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Murat DEMİR

Mardin İl Millî Eğitim Müdürü

81 Çalıkuşu Mardin e-dergimizin 

ikinci sayısı ile eğitim için atan 

yüreklere hitap etmeye, dijital 

dünyada ayak izlerimizi bırakmaya 

ve okuyucularımızla buluşmaya 

devam ediyoruz. Tarihiyle, kültürel 

mirasıyla,  farkl ı  di l  ve dinler i 

barındıran yapısıyla şehirlerin ara-

sında eşsiz bir yere sahip olan kadim 

şehir Mardinimizin, ilim hazinesine 

katkıları da yadsınamayacak kadar 

çoktur. Bu mirası yeni nesillere 

devretmek, yeni nesillerimizi; millî, 

ahlâkî ve ilmî değerlerle donatıp 

topluma yön veren bireyler olarak 

yetiştirmek gayesiyle hizmet etmeye 

devam ediyoruz. 

Bu vesileyle 81 Çalıkuşu Mardin 

dergimizin ikinci sayısının hayırlara 

vesile olmasını diliyor, okuyucularımızı 

muhabbetle selamlıyorum.

İlimiz genelinde eğitim meşalesi ile 

yolu aydınlanan her çalışmaya 

ulaşılabilen bir kaynak olması 

hasebiyle dergimizin ikinci sayısında 

da Müdürlüğümüze bağlı okul ve 

kurumlarda gerçekleştirilen ve 

spordan sanata, kültürden irfana 

kadar birbirinden farklı  birçok 

konuda çalışmalar yer alıyor.
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İNSAN KAYNAĞININ

YETİŞTİRİLMESİNDE

YENİ BİR DÖNEM
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile 

1986 yılından itibaren uygulamada 

olan Meslekî Eğitim Merkezlerindeki 

(MESEM) kalfalık-ustalık eğitim prog-

ramı, örgün eğitime uyarlanmıştır. 9 

Aralık 2016 tarihinde Resmî Gazete'de 

yayımlanan 6764 sayılı Kanun ile çıraklık 

eğitimi, zorunlu eğitim kapsamına 

alınmış ve Meslekî Eğitim Merkezleri, 

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumu 

olarak yapılandırılmıştır.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat 

Demir başkanlığında ilçelerimizde 

"Meslekî Eğitimi Merkezi Programı 

Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" 

gerçekleştirildi.

bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan, 

kalfalık/ustalık belgesine ile diplomaya götüren program türüdür. Çırak öğrenciler; 

haftada 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 3 veya 4 gün işletmelerde pratik eğitim 

alırlar.

Meslekî eğitim merkezi programı; 
okulda veri len teorik eğit im i le 
işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir 
bütünlük içerisinde uygulandığı ve
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Yabancı öğrenci tercihlerinin ilk üç 

basamağında ise sırasıyla:

-Moda Tasarım Teknolojileri alanından 

Kadın Terziliği dalı, 

Meslekî eğitim merkezlerine; en az 

ortaokul seviyesinde eğitim ve 

öğrenimini tamamlayan, sağlık du-

rumu ilgili meslek öğrenimine engel 

olmayan her yaş grubundan kişiler 

kayıt yaptırabilir.

Kaydolmak isteyen adaylar; Meslekî 

Eğitim Merkezlerine, Meslekî ve Teknik 

Anadolu Liseslerine veya Çok Prog-

ramlı Anadolu Liselerine yıl boyunca 

başvuruda bulunabilirler.

-Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

alanından Kadın Kuaförlüğü dalı,  

Mardin genelinde yapılan etkinlikler 

kapsamında Meslekî Eğitim Merkez-

lerine her geçen gün ilgi artmaktadır. 

Beklentileri karşılamak adına çalışma-

lar devam etmektedir.

-Moda Tasarım Teknolojileri alanından 

Kadın Terziliği dalı,

-Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ala-

nından Kadın Kuaförlüğü dalı,

İlimizde Meslekî Eğitim Merkezi Prog-

ramı (MEMP) kapsamında kayıtlı öğ-

renci sayısı son bir ay içerisinde 826 

öğrenci artış göstererek 4162 öğrenci 

sayısına ulaşmıştır. MEMP kapsamında 

alan seçiminde bulunan Türk öğrenci 

tercihlerinin ilk üç basamağında 

sırasıyla:

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 

çıraklık eğitimi uygulamaları kapsa-

mında bulunan 34 alan ve 184 

meslek dalında Kalfalık Belgesi, 

Ustalık Belgesi ile Meslek Lisesi 

Diploması verilmekte olup mezu-

niyet sonrası istihdam oranı %88 

seviyesindedir.
-Elektrik-Elektronik Teknolojileri ala-

nından Elektrik Tesisatları ve Pano 

Montörlüğü dalı  yer almaktadır.

