalarında yaklaşık 600 öğrencimiz eser üretti ve 

her kategoride başarılı ilk 15 eserin kitaplaştırılması 

yapılıyor.

 Kitap Okuma Şenliği düzenlenerek, projeyi başarı ile 

uygulayan ve yarışmalarda dereceye giren 

öğrencilerimize ödül verildi.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(EYYÜBİYE)
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 “HİLVAN OKUYOR, DEĞERLERİYLE YETİŞİYOR-2” PROJESİ

RAMAŞ- HİLVAN YEM ve YATIRIM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

sponsorluğunda yürüttüğümüz “HİLVAN OKUYOR, DEĞERLERİYLE

YETİŞİYOR-2” kitap okuma ve matematik etkinlikleri içeren

projemiz ile tüm ilkokullarımıza projemiz kapsamında hikaye ve

öykü kitapları dağıttık.

Projemiz sayesinde BSİ lerimiz başta olmak üzere bütün

ilkokullarımızda kütüphane oluşturma, var olan kütüphaneleri

zenginleştirme imkanı bulduk. Matematik etkinliklerimizle

Öğrencilerimizin matematiksel hazırbulunuş seviyelerini

yükseltmeyi başardık.

1. Dönem Değerlendirmesini 16 Ocak tarihinde, 2. Dönem 

değerlendirmesini ise 14 Mayıs tarihinde yaptık.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HİLVAN)
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 EĞİTİMDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ

Spor müsabakalarında derece alan Şair Nabi Anadolu

Lisesi,75. Yıl ortaokulu öğrencılerımız, Hilvan Anadolu Lisemiz

ve Tenis kortu olmadan şampiyonluklar kazanan Mustafa

Kemal Ortaokulu ogrencılerın aldıkları dereceler kutlanarak

motıvasyonlarını arttırma calışmaları sağlandı.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HİLVAN)
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 KARDEŞ OKUL PROJELERİMİZ

“Kardeş Okul Projesi” kapsamında ilçemiz Şair Nabi

Anadolu Lisesini İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi ziyaret

etti. İlçe Kaymakamımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüz de

konuklarımızı ağırlama nezaketinde bulundular.

“Şiir Tadında Mektup Kardeşliği” ismini verdiğimiz bu

proje ile öğrencilerimiz hem mektup geleneğini devam

ettiriyor hem de şiire karşı olumlu duygular geliştirip; şairane

yönlerini ön plana çıkarıyorlar.Bu kapsamda; İlçemiz Mustafa

Kemal Ortaokulu ve Çankırı Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu

öğrencileri “Kardeş Okul Projesi” kapsamında da mektup

arkadaşı oldular.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HİLVAN)
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➢ HİLVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Hilvan İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü Spor Kulübü

Derneği 19/01/2018 tarihinde

resmen kurulmuştur.

➢ “ARTIK KÖY OKULUMUZUN DA BİR TİYATRO SAHNESİ VAR” PROJESİ

Müdürlüğümüze bağlı Gölcük İmam Hatip Ortaokulu'nda

Hilvan Belediyesi'nin de katkılarıyla tiyatro salonu 17/01/2018

tarihinde açıldı. Açılışa değerli protokolümüz, veliler,

öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Rabve Vakfı tarafından

dezavantajlı ortaokul öğrencilerimiz;

Hilvan'dan uçakla alınıp İstanbul'un

en nezih ve kültürel derinliği olan

yerler gezdirildi.

➢ RABVE VAKFI’NIN İLÇEMİZDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HİLVAN)
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Müfredat programlarına bir alternatif değil, tamamlayıcı bir
program olarak tasarlanan 7'den 70'e Değerler Eğitimi Projesi ile,
yetişmekte olan bireylerin gelecekte kişilik alt yapılarının sağlam
ve topluma yararlı yetişkinler olarak katılmalarına katkı
sağlayacaktır.

