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1-Giriş 
 

 

 

Eğitim uzun soluklu bir süreçtir. Bu sürecin iyi yönetilmesi, her aşamasında planlı ve 

programlı olunmasına bağlıdır. Batman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladığımız projelerimiz 

çocuklarımızı bir bütün olarak yetiştirip onları hayata hazırlayacak projeler olarak düşünülmüştür. 

Uzun zamandır gönülden bir titizlikle gerçekleştirilen eğitim çalışmalarımız ve akabinde takip 

süreci; AR-GE ekibimizin bilimsel gerçekler ışığında geliştirdikleri birçok projemizin ülke genelinde 

de örnek teşkil edecek şekle gelmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yakaladığı istikrarın ve özenli 

çalışmasının bir sonucudur. 

Projelerimiz çerçevesinde anasınıfında okullaşma oranımızın yüzde yetmiş oranında artmış 

olması bizi projelerimizin uygulanabilirliği açısından umutlu kılmıştır. İnanıyorum ki bu sağlam yapı 

değişime ayak uyduran bir dinamikte daha büyük başarılara imza atacaktır.  

Bu bağlamda AR-GE Birimimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin ortaya 

koyduğu güzel çalışmaların bir araya getirildiği AR-GE bülteninin 6. sayısının hazırlanmasında 

emeği geçen AR-GE Birimi PEK(Proje Ekibi)’ e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 

 

    Mahmut KURTARAN 

    İl Milli Eğitim Müdürü 
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2- İyi Örnekler 
 

 

1. Basketbol İl Şampiyonu Öğrencilerden Kurtaran’ a Ziyaret 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı okullar arası basketbol müsabakalarında Genç Kızlar ve Genç 

Erkekler A kategorisinde il Şampiyonu olan Doğa Okulları basketbol takımları öğrencilerini ve 

öğretmenlerini makamında konuk eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, ziyaret sırasında 

Okul Müdürü İbrahim Halil Ertaş’tan bilgi aldı öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

“Sevgili gençler sporu önemsiyoruz” diyen, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “Sizi daha 

iyi yerlerde görmek istiyoruz, sizden küçük arkadaşlarınıza örnek olunuz, çok kitap okuyup çok 

çalışarak Türkiye’de iyi bir yere gelebilirsiniz. Sporda almış olduğunuz bu başarıda emeği geçen 

idareci ve öğretmenlerinize ayrıca size destek olan ailelerinize teşekkür ediyor, Genç Kızlar ve Genç 

Erkekler A kategorisinde göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizi kutluyorum.” dedi. Kurtaran 

ziyaretinin sonunda öğrencilere kitap hediye etti, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. 

 

 
 

2. Beslenme Dostu Okullara Sertifikaları Verildi 

‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikası almaya hak kazanan okullara sertifikaları İl Sağlık 

Müdürlüğünde düzenlenen törenle verildi. 

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen törene İl Sağlık Müdürü Dr. İhsan Bodakçi, İl Halk Sağlığı 

Müdürü Dr. Vecheddin Acar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu ve sertifika 

almayı hak eden okulların müdürleri katıldı. Batman merkezde 15, Beşiri ilçesinde de 2 okul olmak 

üzere toplam 17 okula sertifikaları verildi. 

Sertifika töreninde kısa bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. İhsan Bodakçı: “Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında okul sağlığı programı kapsamında yapılan protokol gereği 

‘Beslenme Dostu Okul’  projesi hayata geçirildi. Bu proje ile okulların sağlıklı beslenme ve hijyen 

konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat eden 

okullarda yapılan denetimler sonunda 17 okulumuz sertifika almayı hak etti. Okul sağlığı programı 
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kapsamında yürütülen çalışmalarda çalışma partnerimiz olan milli eğitim camiasına katkılarından 

dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. 

 

 

 

3. Öğretmenler ve Veliler Kan Bağışında Bulundu 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kan bağışı kampanyasına desteği aralıksız devam ediyor, bu destek 

kapsamında öğretmen ve veliler tarafından kan bağışı yapıldı. 

Kültür İlkokulunun ev sahipliğinde gün boyu devam eden kan bağışı kampanyasına İl Milli 

Eğitim Müdür Vekili Mehmet Şirin Temiz, Öğretmenler ve veliler katıldı. Kızılay’ın  ‘Bir kan Üç 

Can’ sloganıyla devam eden kan bağışı kampanyası ile toplumda kan verme bilincinin oluşması ve 

pekişmesi hedeflenirken yıl içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullar, öğretmen ve velilerle 

kan bağışı kampanyasına destek veriyor. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Şirin Temiz, Kültür 

İlkokulunda çevre okulların öğretmen ve velilerinin katılımıyla gerçekleşen kan bağışı 
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kampanyasında emeği geçen, kan bağışında bulunan öğretmen ve velilere teşekkür etti. Bağışlanan 

kanların nice canların kurtulmasına vesile olmasını diledi. 
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4. Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası Yapıldı 

Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen satranç turnuvasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, turnuvaya katılan tüm öğretmenlere başarılar diledi. 

Batman Öğretmenevi toplantı salonunda öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 

Satranç Turnuvası’na İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 

Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı. Turnuvaya katılan öğretmenler turnuva boyunca 5’er maç 

oynadı. Turnuva öncesi Satranç il temsilcisi Mehmet Yıldız’dan turnuva ile ilgili bilgi alan İl Milli 

Eğitim Müdürü Kurtaran, turnuvaya katılan öğretmenlerle bir süre sohbet etti, öğretmenlere başarı 

dileğinde bulunarak turnuvanın startını verdi. Bir gün süren turnuvanın sonunda Abdurrahim Aça, 

Mehmet Yıldız ve Erdal Üneşi dereceye girdiler. 
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5. Milli Eğitim Müdürü KURTARAN LYS İl Birincisini Konuk Etti 

2016 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre Batman birincisi olan Ramazan UĞUR 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtalan’ı ziyaret etti. 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, 2016 LYS Batman birincisi ve Türkiye 377.si 

olarak Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi (İngilizce) yükseköğretim programına yerleşen Ramazan 

UĞUR adlı öğrenciyi ve velisini makamında konuk etti. KURTARAN, tıp fakültesini kazanan 

öğrenciyi kutladı. Batman birincisiyle makamında bir süre sohbet etti. 
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“Seni göstermiş olduğun başarıdan dolayı kutluyorum” diyen, Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

KURTARAN; “Elde etmiş olduğun başarı kardeşlerine ve arkadaşlarına güzel bir örnek olacak. Tıp 

ilmi dünya tarihindeki en köklü ilimdir. İlk günden bugüne hiçbir değer kaybetmeyen bir ilimdir. Hz. 

Lokman peygamberin bir sıfatı da ‘’Hekim’’ sıfatıdır. Peygamber Efendimiz de (sav) bu ilme büyük 

önem vermiştir. Sen de bu ilmi öğrenip inşallah bu vazifeyi hayırla yaparsın ve bu ilmi İbn-i Sina gibi 

ileri taşıyan âlimlerden biri olursun. Kazanmış olduğun İngilizce Tıp Fakültesi Türkiye’de en çok 

rağbet gören yükseköğretim programıdır. İnşallah orada da derece yaparak başarılı bir şekilde mezun 

olursun, Batman’a, ülkemize ve insanlığa hayırlı bir şekilde hizmet edersin. Seni yürekten kutlarken, 

bu başarıda emeği geçen ailene ve öğretmenlerine teşekkür ederim, sana da hem eğitim hayatında, 

hem de eğitim sonrası meslek hayatında başarılar dilerim” dedi. 

KURTARAN, Ziyaretin sonunda başarılı öğrenciyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerçekleşen 

ziyarette Şube Müdürü Abdurrahman KARDAŞ da hazır bulundu. 

 

 

6. Milli Eğitim Müdürü Kurtaran Tercih Danışma Merkezini Ziyaret Etti 

 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilere hizmet veren Tercih Danışma Merkezini 

ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Öğrencilere tercih danışma hizmeti veren merkezlerden biri olan öğretmenevi tercih danışma 

merkezini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilerle ve tercih danışma hizmeti 

veren rehber öğretmenlerle bir süre sohbet etti, RAM Müdür Zafer Korkmaz’dan çalışmalarla ilgili 
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bilgi aldı. Tercih danışma hizmetini yerinde gören Milli Eğitim Müdürü Kurtaran öğrencilere 

tercihlerinin hayırlı olmasını diledi. 

 

Tercih Danışma Hizmeti ile ilgili bilgi veren, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Batman 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce oluşturulan tercih danışma merkezlerinde öğrencilere TEOG ve 

YGS-LYS tercih danışma hizmeti verilmekte. Tercih danışma hizmetinin verildiği 18 merkezimizden 

bir tanesi de Batman Öğretmenevi. Tercih danışma merkezlerimizde, TEOG için 15-29 Temmuz, 

YGS-LYS için ise 25 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerimize ve ailelerine tercih 

danışma hizmeti vereceğiz. Ben gerek TEOG gerekse YGS-LYS tercihi yapan öğrencilerimize 

tercihlerinin hayırlı olmasını dilerken öğrencilerimize ve ailelerine tercih hizmeti veren Rehber 

öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Tercih danışma merkezi ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü 

Kurtalan’a Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş eşlik etti. 
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3-Stratejik Planlama Çalışmaları 
        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 2014 

Ekim ayında başlatılmıştır.  Bu kapsamda; 

Durum analizi, geleceğe yönelim, izleme, 

değerlendirme ve maliyetlendirme eğitimleri 

verildi.  

