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FEVZİ KURT 
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü

 Eğitim, istikbalimizi sağlam temeller üzerine inşa ederken kültürümüzü ve değerlerimizi geleceğe 
taşıdığımız uzun bir yoldur. Hızla değişen dünyada öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adı-
na onların vazgeçmeyen, sürekli keşfeden ve heyecanını asla kaybetmeyen nesiller olmaları için öğrenci-
lerimizi merkeze koyarak tüm çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.

 Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim adına sürdürdüğümüz tüm projelerimizde Ar-Ge 
ekibimizin gerçekleştirdiği saha çalışmaları ve ihtiyaç analizleri sonucunda eğitim yılının başlamasıyla 
projelerimizi faaliyete geçirdik. Ar-Ge çalışmalarımız ve yenilikçi projelerimiz ile eğitimde değişimi kucaklı-
yoruz. Okullarımız ve öğretmenlerimizle projelerimiz vasıtasıyla kurduğumuz eğitim köprüleri ile öğrencile-
rimizin sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel alanlarda da gelişimlerine destek oluyoruz.

 Akademik Düzeyi Artırma (ADA) projemiz, şehrimizin en uzak noktasındaki öğrencilerimize dokun-
duğumuz sosyal ve kültürel projelerimiz, kitap desteklerimiz, öğretmenlerimiz için düzenlediğimiz çalıştay 
ve eğitim zirvelerimiz, köy yaşam merkezlerimiz ve yenilenen ana sınıflarımız, ulusal ve uluslararası pro-
jelerimiz ile eğitimde değişimi hedeflediğimiz bu yolda evlatlarımızın hak ettikleri eğitimi almaları adına 
çalışıyoruz. 

 Eğitim sistemimizi bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık bir yapıya dönüştürmek, öğrencilerimizin 
yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve Şanlıurfa’da fark yaratacak projeler üretmek için mesai mef-
humu gözetmeden çalışarak bu güzel projeleri şehrimize kazandıran Ar-Ge ekibimize, dergimizin oluş-
turulmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, dergimizin yedinci sayısının eğitim 
camiamızın tüm paydaşlarına ilham vermesini diliyorum.

Kıymetli okuyucularımız,
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EDİTÖR’DEN JALE KORKMAZ
Editör

Değerli Okuyucularımız,

 İnsan için hayat ağacının toprağı eğitim, meyvesi ise hikmettir. Bu ağacı toprakla 
buluşturan, yetiştiren ve meyve vermesini sağlayan insandır. Eğitim; insanın, kendini bulup 
ortaya çıkarması, kendi olma çabasıdır. Eğitimciler olarak bizler öğrencilerimizin kendileri olma 
çabasında, hem kendilerini hem de dünyayı keşfetmeleri sürecinde her daim onların yanındayız.

 Nitelikli, özgüveni yüksek, bilimsel gelişmelere açık, milli ve manevi değerlerle donatılmış 
nesiller yetiştirmek kaliteli bir eğitim öğretim ile mümkün olabilir. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak bizler gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde “Eğitim karanlıktan aydınlığa bir harekettir.” 
düşüncesiyle, şehrimizdeki paydaşlarımızın da katkı ve desteğiyle, projelerimizle öğrencilerimize 
dokunuyoruz. 

 Tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin akademik, sosyal ve kültürel olarak 
faydalanabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri projelerimizle, eğitim zirvelerimizle, 
sosyal sorumluluk alanında şehrimizdeki paydaşlarımızın da desteğiyle sürdürdüğümüz 
çalışmalarımızla eğitimde değişimi hedefleyerek çıktığımız bu yolda amacımız; öğretmenlerimizi 
öğrencilerimizle en nezih, en güvenli ve en coşkulu sınıflarda buluşturmak, öğrencilerimizin 
sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel alanlarda da gelişimlerine destek olmak, dört 
bir yanı tarih ve kültürle bezenmiş bu güzel şehri bizimle keşfetmelerini sağlamaktır.

 Önyargısız, hoşgörülü ve sağduyulu nesiller yetiştirme anlamında eğitimin öneminin 
farkında olan öğretmenlerimizin kıymetli öğrencilerimizle yaptığı çalışmaların yer aldığı 81 
Çalıkuşu Şanlıurfa dergimizin yayın sürecinde emeği geçen tüm ilçelerimize, öğretmenlerimize, 
çalışmaları titizlikle inceleyen yayın kurulumuza, dergimizin tasarımında emeği geçen çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her sayımızın daha güzel çalışmaları içermesi 
dileğiyle 81 ilimizdeki tüm okurlarımızı saygıyla selamlıyorum.
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(Fıratın Çocuklarının Sosyal ve Akademik Takibi) Projesi 
Tanıtım Programı Gerçekleştirildi

FIRSAT

FIRSAT (Fıratın Çocuklarının Sosyal ve Akademik Takibi) Projesi Tanıtım Programı Şanlıurfa Valisi Salih Ay-
han, il protokolü, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Program okullarımızda “Urfa Okuyor” projesiyle devam eden kitap okuma saati kapsamında öğrenciler tara-
fından dağıtılan kitapların okunmasıyla başladı.

Bakanlığımız ve Valiliğimizin himayelerinde müdürlüğümüz proje ekibi tarafından tasarlanan ve hayata ge-
çirilen projelerin yer aldığı tanıtım videosunun gösterimi sonrası programın açılış konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt konuşmasında; “Şanlıurfa’nın merkezinden en uzak beldesine 
kadar öğrencilerimizin elini tutmaya, yüreğine dokunmaya gayret ediyoruz. 

Kırsaldaki ve şehir merkezindeki tüm öğrencilerimizin sosyal ve akademik takiplerinin yapılması noktasında 
bugün sunumunu gerçekleştireceğimiz “FIRSAT” projemizde yapmakta olduğumuz tüm projelerimizin detay-
larını sizlerle paylaşacağız.” dedi. 
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan; “Evlatlarımıza, eğitim noktasında elimizden gelen her türlü imkânı sunmayı kendi-
mize yüce bir görev bildik. Bu uğurda birçok projeyi hayata geçirdik. Fırat’ın Çocukları olsun, Urfa Okuyor pro-
jesi olsun, hepsi çok güzel bir şekilde ilerliyor. Millî Eğitim Müdürlüğümüzün tanıtımlarını yapacağı çok sayıdaki 
projelerimizle hem akademik hem de sosyal anlamda, evlatlarımıza çeşitli imkânlar yaratacağımıza inanıyo-
rum. Projelerin oluşturulma safhasında fikirleriyle destek sunan, işin mutfağında ve sahada emek harcayan tüm 
paydaşlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.
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Eyyübiye Şehit Mustafa Kerpiç 
Çok Programlı Anadolu Lisesinde

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu 
ve Hüzün Bir Arada Yaşandı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, 

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Şehidimiz Mustafa Kerpiç’in anne ve babasının 

katıldığı Eyyübiye Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 

hazırlamış olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği, Cumhuriyetimizin 99. yılı coşkusunun yanı 

sıra şehidimizin anne ve babasının evlat acısının verdiği hüznü bir arada yaşattı.
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Saygı duruşu ve İstik-

lal Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan etkinlikte Eyyübiye 

Şehit Mustafa Kerpiç Çok 

Programlı Anadolu Lisesi 

öğretmen ve öğrencileri 

günün anlam ve önemine 

uygun şiirler ve gösterileriyle 

Cumhuriyetimizin 99. yılını 

katılımcılar ile birlikte coşku 

içerisinde kutladılar.