-Moda Tasarım Teknolojileri alanından 

Erkek Terziliği dalı yer almaktadır.
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Anıtsal giriş kapısındaki taş işlemeler 
ve dilimli kubbeleriyle dikkat çeken 
bu görkemli medrese, halk arasında 
en çok Zinciriye Medresesi adıyla 
anılıyor. Doğu ve batı uçlarındaki 
dilimli kubbeleri ve doğu tarafında 
kalan yüksek anıtsal portali ile çok 
uzaklardan bile dikkati çeken yapı, 
her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti 
ağırlıyor. Dikdörtgen biçimde olan 
ve geniş bir alanı kaplamayan yapı; 
iki kat üzerinde avlu, cami, türbe ve 
çeşitli ek mekânlardan meydana 
gelmektedir. Portalden girince yıldız 
tonozla örtülü bir bölüme çıkılır. 
Batısında ise cami ile birlikte avluya 
açılan bir koridor vardır. Koridorun 
güneyindeki  cami mekânının 
ortasında mukarnaslı tromplu bir 
kubbe yer alır. Mihrabın etrafı kakma 

motiflerle işlenmiştir. Minber, kesme 
taştan yapılmıştır. Avlunun batısın-
daki eyvandan ise türbe olduğu 
anlaşılan ve kubbe ile örtülü 
mekâna geçilir.

*www.kulturportali.gov.tr ve www.mardin.gov.tr 

adreslerinden faydalanılmıştır.

Yolu bu kadim şehirden geçen 
herkesin muhakkak gezmesi, gör-
mesi, havasını soluması, gelmişken 
Mezopotamya manzarasına karşı bir 
bardak çay içmesi gereken büyülü 
bir mekândır; Zinciriye Medresesi.

Eğitim kurumu, ibadethane, kent 
müzesi gibi kullanımlarının yanı sıra 
bu tarihî medrese; rasathane olarak 
da kullanılmıştır. Yani medresede dinî 
ilimlerin yanında astronomi eğitimi 
de verilmekteydi. Hatta medresenin 
b u  k a d a r  y ü k s e k  b i r  y e r e 
konumlandırılmasının sebebinin 
rasathane olarak da tasarlanması 
olduğu bilinmektedir.

Mezopotamya ovasına tepeden 
bakan konumuyla Mardin Kalesi'ne 
sırtını yaslamış ve âdeta kalenin bir 
parçası olmuş , Zinciriye Medresesi
Mardin'de hüküm süren son Artuklu 
Sultanı Melik Necmettin İsa bin 
Muzaffer Davud bin El Melik Salih 
tarafından 1385 yılında yaptırılmıştır. 
İlk defa Mardin'de görülen Timur'un 
ordusu ile savaşmış olan Melik 
Necmeddin  İ sa,  b i r  süre  bu 
medresede hapsedilmiştir. Medrese, 
diğer adı olan “Sultan İsa Medresesi” 
adını buradan almıştır.

Vaktiyle bölgenin önemli eğitim 
kurumlar ından olan Z inci r iye 
Medresesi'nde, eğitim ve öğrenim 
gören talebeler ise medresenin üst 
kat ında  yer  a lan  odacık lar ı 
kullanmaktaydı.

ŞEHRİN ZİRVESİNDE BİR EĞİTİM KURUMU:

ZİNCİRİYE MEDRESESİ
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“SUDAKİ YANSIMALAR” EBRU SERGİSİ

Sergi açılışını, Mardin Valisi ve 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sn. 
Mahmut Demirtaş'ın eşi Sn. Beyhan 
Demirtaş ile İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Sn. Murat Demir gerçekleştirdi. İl 
protokolü ve ziyaretçilerin yoğun 
katılımıyla başlayan sergi, iki gün 
boyunca halka açık olarak devam 
etti.

Sanatseverler tarafından en çok 
rağbet gören, hayal gücü ve ta-
sarım becerisini geliştiren geleneksel 
sanatlardan biri ebru sanatıdır. Ar-
tuklu Halk Eğitim Merkezimizde ebru 
sanatı kursu, kursiyerleri tarafından 
yoğun ilgi görürken merkezin kursiyer 
ve usta öğreticileri tarafından tasar-
lanan ebru çalışmaları, ilimizdeki 
alışveriş merkezinin sergi alanında 
beğeniye sunuldu.
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Tematik ebru tablolarının ve geleneksel 
çalışmaların yer aldığı sergi, ziyaretçilerin 
yoğun ilgi ve beğenisini  topladı. 
Ziyaretçilerden Selman Bey, “Bu tarz 
sanatların halkla ve özellikle çocuklarla 
buluşmasını önemli buluyorum. Çünkü 
hem kültürümüzü yansıtıyor hem de 
kursiyerleri gelecekle buluşturuyor. Bu 
sebepten çocuklarımla burayı ziyarete 
geldim.” şeklinde yorum yaptı.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan 
etkinlikte Mardin Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Ufuk Çete'nin selamlama 
konuşmasının ardından protokol ve 
ziyaretçiler, sergi alanında bulunan 
eserleri inceleyerek sanatçılardan ça-
lışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik ala-
nında ebru çalışması yapan öğretici ve 
kursiyerlere ziyaretçiler de eşlik ederek 
ebru çalışması yapma fırsatı buldu. 
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Diğer bir katılımcı Zehra Hanım, 

