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ŞIRNAK HAKKINDA

     İl sınırları içerisindeki yerleşimin M.Ö 7000’lere kadar uzandığı  bilinmektedir. Şırnak’ın adının kay-
nağıyla ilgili olarak kesin bir bilgiye sahip olunmamakla birlikte çeşitli rivayetler bulunmaktadır. 
    
        Bu rivayetlerden en bilineni, Nuh Tufanıyla ilgili olduğu görüşüdür. İslam inanışına göre, Tufandan 
sonra Nuh’un gemisi Kur’an-ı Kerim’de Hud Sûresinin 44. ayetinde “Ey arz suyunu yut, ey gök sende tut 
denildi su çekildi ve gemi Cudi Dağının üzerinde durdu” şeklinde anlatılmaktadır. O dağdan inen ilk grup 
önce Heştan (Yoğurtçular Köyünü), Nuh peygamberin de içinde bulunduğu diğer bir grup ise bugünkü 
Şırnak yerleşim birimini kurmuştur.
 
      Önceleri Nuh’un Şehri anlamına gelen “Şehr-i Nuh” adı verilen bu kentin adı zamanla değişerek 
 “Şernah”, “Şırnek” ve günümüzde  de “Şırnak” halini almıştır. 
 
        16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Siirt ilinden ayrılarak Türkiye'nin 73. ili olmuştur. Aynı ka-
nunla Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Güçlükonak bucağı bu ilin ilçesi olmuş, ayrıca Mardin'in İdil, Cizre ve
Silopi ilçeleri buraya bağlanmıştır.
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Kültürden Eğitime Bir Köprü:
CİZRE

Cizre Demir Çağ’da Kumme (Kumaha, Kummuh, veya Qumaha, 
Qumenu) Krallığı’nın merkeziydi. M.Ö 10. 

yüzyılda şehir, Musul ile beraber uygarlığın merkeziydi.
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M.Ö 2000 yılından itibaren, Babil, Araplar, Asurlular, Medler, Kürtler, Persler, 

Selevkos ve Sasanilerin; İslamiyet’in bölgeye gelmesi ile beraber Emevi ve 

Abbasilerin hâkimiyeti altında kalmıştır. 1096 yılında Büyük Selçuklular 

müteakiben emir ve şeyhliklerle idare edilen Cizre 1627 yılından itibaren Osmanlı 

İmparatorluğunun egemenliğine geçmiştir. Cizre Beyliği önceleri Diyarbakır 

Sancak Beyliğine bağlı iken 1841 yılında Musul'a bağlanmıştır. Millî mücadele 

döneminde büyük başarılar gösteren Cizre'ye Fransızlar gelip şehri savaşsız teslim 

almak istemişlerse de halkın direnişi ve silahlanmayı görerek işgalden 

vazgeçmişlerdir. İslamiyet'in Cizre'ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına 

gelen Cezire adı verilmiş, Cumhuriyet döneminde ise küçük bir düzeltmeyle Cizre 

olarak değiştirilmiştir. 



CİZRE EL EMEĞİ GÖZ NURU 
KADIN ÜRETİM KOOPERATİFİ VE SATIŞ OFİSİ

Cizre Kaymakamlığımızın desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve Aile 

Destek Merkezlerimizde üretilen ürünlerin satıldığı “El Emeği Göz Nuru Ürün Satış 

Noktası” aile ekonomisine destek olduğu gibi Şırnak turizmi için de önemli bir katkı 

sağlamaktadır.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mirza TETİK “El Emeği Göz Nuru Satış Ofisini” ve 

“Cizre El Emeği Göz Nuru Kadın Üretim Kooperatifini” ziyaret ederek burada üretilen 

ürünleri inceledi. Bu ofislerin, kadınlarımızın özgüvenlerini ve kişisel becerilerini 

artırma noktasında çok önemli ve değerli olduğunun altını çizen Müdürümüz, bu 

değerli ürünlerin daha fazla insanla buluşması için, bu tarz ofislerin sayılarının 

artırılması gerektiğini söyledi. 

