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Dağları değerli kömür madenleriyle süslenmiş ziyneti 
Dicle Nehri olan barış, huzur ve esenliğin aşk ve 
ihtiras ile yoğrulduğu, insanlığın ikinci babasının 
kenti.  
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Hızla değişen beşeri sermaye anlayışı, eğitim paydaşlarının değişime uyum sağlama becerilerine 
odaklanmaktadır. Bu durum her türlü düzenlemenin, yönetsel ve eğitsel çalışmanın, etkinliğin odağında 
olan öğrencilerimize yeni beceriler kazandırmak, temel becerilerle birlikte dijital çağa ayak uydurarak 
öğrenme çıktılarını iyileştirme adımı gerektirmektedir.

 Millî Eğitim Bakanlığımızın “81 İl Çalıkuşu” adlı Elektronik Dergi çalışma planlaması kapsamında, 
Şırnak’ımızın eğitim belleğini “81 Çalıkuşu Şırnak”la buluşturmak, dijital okuryazarlıkta ilimizin eğitimde 
öncü adımı olmuştur. Bakanlığımızın imza attığı bu proje, ülkemizin eğitim yolculuğuna ışık tutarak o 
yolda giden Feride öğretmenlerimizin İstanbul’dan Bursa’ya, Bursa’dan Rize’ye, Rize’den Şırnak’a Türki
ye’mizin her karışında eğitim tohumunu yeşertmeye devam edecektir.

Eğitimde bir bellek taşı vazifesi gören ve Anadolu’muzun kadim şehri, Nuh’un Gemisi’nin Cudi Dağı’nın 
zirvesine oturmasıyla insanoğlunun ikinci doğuş yeri olarak nitelendirilen namı diğer Şehri Nuh, Şırnak 
ilimizde dijitalleşme sürecinin ilk işaretlerini yansıtan Çalıkuşu Şırnak Dergisi hünerlerini sahada 
göstermek için önemli bir mecra olmuştur. Bugünün dünyasında temel becerilerle çocuklarımızı, 
gençlerimizi değişime ayak uydurmaya ve çağın ötesine geçmeye hazırlamaya hizmet eden öğretmen, 
yönetici ve tüm eğitim camiasını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

ÖN SÖZ

Ali Hamza
PEHLİVAN

Şırnak Valisi



Millî Eğitim Bakanlığımız, eğitimde dijitalleşme sürecinde yeni çalışmaları hayata geçirmeye devam 
ediyor. Bu bağlamda “81 İl Çalıkuşu” adlı Elektronik Dergi projesi Şırnak’ımızda eğitim adına önemli 
başlıklara ve güncel konulara yer vererek tüm paydaşlar arasında sağlam bir köprü kurmak amacıyla 
yayın hayatına adımını attı.

“81 Çalıkuşu Şırnak” dijital dergimiz öğrencilerimizin medya okuryazarlığına bakışını yapılandırarak 
bütünleşik bir öğrenme destek ekosistemi oluşturma ihtiyacını karşılayacaktır. Teknolojiyle uyumlu bir 
eğitim süreci, okul iklimi, sınıf içi etkinlikler ve öğrenciyle ilgili diğer değişkenlerin dört duvar arasından 
sızıp dijitalleşmesi dergimizin asıl hedefini oluşturmaktadır. Bu anlamda öğrenciye kendi yeterliklerine 
özgü deneyimler sunarak öğrenme sürecindeki farkındalığına ve gelişimine katkı sağlayacaktır. İlk 
sayısı ile yayın hayatına başlayan elektronik dergimiz, umuyoruz ki tüm paydaşlarımıza farklı ufuklar 
açacaktır. İlimizde yapılan eğitim ve kültür faaliyetlerinin elektronik ortamda görünür hâle getirmek için 
çıkardığımız dergi iki ayda bir dijital olarak yayımlanacaktır.

Kadim kent Şehri Nuh’umuzun dergisi, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin tüm çalışmalarının 
sergilendiği bir mecra olması sebebiyle kıymetlidir. Heyecanla, azimle, mutlulukla, eğitime adanmışlıkla 
başladığımız bu yolda, bugünümüzün ve yarınımızın umudu çocuklarımız için ‘Çalıkuşu’ misali 
gönüllerde diyar diyar dolaşıp, yer edinerek çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile ilk sayısı olan “81 
Çalıkuşu Şırnak” isimli dergimizin hayırlı olmasını diliyor, ilimizde yapılan projelerde ve eğitim öğretim 
çalışmalarında emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize, katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.

