
 
 

 



Sayfa | 1  
 

 

 

 



Sayfa | 2  
 

İÇİNDEKİLER 

 

1-GİRİŞ ........................................................................................................ 3 

2- İYİ ÖRNEKLER .................................................................................... 4 

3-STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI .................................... 10 

4-EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (TKY) ........................ 13 

5-YEREL PROJELER ............................................................................. 16 

6-AB PROJELERİ ................................................................................... 26 

7- TÜBİTAK PROJELERİ ..................................................................... 28 

8- DİĞER BİLGİLER .............................................................................. 45 

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ ....................................................................... 49 

 

 

 

 

 



Sayfa | 3  
 

1-GİRİŞ 

 

İçinde bulunduğumuz bilişim çağıyla birlikte eğitimde araştırma-geliştirme faaliyetleri büyük 

önem kazanmıştır. Müdürlüğümüz bünyesindeki AR-GE biriminin temel faaliyet alanı, insan ve 

kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalardır. Araştırma; bilinmeyeni 

bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik faaliyetlerdir. Geliştirme ise; mevcut bilgiyi 

ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme faaliyetidir. Kurulduğu tarihten 

itibaren; stratejik planlama, AB ve yerel projeler, kalite yönetimi uygulamaları, iç kontrol sistemi ve 

sunulan hizmetlerin niteliğine yönelik çalışmalar yürüten AR-GE birimi, eğitime katkı noktasında 

önemli roller üstlenerek misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 08.05.2014 tarihinde 

yayımlanan AR-GE Birimleri Yönergesi hükümlerince Batman Mili Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

biriminde görevlendirilmek üzere 4 ASKE (Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi, 

2 PEK (Proje Ekibi) olmak üzere toplam 6 (altı) kontenjan verilmiştir  

 

Altı ayda bir yayınlanacak olan bu e-bülten ile kamuoyunu müdürlüğümüzün AR–GE 

çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bu e-bülten her yıl Ocak ve Temmuz ayında 

müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacak, ayrıca basınımızla da paylaşılarak kamuoyu 

aydınlatmaya çalışılacaktır. İl eğitimine büyük fayda sağladığına inandığım AR-GE ekibimize 

yaptıkları ve bundan sonrada yapacakları çalışmalar için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.  

 

 

Mehmet ÇELİK  

Batman İl Milli Eğitim Müdürü 
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2- İYİ ÖRNEKLER 

 

TÜBİTAK Finalinde Sergilenecek Projelerin %5’i Batman’dan 

 
81 ilden toplan 100 projenin yarışacağı TÜBİTAK finaline Batman 5 proje ile katılarak 

önemli bir başarı elde etti. 

 

TÜBİTAK projelerinde bu yıl önemli bir başarı yakalandığını söyleyen Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet ÇELİK 4006 projelerinde de Türkiye biricisi olduk ve Batman il olarak ilk defa 5 proje ile 

Ankara’da Türkiye finallerine katılacak dedi. 

 

TÜBİTAK Finalinde sergilenecek 100 projenin 5’i Batmanın diyen, Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet ÇELİK; “TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen, ortaöğretim öğrencileri arası araştırma 

projeleri yarışması, bu yıl Van bölge sergisine ilimizden 23 proje davet edilmişti.  Bölge finalinde 

yapılan değerlendirmeler sonucunda Ankara ilinde yapılacak olan ülke finalde sergilenmeye değer 

görülen 18 projeden 5’i ilimizden katılan projelerden seçildi. 8 ilin bağlı olduğu Van bölgesinde finale 

ilk kez 5 proje birden gönderilen Batman bilimsel proje çıkışını sürdürüyor. Van bölge finalinde 

ayrıca 1 projemiz ikinci 4 projemiz ise üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Batman olarak 

TÜBİTAK ile “ Robot-Bilim Projeleri” çalışmasını başlatmış durumdayız. Bu çalışmayı Batman 

ilimizde gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. 
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Van Bölge Finallerinde Sergilenecek 99 Projeden 23’u Batman’dan 

 
Batman Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında TÜBİTAK’a sunduğu 

315 proje ile bu yıl bölge illerinde en çok proje sunan ikinci il olmuştu. Kabul edilen proje sayısı ile 

de Batman Van ili ile birlikte bu yılda bölge birincisi oldu. 

 

27 Ocak 2015 tarihinde sona eren, TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri 

dalında, yapılan proje başvurularında, Batman bir önceki yıla oranla proje sayısını 134 proje 

arttırarak, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı proje başvurularında, toplam 315 proje ile bölge illerine 

fark atmıştı. TÜBİTAK Van bölgesinde bu yıl sergilenecek olan 99 projenin 23’ünün Batman ilinden 

sunulan projelerden seçmiş olması bu yılda Batman’ı Van ile en çok projesi sergilenecek il yaptı.  

Sergilenecek 23 proje ile ilgili açıklamada bulunan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, bu ilimiz 

açısından önemli bir başarıdır dedi.  

 

Yakın gelecekte güzel günler bizi bekliyor diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; 

“Batman 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında TÜBİTAK’a proje başvurularında 59 okuldan toplam 

315 proje ile başvuru yapılmıştı. Başvurusu yapılan projelerin Batman geneline yayılmış olması 

eğitimin kalitesi açısından önemliydi. Van bölge finallerinde bu yıl sergilenecek olan, 99 projenin 23 

tanesinin ilimizden seçilmiş olması, bizi ayrıca sevindirmiştir. İlimizden seçilen 23 proje içinde, 

Batman Anadolu Lisemizin 5 projesi bulunmaktadır. Hatırlanacağı gibi okullar bazında Türkiye 

genelinde Batman Anadolu Lisemiz en çok proje başvurusu yapan 3. okul olmuştu.  İlimizden yapılan 

proje başvuru sayısında, bir önceki yıla oranla önemli oranda artış olması, TÜBİTAK kurumunun da 

dikkatini çekti ve bizimle ortak “ Robot-Bilim Projeleri” çalışmasını başlattı. Bu proje kapsamında 

Proje Koordinatörleri ilimizdeki okullarda ilgili 2 öğretmeni eğiterek, öğretmenlerin kendi 

okullarında öğrencileri, TÜBİTAK tarafından sağlanacak materyallerle proje yapacak seviyeye 

gelmeleri noktasında eğitecekler. Batman Bu çalışmayla önümüzdeki yıllarda bilimsel projelerle 

Türkiye’nin belli başlı illeri arasında yerini hızla alacak” dedi.   
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Özel Olimpiyat Oyunlarından Başarı İle Döndüler 

 
 

Batman Özel Eğitim Uygulama  Merkezi Öğrencileri, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik’i 

ziyaret etti. Okul Müdürü Veysi Aksoy, Müdür Yardımcısı Nizametin Demir ve Beden Eğitimi 

Öğretmeni Orhan Öztürkmen ile birlikte kendisini ziyaret eden, Batman Özel Eğitim Uygulama  

Merkezi Öğrencilerini  makamında konuk eden, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik öğrencilerle bir 

süre sohbet etti, Adana’da yapılan Özel Olimpiyat Oyunları hakkında, Okul Müdürü ve 

Öğretmenlerinden bilgi aldı. 

 

8-9 Mayıs tarihlerinde 20 dolayında ilin katılımı ile Adana İl merkezinde gerçekleşen,  Özel 

Olimpiyat Oyunlarına ilimizden katılan Batman Özel Eğitim Uygulama  Merkezi Öğrencileri, masa 

tenisi, uzun atlama, 50-100 ve 200 metre bayrak koşularında 2 birincilik, 3 ikincilik ve 5 üçüncülük 

olmak üzere, çeşitli dereceler elde ettiklerini ifade eden, Batman Özel Eğitim Uygulama  Merkezi 

Müdürü Veysi Aksoy, önümüzdeki yıl daha geniş bir katılımla, olimpiyat oyunlarına katılmayı 

hedeflediklerini söyledi 

 

Özel Çocuklarımızın sosyal etkinliklere ve gezilere katılması  bizi mutlu ediyor diyen, Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet Çelik; “Sevgili çocuklar sizi kutluyorum, başarılarınızın devamını 

diliyorum. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel çocuklarımıza daha iyi bir ortam ve imkan 

sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilimize, Özel Eğitim Anaokulu kazandırma  

hazırlıklarımız da devam ediyor” dedi. 

 

Yapılan ziyaretin sonunda başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler veren Çelik, onlarla hatıra 

fotoğrafı çektirdi.  
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Batman’a İki Yeşil Bayrak 

 
 
  Güneydoğu Anadolu bölgesinde iki yılda bir, okullara verilen 2 yeşil bayrağı, ilimizin iki 

güzide kurumu almayı başardı.  

 

Uluslararası çevre programı Eco-School programı kapsamında,  2 yıl süren çöp ve atıklar ile 

ilgili çalışmalar sonunda ilimizde eğitim veren  Kültür Anaokulu ve TED Koleji, Güneydoğu’ya 

verilen 2 yeşil bayrağı alarak önemli bir başarıya imza attılar. İlk Tören Kültür Anaokulu okul 

bahçesinde yapıldı. Buradaki törene Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Milli Eğitim Müdürü 

Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu, Şube Müdürü Beşir Tileği, Okul Müdürleri, Öğretmenler, 

Öğrenciler ve Veliler katıldı. 

 

İki yıllık çalışma sonunda, okul idaresi, öğretmenler ve velilerin iş birliği sonucu, 

Güneydoğu’da verilen iki yeşil  bayraktan birini alan, Kültür Anaokulu doğa dostu okul olduğunu 

tescillemiş oldu.  Okul Müdürü Mehmet Eşref Çiftçi, Yeşil Bayrağın alınmasında önemli katkıları 

olan, öğretmen ve velilere teşekkür etti, hep birlikte yeşil bayrağı almanın haklı gururunu 

yaşadıklarını ifade etti.Yeşil bayrağı almaya hak kazanan okul idaresi ve velileri kutlayan Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet Çelik daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

 

Okul idaresi, öğretmen ve velilerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum diyen, 

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik; “Eko okul projesi insanın kendisiyle, çevresiyle uyumlu 

olmasıdır.Atık malzemelerden elde edilen geri dönüşüm kazanımları, gelişmiş ülkelerde oldukça 

yüksek seviyelerdedir. Günlük yaşantımızda bağlantılı olduğumuz her şeyin tekrar kullanıma 

kazandırılması, israfı önleme ve tasarrufta istenilen düzeye gelmede önemli. Ben, 2 yıllık çalışma 
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sonunda Güneydoğu’ya verilen iki yeşil bayrağın, ilimizde eğitim veren Kültür Anaokulu ve TED 

Koleji okulumuzun kazanmış olmasından dolayı iki okulumuzun idaresi, öğretmenleri, öğrencileri ve 

velilerini kutluyorum” dedi. 

 

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik Kültür Anaokulunda gerçekleşen programın ardından 

TED Kolejine geçerek burada yapılan yeşil bayrak törenine katıldı. 

 

Dünyada 53 ülkede uygulanan eko okul programında amaç çevre bilincinin ve çevre 

yönetiminin oluşturulmasıdır. Uygulanan program kapsamında öğrenciler, öğretmenler, kurum 

çalışanları ve idareciler birlikte çevreyi korumak ve geri dönüşümün önemi ile ilgili farkındalık 

oluşturacak etkinlikler yapılmaktadır 

 

Doğankavak Ortaokulu Öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Çelik’in Konuğuydu 

 

 

 
TÜBİTAK ‘Robot Bilim Etkinliği’nde başarılı olan, DoğankavakKöyü Ortaokulu 

Öğrencileri, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik’i ziyaret etti. 