         Müdürlüğümüzün ‘’ Durum Analizi’ 

kitabı hazırlandı. Mahalli Hizmet içi 

Eğitimleri kapsamında 3 tane Stratejik 

Planlama Kursu 2 tane Eğitimde Kalite 

Yönetimi Kursu planlandı ve programı 

hazırlanarak Mahalli Hizmet İçi Eğitim 

Planına eklendi. 20-24 Kasım 2014 tarihinde 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama 

ve koordinasyon ekibi Antalya’da düzenlenen 

merkezi hizmet içi eğitim seminerine katılım 

sağladı. 

 

 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Dünden Bugüne; 

         Mem Stratejik Plan Üst Kurulu toplantısı öncesinde Sp ekibi olarak 2015-2019 Stratejik Planına 

son halinin verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Planlanan çalışmada temel politika belgeleri, 

merkez birim önerileri, eğitime ilişkin raporları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik 

planları, yapılan geniş katılımlı çalıştay sonuçları ve paydaş anketleri gibi stratejik plana dayanak 

sağlayan önemli bilgi, belge ve çalışma sonuçlarının müdürlüğümüz stratejik plan taslağı açısından 

kontrollerinin yapılması amaçlanmaktadır. Stratejik Plan Koordinasyon Ekibinin çalışmalarına 

Batman Milli Eğitim Müdürlüğü AS-KE Birimi katılım gösterdi 

         2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı kapsamında;  2014 Ocak ayı içerisinde İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri ve okul/kurumlardan Stratejik Planlama Üst Kurul ve Stratejik Planlama 

Ekiplerini oluşturmaları istenmiş ve tüm ilçelerimize 2015- 2019 Stratejik Planlama Eğitimleri İl 

Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Birimimiz tarafından 11.02.2014 - 07.03.2014 tarihleri arasında 

7 oturum halinde verilmiştir. 2015-2019 Stratejik Planlama ‘’Durum Analizi’’ Eğitimlerine İl Geneli 

Toplamında 1300 personele Batman Kız Mesleki Anadolu lisesinde eğitim verilmiştir. 
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Geleceğe Yönelim; 

 
          02.05.2014-15.02.2014 tarihlerinde düzenlenen 

Stratejik Planlama ‘’GELECEĞE YÖNELİM 

’’Eğitimlerine ise bir önceki Durum Analizi 

eğitimlerine katılan adı geçen ekip üyelerinin iştiraki 

ile gerçekleştirilmiştir.  Stratejik Planlama 

‘’GELECEĞE YÖNELİM ’’Eğitimlerine 

Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlardaki 1300 

Okul Kurum SP Ekibi üyesi katılmıştır.  Katılımcılara 

verilen eğitimlerde 2015-2019 SP Hazırlık planında 

yer alan; Misyon ve Vizyon-Temel Değerler-Stratejik 

Amaç-Stratejik Hedef, -Performans Göstergesi-

Faaliyet ve Projeler; bölümlerine değinildi.    

         Batman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 5018 

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ve 

MEB 2013/26 sayılı Genelgenin bize yüklediği 

sorumluluğun gereği olarak, 2015 – 2019 yıllarını 

kapsayan II. Stratejik Planımız Hazırlık Çalışmaları 

neticesinde, Müdürlüğümüz ‘’ DURUM ANALİZİ’’ raporu oluşturulmuştur.  Çalışmalarda, 

kurumumuzun mevcut durumu analiz edilmiş, 2015-2019 Stratejik Planımıza yön verecek bilgi ve 

belgeler derlenmiştir.  ‘’Neredeyiz?’’ sorusuna,  en doğru cevap verilmeye çalışılmıştır.  Bu bağlamda 

yukarıda değinilen bilgileri derlediğimiz bir rapor oluşturulmuştur. ‘’Durum Analizi’’ Raporunda 

aşağıdaki belirtilen başlıklar ele alınmıştır.  2015-2019 Stratejik Planlama Süreci Mevcut Durum 

Analizi Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Müdürlüğümüzün Faaliyet Alanları Kurum İçi ve 

Kurum Dışı Analizler Örgütsel Yapı ve Teşkilat Şeması Çevre PEST Analizi İstatistiki Veriler GZFT 

(SWOT) Analizi Üst Politika Belgeleri Müdürlüğümüzün Gelişim Alanları. 
 

İzleme Değerlendirme Eğitimleri; 

 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı kapsamında; 2014 Kasım ayı içerisinde İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri ve okul/kurumlardan Stratejik Planlama Üst Kurul ve Stratejik Planlama 

Ekiplerini oluşturmaları istenmiş ve tüm ilçelerimize 2015- 2019 Stratejik Planlama Eğitimleri İl 

Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Birimimiz tarafından 03.11.2014 - 14.11.2014 tarihleri arasında 

3 oturum halinde verilmiştir. 2015-2019 Stratejik 

Planlama ‘’Durum Analizi’’ Eğitimlerine İl Geneli 

Toplamında 1300 personele eğitim verilmiştir. Okul 

stratejik planlarının izleme-değerlendirme çalışmaları AS-

KE Birimi tarafından planlanan takvime uygun olarak 

kurum ve okullar bazında düzenli olarak takip 

edilmektedir. 
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4-Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 

1. Ortaokullar Bölge Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 
 

İlimiz merkezindeki ortaokul müdürlerinin katıldığı toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran başkanlığında gerçekleşti. Petrol Ortaokulunda gerçekleşen toplantıda, eğitim ve öğretim 

ile ilgili genel hususlar görüşüldü. MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin ilgili 

maddeleri okundu, hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi. 

 

https://batman.meb.gov.tr/www/ortaokullar-bolge-degerlendirme-toplantisi-yapildi/icerik/2364
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2016 TEOG sonuçlarını değerlendiren ve 2017 TEOG sınavı için alınacak tedbir ve önerilere 

riayet edilmesini okul müdürlerinden isteyen İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran; “Öğrencilerin okula 

devam devamsızlığına dikkat edelim, aynı zamanda Yetiştirme ve Destekleme Kurslarına 

öğrencilerin devamını mutlaka sağlayalım. Okullarımızın temizlik ve güvenliği konusunda azami 

hassasiyet gösterelim, rehberlik servisini en iyi şekilde çalıştıralım rehber öğretmenlerimiz eğitim 

döneminde mutlaka her öğrenci ile görüşerek size rapor sunsunlar. Bünyesinde anasınıfı bulunan 

ortaokullarımız bölgelerindeki okul öncesi çağdaki çocukları okul öncesi eğitime kazandırma 

çalışmalarını sürdürsün. Okul veli işbirliğini en üst seviyede tutarak okul öncesi okullaşma oranını 

arttırabilir, öğrenci devamsızlığını önleyebilirsiniz. Sosyal Etkinlikler kapsamında TUBİTAK Bilim 

Şenliği, Kutlu Doğum, Ortaokullar arası Bilgi Yarışmalarına tüm okullarımız katılmalı. Okul Meclis 

Başkanlığı seçimlerinde demokrasinin önemini ve demokrasi kültürünün kazandırılmasının yanı sıra 

15 Temmuz’da ülkemizi hedef alan alçak darbe girişiminin aynı zamanda demokrasimizi ve insan 

hak ve özgürlüklerini de hedef aldığı anlatılsın. Suriye’deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan ve 

hali hazırda ilimizde ikamet eden okul çağındaki Suriyeli çocuklarında okula kazandırılması için 

gerekli çabayı gösterelim” dedi. İl Milli eğitim Müdürü Kurtaran’ ın konuşmasının ardından toplantı 

iyi dilek ve temennilerle sona erdi. 

 

2. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri İhtisaslaşma Toplantısı Yapıldı 
 
 

İlimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin; alan/dal, açma/kapama teklifleri ile ilgili 

değerlendirme toplantısı yapıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı 

salonunda gerçekleşen toplantıya, Şube Müdürü Abdulvahap Hınç ve Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerinin Müdürleri katıldı. Toplantıda yapılan planlamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu  

 

https://batman.meb.gov.tr/www/mesleki-ve-teknik-anadolu-liseleri-ihtisaslasma-toplantisi-yapildi/icerik/2361
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Liselerinde eğitim gören öğrencilerin alanlarında ihtisaslaşması ve öğrencilerin bilgi-beceri 

düzeyinin yükseltilmesi hedeflendi. Bazı alanların da gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren 

kademeli olarak kapatılması gündeme getirildi. Ayrıca önümüzdeki süreçte Meslek Odalarının ve 

Sektör Temsilcilerinin katılacağı toplantılar organize edilecektir. 

 

3. Milli Eğitim İl Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 
 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ´İl Danışma Kurulu Toplantısı´ Vali Ahmet 

Deniz başkanlığında Öğretmenevi Konferans Salonu´nda yapıldı. 

