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GAZETESİ
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MÜDÜRÜMÜZ SAYIN 
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN DOÇ. DR. 
FEYSEL TAŞÇIER, 'YILIN MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ' SEÇİLDİ. 

İstanbul'da Artı Eğitim Dergisi ve 
egitimtercihi.com tarafından 6.'sı düzenlenen 
'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini 
buldu. 17 kategoride eğitim dünyasından isim 
ve kurumların ödüllendirildiği törene; 
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel 
Müdürü ve Ortaöğretim Genel Müdür Vekili 
Yusuf Büyük, Diyarbakır İl Milli Eğitim 
Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, müdürler, 
öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Feysel 
Tasçıer, 'Yılın Milli Eğitim 
Müdürü' kategorisinde en çok oyu alarak 
ödüle layık görüldü. 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. Dr. 
Feysel Taşçıer, törende yaptığı konuşmada, 
"Biz 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 
Bakanlığımızın belirlemiş olduğu program 
dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu 
ödül şahsım ve Diyarbakır adına anlamlı ve 
değerlidir. Bende eğitim camiasının bir ferdi 
bir üyesiyim. Bu bizi motive eden bir ödül. 
Diyarbakır eğitim camiası büyük bir ailedir. 
Biz bu ödülle birlikte; dört elle ve büyük bir 
motivasyonla işimize sarılacağız.
Öğrencilerimizle birlikte sahada büyük bir 
etkileşim ve enerji içerisinde işimizin 
başındayız. 

.Görevi devraldığımdan beri 7 ay geçti. 
İdarecilerimizle ve öğretmenlerimizle sayısız 
toplantılar yaptık. İlçelerimizi gezerek eğitim 
ve öğretim ortamlarının fiziksel, psikolojik ve 
diğer akademik sorunlarını yerinde 
gözlemleyip ve bu gözlemler neticesinde 
eylem planları hazırladık. Bu eylem planları 
çerçevesinde yol haritası belirledik" şeklinde 
konuştu. 
 
"Ödülü Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm 
öğretmen ailemize armağan ediyorum" 

Öğrencilerin akademik başarılarının, 
performanslarının gelişmesi için büyük bir 
çaba içerisinde olduğunu belirten Müdürümüz 
Sayın Doç. Dr. Taşçıer; "Öğrencilerimizin 
akademik başarılarının, performanslarının 
gelişmesi için büyük bir çaba içerisindeyiz. 
Birçok sorunumuz var ve bu sorunların 
çözümünün anahtarının eğitimden geçtiğine 
inanıyoruz. Bu yüzden bütün yatırımımızı ve 
bütün enerjimizi eğitime öncelikli olarak 
vermek zorundayız. 500 bin öğrenci ve 25 
bine yakın öğretmenimiz var. Bu ödülü 
Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmen 
ailemize armağan ediyorum" dedi. 
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SAYFA 2 

