
 
 

 

  



Sayfa | 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa | 2  
 

1-Giriş 

 

İÇİNDEKİLER 

 

1- Giriş ......................................................................................................... 2 

2- İyi Örnekler ............................................................................................. 3 

3- Stratejik Planlama Çalışmaları .......................................................... 10 

4- Toplam Kalite Yönetimi (TKY) .......................................................... 17 

5- Yerel Projeler ........................................................................................ 19 

6- AB Projeleri .......................................................................................... 25 

7- TÜBİTAK Projeleri ............................................................................. 26 

8- Diğer Projeler ....................................................................................... 29 

9- Seminer, Konferans ve Panel .............................................................. 34 

10- Diğer Bilgiler……...………………………………………………....45 

11- İletişim Bilgileri………...…………………………………………...55 

 

 

 

 

 

 



Sayfa | 3  
 

 

 

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu çağımızda her geçen saniye farklı bir buluşa şahit 

olmaktayız. Teknoloji ve bilgi dolaşımının insan hayatını azami derecede etkilediği bu zamanda bütün 

toplumlar bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek ve çağın gereklerine ayak uydurmak zorundadır.  

 Modern eğitim ve öğretim kurumlarında teknoloji vazgeçilmez bir unsur halini almıştır. Teknoloji 

sayesinde dünya, küresel bir köy haline gelmiştir. Ülkemizde de bilimsel veriler ışığında çağın gereklerine 

uygun bir eğitim ve öğretim süreci yürütülmektedir. Son yıllarda ülke genelinde yapılan AR-GE 

çalışmaları sayesinde eğitim sistemimiz modern dünyaya entegre olmuş hatta bir çok Avrupa ülkesinden 

daha ileri seviyeye ulaşmıştır.  

 Batman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her an değişen ve gelişen teknolojik gelişmelere ayak 

uydurarak eğitim sistemimizi bilimsel veriler ışığında çağın gereklerine göre güncellemekteyiz. Hiç 

şüphesiz bunu yaparken de AR-GE çalışmalarımızı etkin bir şekilde planlayarak projelerimizi süratle 

hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz dönem içerisinde “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” adı altında yer alan 

birbirinden farklı 22 projemizi hayata geçirdik.  

Kitap Kurdu Projesinden Koçum Benim Projesine, Öğrenci Yurtları Değerler Yuvası Projesinden Her 

Yerde Okuruz Projesine kadar öğrencilerimizi merkeze alan 22 farklı projelerimizle sürekli değişen ve 

gelişen çağın gerekleriyle uyumlu, milli ve manevi değerlerle donatılmış ve ülkemizin gelişimine katkıda 

bulunabilecek bireyler yetiştirmeyi toplumun gelişimine ve bilime katkıda bulunmayı amaçladık. 

  AR-GE Bültenimizde de göreceğiniz üzere geçtiğimiz dönemde hedeflediğimiz bütün amaçlarımıza 

ulaştığımızı sizlerde fark edeceksiniz. Bu vesileyle AR-GE Birimi Proje Ekibi tarafından yürütülen ve 

ilimiz eğitimine katkı sağlayacak çalışmalarımızda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür 

ediyorum. Önümüzdeki yeni eğitim ve öğretim yılı için öğrencilerimize fayda sağlayacak birçok yeni proje 

hazırladığımızı ve okulların açılmasıyla birlikte bir bir hepsini hayata geçireceğimizi belirtmek istiyorum. 

 

         Mahmut KURTARAN 

         İl Milli Eğitim Müdürü 
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2- İyi Örnekler 
 

1. Kurtaran Okuma Etkinliğinde Dereceye Giren Öğrencileri Konuk Etti 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim 

gören öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, güven duygusunu 

geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda okullarını temsil etme bilinci edindirmek amacıyla “Kitap 

Okuma Etkinliği” düzenlendi. İlimiz genelinde etkinliğe 308 öğrenci katıldı. Bu etkinliğe katılan 

öğrencilere “Katılım Belgesi” ilk üçe giren öğrencilere de “Başarı Sertifikası” ve kitap seti hediye 

edildi. 