 

Beşiri İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Selim Karahanlı, Doğankavak Ortaokul Müdürü Yunus 

Doğan, Öğretmenleri Süleyman Yılmaz ve Burcu Ceyhan ile birlikte  Beşiri-Doğankavak Köyü 

Ortaokulu Öğrencilerini makamında konuk eden, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Öğretmen ve 

Öğrencilerle bir süre sohbet etti.  Ankara’da Hacettepe Üniversitesi kampusunda gerçekleşen, 250 

projenin sergilendiği TÜBİTAK ‘Robot Bilim Etkinliği’nde, ‘Teşekkür Eden Çöp Kovası Robotu’ 
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ile ödül alan, Beşiri-Doğankavak Köyü Ortaokulu Öğrencilerinin duygularını soran , Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet Çelik, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı. 

 

Sevgili çocuklar Ankara’da gerçekleşen, ‘Robot Bilim Etkinliği’nde gurur kaynağımız 

oldunuz diyen,Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik; "Başarmak güzel bir şey, inanıyorum ki bu 

başarınız akademik derslerinize de yansıyacaktır. Çalışmanın başarıyı, başarının da mutluluğu 

getirdiğini bu başarınızla bize gösterdiniz. Arkadaşlarınıza ve sizden küçük kardeşlerinize güzel 

örnek oldunuz. Okul ve eğitim insanı toplumda hedeflediği yere taşır, unutmayınız eğitim hedeflenen 

başarıya ulaşmak için bir araçtır. Biz ve devletimiz sizi çok seviyoruz. Tüm çalışmalar çabalar sizin 

daha güzel bir geleceğe ulaşmanız içindir. Bu anlamlı başarıda emeği geçen İdareci ve öğretmen 

arkadaşlara teşekkür ediyor, siz sevgili öğrencilerimizi kutluyor  başarınızın devamını diliyorum” 

dedi. 

Çelik gerçekleşen ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, onlarla hatıra fotoğrafı 

çektirdi. 

 

TÜBİTAK ‘Robot Bilim Etkinliği’nde Ödül Alan 7 Projeden Biri Batman’ın  

 

 
Ankara’da gerçekleşen, TÜBİTAK ‘Robot Bilim Etkinliği’ne katılan Batmanlı öğrenciler, 

ödül alarak Batman döndüler. 

 

Ankara Hacettepe Üniversitesinin Beytepe Kongre Merkezinde gerçekleşen, TÜBİTAK 

‘Robot Bilim Etkinliği’ne, ilimiz 6 proje ile yer aldı. TÜBİTAK ‘Robot Bilim Etkinliği’ne İlimizden 

İMKB Ortaokulu, Beşiri Doğankavak Ortaokulu ve Çay Mahallesi İmam Hatip Ortaokulundan 

toplam 6 proje ile katılım oldu. Yurt genelinde toplan 250 projenin sergilendiği, TÜBİTAK ‘Robot 
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Bilim Etkinliği’nde 7 proje ödül almaya layık görüldü. Ödül alan projeler arasında Beşiri Doğankavak 

Ortaokulu öğrencilerinin projesi de yer aldı. Ankara Hacettepe Üniversitesinin  Beytepe Kongre 

Merkezinde 3 gün boyunca ziyaretçilerin  beğenisine  sunulan projelerinin sergilendiği stantlara 

yoğun ilgi vardı. Batman öğrenci kafilesinin projelerinin sergilendiği stantları ziyaret eden, Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, TÜBİTAK Başkan Yardımcıları, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 

diğer illerin Milli Eğitim Müdürleri Robot projeleri hakkında öğrencilerden bilgi aldılar.  Stant 

ziyaretinde Batman’ı temsil eden öğrencilerle bir süre sohbet eden, Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

Çelik, ödüle layık görülen projelerden birinin, Batman’ın projesi olmasından duyduğu mutluluğu 

ifade etti ve öğrencileri kutladı. 

 

Batman bu yıl TÜBİTAK projelerinde önemli başarılar elde etti diyen Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet Çelik; “İlimizi TÜBİTAK ‘Robot Bilim Etkinliği’nde temsil etmiş olmanız bizi mutlu 

etmiştir.  Sergilenen 250 proje arasında ödüle layık görülen 7 proje arasında Batman’ın bir projesinin 

olması onur verici bir durum. ‘Robot Bilim Etkinliği Batman kafilesinde yer alan çalışma arkadaşım 

Şube Müdürü Beşir Tileği, TÜBİTAK il koordinatörü Kamuran Aldemir, Öğretmen Arkadaşlar ve 

sevgili öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. 

3-STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

 

 

 

Batman Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığının 16/ 09/ 2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan 2015-

2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı ile 2013 Ekim ayında başlatılmıştır. Bu kapsamda; 

 Müdürlüğümüz bünyesinde Stratejik Plan Üst Kurulu oluşturuldu. 

 İl MEM SP Koordinasyon Ekibi ve her şubeden en az bir personelin katılımıyla İl MEM Stratejik 

Plan Ekibi oluşturuldu. 
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 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Takvimi hazırlandı. 

 İl MEM Stratejik Plan Üst Kuruluna ve Stratejik Plan Ekibine “Stratejik Planlamada Durum 

Analizi” konulu eğitimler verildi.  

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Üst Kurul ve Birim Şefleri ile SWOT Analizi çalışması yapıldı. 

 Stratejik Planlama Üst Kurul ve Stratejik Planlama ve Koordinasyon Ekibinin Çalışma Planı 

çerçevesinde aylık değerlendirme toplantıları yapıldı (Aylık olağan İlçe Milli Eğitim Müdürleri 

Toplantısında yer alan gündem maddelerinden ‘’2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı’’ 

çerçevesinde ilçelerde yapılacak faaliyetler ve eğitimler görüşülmüştür.) 

 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı Çalışma Takvimi gereği, Müdürlüğüz ve bağlı  

kurumların görüşlerini paylaşmaları için ‘’İç Paydaş Anketi’’ ve ‘’Dış Paydaş Anketi’’ 

müdürlüğümüz web sitesinde yayınlamış olup, İlgili anketler tamamlanınca, müdürlüğümüz SP de 

değerlendirmesi sağlandı. 

 Ayrıca Mevcut durum analizi bölümünde paydaş analizi aşamasında Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içeriden ya da dışarıdan olumlu ya da olumsuz etkileyen iç ve dış 

paydaşlarımızla birebir görüşülerek, veriler toplanmış ve analizler oluşturulmuştur.  

 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı Çalışma Takvimi gereği, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri ve bağlı okul ve kurumlar için hazırlanan EK 1 ve EK 2 SP Üst Kurul ve SP Ekibi 

formları oluşturuldu müdürlüğün web sayfasında yayınlanarak oluşturulan ekiplerin SP birimine 

bildirilmesi sağlandı. 

İlçelere “Strateji Planlama” Semineri 

 
İlimize bağlı beş ilçenin Milli Eğitim Yöneticilerine, “Strateji Planlama ve Bilgilendirme” semineri 

verildi. 
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Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bulunan, seminer salonunda gerçekleşen Strateji 

Planlama ve Bilgilendirme” seminerine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, Strateji Planlama 

Şube Müdürü Abdurrahman KARDAŞ, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf,  Kozluk ve Sason ilçelerinin, İlçe 

Milli Eğitim Müdürleri ile strateji planlamadan sorumlu Şube Müdürleri katıldı. Gerçekleşen 

seminerde, 2015-2019 döneminde yapılacak olan strateji planlamanın amacı ve hedefleri, İl Strateji 

Koordinatörü Mustafa ARSLAN tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren 

bilgilendirme seminerinde kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, strateji 

planlamanın önemine değindi. 

 

Stratejik planlama bize ve topluma mesaj veren güçlü bir iradenin beyanıdır diyen, İl Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet ÇELİK; “ Stratejik planlama, geleceğe yönelik ulaşmak istediğimiz hedefin 

tablosunu oluşturma, ama aynı zamanda, o noktaya ulaştıracak teknik ve yöntemin belirlendiği, 

kararlaştırıldığı yolun dokümanlarıdır. Stratejik planlama, emek harcanması gereken uzun soluklu, 

ilmik, ilmik dokunması gereken bir süreçtir. Adım, adım gidilen yolda, güçlü bir irade ortaya 

koymaktır. 2015-2019 Stratejik Plan Çalışmalarıyla Batman’ın eğitimde hızla arzulanan hedefe doğru 

yol alacağına inanıyorum” dedi.   

 

Milli Eğitim Müdürü ÇELİK “Geleceği İnşa Etmek Zorundayız” 

 
‘Vizyon ve Strateji Geliştirme’ toplantılarının ilki Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK’in 

katılımıyla gerçekleşti. 

 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda ilki gerçekleşen ‘Vizyon ve Strateji 

Geliştirme’ toplantısına Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, Şube Müdürleri, Halk Eğitim Merkezi 

Müdürü, merkez ve ilçelerde eğitim veren Okul Müdürleri katıldı. 



Sayfa | 13  
 

 

Geleceği inşa etmek zorundayız diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; “Yönettiğimiz 

kurumların 10 yıl sonra nasıl ve nerede olmasını hedefliyoruz, vizyonumuz nedir ve nasıl bir strateji 

ile hedefimize varacağız, bu hedefimize ulaşmak için kurumlarımızda takım ruhunu nasıl 

oluşturacağız, tüm bunlar ‘Vizyon ve Strateji Geliştirme’ toplantılarında paylaşacağımız bilgi ve 

önerilerle şekillenecek ve bize hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır. Bizler geleceğe yön 

verecek kuruların başında bulunan yöneticiler olarak eğitim verdiğimiz 200 bin öğrenciyi geleceğe 

hazırlamakla mükellefiz. 200 bin enerji dinamiğini doğru hedefe yönlendirdiğiniz zaman toplumun 

varmak istediği muasır medeniyete ve kalkınmışlığı yakalamış, değer üreten bir nesil yetiştirilmesine 

önemli bir katkı sunmuş olacaksınız. Biz idareciliğimizle öğretmen ve öğrencilerimize doğru yönü 

gösteren pusula misali doğru hedefe yönlendirmek zorundayız. Bu hedefe ulaşmak için hep birlikte 

en doğru vizyon ve stratejiyi hep birlikte oluşturarak yolumuza devam edeceğiz.  ‘Vizyon ve Strateji 

Geliştirme’ toplantılarımızın eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

 

4-EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (TKY) 

 

Toplam Kalite Yönetimi “ihtiyaca uygun olma ve memnuniyeti sağlama” şeklinde 

tanımlanabilecek kalite, günümüzde ürün ve hizmetler için vazgeçilmez unsur haline gelmiştir. 

Kaliteye ulaşmanın yolu ise eğitilmiş nitelikli çalışandan geçmektedir. Bu anlamda kalitenin arka 

planında (birey ve kurum için) yetkinlik bulunmaktadır. Bu yetkinliğin artırılması çalışmalarında 

bireysel ve kurumsal anlamda performansın objektif olarak ölçülmesi ilk adımı oluşturur. 