“Çocuklarımızı kurslar yoluyla sanatla 

buluşturan Artuklu Halk Eğitim Merke-

zinin çalışmalarını ilgi ile takip ediyoruz. 

Metropollerin eğitim imkânlarını Mar-

din ortamında halka sundukları için 

teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren 

Artuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 

Ufuk Çete, “Merkezimiz; açtığı kurs-

larla, yaptığı etkinliklerle ve sanata 

verdiği değerle her kesimin başvura-

cağı bir merkez olma yolunda kararlı 

adımlarla ilerliyor. Kültür, sanat, spor, 

kişisel gelişim, yabancı dil, mesleki ve 

teknik eğitim alanları ve daha birçok 

alanda kurslarımız dolu dolu geç-

mekte ve katılımcılara olabildiğince 

çok imkân sunmaktayız. 'Her yerde, 

her zaman, herkes için eğitim.' ilkesi ile 

hareket eden kurumumuzda, kendi-

lerine hitap edecek en az bir kurs 

bulacaklarının teminatını vererek tüm 

halkımızı kurumumuza davet ediyo-

ruz.” açıklamasında bulundu.

Biz de tüm halkımızı bütün ilçele-

rimizde yer alan Halk Eğitim Merkez-

lerimize, kendilerine göre bir eğitim 

bulacaklarından emin olarak davet 

ediyoruz.
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2015 yılında kurulan Prof. Dr. Aziz 
Sancar Bilim ve Sanat Merkezimiz, 
2020 Mayıs ayında kendi binasına 
taşınmıştır. Binamızda sabit kubbe 
şeklinde bulunan ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde en büyük olma 
özelliğine sahip bir planetaryum (uzay 
tiyatrosu, gökevi, yıldız evi) mevcuttur. 
Planetaryumumuz 10 metre çapında 
olup 100 metrekare alana sahiptir. 
Uzaya gitmeye en yakın deneyim 
olan planetaryumumuz, çoklu görün-

tüleme sistemi ve 4K görüntüsüyle aynı 
anda 66 izleyiciye hizmet verebil-
mektedir. 

Planetaryumumuzda sadece astro-
nomi değil; fizik, kimya, biyoloji ve 
diğer bilimlerle de ilgili sunumlar 
seyredilebilmektedir. Koronavirüs 
salgını sürecinde hijyen kurallarına 
riayet edilerek 3000'den fazla 
ziyaretçi, planetaryumumuzda uzayı 
izleme fırsatı bulmuşlardır. 

PROF. DR. AZİZ SANCAR
BİLİM VE SANAT MERKEZİMİZ
MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR
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Mazıdağı ilçemizden de 10 
köy okulumuzdan toplam 
250 öğrenci planetaryumu-
muzu ziyaret etmişlerdir. 
Ayrıca 9 Mart 2021 tarihinde 
başlattığımız ve halen de-
vam eden “Köy Çocukları 
BİLSEM'de Planetaryumla 
Buluşuyor” projemiz kapsa-
mında merkez ilçemiz Artuk-
lu'da dezavantajlı durumda 
bulunan  köy okullarından 
750 öğrencimiz planetaryu-
mumuzda yıldızların ve geze-
genlerin gizemli yolculuğuna 
katılmıştır.



Hedefimiz; Mardin geneli 
558 köy okulundan on 
binlerce öğrenciye Prof. 
Dr. Aziz Sancar Bilim ve 
S a n a t  M e r k e z i m i z i n 
kapılarını açarak onları 
planetaryumla buluş-
turmak, BİLSEM'i kadim 
şehrimizde bir  cazibe 
merkezi haline getirmektir.

İçişleri Bakanlığı ve Mill  Eği-î

tim Bakanlığımızın birlikte 
yürüttükleri “Biz Anado-
luyuz” Projesi kapsamında 
da Türkiye genelinde farklı 
illerden  (Batman, Siirt, 
Bingöl, Şanlıurfa, Kocaeli) 
Merkezimize  öğrenci 
ziyaretleri gerçekleştirilmiş 
ve bu öğrenciler plane-
taryumla buluşturulmuştur.
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Projenin ikinci aşamasında ise ilçede 

üç gün boyunca devam eden bir 

kitap fuarı gerçekleştirildi. Öğrencile-

rimiz hem kitap fuarını gezdiler hem 

de kumbaralarında biriktirdikleri 

paralarla istedikleri kitabı almanın 

mutluluğunu yaşadılar.