Kutlama programı sonrası 

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan 

ve beraberindekiler her haf-

ta okullarımızda 2. ders saa-

tinde hayata geçirilen “Urfa 

Okuyor” projesi kapsamında 

Eyyübiye Şehit Mustafa Ker-

piç Çok Programlı Anadolu 

Lisesi okul kütüphanesinde 

öğrencilerimizle birlikte kitap 

okudular.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan 

ve diğer katılımcıların Ey-

yübiye Şehit Mustafa Kerpiç 

Çok Programlı Anadolu Lisesi 

ziyaretleri okul idarecileri 

ve öğretmenleriyle okulun 

genel durumu, istek ve öne-

rilerinin konuşulduğu top-

lantı sonrası günün anısına 

çekilen hatıra fotoğrafı ile 

son buldu.
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Başöğretmen 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

Ebediyete İntikalinin 84. Yıldönümünde Törenlerle Anıldı

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebediye-
te intikalinin 84. Yıldönümü anma programı; Osmanbey 
Şehitlik Anıtına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından çelenk 
konulması, saat 09.05’te Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm 
şehitlerimizin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşu 
akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ve Şanlı Bayrağımızın 
yarıya indirilmesi ile başladı.
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Osmanbey Şehitlik Anıtına çelenk 
sunumu sonrası Mehmet Akif İnan 
konferans ve sergi salonunda Ha-
liliye Bahçelievler  Saadet Özdemir 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğretmen ve öğrencileri tarafın-
dan hazırlanan programa katılan 
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zeynel 
Abidin Beyazgül, il protokolü, asker, 
öğretmen ve öğrencilerin müdür-
lüğümüz tarafından hazırlanan 
Mustafa Kemal ATATÜRK temalı 
resim sergisini gezmeleri sonra-
sı saygı duruşu, işaret dili korosu 
eşliğinde İstiklal Marşının okun-
ması, Haliliye Bahçelievler Saadet 
Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdiresi Semiha Kanpa-
koğlu tarafından günün anlam 
ve önemini belirten konuşmaları, 
Topçu Binbaşı Erdal Pekin’in Mus-
tafa Kemal ATATÜRK’ün askeri kişi-
liğini anlatan sunumu sonrasında  
öğrencilerin ATATÜRK konulu şiirler 
okuması ile devam etti.

Anma programı Haliliye Bahçe-
lievler Saadet Özdemir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 
tarafından sahnelenen “Karanlık-
tan Aydınlığa” isimli oratoryo Mus-
tafa Kemal ATATÜRK’ün sevdiği 
şarkıların yer aldığı müzik dinletisi 
ile son buldu.
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İlimizdeki Eğitim Projeleri
Şanlıurfa Valisi 

Salih Ayhan 
Başkanlığında Yapılan 

Toplantıda Masaya 
Yatırıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans 
Salonunda yapılan toplantıya 
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şan-
lıurfa Vali Yardımcısı Ahmet Fatih 
Sungur, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi 
Kurt, Eğitim Müfettişleri Başkanı 
Mehmet Vedat Küçükler, il milli 
eğitim müdür yardımcıları, şube 
müdürleri ve müdürlüğümüz Ar-
Ge üyeleri katıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan 
başkanlığında yapılan toplantı-
da Ar-Ge birimi üyeleri tarafın-
dan devam eden ve öğretmen, 
öğrenci ve veliler için hazırlanan 
projeler ile ilgili Şanlıurfa Valisi 
Salih Ayhan’a bilgi verildi.

Bilim, kültür, sanat ve spor alan-
larında hali hazırda devam 

eden projelerin yanında ilimizde 
eğitime katkı sunacak her türlü 
projede Ar-Ge birimini destekle-
yeceklerini belirten Şanlıurfa Valisi 
Salih Ayhan, pırıl pırıl, heyecanlı 
ve azimli bir Ar-Ge ekibi ile birlikte 
ilimizin eğitim kalitesini daha üst 
seviyelere taşıyacak projelerin 
hayata geçirileceği inancını taşı-
dığını söyledi.
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Şanlıurfa Valiliği himayelerinde İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Genç 
ŞURKAV iş birliğinde yürütülen ‘ Bir 
Çatı Bir Fırça ‘ projesi kapsamında 
yapımı tamamlanan 25 tasarım, 
oyun ve beceri atölyemizin açılışı 
Valimiz Salih Ayhan, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Zeynel Abidin 
Beyazgül, Haliliye Kaymakamı 
Serap Özmen Çetin, Haliliye Beledi-
ye Başkanı Mehmet Canpolat, İl 

Müdürümüz Fevzi Kurt ve misafirle-
rimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışını gerçekleştirdiğimiz 27 
atölyemizle öğrencilerimiz için her 
şeyin en iyisini yapmaya gayret 
ediyoruz. Kırsalda bulunan okulla-
rımızın, çocuklarımıza daha uygun 
fiziki koşullara sahip ortamlar 
haline getirilmesini amaçlıyoruz ve 
okullarımızda bulunan anasınıfla-

rını baştan aşağı yeniliyoruz. Tasa-
rım Oyun ve Beceri atölyesi olarak 
kullanılacak olan anasınıflarımızın 
bu hale gelmesi elbette paydaş-
larımızın katkılarıyla gerçekleşiyor. 
Projemiz kapsamında belediye-
lerimizin ve hayırseverlerimizin 
desteğiyle öğrencilerimizin eğitim 
alanlarını en güzel şekilde yeniden 
düzenlemeyi amaçlıyoruz.

“Bir Çatı Bir Fırça” Kampanyamızın Toplu Açılış Töreni Yapıldı
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan
Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi’ni 

Ziyaret Etti
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karaköprü Kaymakamı 
Yakup Kılınçoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin 
Baydilli, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt Karaköprü 
Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret ederek 
öğrencilerle sanat dolu bir gün geçirdiler.

Misafirlerini okulun bahçesinde bir birinden güzel 
türküler ile karşılayan Kazancı Bedih Güzel Sanat-
lar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sürpriz mü-
zikli karşılaması ile güne başlayan Şanlıurfa Valisi 

Salih Ayhan ve beraberindekiler sınıf ve atölyelerde 
öğrencilerle bir araya gelerek eğitimleri, sanatsal 
çalışmaları ve gelecek planları üzerine sohbet ettiler.

Okul ziyaretlerinde öğretmen ve öğrencilere kitap 
hediye etmeyi ihmal etmeyen Şanlıurfa Valisi Salih 
Ayhan sınıf ve atölye ziyaretleri sonrası okul ida-
recileri ve öğretmenler ile bir araya gelip, sorun ve 
taleplerini dinleyerek okulun yürüttüğü çalışmalar ile 
ilgili bilgi aldı.



81 ÇALIKUŞU  I  ŞANLIURFA 15

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve 
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt 
Siverek ilçesine bağlı Benek ve Er-
tem kırsal mahallelerinde yapımı 
devam eden okul inşaatlarında 
incelemelerde bulunarak sınıflar-
da öğrenciler ile bir araya geldiler.

Okul inşaat alanlarında ince-

lemelerde bulunan Şanlıurfa 
Valisi Salih Ayhan özellikle kırsal 
mahallelerimizdeki öğrencileri-
mizin daha sağlıklı ortamlarda 
eğitimlerine devam edebilmeleri 
için çaba sarf ettiklerini belirterek, 
‘’İlimizin her köşesine ulaşmak ve 
daha iyi hizmetler sunmak için 
çalışıyoruz.’’ dedi.

Okul inşaatları incelemeleri son-
rası Benek ve Ertem kırsal mahalle 
okullarını ziyaret eden Şanlıurfa 
Valisi Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Fevzi Kurt sınıflarında 
öğrenciler ile bir araya gelerek 
sohbet edip, kendilerine kitap 
hediye ettiler.

Siverek Benek ve Ertem Kırsal 
Mahalle Okullarına Ziyaret
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İlimizde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamala-
rı, Haliliye Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkoku-
lu’nda başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere şehit öğretmenler ve tüm 
şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu, 
İstiklal Marşının okunması ve İl Milli Eğitim Müdü-
rü Fevzi Kurt’un çelenk sunumuyla başlayarak, 
Gap Taem konferans salonunda Kazancı Bedih 
Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencile-
ri tarafından hazırlanan program ile devam etti.