 

Okul Müdürlerine ‘Yönetim Becerileri ve Liderlik’ Semineri 
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Milli Eğitim Müdürlüğü Okul müdürlerine yönelik, ‘Yönetim Becerileri ve Liderlik’ konulu 

bir seminer verdi. 

 

Atatürk Orta Okulu konferans salonunda gerçekleşen, Yönetim Becerileri ve Liderlik’ 

seminerine, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli 

Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı. Seminer Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

ÇELİK’in açış konuşmasıyla başladı. 

 

Siz değerli okul yöneticileri, okul kültürünün en iyi temsilcisi olmak durumundasınız diyen, 

Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; “Okul kültürünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, bireysel 

gelişim sürecini ve başarılı okul liderliğini zorunlu kılar. Sosyalleşme sürecinde oluşturulan okul 

normlarının kurumsallaşması, güçlü okul toplumunda ihtiyaç duyulan temel bileşenler haline gelir. 

Güçlü bir okul toplumu, birçok farklı bireyin görüşlerinin bir sentezidir. Bunlar öğrencilere yüksek 

düzeyde yarar sağlayacak olan amaçlarda değer kazanır. Okul toplumunun sürekliliği, öğretmenleri 

ikame eder. Yani birinin yokluğunu diğeri telafi edebilme istek ve becerisini gösterecek bireyler 

haline gelmelerini sağlar. Kısacası yönetim becerisi, hayatı kolaylaştırma yolunda pratikler 

geliştirme, anlama ve değer verebilmedir. Eğitim kalitesini arzuladığımız düzeye çıkarabilmek için, 

öğretirken aynı zamanda öğrenen, birer yönetici olmak zorundayız. Yeniliğe ve bilgiye açık, yönetim 

anlayışımızı, içinde olduğumuz günü, bir önceki günden daha ileriye taşımış, bir çaba içinde 

olmalıyız. Bu gün burada bizimle birlikte olan, bilgi ve deneyimini bize aktaracak, değerli hocamız 

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU’na teşekkür ediyor, bu seminerin hepimize yararlı olacağına 

inanıyorum” dedi. 

 

Açış konuşmasının ardından, Gazi üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU, 

yaklaşık 3 saat süren  ‘Yönetim Becerileri ve Liderlik’ seminerini verdi. 

 

“Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı” Başladı 
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Batman Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) arasında imzalanan 

protokol gereği, ÖRAV uzmanları tarafından, ´Eğitim yöneticisi ve geliştirme programı´ projesi 

kapsamında, 70 Okul Müdürüne hizmet içi eğitim verilmeye başlandı.  

 

Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, Batman Merkez Anadolu Lisesinde başlayan ´Eğitim 

yöneticisi ve geliştirme programı´ hizmet içi eğitim seminerini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette 

konuşan Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, hizmet içi eğitimlerle idareciler arasında kaynaşma 

sağlandığına dikkat çekti. 

 

Bu eğitimde her şeyden önce bir paylaşım söz konusu, bu nedenle verilen eğitimin dışında, 

bilgi, birikim ve tecrübeler de paylaşılmaktadır diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; “Bu 

güne kadar 6 eğitim çalışması yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İdareciler olarak zaman, zaman 

sorunlar karşısında zorlanıyor olabiliriz, ancak tüm bunlara rağmen kendimizi geliştirerek, bu 

sorunları farklı bakışlarla çözebiliriz. Okulumuzdaki yönetim anlayışı, duruşu ve iletişim tarzımız, 

hepsi bu eğitimlerden belirli derecede etkilenecek. Milli Eğitim Camiası olarak, hep birlikte güzel 

başarılara imza atacağız, müthiş bir enerji ve istek var. Çok güzel başarılar ortaya çıkıyor. Tüm bu 

başarıların yanında aldığımız eğitimlerle ve yaptığımız çalışmalarla, biz camiamızı tanımak, 

araştırmalar yapmak istiyoruz.  Bu çalışmaları kör düğüşü yapmıyoruz, önümüzü görmek istiyoruz. 

Bilinçli ve bilimsel çalışıyoruz, ancak sağlıklı verilere ve çözüme bu şekilde ulaşabiliriz. Milli eğitim 

idaresi olarak, her zaman her yere ulaşamayabiliriz, ancak siz okul idarecileri olarak hep ordasınız ve 

bu büyük camianın birer temsilcisisiniz, hedeflediğimiz başarıyı hep birlikte yakalayacağız” dedi. 

Toplam 100 saat sürecek olan ́ Eğitim yöneticisi ve geliştirme programı´ eğitiminin 64 saati yüz yüze, 

36 saati ise uzaktan öğrenme modeliyle 4 haftada tamamlanacak 

 

İdareci ve Okul Müdürlerine “Değerler Eğitimi” Bilgilendirme Toplantısı Milli Eğitim 

Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Değerler Eğitimi Komisyonu” ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Batman Gazi Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi, konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Milli 

Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı M. Baki ÖZTÜRK, Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet ÇELİK, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Şafi ÖZPERK, İlçe Milli Eğitim 

Müdürleri, Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı. Toplantının açış konuşmasının ardından, 

Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı M. Baki ÖZTÜRK, “Değerler Eğitimi” konusunda 

yaklaşık 2 saat süren bir konuşma yaptı. Konuşmasında “Değerler Eğitimi” ve değerlerin toplum ile 

birey üzerinde etkili olmasının yöntemini verdiği örneklerle anlattı. Toplantı sonunda bir teşekkür 

konuşması yapan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, Stratejik Planlama ve Yönetim Daire 

Başkanı M. Baki ÖZTÜRK ve tüm idarecilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

 

Değerlerimiz medeniyetimizin en önemli zenginliğidir diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

ÇELİK; “Değerlerimiz olmazsa olmazlarımızdandır. Stratejik Planlama ve Yönetim Daire 

Başkanımız, medeniyetimizin güzellikleri olan değerlerimizi ile batının ortaya koyduğu gelişimin, 
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sentezlenmiş halini güzel örneklerle bize anlattı. Bunu hep birlikte gördük, gerçektende biz değişirsek 

her şey değişir. Müdürlüğümüz ve tüm idareci arkadaşlarım buna yürekten inanıyor. Yürüttüğümüz 

çalışmalarda daima değişikliğe ve yenilikçiliğe açık, kendimizi değiştirerek başladığımız yolda, 

başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ben Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanımıza, 

yoğun programına rağmen, davetimizi kırmayıp teşrif ettiği için ve değerli engin bilgilerini bizimle 

paylaştığı için, şahsım, kurumun ve idareci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi. 

 

5-YEREL PROJELER 

 

‘Biri Kitap Kurdu Mu Dedi !’ Projesi Start Aldı 

 
‘Biri Kitap Kurdu Mu Dedi !’ Projesi TÜPRAŞ Ortaokulunda öğrencilere kitap dağıtımıyla başladı. 
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TÜPRAŞ Ortaokulunda startı verilen projenin açılışına Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK 

Okul İdaresi, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Emin EZGİN proje hakkında Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK’e bilgi verdi. 

 

Başarının anahtarı okuma alışkanlığı ve okuma kültürü kazanmakla olur diyen, Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet ÇELİK; “Biri Kitap Kurdu Mu Dedi!’ Projesi anlamlı ve güzel bir proje, emeği 

geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir camia olan Milli Eğitim, hedeflediği başarıyı yeni 

nesillere kitap okuma alışkanlığı ve topluma kitap okuma kültürünü kazandırmakla ulaşacak. Kitap 

en iyi arkadaştır ve medeniyete toplumu ulaştıran bilgiyi içinde barındıran kaynaktır. Bu açıdan 

sevgili çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmalıyız. Kitap okuma alışkanlığı kazanmış 

çocuk geleceğe daha güvenle bakıyor, daha mutlu ve daha başarılı oluyor. Bu projenin diğer 

okullarımız tarafından örnek alınıp uygulanması gerektiğine inanıyorum” dedi.   

 

Milli Eğitim Müdürü ÇELİK’in konuşmasının ardından, Okul idaresi ve Türkçe 

öğretmenlerinin öğrencilere okumayı sevdirmek, sözcük dağarcığını zenginleştirmek, topluma örnek 

olacak davranışlar sergilemelerini sağlamak, anlama ve anlatma becerilerini kazandırmak amacı 

taşıyan ‘ Biri Kitap Kurdu mu Dedi!’ projesi için alınan 1000 adet kitap öğrencilere dağıtıldı.  

Dağıtımı yapılan ve 25 farklı kitaptan oluşan kitaplar, dönüşümlü olarak 2.dönem sonuna kadar, tüm 

öğrenciler tarafından okunması sağlanacak. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra, 

açılacak okuma stantlarla topluma okuma kültürü kazandırma, farkındalık oluşturama ve yazar-okur 

buluşması yapılacaktır. 

 

ÇELİK; Bilgiyle Korunacak, Çalışarak Mutlu Olacaksınız 

 
Batman Tillolular Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğinin, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen ‘’Bağımlılıktan 
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Özgürlüğe Kanat Çırpan Genç Yürekler’’ adlı proje doğrultusunda, Prof. Dr. Üstün Dökmen 

danışmanlığında yazılan “Çalıntı Düşler’’ tiyatro oyunu sahnelenmeye devam ediyor. 

 

 “Tiyatro Yeniden” oyuncuları tarafından Batman İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans 

Salonu’nda sahnelenen ‘’Çalıntı Düşler’’ adlı tiyatro oyunu öncesi öğrencilere Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet ÇELİK her türlü madde bağımlılığından uzak durmaları mutlu bir yaşam için gerekli 

olduğunu anlattı. 

 

Van’ın bir köyünde 11 çocuklu bir ailenin şanslı bir bireyi olarak dünyaya geldim diyen, Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; “En büyük şansım iyi ve idealist bir öğretmen ile okuma hayatına 

başlamam oldu. Birleştirilmiş bir sınıfta başlayan okul hayatımda, başarıyı çok okuyarak yakaladım. 

Lise yıllarında arkadaşlarım dershanelere giderken, ben onların kitaplarını okuyarak onlardan daha 

çok bilgiye sahip oldum. O yıllarda birlikte okuduğumuz bazı genç arkadaşlarım, madde bağımlısı 

olmuşlardı. O arkadaşların içine düştükleri durumu görüyor, onlara üzülüyordum. Bu gün hiçbir kötü 

alışkanlığa bulaşmamış olmaktan dolayı, kendimi mutlu hissediyorum ve öyle bir yanlışa girmemiş 

olmaktan güç alıyorum. Çok okuyarak, çalışarak bu güne geldim, bir yanlış tercih sonucu 

öğretmenliği kazanmıştım ama bu gün diyorum ki, iyi ki de o yanlış tercihi yapmışım. Bu gün 

yaklaşık 200 bin öğrencisi olan Batman gibi güzel bir şehirde, Milli Eğitim Müdürü olmanın onurunu 

yaşıyorum. Batman ilimiz, genç nüfusun ortaya koyduğu enerjisiyle muazzam bir şehir. Sevgili 

gençler, siz her kesim için çok önemlisiniz. Ve her oluşum hedefine ulaşmak için sizi kazanmak, 

etkilemek istiyor. Ancak her şeye inat, çok çalışarak, okuyarak, her türlü bağımlılıktan, özgürlüğe 

kanat çırpan genç yürekler olarak, renklerinizi hayata yansıtarak, mutlu olacağınız, hayallerinizi 

gerçekleştireceksiniz. Bunu başaracağınıza, sizi pusuda bekleyen her türlü kötü alışkanlığı ve 

tehlikeyi, bilgiyle ve okumakla yeneceğinize inanıyorum. Birazdan “Çalıntı Düşler’’ tiyatro oyununu 

izleyeceksiniz, ben bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, size iyi seyirler 

diliyorum” diye konuştu. 