 
DİYARBAKIR 

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
GAZETESİ 

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE 
DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
ARASINDA “EĞİTİME DESTEK” PROTOKOLÜ 
İMZALANDI. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Törende konuşan Valimiz ve Büyükşehir 
Belediye Başkan V.  Sayın Hasan Basri 
Güzeloğlu,  " Sıklıkla belirtiyor altını 
çiziyorum, en nitelikli alanımız ve 
uğraşımız eğitim. Çünkü eğitim insandan 
başlayarak toplumu ve geleceği 
şekillendiren en önemli ve belirleyen bir 
alan. Her biriniz ve hepimiz bir eğitimin 
sonucuyuz. Hayatın her alanında eğitim 
şüphesiz vazgeçilmeyen gereği 
ertelenemeyen ve bu anlamda asla ihmal 
edilmemesi gereken bir alan eğitim. Doğum 
öncesinden başlayarak insanın hem 
kimliğini hem kişiliğini hem de sahip 
olduğu tüm değerleri belirleyen bir alım 
şüphesiz okulda bunu tamamlayan ve 
taçlandıran bir alan sevgili öğretmenlerimiz 
sizlere eğitimi aktaran ve eli öpülesi hiçbir 
zaman unutulmayan kahramanlar. Bu 
anlamda beni karşılayan arkadaşlarınız 
olsun yanımda oturan her birisi sizleri 
temsil eden bu güzel kardeşleriniz olsun biz 
sizlerin eğitimde ve gelecekte bu ülkeye 
bizlerden yani biz büyüklerden çok daha 
değerli ve büyük katkılar yapacağınıza 
inanıyoruz. Çünkü sizler biliyoruz ki bilgiyi 
ve bilimi bilgiye ulaşmayı bilgiyi doğru 
kullanmayı ve sahip olduğunuz bütün bu 
imkanlarla çok daha güzel bu ülkenin 
yarınlarına katkılar sunmayı 
başaracaksınız. Bu sınavlarla kendilerini 
daha iyi gözlemleyecekler. Bu yılın sonunda 
umutluyuz. Çok önemli ve değerli 
kazanımlar elde edeceğiz. 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nde büyük fedakarlıkla 
çalışan, başarılı ve öne çıkan 100 öğretmeni 
kültür ve moral gezisiyle ödüllendirmiştik. 
Bunun bir tarafı eksik kaldı. 100 
öğretmenin yanı sıra il genelinde başarılı ve 
öne çıkan 100 öğrencimizi de yurt dışına 
göndereceğiz''dedi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(TYT/AYT) ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için 
hazırlanan öğrencilerin performanslarının 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
'Eğitime Destek' protokolü imzalandı. 

"Eğitime Destek" protokol töreni saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 
başladı. Törende açılış konuşmasını yapan 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. Dr. 
Feysel Taşçıer, "Sayın Valimiz ve 
Büyükşehir Başkanımızın katkılarıyla 
eğitime destek çerçevesinde çok anlamlı bir 
günde toplanmış bulunmaktayız. Bugün 
burada bulunmamızın çok önemli bir 
özelliği var. 'Eğitim Desteği' protokolü 
Türkiye'de bir ilk, ilk olması sebebiyle 
bizim akademik sınavlarımıza da girecek 
sınava hazırlık sürecinde çocuklarımızın 
daha iyi performans sergileyebilmeleri 
içinde, ölçme ve değerlendirme sınavlarını 
hayata geçirmemiz lazım. Deneme 
sınavlarımız yön haritamızı bulmamız da 
zayıf yönlerimizi güçlendirmemizde ve 
geleceğe daha iyi hazırlamamızda 
perspektif sunacaktır. Örneğin 
Diyarbakır'ın merkez okullarında da en 
ücra köşesinde bulunan okullarımızda da 
bu deneme sınavı uygulanacaktır.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LGS'ye hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerimize 
uygulanmak üzere 1. Dönem 2,  2. Dönem 2 
olmak üzere toplam 4; YKS'ye hazırlanan 12 
Sınıf öğrencilerimize de uygulanmak üzere 1. 
Dönem 2,  2. Dönem 2 olmak üzere toplam 4 
sınav uygulanacaktır" dedi. 

Sayın Müdürümüz Doç. Dr. Taşçıer 
konuşmasının devamında; "Çocukların 
gerçek sınava hazırlanmalarını test 
edebilecek bir süreç olacak. İlçelerde ya da 
köylerde bir çocuğun göstereceği başarıyı 
yakalayabileceğiz. Onu daha da eğitim olarak 
destekleyeceğiz. Diyarbakır ciddi bir 
potansiyele sahip, bunun test edilmesin ve 
deneme sınavlarıyla ortaya çıkarılması bizim 
yönümüzü tayin etmemizde büyük bir işaret 
fişeği olacaktır. Sayın Valimiz, bu vesileyle, 
ben kurumum adına, Diyarbakır'lı öğrenciler 
adına, öğretmenlerimiz adına, velilerimiz 
adına size şükranlarımızı iletiyoruz. Bize 
vermiş olduğunuz desteklerin sadece 
bununla sınırlı olmadığını da biliyoruz. 
Öğretmenler gününde bize vermiş olduğunuz 
müjde ile öğretmen camiamız da büyük bir 
heyecana sebep oldu. 100 öğretmenizin 
yurtdışına gidecek olması tüm 
öğretmenlerimizi heyecanlandırdı. Bunun 
içinde şükranlarımı ayrıca belirtmek 
istiyorum" diye konuştu. 