24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
Coşkuyla Kutlandı
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Cumhuri-
yet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Milli Eğitim Mü-
dürü Fevzi Kurt, il protokolü ve öğretmenle-
rin katıldığı GAP Taem konferans salonundaki 
programda yapılan protokol konuşmaları son-
rasında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 
tarafından emekli olan öğretmenlere teşekkür 
belgesi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmaların-
da dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Bugün doğum günü olan öğretmenlerimizin 
sürpriz doğum günü pastaları ile başka bir mut-
luluğu yaşadığı 24 Kasım Öğretmenler Günü 
programı; aday öğretmenlerin yemin töreni, Ka-
zancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve 
öğrencilerinin hazırlamış oldukları solo ve koro 
şarkılar ve öğretmenler günü anısına düzenlenen 
resim sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.
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24 Kasım Öğretmenler Günü 
Etkinlikleri kapsamında şehit 
öğretmenlerimiz adına oluşturu-
lacak ormanda fidanlar toprak ile 
buluştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ahmet 
Fatih Sungur, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Abdulkerim Yavuz, 
okul idarecileri, ve öğretmenlerin 

katıldığı fidan dikme programın-
da insan yetiştirmeyi kendilerine 
meslek edinmiş ve bu uğurda 
şehit olmuş korkusuz, cefakar 
ve fedakar öğretmenlerimizin 
anısına yüzlerce fidan toprakla 
buluşturularak can suyu verildi.

Harran Üniversitesi Osmanbey 
Kampüsü içerisinde şehit öğret-
menlerimiz adına oluşturulacak 

ormanda fidan dikimine öğret-
menlerimizle birlikte katılan Şan-
lıurfa Valisi Salih Ayhan “Bu gün 
bu fidanları hem toprağa hem 
de gönlümüze diktik. Topraktaki 
fidanlar bir gün kurusa bile gön-
lümüzdekiler hep yeşil kalacak.” 
dedi.

Şehit Öğretmenlerimiz Adına Oluşturulan 
Ormanda Fidanlar Toprakla Buluştu



81 ÇALIKUŞU  I  ŞANLIURFA 19

24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri 
Kapsamında Oynanan Maçta Dostluk Kazandı

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Vali Yardım-
cıları Ahmet Fatih Sungur, Erinç Demir, İl Milli Eğitim 
Müdürü Fevzi Kurt, okul idarecileri ve öğretmenler 
oynanan halı saha maçında bir araya geldiler.

Sahada yeteneklerin futbol oyun kuralları içerisinde 
centilmence sergilendiği maç güzel anlara sahne 
oldu.

Eğitimin olmasa olmazı öğretmenlerimizi 24 Kasım 
Öğretmenler günü etkinliğinde yalnız bırakmayan 
Valimiz Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Fevzi Kurt maçın son düdüğüyle birlikte öğretmen-
lerimizle sohbet edip kendilerine tatlı ikram ettiler. 
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ÖĞRETMENİMİZ CAN ACER NECİP FAZIL İLK 
ESERLER ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

1.Merhabalar Can Öğretmenim. Öncelikle tebrik ede-

riz. 9. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görüldünüz. 

Şehrimizde görev yapan bir öğretmenimizin bu ödülü 

almış olması bizler için gurur verici. Sizi daha yakından 

tanımak isteriz. Can Acer kimdir, ne yapar, şiire nasıl 

başladı?

Merhaba, çok teşekkür ederim. 1994 yılında Yozgat’ta 

doğdum. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğret-

menliğini bitirdim. Dört yıldır Urfa’da edebiyat öğretmeni 

olarak görev yapmaktayım. Demirin Demiri Kesme Sesi 

adlı kitabım 2021 Şubat’ında Ketebe Yayınları’ndan çıktı.

Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Can Acer 2022 Necip Fazıl İlk Eserler 

Ödülü’nün sahibi oldu. Kıymetli öğretmenimizle yaşamına ve eserlerine dair bir röportaj gerçekleştirdik.
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Şiire nasıl başladığımı hatırlamıyorum. Başlangıç-

lar hayatımızdaki en belirsiz alanlar zaten. Mesela 

bilincimizin uyandığı anı ya da kadınlık ve erkeklik 

farkındalığımızın başlangıcını, dil ile kurduğumuz 

ilişkinin safhalarını tam hatırlayamıyoruz.

Nasıl başladığımı tam olarak fark edemesem de 

şiire ilgimin nasıl derinleştiğini hatırlıyorum. Lisede 

okul kütüphanesinden Zühal Tekkanat’ın hazırla-

dığı Papirüs Şiirleri Antolojisi’ni okumuştum. Orada 

Cemal Süreya, Turgut Uyar, İsmet Özel, Zarifoğlu, 

Dağlarca, Eloğlu, Ahmet Oktay gibi isimler vardı. 

Her birinden birkaç şiir olsa da bu kadar büyük ismi 

art arda okumak şiirin ciddiyetini fark etmemi ve o 

dünyaya girmemi kolaylaştırdı.

2.Size ödülü getiren şiir kitabınız ‘’Demirin Demiri 

Kesme Sesi’’ nin başlığı zihninizde nasıl oluştu? 

Bu ismin sürecini bize anlatır mısınız?

Dedem sanayide usta. Yazları bazen ona yardı-

ma giderdim. Oradaki demircilerden sürekli sesler 

gelirdi. O seslerin oluşturduğu fonda çalışıyorduk. 

Bunun yani demirin demiri keserken çıkardığı bu 

gürültünün gerçekle temasımızın sahip olduğu 

şiddet içeriğinin bir metaforu olabileceğini düşün-

düm. Kendimizle, modern dünyada bizi kuşatan 

distopik dekorla, düşünce ve sanatla, kavramlarla… 

Her şeyle aramızdaki sert temasın ve bu temasın 

doğurduğu huzursuzluğun anlatımı.

3.‘’Kabiliyetli bir şair değilim, bir siyasa çıkara-

mam ölümden’’ dizelerinizden sonra Necip Fazıl 

İlk Eserler Ödülü’ne layık görülünce neler hisset-

tiniz? 

Günümüzün kitap enflasyonunda okuyucu bir 

şaşkınlık içinde. Ne okuyacağını bilemiyor. Bu kala-

balıkta eserimin fark edilmiş olmasından mutluluk 

duydum elbette. 

4.Necip Fazıl’ın sizdeki yeri nedir?  Necip Fazıl’ın 

günümüzde devam eden etkileri sizce nelerdir?

İsmet Özel “Acı duymak ruhun fiyakasıdır.” diyor. 

Necip Fazıl şiirimizin bu manada en fiyakalı şairi 

belki de. Acı içinde ve hepimiz ilk gençliğimizde 

Necip Fazıl’ın acısıyla derinleştik. Necip Fazıl’ı büyük 

yapan ayırıcı yan da budur. Yahya Kemal ve Ahmet 

Haşim’in açtığı estetik damara trajik bir karakter 

kazandırması. Bende ilk karşılığı çoğu kişide olduğu 

gibi, kendini acıyla bilinçlendirmek için erken bir 

kapı olması Necip Fazıl şiirinin.

Sanat, düşünce ve hayatın iç içeliğini, sanatçının 

çok yönlülüğünü, insanın bir kalıp değil köklü bir 

şekilde değişebilen bir irade olduğunu ilk Necip 

Fazıl’dan öğrendik.

