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İşimiz gücümüz eğitim...



TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında
Diyarbakır tarihinde ilk olan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi
yürütücülüğünde sürdürülen "Penceremde Dünya Var" projesi 16-22 Ağustos 2020
tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Güneydoğu
Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde görev yapan 35 Fen Bilimleri öğretmeni
astronomi üzerine yoğun bir eğitim aldılar. Programda alanında uzman
akademisyenler ve astronomlar astronomi üzerine sunumlar, atölyeler
gerçekleştirirken, katılımcılar Diyarbakır Arkeoloji Müzesini ve Ulu Cami
bahçesinde bulunan Güneş Saatini görme fırsatı buldular. Diyarbakır'da ilk kez
gerçekleşen etkinlikte Zerzevan Kalesi'nde gece gözlemi etkinliği ile asırlardır
ayakta kalan mekanda en temel bilimlerden olan astronomiyi birleştirme ve
gökyüzü yakından tanıma fırsatı edindiler. 

TÜBİTAK 4004 
"PENCEREMDE DÜNYA VAR" 
PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Ayrıca program kapsamında astronomi
eğitiminde QR kod kullanımı ve artırılmış
gerçeklik kullanımı üzerine de eğitimler
gerçekleştirildi. Proje kapsamında
gerçekleştirilen ışık kirliliği ölçümü ve
farkındalık çalışması ile şehir merkezinde
ölçüm yapılarak hem bilimsel
araştırmalara engel olan hem de doğaya
zarar veren bir probleme dikkat çektiler.



Eğitimlere İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. Sayın Feysel Taşçıer de katılarak,
katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti. Katılımcılara evren ile alakalı
kendi alanında felsefik açıdan değerlendirmelerde bulundu.Tübitak Başkanı Prof.
Dr. Sayın Hasan Mandal, telekonferans yöntemiyle etkinliğe katıldı. Bu tür
projelerin çoğalması temennisinde bulunarak desteklediklerini belirtti.Milli
Eğitim Bakanımız Sayın   Ziya Selçuk da görüntülü arama yoluyla katılımcılarla
görüştü. Projeyi hazırlayan ve katılımcılara teşekkür ederek tatil günlerini bu
şekilde değerlendirdikleri için mutluluğunu dile getirdi. 22 Ağustos Cumartesi
sertifika takdimi ve proje sergisi ile kapanışı gerçekleştirilen proje ile
öğretmenler astronomi konularındaki donanımlarını okullarında öğrencileriyle
buluşturup, onların bilime yönelmelerine rehberlik edeceklerdir.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, illerdeki meslektaşlarıyla gerçekleştirdiği eğitim
buluşmalarının ardından branş öğretmenleriyle zümre toplantıları başlattı. Salgın
sürecinde il ziyaretlerine online platformda devam eden Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, meslektaşlarının fikir ve önerilerini daha yakından paylaşabilmeleri için 
'Ziya Öğretmen ile Zümre Toplantıları'nı başlattı. Bakan Selçuk bu kez Fen
bilimleri öğretmenleriyle buluştu, İlimizi temsilen AR-GE birimizde görevli Fen
bilimleri öğretmeni Zeynep BODUR ile birlikte İlhan Yaman ve Eyyüp Us
öğretmenlerimiz katıldı. Görüşme de Tübitak 4004 "Penceremde Dünya Var"
projesinin yürütücüsü olan öğretmenimiz ile Bakan Selçuk arasında neşeli
konuşmalar geçti.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim
Olimpiyatlarına Ar-Ge birimimiz
koordinasyonunda 185 öğrencimizin başvurusu
yapılması sağlanmıştır. İlimizde bilim
olimpiyatlarına ilk defa bu kadar yoğun bir
katılım sağlanmıştır. 29 Ağustos’ta gerçekleşecek
olan sınava katılacak öğrencilerimize başarılar
dileriz.

TÜBİTAK 28. BİLİM OLİMPİYATLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

ZİYA ÖĞRETMEN İLE ZÜMRE
BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
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ERASMUS+ SONUÇLARI BELLİ OLDU

� 2020 yılında ülkemizde 212 proje

geçmiş olup ilimizden 5 proje kabul

görmüştür. Kabul gören 5 projemizin

toplam bütçesi 76.608,00€’dur.