Kitap Okuma Etkinliğinde İlimiz Merkez Kültür ve Teknik Anadolu Lisesinden Zilan Kaya 

birinci, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Zerrin Yel ikinci ve Sason Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinden Özlem Özdemir ise üçüncü olarak dereceye girdiler. Dereceye giren 

öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ı ziyaret ettiler. 

Kurtaran, başarılı öğrencileri tebrik etti. Etkinlikte emeği geçen idareci ve öğretmenlere de teşekkür 

etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Okumak, bilgi sahibi olmaktır. Bir şeyi bilmek ve 

anlamak için okumak gerekir.  Çok okuyan toplumlar, az okuyan toplumlar üzerinde hâkimiyet 

kurarlar. Beden yaşlansa bile okuyan beyin yaşlanmaz, her zaman diri ve dinç kalır. Sürekli ve düzenli 

okumalar yapan bireyler, bir müddet sonra harflerin ve sayıların dışında da gördüklerini okumaya ve 

anlamaya başlarlar. Okuyan toplumlar 100 yıllık, 200 yıllık plan yapar ama okumayan toplumlar ise 

5-10 yıllık bile plan yapamazlar. Bizler de toplum olarak daha güçlü gelmek ve dünyada söz sahibi 

olmak için çok okumalıyız. Sizler okuyan gençler olarak elde ettiğiniz başarılarla akranlarınıza ve 

sizden küçük kardeşlerinize örnek olacaksınız. Sizi tebrik ediyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği 

geçen idareci ve öğretmenlerinize de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.  

Gerçekleşen ziyarette şube müdürleri Abdulvahap Hınç ve Abdurrahman Kardaş da hazır 

bulundular. 
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2. Kurtaran “Tercih Danışmanlığı Merkezini” Ziyaret Etti 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran “TEOG ve LYS Tercih Danışmanlığı Merkezini” 

ziyaret etti. 

Batman Öğretmenevinde TEOG ve LYS Tercih Danışmanlığı Hizmeti veren Tercih Danışma 

Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, burada tercih danışmanlığı hizmeti 

alan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ayrıca, Kurtaran il genelinde hizmet veren Tercih Danışma 

Merkezleri ve devam eden tercih hizmetleriyle alakalı RAM Müdürü Zafer Korkmaz’dan bilgi aldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Tercih Danışma Merkezlerinde 24 Temmuz’a kadar 

Tercih Danışmanlık Hizmeti verileceğini söyledi. Kurtaran: “Öncelikle yapılan tercihlerin 

öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından 8. 

ve 12. sınıftaki çocuklarımızın tercih dönemindeyiz. 8. Sınıf öğrencilerimiz ortaöğretime geçiş için 

14-24 Temmuz, 12. Sınıf öğrencilerimiz ise yükseköğretime devam etmek için 18-26 Temmuz 

tarihleri arasında tercihlerde bulunacaklar. Bu dönem içerisinde çocuklarımız da velileri de biz de 

büyük bir heyecan yaşamaktayız. Bu süreçte çocuklarımızın doğru yönlendirilmesi için ilimizde 19 

merkezde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Tercih Danışmanlığı Hizmeti, 13 merkezde 

de LYS Tercih Danışmanlığı Hizmeti verilmektedir. Doğru tercih çocuklarımızın geleceğe daha iyi 

hazırlanması ve daha başarılı olmalarında önemli bir adımdır. Bu nedenle Tercih Danışma 

Merkezlerinde verilen danışma hizmetini önemli buluyoruz. Gerek TEOG gerekse LYS tercihi 

yapacak öğrencilerimizin Tercih Danışma Merkezlerinden yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. 