İki damardan devam ediyor Necip Fazıl’ın etkisi. Bir 

yanda ilk dönem şiirlerindeki trajik varoluş bir yan-

dan da inşa ettiği siyasi ve düşünsel tavırlar ve bu 

tavırların sanata ve siyasete yansımaları ile.
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5.Şiirlerinizi tarz olarak Cahit Zari-

foğlu çizgisinde bulduk. Siz kendi 

tarzınızı daha çok hangi şaire/şa-

irlere yakın görüyorsunuz?

Zarifoğlu’nun gerilimli bir anlatıya 

kavuştuğu şiirlerinden etkilendim. 

Fakat Zarifoğlu’ndan çok Turgut 

Uyar, İsmet Özel ve Sezai Kara-

koçtan etkilendiğimi söyleyebili-

rim. Aslında bugüne kalan her şiir 

sanata ve insana dair doğru bir 

tavrı da içinde taşıyor demektir. 

Her poetik tavır sanatçının miza-

cının bir aşırılığına işaret ediyor. 

Bu aşırılığın yetenekle buluştuğu 

yerde sanat için her zaman taze 

bir imkan oluyor. Türk şiirinin hiçbir 

güçlü durağından uzak düşmeme 

çabasındayım. Ama önceliklerim 

var elbette. Basit kıstaslarım var bu 

önceliği belirlerken. Gerçeği kuşat-

ma arzusu ve metnin konuşmaya 

cehd etmesi gibi. Platon’un yazdık-

larına bakalım, Sokrates’in orada 

kendi başına düşünmekten çok 

başkalarıyla konuşmayı sevdiğini 

görürüz. Filozof konuşuyor, şairin de 

ödevi bu. Yüzüme bakıp benimle 

konuşan her metinden etkilendim. 

Diğer tavırlar da mutlaka temas 

etti bana ama en çok bu doğru-

danlığı barındıran metinler etkiledi 

beni. 

6.Şanlıurfa’da öğretmen olmak 

nasıl bir duygu? İleride burada 

geçen öğretmenlik anılarınızı ki-

taplaştırmayı düşünür müsünüz?  

Elbette rahat ve zor tarafları var. 

Fakat rahatlık ve zorluk  geçicidir. 

Burada olmanın insanı anlamlı 

kılacak bir yanı var. Bu anlam so-

kakta, okulda, öğrencinin yüzünde, 

velinin mahcubiyetinde, köylünün 

mücadelesinde ve baktığımız her 

veçhede karşımıza çıkan gerçek 

yoksunluklarla ilgili. Anılarımı yazar 

mıyım bilmiyorum ama bir şiir-

le Akçakale’yi kitaba dâhil ettim. 

‘’Rüzgarın Şehri Terk Ettiği Yerde’’ 

şiirim Akçakale’yi anlatır. 
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Müdürlüğümüz Tarafından “Matematik 
Seferberliği” Farkındalık Çalışması Düzenlendi
Şanlıurfa Valiliğinin destekleriyle, 

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü tarafından ilimizde görev 

yapan sınıf öğretmenleri, ilköğ-

retim matematik öğretmenleri 

ve matematik öğretimi noktasın-

da çalışmalarda bulunan diğer 

branş öğretmenleri öncelikli 

olacak şekilde öğretmenlerimizin 

görüş ve fikirlerini almak, çeşitli 

eğitimler vermek ve Bakanlığımı-

zın başlatmış olduğu “Matematik 

Seferberliği”ne katkıda bulunmak 

amacıyla farkındalık çalışması 

düzenlendi.

27-28 Ekim 2022 tarihleri arasında 

verilen seminerlerde Kırıkkale Üni-

versitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Veli Toptaş “Yaratıcı 

Etkinliklerle Matematik Öğretimi”, 

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Yılmaz Mutlu “ Matematik Öğren-

me Güçlüğü Üzerine Farkındalık 

Oluşturma” konularında bilgi 

birikim ve deneyimlerini mer-

kez ve diğer ilçelerimizde görev 

yapan sınıf öğretmeni ve ilköğ-

retim matematik öğretmenlerine 

aktardılar. 

İki gün boyunca matematiğin 

dolu dolu konuşulduğu “Ma-

tematik Seferberliği” farkın-

dalık çalışmasının sonunda 

öğretmenlerimize bilgi birikim ve 

deneyimlerini aktaran akademis-

yenlerimize İl Milli Eğitim Müdürü  

Fevzi Kurt tarafından teşekkür 

plaketi verildi.

Farkındalık seminerlerinden sonra 

yapılması planlanan uzaktan 

eğitim seminerlerimizde, ülkemiz-

de çeşitli üniversitelerde görev 

yapan birbirinden değerli akade-

misyenlerimizi ağırlayacağız.
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Şanlıurfa Valiliği himayelerinde 

gerçekleştirilen Şanlıurfa Bü-

yükşehir Belediyesi, Şanlıurfa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şan-

lıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlü-

ğü’nün paydaşı olduğu “Fırat’ın 

Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor” 

projemizde Şanlıurfa ve tüm ilçe-

lerinde öğrenim gören öğrenciler 

ve bu kurumlarda görev alan 

personeller, KYK yurtlarının barın-

ma imkânlarından faydalanan 

Harran Üniversitesi öğrencileri he-

def kitle olarak belirlenmiştir. 

Projenin ortaya çıkış nedeni ve 

gerekçesine baktığımız zaman: 

Şanlıurfa’nın il sınırlarında eğitim 

ve öğretimini sürdüren, özellikle 

kırsal kesimlerde yaşayan de-

zavantajlı çocuklarımızın ilimiz 

genelindeki tarihi ve kültürel zen-

ginliklerimizi sadece okul kitapla-

rında gördükleri tespit edilmiş ve 

bunun yanında öğrencilerimizin 

sosyal ve sportif etkinliklerden de 

uzak kaldıkları görülmüştür. Bu 

nedenler göz önüne alındığında, 

tespit edilen hedef kitlenin tarihi 

ve kültürel mekânları gezip göre-

bilmeleri sağlanacaktır. Sosyal ve 

sportif anlamda ise Şanlıurfa’nın 

en köklü spor kulübü olan Şanlıur-

fa Spor Futbol Takımının 11 Nisan 

Stadyumunda oynanacak olan 

“FIRAT’IN ÇOCUKLARI TAKIMINA SAHİP ÇIKIYOR”
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müsabakalarına izleyici olarak katılımla-

rı ile bu proje bütünlük arz edecektir. Bu 

projeye akademik başarılarının yanında 

Şanlıurfa özelinde sportif, sosyal, kültürel 

ve tarihsel zenginliklerimizin tanıtılması 

için başlanmıştır.

Şanlıurfa genelinde uygulanan proje-

mizde, 13 ilçeden öğrencilerimiz katılım 

göstermektedir ve minimum 15 haf-

ta devam edecek olan faaliyetimizde 

toplam 15.000 öğrencimizi misafir etmiş 

olacağız. Projemiz Göbeklitepe, Balıklıgöl, 

Halepli Bahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa 

Arkeoloji Müzesi ve 11 Nisan Stadyumun-

da hayat bulacaktır. Projemiz 1 Ekim 

2022 tarihinde başlamış olup, 30 Haziran 

2023 tarihine kadar devam edecektir.
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü 

Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi 

Kurt ve il protokolü çocuklara trafik bilincinin öğre-

tilmesi amacıyla Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde 

kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parklarını ziyaret ederek, 

incelemelerde bulundular.

Anasınıfı öğrencilerine Trafik Polisleri tarafından 

trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl 

kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe ya-

radığının teorik eğitiminin verildiği sınıfları ziyaret 

eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve beraberinde-

kiler öğrenciler için hazırlanan uygulama alanında 

miniklerin kullandığı akülü araçlarla kısa bir yolculuk 

yaptılar.

Çocuk Trafik Eğitim Parklarına 
Ziyaret
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi ve İl Müftülüğü işbirliği ile 

13 ilçede “Keşkeden Önce Hayır 

De ” sloganı ile yapılan bağım-

lılıklarla mücadelede önleyici 

eğitimler kapsamında gönüllü 

PDR öğretmenleri ile Karaköp-

rü Belediyesi ev sahipliğinde 

kahvaltılı toplantıda bir araya 

gelindi. 

