
DİYARBAKIR 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GAZETESİ

S A Y I  1 1  |  T E MM U Z  2 0 2 0

İşimiz gücümüz eğitim...



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ
BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleşen
etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr.
Sayın Feysel Taşçıer'in yanı sıra il milli eğitim
müdür yardımcıları,  ilçe milli eğitim
müdürleri, şube müdürleri, kurumumuz
çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler,
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. Sayın
Taşçıer, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda
gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü etkinliği için açılan İl Milli Eğitim
Müdürlüğü standına gelip burada
vatandaşlarla sohbet ederek misafirleri
ağırladı. 
Kur´an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimize edilen
dualar ile başlayan etkinlikler, Valimiz ve
Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Sayın Münir
Karaloğlu'nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü kapsamında yaptığı konuşmanın
ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde
yaşanan olayların anlatıldığı sinevizyon
gösterimi alandaki ekranlara yansıtıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın yaptığı "15 Temmuz Millete
Sesleniş Konuşması" dev ekranlar
aracılığıyla vatandaşlarla paylaşıldı.
Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan
V. Sayın Münir Karaloğlu, stantları ziyaret
ederek temsilciler ve vatandaşlarla bir
araya geldi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla 25 milli sporcunun şehitler
anısına gerçekleştirdiği ve her birinin 100
metrede sancağı devrederek koştuğu 2500
metrelik koşu, 15 Temmuz Şehitler
Parkı'nda sona erdi. Koşunun son etabında
engelli sporcu sancağı Valimiz ve
Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Sayın
Münir Karaloğlu'na teslim etti. İlahilerle
devam eden etkinlik sonrası tüm Türkiye
´de olduğu gibi Diyarbakır´da da sela
okundu.

İLİMİZDE 15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE MİLLİ
BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
son bir yılda yoğun çalışmalar yürüterek
özel yetenekli öğrenciler için kurulması
planlanan 3 "Bilim ve Sanat Merkezi"nin
açılışı onaylandı. Diyarbakır İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Kayapınar, Ergani ve Bismil'de
"Bilim ve Sanat Merkezi" açtı. Bilim ve
Sanat Merkezleri, örgün eğitim
kurumlarına devam eden ve genel zihinsel
ve özel yetenekli olarak tanısı koyulan
öğrencilere hizmet verecek.     
Bilim ve Sanat Merkezleri bünyesinde
Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi,
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel
Yetenekleri Geliştirme ve Proje
Üretimi/Yönetimi gibi programlar yer
alacak.

Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel
Müdürü Sayın İsmail Çolak, ilimizi ziyaret
ederek çeşitli incelemelerde bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ve
Akşam Sanat Okulu'nda 17 İlçe Milli Eğitim
Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
yöneticileriyle bir araya gelen Destek
Hizmetleri Genel Müdürü Sayın İsmail
Çolak, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çalışma Yönergesinde yapılan değişiklikler
hakkında yöneticilere bilgilendirmelerde
bulunarak ilimizdeki çalışmalar hakkında
yöneticilerden bilgi aldı.

İlimizde katma değer üreten   Kayapınar
İlçesi Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ile Ergani İlçesi
Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nde yapılan üretim ve çalışmaları
yerinde inceledi. Eğil ilçemizde İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle bir araya
gelen Sayın Çolak, ilçenin eğitim durumu
ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DİYARBAKIR’DA BİR HAYAL DAHA GERÇEKLEŞTİ, 3 "BİLSEM"
AÇILDI

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ
SAYIN İSMAİL ÇOLAK İLİMİZİ ZİYARET ETTİ
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PROJE GELİŞTİRME TOPLANTILARI BAŞLADI
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
birimi tarafından başlatılan "Proje Geliştirme
Toplantıları" için Ergani ve Bağlar İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri ziyaret edildi. Ar-Ge birimi
koordinasyonuyla ilde yürütülen ve planlanan
uluslararası, ulusal ve yerel projeler ile ilgili
bilgilendirme toplantıları yapıldı. Yeni eğitim ve
öğretim yılı içerisinde ilçelerimizde Ar-Ge
biriminin desteği ve koordinesiyle proje
faaliyetlerinin aktif şekilde yürütülmesi için ve
ilçe için de proje faaliyetlerinin planlanması
konusunda yapılacak iş ve işlemler üzerine
konuşuldu. İlçede görev yapan öğretmenlere
eğitim öğretim yılı içerisinde Ar-Ge birimi ile
tanışma ve yapılacak faaliyetler ile yürütülen
projeleri tanıtmak amacıyla planlamalar yapıldı.

Çağın gereklerine uyum sağlayabilen,
21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler
yetiştirmeye yardımcı atölyeler ve merkezler
kurarak bölgesel kalkınmada önemli bir rolü
olan kurumlarımızda Kalkınma Ajanslarının
hibe programlarına proje hazırlamak
isteyenlere rehberlik etmek amacıyla
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Youtube kanalında proje hazırlamaya yönelik
eğitim videoları yayınlanmaktadır. İlk
videomuz “Teknik Destek Hazırlama Eğitimi”
videosu Youtube kanalımızda yayınlanmıştır.
Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin
bölgesel kalkınma açısından önem arz eden,
ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle
hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile
karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme,
program ve proje hazırlanmasına katkı
sağlama, geçici uzman personel
görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi
faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi
konularda katkı sağlayan bir destek türüdür.

Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü
çalışma ve finansman mekanizmasına sahip,
kar amacı gütmeyen, çabuk karar alıp
uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin
dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir
araya getiren, kamu tüzel kişiliğine sahip
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma
birimleridir (Kaynak: 5449 Sayılı ‘Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkındaki’ Kanun). İl ve ilçe
Müdürlüklerimiz olarak okullarımızın ve
kurumlarımızın alt yapısı ve beşeri kapasite-

TEKNİK DESTEK HAZIRLAMA EĞİTİMİ

QR KODU OKUTARAK
VİDEOYA

ERİŞEBİLİRSİNİZ.

sini güçlendirmek için
Kalkınma Ajanslarının
Teknik Destek ve Mali
Destek Programlarına
projeler hazırlamaktayız.
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Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan
materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün,
işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi,
eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve
örnek çalışmaların modellik ederek
yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından  Ulusal Öğretmenler Arası
Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım
Yarışması  düzenlendi. Geçen sene birincisi
düzenlenen yarışma okul öncesi, ilkokul, ortaokul,
ortaöğretim ve dijital kategori olmak üzere 5 ayrı
kategoride düzenlendi. Yarışmaya 2 aylık zaman
zarfında tüm Türkiye'den 4 bin 681 başvuru yapıldı.
Bu başvurular, iki haftalık sürede alanında uzman 50
öğretmen tarafından iki aşamalı şekilde
değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 70 ilden
210 materyal tasarımı, sergi ve nihai
değerlendirmeye davet edildi. Tasarımlar, alanında
uzman akademisyenler, akademisyen öğretmenler
ve maarif müfettişleri tarafından sergi alanında
değerlendirilerek her kategoriden 1, 2 ve 3. olacak
şekilde on beş öğretmen ödüllendirildi. Yapılan
değerlendirme süreci sonucunda ilimiz, ev sahibi
İstanbul’un ardından en fazla materyal gönderen il
olarak ikinciliğe hak kazanmıştır

Öğrencilerin sağlık okur-yazarlığını
artırmak amacıyla 365 Gün Teneffüste
Sağlık programını başlatan Bayer,
programın okullarda yaygınlaştırılması
amacıyla ÖRAV ile işbirliği yapıyor.
Program kapsamında belirlenen 10 ildeki
77 pilot ilkokulun bahçesine öğrencilerin
teneffüslerde oyun alanı olarak
kullanabilecekleri eğitici çizimler
yapılarak, hem eğlenebilecekleri, hem de
sağlık bilgilerini artıracakları bir ortam
sağlanması hedefleniyor. İlimizden pilot
olarak belirlenen 10 ilkokulumuzun
bahçesi proje kapsamına uygun bir şekilde
düzenlendi.

MATERYAL TASARIM YARIŞMASI
1.ULUSAL ÖĞRETMENLER ARASI YENİLİKÇİ ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIM
YARIŞMASI'NDA ÖDÜL ALAN MATERYALLER TANITILDI.

365 GÜN TENEFFÜSTE SAĞLIK PROGRAMI
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ZİYA ÖĞRETMEN İLE ZÜMRE
BULUŞMALARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, illerdeki
meslektaşlarıyla gerçekleştirdiği eğitim
buluşmalarının ardından branş
öğretmenleriyle zümre toplantıları
başlattı. İlk konukları, Türkiye’ nin dört bir
yanından sınıf öğretmenleri olan Bakan
Selçuk, İngilizce ve matematik
öğretmenleriyle zümre toplantıları
gerçekleştirdi. Salgın sürecinde il
ziyaretlerine online platformda devam
edip 'Ziya Öğretmen  Buluşmaları'nı
uzaktan bağlantıyla gerçekleştiren Milli
Eğitim Bakanı  Ziya Selçuk,
meslektaşlarının fikir ve önerilerini daha
yakından paylaşabilmeleri için bu kez 'Ziya
Öğretmen ile Zümre Toplantıları'nı
başlattı.