3



4

Halk Eğitimi Merkezimizin döner sermayesine ait olan El 

Emeği Göz Nuru Satış Ofisi, Cizre Halk Eğitimi Merkezi

 bünyesinde açılan kurslarda üretilen ürünleri, "Kadınlar 

Üretecek, Ürettiklerini Satacak" sloganıyla halkla buluşturarak 

aile ekonomilerine katkı sağlamaktadır.

CİZRE EL EMEĞİ GÖZ NURU 
KADIN ÜRETİM KOOPERATİFİ VE SATIŞ OFİSİ



İLKÖĞRETİM HAFTASI İLİMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

İlköğretim Haftası tüm yurtta olduğu gibi Şırnak’ımızda da vatandaşlarımızın 

yoğun katılımı ile kutlandı. Tören saat 09.00 itibariyle İl Millî Eğitim Müdürümüz 

Sayın Mirza Tetik’in öğrenciler ile Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk 

sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından “Çelenk 

Sunma Töreni” sona erdi.
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Ardından program; Valimiz Sayın Osman BİLGİN, İl Jandarma Komutanımız J.Albay 

Sayın Murat BOZKURT, Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet YARKA, İl Millî 

Eğitim Müdürümüz Sayın Mirza TETİK’in ve davetlilerin katılımıyla Sema Cıngıllıoğlu 

İlkokulunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende Sayın Valimiz ve İl Milli 

Eğitim Müdürümüz günün anlam ve önemine yönelik kısa konuşmalar yaptılar. 

Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları performans gösterileri ve yöresel oyunların 

sergilenmesiyle İlköğretim Haftası töreni sona erdi. 
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İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mirza TETİK; “Her ferdin hak ettiği eğitimi alması için 

gece gündüz çalışacağız. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile İYEP 

kurslarıyla hafta içi ve hafta sonu öğrencilere takviye kurslar veriliyor. Ayrıca yaz 

aylarında yaz kampı kurslarımız devam etmektedir.  Yaz kurslarımızda öğrencilere 

akademik kursların yanında sosyal ve sportif faaliyetlere katılmaları da sağlanmak-

tadır. Bilim ve Sanat Merkezlerimizde öğrencilerimize Robotik ve Kodlama eğitimleri 

verilmektedir.” ifadelerinde bulundu.

“Her ferdin eğitimi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
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ŞIRNAK MESLEK LİSELERİNİN HEDEFİ: 7 MİLYON TL CİRO 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mirza TETİK, "Meslek Liseleri fabrika gibi çalışmakta olup yıllık 

ciroları 5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl cironun 7 milyon TL olarak gerçekleşmesi 

hedeflenmektedir" dedi.

Müdürümüz Sayın Mirza TETİK, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Şırnak'ın 

eğitim karnesini değerlendiren Müdürümüz, kentte örgün eğitimde 709 okulda 6 bin 85 derslikte 9 bin 

221 öğretmen, 159 bin ile yaygın eğitimde 24 bin 728 olmak üzere toplam 185 bin 728 öğrenci öğrenim 

görmekte olduğunu açıkladı.
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Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin atölyelerinin güçlendirildiğini aktaran İl Millî Eğitim Müdürümüz 

Sayın Mirza TETİK, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Döner sermayeleri kurulmuş ve üretim yapmaları sağlanmıştır. Meslek Liselerimizde yöresel Şal-Şepik, 

Mobilya, Metal, Bilişim, El Sanatları ve daha birçok alanda üretim yapılmaktadır. Meslek Liseleri fabrika 

gibi çalışmakta olup yıllık ciroları 5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl cironun 7 milyon TL olarak 

gerçekleşmesi hedeflenmektedir. İlimiz Nazmiye Demirel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 

üretilen Şal-Şepik kumaşı yurt dışına ihraç edilmiş olup, ihracat yapan ilk il olma sevincini beraber 

yaşadık. Ayrıca şu an devam eden 23. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde Nazmiye Demirel 