Slayt gösterisi, protokol konuş-

maları ve proje değerlendirme-

si ile devam eden programda 

Karaköprü Belediyesi tara-

fından katılımcılara 24 Kasım 

Öğretmenler Günü kapsamın-

da teşekkür belgesi,kitap ve 

karanfil hediye edildi. 

Program sunuculuğunu AR-GE 

üyesi eğitimci Muharrem Çe-

lik’in yaptığı toplantıda Belediye 

Başkanı Metin Baydilli belediye 

olarak eğitime ve eğitimciye 

verdiği önemi anlatarak gençlik 

çalışmalarını çok önemsediğini, 

bağımlılık sorununun evrensel 

bir sorun olduğunu vurgulaya-

rak Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl 

Müftülüğüne ve AR-GE biri-

minde çalışan öğretmenlere 

teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt 

psikolojik danışman ve rehber 

öğretmenlerin önemine vurgu 

yaparak yapılan çalışmala-

rın eğitime katkısını değindi. 

Bağımlılık sorununun küresel 

bir sorun olduğunu, talebin 

önlenmesine ve azaltılmasına 

yönelik çalışmalarda işbirliği ile 

sorunun önüne geçilebileceğini 

vurguladı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan 

eğitimlerin önemine değinerek 

müftülük olarak İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile çalışmaktan 

büyük mutluluk duyduğunu 

belirtti ve çalışmada görev alan 

öğretmenlerimize teşekkür etti.

Program, plaket, teşekkür bel-

gesi takdimi ve toplu fotoğraf 

çekimi ile sona erdi.

Bağımlılıklarla Mücadelede Sahada 
Gönüllü Olarak Görev Alan

PDR Öğretmenleri ile 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Bakanlığımız ile Deniz Feneri Derneği 

arasında imzalanan “İyilik Okulu İş Birliği 

Protokolü” kapsamında bu yıl 5. si dü-

zenlenen Uygulamalı İyilik Projesi Yarış-

masında Her Şey Küçük Bir İyilikle Başlar 

diyerek İyilik Odalarında oluşturdukları 

iyiliklerle Türkiye 3.sü olan Eyyübiye İrfan 

İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimiz 

ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi 

Kurt’un elinden aldılar.

Şanlıurfa’da gerçekleşen ödül törenine 

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Deniz 

Feneri Derneği Yönetim Danışmanı 

Recep Koçak, HÜDA Par İl Başkanı Emin 

Özaslan, AK Parti İl Başkanı Abdurrah-

man Kırıkçı, Kent Konseyi Başkanı Adil 

Saraç, STK Temsilcileri, öğretmenler ve 

veliler katıldı.Kur’an-ı Kerim Tilâveti-

nin okunmasıyla başlayan tören saygı 

duruşu, istiklal marşının okunması ve 

protokol konuşmalarıyla devam etti.

İnsanın yüreği ile sevdiği, dertlendiği her 

işte başarıya ulaşabileceğini söyleyen İl 

Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, “Eğitim 

sürecindeki her şeyi bilgi sahibi yapmak, 

öğretmek ile açıklayıp çözemeyiz. Öğret-

menlerimiz, öğrencilerimiz bir hayra, bir 

iyiliğe, bir tebessüme sebep olmayı da 

ihmal etmemelidir. Yardım çalışmalarına 

kendi sınıfından, okulundan başlayarak 

ve daha sonra adeta kabına sığmayarak 

dünyanın diğer ucundaki kardeşleri 

için her türlü afette yanlarında olan, 

su kuyusu açtıran, ihtiyaç sahipleri için 

yardım organizasyonları düzenleyen 

bir nesil bizleri geleceğe dair ümitvar 

ediyor. Bugün burada ilimizde önemli bir 

çalışmanın tohumunu eken ve özverili 

çalışmalarıyla önemli bir başarı elde 

ederek “İyilik Okulu” projesi kapsamında 

Şanlıurfa birincisi ve Türkiye üçüncüsü 

olarak bizlere bu mutluluğu yaşatan İrfan 

İmam Hatip Ortaokulu’nun çok değerli 

öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik 

ediyorum.” dedi.

Konuşmalarının ardından 3.’lük ödülüne 

lâyık görülen Eyyübiye İrfan İmam Hatip 

Ortaokulu öğrencilerimiz İbrahim Halil 

Demir, Bedir Sarı, Muhammed Eroğlu, 

Büşra Tarık, Rabia Şen ve Esra Karahan’a 

ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt 

tarafından verildi.

“İyilik Okulu” Yarışması Türkiye 
Üçüncüsü Okulumuz Ödülünü Aldı
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeni Ze-

landa hükümeti arasında yapı-

lan hibe anlaşması kapsamında 

ilimizde yapılan Yeni Zelanda 

Matariki İlkokulu’nun açılışı yapıldı.

Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükel-

çisi Zoe Coulson Sınclaır, Milli Eği-

tim Bakanlığı İnşaat Emlak Genel 

Müdürü Umut Gür, İl Milli Eğitim 

Müdürü Fevzi Kurt, Haliliye İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet Vural, okul 

idarecileri, öğretmen ve öğrenci-

lerin katıldığı programda yapılan 

protokol konuşmaları sonrası ka-

tılımcılar okulun açılış kurdelesini 

öğrenciler ile birlikte kestiler.

Okul içi ziyaretlerinde ana sınıfı, 

özel eğitim sınıfı ve diğer sınıflar-

daki öğrenciler ile, okulda görev 

yapan öğretmenlerle öğretmen-

ler odasında bir araya gelerek 

sohbet eden Yeni Zelanda’nın 

Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson 

Sınclaır, Milli Eğitim Bakanlığı 

İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut 

Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi 

Kurt Yeni Zelanda Matariki İlkokulu 

ziyaretlerini okulun bahçesine bir-

likte dostluk ağacı dikerek, günün 

anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile 

sonlandırdılar.

Yeni Zelanda Matariki İlkokulu’nun Açılışı Yapıldı
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KÜTÜPHANEM İKİNCİ EVİM

Kitap okumayı büyük bir hare-

kete dönüştüren Urfa Okuyor 

projemizin kitaplara olan ilgiyi 

artırdığı bir gerçek ve bizler de bu 

güzel hareketi destekleme adına 

merkez ilçelerimizdeki ortaokul 

öğrencilerimize yönelik ŞURKAV 

ile bir proje başlattık. Şanlıurfa 

Çocuk ve Gençlik Kütüphanemizde 

öğrencilerimizi misafir ediyoruz. 