Toplantıya; Vali Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan V. Ertuğ Şevket Aksoy, Batman 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, Vali Yardımcısı Ramazan Fani, İl Özel İdaresi 

Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürü V. Ümit Çiçek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Halil Çöl, İl Genel 

Meclis Üyeleri, sendika, meslek ve ticaret odaları temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, 

okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı. 

  “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin İl Düzeyinde Sürdürülmesinde Karşılaşılan Sorun ve 

Çözüm Önerileri” gündemiyle toplanan İl Danışma Kurulu Toplantısı, Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşı´nın okunmasıyla başladı. Toplantının açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü 

Kurtaran, eğitimde bilgi yüklemekten ziyade bilginin davranışa dönüştürülmesinin hedeflendiğini 

vurguladı. 

  İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran: ‘Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde gerçekleşen İl millî 

eğitim danışma komisyonu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde 

karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm 

önerileri hazırlar ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere 

geliştirilmesine esas olacak ilke, yöntem ve önerilerde bulunur. Komisyon üye tam sayısının yarıdan 

bir fazlasıyla toplanır, oy çokluğuyla karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.’’ diyerek komisyon 

hakkında bilgi verdi. 

http://batman.meb.gov.tr/www/milli-egitim-il-danisma-kurulu-toplantisi-yapildi/icerik/2423
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  Kurtaran: ‘’Eğitim 

öğretim süreci 

ülkemizde son yıllarda 

çok ciddi gelişmeler 

kaydetti. Özellikle 

eğitim ve ekonominin, 

eğitim ve kalkınmanın 

doğru orantılı olduğu 

konusundaki inancımız 

tam. Eğitimle sadece 

bilgi yüklemeyi değil 

aynı zamanda bu 

bilginin davranışa 

dönüştürülmesini de 

hedeflediğimiz için bu 

anlamda ülkemiz genelinde ve ilimizde ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar da hızlı bir 

şekilde sonuçlarını göstermeye başlamıştır. 

Bakanlığımızın 2002 yılında 10 milyon TL olan bütçesi 2017 yılında 122 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 

Bu da on kattan fazla bir artış demektir. Bu bütçeyle orantılı olarak aynı şekilde insan kaynakları 

açısından da çok ciddi mesafeler kaydedilmiş son 10 yıl içinde öğretmen sayımız da ciddi bir artış 

göstermiş, derslik sayımızda da çok ciddi artışlar sağlanmıştır. Hükümetin ve Bakanlığımızın deklare 

ettiği 2019 yılı tekli öğretime geçişle ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde de Sayın 

Valimizin başkanlığında bu konuda gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Halen ilimizde 

birçok öğrencimiz ikili öğretim görmektedir. Bu ilkokul ve ortaokullarda yoğunlaşmış durumdadır. 

Özellikle ilkokulda 30’un üzerinde okulumuzda ortaokulda da 40’a yakın okulumuzda ikili öğretim 

yapılmaktadır. Bu ikili öğretimin kademeli şekilde tekli öğretime dönüştürülmesi için de ciddi 

planlamalar yapılmakta ve bununla ilgili olarak da inşallah 2019’a kadar asıl olan eğitim şekli tekli 

öğretime geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ilimizde son yıllarda ciddi bir sıkıntı olan okul öncesi 

okullaşmayla ilgili de Sayın Valimizin başkanlığında başlattığımız ‘’Çocuğumu Seviyorum 

Anasınıfına Gönderiyorum’’ projesiyle önemli mesafeler kaydettik. Bu projeyle inşallah daha fazla 

çocuğumuzun anasınıfına, devam etmesini sağlayacağız. Başta da belirttiğim gibi özellikle eğitim-

öğretimde davranış boyutunu çok önemsiyoruz. 15 Temmuz’da yaşadığımız alçak darbe saldırısı 

hepimizin hafızasında çok canlı durmaktadır. Maalesef bu durum sadece öğretime ağırlık vermemizin 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Onun için bu tür girişimlerin bir daha tekrar etmemesi için 

çocuklarımıza değerler eğitimi, vatan, millet, bayrak sevgisi ve öğrencilerimizin davranışlarına etki 

edecek tüm konularda 

onların eğitimi için ciddi 

çabalar sarf etmekteyiz. 

Bugün komisyonumuz 2016-

2017 eğitim öğretim yılının 

1. toplantısını yapmaktayız. 

Komisyonumuzun bize 

getireceği öneriler ve eğitim-

öğretim faaliyetleri ile ilgili 

dilek ve temennileri ciddi 

şekilde ele alıp inşallah 

çalışmalarımızı bu temenni 

ve görüşler doğrultusunda 

sürdüreceğiz.’ 

dedi.  Kurtaran, başta Vali Ahmet Deniz olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Kurtaran’ 

ın ardından Vali Ahmet Deniz bir konuşma gerçekleştirdi. 
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“Eğer kendimize bir hedef belirlediysek gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olmak istiyorsak 

mutlaka ama mutlaka eğitimde başarıyı yakalamak zorundayız.” diyerek konuşmasına başlayan Vali 

Deniz, 

170 bin öğrencinin eğitim aldığı ilimizde neler yapılacağı konusunda en üst düzeyde katılımın 

gerçekleştiği bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek, eğitim alanında özellikle yerel yönetimlerin 

yapacağı katkıların gerekliliğine vurgu yaparken, şehir planlamasında eğitim için 

ayrılan alanların yetersiz olduğu ve bu konuda belediyenin yapacağı çalışmaların önemli olduğunu 

belirti. 

 Vali Deniz: ‘‘İlimiz genç bir nüfusa sahip ve her geçen gün nüfusu hızla artan bir 

kenttir. Hızla artan öğrenci sayımıza paralel olarak eğitim yatırımlarımızı da artırmamız gerekiyor, 

özellikle son yıllarda İlimizde çok ciddi oranda eğitim yatırımları gerçekleştirilmektedir. Geleceğimiz 

olan çocuklarımızın daha rahat ortamlarda eğitim alabilmeleri için bizlere düşen görev çok çalışarak 

gerekli plan ve projeleri zamanında hayata geçirmektir. İlimizdeki okul öncesi eğitim oranının 

yükseltilmesi için “Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum”  projesi sayesinde okul 

öncesi eğitim oranında elde ettiğimiz başarı sayesinde ilimiz örnek bir şehir olarak gösterilmektedir. 

Yürekli ve özverili bir şekilde inanarak yapılan çalışmaların sonunda muhakkak başarı elde 

edilecektir.’’  dedi 

 

Daha sonra eğitim ve öğretim hizmetlerinde karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerine ilişkin söz alan 

katılımcıları dinleyen Vali Deniz,  toplantıya ilişkin notlar aldı. 

Konuşmaların ardından Vali Deniz, toplantıyı düzenleyen Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ve 

katılımcılara teşekkür etti. 
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4. Batman Okul Sanayi İşbirliği Protokolü İmzalandı 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında Batman 

Okul Sanayi İşbirliği Protokolü İmzalandı.  

 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan alan öğretmenlerinin yeterliklerinin 

geliştirilmesi, alan programlarının güncellenmesi, alan öğrencilerinin yeterliliklerinin arttırılarak 

sektörde istihdamının sağlanması, sektör çalışanlarının mesleki bilgilerinin geliştirilerek 

yeterliliklerinin belgelendirilmesi, atölye ve meslek dersi öğretmenlerine ve öğrencilerine sektörde 

meydana gelen teknolojik gelişmelerin aktarılması, tüketiciye daha kaliteli hizmet sunulması ve 

çalışan personelin gelişiminin sağlanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü 

ve BATSO arasında okul sektör işbirliği protokolü yapıldı. 

 

İşbirliği protokolünün hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; 

“Öğretmen ve öğrencilerimizin yeterliklerini arttıracak, aynı zamanda hizmet alacak tüketiciye daha 

kaliteli hizmet sunmaya katkı sunacak olan Batman Okul Sanayi İşbirliği Protokolü; istihdamın 

sağlanmasına da katkı sağlayacak. İşbirliği protokolümüzün Batman’a ve ilgili tüm paydaşlarımıza 

hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://batman.meb.gov.tr/www/batman-okul-sanayi-isbirligi-protokolu-imzalandi/icerik/2378
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5-Yerel Projeler 

 
1. Değerler Eğitimi Kapsamında ‘Öğrenci Yazar Buluşması’ Etkinliği 

Düzenlendi 

 
Öğrenci Yazar Buluşması Tarih Profesörü İhsan Süreyya Sırma’nın Kültür Kız Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelmesiyle gerçekleşti. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine pek çok kitabı ve ilmi araştırmaları olan Tarih 

Profesörü İhsan Süreyya Sırma, ilimize geldi. İlimiz Kültür Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 

öğrencilerle İslam Tarihi üzerine yapılan söyleşiye İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Şirin Temiz, 

Şube Müdürü Abdurahman Kardaş, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Değerler Eğitimi kapsamında 

‘Öğrenci Yazar Buluşması’ etkinliği çerçevesinde düzenlenen programda öğrenciler söyleşiyi ilgiyle 

dinledi. Okumanın önemine dikkat çeken Sırma: “Müslümanlar İslam’ın ilk emri olan okumayı 

düstur edindikleri sürece tarihte hep büyük medeniyet kurarak dünya siyasetinde belirleyici unsur 

oldular. Okumayı bıraktıkları, ilme önemin azaldığı zamanlarda ise hep ezilen tarafta oldular. Sevgili 

öğrenciler bilginin güç vesilesi olduğunu bilin ve her nerede olursa olsun bilgiyi arayıp ona ulaşmaya, 

bilgiyi doğru yönde kullanmaya çalışın.” diye tavsiyede bulundu. 