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şal-Şepik atölyesiyle katılarak ilimizi temsil etmektedir. Mesleki Eğitim 

Merkezleri ile ilgili yapılan mevzuat değişikliği ile İlimizde bulunan 440 MESEM öğrenci sayısı 5 bin 

872'ye yükseltilerek bu alanda rekor artış sağlanmıştır. Gençlerimizin istihdamına katkı sunmak ve özel 

sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için Mesleki ve Teknik Eğitimi 

güçlendirmeye devam edeceğiz."
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Erasmus KA121 Okul Eğitimi Akreditasyon projesi kapsamında bir önceki yıl 

94.200,00 avro olan bütçemiz 152.725,00 avroya çıkarılmış, Erasmus KA121 Mesleki 

Eğitim Akreditasyon kapsamında ise 119.421,00 avro olan bütçemiz 128,210.00 

avroya çıkarılmıştır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Araştırma ve Geliştirme 

(Ar-Ge) birimimizce Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hazırlanan "Nitelikli 

Kaynakçılıkta, Kaynağımız Avrupa" isimli projemiz 51,582.00 avro bütçeyle, Mesleki 

Eğitim Merkezine hazırlanan "Çıraklıktan Ustalığa, Güzergâh Avrupa" isimli projemiz 

60,064.00 Avro bütçeyle hibe almaya hak kazanmıştır.

ERASMUS 2022 GURUR TABLOMUZ



        MASALBÜSÜMÜZ MASAL YOLLARINDA
  OLMAYA DEVAM EDİYOR

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimimizin 

koordinatörlüğünde hayata geçirilen MASALBÜS, köy 

çocuklarına ulaşmaya devam ediyor.
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MASALBÜS, köy çocuklarına masal anlatıcılığı, akıl-zekâ 

oyunları, bilim gösterileri, planeteryum gösterisi ve kitap okuma 

etkinlikleri düzenledi. Yapılan ekinlikler sonunda öğrencilere 

kitap, zeka oyunları gibi çeşitli hediyeler verildi. Tüm köy 

okullarına ulaşmayı hedefleyen MASALBÜS ekibimiz, 

Güneyçam İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere 

masal anlattı, beraber zekâ oyunları oynadılar. Teleskop ile 

gökyüzünü inceleyen öğrenciler çeşitli ve bir o kadar da 

eğlenceli bilimsel etkinlikler yaptı. Öğrenciler bilimsel ve 

astronomik sunumlarda büyük keyif aldı.



MASALBÜS Proje Koordinatörü Büşra Açıkgöz; “MASALBÜS etkinliğimizin 

yeni durağındayız. Güneyçam İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ettik. 

Güneyçam İlkokulunda kitap okuma etkinliği, masal anlatıcılığı etkinliği, plan-

eteryum etkinliği, teleskop ile gökyüzü inceleme etkinliği yaptık. Ulaşmadık 

köy bırakmayacağız. Zaten projemizin öncelikli amaçlarından bir tanesi 

Anadolu Masalları etkinliğini köy köy anlatmak. Aynı zamanda ilimizde uygu-

lanan 'DUY beni' projesi kapsamında okullarda yapılan kitap okuma etkinliğini 

de projemize dahil ettik. Çocuklarla birlikte vakit geçirmek. Her yeri, köy köy, 

adım adım dolaşmak maksadıyla yapılıyor bu etkinlik. ‘Şırnak başaracağım 

diyor’ mottosuyla hareket eden bir proje. İlimizde ulaşılmayacak köy bırakma-

mayı düşünüyoruz. Köy köy gezmeyi, köy köy bu etkinlikleri yapmayı 

düşünüyoruz. Başaracağımıza inanıyorum” dedi.