Harran İlçemizde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren
uygulanacak olan "Değerler Eğitimi Projesi» içerisinde yer alan
değerler her ay ilgili belirli gün ve haftalara uygun bir şekilde
seçilmiştir. Bu kapsamda Kasım ayı itibarıyla sırasıyla; "Sevgi ve
Saygı" , "Empati ve Hoşgörü" ,"Tasarruflu olma", "Sorumluluk" ,
"Vatanseverlik" , "Demokrasi" ve "Yardımseverlik" değerleri
okullarımızda cesıtlı faaliyetler ıle sürdürülmüştür.

➢ 7'den 70'e Değerler Eğitimi  

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HARRAN)
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 Okullarımız Renkleniyor Projesi

Harran ilçesindeki Birleştirilmiş Sınıflı köy okullarının fiziksel
açıdan düzenlemesi yapılabilmesi için ARGE birimi tarafından
okullarımız renkleniyor projesi 2017 2018 eğitim öğretim yılında
uygulamaya konulmuştur. Renklerin eğitim öğretime etkisinin
farkında olan ekibimiz okulların fiziksel görünümleri düzeltip
öğrencilerin ruhuna hitap eden öğrenim ortamları
hazırlamışlardır. Rutubet ve kir ortamı yok edilip, daha sağlıklı bir
eğitim ortamı sağlanmıştır. Okullarımız Renkleniyor Projesi,
Harran’daki Birleştirilmiş Sınıf köy okullarının boya
eksikliği giderilerek daha temiz daha sağlıklı bir eğitim ortamı
oluşturulmuştur.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HARRAN)
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İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HARRAN)
Harran ilçemizde öğrencilerimizi

çeşitli spor branşlarında farkındalık
oluşturmak ve yetenekli öğrencileri
keşfetmek için ARGE birimi ve Gençlik
Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğümüz
tarafından Harran Spor Ligi Projesi
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında
uygulamaya konulmuştur.

Bu proje ile öğrencilerimize birçok
branşta ilçe ligleri oluşturulmuştur. Lig
esnasında ilçede spor aktivitelerin
artmasıyla öğrencilerimiz kötü
alışkanlıklardan uzak tutulmaya
çalışılırken aynı zamanda beden
eğitimi öğretmenlerince kurulan
komisyonca yetenekli öğrencileri
tespit edilip yetenekli oldukları
branşlarda lisanslı sporcular olarak
yetiştirmelerine ortam hazırlanmıştır. Bu
proje sayesinde geleceğe dönük
profesyonel sporcu olmaya
adım atmışlardır.
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THY İnteraktif Pazarlama

ekibinin uzun uğraşları

sonucu yapılan organizasyonla

Harran'da gökyüzünün mavisini

yeryüzünden, denizin mavisini

yalnızca televizyonlardan gören

öğrencilerimiz Türk Hava Yolları

sayesinde gökyüzü kadar büyük

deniz kadar mavi hayallerine

ulaştılar.

Avlak okulumuzdan alınan 40

öğrencimiz Türk Hava Yollarının

güzide pilot ve kabin amirleriyle

harika bir gün geçirdiler.

Öğrencilerimize 23 Nisan süprizi

hazırlayan THY Öğrencilerimize özel

uçakla Şanlıurfa'dan alıp İstanbul

semalarında yaklaşım bir saat tur

attırırken akabinde bir tekne turuyla

öğrencilerimize boğazda tekne turu

yaptırmıştır. 23 Nisan kadar eşsiz bu

günü öğrencilerimize yaşatan

hayallerimizin kanatları milli

gururumuz Türk Hava Yolları'na

teşekkürlerimizi sunarız.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HARRAN)
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 EL ELE EĞİTİMLİ NESİLLERE