Kütüphanemiz içerisinde kitap 

okuma alanlarının dışında çok 

güzel tasarlanmış atölyelerimiz 

de bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 

kütüphane ziyaretlerinde kitap 

okuyorlar, film izliyorlar ve sonra-

sında müzik salonu, ahşap atölyesi, 

zeka oyunları ve oyun salonlarında 

eğitmenlerimiz eşliğinde güzel ve 

faydalı bir gün geçiriyorlar. Proje 

kapsamında yıl boyunca toplamda 

1200 öğrencimizi kütüphanemizde 

misafir etmiş olacağız. 
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KUŞAKLAR BULUŞMASI

Şurkav ile İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü olarak ortak yürüttüğümüz 

Kuşaklar Buluşması projemizde 

lise öğrencilerimizi farklı meslek 

gruplarından kişilerle buluştu-

ruyoruz. İlkini Sayın Valimizle 

gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz-

de şehrimizde alanında uzman 

kişiler liselerimizde öğrencileri-

mizle bir araya gelerek mesleğe, 

hayata, eğitime dair güzel bir 

sohbet gerçekleştiriyorlar ve öğ-

rencilerimiz de sorularını sorma, 

büyükleriyle sohbet etme imkânı 

buluyorlar. Haftada iki gün farklı 

okullarımızda gerçekleştirdiğimiz 

buluşmalarda öğrencilerimizle 

meslek büyüklerimizi bir araya 

getiriyoruz.
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Şanlıurfa’da 
“Erasmus Günleri” 

Başladı
Avrupa çapında 13-14-15 Ekim tarihlerinde eş zamanlı 

gerçekleştirilecek olan “Erasmus Days” etkinlikleri 

kapsamında Erasmus Projesi kabul edilen okulla-

rımızın proje tanıtımı ve etkinlik açılışı İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Fevzi Kurt, Ulusal Ajans yetkilileri ve 600 

öğretmenimizin katılımıyla yapıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda katı-

lımcılara hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt 

konuşmasında “Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

olarak 2019 yılından beri proje deneyimi olan okulları-

mız ile bu etkinliklere düzenli katılım sağlanarak hem 

il milli eğitim müdürlüğümüzün hem de ilimizde pro-

jesi kabul edilen okullarımızın projelerinin yaygınlaş-

tırılmasına destek verilmiştir. 2020 yılından bu yana 

yapılan bu çalışmalar meyvelerini vermeye baş-

lamıştır. 2020 yılında müdürlüğümüzün 5 Erasmus 

projesinin kabul edilmesiyle son 10 yılın en yüksek 

proje kabul sayısına ulaşılmıştır. İl müdürlüğümüze 

bağlı okullarımızın kabul edilen projeleri ile ilimiz yak-

laşık 1 milyon Euro hibe almaya hak kazanmıştır. 2021 

yılında kurumumuz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

akredite kurum olarak kabul edilmiştir. Şanlıurfa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün okul eğitimi, mesleki eğitim  

ve yetişkin eğitimi akreditasyonu alanlarında yaptı-

ğı başvurular Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul 

edilmiş olup  müdürlüğümüz akredite bir kurum 

olarak 7  yıl boyunca Erasmus programına düzenli 

olarak katılım sağlayabilme hakkı kazanmıştır.” dedi.

Yapılan sunumlar sonrası Şanlıurfa Erasmus Günleri 

müdürlüğümüz giriş katında projelerimizin sergi açı-

lışı ve proje tanıtımları ile devam etti.

Erasmus projeleri kapsamında göstermiş oldukları 

özverili çalışmalardan dolayı tüm öğretmenlerimizi 

ve okullarımızı tebrik ediyoruz.
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Özel Öğrencilerin 
Hazırlamış Olduğu Programla Kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Eyyübiye Atatürk 

Anadolu Lisesi konferans salonunda, Eyyübiye 

Kaymakamı Kudret Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdürü 

Fevzi Kurt, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 

Demir, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve 

öğrencilerin katılımıyla özel öğrencilerin hazırlamış 

olduğu programla kutlandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk ve vatanımız uğrunu kan dökmüş tüm 

şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İşitme En-

gelliler Ortaokulu Müzik Öğretmeni Filiz Gücüyener 

yönetiminde işitme engelli öğrencilerin işaret diliyle 

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, 

Eyyübiye Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Barış 

Uçar’ın yapmış olduğu açılış konuşması ve Eyyübi-

ye Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri-

nin hazırlamış olduğu kısa film gösterisi devam etti.

Görme Engelliler Okulu, İşitme Engelliler Ortaokulu 

ve Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 

okudukları şiirler ve müzik dinletisi ile programa 

katılanlara duygu dolu anlar yaşattılar.

‘Sevgi Her Engeli Aşar’ diyerek bir araya gelip ha-

zırlanan etkinlik, günün anısına hep birlikte çekilen 

fotoğraf ile son buldu. 
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Eyyübiye Ayhan Şahenk MTAL okul 

idarecileri, öğretmen, öğrenci ve 

velileri dünyaya gözlerini açar aç-

maz SMA Tip-1 hastalığına yaka-

lanarak yaşam mücadelesi veren 

minik kalplere bir nebze de olsa 

umut olmak gayesiyle kocaman 

yürekleriyle kermes düzenlediler.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, 

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdü-

rü Ahmet Demir, okul idarecileri, 

öğretmen, öğrenci ve velilerin 

katıldığı amacı kalpleri çarp-

maya henüz başlayan  minikle-

rin hayata tutunmasına destek 

olmak olan kermeste hazırlanan 

yiyecekler, kitaplar, el işlemeleri 

öğrencilerimizin okul harçlıklarıyla 

kısa sürede tükendi.

Okulumuzun el ele vererek ha-

zırladıkları kermesin çok anlamlı 

olduğunu belirten İl Milli Eğitim 

Müdürü Fevzi Kurt “SMA Tip-1 

hastası çocukların tedavilerinde 

aileleri ile birlikte yaşadıkları zorlu 

süreçte elimizden geldiğince 

destek olmak, onların üzüntülerini 

paylaşmak üzere bizleri bir araya 

getiren okulumuzu ve velilerimizi 

gösterdikleri duyarlılık için kutlu-

yorum.” dedi.

Eyyübiye Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin

Genç Yüreklerinden Anlamlı Kermes
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       Siverek Yunus Emre Ortaokulu 

8. sınıf öğrencimiz Aylin Uçar, okul 

bahçesinde kişisel resim sergisi 

düzenledi. Görsel Sanatlar Öğ-

retmeni Barış Turan tarafından 7. 

sınıfta yeteneği keşfedilen küçük 

ressamın karakalem ve yağlı boya 

olmak üzere 30 eseri öğrenci ve 

velilerin beğenisine sunuldu. 

    Okuduğu okul bahçesinde 

resimlerinin sergilenmesinden 

dolayı gurur yaşadığını belirten 

Aylin Uçar, “Bu süreçte beni yalnız 

bırakmayan ve devamlı bana 

destek olan Görsel Sanatlar öğret-

menim Barış Turan’a çok teşekkür 

ediyorum. İlerde Görsel Sanatlar 

lisesinde okumak, resim öğretme-

ni olarak uluslararası resim sergi-

leri açmak istiyorum” dedi.

  Çocukların inanılmaz azmi-

ni görünce daha bir heyecanla 

çalıştığını söyleyen Öğretmen 

Barış Turan ise, “Çocukların azmini 

yükseltmek ve onure etmek için 

bu resim sergilerini açmaya karar 

verdik. Çünkü gerçekten her bir 

öğrenci adeta bir deha, yalnızca 

Aylin değil birçok öğrencimiz böyle 

güzel eserler ortaya çıkarıyor ve 

biz de her hafta bir öğrencimizin 

kendi yaptığı resimlerden oluşan 

resim sergilerini açıyoruz” dedi.

  Teneffüslerde resim sergisini ge-

zen öğrenciler, arkadaşlarını tebrik 

ederek başarı dilediler.

SİVEREKLİ 8. SINIF ÖĞRENCİSİ RESİM 
SERGİSİ AÇTI
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    Siverek ilçemizde ortao-

kul öğrencileri tarafından 

yapılan proje ile yardımse-

verlik ile ilgili resim ve yazılar 

duraklara asıldı.

   Şanlıurfa’nın Siverek ilçe-

sinde Siverek Bilim ve Sanat 

Merkezi ( BİLSEM)de eğitim 

gören öğrenciler tarafın-

dan7 öğüt, 7 durak,7 okul ve 

7 değer projesi çerçevesinde 

yardımlaşma bilincini ar-

tırmak amacıyla ilçe mer-

kezinde bulunan duraklara, 

yardımseverlik ile ilgili öğren-

cilerin hazırladıkları resim ve 

yardımseverlik ile ilgili şiirler 

afiş haline getirilerek asıldı.