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın konuşmasının ardından program soru cevap bölümüyle sona 

erdi.  Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Şirin Temiz, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün davetine icabet eden Tarih Profesörü İhsan Süreyya Sırma’ya teşekkür etti. Programı 

düzenleyen Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibini kutladı. 
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2. ‘15 Temmuz’un Hayatımıza ve Edebiyata Yansımaları’ Konferansı 

Düzenlendi 
 

Vali Ahmet Deniz’in katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz’un 

Hayatımıza ve Edebiyata Yansımaları’ konulu konferans düzenlendi. 

l Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansa; Vali Deniz’in yanı sıra Belediye 

Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kurum yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.  Saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının 

ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın selamlama konuşmasıyla devam etti. 

Kurtaran; “Kıymetli hazirun hepinizi saygıyla selamlıyorum. ‘15 Temmuz’un Hayatımıza ve 

Edebiyatımıza Yansıması’ adlı söyleşimiz için ilimize teşrif eden Şair- Yazar Metin Önal 

Mengüşoğlu, Şair-Yazar Cevat Akkanat ve hemşerimiz öğretmenimiz Şair-Yazar Behcet Gülenay 

beyefendilere teşekkür ediyorum. Değerler eğitimi kapsamında şair ve yazarları öğrencilerle 

buluşturuyoruz. Projemiz kapsamında Sayın Valimizin desteğiyle hazırladığımız bu etkinlik 2 gün 



Sayfa | 22  
 

sürecek. Bir daha böyle menfur ve hain girişimlerin tekrar etmemesi için öğrencilerimizin, 

gençlerimizin zihninde bunları canlı tutmamız lazım. Yapmış olduğumuz bu faaliyete katılmış 

olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. 

 Daha sonra konferansa konuşmacı olarak katılan yazar ve şair Metin Önal Mengüşoğlu, Cevat 

Akkanat ve Behçet Gülenay, ‘’15 Temmuz’un Hayatımıza ve Edebiyata yansımaları’’ konusunda 

katılımcılara birer sunum yaptılar.   

Konferansa konuşmacı 

olarak katılan şair ve 

yazarlara teşekkür eden 

Vali Ahmet Deniz, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın ve 

milletimizin darbeye karşı 

dik duruşu sayesinde hain 

Fetullahçı Terör Örgütünün 

amaçlarına ulaşamadığını 

belirterek,  15 Temmuz 

kahramanlık destanın halka 

en iyi şekilde anlatılmasının 

önemli olduğunu ifade etti. 

Konferansın sonunda 

yazar ve şair Metin Önal Mengüşoğlu, 

Cevat Akkanat ve Behçet Gülenay’a İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran 

tarafından günün anısına tiftik dokumalı 

duvar halısı hediye edildi.  

Kültür Merkezi Konferans salonunda 

gerçekleşen ‘15 Temmuz’un Hayatımıza 

ve Edebiyata Yansımaları’ konulu 

konferansın ardından ilimizde bulunan 

şair yazar konuklar Mengüşoğlu, Akkanat 

ve Gülenay sırasıyla Batman Anadolu 

Lisesi, Proje okulu TP 

Fatıma Zehra Anadolu Kız 

İmam Hatip Lisesi, 

Selahaddin Eyyubi Anadolu 

Lisesi ve Sosyal Bilimler 

Anadolu Lisesi’nde 

öğrenciler buluştu. 
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3. Yeni Eğitim Öğretim Yılında ‘’Öğretmen Buluşmalarının’’ İlk Toplantısı 

Gerçekleşti 
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında gerçekleşen toplantıya ‘KEP 2 Projesi’ 

kapsamında kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ziyaretleri yapan öğretmenler katıldı. 

Toplantıya, öğretmenlere önemli bir görev üstlendiklerini ifade ederek başlayan İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran; eğitime kazandırılan her kız çocuğunun geleceğe tutulan bir ışık 

olduğunun altını çizdi. 

Kurtaran “Bakanlığımızın, özellikle 8. sınıftan sonra eğitimlerine devam etme imkânı bulamayan 

veya bu fırsatları ellerinden alınan kız çocuklarının,  eğitim öğretime devamlarının sağlanması 

amacıyla başlattığı ‘Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması (KEP-II) Projesi’, çalışmaları 

kapsamında yaptığınız aile ziyaretleri, okuma imkânları ellerinden alınan o çocuklarımız için hayati 

önem taşımaktadır. Bu nedenle sizler çok önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktasınız. Bu konuda 

ortaya koyduğunuz özverili çalışmadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Müdürlüğümüzün geçen 

yıl başlatmış olduğu ‘Öğretmen Buluşmaları Projesi’ kapsamında bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 

Yaptığınız ziyaretlerde ve çalışmalarda karşılaştığınız sorunlara hep birlikte çözüm bulmak ve daha 

iyiye nasıl ulaşabiliriz noktasında siz değerli öğretmenlerimizin fikirlerini dinlemek için bir aradayız. 

Bu toplantıya katılarak zaman ayırdığınız için siz değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi. 

Kurtaran, konuşmasının ardından sözü öğretmenlere bıraktı. Toplantıya katılan öğretmenler 

gerçekleştirmiş oldukları aile ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini, ileriye dönük görüş ve önerilerini dile 

getirdiler. 
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4. ‘Çocuğumu Seviyorum Ana Sınıfına Gönderiyorum’ Proje Çalışmaları 

Aralıksız Sürüyor 
Okul öncesi okullaşma oranını arttırmak için bir süre önce hayata geçirilen ‘Çocuğumu 

Seviyorum Ana Sınıfına Gönderiyorum’ Proje çalışmaları aralıksız devam ediyor. 

Batman il merkezinde, ilçe ve köylerinde okul öncesi eğitim çağındaki çocukların okula 

kazandırılması amacıyla, Batman Valiliğinin desteğiyle başlatılan,  ‘Çocuğumu Seviyorum Ana 

Sınıfına Gönderiyorum’ projesinin, toplumun her kesimine duyurulması amacıyla şehrin önemli 

noktalarına afişler asıldı. Bu çalışmalar kapsamında 16 Mayıs Şehir Stadında, pazar günü oynanan 

Batman Petrolspor- Bodrumspor maçı öncesi sporcular,  ‘Çocuğumu Seviyorum Ana Sınıfına 

Gönderiyorum’ afişi taşıyarak sahaya çıktı. Devam eden proje hakkında açıklama yapan İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, okul öncesi okullaşma oranında ilk hedefin Türkiye ortalamasının 

üstü olduğunu vurguladı. 

 

Kurtaran; “Okul öncesi eğitimde Türkiye ortalamasının altında bulunan ilimizde, Sayın Valimiz 

Ahmet Deniz’in destekleriyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı toplumun her 

kesimine ulaşacak şekilde sürdürüyoruz. Valiliğimizin büyük desteği ile başlatılmış olan ‘Çocuğumu 

Seviyorum Ana Sınıfına Gönderiyorum’ projesinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için, eğitim 

camiası olarak muhtar, veli, STK, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bu eğitimden, çağ 

nüfusundaki çocuklarımızı mahrum bırakmamayı hedefliyoruz. 
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Okul öncesi okullaşma oranının arttırılmasında verdikleri destekten dolayı, başta Sayın Valimiz 

Ahmet Deniz olmak üzere, basın mensuplarına, kurum kuruluş ve STK temsilcilerine şükranlarımı 

sunuyorum. Hedefimiz Batman’da eğitimin niteliğini arttırmak ve Batman’ı hak ettiği noktaya 

ulaştırmaktır.” diye konuştu. 
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5. ‘Biri Kitap Kurdu Mu Dedi?’ Proje Ödülleri Verildi 
 

Değerler Eğitim kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünün İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle 

ortak yürüttüğü ‘Biri Kitap Kurdu Mu Dedi?’ projesinin ödülleri verildi. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleşen ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Milli Eğitim Şube Müdürü 

Abdurrahman Kardaş, okul müdürleri öğrenciler ve veliler katıldı. 42 okuldan 800 öğrencinin 

katıldığı proje kapsamında komisyonca belirlenen kitaplar öğrencilere dağıtılmış yılsonunda da 

öğrenciler bu kitaplardan sınava tabi tutulmuşlardı. Sınav sonunda ilkokul, ortaokul ve lise 

kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödülleri Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Kültür 

ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ve Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş tarafından verildi. 

Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Kurtaran dereceye giren öğrencileri kutladı. 