HARRAN İlçemiz Güneydoğu’nun eğitim ve imkan bakımından
en geri kalmış bölgelerinden birisidir. Bölgemizde öğrencilerimizin
anadili Arapça olduğu için okul öncesi eğitimi alamayan
öğrencilerimiz temel eğitimlerine başladıklarında Türkçe’yi
bilmemeleri eğitimlerinde geri kalması bölge eğitimini olumsuz
etkilemektedir. Sayın Valimiz Abdullah Erin'in talimatı, Sayın İl Milli
Eğitim Müdürümüz Şerafettin Turan'ın destekleri ve Sayın İlçe Milli
Eğitim Müdürümüz Kenan Demiroğlu'nun yönlendirmesiyle
bölgemizde çok sayıda okul öncesi eğitime yönelik 2017 2018 eğitim
öğretim yılında ilçemizde bir çok sayıda derslik açılmıştır.

Bizde ARGE birimi olarak ilçemizde oluşturulan bu yeni dersliklerin
donanım ve materyal eksiklerini temin etmek için El Ele Eğitimli
Nesillere adlı yardım projesiyle okul öncesi dersliklerimizin imkanları
geliştirmeye çalıştık.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HARRAN)
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İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HARRAN)

ARGE Birimi ve 

Eğitim Gönüllüleri 

Vakfıyla yaptığımız 

ortak etkinlikle 

Harran'da Hijyen 

projesinin ilk 

adımları atıldı. 

İlçemizin temizlik 

projesine, Eğitim 

Gönüllülerinden 

gençler Domestos-

TEGV'in Eğlen, 

Öğren, Hijyen 

projesiyle destek 

verdi.

Projemizin 

ilerleyen günlerde 

tüm kurumların 

katılımıyla 

büyüyerek ilçe 

geneline yayılması 

hedeflenmektedir.
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 BİZ BİLİRİZ BİLGİ YARIŞMASI 

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(HALFETİ)

Halfeti ilçemizde 8.Sınıflarda ders çalışma azmini ve

yarışma kültürünü kazandırmak için ortaokul 8.sınıflar arasında

“Biz Biliriz” adı altında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmanın

bütün hazırlıkları AR-GE bırımımız tarafından düzenlendi.

Yarışmaya 25 ortaokulumuz katılım göstererek ,yarışma

finaline 3 okulumuz kaldı. Final sonunda İlçemiz Yunus Emre

Ortaokulu en yüksek puanı alarak birinci oldu.
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Birincilik ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şevket 

KANDEMİR tarafından verilirken yarışmaya katılan tüm 

okullarımıza plaket takdim edildi.
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İLÇEDEKI FAALİYETLERİMİZ

(HALİLİYE)

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve

desteklenen “AUTOCAD EĞİTİMİ” teknik destek eğitimleri

25.06.2018 tarihinde başlamış olup toplam 30 öğretmen

eğitimlere kabul edilmiştir.

İlçemizde bulunan 30 ortaöğretim kurumu tek tek ziyaret

edilmiş ve Gençlik Spor bakanlığının başlattığı “gençlik

projeleri” programı hakkında bilgilendirme toplantıları

yapılmıştır. Sadece genç gurupların başvuru yapabildiği

program için süreç sonunda 21 adet proje başvurusu

gerçekleştirilmiştir.

➢ AUTOCAD EĞİTİMİ
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İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(KARAKÖPRÜ)

Avustralya Büyükelçiliği’nden “STEM For Girls” Projemiz

kabul edilmiş ve alınan 50.000,00 TL hibe ile İlçemizde

“Karaköprü STEM ve Bilim Merkezi” kurulmuştur. Bu Merkezle

kız öğrencilerimizin sanat odaklı girişim becerilerini merkeze

alan ve toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak problem

çözme becerisine ve hayal gücüne sahip bireyler yetiştirmek

için eğitimler verilerek gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Yaz

döneminde de ortaokul ve lise öğrencilerimize yaz kursu

verilmektedir.