Yapılan ve yapılacak tercihlerin öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Tercih 

merkezlerinde özverili bir şekilde Tercih Danışmanlık Hizmeti veren tüm görevli öğretmenlerimize 

ve idarecilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
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3. İl Halk Kütüphanesinde Destekleme Ve Yetiştirme Kursu Hizmeti 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle il Halk Kütüphanesi 

bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından destekleme ve yetiştirme kursu açıldı.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında yaz döneminde 

mezunlara yönelik Kültür Turizm İl Müdürlüğünce tahsis edilen derslikte hafta içi sabah ve öğlen 

kurs hizmeti verilmektedir. Sayın valimizin destekleriyle halk kütüphanesinden faydalanan 

öğrencilerin devam ettiği kurslarda görevlendirilen öğretmenler kursiyerlerin sorularının çözümünde 

onlara yardımcı olmaktadırlar. Açılan destekleme ve yetiştirme kursunu ziyaret eden İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran ve Kültür Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı kurs hakkında Halk 

Eğitim Merkezi Müdürü Osman Atmalar’ dan bilgi aldılar ve öğrencilere başarılar dilediler. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “Sevgili gençler 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 

Sayın valimizin desteğiyle ‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ adıyla başlattığımız proje kapsamında 

yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizler artık ilimiz eğitiminde nitelik sorunu 

yaşamak istemiyoruz. Batmanlı öğrencilerimizin Türkiye’deki üniversite ya da TEOG 

sıralamalarında Türkiye ortalamasının altında olmasını kabullenmiyoruz. Bu sebepten ötürü de her 

an çalışmalarımızı büyük bir özveri ile devam ettiriyoruz. Gençlerimizin sadece biraz motivasyon 

eksikliği olduğuna inanıyoruz. Motivasyonunuzu üst düzeyde tutmak da bizim görevimizdir. Burada 

açtığımız Destekleme ve Yetiştirme Kursunda görevlendirilen gönüllü uzman öğretmenlerimiz, 

sınavlara hazırlanmanızda sizlere yardımcı oluyorlar. Ders çalıştığınız esnada çözmekte zorlandığınız 

soruları hemen burada bulunan öğretmenlerimize sorabiliyorsunuz. Bu sayede motivasyon kaybı 

yaşamamış oluyorsunuz. Sizler bu imkânları en iyi şekilde kullanarak ve çok çalışarak Türkiye’nin 

en iyi üniversitelerinde eğitim görme fırsatını yakalayıp ülkemize, milletimize ve ilimize faydalı 

bireyler olmalısınız. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu. 

Kültür Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ise yaptığı kısa konuşmada eğitime ve geleceğe 

hazırlanan gençlere kurum olarak katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. 
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4. Minik Öğrencilere Eğitim Yardımı Yapıldı 

Petrol Ofisi İlkokulunda minik öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı. 

2017-2018 Eğitim-Öğretim sezonunda ilkokula başlayan 1. sınıf öğrencilerine Batman Belediyesi 

tarafından çanta, suluk ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim yardımı yapıldı. 

Eğitim yardımı dağıtımına Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahrettin Nas, Şube 

Müdürü Abdulhakim Doğu, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. 

Minik öğrencilere yapılan eğitim yardımlarıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahrettin Nas, 

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a öğrenci ve öğrenci velileri adına teşekkür etti. 

 

5. Kurtaran, Öğrencilerle Satranç Oyun Alanını Açtı 

İlimiz Merkez Beşevler Mahallesinde eğitim veren Petrol Ofisi İlkokulunda satranç oyun alanı 

öğrencilerin kullanımına açıldı. 

Okul 

bahçesinde 

oluşturulan 20 

metrekarelik 

satranç oyun 

alanının 

açılışına İl 

Milli Eğitim 

Müdürü 

Mahmut 

Kurtaran, 

Gençlik Spor 

İl Müdür 

Vekili Burak 

Eren, İl Milli 

Eğitim Müdür 

Yardımcısı 

Bahattin 

Atilla, Satranç 

İl Temsilcisi Mehmet Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  

Okul Müdürü Ümit Dursun’dan satranç oyun alanı ile ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran daha sonra öğrencilerle beraber açılış kurdelesini kesti. Satranç oyun alanının 

hayırlı olmasını dileyen Kurtaran, öğrenciler arasında yapılan satranç maçını bir süre izledi. 