 

KASIM 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SAYFA 3 

 
DİYARBAKIR 

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
GAZETESİ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÜDÜRÜMÜZ SAYIN DOÇ. DR. FEYSEL TAŞÇIER OKULLARI 
GEZMEYE DEVAM EDİYOR. 

 
 
 
 
“İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. 
Dr. Feysel Taşçıer, okul ziyaretle 
Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Taşçıer, Yenişehir 
ilçemizdeki Merkez Anadolu İmam Hatip 
Lisesini ziyaret etti. Okul yönetimi tarafından 
karşılandıktan sonra öğretmenler odasında 
öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre 
sohbet etti. Sohbetin ardından 11/D sınıfına  
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DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 

BURHANETTİN YILDIZ MTAL ÇELEBİ ESER ORTAOKULU 

ALİ EMİRİ ORTAOKULU DATEM 

ŞEHİT YUNUS ELALTUNTERİN OO SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ 
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DİYARBAKIR 

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
GAZETESİ 

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ 
SAYIN PROF. DR. AHMET EMRE BİLGİLİ, İLİMİZİ ZİYARET ETTİ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. 
Ahmet Emre Bilgili, ilimizde bulunan Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları yerinde 
ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ilk gününde; 
işitme engelliler halk oyunu ekibinin gösterisiyle, İl Milli Eğitim 
Müdür Vekili Sayın Enver Çelikten ve Şube Müdürü Bayram 
Duman tarafından karşılanan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Bilgili, Ali İhsan Arslan Görme 

Engelliler İlk/Ortaokulu ile Surkent İşitme Engelliler 
İlk/Ortaokulunu ziyaret etti. Sınıfları ziyaret eden Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre 
Bilgili, öğrencilerle sohbet ederek tek tek ilgilendi. 

Bağlar ilçemizdeki Bağcılar Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret edip, 
minik öğrencilerimizle bir araya gelen Sayın Prof. Dr. Bilgili, 
Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi'ne geçerek öğretmenlerle 
görüştü. Ziyareti sırasında sınıf ve laboratuvarları gezerek 
incelemelerde bulunan Sayın Prof. Dr. Bilgili, öğrencilerle 
yakından ilgilendi. 

Ziyaretinin ikinci gününde ise Yenişehir Rehberlik ve Araştırma 
Merkezini ziyaret eden Sayın Prof. Dr. Bilgili, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne geçerek 17 ilçemizdeki tüm Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetlerine bağlı okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelerek 
brifing aldı. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Geleceğe Nefes Kampanyası ile Türkiye 11 
milyon fidana kavuştu. Tarım ve Orman 
Bakanlığının başlattığı 'Geleceğe Nefes' projesi 
ile 81 ilde 11 Kasım 2019'da saat 11:11'de fidan 
dikme kampanyası başladı. Bu kampanya 
kapsamında 2023 noktada 3 saat içinde 11 
milyon fidan dikildi. 
 
'Geleceğe Nefes' kampanyasına, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Feysel Taşçıer de 
Kayapınar ilçemizdeki okullarımızda fidan 
dikerek destek verdi. 
 
Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Vali 
Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde düzenlenen etkinliğe katılan 
Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Taşçıer, öğretmen 
ve öğrencilerle beraber fidan dikip, can sularını 
verdi. 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK “GELECEĞE 
NEFES” KAMPANYASI KAPSAMINDA EĞİTİMİN TÜM 
PAYDAŞLARIYLA FİDAN DİKİMİ YAPILDI 
 

KASIM 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SAYFA 5 

 
DİYARBAKIR 

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
GAZETESİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ FEYSEL TAŞÇIER, İLKLERE 
İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR. 

 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Doç. Dr. Feysel Taşçıer, bir ilke 
daha imza attı. Yılsonuna kadar 
haftada bir, yarım gün okul 
müdürlüğü yapacak. Okul 
müdürü görevini ilk olarak, 
Bağlar ilçemize bağlı Şehit 
Birkan Gündüz Ortaokulu'nda 
gerçekleştirdi. 

Okul bahçesinde Müdürümüz 
Sayın Doç. Dr. Taşçıer'i 
karşılayan öğrenciler, okul 
müdürü olarak gün boyu birlikte 
olacağını öğrenince büyük bir 
sevinç ve şaşkınlıkla 'Hoş 
geldiniz' diyerek mutluluklarını 
belirtiler. 

Okul müdürlüğü makamına 
geçerek, okul idarecileri ve okul 
aile birliğiyle bir toplantı 
gerçekleştiren Müdürümüz 
Sayın Doç. Dr. Taşçıer; 
"Diyarbakır'da bu sene 
akademisyen kimliğimle haftada 
iki defa ders verme sürecimiz 
devam ediyor. Yılsonuna kadar 
da devam edecek. Haftada bir, 

nüfus yoğunluğuna göre yukarıdan aşağıya doğru okullarımıza yarım günlüğüne 'Müdürlük' yapmak hedefiyle ilk çalışmamızı başlatmış 
bulunmaktayız. Amacımız şu, eğitim öğretim ortamının başında okullarda müdür var. Okul idaresinin öğretmenler odasını korumasından, 
okul aile birliklerinin iletişimine, öğrencinin hazırlanmasına kadar birinci derece bir sorumluluğu ve yetkisi var. Biz tabi bunu yerinde 
gözlemlemek, gözetlemek ve yaşamak için buradayız. Diyarbakır eğitiminde, sorunları sahada tespit edip ona göre çözümleri geliştirme ufku 
ve şiarıyla hareket ediyoruz." dedi. Toplantının ardından öğretmeler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Kendisinin okul müdürü olarak, 
gün boyu birlikte olacaklarını belirterek, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. 

Ayrıca okul bahçesinde bulunan Ekoloji Çalışma Alanında Rehber öğretmenleriyle de öğrencilerin durumu hakkında bilgi alarak, toplantı 
gerçekleştirdi. 

Okul müdürü olarak okulun içerisinde incelemelerde bulunan Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Taşçıer, incelemenin sonunda 8/H sınıfında 
İngilizce dersine katılarak öğrencilerle İngilizce sohbet etti. 

Ders arasında okul bahçesinde toplanan öğrencilere seslenen Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Feysel Taşçıer, bugün okullarında okul müdürü 
olarak bulunacağını belirterek, öğrencilere başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Öğrencilerin coşkusuna kayıtsız 
kalamayan Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Taşçıer, öğrencilerin arasına girerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
GAZETESİ 

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE 
İNTİKALİNİN 81. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. 

Anıt Park´ta düzenlenen anma törenine Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
çelenklerinin konulmasının ardından, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı çelengi sunuldu. Çelenk 
sunumunun ardından saat 09:05'te sirenlerin çalması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 2 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte bayraklar göndere 
çekildi. İstiklal Marşının bitiminde bayraklar yarıya indirildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. Dr. 
Feysel Taşçıer "Atatürk ve 10 Kasım" konulu yaptığı konuşmasında; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. Yılını anmak için toplandığımız bu 
özel günde sizleri saygıyla selamlıyorum.  

Sözlerimin başında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm 
şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.10 Kasım bir yas günü olmakla beraber 
Atatürk'ün inancını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru 
anlamamız gereken bir gündür. 