➢ Karaköprü Spor Kulübü

Karaköprü Stem Merkezi➢

Kulübümüzde Futbol, Basketbol, 

Voleybol, Atletizm, Boks, Muay-Thai, 

Tenis ve Badminton Branşlarında 

Eğitim verilmektedir. En büyük 

başarımız Adana’da düzenlenen 13 

ilden 460 sporcunun katıldığı Muay-

Thai dövüş sporu müsabakasında 

öğrencilerimiz 1 Altın 2 Gümüş 2 Bronz 

madalya kazandı. Antalya’da 

düzenlenen TÜRKİYE Şampiyonasında 

ise sporcumuz Türkiye 3. sü olmuştur.
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İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(KARAKÖPRÜ)

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğumuz 50.000,00 TL bütçeli

“Haydi Sinemaya Gidiyoruz” Projesi kabul edilmiştir. Bu proje

kapsamında daha önce sinemaya gitmemiş 1000 köy okulu

öğrencimizi sinemayla buluşturduk. Yaşıtlarına göre

dezavantajlı olan köy okulu öğrencilerimize, tişört, şapka

hediye edildi, filmden sonra yemek yedirilerek

unutamayacakları bir gün yaşamalarını sağlanmıştır.

“Karaköprü Severek Kitap

Okuyor” Projesinin devamı

niteliğinde olan ve İlçemiz

bünyesindeki İlkokulu-ortaokul

ve liselerimizde öğrenim gören

öğrencilerimizin yazmış oldukları

hikayeler kitaplaştırıldı.

“Kardeş Okul” projesi kapsamında 

ilçede özel okullarının verdiği 

maddi desteklerle köy okullarımıza 

kameralar taktırılmış, boya 

yapılmış, okullarımızın çeşitli 

ihtiyaçları karşılanmıştır.
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İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(KARAKÖPRÜ)
 KÜLTÜRR-SANAT ATÖLYELERİ

Karaköprü Belediyesinin ve İl
Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile
Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu’nda
Resim, Müzik, Tiyatro ve
Fotoğrafçılık atölyeleri kurulmuştur.
Spor Kulübünde olduğu gibi
ilçemizdeki yetenekli öğrenciler
gönüllü öğretmenlerimizin özverili
çalışmalarıyla keşfedilerek ilimizde,
bölgemizde ve Türkiye genelinde
düzenlenen yarışmalara katılımları
sağlanacaktır.

➢ GEMS EĞİTİMİ

İlçemizde görev yapan 96 Okul Öncesi Öğretmenine Fen

ve Matematiği oyunlaştırarak öğretme amacıyla GEMS Oyun

Atölyesi Eğitimi verilmiştir.

➢ “ÖRAV” ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

İlçemizde görev yapan ilkokul-ortaokul öğretmenlerine 

(ÖRAV) Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından ‘’Öğrenen Lider 

Öğretmen’’ eğitimi verilmiştir.

92



Öğrencilerimizin ülkemizin eğitimde teknoloji kullanımı

politikasına paralel olarak fatih projesi kapsamında, çağın

getirdiği yenilikçi ve herkesin ulaşabildiği teknolojileri en verimli

şekilde kullanabilmelerini amaçlayan ’’İleri Düzey Kodlama

Eğitimi’’ projemiz ile 30 öğrencimize Karacadağ 2017 Teknik

Destek programı desteğiyle İstanbul’dan gelen kodlama eğitimi

ekibi tarafından 17-18 ve 24-25 Mart tarihlerinde Karaköprü

Belediyesi’nin Kültür Atölyeleri’nde ileri düzey kodlama eğitimi

verilmiştir.

➢ “İLERİ DÜZEY KODLAMA EĞİTİMİ’’

GAP İdaresi Başkanlığı’na Ilce icin yazılan ve 

toplam maliyeti 200.000,00 TL olan  3 projemiz 

kabul edilmiştir.