 

Öğrencilerden, “Ailemiz Her Şeyimiz, Ağızlar Kirlenmesin” Projesi 
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Sason İstiklal Ortaokulu ve Merkez Zorköy Ortaokulu, “Ailemiz Her Şeyimiz, Ağızlar 

Kirlenmesin” projesi farkındalık oluşturma standı açtı. 

 

Sason İstiklal Ortaokulu ve Zorköy Ortaokulunun, Eylül ayından bu yana yürüttüğü proje 

kapsamında, Batman Park AVM’de resim sergisi ve stant açıldı. Toplumda farkındalık oluşturmak 

için açılan stant ve resim sergisini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, proje hakkında 

öğretmenlerden ve proje il koordinatörü Nazlı AYPAK’tan bilgi aldı, projede emeği geçen öğretmen 

ve öğrencileri kutladı. Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK’e ziyaretinde, Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Zübeyir YILMAZ eşlik etti. 

 

“Ailemiz Her Şeyimiz, Ağızlar Kirlenmesin” projesi, çok önemli bir toplumsal mesaj veriyor 

diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; “Yürekleri kocaman olan sevgili çocuklar, bu anlamlı 

projede yer almış olmanız, projeyi çok daha önemli ve anlamlı kılmakta. Yaşadığımız toplumun ve 

dünyanın sevgi dolu, merhamet dolu olmasını istiyorsunuz. Bunu istediğimiz için bu mesajı 

küçüklerinize, akranlarınıza ve topluma vermeye çalışıyorsunuz.  Bu nedenle bu gün buradasınız.  Bu 

güzel proje ile toplumda farkındalık oluşturma ve doğru mesajı vermek için, Sason İstiklal Ortaokulu 

ve Batman Merkez Zorköy Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerimizin bize örnek olacak bu çalışmayı 

ortaya koymaları çok anlamlıdır. Milli Eğitim Camiası olarak, sizinle gurur duyuyoruz, sizi 

seviyoruz, hepiniz çok değerlisiniz. Bu güzel projede emeği geçen öğretmen arkadaşlarımızı, siz 

sevgili öğrencilerimizi ve böylesi güzel çalışmalara destek sunan, Batman Park yönetimine teşekkür 

ediyorum” diye konuştu. 

 

Proje kapsamında AVM’de açılan resim sergisinde, vatandaşlara el broşürleri verilerek 

farkındalık oluşturulma amaçlanıyor. 

 

Fen Olimpiyatları Sınavına 26 Okul Katıldı 

 
Batman Fen Lisesinin organize ettiği Fen Olimpiyatları sınavı ilimizde eğitim veren 

ortaokulların katılımı ile gerçekleşti. 

http://batman.meb.gov.tr/www/fen-olimpiyatlari-sinavina-26-okul-katildi/icerik/1569
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Batman Fen Lisesinde gerçekleşen Fen olimpiyatları sınavına 26 ortaokuldan 3’er öğrenci 

katıldı. Hafta sonu gerçekleşen ve açık uçlu soruların sorulduğu sınavda okulların puanları 13 

Mayıs’ta düzenlenecek olan bilim şenliğinde açıklanacak.   Fen Olimpiyatı sınavında birinci olan 

okula 3 adet tablet, ikinci olan okula 3 adet bisiklet ve üçüncü olan okula da 3 adet çeyrek altın 

verilecek. Ayrıca Fen Olimpiyatı sınavına katılan tüm okullara da katılım belgesi verilecek. 

 

Fen Olimpiyatları sınavının yapıldığı Batman Fen Lisesini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet Çelik, Fen Olimpiyatları sınavı ile ilgili Okul Müdürü Mehmet İsen’den bilgi aldı. Bu yıl 

ilkini gerçekleştirdiğimizi Fen Olimpiyatlarını geleneksel hale getirmek istiyoruz, diyen Okul 

Müdürü Mehmet İsen Fen Olimpiyatlarıyla sınavına 78 öğrenci katıldığını söyledi. 

 

Fen Olimpiyatları fen derslerinin öğrencilere sevdirilmesi için güzel bir adım diyen Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet Çelik; “Ayrıca ortaokul öğrencileri arasındaki fen ve teknoloji dersine olan 

ilgilerini artırmak, ortaokul öğrencilerini kaynaştırmak, öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerine 

katkı sağlamak. Öğrencilerin fen ve teknoloji alanında yorum ve muhakeme yapma kabiliyetlerini 

geliştirmek,  başarılı öğrencileri belirleyip, ödüllendirmek ve Fen Lisesini Ortaokul Öğrencilerimize 

tanıtmak” dedi. 

 

Gültepe Ortaokulunda “Pi Günü ve Kermes’’ Etkinliği 

 
Milli Eğitim Müdürlüğünün Mart ayında başlattığı, ‘’Hayat Matematik Projesi’’ kapsamında, 

Gültepe Ortaokulunda  ‘’Pi Günü ve Kermes’’ düzenledi. 
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Gültepe Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen, “Pi Günü ve Kermes’’ etkinliğine, Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet Çelik, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları M. Şafi Özperk, Zübeyir Yılmaz; Şube 

Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Veliler ve Öğrenciler katıldı. Okula gelişinde Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet Çelik’i Okul Müdürü Şehmus Aslan karşıladı, Aslan ‘’Hayat Matematik Projesi’’ 

kapsamında okulda yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Matematiğin öğrencilere sevdirilmesi 

amacıyla, Mart ayı boyunca okulun panoları matematik görselleri ile donatıldı. Öğrencilere 

matematik sembollerini gösteren tişörtler dağıtıldı. Matematik ile ilgili yarışmalar düzenlendi. 

Gerçekleşen “Pi Günü ve Kermes’’ programında öğrenciler, matematik ile ilgili şarkı, şiir, rep müziği 

ve folklor gösterisi yaptılar,  gösterilerin ardından matematik yarışmasında dereceye giren 

öğrencilere, ödülleri verildi. 

 

Matematiğin sevdirilmesi amacıyla yapılan etkinliğin, takdire değer olduğunu ifade eden Milli 

Eğitim Müdürü Çelik, ‘’Pi Günü ve Kermes’’ etkinliğinde emeği geçen, idareci, öğretmen, öğrenci 

ve velileri kutladı. 

 

Öğrencilerden “Afrika’da Bir Su Kuyusu” Projesine Destek 

 
Batman Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Öğretmen ve Öğrencilerinden, “Afrika’da Bir 

Su Kuyusu” projesine destek kermesi. 

 

Batman Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Okul bahçesinde gerçekleşen kermese, Milli 

Eğitim Müdür Yardımcıları Zübeyir YILMAZ, M. Naci ŞEMDİNOĞLU, Şube Müdürleri, STK 

temsilcileri, Eğitimciler, Öğrenciler ve Velileri katıldı.  Batman Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, 

öğretmen ve öğrencilerinin çabalarıyla gerçekleşen hayır kermesinde, yemek stantlarının yanı sıra, el 

emeği göz nuru örülen danteller, elbiseler, öğrencilerin resim, hat çalışmaları gelir elde etmek 

maksadıyla satışa sunuldu. Etkinliğe Halk Eğitim Merkezleri, bazı sivil toplum kuruluşları ve fotoğraf 

http://batman.meb.gov.tr/www/ogrencilerden-afrikada-bir-su-kuyusu-projesine-destek/icerik/1490
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sanatçıları stant açarak destek sundu. “Afrika’da Bir Su Kuyusu” projesine destek vermek amacıyla, 

Öğretmen ve Öğrencilerin kermes düzenlediklerini ifade eden Okul Müdürü Veysel ÖZDAŞ, 

etkinliğe katılarak katkı sunan herkese teşekkür etti. 

 

Batman İMKB Anadolu Lisesi’nden “ Her Aya Bir Kitap” Projesi Start Aldı 

 
“Her Aya Bir Kitap” sloganıyla yola çıkan projeyi, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK 

başlattı. 

“Her Aya Bir Kitap” Projesinin start programına, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK,   

Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Şafi ÖZPERK, Zübeyir YILMAZ, Şube Müdürü 

Abdulhakim DOĞU, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilere kitabı ve okumayı 

sevdirmek, öğrencilerin ders başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlıklarını pekiştirmek amacıyla 

yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Okul Müdürü Mehmet Salih ERTEKİN’in proje 

hakkında bilgi vermesinin ardından Milli Eğitim Müdürü ÇELİK ve beraberindeki idareciler, 9. 

sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet edip kitap dağıttı. 

 

Ülkemizin gelişmesi ve milletimizin kurtuluşunun reçetesi okumaktan geçer diyen Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, “ Okumak bir erdem, ancak okumakla hayatımız değişebilir, kitap 

okumakla insan olgunlaşır ve başarıya ulaşır. Okul Müdürümüzün, bu yıl 9. sınıflara yönelik 

başlattığı bu güzel proje ile her biriniz her ay bir kitap okuyarak, bilginizi okumayanlara göre arttırmış 

olacaksınız. Bu projenin bir diğer güzel yönü de, okuduğunuz kitapları yılsonunda okul 

kütüphanesine bağışlayarak, okul kütüphanesinin biraz daha zenginleşmesine katkı sağlamış 

olacaksınız. Bilgi toplumu olabilmek için, okuma kültürümüzü en üst seviyelere çıkarmaktan başka 

çaremizin olmadığını bilerek, hem okumalı hem de bizden sonraki nesillere, okuma kültürünü 
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aşılamalıyız. Bu projenin hayata girmesinde emeği geçen, okul idaresi ve öğretmen arkadaşlara 

teşekkür ediyorum.  Diğer okullarımıza da örnek olmasını diliyorum” dedi. 

 

Minik Öğrencilerden “Aydınlık Yüzler Projesi” 

 
Aydın Konak İlkokulu minik öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK’i makamında 

ziyaret ettiler. 

 

Okul Müdürü Zeyneddin GÜLER ve Öğretmen Erdem EKİNCİ refakatinde Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet ÇELİK’i ziyaret eden minik öğrenciler ÇELİK’e çiçek verdiler. Kendisini ziyaret 

eden Aydın Konak İlkokulu minik öğrencileriyle bir süre sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

ÇELİK öğrencilerin hazırladığı “Aydınlık Yüzler projesi” ile okulun yenilenmesi modern bir fiziki 

çehreye kavuşturulması çalışmasını dinledi. 

 

Okul düşüncenin hayata geçirildiği ilk eğitim alanı diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

ÇELİK; “ Sevgili öğrencilerimizin, hazırladığı ‘Aydınlık Yüzler Projesi’ çalışmasıyla, okulumuz 

yenilenirken modern bir fiziki çehreye de kavuşacak olması, güzel ve takdire şayan bir durum. Ama 

tüm bu güzelliklerin ötesinde, minik öğrencilerimizin eğitim gördükleri okullarını, hayallerinde 

olduğu gibi, bir yer olması fikirlerini projelendirecek derecede, özgüven kazanmış olmaları, 

kendilerini ifade edecek duruma gelmiş olmalarıdır. Unutmayalım ki, eğitimin önemli hedeflerinden 

biri, bireyin kendini ifade etme ve ifade etmede donanımlı bilgiye sahip olmasıdır. Ben sevgili 

öğrencilerimizi kutluyor, gözlerinden öpüyorum, ayrıca onları kendilerini ifade edecek derecede 

eğiten, okul idarecisi ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

 

Ziyaretin sonunda minik öğrencilere hediyeler veren ÇELİK onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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BAL’dan ‘’Kim Korkar Matematik’ten’’ Olimpiyatı  

 
İlimizin Seçkin Eğitim Kurumlarından Batman Anadolu Lisesi, ilimizdeki tüm ortaokullara 

yönelik olarak, “Matematik Olimpiyatı” düzenledi. 