Kurtaran, “Petrol Ofisi İlkokulumuzda öğrencilerimiz için oluşturulan bu satranç sahası güzel bir 

sosyal aktivite alanı olacaktır. Satranç oynayarak çocuklar hem eğlenecekler hem de zekâlarını 

geliştirecekler. Satranç oyun alanının okulumuza kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum.” diye konuştu. 
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6. Savaş Mağduru Öğrenciler İçin Yardım Kermesi Düzenlendi 

15 Temmuz Şehitleri Anaokulu ile Kızılay Batman Şubesinin işbirliğiyle Batman Üniversitesi 

Merkez Kampüsü bahçesinde ´15 Temmuz Anaokulu ile Kızılay El Ele´ sloganıyla savaş mağduru 

Fırat Kalkanı Bölgesindeki Suriyeli öğrenciler yararına kermes düzenlendi. 

Kermesin açılışına, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ, Kızılay 

Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Gerçekleşen kermes ile 

ilgili Rektör Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ve 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu Müdiresi 

Esra Özdemir sırasıyla açıklamada bulundular. 

 

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, “Batman Üniversitesi olarak böyle anlamlı 

bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi. 

“Öncelikle bu anlamlı kermesin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 

diyen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Bilindiği gibi Fırat Kalkanı Bölgesindeki Suriyeli 

çocuklar için Bakanlığımız uzun bir süredir ciddi çalışmalar yürütüyor. Biz de bu kapsamda geçen 

sene Fırat Kalkanı Bölgesine 3 TIR malzeme gönderdik. Bu kermesimizi de Kızılay’la işbirliğinde 

ve Batman Üniversitemizin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu kermesten elde edeceğimiz nakdi 

yardımları Fırat Kalkanı kapsamında bizim şu an eğitim hizmeti verdiğimiz bölgelerdeki 

öğrencilerimize göndereceğiz.” dedi. 

15 Temmuz Şehitleri Anaokulu Müdiresi Esra Özdemir, “Çocuklarımıza yardımlaşma ve 

dayanışma duygusunu kazandırmak için bu etkinliği Kızılay ile birlikte düzenledik. Kermeste bize 

olan desteklerinden ötürü velilerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 

7. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Satranç Turnuvası Sona Erdi 

“24 Kasım Öğretmenler Günü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Satranç Turnuvası” 

Batman Merkez Demiryolu İlkokulunda gerçekleşti. 
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Turnuvaya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürü Mehmet Şirin Temiz ve 

öğretmenler katıldı. 

Turnuvada kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “ Değerli 

meslektaşlarım, bu gün burada sizlerle Şehit Meslektaşımız Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına 

düzenlenen satranç turnuvasında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu turnuvaya katılarak şehit 

öğretmenlerimizin unutulmadığını bir kez daha göstermiş oldunuz. Şehit Şenay Aybüke Yalçın 

kardeşimiz, öğretmenliğin, her şart ve ortamda, öğrencilerimizin daha aydınlık yarınlara ulaşabilmesi 

için büyük bir sorumluluk duygusuyla ve bilinciyle yapılmasını gerektiğini hepimize en iyi şekilde 

göstermiştir. Başta Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizin bıraktığı eğitim 

meşalesini daha da ileriye taşımak hepimizin en büyük görevidir. Ben bu anlamlı turnuvaya katılan 

tüm öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran konuşmasının ardından turnuvaya katılan öğretmenlere kitap 

hediye etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran daha sonra Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 

“Öğrenciler Arası İl Satranç Turnuvasının” devam ettiği salonları ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre 

sohbet eden Kurtaran onlara da başarılar diledi. 

8. Şehit Öğretmenler Anısına Fidan Dikimi Gerçekleştirildi 

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın 

anısına Abdulhamit Han Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimi yapıldı. 

Fidan dikimi öncesinde okul 

öğrencileri, müzik öğretmenleri 

eşliğinde şiir ve türkülerle başta 

Şenay Aybüke Yalçın olmak 

üzere bütün şehit öğretmenleri 

anma etkinliği düzenledi. Anma 

etkinliğinin ardından okul 

bahçesinde fidan dikimi 

gerçekleştirildi. Abdulhamit 

Han Anadolu Lisesindeki 

etkinliğe Vali yardımcısı 

Mekan Çeviren, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü idarecileri, okul 

müdürleri, öğretmenler ve 

öğrenciler katıldı. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına yapılan fidan dikim etkinliğinde kısa 

bir konuşma yaptı. 