Hayatı boyunca her fırsatta çocuklara, gençlere seslenen, onlara bayramlar armağan eden, yurt 
gezilerinde daima yanında gençlere yer veren Büyük Önder Atatürk, gençliğe olan inanç ve güvenini; 
"Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyeti "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz 
kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz" sözleri ile gençliğe emanet ederek göstermiştir. 
Atatürk'ün, "Hayatta en hakiki yol gösterici, Bilimdir, Fendir." sözleri de, bu kutsal emaneti geleceğe 
taşırken gençlerin yürüyecekleri zorlu yoldaki rehber niteliğindedir. Dünü konuşurken bugünü 

düşünmeli ve yarını hayâl etmeliyiz. Yarını planlamak, yarına hazırlanmak için dünü çok iyi bilmeliyiz. Bu bağlamda kurtuluş savaşı 
sürecinde olmasına rağmen eğitimden taviz vermeyerek eğitim kongresini düzenleyen Büyük Önder Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları 
çok iyi inceleyip günümüzü ve geleceğimizi şekillendirerek geçirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal'in "Beni görmek demek mutlaka yüzümü 
görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." Sözleri bize yol gösterici 
olacaktır. Saygılarımla arz ediyorum." dedi. Program; Güzel Sanatlar Lisesi Halk Müziği Korosu tarafından verilen müzik dinletisi ile son 
buldu. 

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ (KODA) İLE ÖĞRETMEN 
TOPLULUKLARI PROGRAMI DEVAM EDİYOR. 

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ve KODA  ile yapılan 

protokol çerçevesinde, eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim süreçlerinde 

üniversite öğrencileri ile köy okulları öğrencilerinin buluşmaları oldukça verimli 

ve keyifli geçiyor. Dicle Üniversitesi Çocuk Atölyeleri Programımızda sınıf 

öğretmenleri 2 .Sınıf öğrencileri ile  ''ilkokulda Alternatif Uygulamalar'' dersi  

kapsamında etkinliklerimiz devam ediyor. Bu hafta çocuk atölyeleri programinda 

dönme dolap atölyesinde çocukları dışarı çıkarıp çevrelerini gozlemlemelerini 

istedik orda hayvanlara özellikle kuşlara dikkkat çekip hikaye anlattık. Kuşların 

yuvalarında biriken çöplerle ilgili onları nasıl azaltabiliriz diye çocuklara soru 

sorup  onlarla geri dönüşüm yolu diye bi oyun oynadık. Bu oyunda geri 

dönüşümün ne olduğunu geri donusumdeki renklerin neyi temsil ettiğinin  

farkına vardirip beraber arıtma  deneyi yapıldı. Öğrenciler kirli suyu temiz suya 

dönüştürerek sonrasında  kağıttan kuş tasarladık. Diyarbakır öğretmen toplulukları programlarımız etkinliklerle devam ediyor. Tanışma çemberleri 

ile başlayan bulusmalarimiz ısınma ve derse hazırlıklı gelmeye dair paylaşımlarla devam ediyor. Diyarbakır bölgesinde köy okullarında görev yapan 

sınıf öğretmenleri ile müzik ve hareket atölyesi yapıldı. Ritim çalışmalrı ile yaptığımız müzik ve hareket atölyesiyle öğretmenlerle birlikte muzik 

derslerinde enstrümanları nasil kullanabileceğimizi ve tüm öğrencileri derslere katılımlarını nasil sağlayabileceğimiz üzerine çalışmalar yapıldı. 