     Proje koordinatörlerinden 

Bilsem öğrencisi Ahmet Mirza 

Olgun amaçlarının hayırse-

verlik değerlerini hatırlatmak 

olduğunu belirtti. Olgun,” Bu 

proje çerçevesinde insanla-

ra unutulmaya yüz tutmuş 

değerlerimizi hatırlatmak 

amacıyla otobüs durakla-

rına yardımseverlik ile ilgili 

öğrenci arkadaşlarımızın 

hazırladıkları resim ve şiirleri 

afiş haline getirerek astık. 

İnsanlar ve öğrenciler, arka-

daşlarımızın yaptığı resimleri 

inceliyor, şiirleri okuyorlar. 

Yaptığımız proje şimdiye 

kadar insanlardan çok güzel 

tepkiler aldı” diye konuştu.

    Duraklarda asılan afişle-

rin dikkatini çektiğini ve çok 

beğendiğini söyleyen Selcan 

Yiğiter,” Ben okudum ve 

çizilen resimleri de inceledim, 

güzel bir proje inşallah daha 

da yaygınlaşır, yardımlaşma 

ile ilgili bu gibi çalışmaların 

devamını diliyorum.  Bu gibi 

çalışmaların başka yerlerde 

afiş haline getirilmesi gerekir.  

Bu çalışmayı yapan öğrenci-

leri tebrik ediyorum.” dedi

Siverek’te Yardımseverlik 
Duraklarda Hayat Buluyor
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   Sakalar Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmenimiz 

Basri EDE ve öğrencilerin gökyüzünü keşfetme ar-

zusuna kayıtsız kalmayan okul müdürümüz Mu-

hammet ÇELEBİ’nin koordinesinde gerekli hazırlıklar 

yapıldıktan sonra teleskobumuz kuruldu.

 İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim YAĞAN’ın ve 

şube müdürlerimizin katılımıyla düzenlenen etkin-

likte öğrenciler, teleskopla ay ve yıldızlar ile bazı 

gezegenleri görme, tanıma fırsatı buldu.

Teleskopla gökyüzüne bakan öğrenci ve velileri-

miz çok etkilendiklerini belirterek ‘Gökyüzüne olan 

ilgimiz ve merakımız arttı. Faydalı bir etkinlik oldu.’ 

dedi. 

YILDIZLAR GÖKYÜZÜNDE 
SİZLERİ BEKLİYOR

Viranşehir’de öğrenci ve velilerimize ‘Bizimle 

Gökyüzünü Keşfetmeye Var Mısınız?’ sloganıyla 

gökyüzünü izleme etkinliği düzenlendi.

BU DONDURMA ERİMİYOR

Öğretmenimizin Kaleminden “Bu Dondurma 

Erimiyor” Adlı Kitap Basıldı.

Viranşehir 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu Sınıf öğ-

retmeni Benazir Güleş, ‘Kızım Umay’a bir gün ben 

ölsem dahi benden sonra yaşayacak bir eser bırak-

mak istedim. Umay ismiyle kaleme aldığım ilkokul 

müfredatı ile ele aldığım gözbebeğim kitabımı ön-

celikle Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüze takdim ettim. Hedefim 

birçok çocuğa ulaşmak. Birçok çocuğun kalbine 

dokunmak.’ dedi.
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HİLVAN 75.YIL ORTAOKULU 
UZAY VE ASTRONOMİ DERSLİĞİ 
İLE BİLİMİN IŞIĞINI KEŞFEDİYOR

 Fen ve uzay bilimlerini öğrencilere sevdir-

mek, hayal güçlerini geliştirmek ve dersleri uygu-

lamalı olarak işlemek amacıyla açılan Hilvan 75. Yıl 

Ortaokulu uzay sınıfında güneş sistemi maketleri, 

astronot maketleri ve kıyafetleri bulunmaktadır. 

Gökyüzünün gözlemlenmesini sağlayan teleskop, 

gezegenleri ve gök cisimlerini izleyebilecekleri sanal 

gerçeklik gözlüğünün yer aldığı sınıfın tavanı ise led 

lambalar kullanılarak yapılan aydınlatma sayesinde 

adeta uzayda olduğunuz hissini veriyor. 

       Öğrencilerimiz uzay sınıfı sayesinde güneş 

sistemini, yıldız kümelerini, gezegenleri modeller 

üzerinden inceleyerek öğreniyorlar. Işıklı efektler, 3D 

gözlükler sayesinde kalıcı öğrenmeler sağlanıyor. 

      Açıldığı 2018 yılından beri hem okulun öğrencileri 

hem de ilçedeki diğer okullar tarafından ilgi ile karşı-

lanan derslik meraklılarınca ziyaret edilmektedir.
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BONUS HOCA’DAN 
MOTİVASYON SEMİNERİ

Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu sınav süre-

cinde yapılacakları anlatmak üzere lise 11. ve 12. 

sınıf öğrencilerimizle bir araya geldi.

             

Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve  Doğu 

Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle Bonus Hoca olarak 

bilinen Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, kapalı 

spor salonunda düzenlenen programda lise 11. ve 12. 

sınıf öğrencilerimizle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim 

Müdürümüz Sinan Ateş, Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İlçe Müdürümüz Abdurrahman Kaya, öğretmen ve 

öğrencilerimizin katıldığı programda sınav başarısı-

nın nasıl sağlanacağı, sınav stresinin kaynakları ve 

çözüm yolları üzerinde duruldu. Beynin öğrenmede 

nasıl rol aldığını anlatan Bonus Hoca, özellikle çalış-

ma saatleri esnasında öğrencilerin her türlü dikkat 

dağıtıcı faaliyetten uzak durmaları gerektiğini, ders 

çalıştıktan sonra dijital araçlardan mümkün oldu-

ğunca uzak durarak öğrenme kayıplarının önüne 

geçmeleri gerektiğini belirtti. Yoğun katılımla ger-

çekleştirilen program Bonus Hoca’nın gelenek haline 

gelen coşkulu kapanış etkinliği ile son buldu. 
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        İlçemiz genelinde “Birecik Okuyor” projesi 

kapsamında dördüncü sınıf öğrencilerine mede-

niyetimizdeki bilim insanlarını tanıtmak amacıyla 

“Ömer’le Bir Kutu Macera” adlı kitap seti dağıtılmıştır.

      Çocuklarımızın örnek alacakları her biri mede-

niyet tarihimizde çok büyük yer edinmiş İbn-i Sina, 

Farabi, Akşemseddin, Lagari Hasan Çelebi, Biruni, 

Aziz Sancar, Fuat Sezgin gibi bilim insanlarını öğren-

cilerimiz ile buluşturduk. Yapılan bu okuma süreci 

boyunca her ay yeni bir etkinlik yaptırılmaktadır. 

Tiyatro, resim, şiir, mektup ve slogan oluşturma 

gibi her ay ilçe geneli bir etkinlik yapılmaktadır. Bu 

etkinliklerde yapılan değerlendirmede dereceye 

giren öğrencilerimiz ödüllendirilmektedir. Kasım ayı 

etkinliğimiz resim yapmak olarak belirlenmiş olup 

dereceye giren öğrencilerimizin okullarına giderek 

ödüllerini kendilerine takdim ettik.

        Okulumuzda farklı lezzetleri tanıma, sağlıklı bes-

lenmeyi teşvik etme, paylaşmanın önemini anlama 

amacıyla öğrencilerimize yönelik ‘Yaza Elveda Kışa 

Merhaba C Vitamini Şenliği’ düzenlenmiştir.

        Okulumuz bünyesinde organize ettiğimiz festival-

lerimizden üçüncüsünü gerçekleştirdik. Çocuklarımızın 

sağlıklı besinleri öğrenmesi amacıyla okul genelinde 

hep birlikte festival boyunca elma, portakal, havuç, 

mandalina gibi sağlıklı meyve ve besinler tüketildi. 