            Milli Eğitim Müdürü Kurtaran; “Alanı da vereni de mahcup etmeyen tek hediye kitaptır. 

Bu gün böylesi önemli bir etkinliğin finalini gerçekleştiriyoruz ancak kitap okumanın finali yoktur. 

Bizim medeniyetimizde kitap okumanın finali son nefeste okunan kitaptır. İnşallah sizlerle beraber 

kitapla iç içe olmak, kitapla hemhal olmak kitapla hem dem olmak gerçekleşir ve kitap hayatımızın 

her dem bir parçası olur. Kitap bizim için bir yarışma sonucu değil aldığımız verdiğimiz nefes gibi 

olmalı hayatımızda. Sevgili gençler kitap okumayı alışkanlık haline getirmek için size bir iki şey 

söylemek istiyorum.  Odamızın her tarafında dağınıklık da olacaksa kitap olmalı varsın odamız 

kitapla dağınık olsun. Kitap sağımızda solumuzda önümüzde olsun bunu neden yapacağız kitap her 

an hayatımızda olsun diye yapacağız. Küçük kardeşlerinize güzel ve doğru örnek olsun diye 

yapacağız ki onların hayatına da kitap girsin. Ben bu projede bizimle birlikte olan İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğümüze ve projede emeği geçen her kese ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, siz sevgili 

öğrencileri de tebrik ediyorum.” dedi. 

            Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan 

Aslanlı; “Bu anlamlı projede çalışan proje ekibi ve diğer tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu 

projeye katkı sunuyor olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” diye konuştu. 

  

  Dereceye giren öğrenciler ve okulları 

 Birinciler; 

Makbule Güner Batman Anadolu Lisesi 

Büşra Gösteriş İMKB Pazaryeri Ortaokulu 

Nisa Gündüz Mehmet Akif İlkokulu 

 İkinciler; 

Hamdiye Görhan Batman Anadolu Lisesi 

Esma Özer Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu Zeynep Yaren İnsel Mehmet Akif İlkokulu 
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 Üçüncüler; 

Abdulkadir Tuncer Fatih Anadolu Lisesi 

Sultan Rüzgar Hürriyet Ortaokulu 

Serkan yalçın 19 Mayıs İlkokulu 

 Dördüncüler; 

İbrahim Yardımcı ve Şeval Konus 

Abdulcelil Candan İHO 

Hüseyin Özperk Necat Nasıroğlu İlkokulu 

Medine Kardaş ve Zemzeme Erik Yavuz 

Selim İlkokulu 

Remziye Turan Mehmet Akif İlkokulu 
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6. Öğretmen Buluşmalarında Rehber Öğretmenler Konuştu 
Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Öğretmen Buluşmaları Projesi’ kapsamında öğretmenevinde 

gerçekleşen öğretmen buluşmaları, bu hafta bir grup rehber öğretmeninin katılımı ile Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında gerçekleşti. 

Toplantıya rehber öğretmenliğin önemini vurgulayarak başlayan Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran; “ Değerli arkadaşlar, eğitimde arzulanan hedefi yakalamak ve var olan sorunları kalıcı bir 

çözüme ulaştırmak için siz rehber öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Rehberlik 

çalışmalarınız sadece öğrencilere yönelik kalmayıp, idareciden öğretmene, hatta ailelere ulaşacak 

şekilde geniş bir alan içinde gerçekleştiğinde, arzulanan hedefe daha hızlı ulaşılacağına inanıyorum. 

Bu noktada siz rehber öğretmenlerimize büyük fedakârlıklar düşüyor. Bu toplantımızda eğitim ve 

rehberlik konusunda daha iyiye nasıl ulaşabiliriz noktasında siz değerli rehber öğretmenlerimizin 

fikirlerini dinlemek için bir aradayız. Sizi dinleyeceğiz ve sizin fikirlerinizi alacağız. Bu buluşmaya 

katılarak zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. 

Kurtaran konuşmasının ardından sözü rehber öğretmenlere bıraktı. Öğretmen buluşmaları 

toplantısına gelen rehber öğretmenler düşüncelerini, karşılaştıkları problemleri ve problemlere 

yönelik çözüm önerilerini paylaştılar. 

 

7. ‘Değerler Eğitimi’ Ödülleri Verildi 

Batman Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 yılı ‘Değerler Eğitimi’ ödül töreni gerçekleşti. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen ‘Değerler Eğitimi’ kapanış 

ve ödül törenine Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Şirin Temiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdür Vekili Halil Çöl, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Şube Müdürü Abdurahman 

Kardaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. ‘Değerler Eğitimi’ kapanış ve ödül töreni 

Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Şirin Temiz’in açış konuşmasıyla başladı. 

            Temiz; “Değer; insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu 

donanımlardır. Değerler eğitimi, her insanın doğuştan sahip olduğu güzel özelliğini ortaya çıkarmaya, 

ahlaki yönden mükemmelliğe ulaşacak özelliklerle donatmaya daha da önemlisi ahlaki konularda 

doğru bilgiler vermeye çalışır. İlimizde de Değerler Eğitimi kapsamında, okullarımızda birçok güzel 

çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda emeği geçen okul müdürlerimizi, koordinatör öğretmenlerimizi, 

değerler eğitimi komisyonlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi. 

Yapılan açış konuşmasının ardından program ‘Değerler Eğitimi’ İl Koordinatörü Bekir 

Çete’nin açıklamasının ardından sinevizyon gösterisi ile devam etti. Sinevizyon gösterisinin ardından 

anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 4 kategoride dereceye giren okullara ödülleri verildi.    

  

Anaokulu kategorisinde 

Tomurcuk ve Bahar Anaokulu 

Kültür ve Seyitler Anaokulu 

Gültepe ve Halide Edip Anaokulu 
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İlkokul kategorisinde 

19 Mayıs ve Sabri Ülker 

İlkokulu 

Sakarya ve Metin 

Bostancıoğlu İlkokulu 

Yavuz Selim, TPAO 

100.Yıl ve Demiryolu 

ilkokulu 

  

Ortaokulu kategorisinde 

 1.Tüpraş ve Mevlana 

Ortaokulu 

 2.Milli eğitim ve Çay 

Mahall3esi Ortaokulu 

3.Vali Zeki Şanal ve Metin 

Bostancıoğlu Ortaokulu 

  

   Lise kategorisinde 

Batman Kız İHL ve İbni 

Sina Anadolu Lisesi 

Selahattin Eyyubi ve İluh 

Anadolu Lisesi 

Piri Reis, Cumhuriyet 

Mesleki ve Teknik ile 

Raman Anadolu lisesi. 

 

 

8. Ekmen, “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor Projesi” Kapsamında Öğrencilerle 

Buluştu 

Kişisel Gelişim Uzmanı Serkan EKMEN ilimiz Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencileri 

ile buluştu. Gelişim üzerine yazdığı ´Engel Yok´  adlı kitabı ile okulun son sınıf öğrencileriyle bir 

araya geldi. Renkli anların yaşandığı söyleşisi, şiirlerle devam etti. 

Ekmen, ayrıca sınava hazırlanan öğrencilere yönelik verdiği seminer çok faydalı geçti. Salonun 

zaman zaman kahkalara boğulduğu seminere katılan gençlerimiz sınava hazırlanırken özellikle dikkat 

ve konsantrasyon konusunda çok önemli bilgiler almış oldu.  
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9. Eğitim Konferansları Projesi Kapsamında Eğitimci-Yazar Ekmen, Aday 

öğretmenlerle Buluştu  
 

Kişisel gelişim uzmanı ve eğitimci-yazar Serkan EKMEN, Eğitim Konferansları 

Projesi kapsamında aday öğretmenlerimizle buluştu. 

EKMEN, öğretmenlerimize "Oyunlarla Öğretim Semineri" verdi. Oyunların 

çocukların hayatında büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Ekmen, öğretmenlerimizi 

etkinliklerine katarak eğlenceli bir seminer ortamı sağladı. Öğretmenlerimize etkili ders 

dinleme ve eğlenerek ders öğrenme konularında tavsiyelerde bulundu. 
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6-AB Projeleri  
 

1. KEP-II Projesi Kapsamında Aile Ziyaretleri Başladı 

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi’ (KEP-II) kapsamında 

ev ziyaretlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ı 

makamında ziyaret etti. 

Gerçekleşen görüşmede, ev ziyaretlerinde bulunacak öğretmenlerden bilgi alan İl Milli Eğitim 

Müdürü Kurtaran, bir öğrencinin bile okula kazandırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. 

Kurtaran; “Bakanlığımızın, özellikle 8. sınıftan sonra eğitimlerine devam etme imkânı bulamayan 

veya bu fırsatları ellerinden alınan kız çocuklarının,  eğitim öğretime devamlarının sağlanması 

amacıyla başlattığı, ‘Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması-II (KEP-II) Projesi’, 

15 pilot ilde devam ediyor. İlimiz de bu pilot illerden bir tanesi. Yapacağınız ev ziyaretlerinde aileleri, 

çocuklarını okula göndermelerinin ne kadar önemli olduğu konusunda bilgilendirin ve ikna edin. Bu 

konuda sizlerden özverili bir çalışma bekliyorum. Bir öğrencinin bile okula kazandırılmasının hayati 

önem taşıdığını unutmayın.  Öğretmenlik kutsal bir meslek ayrıca bu proje kapsamında çok önemli 

bir görev üstlenmiş bulunuyorsunuz, yapacağınız çalışmalarda sizlere başarılar diliyorum” dedi. 