Öğretmen topluluklari  programımızda okul aile konusunu işleyip ''Tani-Bekle-Harekete Gec'' yaklaşımı ile Öğretmen aile iletişimini nasıl 

geliştirebilecegimizi konuştuk. Köy de öğretmenlik üzerine deneyim paylaşımları yaparak ihsan ve A.kerim öğretmenlerimizin okuldaki 

deneyimlerini paylaşmalarına ve yaptıkları basarili çalışmaları görsel olarak öğretmen arkadaşların izlemelerini sağladık. Her geçen gün öğretmen 

deneyim paylaşımlarımız yeni göreve başlayan aday öğretmenlerimiz için birer motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Diyarbakırda çalışan 

öğretmenlerimizin her birindeki istek ve yüksek motivasyon bizi her geçen gün daha güçlü hale getiriyor. 
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İLİMİZDEKİ TÜM MÜDÜRVE MÜDÜR YARDIMCILARINA  
“ETKİLİ İLETİŞİM VE PROTOKOL KURALLARI” EĞİTİMİ VERİLDİ 

Kamusal/ kurumsal alanda ve yaşamda düzenlenen tüm etkinliklerde tören, 
ziyaret, davet vb. uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütününün resmi 
ilişkilerde izlenecek yol, yöntem ve görgü kurallarının, makam, hitap şekilleri, 
kıyafet protokolü, giyim kuralları ve nezaket kuralları gibi konularda 
müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görev alan tüm Müdür/Müdür 
Yardımcılarımıza yönelik gruplar halinde 10 gün boyunca altışar saatlik eğitim 
verildi. Eğitim,  Yönetim ve Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel BAĞIŞLAR 
tarafından uygulamalı olarak verildi. Böylelikle Bağlar ilçemizde 330 okul-
kurum müdür/müdür yardımcısı, Bismil ilçemizde 176 okul-kurum müdür/müdür 
yardımcısı, Çermik ilçemizde 95  okul-kurum müdür/müdür yardımcısı,  Çınar 
ilçemizde 138 okul-kurum müdür/müdür yardımcısı,  Çüngüş ilçemizde 19 okul-
kurum müdür/müdür yardımcısı,  Dicle ilçemizde 66 okul-kurum müdür/müdür 
yardımcısı, Eğil  ilçemizde 50 okul-kurum müdür/müdür yardımcısı, Ergani 
ilçemizde 196 okul-kurum müdür/müdür yardımcısı, Hani ilçemizde 43 okul-
kurum müdür/müdür yardımcısı, Hazro ilçemizde 19 okul-kurum müdür/müdür 
yardımcısı, Kayapınar ilçemizde 309 okul-kurum müdür/müdür yardımcısı, 
Kocaköy ilçemizde 32 okul-kurum müdür/müdür yardımcısı, Kulp ilçemizde 42 
okul-kurum müdür/müdür yardımcısı, Lice ilçemizde 25 okul-kurum 
müdür/müdür yardımcısı, Silvan ilçemizde 161 okul-kurum müdür/müdür 
yardımcısı, Sur ilçemizde 156 okul-kurum müdür/müdür yardımcısı, Yenişehir 

ilçemizde 341 okul-kurum müdür/müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 2198 Müdür/Müdür Yardımcımıza yönelik bir program dahilinde 
eğitimler verilmiştir.. Eğitim, aynı zamanda takvimi açısından özellikle "2019 Yılı Eğitim Kurumları İlk Defa Yönetici Görevlendirme" tarihine denk 
getirilmiş ve yeni görevlendirilen yöneticilerimizin istifade etmesi sağlanmıştır. 
 
 
 
 