1."İngilizce Dil Kampı" 

2."Mavi Eller Sosyalleşiyor" 

3."Engelsiz Müzik Atölyesi" 

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(KARAKÖPRÜ)
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 ‘BENİM DE SÖYLEYECEKLERİM VAR’ PROJESİ

SODES kapsamında hazırlanan

bu proje spor, müzik, resim ve drama

alt başlıklarında hem özel yetenekli

çocukların desteklenmesi hem de

dezavantajlı gruplara sosyal alanlar

oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kalkınma Bakanlığı SODES

programından almış olduğumuz

170,850 TL hibe ile gerçekleştirmiş

olduğumuz bu proje ile bugüne

kadar her yaştan 350 civarı

öğrencimiz 15 farklı kurs ile boş

zamanlarını değerlendiriyor. Bu proje

ile amacımız çocuklarımızın kötü

sosyal çevrelerden uzak durmaları,

olumlu çevre ve davranışlar

geliştirmeleri ve yeteneklerinin farkına

vardırarak kendilerini

gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

PROJESİ ÖNCESİ

➢ ‘KİM NE DERSE DESİN SÖZCÜKLER VE DÜŞÜNCELER DÜNYAYI 

DEĞİŞTİREBİLİR’

PROJESİ SONRASı

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(SİVEREK)
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 EĞİTİMDE ÇATIN OLSUN !

DUCODER (Dünya Çocukları Derneği) işbirliği ile daha

önce 11 okulun çatı, iç cephe ve dış cephe boyaları ile ilgili

yenileme çalışmalarına Ocak ayından sonra 2 okulumuz

daha eklendi.

Yeni eklenen Akyurt ve Koçyiğit İlkokullarımızla beraber

DUCODER (Dünya Çocukları Derneği) ve AR-GE işbirliği ile

tadilatı ve yenilemesi yapılan B.S.İ. Sayısı 13’e yükseldi.

Rabve vakfı ile 10.000’e yakın dezavantajlı ve

sosyoekonomik durumu düşük çocuğa bot-mont yardımı

yapıldı. Bunlara ek olarak bazı okullara su kuyusu, çatı

onarımı ve fiziki koşulların iyileştirilmesi yapıldı.

Ocak ayından sonra ise Rabve Vakfının Siverek ve AR-GE

ortaklığında 8. sınıf öğrencilerimize yönelik yapılan ilmihal

sınavı sonucu dereceye giren 15 öğrencimize bisiklet

dağıtıldı.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(SİVEREK)
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 SİVİL-DER İŞBİRLİĞİ - ŞEHİR TİYATROSU

Sivil-Der ve Ar-Ge birimi 

ortaklığında 30 öğretmenimize 

duyuruya çıkarak tamamen 

öğretmenlerimizden oluşan 

bağımsız Siverek Şehir Tiyatrosu 

ekibini kurduk.

Ocak ayından itibaren 2. 

gösterimizi gerçekleştirerek 

biletlerden elde ettiğimiz yaklaşık 

5000 TL’lik gelir ile hem Siverek 

Şehir Tiyatrosunun ihtiyaçlarını 

karşıladık hem de öğrencilerimize 

yönelik 2. Liseler Arası Tiyatro 

Yarışmasını hayata geçirdik.

➢ ÇOCUĞUN CİNSEL İHMAL VE İSTİSMARI

Umut-Der ile imzalanan protokol ile Milli Eğitim, Emniyet ve

siyasilerin katılımıyla bilgilendirme semineri organize ettik.

Yapılan seminerde alanında uzman psikolog ve avukatlar

çocuğun cinsel ihmal ve istismarı ile ilgi ailelere, öğretmenlere

ve S.T.K’lara yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(SİVEREK)
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İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(SİVEREK)
➢ 2. LİSELER ARASI TİYATRO YARIŞMASI

Öğretmenlerimizden 

oluşan Siverek Şehir 

Tiyatrosunun sahnelediği 

oyunlardan elde ettiği gelirleri 

aktararak AR-GE Birimimiz ile 

ortaklaşa 7 Lisemizin ve 

100’ün üzerinde öğretmen ve 

öğrencimizin sahneye çıktığı 

2. Liseler Arası Tiyatro 

Yarışmasını gerçekleştirdik.