Attığımız her adımın hayırlara vesile olması temennisiyle…

SUNUŞ

Ahmet
özdemİR

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü



     İl sınırları içerisindeki yerleşimin M.Ö 7000’lere kadar uzandığı  bilinmektedir. Şırnak’ın adının 
kaynağıyla 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 
kanunla Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Güçlükonak bucağı bu ilin ilçesi olmuş, ayrıca Mardin'in İdil, Cizre ve
Silopi ilçeleri buraya bağlanmıştır.

ŞIRNAK HAKKINDA
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Biz rotaları, var olan değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak için “Rotam Şırnak” projemizi oluşturduk. 
Gezeceğiniz yerlerde Müslüman, Ezidi, Süryani, Keldani, ve Ermeni halkların yaşanmışlıklarını ve 
bıraktıkları kültürel mirası görmek, kültürel mirası hissetmek istiyorsanız; sokaklarında dolaşmayı, 
dolaşırken kaybolmayı, kaybolurken yeni insanlar tanımayı, tanımadığınız insanlara selam verip 
misafirperverliklerini görmeyi, dengbejlerin sesinde kaybolmayı, düğünlerinde halay çekmeyi, zılgıt 
çekmeyi, nergis çiçeği ve incir satan çocuklarla muhabbet etmeyi, koçerlerle kuzuları sevmeyi, yöresel 
yemekleri yiyip, menengiç kahvesini içmeyi, doğada huzuru bulmayı ve Sefinede dua etmeyi size 
bırakıyoruz.

Proje Amaçları 
1- Şırnak il ve ilçelerinin sahip olduğu kültür, doğa ve 
inanç unsurları çerçevesinde kültür, doğa ve inanç 
rotaları belirleyerek bilinmeyen yerleri keşfetmek,
2- Çeşitli web sayfalarında Şırnak ile ilgili var olan 
bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için araştırmalarımız 
neticesinde elde ettiğimiz doğru bilgileri vermek,
3- Şırnak il ve ilçelerinin var olan potansiyelini ortaya 
koymak
4- Şırnak il ve ilçelerinde geliştirilebilecek turizm 
çeşitlerini belirlemek.
5- Turizm ile ilgili yapılabilecek yatırımların risk, 
verimlilik ve ekonomik getirisi açısından 
değerlendirmek
6- Sürdürülebilir turizm için turizm paydaşlarına yol 
gösterici fikir ve öneriler sunmak,
7- Turizm sektörüne yönelik farkındalık oluşturarak 

BEYTÜ’Z-ZABDE
HZ. NUH’UN İZİNDE- RUHUN ARAYIŞ ROTASI
TERS LALE KÜLTÜR VE DOĞA ROTASI
ANABASİS : ONBİNLERİN DÖNÜŞÜ YÜRÜYÜŞ 
ROTASI
CEHENNEM DERESİ : DİCLE NEHRİ YÜRÜYÜŞ 
ROTASI
ŞEREFİYE : BERTÜL ŞELALESİ YÜRÜYÜŞ 
ROTASI
GÖRÜMLÜ : KELEHYA YÜRÜYÜŞ ROTASI

Proje Rotaları

Rotam Şırnak

1

AYAKLARDAN
KALBE
UZANAN
BİR
ROTA

SIRNAK
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İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu; Cizre ilçemizde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulunda 
Yeşeren Gençlik Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğinin ortak projesiyle kurulan Şehitler 
Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphane açılışının yılın ilk günü için çok güzel ve anlamlı bir başlangıç 
olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında;

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Şırnaklı çocuklarımıza, gençlerimize eğitim, spor, 
sanat alanında çok güçlü destekler verilmektedir, verilmeye de devam edilecektir. Biz onlara destek vereceğiz, 
onlar ülkemizin, dünyanın geleceği olacak. Onlar verilen desteklerin fazlasını yaparak bütün dünyaya aydınlık ve 
ışık saçacaklar. Biz onlara güveniyoruz. Yeni yıla böyle bir açılış ile başlamak çok kıymetli,çok 
anlamlı. Şehitlerimizi hep birlikte rahmetle yad ediyoruz. Okulumuza,öğrencilerimize,hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise ilimiz genelinde 661 okulda kütüphane bulunduğunu, bugün bu dernekler 
vasıtasıyla kurulan 17. kütüphane olmakla birlikte Şırnak genelinde toplamda 68 Şehitler Kütüphanesi 
bulunduğunu belirtti. 