Ziyaret ekipleri okula devam etmeyen, eğitimini yarıda bırakma eğilimi olan veya eğitimini yarıda 

bırakmaya zorlanan kız çocuklarını tespit edip ev ziyaretleri ve anketler yoluyla ikna ve destek 

çalışmaları yürütecek. 
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2. “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-II’’ Batman 

Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Türkiye’de Hayat Boyu 

Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Mezopotamya otelinde Bilgilendirme Toplantısı 

düzenlendi. 

Mezopotamya oteli toplantı salonunda gerçekleşen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin 

Geliştirilmesi Projesi” bilgilendirme toplantısına Batman Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Milli 

Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı 

Süleyman Akgül, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman üniversitesi, Halk 

Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Belediyeler, STK’lar, Meslek Odaları, İşveren 

Temsilcileri, eğitim ve istihdam konularında çalışmalar yürüten kurum temsilcileri katıldı. Saygı 

duruşu ve İstiklal Marşının ardından program başladı. Açış konuşmasını Batman İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran yaptı. 

Kurtaran; “Bu gün burada, 24 ilde uygulanan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığıyla birlikte yürütücüsü olduğu “Türkiye’de Hayat Boyu 

Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi’nin tanıtımı için bir aradayız. Projemizle ilgili teknik bilgileri 

aramızda bulunan sayın daire başkanımız ve projede görevli uzmanlar ayrıntılı olarak sunacaklar.  

Projemizin ilimize ve ülkemize faydalı olmasını temenni ederken, katılımlarından dolayı Sayın Vali 

Yardımcımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.  Kurtaran’ ın ardından MEB 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, 

projeyle ilgili bir konuşma yaptı. 

 Akgül; “AB ve Türkiye’nin 

ortaklaşa finanse ettiği proje, 

Bakanlığımız Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ortak çalışması ile 

yürütülmektedir. Proje 

kapsamında hayat boyu öğrenme 

olanaklarını, kapsamlı 

stratejilerin geliştirilmesi ve 

uygulanması aracılığıyla 

iyileştirmek, hayat boyu 

öğrenme konusunda farkındalık 

oluşturma ve katılım oranını 

artırma amaçlanmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve işverenlerin 

farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği yapılacak, bu doğrultuda sosyal paydaşları 

bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projemizi 24 pilot ilde düzenlediğimiz 

bilgilendirme toplantıları ile anlatıyoruz. Süreç içerisinde Türkiye’de hayat boyu öğrenmeye katılım 

oranı yüzde 1,8’den yüzde 4,6’ya yükselmiş ancak AB’nin 2020 hedefi olan yüzde 15 oranına 

ulaşılması için planlı bir çalışma sürdürülmektedir.” diye konuştu. Toplantının açış konuşmaları 

bölümünde son olarak Batman Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında ülkenin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana zor bir süreçten geçtiğini belirten 

Aksoy, “Hakikaten bu toplumun huzuruna ve devlete kast eden bir grup eşkıya, bir darbe girişiminde 

bulundu. O günden bugüne kadar bunun travmasını toplum olarak her alanda görebiliyoruz. Bu durum 
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bizi çok üzdü. Bundan sonra sadece bu darbeyi yapanlarla değil, bu tür oluşumlarla ve bu tür 

oluşumların içerisinde olanlarla her zaman mücadele edeceğiz. Bu bizim çocuklarımıza karşı 

görevimizdir. Bence Türkiye’nin bugünleri yaşamasında birçok etkenin yanında en önemli 

etkenlerden bir tanesi de, ne yazık ki bugün halen istenilen düzeyde evrensel değerlere sahip bir bilgi 

toplumu yaratılamamış olmasındandır.  Toplumun gelişmesine yönelik her türlü projeyi önemsemek 

ciddiye almak ve son derece titizlikle çalışarak başarılı kılmak zorundayız. Bu tür çalışmalar her 

zaman bana umut veriyor, kıvanç veriyor. Bu projenin tüm faydalananlara ilimize, ülkemize hayırlı 

olmasını diliyorum. İnşallah bu gibi projelerin bize sağladığı katkıyla gelecekte daha mutlu daha 

müreffeh, daha demokratik, daha huzurlu bir ülke haline geleceğiz” diye konuştu. Yapılan açış 

konuşmaların ardından proje uzmanı Donald Paterson ve Proje Ekip Lideri Sean  Curley tarafından 

katılımcılara proje hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Proje tanıtım toplantısı öğleden sonra 

paydaşlar danışma oturumları ile devam etti. 

 

 

3. ‘AB’yi Öğreniyorum Projesi’ Ödülleri Verildi 

Türkiye geneli bir proje olan ‘AB’yi Öğreniyorum Projesi’nin il ödülleri düzenlenen törenle 

öğrencilere verildi. 

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen AB’yi Öğreniyorum Projesi’nin il ödül 

törenine Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Şirin Temiz, okul müdürleri, öğretmenler, 

öğrenciler ve veliler katıldı. Ortaokul 7. sınıf öğrencileri slogan dalında, 8. sınıf öğrencileri resim 

dalında ve lise 9. sınıf öğrencileri kısa öykü dalında yarışmaya katıldılar. ‘AB’yi Öğreniyorum 

Projesi’ yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve madalyaları Milli Eğitim Müdürü 

Yardımcısı Mehmet Şirin Temiz tarafından verildi. Ödül Töreninde kısa bir konuşma yapan Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Temiz; “Sosyal ve kültürel çalışmalar öğrencilerimizin 

gelişimine katkı sağlayan programlardır. Bu anlamda okullarımızın son dönemlerde yaptıkları 

çalışmalar bizi sevindiriyor. Bu projeye katılan öğrencilerimizi kutluyorum, başarılarının devamını 

diliyorum. İdarecilerimize ve koordinatör öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. 

İl koordinatörlüğünü Veysi Bulut, Güdbeddin Gülmez ve Abdulgani Tatargan’ ın yürüttüğü 

‘AB’yi Öğreniyorum Projesi’nde birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrencilere 

bisiklet ve üçüncü olan öğrencilere satranç takımı verildi. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona 

erdi. 
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Slogan dalında; 

1.Dilara Beytüt           Gültepe Ortaokulu 

2.Büşra Karahan         TOBB Ortaokulu 

3.Saadet Ertaş            Cengiz Topel Ortaokulu 

 Resim dalında; 

1.Yusuf Gönülaçar     Hürriyet Ortaokulu 

2.Elif Gök                  Meydan Ortaokulu 

3.Yasemin Ermin       Cumhuriyet Ortaokulu 

 Kısa Öykü; 

1.Meryem Betül Gök           TP Fatıma Zehra Anadolu İHL 

2.Fatma Gitmez                   Saadet Uçar Anadolu lisesi 

3.Mehmet Akif Gündem     Batman Anadolu Lisesi 
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7- TÜBİTAK Projeleri 

 
1. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE 

Birimi PEK Üyesi 

Abdulgani Tatargan, 

okul proje 

koordinatörlerine 4006 

Bilim Fuarları 

hakkında bilgilendirme 

toplantısı yaptı. 

Yeni Kültür 

Merkezi Konferans 

Salonunda yapılan 

konferansa ilimiz 

merkezde bulunan 

okulların proje ekipleri 

katıldı. 

Tatargan, seminerin sonunda yaptığı konuşmada projelerde eksik yönlerimizi tamamlamak adına 

seminer ve çalışmalarla daha güzel sonuçlar elde edeceğimizi belirtti. 

 

2. TÜBİTAK Yarışmaları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

 

TÜBİTAK Öğrenci Araştırma Projeleri Yarışmaları bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

İl Kültür 

Müdürlüğü toplantı 

salonunda 

gerçekleşen 

bilgilendirme 

toplantısına 

TÜBİTAK Van 

Bölge Koordinatörü 

Prof. Dr. Cemil 

Tunç, Milli Eğitim 

Şube Müdürü 

Abdurrahman 

Kardaş, ilimiz 

merkezindeki lise ve 

ortaokul müdürleri 

katıldı. TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, bu yıl yapılacak olan yarışmaların 

kurallarını slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Tunç; “Proje yarışmalarının temel amacı çocuklarımıza 

bilimi sevdirmek ve bilimsel potansiyele sahip öğrencilerimizi keşfetmektir.” diye konuştu. 

Bilgilendirme toplantısı soru cevap bölümü ile sona erdi. 
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8- Diğer Projeler 
 

 

1. ‘Hayatımız Matematik Projesi’ Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 
 

Batman Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen 

Hayatımız Matematik Projesi kapsamında Matematik Olimpiyatları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. 