Ömerli İlçe Mill  Eğitim Müdürlüğü-î

müz tarafından yürütülen “Benim 

Kumbaram, Kitap Param” projesi 

kapsamında bütün ilk ve ortaokul 

öğrencilerine, üzerinde kitap oku-

mayı sevdiren ve özendiren görsel 

ve sözlerin yer aldığı kumbaralar 

dağıtıldı.

Projeyle öğrencilerin tutumlu olma-

ları ve okuma alışkanlığı kazanmaları 

amaçlanıyor.

Amaçlarının öncelikle bütün öğren-

cilerin tutumlu olmalarını, kendi 

birikimleriyle istedikleri kitabı almanın 

sevincini yaşamalarını ve buna 

paralel olarak kitap okuma alışkanlı-

ğını kazanmalarını sağlamak oldu-

ğunu belirten Ömerli İlçe Mill  Eğitim î

Müdürümüz Sayın Adnan Çiftçi, 

kumbaraları dağıtırken çalışmanın 

bütün detaylarının öğretmen ve 

öğrencilerle paylaşıldığını ve öğret-

menlerin rehberliğinde sürecin yürü-

tüldüğünü sözlerine ekledi.

“BENİM KUMBARAM, KİTAP PARAM”

PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
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Kitap fuarını ziyaret edip istediği 

kitapları alabilecek kadar birikim 

yapamamış olan öğrencilere, 

istedikleri kitapları alıp okumalarına 

destek olmak amacıyla ayrıca 

Ömerli İlçe Kaymakamlığı ile işbir-

liği içerisinde kitap harcama çek-

leri de hediye edildi. 

Öğrencilerin Kumbaraları Parayla, 

Kitaplıkları Kitapla Doldu

“Benim Kumbaram, Kitap Param” 

projesi sonunda Ömerli ilçemizde 

bütün öğrencilerimizin kumbaraları 

parayla, kitaplıkları kitapla dolmuş 

oldu. Tutumlu olmayı bilen, birikim-

lerini kitaba harcayan ve okumayı 

seven bir nesil için hep birlikte el 

ele!
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“Eğlendiren Matematikte Ben de 
Varım” isimli projede amaç; farklı 
yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip 
olan öğrencilerin matematik dersine 
dikkatlerini çekmek, matematik öğre-
nirken eğlenmelerini sağlamak, mate-
matik öğrenme yaklaşımını değiştir-
mek ve öğrencilere matematiğin her 
yerde olduğunu kavratabilmektir.

Okulumuz tarafından bu amaca yö-
nelik 6 aylık süreçte her ay için farklı 

etkinlikler düzenlenerek planlamalar 
yapılmıştır. Bu planlama kapsamında 
ocak ayında “Çiziyorum/Anlıyorum” 
etkinliği gerçekleştirildi. Okulun mate-
matik öğretmenleri tarafından öğren-
cilere resim ve matematik ilişkisine 
dikkat çeken bir video izletildi. Ardın-
dan “Matematik Senin İçin Ne İfade 
Ediyor?” konulu resim yarışması düzen-
lendi. Yarışmada dereceye giren 
öğrenciler ise ödüllendirildi.

EĞLENDİREN MATEMATİKTE BEN DE VARIM

Millî Eğitim Bakanlığımız, öğ-
rencilerin matematik dersi-
ne ilgilerini artırmak ve bu 
derse karşı oluşan olumsuz 
bakış açısını değiştirmek 
üzere matematik seferber-
liği ilan etti. Artuklu Kasımiye 
Ortaokulumuz bu seferberli-
ğe binaen öğrencilerine 
matematik sevgisini aşıla-
mak amacıyla farklı bir pro-
jeyi hayata geçirdi. 



Şubat ayı boyunca tutum davranış ve derstek� başarılı

performansından ötürü “Şubat Ayı Müz�k D�nlet�s�“ etk�nl�ğ�m�ze

katılmayı hak kazandın.Sen� aramızda görmek b�z� çok mutlu edecek.