Çocuklarımızın birbirlerini incitmeden eğlenebilmeleri 

ve çeşitli paylaşımlarda bulunmayı öğrenmelerine 

katkıda bulunuldu. Bu tarz etkinliklerin okulumuzun 

dezavantajlı bölgede bulunması dolayısıyla öğrenci-

lerimizi psikososyal, duyuşsal, bilişsel açıdan beslediği 

ve desteklediği bundan dolayı da bu tarz etkinliklerin 

devamının önem arz ettiği tespit edilmiştir.

BİRECİK OKUYOR 
BİRECİK 

CUMHURİYET İLKOKULU 
C VİTAMİNİ ŞENLİĞİ
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Şehit Cuma İbiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Ceylanpı-

nar’dan Avrupa’ya Öğrencilerimize İstihdam Yaratmaya” adlı öğrenci 

hareketliliği projelerini Bilişim Teknolojileri ve Metal Teknolojileri alanın-

daki öğrencilerin mesleklerini makroekonomik sektörde deneyimlemeleri 

amacı ile tasarlamış olup  hazırladıkları projenin değerlendirmelerinin 

olumlu sonuçlanması ile 20 öğrenci, 4 öğretmen ile 21 gün boyunca 

İtalya, Almanya ve İspanya’da staj faaliyetlerinde bulunduktan sonra 

öğrenciler alanlarında sertifikalandırıldılar.

CEYLANPINAR’DAN AVRUPA’YA 

ÖĞRENCİLERİMİZE İSTİHDAM YARATMAYA
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    Okumayı öğretmenleri-

mize sevdirmek, onları daha 

etkin kılmak ve onların kişisel 

gelişimlerini desteklemek 

amacıyla gerçekleştirdiğimiz 

projemizde öğretmenlerimiz 

her ay iki kez bir araya gelerek 

belirlenen bir kitap üzerine 

sohbetler gerçekleştirmekte-

dirler. Kitap sunumu yapacak 

öğretmenimizin her buluş-

mada değiştiği etkinliğimize 

ilçemizdeki tüm öğretmenleri-

miz katılabilir.

HARRAN 
KİTAP SOHBETLERİ

24 Kasım Öğretmenler Günü kap-

samında Harran İlçe Müdürlüğü-

müz ilçedeki tüm öğretmenlerimizin 

ismine ve branşına özel kitap ayra-

cı tasarlayarak ” Beyaz Zambaklar 

Ülkesinde” kitabıyla birlikte bu özel 

günde tüm öğretmenlerimize hedi-

ye etmiştir. İlçemize bu ince düşün-

cesinden dolayı teşekkür ediyoruz.

HARRAN’DA 
24 KASIM 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

MASAL DİNLE-ANLAT PROJESİ
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     “Masal-Dinle-Anlat Projesi” ile iki haf-

tada bir, etkinlik saatinde anaokulu ve 

ana sınıflarında okul öncesi öğretmen-

lerimiz yaş grubuna uygun bir masalı 

belirleyerek öğrencilerimize anlatıyorlar 

ve ardından çocukları drama aşamala-

rına uygun olarak masalın canlandırıl-

masına yönlendiriyorlar. Öğrencilerimiz, 

öğretmenlerinden dinledikleri masalları 

akıllarında kaldığı kadarıyla öğretmen-

lerinin liderliğinde canlandırıyorlar.

“Masal Dinle-Anlat Projesi” ile Harran 

ilçemize bağlı anaokulu ve ana sınıfla-

rında öğrenim gören öğrencilerimizin 

masallar ve drama aracılığıyla daha 

aktif olmalarını sağlamak, problem çöz-

me, dinleme ve anlama, dinlediğini ak-

tarabilme, yaratıcı düşünme gibi birçok 

becerilerini geliştirmek, kelime dağar-

cıklarını artırmak ve zihinsel faaliyetleri-

ni harekete geçirmeyi amaçlıyoruz.

MASAL DİNLE-ANLAT PROJESİ
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ÇEAŞ Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Yeliz 

NARİN’in girişimleri ile şu an NASA’da üst gö-

revlerde çalışan Yüksek Uçak Mühendisi Sırrı 

Oğuz ile öğrencilerimiz telekonferans yönte-

miyle buluştu. Konferansta Sırrı Oğuz ilk önce 

kendisi ve NASA ile ilgili konuştuktan sonra şu 

an yaptıkları çalışmalar hakkında öğrencile-

rimize bilgi verdi. 

           Toplantının son kısmında ise öğrenci-

lerimizin sorularını yanıtladı. Sırrı Oğuz Bey’e 

Amerika ile aramızda 8 saat zaman farkı 

olmasına ve kendi saatlerine göre saba-

hın beşinde yoğun bir programı olmasına 

rağmen bizi kırmayarak öğrencilerimizle 

buluştuğu için teşekkür ediyoruz. Bu bağlan-

tıyı sağlamada üstün çaba sarf eden Fizik 

öğretmenimiz Yeliz NARİN’e öğrencilerimiz 

adına teşekkür ederiz. Alanında uzman ve 

başarılı akademisyenlerle öğrencilerimizi 

buluşturma çalışmalarımız devam edecektir. 

Vatan Ortaokulu Beden 

Eğitimi Öğretmeni Sadık AS-

LAN’nın girişimleri ve Gençlik 

Spor Bakanlığının imkan-

larıyla yüzme bilmeyen 

öğrencilerimize yüzme ders-

leri verilmeye başlanmıştır. 

Kulaç atmayan bir öğrenci 

kalmayana kadar eğitim-

lerimiz devam edecektir. 

Amacımız öğrencilerimizin 

yüzmeyi, kanallarda değil 

yüzme havuzlarında sağ-

lıklı ve profesyonel hocalar 

nezaretinde öğrenmesidir. 

Böylece boğulmaların önüne 

geçmek ve yeteneği olan 

öğrencilerin yeteneklerini 

keşfedip profesyonel olarak 

eğitim almalarını sağlamak-

tır. Serbest, kurbağalama, 

kelebek ve sırt üstü stillerin-

de öğrencilerimiz gelişme 

göstermişler ve göstermeye 

de devam etmektedirler.  

NASA’DAN TÜRK BİLİM 
İNSANI İLE TOPLANTI

VATAN ORTAOKULU YÜZME 
ÖĞRENİYOR
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Valiliğimizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün des-

tekleriyle “ŞANLIURFA’MI TANIYORUM DÜNYAYA TANITI-

YORUM” projesi kapsamında köy okullarında eğitim 

gören öğrencilerimize yönelik gezi programı düzen-

lendi. Bu kapsamda Haliliye Göktepe İlkokulu öğrenci-

leri şimdiye kadar görmek isteyip göremedikleri tarihi 

ve turistik yerleri görmenin heyecanını yaşadılar. Böyle 

bir fırsatı öğrencilerimize sunan Valimize ve Milli Eğitim 

Müdürlüğümüze teşekkürlerini sunan okul yönetimi 

ve sınıf öğretmenleri, öğrenciler adına teşekkür ettiler. 

Önce Balıklıgöl ve ardından Haleplibahçe Arkeoloji 

Müzesi’ni gezen minikler sonrasında Göbeklitepe’yi 

ziyaret ettiler. Yerli ve yabancı turist akınına uğra-

yan Göbeklitepe’ deki turistlerin de takdirini toplayan 

bu örnek davranışın ilimizdeki her okula ulaşmasını 

amaçlıyoruz.

Şanlıurfa Valiliği Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğiyle Düzenlenen Şanlıurfa’mı Tanıyorum 
Dünyaya Tanıtıyorum Projesi Kapsamında Köy Okullarındaki Miniklerin Keşifleri Devam Ediyor. 

GÖKTEPE İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
ŞANLIURFA’MI TANIYORUM DÜNYAYA 

TANITIYORUM GEZİSİ