 

Matematiği öğrencilere sevdirmek, başarılı öğrencilerin kendilerine alan bulabilecekleri, 

‘’Kim Korkar Matematik’ten’’ isimli olimpiyat düzenlemesi, bu yıl ikinci kez 

gerçekleştirildi.  Batman Anadolu Lisesi’nin Matematik Öğretmenleri tarafından hazırlanan sorularla, 

yapılan olimpiyatta dereceye giren okul öğrencilerinden, birinci olanlara üç tam altın, ikinci olanlara 

üç yarım altın, üçüncü olanlara üç çeyrek altın ödül olarak verilecek. Batman’daki 51 ortaokuldan 

3’er öğrencinin katılımıyla gerçekleşen olimpiyatı, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik ziyaret etti. 

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Batman Anadolu Lisesinin kendine yakışanı yaptığını 

söyleyerek, bu tip eğitim amaçlı organizasyonların şehrimiz için çok önemli olduğunu, öğrencilerin 

kendilerini geliştirmeye yardımcı olacağını, bu çalışmayı yaptıklarından dolayı başta matematik 

zümresi olmak üzere, okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ettiğini ifade etti. 

 

Matematik Olimpiyatı ile sosyal alanlarda yapılan organizasyonların yanında, bilimsel alanda 

da etkinlik yapmak istediklerini ifade eden, Okul Müdürü Mehmet Konak, bunu da “Matematik 

Olimpiyatı” ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Olimpiyat öncesi Proje Koordinatörü Metin Örge, 

sınavın kuralları hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. İki saat süren olimpiyat etkinliği, tüm okul 

öğrenci ve öğretmenleri ile öğle yemeği yendikten sonra, hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

 

 

 

http://batman.meb.gov.tr/www/baldan-kim-korkar-matematikten-olimpiyati/icerik/1561
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Matematik Olimpiyatları Ödülleri Verildi 

 
Batman Anadolu Lisesi’nin düzenlediği ortaokullar arası ‘Kim Korkar Matematik’ten 

Olimpiyatları ödülleri verildi. 

 

Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşen ödül törenine Vali Yardımcısı Şener 

Çağlar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul 

Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program 

‘Matematik Olimpiyatı’ tanıtım slaytı ile devam etti. 51 Ortaokulun yarıştığı ‘Kim Korkar 

Matematik’ten Olimpiyatları ile ilgili bilgi sunumunu Batman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet 

Konak yaptı. Yapılan bilgi sunumunun ardından program Müzik öğretmeni Abidin Bingöl ile Türk 

Dil ve Edebiyatı Öğretmeni Seher Kılıç’ın hazırladıkları şiir ve müzik dinletisiyle devam etti. Şiir ve 

müzik dinletisinin ardından sponsor firma temsilcilerine plaketleri verildi. 

 

All Alçı firmasının plaketini Burhan Kıdır’a Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Şafi Özperk 

verdi.  Soraçan Firmasının plaketini Fahrettin Beğde’ye Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

M.NaciŞemdinoğlu verdi. 

 

Matematik Olimpiyatları ödül töreni dereceye giren okullara ödülleri ve plaketlerinin 

verilmesiyle devam etti. Birinci olan Necat Nasıroğlu ortaokuluna ödülünü Vali Yardımcısı Şener 

Çağlar, İkinci olan Atatürk Ortaokuluna ödülünü Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, üçüncü olan 

50. Yıl Ortaokuluna ödülünü Şube Müdürü Cemal Konakçı verdi. 

 

Ödül töreninde bir konulma yapan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik; “Milli Eğitim Camiası 

olarak, bu yıl çok güzel çalışmalara imza atıldı. TÜBİTAK proje yarışmalarında önemli başarılar elde 

edildi. Bu güzel çalışmalardan bir tanesi de Matematik Olimpiyatları oldu. Ben emeği geçen İdareci 

http://batman.meb.gov.tr/www/matematik-olimpiyatlari-odulleri-verildi/icerik/1596
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ve Öğretmen başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi kutluyor başarılarının 

devamını diliyorum” dedi. 

 

Batman Anadolu Lisesi’nin Matematik Öğretmenleri tarafından hazırlanan sorularla, yapılan 

olimpiyatta dereceye giren okul öğrencilerinden, birinci olanlara üç tam altın, ikinci olanlara üç yarım 

altın, üçüncü olanlara üç çeyrek altın ödül olarak verildi. Olimpiyat 51 ortaokuldan 3’er öğrencinin 

katılımıyla gerçekleşmişti. 

 

6-AB PROJELERİ  

KAYNAKÇILIK EĞİTİMİ İÇİN İTALYA’YA GİDEN BATMAN MESLEK 

LİSESİ METAL TEKNOLOJİSİ ÖĞRENCİLERİ BATMAN’A DÖNDÜ 
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BATMAN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen bir Erasmus+ Mesleki Eğitim 

projesini daha gerçekleştirdi. 

 

Batman Mesleki Eğitim Derneği (MESLEĞİM-DER) desteği ve yerel ortaklığı ile yürütülen 

Batman Meslek Lisesi Metal Teknolojisi Alanı Kaynakçılık dalında eğitim gören 16 öğrenciyi teknik 

çalışmalar için 16 Nisan 2015 tarihinde 3 hafta için İtalya’ya göndermişti. 

 

Metal Teknolojisi öğrencileri, Avrupa'daki kaynakçılık mesleğine ilişkin tüm teknik 

uygulamalarına bizzat katılarak bilgi ve becerilerini artırdılar. Eğitime katılan öğrencilerin ifadelerine 

göre; Bizlerin el becerileri Avrupalılara göre çok geride değil, ancak onlar bize göre çok fazla 

uygulama yapıyorlar. Ve Avrupalılar özellikle mesleki eğitimde daha az öğrenci grubu ile çalışma 

yapıyorlar. Bu durum daha iyi öğrenmeyi sağlıyorlar. Atelyedeki çalışma şartları ve makinasal 

imkânlar bize göre çok iyi idi, bizlere de aynı fırsatların verilmesi durumunda inanıyoruz ki onlardan 

çok daha çalışmalar yapabiliriz. Öğrenciler; bu projemiz ile hem mesleğimize ilişkin yeni çalışmaları 

öğrendik hemde kültürel faaliyetlerle İtalya’yı gezip eğlendik. Bize bu fırsatı veren tüm 

büyüklerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ederiz dediler. 

 

Projeye ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Necati TUNÇ, şimdiye kadar 56 Metal 

Teknolojisi öğrencimizi mesleki eğitim görmeleri için Almanya ve İtalya’ya gönderdiklerini söyledi. 

Avrupa'daki kaynakçılık sistemini incelemeye, teknik uygulamayı öğrencilerimizin bizzat katılmasını 

sağlamaya, Avrupa'nın çalışma disiplini, iş güvenliğini, çalışma şartlarını, mesleki eğitim sistemini 

ve toplam kalite uygulamalarını gözlemlemek için üç’er haftalık staj çalışmasını gerçekleştirdik. 

Mesleki eğitim alanında Avrupa’daki emsallerimizin neler yaptıklarını ve uygulama metodlarını 

bizzat yerinde görme, inceleme ve çalışmaya katılmak için bu projemizi hazırladık. Mesleki eğitime 

ilişkin eksikliklerimiz var, ancak daha iyi yaptığımız çalışmalarımız da vardır. Mesleki eğitim 

kalitenin artırılması komples bir durumdur. Devlet kurumları, meslek örgütleri ve işletmelerin 

koordineli çalışması ile daha olumlu sonuçların alındığını bu projemiz ile daha iyi anladık. 

 

Projenin Kimliği; 

Proje Tipi: Erasmus+ KA102 Mesleki Eğitim Projesi 

Proje Adı : Uygulamalı Kaynakçılık Eğitimi 

Yurt Dışı Ortak Ülkeler: İtalya ve Almanya 

Katılımcı Sayısı: 40 Öğrenci + 4 Öğretmen 

Proje Koordinatörü: Hüseyin AKSOY (Metal Teknolojisi Alan Şefi) 
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7- TÜBİTAK PROJELERİ  

 

Batman TÜBİTAK Kafilesi Van’a Uğurlandı 

 
TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri arası proje yarışması Batman kafilesi Van iline 

uğurlandı. 

 

TÜBİTAK Van Bölge Finaline katılacak Batman kafilesini Öğretmenevi önünden, Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, Okul İdarecileri Öğretmenler ve Öğrencilerin aileleri uğurladı. 

ÇELİK öğrencilere TÜBİTAK Van bölge finalinde başarılar diledi. 

 

TÜBİTAK Van Bölge Finaline en çok proje ile temsil edilecek, iki ilden birinin temsilcileri 

olarak, Van iline gönlümüzün birincileri olarak gidiyorsunuz diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

ÇELİK; “Sevgili gençler sizinle gurur duyuyoruz, TÜBİTAK Van Bölge Finalinde size başarılar 

diliyorum.  Büyük bir camianın, 170 bin öğrencinin temsilcileri olarak yola çıkıyorsunuz. Milli 

Eğitim olarak, size en iyi eğitimi ve imkânları sunma çabamız, sizden aldığımız enerji ile artarak 

devam ediyor. Batman olarak bu yıl Türkiye birincisi olduğumuz, 4006 projelerinin ardından, 

TÜBİTAK robot yarışmalarını ilimizde yapmak istiyoruz. Ayrıca geçen hafta yapılan üniversite 

sınavında, Türkiye geneli ilk 2000 öğrenci arasında, 7 öğrencimizin yer alması bir başka 

mutluluğumuz. Kafile olarak kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz, güzel sonuçlarla döneceğinize 

inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun, kazanan siz ve Batman olacak, önemli olan bu sürecin içinde yer 

almak. Size başarılar diyorum, selametle gidin ve dönün” diye konuştu. 

 

ÇELİK Yaptığı kısa konuşmanın ardından, öğrenci kafilesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Batman, TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri arası proje yarışmasında, bu yıl 23 proje ile Van iliyle 

birlikte en çok proje sergileyecek il oldu. 



Sayfa | 29  
 

Türk Telekom Anadolu Lisesinden TÜBİTAK destekli “Bilim Şenliği” 

 
Türk Telekom Anadolu Lisesinin Milli Eğitim Müdürlüğü Proje birimiyle ortaklaşa her yıl 

düzenlediği TÜBİTAK destekli ‘Bilim Şenliği’nde öğrencilerin projeleri sergilendi. 

 

Türk Telekom Anadolu Lisesinde gerçekleşen, TÜBİTAK destekli ‘Bilim Şenliği’ne, Vali 

Yardımcısı Şener Çağlar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 

Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler,  Öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Vali 

Yardımcısı Çağlar ve Milli Eğitim Müdürü Çelik’i Okul Müdürü Hasan Erdal karşıladı. 