Çocukların kurdeleyi kesmesi ile hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle Şehitler Kütüphanesinin açılışı 
gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLU 
ŞEHİTLER KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

SIRNAK
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ŞIRNAK’TA KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayelerinde, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet 
Nuri Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık’ın teşrifleriyle geçtiğimiz ekim 
ayında “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinin tanıtımı yapılmıştı.
 
Proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullarda kütüphaneler tamamlandı. 

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret 
eden Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan ile Millî 
Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Özdemir 
kütüphaneler hakkında bilgi aldı. Valimiz, Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapımı 
tamamlanan Şehri Nuh İlkokulundaki kütüphaneyi 
ziyaret ederek kitap bağışında bulundu. Ziyaret 
sonrası açıklamalarda bulunan Valimiz mesleki ve 
teknik anadolu liselerinin fabrika gibi çalıştığını 
ifade etti.

SIRNAK
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Tamamı geri dönüşüm malzemeleri ile Merkez,
Silopi ve Cizre MTAL öğrencilerimiz “Sıfır Atık”
projesi kapsamında okullarımızı yeni 
kütüphanelerine kavuşturmaya devam 
ediyor.Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin 
birbirinden güzel anılar biriktirecekleri kütüphaneler 
olması dileğiyle MTAL öğrenci ve öğretmenlerimize 
teşekkür ediyoruz.

TASARIM AŞKIMIZ
DEMİRBAŞLARIMIZLA
YENİDEN VÜCUT BULDU
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İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Özdemir başkanlığında, Meslekî 
Eğitim Merkezi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı Cizre,Silopi ve
Merkez ilçede yapıldı.

Toplantıya Ticaret Sanayi Odası Başkanı, Esnaf Sanatkarlar Odası 
Başkanı, Meslek Odaları Temsilcileri işveren temsilcileri, gıda, tekstil,
turizm, konaklama, yiyecek-içecek Hizmetleri sektör temsilcileri başta
olmak üzere yaklaşık birçok sektör temsilcisi katıldı.

Sayın Müdürümüz,Meslekî Eğitim Programı hakkında detaylı bilgi aktarımı 
gerçekleştirdi. Sosyal, ekonomik, kültürel gelişim ile nitelikli insan gücü 
ihtiyacının karşılanmasında önemli katkıları olan Meslekî Eğitim 
Programının işleyişi hakkında sunum yapıldı.

Meslekî Eğitimde, sektörler ile meslekî ve teknik eğitim kurumları 
arasında etkileyici bir bağ kurulmasının ve eğitimde feda edilecek tek bir 
öğrencimizin olmadığının altını çizen Sayın Ahmet Özdemir, eğitim ve 
istihdam boyutuyla hareket ederek iş gücü piyasasında nitelikli eleman 
ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SEKTÖRÜN ÖNDE GELENLERİYLE
MESLEKÎ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI TOPLANTISINDA
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1 Aralık-2021 31 Aralık-2021 31 Ocak-2022

476

2183

3223

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ KATILIM DÜZEYİ (KİŞİ)

* Mesleki eğitim merkezleri katılım düzeylerimiz anlamı bir şekilde artış sağlamıştır.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İSTATİSTİKLER
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MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TANITIM AFİŞİMİZ
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Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri fabrika gibi çalışıyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bölgedeki okullar için masa, sıra ve 
dolap üretimi yaparak ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2 milyon ₺ katkı sağlayıp 
gelir elde ediyor.