(Yer:Konferans Salonu Saat:4.ders saat�)

MART01

Şubat ayı Müz�k
Etk�nl�ğ�

DAVETİYESİ

DEĞERLİ ÖĞRENCİMİZ
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Mart ayında “İzliyorum/Anlıyorum” etkinliği düzenlenecek ve öğrencilere 

geçmiş dönemlerde yaşamış matematikçilerin (Cahit Arf, Ali Kuşçu, Harezmî, 

Pisagor vb.) çizgi dizi şeklinde hazırlanmış videoları, matematik öğretmenleri 

tarafından öğrencilere izletilerek matematiğe matematikçi gözüyle bakmaları 

amaçlanmaktadır. 14 Mart 2022 tarihinde Dünya Pi ve Matematik Günü'nde 

akademisyen buluşması gerçekleştirilecek. Nisan ayında yazar söyleşilerini 

barındıran “Okuyorum/Anlıyorum” etkinliği, mayıs ayında Uçurtma Atölyesi ile 

“Eğleniyorum/Anlıyorum” etkinliği ve son olarak haziran ayında matematik 

işlemleri içeren oyunlar oynatılarak “Oynuyorum/Anlıyorum” etkinliği ile proje 

tamamlanacak.

Proje kapsamında şubat ayında 

ise “Dinliyorum/Anlıyorum” 

etkinliği gerçekleştirildi. Önce-

likle tüm matematik öğretmen-

leri tarafından öğrencilere müzik 

ve matematik ilişkisine dikkat 

çeken bir video izletildi ve 

matematik dersinde gelişim 

gösteren öğrenciler tarafından 

bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. 

Proje, eğitim ve öğretim yılı 

boyunca her ay farklı bir etkinlik-

le öğrencilerle buluşmaya 

devam edecek.

“Eğlend�ren Matemat�kte

BEN DE VARIM “
Şubat Ayı Etk�nl�ğ� :

Şubat ayında Matemat�k ders�nde en �y� gel�ş�m� göster
Müz�k d�nlet�s�ne davet�ye kazan!!
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DARGEÇİT'TE SIFIR ATIK KONULU SOSYAL
SORUMLULUK PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Mill  Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa î

düzenlemiş olduğu Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Projesi'nin amacı; öğrenci-
lerimizi merkeze alarak temiz çevre bilincinin oluşturulması, doğamıza sahip 
çıkmak için farkındalık oluşturmak ve proje kapsamında elde edilen gelir ile 
köy okullarımızın ihtiyacını gidermektir.
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Projenin ilk aşaması olan şiir ve müzik dinletisi yapıldı. Programın ardından 
kermes düzenlendi ve atık malzemelerden üretilen ürünlerin bulunduğu sergi 
gerçekleştirildi. Programa Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekilimiz Sn. Mahmut Demirtaş, İlçe Kaymakamımız Sn. Ömer Özbay, İlçe 
Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Cüneyt Aksoy, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz 
Sn. Cengiz Kılıç, ilçe halkımız ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Program kapsamında elde edilen gelir ile ilçemize bağlı 18 köy okulumuza 
spor, müzik ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı; birleştirilmiş beş köy okulumuzun 
kütüphanesine kitap setleri alındı. Ayrıca bir ilkokulumuzun iç boyası, iki köy 
okulumuzun dış cephe boyası yapıldı.
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Açılıştan sonra sergiyi gezen heyet, 
koordinatör öğretmen ve öğrenci-

lerden bilgi aldı. Vali Mahmut 
Demirtaş; atık malzemelerden 
yapılan, tasarrufa teşvik edip kay-
nakları koruyan ve çevreye duyarlı 
bireyler yetiştirmeye katkı sunan sergi 
için Noter Cevdet Altun Ortaokulu 
öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Sergi sonrası konuşan Okul Müdürü 
Nigar Köçer, “Sıfır atık konusunda 
toplumumuzda farkındalık oluştur-
mak adına 'Çöpe Atma, Sanata 
Dönüşsün' sloganıyla düzenlediğimiz 
sergimiz, öğretmen ve öğrenci-
lerimizin özverili çalışmaları sonucun-
da ortaya çıktı. 

Mardin Artuklu Noter Cevdet Altun 
Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 
“Çöpe Atma, Sanata Dönüşsün” 
sloganından hareketle atık malze-
meleri geri dönüştürmek, doğal 
kaynakların tükenmesini önlemek ve 
çevre bilincine sahip bireyler yetiş-
mesini sağlamak amacıyla bir geri 
dönüşüm sergisi düzenlediler.

Alışveriş merkezinin sergi alanında 
düzenlenen serginin açılışını; Mardin 
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Sn. Mahmut Demirtaş ile birlikte 
il protokolü ve İl Millî Eğitim Müdürü-
müz Sn. Murat Demir gerçekleştirdi.