'ULAŞMADIK KÖY BIRAKMAYACAĞIZ'
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KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR KÜLTÜR HAZİNESİ 
“DENGBEJLİK”

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mirza TETİK, Şırnak’ın unutulmaya yüz tutmuş 

önemli kültürel zenginliklerinden birisi olan Dengbejleri ziyaret etti. Dengbejliğin çok 

önemli bir kültürel kaynak olduğuna dikkat çeken Müdürümüz, bu önemli kültürün 

korunması ve bu gelecek nesillere taşımak için çaba sarf edeceklerini söyledi.
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Dengbêj sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses’, bêj ‘söyle’dir. Bu kelime, sözün 

ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi anlamında kullanılmıştır. Dengbêjler genellikle 

köyden köye dolaşarak, hayatlarını söyledikleri destanlar, kılamlar, ilahiler ve 

hikâyeler ile sürdürmektedirler. Bazıları erbane (tef), bılur (kaval) gibi çalgılarla 

söyleseler de, dengbêjlerin çoğu herhangi bir çalgı aleti kullanmadan, gırtlak gücüne 

dayanarak sanatlarını icra ederlerdi. Kahramanlıkların anlatıldığı ve ‘şer’ denilen 

sıtranlardan (şarkı) avcılığa, baharın güzelliği ‘kılam’lardan, düğün ve eğlencedeki 

mutluluktan, zaferlerin heyecanına kadar, hastalıktan kaynaklı acılardan, haksızlık 

ve birçok konu, değişik şekillerde sanatsal olarak sözlü Kürt edebiyatında yerini 

almıştır. Dengbêj kelime manası olarak sese biçim, hayat, renk veren anlamındadır. 

Dengbêjlerin seslerini kullanarak ürettikleri yapıtlara lawik denir.

'Deng' Kürtçe'de 'ses' anlamına geldiği gibi 'haber' anlamında da kullanılmaktadır. 

Özellikle deyimlerde birçok örneğine rastlamak mümkündür. Yaygın olarak bilinenin 

aksine deng-bêj, 'ses' ve 'söyle' anlamlarından öte 'haber veren', 'haber eden' anlamına 

gelmektedir. Dengbêjlik dil aracılığıyla; tarihi, sosyal ve kültürel içeriğe sahip bir 

gelenektir. Bu manada 'dengbêj' vak'alardan ibaret bir tarihi bildirendir.



Şırnak MTAL, İdil MTAL ve Şırnak Mesleki Eğitim Merkezi elektr-

ik ve motor bölümünden 14 öğrenci ve 3 öğretmenimiz Mesleki 

Eğitim Akreditasyon Projesi kapsamında İspanya’nın Barselona 

kentinde 14 günlük staj eğitimi gördü. Öğretmenlerimiz ve 

öğrencilerimiz aynı zamanda Mesleki Eğitim Akreditasyonu 

kapsamında 2021 yılında hibelenen projenin son hareketliliğini 

gerçekleştirdiler. Sıra artık Okul Eğitimi Akreditasyonu hareketlil-

iklerinde!

ERASMUS PROGRAMIYLA İSPANYA’YA YOLCULUK
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İdil Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürümüz Fadıl ABAY, resim 

yeteneği olan öğrencilerimizi Güzel Sanatlar Fakültesine hazırlayarak, 

yeteneklerini akademik bir boyuta taşımak istediklerini ifade ederek şu 

açıklamayı yaptı: “Resim yeteneği olan öğrencilerimizi okul öğretmenimiz 

Arda AYDOĞAN gibi başarılı bir öğretmenin gözetiminde, Güzel Sanatlar 

Fakültesi yetenek sınavına hazırlamak için kurs açtık. Öğrencilerimiz büyük 

bir mesafe katederek en iyi fakültelere yerleştiler. Kurs açmamıza destek 

olan İlçe Kaymakamımıza, İlçe Millî Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim 

Müdürümüze verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

GÜZEL SANATLARDA %100 BAŞARI
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Güzel Sanatlar alanında yeteneklerini ortaya koyup %100 başarı sağlayan, 
Türkiye’nin çeşitli illerinde Resim Öğretmenliğine yetenek sınavı ile yerleşen 

öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
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HAYATIN İÇİNDEN MATEMATİK SEFERBERLİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığımız, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini 

günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük 

yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni,  

Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam 

becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla "Her Yerde Matematik" anlayışıyla başlatılan 

seferberliğin MEB Şûra Salonu'ndaki tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğretmen ve 

öğrencilerle el ele yeni bir yola girmenin, gelecekle ilgili yeni bir adım atmanın heyecanını 

yaşadıklarını ifade etti.

Özer, bu yılın ocak ayından itibaren hazırlıkları yapılan matematik seferberliğinin bugünden itibaren 

başlatılmasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

 "Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşı matematik"
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Özer, bu yılın ocak ayından itibaren hazırlıkları yapılan matematik seferberliğinin bugünden itibaren

 başlatılmasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

 "Matematik seferberliğinde matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, 

öğretmen eğitiminin dijital platformu gibi bir sürü paylaşım var. TÜBİTAK'tan yükseköğretim 

kurumlarına, UNICEF'e kadar ülkemizin tüm müktesebatını bu süreçte aktif olarak kullanmak 

istiyoruz. Birlikte yıllardan beri kronik bir problem olan matematik öğretimini nasıl 

kolaylaştırabiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz? Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretimi old-

uğuna inanıyorum. Bunu bir retorik olarak söylemiyorum çünkü matematik hepimize lazım. Matematik 

sadece sayısala eğilimi olan öğrencilerimize değil; sözel eğilimi, eşit ağırlık eğilimi olan öğrencilerimize de 

lazım. Aslında bu paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. 

Matematik her insan için gerekli olan bir enstrüman sağlıyor; bireyin hayatı anlaması, 

yorumlaması ve hayatın içinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için... İşte bizler 

gençlerimizi 21. yüzyılın dünyasına bu yeteneklerle yetiştirmek için matematik seferberliğini hep birlikte 

bugün başlatmış oluyoruz. Bu, adım adım 81 ilimize 922 ilçemize yaygınlaştığında çok güzel başarı hikâyel-

eri ortaya çıkacak. Buna kalbî olarak inanıyorum."

  Matematik seferberliği döneminde illerden başarı hikâyelerinin gelmeye başladığını aktaran Özer, "İllerde 

matematik atölyeleri, matematik koridorları kurulmaya başlandı. İller, bakanlıktan bağımsız bir şekilde yol 

yürümeye başladı, işte biz bu enerjiyi harekete geçirmek istiyoruz." diye konuştu.
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Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Sayın Bakanımız, sözlerini 

şöyle sürdürdü:

"Bu süreçleri sahada öğrencilerimize çok daha fazla entegre edebilmek için 4'üncü sınıftan 

12'nci sınıfa, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik 

yaz okulları açıyoruz. Bizim bir an bile beklemeye, ertelemeye tahammülümüz yok. Karar 

verdiğimiz şeyleri hızlı bir şekilde yazın uygulayarak inşallah, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 

çok daha güçlü bir şekilde eşitsizliklerimizi çok daha azaltmış şekilde yolumuzda yürümeye, 

yeni açılımlar yapmaya devam edeceğiz. Matematik seferberliğinin, ülkemizin geleceğine 

atılmış çok önemli bir kırılma noktası, önemli bir çentik olduğuna inanıyorum. İnşallah tüm 

arkadaşlarımız, sadece bakanlık değil, sahadaki okullardaki öğretmenlerimiz, okul 

yöneticilerimiz el ele vererek istenildiği zaman nelerin başarılabileceğin topluma göstereceğiz. 

Toplumumuzun güzel haberlere ihtiyacı var. Güzel hikâyelere ihtiyacı var. İnşallah, bu yürüyüşte 

bu güzel hikâyeleri birlikte başaracağız."