Yarışmanın ödül töreninde en 

iyi senaryo, en iyi yönetmen 

ve en iyi oyuncular 

alanlarında ödüller verildi. 

Danışman öğretmenlerimize 

ve okul müdürlerine plaketler, 

öğrencilere başarı belgeleri 

ve çanta hediye edildi. 

Çantalar okullara gidilerek 

İstanbul Şehir Tiyatrosu ve ses 

yönetmeni/oyuncu Nevzat 

Çankara ile birlikte 

öğrencilerimize dağıtıldı.
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İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(SURUÇ)

 Bir Kitap Bir Hayat” Projesı

Bir Kitap Bir Hayat Okuma Projesi öğrenciler tarafından

kendilerine kitap okumaları ile veliler arasında farkındalık

kazandırmak amaçlanmıştır. “Bir Kitap Bir Hayat” Okuma

Projesinin Ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan BİRCAN’ın

katılımı ile gerçekleşen törende 5 öğrencimize çeyrek altın, 5

öğrencimize bisiklet, 40 öğrencimize 200 Tl’lik Hediye çeki, 40

öğrencimize 100 Tl’lik hediye çeki verildi.

AR-GE birimi işbirliği ile hayırsever

iş adamları ve Çeşitli Kurum ve

Kuruluşların katkıları neticesinde 7

yemekhane,görsel sanatlar atölyesi

ve İlçede Ortaokul öğrencilerin

yazdıkları masallardan oluşan “Benim

Masalım” kitabı 1.000 adet basılmış

ve öğrencilerimize karne hediyesi

olarak dağıtılmıştır.
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Okul Öncesi Dönemde Aile Farkındalığını kazanmak

amacıyla merkez 5 anaokulumuzda aileye yönelik “Aile

Eğitim Semineri” verilmiştir. Eğitimlerin içeriği Okul yönetimi ve

AR-GE birimi tarafından oluşturulmuş ve ailelerinin etkin

katılımı sağlanması amacıyla saha araştırmalarına çıkılmıştır.

Okul Öncesi öğrencilerin eğitim materyallerinin teminini

sağlamak amacıyla, 60 bin Tl değerinde malzeme dağtımı

gerçekleştirildi.

Öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişimi sağlamak

amacıyla beden eğitimi öğretmneleri, müzik öğretmenleri,

görsel sanatlar öğretmenleri ile toplantı yapıldı. Toplantı

sonucunda ilçe genelini kapsayan “Kız-Erkek Futsal turnuvası,

Ses yarışması, Koro Yarışması, Kız-Erkek Voleybol Turnuvası”

yapılarak dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ

(SURUÇ)
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Marmara Üniveristesi 1981 Tıp fakültesi mezunları derneğinin
üyesi 36 akademisyen-hekim ilçeye davet edilerek Sınırda
bulunan Taşıma merkezi Eğrice İlk-Ortaokulumuzda öğrenciler ile
bir araya gelmeleri sağlandı. farkındalık amacıyla yapılan
etkinllikte Öğrencilerimize sağlıklı yaşam semineri verildi.

Tük Toplum Gönülleri vakfı

ilçeye davet edilerek Taşıma

merkezi Yukarı Karıncalı ilk-

ortaokulumuzu “okulu

yeniliyorum” kampanyasına

dahil edilmesi sağlanarak

okulumuzun yenilenmesi

sağlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ve Harran Üniversitesi Suruç

Meslek Yüksek Okulu arasında

imzalanan protokol gereği

Zeminde Oyun alanlarını tasarımı

yapılmış ve oyun alanlarının

boyanması sağlanmıştır.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ
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“Yeşili Sev Doğayı Koru” kampanyası kapsamında
okullarımıza fidan dağıtımı gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin doğa
bilincinin oluşması amacıyla ilçe genelinde aynı gün fidan ekimi
öğrencilerle birlikte yapılmıştır.