      ŞIRNAK’IN FABRİKA GİBİ 
ÜRETİM YAPAN MESLEK LİSESİ
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İl geneli Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokullarında geleneksel olarak 
gerçekleştirilen, gönüllülüğe dayalı olan "mesleki yarışmalar"  COVID-19 tedbirleri 
kapsamında öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yarışma kapsamında Anadolu 
İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarında; Genç Sadâ(erkek) ve Genç Nidâ
(kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması, Genç 
Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmaları yapıldı.

MESLEKİ YARIŞMALARA 
YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

SIRNAK
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Uludere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde açılan kodlamaya yönelik 
atölye ve sınıflar geleceği şekillendirmeye 
devam ediyor. “Bilim Kahramanları 
Buluşuyor” yarışma programına katılacak 
olan takımımız hazırlık sürecini 
tamamlıyor. Çeşitli okullardan ve farklı yaş 
gruplarından öğrencilerin takım halinde 
çalıştıkları bu projede robotik kodlama 
alanında öğretmenlerimiz Fatih Mandev, 
Gözde Mandev ve Hasan Şenlenmiş
öğrencilere eğitim veriyor. Geleceğin 
iskeletini oluşturan kodlama eğitiminin 
küçük yaşta çocuklara öğretilmesi onların 
hem zihin hem de takım halinde birlikte
çalışmalarını destekliyor. 
  

GELECEĞİN KODU; 
ULUDERE STEM
ROBOTİK TAKIMI

SIRNAK
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Okul öncesi eğitimine erişemeyen çocuklarımız için Millî Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu  
‘’Benim Oyun Sandığım’’ Projesi ile okulu çocuklarımızın evine getirdik. Çocuklarımızın mutluluğu 
görülmeye değerdi.Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

 
BENİM OYUN SANDIĞIM

SIRNAK



12

Şırnak'ta "Beyaz Baston Görme Engelliler 
Haftası" dolayısıyla okullarımızda etkinlik 
düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından 
görme engelli öğrenci Mert Ali için 
Rekabet İlkokulunda etkinlik yapıldı.
Etkinlikte, görme engelli vatandaşların 
duygularını hissetmek, günlük yaşamda 
karşılaştıkları zorlukların bilincine varmak, 
onlarla empati kurabilmek amacıyla şarkı 
söylendi, söyleşi yapıldı, çeşitli oyunlar
oynandı.

ŞIRNAK’TA BEYAZ BASTON GÖRME 
ENGELLİLERİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

SIRNAK
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Şırnak Uludere ilçesi Hilal beldesindeki 
Seyhan Ortaokulu öğrencileri, Müzik 
Öğretmenleri Hasret Cem Bozdağ’ın  
çabasıyla 3 yıl gibi kısa bir sürede 
kendilerine has bir orkestra kurdu. Hiç 
nota bilmeyen öğrenciler şu an 
birbirinden farklı enstrümanlarla 
müzik yolcuklarına devam etmektedir. 
Uludere’nin dijital yüzü olan öğrenciler 
müzisyen olmanın hayalini kuruyor. 
TRT Çocuk’ta yayınlanan Rafadan 
Tayfa’nın jenerik müziğini de 
yapmanın heyecanı içerisinde 
olduklarını belirten Dijital Tayfa, 
ulusal ve uluslararası alanda ilimizi 
temsil etmenin hedeflerinden biri 
olduğunu ifade ettiler. Başlangıç 
deneyimlerinde fark yaratan 
öğretmenimiz ve öğrencilerimizin 
geleceğe dair projelerinde başarılar 
diliyoruz.

DİJİTAL
TAYFA
ŞIRNAK’IN
SESİ
OLDU

SIRNAK
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Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çok Amaçlı Toplum 
Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen  “Kardelenler Buluşuyor, Dünya Güzelleşiyor” 
projesi kapsamında, gönüllü öğretmenler ilçedeki 8 köy okulunda okuyan kız 
öğrencilerinin saç bakımlarını yaptı.