5-6-7 ARALIKTA İLİMİZDE DÜZENLENECEK OLAN BÖLGESEL 
eTwinning KONFERANSI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 
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Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, 
bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim 
faaliyetlerinde kullanılmasının 
yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve 
tekniklerinin Avrupa’da öğretmenler arası 
paylaşımının sağlanması, öğrenci ve 
öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin ve yabancı 
dili kullanma becerilerinin arttırılması amacıyla, 
ülkemiz 22 Şubat 2009 tarihinde eTwinning 
faaliyetinin bir üyesi haline gelmiştir. eTwinning 
Türkiye Faaliyeti 2019 yılı çalışma planı 
kapsamında, görev yaptıkları ilden ve yakın 
çevre illerden öğretmenlerin katılımı ve Ulusal 
Destek Servisi’nin koordinasyonu ile 05-07 
Aralık 2019 tarihlerinde Diyarbakır ilinde 
eTwinning Bölgesel Konferansı yapılacaktır. 
eTwinning İl Koordinatörü Tuğba AKSOY, 
ilimizden katılımcı olarak seçilen 30 eTwinner 
öğretmenimizle konferans öncesi toplantı 
düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına 
açılacak olan standlarda sergilenecek olan proje 
materyalleri hakkında konuşularak görev 
paylaşımı yapılarak, konferans programı 
hakkında konuşuldu 
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“HAREZMİ EĞİTİM MODELİ” PROJESİNE KATILAN OKULLARIMIZIN 
ÖĞRETMENLERİNE ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ VERİLDİ. 

Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini 
keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel 
araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip 
güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir 
eğitim modeldir. Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, 
çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini 
belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme 
sürecidir. Modelin zemininde beş ana başlık mevcuttur. Bilgisayar bilimi 
öğretiminin Sosyal Bilim dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme 
becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin 
kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş 
değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek 
üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir. 
 
Harezmi Eğitim Modeli Projesi' ne Diyarbakır geneli 9 devlet okulumuz temmuz 

ayı içinde sistemden Başvuru yaparak projeye dahil olmuşlardır. Eylül ayında Istanbul da okul müdürlerimiz projenin Lansmanı'na katılmış ve 
yerelde okuldaki Öğretmenlerini bilgilendirip ekiplerini kurmuşlardır.  
Bağlar Ilçesinden 3, Ergani Ilçesinden 3, Kayapinar Ilçesinden 1, Bismil'den 1, Kayapinar dan 1 olmak üzere çeşitli eğitim düzeylerinde  okullarımız 
katılmıştır. 
Istanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü Harezmi Eğitim Modeli'ni yürüten koordinatör Eğitmenler Diyarbakır a gelerek okullarımıza projeyi uygulayacak 
olan 51 öğretmenimize hizmetiçi faaliyeti olarak bir hafta eğitim vermiş ve sürecin işleyişi hakkında bilgilendirme amacıyla çalışmalar yapmışlardır. 
Sertifikalarını alan öğretmenlerimiz okullarında seçtikleri öğrencileriyle oluşturdukları Harezmi sınıfı ile süreci başlatmışlardır. 
 
 
 
 
 
 
  

DİYARBAKIR “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE” DUR DEMEK İSTİYOR 

TEMA Vakfı ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Diyarbakır 
TEMA İl Temsilcililiği ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yapmak 
için bir araya geldi. Öğretmenlere, velilere ve öğrencilere doğal varlıklarımızın 
korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çeşitli etkinliklerin 
yapılmasını hedefleyen çalışmalar için iş takvimi oluşturulmaya karar verildi. Bu 
çalışma kapsamında doğal varlıklarımız olan toprak, orman ve su ekosistemleri 
hakkında bilgilendirmeler verilecek ve bunların korunmasına yönelik somut 
hedefler belirlenecektir. Toprak ekosistemi için anız yakılan ve yakılmayan küçük 
bir alanda tarım uygulaması sonucu toprak verimi ve toprak yapısı 
gözlemlenecektir. Orman ekosistemi için öncellikle erozyon tehlikesi yaşayan ve 
orman vasfını yitirmiş orman alanlarında ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılması ve 
bu faaliyetlerin gözlemlenmesini çalışılacaktır. Su ekosistemleri hakkında ise 
Havza sistemleri hakkında seminer düzeyinde bilgi verilecek ve Dicle Havzasında 
bulunan su kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik durumları belirlenerek 
su kalitesini tehdit eden faktörler irdelenecek ve bunların ortadan kalkması için 
olası tedbirler tartışılacaktır. Diyarbakır il merkezinde iklim değişikliğine etki 
eden faktörler belirlenecek ve il merkezinin genelinde ve spesifik olarak çalışmaya 

dahil olan okullardaki (ortaokul ve lise) karbon ayak izi ve malzeme akışı belirlenerek bunların yerelde iklim değişikliği ile mücadelede önemi 
irdelenecektir. 
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GAZETESİ 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE 
COŞKUYLA KUTLANDI. 