Vali Yardımcısı Mekan Çeviren “Başta Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz olmak üzere 

tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların aziz hatırasını yaşatmak üzere 

bugün fidanlarımızı dikiyoruz. Bu fidanlar onların aziz hatırasını temsil edecek. Ayrıca tüm öğretmen 

arkadaşlarımın öğretmenler gününü tebrik ediyorum.” dedi. 

Yapılan konuşmanın ardından fidanlar toprağa dikilerek can suları verildi. 
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3-Stratejik Planlama Çalışmaları 
 

           Geleceğe yönelik hedefleri bulunmayan kurumların varmak istedikleri yönü kaybedecekleri 

ve ulaşmak istedikleri hedeflerden çok farklı bir zeminde kendilerini bulmaları kaçınılmaz bir 

gerçektir. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Stratejik planımızın paydaşlarımızla, bize ait, 

bizden olan kurumumuza özgü ve uygulanabilir olmasına önem vererek Strateji Geliştirme Biriminin 

koordinasyonunda stratejik plan hazırlama 

ekibi ile aylık faaliyetlerin uygulanması 

süreç olarak takip edilmektedir. 

Bu kapsamda yapılan aylık eylem planları, 

haftalık planlar,  

birim izlemeleri kurumsal kapasitenin 

etkin kullanılması ve stratejik hedeflere 

ulaşmada önemli rol oynamaktadır. 

          Milli Eğitim Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı Stratejik Planlama ve 

Yönetim Daire Başkanlığı tarafından Antalya’da Stratejik Yönetim ve Planlama Semineri 31 Ekim-

4 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE  

Birimimizde görevli Bayram EKİNCİ katıldı. Seminer, MEB Stratejik Planlama ve Yönetim Daire 

Başkanı Sayın Ahmet ER'in açılış konuşmalarıyla başladı. İl MEM AR-GE Birim görevlileri 

katılımcı profilini oluşturmuş ve grup çalışmalarında beyin fırtınası ve balık kılçığı yöntemleri 

kullanılmıştır. Seminer sürecinde ilde yapılması gereken iş ve işlemlerin neler olduğu ve sağlıklı bir 

planın gelişimi ve aşamaları konusunda 5018 sayılı kanunun maliyetlendirme bölümündeki yerine 

değinildi.  
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            27-31 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Stratejik Planlamada Raporlama 

semineri kapsamında, stratejik planlamanın tarihi gelişimi, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, 

faaliyet alanları, paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz, eğitim ve öğretim sisteminin sorun ve 

gelişim alanları, stratejik plan mimarisi stratejik planda geleceğe yönelim, maliyetlendirme, izleme 

değerlendirme ve raporlama konularında eğitim verilmiştir. Eğitim faaliyetine Batman İl MEM AR-

GE Birimi adına Davut DATLI ve Yasemin AKSOY katılmıştır.          

1. STRATEJİK PLAN İZLEME DEĞERLENDİRME-RAPORLAMA 

TOPLANTISI   

İlimiz genelindeki Kamu kurum ve kuruluşları 

Stratejik Planlarının 2016 yılı değerlendirme 

raporu hazırlık çalışmaları kapsamında, Stratejik 

Planlama ve Koordinasyon Birimi tarafından 15-

16-17 Mart 2017 tarihlerinde üç oturum halinde 

ilimiz Kültür Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu 

Lisesinde “Stratejik Plan İzleme Değerlendirme-

Raporlama Bilgilendirme Toplantısı” 

düzenlenmiştir. 