KARDELENLER
BULUŞUYOR
DÜNYA
GÜZELLEŞİYOR

SIRNAK
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ULUDERE
GEZİCİ ÇOCUK TİYATROSU

Covid-19 salgının öğrenciler üzerinde yarattığı olumsuz psikolojik etkileri gidermek, tiyatroya verilen 
önemi ilçe genelinde yaygınlaştırmak, köylerdeki anaokullarında bulunan öğrencileri sanat ve tiyatro ile 
tanıştırmak ve eğlendirmek amacıyla gönüllü 4 öğretmen tarafından “Uludere Gezici Çocuk Tiyatrosu” 
ilk gösterisini Gül Bahçesi Anaokulunda gerçekleştirdi. Eğlenceli tiyatro gösterileri sergilenmeye 
devam edecektir.
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Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı kapsamında desteklenen 'Teknoloji Okuryazarı 
Kızlar' projesinin açılış töreni yapıldı. Proje sayesinde 60 kız öğrenci robotik kodlama konusunda 
çalışmalar yapıp ‘Teknoloji Okuryazarı’ olarak yetkinlik kazanacaklardır.

SIRNAK

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN
TEKNOLOJİ OKURYAZARI KIZLAR DESTEĞİ
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Hayvan hakları ve hayvan sevgisi 
temalı projemiz kapsamında hayvan 
haklarıyla ilgili okul, öğrenci 
bilgilendirmeleri yapılıp ve sosyal 
medya üzerinden hayvan sevgisi 
temalı fotoğraf yarışması 
başlatılmıştır. 
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Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile İl Sağlık 
Müdürlüğünün ortak yürüteceği 
'SAĞLIKLI NESİL BAŞARILI GELECEK' 
Projesi  kapsamında toplamda 27 köy 
ilkokulu öğrencilerimizden 540 
öğrencimizin, 13 merkez ilkokulu 
öğrencilerimizden 260 öğrencimizin diş 
taramaları ve tedavileri 
mobil araçla yapıldı. 'SAĞLIKLI NESİL 
BAŞARILI GELECEK PROJESİ' 
kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü sağlık 
ekipleri tarafından toplamda 107 okul 
olmak üzere lise, ortaokul ve ilkokul 
öğrenci velilerine sağlık konulu 
bilgilendirme toplantıları yapıldı. 
Velilerimize yapılan toplantıda ergenlik 
dönemine giren çocuklar ile çocukların 
karşılaştığı akran baskılarıyla ilgili 
bilgiler verildi. Ayrıca aşıya teşvik etmek 
amacıyla Covid-19 aşısı bilgilendirmeleri 
yapılmış olup isteyen velilere toplantı 
çıkışında aşı yapılmıştır.

SAĞLIKLI NESİL
BAŞARILI GELECEK

SIRNAK
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Projemiz Osmaniye, Ankara, Samsun, İstanbul, Şırnak, Çanakkale ve Van'dan 10 Türk ortak ve 1 de Gürcistan'dan 
yabancı ortak ile yürütülmektedir. Projemiz eylül ayında başladı ve ocak ayına kadar devam edecektir. Bu proje 
ile amacımız öğrencilerimize kendi materyallerini hem dijital ortamda hem okulda hem de evde kendi imkanları 
ile yapabileceklerini ve dil öğrenimini bu materyallerle keyifli hale getirebileceklerini göstermektir. Bu projede biz 
öğretmenlere düşen görev yaptıkları materyalleri Web2 araçları ile canlandırmalarına, hikayeleştirebilmelerini, 
konuşturabilmelerine rehberlik etmektir. 
Öğrenciler projenin başından şu ana kadar çeşitli Bitmoji ile kendi  avatarlarını oluşturdular, Canva ile afiş ve logo 
tasarımı yaptılar, Quizzizz ile müfredata uygun testler çözdüler, Mentimeter ile kendi şehirlerini tanıtan kelime 
bulutları oluşturdular, Plickers ile yine online testler çözdüler ve Toontastic ile kendi kısa hikayelerini 
canlandırdılar. Proje süresince Web2 araçlarına öğrenmeye ve kendi  materyallerini üretip ders esnasında 
kullanmaya devam edeceklerdir.

Ortağı olduğumuz “Memorable Language Journey” eTwinning projesi kapsamında öğrencilerimiz kasım ayı 
etkinliği olarak ise mahalle krokisi yaptılar ve bu krokiyi kullanarak İngilizce diyaloglar kurup kendi 
materyallerini yaparak derslerini eğlenceli hale getirdiler.  

ŞIRNAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ
"MEMORABLE LANGUAGE JOURNEY" 
E-TWINNING PROJESİNE ORTAK 
OLARAK KATILDI

SIRNAK
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Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü 'Hayallerine Kulaç 
At' projesi, köy okulu öğrencileri yarı olimpik yüzme havuzunda ilk defa havuz ile buluşarak yüzmenin 
aşamalarını öğreniyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı antrenörler gözetiminde eğitim alan 
çocuklar, erken yaşta yüzmeyi öğrenerek, müsabakalara hazırlanıyor.

HAYALLERİNE KULAÇ AT PROJESİ
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

SIRNAK
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2021 Akreditasyon Teklif Çağrısı başvuru sonuçlarına göre Müdürlüğümüz Mesleki Eğitim ve Okul 
Eğitimi alanlarında sırasıyla 117.200.00 €  ve 94.200.00 € hibe almıştır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 
İKİ HİBE BİRDEN

SIRNAK
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24 Aralık’ta Şırnak Üniversitesi kapalı spor salonunda düzenlenen kitap fuarı organizasyonumuz 
tüm merkez okullarımızın katılımıyla gerçekleşti.

24  ARALIK KİTAP FUARI ETKİNLİĞİ

SIRNAK



23

Avrupa Birliği tarafından fon desteği alan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile STEM 
Eğitimcileri Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilen STREAM IT UP Projesine katılmaya hak 
kazanan, Cizre Fen Lisesi öğrencilerimizden Amine Günen ve Nurcan Tüngür'ü tebrik eder 
danışman hocamız Öznur Çelepi'ye teşekkürlerimizi sunarız.

CİZRE FEN LİSESİ STREAM IT UP
PROJESİNE KATILMAYA HAK KAZANDI

SIRNAK
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından hayata geçirilen Masalbüs Projesi köy çocuklarına 
masal anlatıcılığı, akıl-zekâ oyunları ve kitap okuma etkinlikleri düzenledi. Yapılan ekinlikler sonunda 
öğrencilere kitap, zekâ oyunları gibi çeşitli hediyeler verildi. Tüm köy okullarına ulaşmayı hedefleyen 
Masalbüs ekibi öğrencilere masal anlatıp beraber kitap okuyor.

MASALBÜS

SIRNAK
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KİTAP SENİ ÇAĞIRIYOR

SIRNAK

Erken yaşta kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırmak projenin temel hedefidir.
Proje kapsamında il genelinde okul ve kurumlarımızda her gün bir ders saati  okuma etkinliği 
düzenlenmiştir. Böylelikle, öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılması sağlanmıştır. İlimizde 
Sayın Valimizin himayelerinde yürütülen DUY Beni Projesi (Düşün-Uygula-Yaşat) kapsamında salgın 
sürecinde de kitap okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla “Şehri Nuh Kitap Okuma Saati” etkinliği 
yapılmaktadır. Kamu kurumları, aileler ve öğrencilere özgü okuma saati programı olmak üzere 
hazırlanıp uygulanmıştır. Bir ay içerisinde kamu kurum personelleri 5.480, veliler 7.851, öğrenciler 
31.872 kitap toplam 45.203 kitap okumuştur. İlimizde kitap okuma kültürünün yaygınlaşması için 
kamu kurumları ile işbirliği geliştirilerek devam etmektedir.
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YARIŞMALARIMIZ
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Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün destekleriyle Samsun RK. Bilim 
ve Sanat Merkezi & “İzmanço” iş birliği ile Türkiye geneli BİLSEM’lerde 
öğrenim gören öğrencilerin kültürel, sanatsal seçki ve çalışmalara katılımının 
sağlanması hedeflenen "Bilsemde Barış Abi" resim yarışmasında öğrencimiz 
Ecrin Dilem Gökay ilkokul kategorisinde Türkiye birincisi olmuştur. 1. olan 
öğrencimiz 2 gün İstanbul’da konaklayacak olup Barış MANÇO'nun evini 
ziyaret ettikten sonra vapur turunda çeşitli etkinliklere katılacaktır. 
Öğrencimizi tebrik ediyoruz.