17 mayıs Okul Dışarda Etkinliği 18 okulumuzun katılımı
gerçekleştirilmiştir. Öğrencileri Sınıf ortamının dışında doğal
ortamda eğitim verilerek tüm dünya ile aynı gün ilçemizde de
yapılmıştır.

İLÇEDEKİ FAALİYETLERİMİZ
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Öğrencilerimizden Türk Silahlı Kuvvetlerine Destek olmak

amacıyla “Askere Mektup” projesi gerçekleştirilmiştir. Yazılan

mektupları Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca öğrencilerin

ellerinden bizzat alınmıştır.

Okul Öncesi Öğretmenlerine yönelik “3-6 yaş çocuklarda

beyin gelişimi ve çocuk edebiyatı” konulu seminerini Üskadar

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görev alan Prof. Dr.

Nilgün SARP ve Yrd. Doç. Dr. Filiz Shine EDİZER katılımı ile

gerçekleştirilmiştir.
İlçe genelinde okuma 

projesi kapsamında 

Suruç Kaymakamlığı, 

Suruç belediyesi iş 

birliği ile 15 

okulumuzda 

kütüphane kazandırıldı.
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 MÜNAZARA YARIŞMALARI

İlçemizde öğrencilerimizin akademik başarılarının

yanında sosyal yönlerinin ön plana çıkarılarak farklı

yeteneklerinin keşfedilmesi ve öğrencilerin kendine güven,

sorumluluk duygularının gelişmesi, savunma, fikir üretme ve

çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek verilmesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının Aralık ayında başladığımız

“Viranşehir Liselerarası Münazara Yarışmaları” finali 21 Nisan

2018’de yapıldı. Bu yıl ilki düzenlenen yarışmamızın kazananı

Viranşehir Kız Anadolu Lisesi oldu.

➢ BİLGİ YARIŞMALARI 

İlki geçtiğimiz eğitim

öğretim yılında gerçekleşen

ve büyük ilgi gören “Bilgi

Yarışmaları” bu yıl da daha

önceden belirlediğimiz plan

ve program çerçevesinde

gerçekleştirildi.
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Öğrencilere Zamanı verimli 

kullanma becerisi kazandırmak, Takım 

halinde çalışabilmesinin sağlanması 

Öğrencilere yeni bilgiler edinme imkanı 

sağlamak,  Öğrencilere hızlı düşünme, 

çabuk ve doğru karar verme yeteneği 

kazandırmak amaçlarıyla köy ve 

merkez okulları ayırt edilmeden 2. 

sınıflardan başlayarak 12. sınıflar dahil   

bütün okullarımız yarışmalara  katılım 

sağlandi.

İlçede gorev yapan öğretmenlere Teknik Destek Kapsamında Karacadağ

Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Ar-Ge birimi tarafından yürütülen

“Viranşehir STEM Hareketi”projesi ile; matematik, fen bilgisi, biyoloji,

bilişim teknolojileri, kimya, fizik, teknoloji tasarım branşlarından 25

öğretmen 5 gün boyunca öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerilerini kazandırarak

mühendislik ve teknoloji araştırmaları yapabilecek şekilde yetiştirebilmeleri

için STEM eğitimi aldılar.

Konya Bilim ve Sanat Merkezinden Hüseyin YAMAN tarafından Hadi

Kutlu MTAL STEM ve Bilim Merkezi’nde verilen eğitim süresince bütün

öğretmenlerimiz bu alanda yetkinliklerini arttıracak aktiviteler yaptılar ve

burada öğrendikleri bilgileri yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında

öğrencilerine ve meslektaşlarına aktaracaklar.

➢ VİRANŞEHİR STEM HAREKETİ PROJESİ
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