� 2020 yılında başvuru yapmış olan 52 il

içerisinde, 13. sırada bulunmaktayız.

Sıralama şu şekildedir:
� 2020 yılında ülkemizde 383 proje

geçmiş olup ilimizden 7 proje kabul

görmüştür. Kabul gören 7 projemizin

toplam bütçesi  321.891,00 €’dur.

� 2020 yılında başvuru yapmış olan 72

il içerisinde, 15. sırada bulunmaktayız.

Sıralama şu şekildedir:

2020 YILINA AİT
ERASMUS+ PROJE
SONUÇLARI AÇIKLANDI.
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Sanayi Bakanlığı tarafından
desteklenen Bismil ilçesinde atölyeler
ile sınıf donanımlarının kurulması,
ortaöğretim çağındaki hafif düzeyde
zihinsel yetersizliğe sahip bireylere
yönelik bir mesleki eğitim merkezinin
kurulması planlanmıştır. 
Bismil Kaymakamlığı, Bismil
Belediyesi, Bismil İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle ile yapılacak
olan merkezimiz en kısa zamanda
tamamlanarak ilçemize
kazandırılacaktır. Projenin bütçesi
1.271.000,00 tl olarak kabul edilmiştir.

ERGANİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILDI

SOGEP BİSMİL

Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş
ilçelerindeki özel eğitim öğrencilerine
hizmet verecek olan,  Ergani Rehberlik
Araştırma Merkezi yeni eğitim-öğretim
yılında hizmete başlayacaktır.
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ERGANİ 
REHBERLİK
ARAŞTIRMA
MERKEZİ 



17 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜYLE
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. Sayın
Feysel Taşçıer, 17 İlçe Milli Eğitim
Müdürleri ile telekonferans yöntemiyle bir
araya geldi.Toplantıda ilçe milli eğitim
müdürlerinin ilçeleri ile ilgili yaptıkları
kısa bilgilendirmeden sonra; ilçelerin
eğitim durumu, eğitim-öğretimde kaliteyi
ve verimliliği arttırmaya yönelik
yapılabilecek çalışmalar ile yürütülecek
faaliyetler, okulların hijyen ve temizliği
konusunda alınacak tedbirler, uzaktan
eğitim sürecinin verimli bir şekilde
değerlendirilmesini sağlayacak tedbirler ve
yeni eğitim öğretim yılına ilişkin son
hazırlıkları ve çalışma stratejileri ele alındı.

...
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANIMIZ ZİYA SELÇUK, İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Toplantıda, Bakanlık merkez teşkilatının
illeri yalnız bırakmayacağını belirten Sayın
Selçuk, Bakanlık yöneticilerinin, bizzat
sahada ihtiyaçların tespiti ve temini
noktasında çalışmalar yapacağını ve bu
çalışmalarla Bilim Kurulu'nu bilgilendirerek
okulların açılışı konusunda iş birliğini
güçlendireceklerini belirtti.  Geniş bir
katılımla çevrim içi ortamda
gerçekleştirilen toplantıda Bakan Selçuk; 

yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, 24
Ağustos'ta başlayacak olan öğretmenlerin
mesleki gelişim çalışmaları ve illerde
salgına karşı önlemler kapsamında
yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Bakan
Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılında
öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm
toplumun sağlığını önceleyerek eğitim
faaliyetlerinin devam ettirilmesi için  bir
yol haritası oluşturulduğunu, riskleri
azaltmak için her türlü önlemin alındığını
belirtti.
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Daha önce yüz yüze olarak yapılması planlanan sergimiz pandemi sebebiyle online
olarak hazırlanmıştır. İlimiz genelinde yürütülen eTwinning projelerine dair
fotoğraflara ve detaylı bilgilere online sergimizden ulaşabilirsiniz.

İLİMİZ eTwinning ONLİNE SERGİSİ



İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. Sayın Feysel Taşçıer, sene başı mesleki eğitim çalışmaları
kapsamında ilimiz Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Huzurevleri İmam Hatip
Ortaokulu ve Millet İlkokolu'nda öğretmenlerle bir araya geldi.Pandemi dolayısıyla alınan
tedbirlerle başlayan çalışmalara İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Taşçıer; "Çocuklarımızın
hazırlıklı olabilmeleri için aşamaları gözden geçirdik. Okullarımızın fiziksel hazırlıklarını
tamamlamış durumdayız. Mesleki gelişim sürecinde biz pandemiyle mücadelede
öğretmenlerimizin çocuklarımıza daha iyi koşullarda eğitim öğretim sunmalarını gayretiyle
yola çıktık." ifadelerini kullanarak eğitim öğretime hazır olduğumuzu dile getirdi.