 

Gerçekleşen ‘Bilim Şenliği’nin, öğrencilere bir şeyler öğretme ve hissettirme anlamında 

önemli olduğuna dikkat çekildi. Sergilenen projeleri birer, birer inceleyen ve öğrencilerden bilgi alan, 

Vali Yardımcısı Şener Çağlar ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, öğrencileri kutladılar başarılar 

dilediler. 
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TÜBİTAK Projelerinde Büyük Başarı 

 
Proje tabanlı eğitim anlayışı Batman’ı Türkiye genelinde en çok başvuru yapan il yaptı. 

 

Batman ‘TÜBİTAK 2204 Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’ 

başvurularında 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 315 proje ile önemli bir başarıya imza attı.  

 

Öğrencilerimizin hazırladığı bilimsel projeler, hedeflenen nitelikli eğitimin bir göstergesi 

diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; “Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ilimizde 

eğitimin kalitesini kalıcı olarak arttırmak, araştıran sorgulayan ve bilimsel projeler üreten öğrenci 

yetiştirilmesi için proje ekibimizin yürüttüğü çalışmalar güzel sonuçlar vermeye başladı. Proje tabanlı 

eğitime geçilmesi ile beraber, ilimizde projelere ilgi de arttı.  Bir önceki yılda, TÜBİTAK Ortaöğretim 

Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasına, ilimizden yapılan başvuru sayısı 182 olurken, bu 

yıl proje başvurusunda önemli bir artışla 315 proje ile başvuru yapıldı. Okullar bazında Batman 

Anadolu Lisesi 82 proje ile Türkiye genelinde en çok başvuru yapan okullar arasında 3. olurken, 

Batman Fen lisesi 78 proje ile Türkiye 4.’sü oldu. Ayrıca Türk Telekom Anadolu Lisesi 55 proje, 

Gültepe Anadolu Lisesi 14 proje ile başvuru yaptı. ‘TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Programına’ başvuru 

yapan, 59 okulumuzun tüm başvurularının onaylanmış olması, bizi mutlu etti. Türkiye genelinde en 

çok başvuru yapan ilin Batman olması, eğitimde hedeflediğimiz niteliğe doğru hızla yol aldığımızın 

güzel bir göstergesidir. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen proje ekibimize, okul idarecilerimize, 

öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bilimsel projeler hazırlayan sevgili öğrencilerimizi 

kutluyor, TÜBİTAK 2204 Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında başarılar 

diliyorum” dedi. 
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Fen Lisesinde 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı 

 
 Fen Lisesi 4006 TUBİTAK Bilim Fuarında 35 proje sergilendi, Fen Olimpiyatlarında 

dereceye girenlere ödülleri verildi. 

  

Fen Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleşen, 4006 TUBİTAK Bilim Fuarına, Milli Eğim 

Müdür Yardımcısı M. Naci Şemdinoğlu, Şube Müdürleri Mehmet Işık, AbdulhadiTorpa, Okul 

Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve Veliler katıldı. Gerçekleşen Bilim Fuarının açılış kurdelesini, 

Milli Eğim Müdür Yardımcısı M. Naci Şemdinoğlu, Şube Müdürleri Mehmet Işık ve AbdulhadiTorpa 

birlikte keserek gerçekleştirdiler. Açılışın ardından açılışa katılanlar, projelerin sergilendiği stantları 

gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldılar. Fen Lisesinin 4006 TUBİTAK Bilim Fuarında 

ayrıca, Fen Olimpiyatlarına katılarak dereceye giren okulların öğrencilerine ödülleri verildi. 3 Mayıs 

tarihinde 26 okulun katılımı ile gerçekleşen Fen Olimpiyatlarında birinci olan, Milli Eğitim Vakfı 

Orta Okulu öğrencilerine birincilik ödülü olarak, 3adet tableti Şube Müdürü AbdulhadiTORPA verdi. 

İkinci olanİMKB Petrol Ortaokulu öğrencilerine ikincilik ödülü olarak, 3adet bisikleti Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı M. Naci Şemdinoğlu verdi. Üçüncü olan 16 Mayıs Ortaokulu öğrencilerine 

üçüncülük ödülü olarak, 3 adet çeyrek altını Şube Müdürü Mehmet Işık verdi. 

  

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Milli Eğim Müdür Yardımcısı M. Naci Şemdinoğlu, 

Fen Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı, Bilim Fuarı ve Fen 

Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan, Fen Lisesi Okul Müdürü Mehmet İsen ve idareci arkadaşlarına 

teşekkür etti.  
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Batman Anadolu Lisesi 30 Proje Bilim Fuarında Görücüye Çıktı 

 

 
 

Batman Anadolu Lisesinin gerçekleşen geleneksel bilim fuarında, 30 proje görücüye çıktı.  

 

Batman Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleşen ve geleneksel hale gelen fuarın 

açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Vekili M. Şafi Özperk, Batman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. 

Tahir Nalbantçılar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Naci Şemdinoğlu, Şube Müdürleri Cemal 

Konakçı,  Abdulhakim Doğu, Mehmet Işık, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

Bilim fuarının açılış kurdelesini Milli Eğitim Müdür Vekili M. Şafi Özperk,Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı M. Naci Şemdinoğlu, ve Doç. Dr. Tahir Nalbantçılar birlikte keserek açılışı 

gerçekleştirdiler.  Açılışın ardından açılışa katılan konuklar, projelerin sergilendiği stantları gezerek, 

öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldılar. 

 

Batman Anadolu Lisesi Proje ekibi tarafından, her yıl düzenlenen geleneksel bilim fuarında, 

fizik, kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, tarih branşlarında toplam 30 proje sergilendi.  

Hatırlanacağı gibi, bu yıl TÜBİTAK bölge elemelerine 81 proje ile katılan Batman Anadolu Lisesi 

Türkiye’de en çok proje ile katılan üçüncü, Batman’da birinci okul olmuştu;  bu projelerden 5 tanesi 

Van Bölge elemelerine katılmıştı. Bölge elemelerinde Kimya ve edebiyat branşlarında iki birincilik, 

Matematik branşında bir üçüncülük alan proje ekibi, 24-28 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak 

olan, TÜBİTAK finallerinde iki proje ile Batman’ı temsil edecek ekibin içinde yer alacak. 
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Beşiri İkiköprü Beldesinde TÜBİTAK ‘Bilim Fuarı’ 

 
 

 Beşiri İkiköprü Beldesi Turgut Özal Ortaokulu Öğretmen ve Öğrencileri TÜBİTAK ‘Bilim 

Fuarı’ düzenlendi. 

 

 Beşiri İkiköprü Beldesi, Turgut Özal Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK ‘Bilim Fuarı’na, İl 

Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu, İlçe Milli Eğitim Yöneticileri, 

Öğretmenler, Öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. ‘Bilim Fuarı’ bir dakikalık saygı duruşunun 

ardından okunan istiklal marşı ile başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından, ‘Bilim Fuarı’ ile 

ilgili bilgi veren Okul Müdürü Süleyman Işık, İmkânlar kısıtlı olsa da öğrencilerin hayalleri var. Onlar 

hayallerini paylaşmak istediler, istedikleri tek şey onlara destek olmak olduğuna dikkat çekti ve tüm 

katılımcılara teşekkür etti. Yapılan bilgi sunumunun ardından açılış kurdelesini, İl Milli Eğitim 

Müdürü Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu keserek açılışı yaptı. Açılışın ardından öğrenciler 

hazırladıkları 26 projeyi katılımcıların beğenisine sundular. Projelerin sergilendiği statları tek tek 

gezen, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu, projeler hakkında 

öğrencilerden bilgi aldı. Projelerin sergilendiği statlarının gezilmesinin ardından, kısa bir konuşma 

yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu, ‘Bilim Fuarı’nın 

gerçekleşmesinde emeği geçen, idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı, fuara katılm duyarlılığı 

gösteren velilere de teşekkür etti. 

 

 

 

 



Sayfa | 34  
 

Batman Kız Anadolu İHL’den Bilim Şenliği Ve Yetim Öğrenciler Yararına 

Kermes 

 
 

Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri TÜBİTAK Bilim Şenliği ve 

yetim öğrenciler yararına kermes düzenledi. 

 

Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul bahçesinde gerçekleşen TÜBİTAK Bilim 

Şenliği ve yetim öğrenciler yararına düzenlenen kermesin açılışında kısa bir konuşma yapan Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet Çelik Bilim şenliği ve kermeste emeği geçen herkese teşekkür etti. Batman 

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği TÜBİTAK Bilim Şenliğinin 

açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrencilerin hazırladıkları projelerin ve eserlerin 

sergilendiği stantlar gezildi. Stantları tek tek gezen Milli Eğitim Müdürü Çelik öğrencilerden proje 

ve eserleri hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü M. Nezir Ceylan TÜBİTAK Bilim Şenliğinin yanı sıra 

yetim öğrenciler yararına düzenlenen kermese destek veren Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik ve 

eşi Kadriye Çelik’e teşekkür etti. 

 

Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilim Fuarında öğrenciler, din, matematik, spor, 

fizik, kimya ve biyoloji bilim dallarında olmak üzere 45 projeyi  sergilediler. 
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Çay Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ ve ‘Robot 

Etkinliği’ 

 
 

Çay Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına‘Bilim Şenliği’ 

etkinliğiyle sezon finali yaptı. 

 

Çay Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu ve TÜBİTAK’ın ortak düzenlediği ‘TÜBİTAK 4006 

Bilim Fuarı’ ve ‘Robot Etkinliği’ne, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Okul Müdürleri, 

Öğretmenler, Öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı. 

Okula gelişinde Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik’i, Okul Müdürü Mehmet Salih Kaya karşıladı.  

Okul binasında düzenlenen ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ ve ‘Robot Etkinliği’ ile ilgili açılış öncesi, 

kısa bir bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Salih Kaya, TÜBİTAK’tan alınan 6 adet robot ile okulun 

Fen Bilimleri öğretmenleri, Murat Erdal,Erkut Tamtürk, Sevgi Özbakırve öğrencilerle birlikte, 

robotlara çeşitli komutlar vererek, onları gündelik  hayatta işlevsel hale getirdiklerini ifade etti. Bilim 

Fuarının açılış kurdelesini kesen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, TÜBİTAK ile ortaklaşa yapılan 

Robotik Çalışmaları önemsediklerinin altını çizdi. 

 

 Hedefimiz TÜBİTAK ile birlikte, Batman’da ‘Robot Yarışmaları’na ev sahipliği yapmak 

diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik; “Çay Mahallesi İmam Hatip Ortaokulumuzun, 

TÜBİTAK ile yürüttükleri robotik çalışmalar sonucunca,  TÜBİTAK yetkililerinden geçer not 

almaları bizi sevindirdi. İlimizi bir öğretmen ve  altı öğrenci ile  Ankara’da temsil etmeye hak 

kazanmış olmaları da gurur verici. Bu güzel etkinlikte emeği gecen idareci, öğretmen ve 

öğrencilerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

  

99 projenin sergilendiği Çay Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu,‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ 

ve ‘Robot Etkinliği’ gerçekleşen yoğun katılımla, ‘Bilim Şöleni’ havasında geçti. 
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Gültepe Ortaokulu ‘Bilim Şenliği’nde 35 Proje Görücüye Çıktı 

 

 
 
 Gültepe Ortaokulu Öğretmen ve Öğrencileri düzenledikleri TÜBİTAK ‘Bilim Şenliği’nde 

projelerini sergilediler.  