Etkinlikler İlk olarak İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in 

Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başladı. 

Çelenk sunma töreninin ardından İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Feysel 
Taşçıer ve aday öğretmenlerden oluşan bir 
heyet, Valimiz ve Büyükşehir Başkan vekili 
Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında 
ziyaret ettiler. 

Büyükşehir Öğretmen Evi ve ASO toplantı 
salonunda devam eden etkinliklere;  
Valimiz ve Büyükşehir Başkan Vekili Sayın 
Hasan Basri Güzeloğlu, Vali Yardımcısı 
Sayın Nihat Karabiber, İl Jandarma 
Komutan Vekili Albay Sayın Fatih Kılıç, İl 
Emniyet Müdürü Sayın Şükrü Yaman İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Feysel 

Taşçıer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 
İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve 

öğretmenler katıldı. Büyükşehir Öğretmen Evi ve 
ASO toplantı salonundaki etkinlikler Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milli Eğitimine hizmetleri geçen ve ebediyete intikal eden 
öğretmenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.  

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan kısa film gösterimiyle davam eden program, mesleğe yeni başlayan Latife Hanım Ovalı ve Emekli 
öğretmen Ferit Fidancı'nın konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine binaen Kayapınar Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürü Nafiz 
Teymur'un 'Dünyanın Bütün Çiçekleri' ile Bağlar Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Murat Güngör ve Esra Demiroğlu 
tarafından 'Ben Öğretmen Olmak İstiyorum' adlı şiirler okundu. Şiir ve konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un 
24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı okundu. 

Öğretmenler günü kapsamında, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında futbol dostluk müsabakası oynandı. 
Müdürlüğümüzün öğretmenlere özel hazırladığı gecede, Güzel Sanatlar Lisesi öncülüğünde ilimizdeki öğretmenlerimizden kurulu orkestra 
ve koro ekibi performanslarını sergiledi.  

Günün sürprizi, müdürlüğümüz tarafından öğretmenlerimiz için hazırlanan öğretmenler günü ile ilgili kısa film gösterisiydi. Hazırlanan kısa 
film öğretmenlerimiz tarafından çok beğenildi. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin anılarından oluşan röportajlar yapıldı. Geceye gelen 
öğretmenler kapıda Ar-Ge ekibimiz tarafından “İyi ki öğretmenim” baskılı rozetlerle karşılandılar. Gelen tüm öğretmenler için hazırlanan 
hediye poşetleri ve çiçekler öğretmenlerimize takdim edildi. Gecede konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. Feysel TAŞÇIER, iyi 
biliyoruz ki, eğitim sisteminin genel başarısı öğretmenlerimizin başarısına bağlıdır. Yani öğretmenlerimiz ne kadar iyi anlaşılır ve ne kadar 
başarılı olurlarsa eğitim sistemimiz o kadar başarılı olur. Öğretmenlik zor bir meslektir. Görevi insan yetiştirmek olan bir meslek kolay 
olamaz. Sorumluluk duygusunun, her an ön planda olduğu, büyük bir ciddiyet ve disiplin ile buluşan bir mesleğin adıdır öğretmenlik ve bu 
mesleğin en büyük zorluğu "insan yetiştirmenin hassas" olduğu gerçeğinden ileri gelmektedir. Yani kısacası Sayın bakanımızın dediği 
gibi; "Öğretmenlik iltifat beklemeden marifete talip olmaktır." dedi.  
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