MATEMATİK YAZ OKULLARI AÇILACAK
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TEKNOFEST’TE BİZ DE VARIZ

Sayın Valimizin himayelerinde İl Millî Eğitim Müdürümüzün girişimleriyle 

Teknofest’e katılmak üzere 45 kişilik öğrenci kafilemiz yola çıktı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, T.C Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, Türkiye’nin 

önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin 

destekleriyle düzenlenmektedir. Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık 

oluşturmayı ve Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını 

artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde 

çalışmalarını desteklemek için roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava 

araçlarından sualtı sistemlerine teknolojinin birçok alanında düzenlenen yarışmalar 

başta olmak üzere, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

21



TEKNOFEST 2022 heyecanı, festival kapsamında gerçekleştirilecek “Teknoloji Yarışmaları” için 

açılan başvurular ile yaşanmaya başlamıştır. Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla 

beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 111 

ülkeden 44.912 takım, 200 bin genç başvuruda bulunmuş olup, başvurular arasından 13.000 

finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etme şansını yakalamıştır. Bu yıl 

TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, 

lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için 

birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecektir. Her yıl bir 

önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü 

teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 39 farklı kategoride 

düzenlenecek olup, yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih 28 Şubat 2022’dir. TEKNOFEST 

2021’den farklı olarak Dikey İniş Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Lise 

Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Yarışması ve Hyperloop Geliştirme Yarışması bu yıl ilk kez 

düzenlenecektir.
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Millî Eğitim Bakanlığı, okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde 

fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli tüm hazırlıkları tamamlanan "Temel 

Eğitimde 10.000 Okul Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında bir yıl içinde 3 bin 

anaokulu ve 40 bin ana sınıfının açılması hedefleniyor. Diğer taraftan seçilen temel 

eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının 

zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulamaya geçirilecek.

TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ

2 bin 133 anaokulu planlaması tamamlandı ve 7 bin 500 yeni ana sınıfı açıldı

Projenin en önemli parçası olan okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla 2022 

yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının hizmete girmesi 

planlanıyor. Bu kapsamda 93 yeni anaokulu hizmete alındı. 216 yeni anaokulunun 

ihalesi tamamlandı. 2 bin 148 yeni anaokulu ise yatırım programına alındı. 
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7 bin ilkokul iyileştirme kapsamına alındı

Proje kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılırken 7 bin ilkokul da iyileştirme kapsamı-

na alındı. 7 bin ilkokulun küçük ve büyük onarım ihtiyaçları değerlendirildi. İlk adım 

olarak 7 bin ilkokulun altyapı ihtiyaçları kapsamında 1.000 ilkokula bilgisayar labor-

atuvarı kurulması, 2 bin 930 ilkokulun genel bahçe düzenlemesi, 2 bin 932 ilkokulun 

tuvalet ve lavabo onarımı yapılması, 2 bin 919 ilkokulun kapı ve pencere onarımı ile iç 

ve dış mekân boya ihtiyacının karşılanması kararı alındı. 

 

Ayrıca 1.764 ilkokulun ısıtma sisteminin güncellenmesi, 2 bin 376 ilkokulun elektrik 

tesisat onarımının yapılması, 2 bin 782 ilkokulun öğretmenler odasının yenilenmesi, 3 

bin 50 ilkokula fen, matematik ve sosyal bilgiler ders materyal setlerinin gönderilme-

si, 7 bin ilkokulun kütüphanesine 1.000 kitaptan oluşan kitap setlerinin gönderilmesi, 

601 ilkokula müzik atölyesi kurulması ve 2 bin 320 ilkokulun ise spor malzeme ihti-

yacı karşılanması kararlaştırıldı.



7 bin ilkokul iyileştirme kapsamına alındı

Proje kapsamına alınan ilkokulların tamamındaki öğrencilere yönelik temel becerileri-

ni geliştirmek amacıyla destek eğitim programları hazırlandı. Ayrıca öğrencilere yöne-

lik ilk yardım farkındalık eğitimleri, psikososyal gelişim destek eğitimleri planlandı. 

Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımlarını desteklemek üzere 

çalışmalar başlatıldı.

 

Diğer taraftan, 7 bin ilkokuldaki tüm yönetici ve öğretmenlere yönelik mesleki ve kişi-

sel gelişim eğitimleri hazırlandı. Yönetici ve öğretmenlere proje farkındalığını artırmak 

ve bilgilendirmek amacıyla eğitimler başlatıldı. 
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Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezler-

ine dönüştürülmesi için başlatılan Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında Silopi 

ilçesinin Yeşilyurt kasabasında Şırnak İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mirza TETİK’in 

katılımıyla Köy Yaşam Merkezimiz köy halkımızın hizmetine sunuldu.

SİLOPİ YEŞİLYURT YAŞAM MERKEZİ AÇILDI
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ÜRETİME YÖNELİK FARKLI ATÖLYELER AÇILACAK

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mirza TETİK açılış öncesi yaptığı basın 

açıklamasında; “Bizim amacımız Kilim Atölyeleri, Şal Şapik Atölyeleri, El Sanatları 

Atölyelerini geliştirmek ve buradan üretilen ürünlerle gençlerimize ve ailelerine 

katkıda bulunmaktır. Burada Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören 

gençlerimizin ve ailelerinin istifade edebilecekleri sosyal ve kültürel aktivitelerle ka-

zanımlar elde edebilecekleri bir merkez kazandırmaktır. Burada açmış olduğumuz 

merkez bir başlangıç. İlerleyen süreçlerde üretime dayalı daha farklı atölyelerde 

açılacak olup halı, kilim, şal-şapik, dikiş, nakış atölyeleri de en kısa zamanda köy 

halkımızın hizmetine girecek.” dedi. 
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YAŞAM MERKEZLERİ KÖY HALKININ HİZMETİNE SUNULUYOR
Kullanılmayan köy okulu yapıları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar 

doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve 

tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal et-

kinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri, 

öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda yapılan yönetmelik 

değişikliği sonucu köylerde anaokulu açılması için gerekli 10 öğrenci olması kriteri 5’e 

indirildi.

Köy okulu binalarının köy yaşam merkezlerine dönüşümüne ilişkin yapılan çalışmalar 

doğrultusunda, anaokulu ve ilkokul olarak kullanılamayan binalar halk eğitim merkezi olarak 

kullanılarak, o civarda yaşayan halkın tarım ve hayvancılık gibi köy yaşamının ihtiyaç duy-

duğu eğitimi o bölgenin halkına ulaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında halk eğitim 

merkezi binasına ihtiyaç duyulmaması halinde köyün fiziki şartları göz önüne alınarak orayı 

bir gençlik kampına dönüştürerek gençlerimizin orada daha kaliteli zaman geçirmeleri 

sağlanacaktır.
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DÖRT BAKANLIK İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAK

Millî Eğitim Bakanımız Mahmut ÖZER, proje kapsamında yaptığı açıklamada: “Tüm köy 

okullarında bu projeyi başlatacağız. Bu projeyle köylülerimize tarım ve hayvancılıkla ilgili 

eğitimler vererek sürekli yanlarında olmayı onlara destek vermeyi amaçlıyoruz. Bu süreçleri 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüteceğiz ve bu konudaki çalışmalarımız tamamlandı. Diğer 

taraftan eğer fiziki mekân, kapasite yeterli olduğu zaman köy okullarını yaz kamplarına 

dönüştüreceğiz, bu süreci de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yöneteceğiz. Köy okullarımızı, 

bölgenin ihtiyaçlarına göre aktif olarak kullanmak için dönüşüme alacağız. Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da bu sürecin içinde olacak. Dolayısıyla 4 bakanlığın aktif 

olarak yer aldığı çok kapsamlı bir projeyi başlatıyoruz." dedi.
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30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri tüm yurtta olduğu gibi Şırnak’ımızda da vatandaşların 

yoğun katılımı ile kutlandı. Tören saat 09.00 itibariyle Valilik bahçesinde bulunan Atatürk 

Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın-

dan “Çelenk Sunma Töreni” sona erdi.