Batman Anadolu Lisesi 

toplantı salonunda gerçekleşen 

‘Hayatımız Matematik Projesi 

Matematik Olimpiyatları 

Bilgilendirme Toplantısı’na İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, Şube Müdürleri Akın 

Arı, Abdurrahman Kardaş, 

Batman Anadolu Lisesi Müdürü 

Mehmet Konak, ilimiz 

merkezindeki Ortaokul 

Müdürleri ve Matematik 

Öğretmenleri katıldı. 

Bilgilendirme toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran: “Geleneksel hale 

getirdiğimiz ‘Matematik Olimpiyatları’ öğrenciler için çok faydalı ve güzel bir etkinlik. Öğrencilerde 

matematik kültürü oluşturacak ve eskiye 

nazaran azalmış olsa bile var olan matematik 

fobisini aşmalarını sağlayacak. Matematik 

eğlenceli, zevkli bir ders haline gelecektir. 

Aslında matematik hayatın bütün 

basamaklarında var olan hayat boyu ihtiyaç 

duyduğumuz bir ders. Milli Eğitim olarak bu tür 

faaliyetleri biraz daha arttırmak istedik. 

Ortaokul düzeyinde kazanmış olduğumuz 

tecrübeyi ortaöğretimi de kapsayacak şekilde 

sürdürelim istedik. Böyle bir düşüncemiz var 

inşallah bu sene bunu gerçekleştireceğiz. 

Yapacağımız etkinliklerle öğrencilerimizi bilime meraklı hale gelecek. Çünkü ülkemizin bilim ehline 

çok ihtiyacı var. Bu faaliyetlerle öğrencilerimizde matematiğe, edebiyata, fen bilimlerine olan iştiyak 

artacak ve kendi bilim adamlarımızı yetiştirip; bilgiyi kendimiz üreteceğiz, dışarıdan almayacağız. 

Bu tür faaliyetleri daha da arttırarak sürdürelim daha çok öğrencinin yararlanmasını sağlayalım. Bu 

çabalarınızdan dolayı da okul müdürlerimiz ve matematik öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.” 

dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran’ ın konuşmasının ardından Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş 

ve Proje Koordinatörü Metin Örge tarafından katılımcılara projenin uygulama safhaları ve nasıl 

uygulanacağı ile ilgili bilgi verildi. Verilen bilginin ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. 
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2. Fatih Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 
 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Bilişim Teknolojisi Rehber Öğretmenleri ile Fatih 

Projesi Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi. 

 

 ‘’Teknoloji çok önemli ama 

doğru kullanılmazsa zararlıdır.’’ 

diyen, Kurtaran; Okullarımızda 

Fatih Projesi kapsamında kurulan 

etkileşimli tahtalarımız var, 

çocuklarımızın bundan azami 

derecede faydalanması için sizlere 

çok iş düşüyor. Fatih Projesi 

dünyanın en pahalı projelerinden 

biri ve bu projenin en önemli 

ayaklarından biri de EBA’ 

dır(Eğitim Bilişim Ağı). Eğer biz 

çocuklarımıza EBA’ yı en verimli şekilde kullandırabilirsek, çocuklarımız da Fatih Projesi’nden en 

iyi şekilde faydalanmış olacak.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak EBA’ nın öğrenci ve velilere 

tanıtımı için ‘’EBA Tanıtım 

Günleri’’ düzenlemeyi 

planlıyoruz. Bu amaçla, 

sizlerle ve okullarımızda 

görevli Rehber 

Öğretmenlerimizle ayda bir 

toplantı yapacağız.” diye 

konuştu.  Kurtaran, 

konuşmasının ardından 

öğretmenlerin talep ve 

önerilerini dinledi. Toplantı BT 

İl Koordinatörü Ömer 

Çiftçi’nin bilgilendirme 

sunumuyla devam etti. 
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9. SEMİNER, KONFERANS VE PANEL 

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerine Yönelik Konferans Düzenlendi 

‘Türkiye’nin Geleceğinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeri ve Önemi’ konulu konferansa 

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde görev yapan öğretmenler katıldı. 

Batman Üniversitesi şehir kampüsünde bulunan konferans salonunda gerçekleşen ‘Türkiye’nin 

Geleceğinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeri ve Önemi’ konulu konferansa İl Milli Eğitim Şube 

Müdürü Abdulvahap Hınç, Mesleki ve Teknik Eğitim veren okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. 

Konferansın açış konuşmasını Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Hınç yaptı. Hınç, 

konuşmasında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin gelişen teknoloji 

kapsamında bilgi-beceri 

düzeylerinin yükseltilmesinin 

önemine dikkat çekti. Şube 

Müdürü Hınç’ ın ardından 

Batman Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zülküf 

Demir, ‘Türkiye’nin 

Geleceğinde Mesleki Eğitim 

İçin Üniversite, Milli Eğitim 

ve Sanayi El Ele’ konulu 

sunumunu yaptı. Konferans 

soru-cevap bölümü ile sona 

erdi. Konferansın ardından 

Milli Eğitim Şube Müdürü 

Abdulvahap Hınç, Batman 

Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Zülküf Demir’e konferansa katılarak sunduğu katkıdan dolayı teşekkür etti. 
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2. Fen Lisesinde Kariyer Günleri ve Etkili İnsan Paneli 

 
Fen Lisesinde öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Kariyer Günleri ve Etkili İnsan’ konulu panelde 

öğrencilere Genetik Bilimi anlatıldı. 

Fen Lisesi konferans 

salonunda gerçekleşen 

‘Kariyer Günleri ve Etkili 

İnsan’ paneline İl Milli 

Eğitim Müdür Vekili 

Mehmet Şirin Temiz, Müdür 

Yardımcısı Mehmet Naci 

Şemdinoğlu, öğretmen ve 

öğrenciler katıldı. Panelin 

açılışında kısa bir konuşma 

yapan Fen Lisesi Müdürü 

Mehmet İsen, 

gerçekleştirdikleri panele 

katılarak katkı sunan 

Abdullah Gül Üniversitesi 

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Yusuf Baran’a ve kendilerini yalnız bırakmayan İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerine teşekkür etti. 

Fen Lisesi tarafından düzenlenen 

‘Kariyer Günleri ve Etkili İnsan’ paneli 

kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi 

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Yusuf Baran tarafından ‘’Genetik 

Bilimi ile Uluslararası Genetik Bilim’inin 

Yeri’’ hakkında dinleyicilere bilgi verildi.  

Düzenlenen panele öğrenciler yoğun ilgi 

gösterdi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Temiz, 

Batman’a gelerek öğrencilere genetik 

bilimini anlatan Prof. Dr. Baran’a teşekkür etti. 
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3. İlimizde “Geçmişten Günümüze Gelen Zarafet Tezhip Sanatı” Semineri 

Düzenlendi 

Halk Eğitim Merkezi tarafından Kültür Merkezi Konferans Salonunda “Geçmişten Günümüze 

Gelen Zarafet Tezhip Sanatı” Semineri düzenlendi. 

Programa; Vali Ahmet 

Deniz, Eşi Olcay Deniz, Vali 

Yardımcısı Serap Özmen Çetin, 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı, Şube Müdürleri, 

kamu kurum yöneticileri ve 

eşleri ile çok sayıda davetli 

katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan program, Vali 

Deniz’in konuşmasıyla devam etti. 

Konuşmasında Milletleri, millet 

yapan kültürel değerler olduğunu 

belirten Vali Deniz,  geçmişten güç 

alarak geleceği inşa etmek anacak, 

kültürel değerlere sahip çıkmakla 

mümkün olduğunu ifade etti.  Vali Deniz 

“ Özellikle bizim gibi cihan 

imparatorluğu kurmuş bir millet olarak, 

geleneksel sanata sahip çıkmamız, 

oldukça önemlidir. Çünkü geçmişimizi 

bize hatırlatan sanatlardan biri de tezhip 

sanatıdır.  Yol köprü inşaat vs. her şey 

yapabilirsiniz, ama sanattan uzaksanız 

asla bir medeniyet kuramazsınız. Onun için son yıllarda gençlerimizin sanata daha eğilimli olduğunu 

görüyoruz. Bizleri ziyadesiyle memnun ediyor ve geleceğimize daha ümitle bakmamıza vesile 

oluyor” dedi. 

Daha sonra Geleneksel Türk Sanatları 

Uzmanı Müzehhibe Hacer Sönmez, 

geçmişten günümüze tezhip sanatının 

gelişimine ilişkin bir sunum yaptı. 

 İlimizde tezhip sanatının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için Vali Ahmet Deniz´in 

Eşi Olcay Deniz´in destekleri ile çeşitli 

kursların düzenlenmesi çalışmaları 

yapılacaktır. 
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4. Taşımalı Öğrenci Servisi Şoförlerine Eğitim Semineri Verildi 
Taşıma merkezlerine taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi hizmeti yapan şoförlere yönelik, 

‘’Taşıma Esnasında Uyulacak Kurallar, Gösterilecek Davranışlar’’ konulu seminer verildi. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Batman İli Merkez köy ve köy altı yerleşim yerlerinden 

taşıma merkezlerine, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi hizmeti yapan servis şoförlerine 

eğitim semineri verildi.  İl Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen seminere İl Milli Eğitim 

Şube Müdürü Ömer Çiçek, taşımalı eğitim birim görevlileri, taşıma ihalelerini alan firma yetkilileri 

ve servis şoförleri katıldı. Şube Müdürü Ömer Çiçek’in açış konuşmasının ardından sırasıyla; İl 

Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesinden J Kd. Bçvş. Rıdvan Seçgin, RAM Rehber Öğretmeni 

Recep Bağlı ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Bölge Müdürlüğünden Baş Polis 

Memuru Erhan Güçlü slayt gösterisi eşliğinde şoförlere ‘’Taşıma Esnasında Uyulacak Kurallar, 

Gösterilecek Davranışlar’’ ile ilgili bilgi verdiler. 