ÇÖPE ATMA, SANATA DÖNÜŞSÜN
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16 – 17 Şubat tarihleri arasında de-
vam eden sergi, öğrenci ve öğret-
menlerin yanı sıra Mardin halkının 
yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 

Bize destek olan ve övgülerini ileten 
Valilik, Kaymakamlık ve Millî Eğitim 
camiasına; sponsorlarımıza, AVM 
yönetim ve personeline, okul-aile 
birliğimize, velilerimize, Mardin halkı-
na  ve atık malzemeleri yeniden de-
ğerlendirerek kullanışlı eşyalara 
dönüştürüp tekrardan ekonomik bir 

değer haline getiren çalışma ekibi-
mize teşekkür ediyorum.” dedi.
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MARDİN'İN GENÇ MUCİDİ: 

Hemşehrim olan Markus Acar isimli 
öğrencinin yaptığı başarılı çalışmalar 
beni hırslandırıp bana ilham kaynağı 
oldu. Ayrıca Selçuk Bayraktar'ın hem 
Türkiye'de hem de dünyada yaptığı 
büyük projeler beni çok çok etkiledi. 
“Niçin ben de Aziz Sancar ve Selçuk 
Bayraktar gibi hem ülkemizde hem 
de dünyada ses getirecek projeler 
yapamayayım?” dedim.

Merhaba Abdullah, alışılmışın dışında 
çalışmalar yaptığına şahit oluyoruz. 
Teknolojik çalışmalara ilgin nasıl 
başladı?

Merhabalar, 10. sınıfın ara tatilinde 
boş vaktimi nasıl değerlendireceğimi 
düşününce ilk olarak izlediğim ve 
gördüğüm çalışma ve projelerden 
etki lenip  tank palet  projesini 
tasarlamaya başladım. Ülkemizin dış 
ülkelerden alacağı S-400 hava 

savunma sisteminin benzerini biz, 
ülkemizin gençleri olarak, niçin 
üretmeyelim diye düşünerek bu 
projeyi de tasarlamaya başladım. Bu 
durum benim için büyük bir ilham 
kaynağı oldu.

Bu sayımızda Nusaybin El-Biruni 
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 
Elektrik-Elektronik Teknolojileri 12. sınıf 
öğrencisi Abdullah Arbağ ile röportaj 
yaptık. Başarılı projeleriyle adından 
söz ettiren 17 yaşındaki genç mucit ile 
yaptığımız keyifli sohbetten kesitler: 

Harika! Peki, yakın çevrende bu 
konuda örnek aldığın birileri oldu mu?



ABDULLAH ARBAĞ
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En çok hangi alanlarda çalışmalar 
yapmayı seversin?

Elektrik-elektronik, mekatronik ve 
yazılım alanlarına giren otonom 
sistemler ve akıllı sistemler. Aslında 
insanlık yararına olan her türlü alanda 
çalışma yapmayı sever ve isterim.

Projelerinde ne tür malzemeler 
kullanıyorsun?

Tasarladığım projelerde genellikle 
ger i  dönüşüm  malzemeler in i 
kullanmaya çalışıyorum. Mesela; 
yapt ığ ım  S-400  tasar ımımda 
mukavva, enjektör, sipsi, tamir etiğim 
şarj adaptörü gibi malzemeler 
kullandım. Bazen yaptığım projelere 
göre farklı malzemeler kullanabili-
yorum. Ama benim için öncelikli olan 

geri dönüşüme uygun malzeme 
kullanmaktır. Projeye göre elektronik, 
mekanik, plastik ve ahşap malze-
meler kullanabiliyorum.

Çalışmalarınla ilgili başından geçen 
ilginç bir anın var mı?

Babam kepçe operatörüdür. Bir gün 
iş esnasında çalıştırdığı kepçenin 
düzeneklerine baktım. Babama, 
“Ben böyle bir kepçe tasarlaya-
bilirim.” dedim. Babam bana, 
“Yapamazsın, eğer yaparsan sana 
telefon alacağım.” dedi. Kepçeyi 
tam iki gün içerisinde tamamladım. 
Tabii maddi imkanlardan dolayı 
telefonu alamadı ama ben hede-
fime ulaşmıştım.
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Biz gençler, bu ülkenin geleceğiyiz. Ülkemizin bizim aklımıza, enerjimize ve 
çalışmalarımıza ihtiyacı var. En verimli yaşlarımızdayken bu enerjimizi güzel 
kanallara vermemiz gerekiyor. Kendimiz için de elimizden geldiğince bilim ve 
teknolojiye yönelik yönelik kişisel yatırımlar yapmalıyız. Kendim yapmaya 
çalıştığım bu şeyi, onlara da tavsiye ederim.

Yaşıtlarına önerilerde bulunacak olsan neler söylemek isterdin?

Şu an hangi çalışmalarla meşgulsün?