 

Gültepe Mahallesinde bulunan Gültepe Ortaokulunda düzenlenen, TÜBİTAK ‘Bilim 

Şenliği’ne, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şafi Özperk, Şube Müdürleri Cemal Konakçı, 

Beşir Tileği, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve veliler katıldı.  35 projenin sergilendiği 

TÜBİTAK ‘Bilim Şenliği’nin açılış kurdelesini, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şafi 

Özperk, Şube Müdürleri Cemal Konakçı ve Beşir Tileği birlikte keserek açılışı gerçekleştirdiler. 

Açılış sonrası projelerin sergilendiği stantları tek tek dolaşan Özperk ve beraberindekiler projeler 

hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldılar. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şafi 

Özperk ‘Bilim Şenliği’ni gezdikten sonra emeği geçen idareci. Öğretmen ve öğrencileri kutladı 

katılımcılara teşekkür etti. Okul Müdürü Şehmuz Aslan’da düzenledikleri ‘Bilim Şenliği’ne katılan 

tüm konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.   
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İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ 

Şenliği 

 
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ‘TÜBİTAK 4006 Bilim 

Fuarı’ şenliği düzenledi.  

 

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen, ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ 

şenliğine, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Zübeyir Yılmaz, Mehmet Naci Şemdinoğlu, Şube 

Müdürü Abdulvahap Hınç, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  

 

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim Şenliğinde, öğrenciler kurulan stantlarda 

projelerini sergilediler.  Onlarca eserin sergilendiği Bilim şenliğinin açılış kurdelesini Milli Eğitim 

Müdür Yardımcıları Zübeyir Yılmaz, Mehmet Naci Şemdinoğlu birlikte keserek gerçekleştirdiler. 

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Hadi Altın, ‘TÜBİTAK 4006 

Bilim Fuarı’ şenliği ile ilgili Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Yılmaz ve Şemdinoğlu’na bilgi verdi. 

 

Daha sonra öğrencilerin projelerinin sergilendiği stantları tek tek gezen, Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları Zübeyir Yılmaz, Mehmet Naci Şemdinoğlu, Şube Müdürü Abdulvahap Hınç 

öğrencilerden projeleri ile ilgili bilgi aldılar. 

 

 

 

 

http://batman.meb.gov.tr/www/ibn-i-sina-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-tubitak-4006-bilim-fuari-senligi/icerik/1611
http://batman.meb.gov.tr/www/ibn-i-sina-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-tubitak-4006-bilim-fuari-senligi/icerik/1611
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Milli Eğitim Müdürü Çelik Selçuklu Ortaokulu ‘Bilim Şenliği Sergisini Açtı 

 

 
 
 Selçuklu Ortaokulu TÜBİTAK işbirliği ile öğrencilerin hazırladığı eserler düzenlenen ‘Bilim 

Şenliği’nde sergilendi. 

 

 Selçuklu Ortaokulu binasında gerçekleşen ‘Bilim Şenliği’ne, Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

Çelik, Ak parti Milletvekili Adayı Av. Adile Gürbüz, bazı okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve 

veliler katıldı. Okula gelişinde Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik’i, Okul Müdürü Mehmet Emin 

Tuğluk karşıladı.  Selçuklu Ortaokulu ve TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleşen, ‘Bilim Şenliği’ 

hakkında Okul Müdüründen bilgi alan Çelik, 30 eserin sergilendiği ‘Bilim Şenliği’nin açılış 

kurdelesini keserek, katılımcılarla birlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin sergilendiği 

stantları gezdi, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. 

 

 Bilimsel farkındalık oluşturmaya çalışan öğrencilerimizi kutluyorum diyen, Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet Çelik; “Nitelikli eğitim hedefimizin bir adımı da, öğrencilerimize değer taşıyan 

projeler konusunda fikir üretmeyi ve bu fikirlerini proje halinde hayata geçirme düzeyine gelmelerine, 

zemin ve imkân sağlamak. Bu açıdan bilim şenliklerini önemsiyoruz. Buradaki ‘Bilim Şenliği’nde 

emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, bu anlamlı günde öğrencilerimizin 

bu çalışmalarını önemseyen velilerimize, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
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Sason ‘Bilim Şenliği’ İle Şenlendi 

 
 Sason Merkez Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Okulu Öğretmen ve Öğrencileri TÜBİTAK 4006 

‘Bilim Şenliği’ düzenlendi. 

 

 2 Gün süren ‘Bilim Şenliği’ne,il Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Halil İbrahim Eren, ilçede görev yapan kamu kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, 

öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen bilim şenliği 3 dilde 

söylenen müzik dinletisi ile başladı. Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkıları seslendiren öğrenciler, ‘Bilim 

Şenliği’ne katılan konuklara, adeta mini bir müzik şöleni yaşattı. Müzik şöleninin ardından 

öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği stantlar gezildi. ‘Bilim Şenliği’nde fen ve matematik 

projelerinin yanı sıra, öğrencilerin hazırlamış olduğu, resim ve fotoğraf sergisi yer aldı. 

 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Eren ve Okul Müdürü Kaya Tiryaki ile birlikte tüm 

statları tek tek gezerek öğrencilerin projelerini gören ve öğrencilerle projeleri üzerine sohbet eden 

Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇelikTÜBİTAK 4006 ‘Bilim Şenliği’nin gerçekleşmesinde emeği 

geçen idarecileri, proje koordinatörüöğretmen Özlem Şimşek ve öğrencileri kutladı. 

 

 Sevgili öğrencilerimiz ‘Bilim Şenliği’ ile ilçeyi şenlendirdiler diyen, Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet Çelik; “Bilimsel ve sanatsal yeteneklerini paylaşma istek ve cesaretleri öğrencilerimize 

özgüven duygusu kazandırmakta. Fen ve teknolojinin yanı sıra, müzik ve resim sanat dallarında da, 

kendilerini geliştirmiş olmaları mutluluğumuzu katlamakta. İki gün sürecek ‘Bilim Şenliği’ ile 

eğitimin niteliğini ve kazanımlarını, ilçe halkıyla paylaşacak olmaları bir başka sevincimiz.  Ben 

‘Bilim Şenliği’nde emeği geçen, İdareci, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum, öğrencilerimizin 

bu güzel ve anlamlı ‘Bilim Şenliği’ne duyarlılık gösterip gelen, veli ve vatandaşlarımıza da teşekkür 

ediyorum” dedi. 

4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği 2 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık kaldı. 
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Öğrencilerden ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ Şenliği 

 
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ şenliği düzenledi.  

 

M. Akif Ersoy Anadolu Lisesinde gerçekleşen, ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ şenliğine, Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Şube Müdürü Abdulvahap Hınç, bazı okul müdürleri, 

öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  

 

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Bilim Şenliğinde, öğrenciler projelerini sergilediler. 250 

öğrencinin hazırladığı 100’e yakın eserin sergilendiği şenliği, öğrenciler ve öğretmenler gezdi. Ayrıca 

şenliğe TEOG’da başarılı olan 300 öğrenci davet edildi. 

 

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Veysel Özdaş,‘TÜBİTAK 4006 

Bilim Fuarı’ şenliği ile öğrencilerin projelerini sergilemeleri, kendilerine olan öz güvenlerini 

artırmaları ve gelecekte bilimsel anlamdaki çalışmalarda bulunmaları için teşvik edici olması 

hedeflendiğine dikkat çekti. 

 

Öğrencilerin projelerinin sergilendiği stantları tek tek gezen, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Zübeyir Yılmaz ve Şube Müdürü Abdulvahap Hınç öğrencilerden projeleri ile ilgili bilgi aldılar. 
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Çağlar ve Çelik Meydan Ortaokulu Bilim Şenliğindeydiler 

 

 
 

Meydan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 50 proje, okul bahçesinde 

düzenlenen TÜBİTAK ‘Bilim Şenliği’nde görücüye çıktı. 

 

Meydan Ortaokulunda gerçekleşen TÜBİTAK ‘Bilim Şenliği’ne, Vali Yardımcısı Şener 

Çağlar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul 

Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Okula gelişlerinden Vali Yardımcısı 

Şener Çağlar ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik’i, Okul Müdürü ŞahabeddinKonakçi karşıladı. 

TÜBİTAK ‘Bilim Şenliği’ ile ilgili kısa bir bilgi veren, Okul Müdürü Konakçı öğretmen ve 

öğrencilerin çalışması sonucu hazırlanan, 50 projenin sergilendiğini ifade etti.  Daha sonra Vali 

Yardımcısı Çağlar ve Milli Eğitim Müdürü Çelik, okul bahçesinde açılan stantlarda sergilenen 

projeleri stantları tek tek gezerek, projeleri inceleyerek, öğretmen ve öğrencilerden projeler hakkında 

bilgi aldılar. Stantları gezdikten sonra Çağlar ve Çelik TÜBİTAK ‘Bilim Şenliği’nde emeği geçen 

idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladılar. 
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Mevlana Anadolu Lisesi’nden Bilim Şenliği ve Mozaik Sergisi 

 

 
Mevlana Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri ‘Bilim Fuarı’ ve Mozaik Sergisi düzenledi. 

 

Gültepe Mahallesinde bulunan Mevlana Anadolu Lisesinde gerçekleşen, ‘Bilim Fuarı’ 

şenliğine, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Zübeyir Yılmaz, Mehmet Naci Şemdinoğlu, Şube 

Müdürü Abdulvahap Hınç, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Mevlana Anadolu 

Lisesi Bilim Şenliğinde, öğrenciler kurulan stantlarda birbirinden farklı projelerini ve seramik 

tabloları sergilediler.  Mevlana Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hamdullah Altun, Bilim şenliği ile 

öğrencilerin projelerini sergilemeleri, kendilerine olan öz güvenlerini artırmaları ve gelecekte 

bilimsel anlamdaki çalışmalarda bulunmaları için teşvik edici olmasının hedeflendiğine dikkat çekti. 

 

Öğrencilerin projelerinin sergilendiği stantları gezen, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları 

Zübeyir Yılmaz, Mehmet Naci Şemdinoğlu, Şube Müdürü Abdulvahap Hınç öğrencilerden projeleri 

ile ilgili bilgi aldılar, Mozaik tablo sergisini gezdiler tabloları incelediler. 
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Mereto Eteklerinde Bilim Fuarı 

 
Sason Yolüstü İlk/Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu  ‘TÜBİTAK Bilim 

Fuarı’Yolüstü köyünde gerçekleşti. 

 

Batman-Sason ilçesi Yolüstü İlk/Ortaokulu ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’na İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları Mehmet Şafi Özperk, Zübeyir Yılmaz, Maarif Müfettişleri Başkanı Abdulhakim Aslan, 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Eren, Öğretmenler, Öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.  