 

6. Diğer Bilgiler 

 
1. Milli Eğitim Müdürü Kurtaran Proje Okulumuz Batmana Hayırlı Olsun 

Geçen yıl eğitime başlayan TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu.  

Gültepe eğitim alanında bulunan okul bundan sonra Batman TP Fatıma Zehra Fen ve Sosyal 

Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitim verecek. Proje okulu statüsü kazanan TP 

Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Batman’a hayırlı olsun diyen, Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran; “TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu statüsü kazandı, 

Proje okulumuzda fen ve sosyal bilimler liselerinin programı uygulanacak.  Türkiye’de sayılı 

Batman’da tek, ilimize ve bölgemize hitap edecek olan Proje okulumuzun ilimize ve bölgemize 

hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
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2. Kurtaran Kimya Bölümü Öğrencileriyle Buluştu 

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, okulun kimya laboratuvarını gezdi çalışmalarla ilgili okul müdüründen bilgi aldı, 

öğrencilerle sohbet etti. Kurtaran, batılı ülkelerde mesleki eğitime çok önem verildiğini bu sayede 

okulların üretime katılarak ülkelerine büyük katkılar sağladıklarını söyledi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran; “Sevgili gençler girdiğiniz sınavlarda birkaç puan düşük alarak 

Anadolu Liseleri yerine burada okuyor olmanızdan dolayı hiç kimse sizi yargılama hakkını elde 

edemez. Belki ortaokul yıllarında böyle keyifli, donanımlı bir çalışma ortamı bulamamışsınızdır, 

belki sportif ve kültürel faaliyetler gibi farklı alanlardaki yeteneklerinize zaman ayırmışsınızdır, bu 

nedenle sınavlarda düşük puan almışsınızdır. Bu durumdan dolayı diye kimse sizin zekânızı 

yargılayamaz, asıl zekâ şimdi burada ortaya çıkıyor. Zekâ faydayla doğru orantılıysa anlamı vardır, 

zekâ faydayla ters orantılıysa onun bir kazanımı yoktur. Onun için bu anlamda kimse mesleki ve 

teknik liselerini yargılayamaz. Gelişmiş batılı ülkelerde bizdeki gibi bir meslek lisesi algısı yoktur, 

oralarda meslek lisesinde okuyanlar en önemli yerde okuyor algısı vardır. Orada üretiyor ülkesini 

zenginleştiriyor, ülkesini bağımlı olmaktan kurtarıyorlar. Batılı ülkelerde mesleki eğitimin genel 

eğitime oranı %60’a %40’tır. Bizde ise bu durum tam tersidir. Bizi yıllarca oluşturdukları algıyla 

kandırdılar, tembelleştirdiler ve işte geldiğimiz nokta. Bakın Suriye’deki Iraktaki kardeşlerimizi ne 

hale getirdiler. Bizi oluşturdukları algı ile üretmeyen çalışmayan bir hale getirerek emeğimizi 

sömürme ve değerlerimizi yok etmeye kalkışıyorlar. Bu fırsatı onlara tanımamak için insanımıza 

insanlığa, coğrafyamıza ve ülkemize faydalı olmak için kendimizi en iyi şekilde eğiteceğiz, 

çalışacağız üreteceğiz” dedi. 

Gerçekleşen ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’a Şube Müdürü İshak 

Büyükkaya eşlik etti.   
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3. Vali Deniz, “Ülkemizin Geleceği Gençlerimize Emanet” 

İlimiz merkez lise ve ortaokullarının öğrenci temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelen Vali Ahmet 

Deniz, “Ülkemizin geleceği sizlerin elinde, bizlere düşen de size iyi eğitim koşulları sağlamaktır.”  

dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Vali Deniz’in yanı 

sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürleri ve okulların öğrenci temsilcileri 

katıldı. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ve Vali Deniz, öğrencilere hitaben birer konuşma 

yaptılar. Açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, konuşmasında Okul 

Meclisi ve demokrasi eğitimi ile nelerin amaçlandığını anlattı. 

Kurtaran; “Sayın Valim, kıymetli okul temsilcilerimiz, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün ilimizin merkez ilçesindeki ortaokul ve ortaöğretim okul temsilcileriyle özellikle buluşma 

isteğiniz üzerine bu programı tertipledik. Okul meclisleriyle ilgili kısa bir bilgiyi arz etmek istiyorum. 

Malumunuz 2004 yılından beri bakanlığımızın ‘Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi’ ile 

bu çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu projenin 

ortağıdır. Okul Meclisi ve Demokrasi Eğitimi ile Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; 

öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin 

geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri 

benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün 

kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu 

oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda okullarımızda ekim 

ayında şube temsilci seçimleri yapılıyor, daha sonra şube temsilcileri kendi aralarında okul 

temsilcisini seçiyorlar. Okul temsilcileri de kendi aralarında yaptıkları seçimle merkez ilçe ve diğer 

ilçe temsilcilerini seçiyorlar. Aralık ayının 8’inde de il temsilcisi seçimi yapılacak, il temsilcisi de her 

ilçede en çok oyu alan beş temsilcinin oy kullanması sonucu seçiliyor. Ulusal Egemenlik Haftası’nda 

da il temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisinde buluşuyor, oturum gerçekleşiyor, aynı zamanda 

orada il temsilcileri tarafından Meclis Başkanı seçiliyor. Süreç 12 yıldır bu şekilde devam ediyor.” 

diye konuştu.       

Kurtaranın konuşmasının ardından 

Vali Ahmet Deniz gençlere hitaben kısa 

bir konuşma yapan Vali Deniz, ülkemizin 

geleceği olan gençlerimize daha iyi 

eğitim koşullarını sağlamak için gece 

gündüz çalıştıklarını belirterek, 

“Çocuklarımıza verilen eğitim doğru 

kişiler tarafından verilmesi gerekiyor. 

Eğitimin yanlış kişiler tarafından 

verilmesinin sonuçlarını 15 Temmuz’da 

gördük. Milletine, bayrağına ve vatanına 

savaş açan bireylerin yetiştiğine tanık 

olduk. Bu coğrafyada maalesef 

ülkemizin gelişmesini istemeyen ve gençlerimizin geleceğini ipotek altına almaya çalışan bazı güçler 

var. Bir kısmı dışardan destekli, bazıları haince girişimlerde bulunuyor.  15 Temmuz Fetullahçı Terör 

Örgütü´nün (FETÖ) darbe girişimi eğer başarılı olsaydı; Türkiye, Suriye gibi iç Savaşın olduğu bir 

ülke olacaktı. Geleceğimiz olmayacaktı. Çünkü vatan olmazsa ne eğitim, ne sağlık,  ne kalkınma, ne 

huzur ne de güvenlik olurdu” diye konuştu 

“Milletin geleceği sizlerin ellerinde sizlerin omuzlarında” 
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Gençleri ülkemizin birlik ve beraberliğine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını isteyen 

Vali Deniz, “Gece gündüz demeden 

öncelikle ülkemizin birliğine beraberliğine, 

milli ve manevi, insani değerlerimize sahip 

çıkarak birbirimizi kucaklamalıyız. Bütün 

bunları yapabilmemiz için iyi okuyacağız. 

Okumadan, üretmeden bir ülkenin gelişmesi 

mümkün değil. Çünkü bu milletin geleceği 

siz gençlerin ellerinde ve omuzlarındadır. 

Biz bayrağı sizlere devredeceğiz. Bu al 

yıldızlı şehit kanlarıyla sulanmış bayrağımız 

hep zirvede olmalı.  Onu da zirvede tutacak 

olan sizlersiniz.  Sevgili gençler sizleri biz 

yürekten seviyoruz. Bol bol kitap okuyun, 

derslerinize çalışın ve bu alışkanlıkları en iyi şekilde sürdürün.” dedi. 

 Konuşmaların ardında Vali Deniz, öğrencilerin eğitim, okulların fiziki durumlarına ilişkin sorun 

ve sıkıntılarını dinledikten sonra toplantı sona erdi. 
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Abdurrahman Kardaş 
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11. İletişim Bilgileri 
 

ASKE Adres: 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

Ziya Gökalp Mah.1706.Sokak  

Merkez /BATMAN  

Telefon:(0488) 213 27 20-21-22-23-24 

Proje Ekibi(PEK) Adres: 

Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Gültepe Mahallesi 4383. Sokak No25 /C Kat: 3  

 Merkez/BATMAN 

Telefon: 0505 579 44 47 – 0505 440 94 16 

 

 

 