Konuşmasının devamında; "Bugün birinci gün.
Öğretmenlerimiz 6 aydır okullarından uzaktalar,
çocuklarımız da aynı, ama ilk günkü heyecanla okullarını
özlemiş durumdalar. Biz Diyarbakır eğitim öğretim ailesi
olarak hazırız. Yeni eğitim öğretim yılının Diyarbakır'ımıza
ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Pandeminin ilk günlerinde Diyarbakır Milli Eğitim ailesi
olarak biz ilk zamanlarda gerek dezenfektan üretiminde
meslek liselerimiz ile gerek maske üretiminde Halk Eğitim
Merkezlerimiz ile tüm bölgeye hizmet sunabilecek
kapasiteyle destek verdik.

İlk zamanlarda yaşanan eğitim aksaklığından ötürü
çocuklarımıza uzaktan eğitim araçlarımızı geliştirdik ve
youtube kanalımız üzerinden çektiğimiz videolarla
çocuklarımıza o imkanı sunduk. LGS, YKS'de geçmiş yılların
çok çok üstünde bir başarı elde ettik. Çocuklarımızın bu
uzaktan eğitim sürecinde doğabilecek olan olası bütün
minimum dezavantajları avantaja çevirmeye çalıştık ve bu
konuda da başarılı olduk. Sınav sonuçlarımız bize bunu
gösteriyor" dedi.Öğretmenlerimizin bu seminerleri verimli
bir şekilde değerlendirmelerini temenni eden Müdürümüz
Sayın Taşçıer, çalışmalarında başarılar diledi.

OKULLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM HAZIRLIĞI
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HER SALI 
ANADOLU MASALI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
Anadolu Masalları projesi, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube
kanalından "Her Salı Anadolu Masalı"  kapsamında hazırlanan ebrulu videolarla
anlatımlara devam etmektedir. Ağustos ayı itibariyle 17 masaldan oluşan videolar,
öğrencilerimizin hayal güçlerini zenginleştirmeye, öğretmen ve velilerimize de
çocuklarımıza izletebilecekleri doğru içerikler sunmaya devam etmektedir. Nisan
ayında yayınlamaya başlanılan videolara çocuklarımıza ulaştırma adına her hafta
yenisi eklenmekte ve kanalımızın en çok izlenen videoları arasında yer
almaktadır. Beğeniyle izlenen videolar bakanlığımızın OYGM Anadolu Masalları
YouTube kanalında da yayınlanmaktadır. Müdürlüğümüzce hazırlanan bu çalışma
böylece ülke genelinde izlenmektedir.

YouTube kanalımıza yüklenen masal videolarımıza 
QR kodları okutarak veya YouTube kanalımızdan

erişebilirsiniz.
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OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL
ETKİNLİKLERİ

İlimiz Ar-Ge birimi
öncülüğünde okul öncesi ve
ilkokul çocuklarına yönelik evde
bulundukları süre zarfında daha
verimli zaman geçirmeleri adına
hazırlamış olduğumuz okul
öncesi etkinlik videolarımızın
yenileri kanala eklenerek her
Çarşamba günü YouTube
kanalımızda yer almaya devam
etmektedir.

İlimiz Ar-Ge birimi öncülüğünde  hazırladığımız Müdürlüğümüz çalışmalarına yer
verdiğimiz 1 dakikada 1 hafta videolarımız 2019 Eylül ayından itibaren düzenli olarak
YouTube kanalımıza yüklenmektedir. Videolarımızla yapılan faaliyetlerimizin
görünürlükleri arttırılarak yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

1 DAKİKA 1 HAFTA 
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Youtube kanalımıza
yüklenen 1 dakika 1 hafta
videolarımıza yandaki QR

kodu okutarak
erişebilirsiniz.

 

Youtube kanalımıza
yüklenen okul öncesi ve

ilkokul videolarımıza
yandaki QR kodu

okutarak erişebilirsiniz.
 