Şu an Teknofest için “Otonom İtfaiye” projesinin çalışmalarını yapıyorum. Yoğun 
bir şekilde Teknofest'in yapacağı yarışmaya odaklandım. Son yıllarda ciğerlerimizi 
yakan orman yangınlarını tespit edip önlemek adına bir proje düşündüm ve 
yarışmaya bu projeyle katılacağım.
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MİDYAT TOPTEPE İLK/ORTAOKULU - İMAM HATİP ORTAOKULUNDA 

“ŞEHİT NURİ DEMİREL OKUL KÜTÜPHANESİ” AÇILDI

“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” 

projesi kapsamında Şehit Güvenlik 

Korucusu Nuri Demirel'in adı verilen 

okul kütüphanesi açılışı gerçekleş-

tirildi. Kaymakam Sayın Ahmet Sol-

maz ve İlçe Millî Eğitim Müdürü 

Sayın Abdulkadir Altay'ın da des-

tekleri ile okulumuzda Şehit Nuri 

Demirel okul kütüphanesi kuruldu. 

Toptepe İlk/Ortaokulu-İmam Hatip 

Ortaokulunda yeni kurulan kütüp-

hanenin açılışında İlçe Kaymakamı 

Sn. Ahmet Solmaz ve beraberin-

deki protokol heyeti ile idareci, 

öğretmen ve veliler hazır bulundu. 

Şehidimizin kabrinin de ziyaret edil-

diği açılış programının ardından 

öğrencilerin yeni kütüphanelerine 

duyduğu sevince ortak olundu.
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“VAN GOGH”
KÖY SERGİSİ

Ömerli'nin Kayadere köyünde 
küçük ve sevimli bir köy okuluyuz. 
Köy okulu denince birçok kişinin 
aklına başta olumsuzluklar ve zorlu 
koşullar geliyor olabilir ama biz 
Kayadere İlkokulu öğretmenleri 
olarak köy okulu olmanın güzellik-
lerine odaklanmayı amaçlıyoruz. 
Köyde eğitim alan öğrencilerin de 

Öğrencilerimizin içindeki estetik haz duygusunu geliştirebilmek ve şehir 
merkezlerindeki öğrencilerin sanata ve sanatsal faaliyetlere olan ulaşım 
olanaklarına onları yaklaştırabilmek adına bir yola çıktık. Bu yoldaki ilk adımımız, 
yapmak istediklerimizi ve yapabileceklerimizi planlamak oldu. Başlangıç olarak 
her hafta onların hayatına katkı sunacak, onları etkileyebilecek ve onlara yeni bir 
bakış açısı kazandırabilecek bir ressamı ve o ressamın eserlerini tanıtmayı 
planladık.  

doğayı tanıma, doğanın içindeki sanatı hissetme ve fark etme gibi avantajlara 
sahip olduğuna inanıyoruz.

Ömerli Kayadere İlkokulumuzdaki 
öğrencilerimiz,  resim dersleri 
kapsamında köy sergisi gerçek-
leştirdi. Gerçekleştirilen serginin 
bütün ayrıntılarını Okul Müdür Yetkili 
Öğretmeni Gamze Beg'den dinli-
yoruz:
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Vincent Van Gogh'un doğayı görme 

biçimi ve tuvalindeki hareketlilik ile 

yumuşak dokunuşları, öğrencilerimiz 

için güzel bir başlangıç oldu. Onun 

etkili ve meşhur eserlerinden birkaç 

tanesini seçip eserlerin çıktısını aldık. 

Van Gogh'un hayatını ve sanatını 

anlattığı bazı sözlerini, öğrencilerimizin 

hayatını olumlu yönde etkilemesi 

düşüncesiyle seçip küçük siyah 

kâğıtlara beyaz renkli kalemlerle 

yazdık. Sonrasında hazırladıklarımızı 

tüm öğrencilerimizin görebileceği bir 

yerde sunmak kaldı. Bunun için en 

kullanışlı alan okulumuzun doğal 

unsurlarla süslü bahçesiydi.

Etkinliğimizde önce Van Gogh'un 
eserlerini tanıtan bilgilendirici kısa bir 
animasyon filmi izledik. Ardından 
öğrencilerimizle bahçeye çıkıp tek 
tek resimleri ve sözleri inceledik. Van 
Gogh'un eserleri öğrencilerimizin 
kalbine dokunurken öğrencilerimizin 
de o resimlere dokunmasını sağladık. 
Ö ğ r e n c i l e r i m i z d e n  e n  ç o k 
etkilendikleri resmi kendi kâğıtlarına 
aktarmalarını istedik. Ve etkinliğimizin 
adına “Köy Sergisi” adını verdik. 
Öğrencilerimizden en güzel dönütü 
de, “Öğretmenim, ben Van Gogh 
gibi  ressam olmak istiyorum.” 
demesiyle aldık. Bu bizim için küçük 
bir adım ama büyük bir başlangıçtı. 