Bilim Fuarı saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal marşının okunmasının 

ardından, Bilim Fuarı ile ilgili bilgiyi içeren açış konuşmayı, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Berna Tan 

yaptı.Bilim Fuarının açılışında bir konuşma yapan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şafi 

Özperk; “Geleceğimizin aydınlık yarınları olan sevgili çocuklarımızın,Mereto zirvesinin eteklerinde 

ilkbahar mevsiminde, öğretmenlerimizin rehberliğinde yaptıkları, bilimsel ürün ve projeleri görmek 

bizi duygulandırıyor. Sason Yolüstü okulumuzun 3 yıl önce başlattığı, bu güzel çalışmaların devam 

ediyor olması, bizi ayrıca heyecanlandırıyor, sevindiriyor. Umut ediyor ve diliyorum ki, bu gün atılan 

bu tohumlar, gelecekte bu neslimizin yetişmesinde çok faydalı olacaktır. Bilim Şenliğinin ortaya 

çıkmasında, geçmişte ve bu gün emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi. 

 

Yapılan konuşmaların ardından ‘TÜBİTAK bilim Fuarı’nın açılış kurdelesi, Bilim Fuarına 

katılan protokol üyeleri tarafından kesildi.  Yapılan açılışın ardından, öğrenciler projelerini 

uygulamalı şekilde, katılımcılara oluşturulan stantlarda anlattılar. 70 projenin sergilendiği Bilim Fuarı 

2 gün ziyaretçilere açık kalacak.Okul Müdür Onur Işık geleneksel hale gelen bilim şenliğinde 

kendilerini yalnız bırakmayan,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Şafi Özperk, Zübeyir 

Yılmaz, Maarif Müfettişleri Başkanı Abdulhakim Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim 

Eren ve İstanbul’da gelerek katılan eski Okul Öğretmeni Faik Özata’ya teşekkür etti. 
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Kozluk ilçesinde eğitim veren, 4 orta öğretim kurumunun ortak ‘Bilim 

Şenliği’nde, öğrencilerin proje ve eserleri görücüye çıktı. 

 
Kozluk İlçe Gençlik Hizmetlerine bağlı kapalı spor salonunda gerçekleşen ‘Bilim Şenliği’ne 

Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Kozluk Belediye 

Başkan Vekili Mustafa Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Yaşa, Batman İl Milli Eğitim 

Müdürü Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, İlçe Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler 

ve vatandaşlar katıldı. Kozluk Merkez Anadolu Lisesi, Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi, 

Kozluk Anadolu İHL ve Kozluk Anadolu Lisesinden, 250 dolayında projenin sergilendiği ‘Bilim 

Şenliği’ açılış sonrası  katılımcılar tarafından  gezildi. Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği 

stantları tek tek gezen, Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk ve Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

Çelik,  proje koordinatör öğretmenlerinden ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldılar. 

 

Bilim şenliğinde görücüye çıkan projelerin sergilendiği, proje stantlarının gezilmesinin 

ardından, Bilim Şenliğinde emeği geçen, idareci ve öğretmenlere teşekkür eden, Batman İl Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, öğrencileri de kutladı. 
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8- DİĞER BİLGİLER 

 

Miniklerden ‘Kardeşimle El Ele’ Etkinliği 

 
TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu, ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında ‘Kardeşimle El Ele’ 

etkinliğinde, Danalı İlkokulu öğrencilerini konuk edildi. 

 

TOKİ Kazım Karabekir İlkokulunda gerçekleşen etkinliğe, Milli Eğitim Şube Müdürü Beşir TİLEĞİ, 

TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Erkan YILMAZ, Danalı ilkokulu Müdürü Zahir ERZEN, 

Öğretmenler ve iki okulun öğrencileri katıldı. 

             

‘Değerler Eğitimi’ kapsamında gerçekleşen, “Kardeşimle El Ele” etkinliğinde, Danalı 

İlkokulunda öğrenim gören 60 öğrenci, TOKİ Kazım Karabekir İlkokulunda misafir edildi. Misafir 

edilen her bir öğrenciye, bir kardeş öğrenci belirlendi ve birlikte bir ders işlendi. TOKİ Kazım 

Karabekir İlkokulunda okuyan Kardeş öğrenciler, öğle arası Danalı İlkokulundan gelen kardeş 

öğrencileri, evlerinde yemeğe misafir ettiler. Etkinlikle günümüzde unutulmaya yüz tutan, 

misafirperverlik, öğrenciler arasında kardeşlik bağı ve yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesinin 

amaçlandığına işaret eden TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu idarecileri, bu türden etkinliklere devam 

edilerek, öğrencilerin doğru davranış ve değerlere bağlılıklarının sağlanmasına çalışılacağını ifade 

ettiler. 

 

Danalı İlkokulu İdareci ve Öğrencileri, “Kardeşimle El Ele” etkinliğiyle kendilerini misafir 

eden, TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu İdareci ve Öğrencilerine teşekkür ettiler. 
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BADEP’e Katılan Babalar Sertifikalarını Aldı 

 

Baba destek programı (BADEP) eğitimine katılan babalara, sertifikaları düzenlenen törenle 

verildi. 

 

Atatürk Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine, Vali Yardımcısı Şener 

ÇAĞLAR, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürü, 

Öğretmenler ve Baba Destek Programına katılan veliler ile aileleri katıldı. Sertifika verme töreni bir 

dakikalık saygı duruşu ve okunan istiklal marşının ardından, BADEP Eğitmeni Ümit DURSUN’un 

slayt gösterisi eşliğinde, Baba destek programıyla ilgili bilgi vermesiyle devam etti. Yapılan 

bilgilendirme sunumun ardından program, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK’in konuşmasıyla 

devam etti. 

 

Günümüzde toplumda yaşanan şiddet, aslında iletişimin kaza geçirmiş halidir diyen, Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; “Bir çocuk güvenilir ve dikkatli bir babayla karşılaştığında, kendini 

güvende hissediyor ve alamet kavrama duygusu gelişiyor. Bir çocuk güçlü ve itici bir babayla 

karşılaştığında korku ve endişe duygusu yaşar, çocukta sağlıklı bir kişilik yapılanması olmaz. Bu 

nedenle babanın çocuğun gelişiminde ve yetişmesinde çok önemli bir rolü vardır. Bir çocuğun 

babadan öğrendiği, vücut dili kullanımını da unutmamalıyız, günümüzde erkeklik gücünün düzensiz 

kullanımının, sayısız örnekleriyle karşılaşmaktayız, ciddi problemlere neden olan, o tür davranışlar 

nedeniyle, eğitim önem kazanıyor. Baba destek programına katılma cesaretinizden dolayı sizi 

kutluyorum, eğitimde ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Programda son 

olarak, Vali Yardımcısı Şener ÇAĞLAR bir konuşma yaptı. 

 

Eksiksiz bir eğitim için, eğitime velileri de katmanın gerektiğine inanıyorum diyen, Vali 

Yardımcısı ÇAĞLAR; “Sosyal iletişimi önemsiyorum, bu çocuk ile baba arasındaki bağı güçlendirme 
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açısından önemli.  Son zamanlarda okullarımızı gezerken, fiziki olarak çok güzel şeyler yapıldığını 

görüyorum, ama bir şeylerinde eksik olduğunu fark ediyorum. Eğitime velileri de katmak gerektiğine, 

bir veli olarak inanıyorum. Baba ile çocuk arasında dinleme ve anlama olayını, doğru bir şekilde 

gerçekleştirmek için, eğitimin çok faydalı olacağına inanıyorum. Baba destek programına, emeği 

geçen idareci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu anlamlı eğitime katılım gösteren, siz 

değerli velileri kutluyorum” dedi. 

 

Yapılan konuşmaların ardından, Baba destek programını başarıyla bitiren babalara 

sertifikaları verildi. Program yapılan ikram ile sona erdi. 

 

RAM’dan Aile Eğitimi 

 
 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından, özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik, 

aile eğitim programı düzenlendi. 

 

İl Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen programa, Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

ÇELİK, Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Şafi ÖZPERK ve özel gereksinimli bireylerin 

aileleri katıldı. 2 gün sürecek aile eğitim programı kamu spotunun izlenmesi ile başladı, ardından 

Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK’in, açış konuşmasıyla devam etti. 

 

Rehberlik Araştırma Merkezimizin öncülüğünde hazırlanmış olan, aile eğitim programına hoş 

geldiniz diyen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK; “Ülke nüfusumuzun %12’sini özel 

gereksinimli bireyler oluşturmakta.  Batman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, yaklaşık 

4500 öğrencimiz bu eğitimden faydalanmakta. Engelli vatandaşlarımız söz konusu olduğunda, 
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devletimizin kurumları, bu vatandaşlarımıza hizmet etmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadır. 

Milli eğitim olarak, özel gereksinimli çocuklarımıza kaliteli hizmet vermek amacıyla yoğun bir 

şekilde çalışmaktayız. RAM, Eğitim Uygulama Merkezi (1. ve 2. Kademe), İş Eğitim Merkezi, Özel 

Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri, Halk Eğitim Ve Mesleki Eğitim Kurumları ve özel eğitim 

sınıfları gibi birçok kurumumuzda engelli bireylerimize hizmet vermekteyiz.  Engelli çocuklarımıza 

eğitim yuvası olan okulların sayısı arttıkça, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, bağımsız bir yaşam 

sürdürebilmesi, kendisine, ailesine ve yaşadığı topluma yararlı bir birey haline gelmesi için herkes 

üzerine düşeni yapma gayreti içinde.  İki gün sürecek olan aile eğitim programında, emeği geçen 

herkese ve siz duyarlı tüm ailelerimize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi. 

 

            Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇELİK’e, açış konuşmasının ardından 2 özel gereksinimli 

öğrenci çiçek verdi. Program özel gereksinimli bireylerin hakları konusunda hazırlanan sunumlarla 

devam etti. 

 

Yetenekli Çocuklar İçin Batman’a ‘Bilim ve Sanat Merkezi’ Kurulacak 

 

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, Batman’a ‘Bilim ve Sanat Merkezi’ kazandırma 

çalışması başlattı. 

 

Batman’a ‘Bilim ve Sanat Merkezi’ kazandırma çalışması kapsamında, bölgemizde bulunan 

Bilim Sanat Merkezlerinde inceleme çalışması başlatan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, bu 

kapsamda Bitlis iline bir ziyaret gerçekleştirdi. Beraberinde Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Zübeyir 

Yılmaz ve teknik birim ile Bitlis iline giden, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik’i Bitlis il girişinde, 

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz karşıladı.   Oldukça verimli bir ziyaret olan Bitlis 

http://batman.meb.gov.tr/www/yetenekli-cocuklar-icin-batmana-bilim-ve-sanat-merkezi-kurulacak/icerik/1531
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gezisinde, bazı eğitim kurumları gezildi ve ziyaretin asıl amacı olan, Bitlis ‘Bilim Sanat Merkezi’ 

ziyaret edildi. ‘Bilim Sanat Merkezi’nde detaylı inceleme yapıldı, merkez hakkında Bitlis Milli 

Eğitim Müdürü ve ‘Bilim ve Sanat Merkezi’ Müdüründen bilgi alındı. 

 

Batman’a ‘Bilim ve Sanat Merkezi’ kurulması hedeflerimizden biri diyen, Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet Çelik; “ Bilim ve sanat merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki, 

üstün yetenekli çocuklarımızın, öğrencilerimizin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve 

kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için, önemsediğimiz bir kurumdur. 

Bu açıdan ilimizdeki üstün yetenekli öğrencilerimize, bu fırsatı ve olanağı sağlamak için, Batman’a 

Bilim ve sanat merkezi kazandırma çalışmalarımızı başlattık.  Araştırmalarımızı var olan Bilim ve 

Sanat Merkezlerine göre fark yaratacak, bir merkez kurmak için titizlikle yapmaktayız” dedi. 
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