İlk zümre toplantısını sınıf
öğretmenleriyle yapan Bakan Selçuk,
akademik hayatının büyük bölümünü
sınıf öğretmeni yetiştirmekle
geçirdiğini belirterek şunları söyledi:
“Sınıf öğretmenlerinin, çocukların
eğitim hayatında çok önemli bir yeri
var. Bir bakışınızın, bir gülümsemenizin
çocukların yüzünde nasıl güller
açtırdığının farkındayız. Bir karar
alırken ben sahadaki arkadaşlarıma
danışmak istiyorum. En iyi kararı
ortaklaşa almak zorundayız.
Buluşmalarımız, farklı zümrelerle
devam edecek ama özellikle sınıf
öğretmenlerimiz ile başladık.” Yapılan
toplantılara ilimizi temsilen branş
öğretmenlerimiz de katıldı.
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HER SALI 
ANADOLU MASALI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Unesco Milli
Komisyonu işbirliğince yürütülen,
Müdürlüğümüz olarak Aralık ayında dahil
olduğumuz ve ilimiz okullarına her salı
giderek masal anlatımları yaptığımız "Anadolu
Masalları Projesi" ne Pandemi sürecinde
açmış olduğumuz Müdürlüğümüz Youtube
kanalı üzerinden Ebruyla canlandırılan
videolarla devam edilmektedir. Çocuklarımıza
uzaktan eğitim süresince moral
motivasyonlarını arttırıcı masallar ile hem
hayal güçlerini geliştirmek, hem de
yaratıcılıklarını attırmak için Ebru sanatıyla
canlandırılan masal videoları
hazırlanmaktadır.

13 MASAL
Nisan ayında yayınlamaya başlanılan
videolara çocuklarımıza ulaştırma
adına her hafta yenisi eklenmekte ve
kanalımızın en çok izlenen videoları
arasında yer almaktadır. Şimdiye kadar
ulaşmış olduğumuz 13 video ile
çocuklarımıza doğru içeriklerden
oluşan bir kaynak sunmuş
bulunmaktayız. 
Somut olmayan kültürel
miraslarımızdan ikisi olan Geleneksel
Ebru Sanatı ve Masal tek paydada
buluşturularak öğrencilere,
unutulmaya yüz tutmuş sanatımızı
tanıtmak, özendirmek ve masalları
daha dikkat çekici halde sunmak
amaçlanmıştır.

EBRU SANATI
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Youtube kanalımıza yüklenen masal videolarımıza yanlarındaki QR kodları
okutarak veya youtube kanalımızdan erişebilirsiniz.
 

21 Nisan 2020 : BİT HATUN İLE PİRE BEY MASALI

28 Nisan 2020 : TEMBELHANE MASALI

5 Mayıs 2020 : TİLKİ İLE KEKLİK MASALI

12 Mayıs 2020 : ALTIN BALTA MASALI

19 Mayıs 2020 : TİLKİ İLE LEYLEK MASALI

3 Haziran 2020 : HEDİYE MASALI

9 Haziran 2020 : ÇİLLİ TAVUK VE YAVRULARI

16 Haziran 2020 : TUZ MASALI

23 Haziran 2020 : HOŞAF MASALI

30 Haziran 2020 : MİNİK SERÇE

7 Temmuz 2020 : BALIKÇI ÇOCUĞU VE BALIK

14 Temmuz 2020 : AKILLI İHTİYAR

21 Temmuz 2020 : HELAL MAL

28 Temmuz 2020 : VALLAHİ HOCAM GÖRMEDİM
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TÜBİTAK

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme
Programı 2019 çağrısı kapsamında
desteklemeye hak kazanan 46 okulumuzun
proje yürütücüleri ile e-imza, yürütücü
değişikliği, proje uygulanma tarihleri
hakkında Ar-Ge Birimimiz Tübitak
Programları Koordinatörü Zeynep BODUR
tarafından toplantı düzenlendi. Bu süreçte
öğretmenlerimizin karşılaşabilecekleri
sorunlar, süreç içinde gerçekleştirmeleri
gereken resmi prosedürler hakkında
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"PENCEREMDE DÜNYA
VAR" PROJEMİZİN
KESİN KATILIMCI
LİSTESİ YAYINLANDI
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim
Okulları Programı kapsamında
desteklenen Penceremde Dünya Var
projemize Güneydoğu Anadolu ve
Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan
177 öğretmen başvuru yapmış olup 35
asil 8 yedek katılımcı belirlenmiştir.

TÜBİTAK 4006 YÜRÜTÜCÜLERİ
 İLE SÜREÇ HAKKINDA ONLİNE
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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LGS sınavı sonrasında 8.sınıf öğrencilerinin
tercihlerinde yardımcı olabilmek adına
müdürlüğümüz tarafından meslek liseleri
tanıtım videoları hazırlanıp YouTube kanalına
yüklendi. Her biri farklı bir alanı anlatan 11
tane meslek liseleri alan/dal tanıtım videolar
öğrencilerimize tercih konusunda ön ayak
oldu. Ayrıca proje okulları diye nitelendirilen
ilimize bağlı bazı okullarımızın tanıtım
formları da QR kodlar ile yayınlandı.

MESLEK LİSELERİ TANITIM VİDEOLARI 
YOUTUBE KANALIMIZDA

İlimiz Ar-Ge birimi öncülüğünde okul
öncesi ve ilkokul çocuklarına yönelik evde
bulundukları süre zarfında daha verimli
zaman geçirmeleri adına hazırlamış
olduğumuz okul öncesi etkinlikleri
videolarımız her Çarşamba günü YouTube
kanalımızda yer almaya başladı.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ETKİNLİKLERİ

QR KODU OKUTARAK
VİDEOYA

ERİŞEBİLİRSİNİZ.
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