KAHRAMANMARAŞ GELENEKSEL
KIZAK MÜSABAKALARINDA
MARDİN'DEN BİRİNCİLİK
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26 Şubat 2022 tarihinde Kahraman-
maraş'ta gerçekleşen Türkiye Gele-

neksel Kızak Müsabakaları kapsa-
mında yapılan müsabakalar sonu-
cunda Artuklu Mükerrem Tüfekçi-
oğlu Kız İmam Hatip Ortaokulundan 
8. sınıf öğrencimiz Elif Nur Felemez-
oğulları, katıldığı kategoride 1. oldu. 
Öğrencimiz, bu başarısıyla Mardin'in 
gurur kaynağı oldu. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Beledi-
yesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü iş birliğinde Geleneksel 
Kızak Müsabakaları düzenlendi. 
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ger-
çekleştirilen etkinlikte farklı şehirler-
den gelen 170 sporcu farklı katego-
rilerde kıyasıya mücadele etti.
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KIRSAL BÖLGELERDEKİ
ÖĞRENCİLERİMİZE
HİJYEN EĞİTİMİ
Okullarımızda, özellikle  sal-
gın sürecinin etkisiyle temiz-lik 
ve hijyen konuları en önemli 
gündem maddelerinden biri 
hâline geldi. Biz de Mardin İl 
Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı Ar-Ge birimi olarak 
Mardin'in çeşitli ilçelerindeki 
kırsal bölgelerde eğitim ve 
öğretimine devam eden 
öğrencilerimiz için hijyen 
eğitimleri verme niyetiyle 
yola çıktık.

Çıktığımız bu yolda proje 
ortaklarımız olan Mardent 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 
ve Mardin Tekstil Sanayicileri 
Derneği ile verdiğimiz eği-
timlerin yanı sıra öğrenci-
lerimize ağız ve diş sağlığı 
taraması yapılmasını ve 
ardından ağız bakım setle-
rinin öğrencilerimize hediye 
edilmesini sağladık.
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Artuklu ilçemizden Sultanköy Orta-
okulu ile Yeşilli ilçemizden Acırlı ve 
Zeytinli İlkokullarında yaptığımız 
genel hijyen eğitimlerinde Mardin 
Valimiz Sn. Mahmut Demirtaş'ın eşi 
Hanımefendi Sn. Beyhan Demirtaş, 
Yeşilli Kaymakamımız Sn. Emre Öz-
türk ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü-

müz Sn. Cumhur Çelik de bizlere eşlik 
ettiler. El ve ayak hijyeni, ağız içi hij-
yeni, saç ve vücut hijyeni gibi başlık-
ları içeren eğitimden faydalanan 
öğrencilerimiz, oldukça memnun 
kaldı ve bizleri tekrar okullarında 
görmek istediklerini söyleyerek uğur-
ladılar.
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YEŞİLLİ HALK EĞİTİM MERKEZİMİZDE
HAYAT BOYU ÖĞRENME SEFERBERLİĞİ

Yeşilli Halk Eğitim Merkezimiz her yaş 
ara l ığ ından insan lar ı ,  açt ığ ı 
kurslarla buluşturuyor. Bu kursları, 
kırsal kesimlerde yaygınlaştırmak 
adına geliştirdikleri “Kurslarımızla 
Köylerdeyiz” projesi kapsamında, 
Alıçlı Mahallesi'nde Dekoratif El 
Sanatları kursu icra ediliyor. Proje 
sayesinde köydeki birçok kadın, 
gündelik işlerinin yanında her gün 

bu kursa vakit ayırıp eğitimlere 
katılıyor ve sanatsal ürünler ortaya 
çıkarıyor.

Bunun yanı sıra Halk Eğitim 
Merkezimiz; Takı Tasarımı, Hüsn-i 
Hat, Seramik ve Müzik kurslarıyla 
farklı yaşlardan yüzlerce kursiyere 
hizmet veriyor. 
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YENİ BİR TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleş-
tirilen Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası'nda Kızıltepe Spor 
Lisesi 11. sınıf öğrencimiz Selman Aslan, ilimizi başarıyla 
temsil ederek Türkiye birincisi olmaya hak kazanmıştır. 

Çin savunma sanatı olan Wushu Taolu; felsefî bir yaklaşım 
içinde, belirli bir koreografiyle, belirli bir alan üzerinde, 
savunma ve saldırı tekniklerinin senkronize biçimde hayali 
bir dövüş sistemi şeklinde canlandırılmasıdır. Wushu Taolu;  
güç, denge, uyum, ritim, tarz ve müzik gibi bileşenlerden 
oluşur.



Öğrencimiz Selman Aslan'ın bu büyük başarısının yanı sıra 
Wushu müsabakalarında 2 defa Balkan ve 3 defa Türkiye 
şampiyonluğu bulunmaktadır. Öğrencimizi tebrik eder, 
kendisine bundan sonraki müsabakalarda başarılar dileriz.
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