Ardından program; Valimiz Sayın Osman Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanımız Tümgener-

al Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka’nın Valilik Makamında te-

brikleri kabul etmeleriyle devam etti. Tebriklerin kabulünden sonra protokol üyeleri Şırnak 

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende öğrencilerin sergilemiş oldukları sportif 

gösteriler ile halk oyunlarının sergilenmesinin ardından yapılan resmigeçitleri selamlaması 

ile sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLİMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI
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2022-2023 Yeni Eğitim-Öğretim döneminin başlamasının hemen öncesinde okulla ilk kez 

tanışacak olan miniklerimiz ve 5. Sınıfa başlayacak olan çocuklarımıza uyum sürecini en 

hızlı şekilde atlatabilmeleri için bir haftalık program uygulanmaktadır.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI
ÖĞRENCİLERİMİZİN NEŞESİ OLDU
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 Bu program içerisinde çocuklarımızın okul ortamına uyum sağlamaları, okul kurallarını 

öğrenmeleri, öğretmenlerini tanımaları ve sınıf ortamında bir sonraki eğitim dönemine 

kadarki süreci beraber geçirecekleri arkadaşlarını tanımaları amaçlanmıştır. Uyum Haftası 

sürecinde sadece çocuklarımıza değil velilerimize de bu sürecin önemine dair seminerler 

verilmiş ve çocuklarımıza verilecek aile desteğinin çok önemli olduğu anlatılmıştır.
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU TENİS TAKIM ŞAMPİYONASI
EŞSİZ REKABETE SAHNE OLDU

İlimiz, 20 ilden 100 takım ve 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 
‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası’nın heyecanına ev sahipliği yaptı.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Belediye, Şırnak Üniversitesi, Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı ve Türkiye  Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ‘Doğu ve Güneydoğu Tenis 

Takım Şampiyonası gerçekleşti. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 2’si kapalı 4’ü 

açık tenis kortlarında 20 ilden 63 erkek 37 de kadın takımı olmak üzere toplam 100 takım ve 

400 sporcu katıldı.  Şırnak’ın ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasında Tenis Federa-

syonu’nun büyük katkıları olduğunu belirten Valimiz Sayın Osman Bilgin; “Şırnak özellikle 

son dönemde özellikle festivalleri ile bir nevi kendi misafirperverliğini ortaya koyarak Şırnaklı 

olma bilinci ile her ay yeni bir organizasyon yapmaktadır. Tenis Federasyonu’nun özellikle 

ulusal ve uluslararası etkinliklerde ilimizin tanıtılması konusunda çok büyük etkisi var. Şırnak 

eski günlerin Şırnak’ı değil. Türkiye’de öncü bir il olarak her alanda adından söz ettiren bir il 

olarak ülkemizde yerini almaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanımızın 

belirttiği gibi alana yayıp toplumumuzu genç, iri ve diri tutacağız. Bugün çok şükür 

Türkiye’mizin her köşesindeki illerimizden tenisçi kızlarımız ve erkeklerimiz yetişiyor. Bu yıl 

yapılan Cudi Cup Tenis Turnuvası’nın gelecek yıl 3-5 katı daha büyüğünü yapacağız” dedi.

31 Ağustos itibariyle sona eren turnuvanın final maçlarında kızlarda Erzurum Tenis İhti-

sas Kulübü birinci, Dicle Tenis Spor Kulübü ikinci olurken; erkeklerde 76 Iğdır Belediye-

spor Kulübü birinci, Van Atik Spor Kulübü ikinci oldu.

Şampiyonaya katılan ve başarı elde eden sporcular ilimizde olmaktan duydukları 

memnuniyeti dile getirdi.
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