İLKOKUL ÖĞRENCİMİZ
TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ İLİMİZE GETİRDİ
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Güçlükonak ilçemizde görev yapan Türkçe Öğretmemiz Coşkun Erol, 
edebiyat ve yazın alanında yaptığı çalışmalarla her geçen gün daha 
büyük işlere imza atmaya devam ediyor. 
Yazarımız, Haziran 2021’de psikolojik roman türündeki ilk eseri olan 
“Canhıraş”ı yayınlamış ve edebiyat çevrelerince büyük ilgi görmüştü. 
Bu başarısını 29.10.2021 ile 17.12.2021 tarihleri arasında Biga İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından uygun görülerek ülke çapında düzenlenen "Pandemide 
Öğretmen Olmak" konulu anı yarışmasında Türkiye birincisi olarak 
taçlandırdı ve ilimizi Türkiye geneli bir yarışmada en üste taşımayı 
başardı.  
“Milat” isimli eseriyle birinci olan yazarımız bu eserinin de içinde 
bulunduğu bir kitabı daha yakın zamanda edebiyat dünyasına 
kazandırmaya hazırlanıyor. 
Kitabını İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet ÖZDEMİR’e bizzat 
takdim eden yazarımız, ilgisi ve takdiri için kendisine teşekkürlerini 
ileterek " Güzel işler güzel insanların desteği ile başarılabilir." dedi

ANI
YARIŞMASI
TÜRKİYE
BİRİNCİLİĞİ
ELDE
ETTİK

PANDEMİDE
ÖĞRETMEN
OLMAK

SIRNAK
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Voleybol Yıldız Kızlar Kategorisinde Van Bölge Şampiyonasında ilimizi temsil eden Şenoba Şehit Er 
Şeref Bulut Ortaokulumuz rakiplerini eleyerek finale yükselmiştir.

VOLEYBOLCU KIZLARIMIZ 
FİNALDE

SIRNAK
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Gaziantep’te yapılan Okullararası Atletizm/Kros Müsabakalarında ilimizi temsil eden İdil Final MTAL 
Genç Kızlar Kategorisinde takım halinde 3.olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanmışlardır. 
Bireysel olarak ve grup halinde dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

ATLETİZM / KROS TAKIMIMIZ 
TÜRKİYE FİNALLERİNE BİLET ALDI

SIRNAK
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Şırnak Anadolu Lisesi öğrencisi Valat Bilir ve Şehit Ahmet Kara AİHL öğrencisi Cudi Alkış Halter 
Branşında Gençler kategorisinde İl 1. si olduktan sonra 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Isparta'da 
düzenlenen "Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında" Türkiye 3.sü olmuştur. Öğrencilerimizin 
başarılarının devamını dileriz.

HALTERDE İKİ SPORCUMUZ İLE 
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜKLERİMİZİ ALDIK

SIRNAK



31

Van ilimizde düzenlenenen, Yıldız Erkekler Voleybol Bölge Müsabakalarında ilimizi temsil eden Silopi 
Ortaköy Ortaokulu’muz bölge şampiyonu olmuştur.

VOLEYBOLCU YILDIZ ERKEKLERİMİZ 
BÖLGE ŞAMPİYONU!

SIRNAK
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ULUSAL BASINDA BİZ
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https://twitter.com/farukkucuk2544/status/1464864159586308109?s=20

ve daha fazlası...

SIRNAK

https://www.sabah.com.tr/sirnak/2022/01/01/bakan-soylu-cizre-

https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-haberi-icis-

https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/sirnak/silopi/silo-

https://www.star.com.tr/guncel/sirnakli-baba-direksiyon-sal-

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/sirnak/merkez/ma-

https://www.konhaber.com/haber-icisleri_bakani_soylu_ciz-

https://www.mynet.com/icisleri-bakani-soylu-cizrede-sehit-

https://www.ulusal.com.tr/haber/8485534/sirnakta-ogrencilerin-hayali-gercek-oldu

ve daha fazlası...
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ŞIRNAK’TAN FOTOĞRAFLAR
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Şırnak günbatımı fotoğraflarını objektifine alan Mehmet Bilir’e teşekkür ediyoruz.

SIRNAK
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Şırnak kış fotoğraflarını objektifine alan Şırnak Ajans’a teşekkür ediyoruz.
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TEŞEKKÜRLER

SIRNAK
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