         Stratejik Plan İzleme Değerlendirme ve 

Raporlama toplantısında AR-GE birim sorumlumuz Şube Müdürü Abdurrahman KARDAŞ 

toplantının açılış konuşmasında: 



Sayfa | 12  
 

“Ülkemizde de 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile tüm kamu kurumlarına stratejik planlama yapma zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik planlama bir 

kurumdaki ortakların geleceklerini hayal etmeleri ve bu geleceğe  

ulaşmak için gerekli olan işlem ve uygulamaları kapsayan bir süreçtir. Stratejik plan ile kurum 

gelecekte neler yapacağına karar verir ve önceliklerini belirleyebilir. Stratejik planlama ilerlemeyi 

kolaylaştıran, amaçlara ulaşmada yol gösterici bir role sahiptir. Gerçekçi olmakla beraber arzulanan 

ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar. Öğrencilerimiz ve eğitim çalışanımızla daha gelişmiş bir 

Batman ve daha müreffeh bir Türkiye için el ele verip çalışmalarımıza devam etmekteyiz. “ dedi 

          Söz konusu toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak personeli bilgilendirmek için 

“Stratejik Yönetim ve Planlama ile Performans Esaslı Bütçeleme ve Raporlama” konularında sunum 

yapmak üzere AR-GE Birimimizden Bayram EKİNCİ, Mustafa ARSLAN, Davut DATLI ve 

Yasemin AKSOY eğitim görevlisi olarak görev almıştır.  
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          Toplantıda stratejik planlamanın üç teması altında oluşturulan hedef ve stratejilerin hangi 

oranda geçekleştirildiği, gerçekleşme durumları, ulaşılma düzeyleri strateji ve tedbirlerin 

uygulanmasında yapılan GZFT analizinin etkileri ve çevresel faktörlerin planın başarılı olabilmesi 

için alınan önlemlerin neler olduğu okul ve kurumların GZFT analizleri göz önünde bulundurularak 

örneklerle irdelendi. Gerçekleştirilen hedeflerdeki eğitim kalitesine pozitif yönde etki edilirken 

kurumsal kapasitenin ve eğitime ulaşılabilirliğinin hangi oranda olduğu kurum yöneticilerine beyin 

fırtınası, soru-cevap tekniği kullanılarak sunum yapılmıştır. 

         Toplantı 3 gün ve her günü ayrı eğitim kademelerindeki kurumlara yönelik ikişer oturum olarak 

düzenlendi bu bağlamda 1 gün ilkokullar-okul öncesi(anaokulları), 2.gün MTAL- AOL ve kurumlar, 

3.gün ortaokullar-İHL şeklinde eğitim verildi. Okul ve kurumların planlarında 2016 yılı için 

raporlamayı nasıl yapacakları ile ilgili detaylı bilgilendirme sonrasında 20 dakikalık çay pasta molası 

verildi. 

         Toplantının ikinci oturumunda faaliyet ve maliyetlendirme tablolarının uygulanması ve 

detaylandırılması örnek şablonlar üzerinden aktarıldı. 

TABLO  :  FAALİYET VE MALİYETLENDİRME TABLOSU 
STRATEJİK AMAÇ  :  

STRATEJİK HEDEF:  

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU  : 

HEDEFE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN TEDBİRLER (STRATEJİLER) : 

FAALİYETLER 
FAALİYET 1- 

SORUMLU KİŞİ/ KURUL/ KOMİSYONLAR  :  
BÜTÇE: ……………………………………… TL 

KAYNAK: 

 

ZAMANLAMA 
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k
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FAALİYET 2- 

SORUMLU KİŞİ/ KURUL/ KOMİSYONLAR:  

BÜTÇE : ……………………………………… TL 

KAYNAK: 

 

ZAMANLAMA 

FAALİYET BAŞLAMA-BİTİŞ 
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Kurum ve okulların karşılaşabilecekleri ve yaşadıkları olası sorunlar örneklem uzay çalışması 

üzerinden şablon tablolar uygulanarak toplantının verimliliği arttırıldı. Stratejik plan sürecinde 6 aylık 

ve yıllık bazda yapılacak ve takip edilecek iş ve işlemlerin neler olduğu bütün okul ve kurumlar 

tarafından anlaşılmış bulunup istenildiği takdirde İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının B bloğunda 
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gerekli bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği ve hayata geçirilen planın ilimiz, 

kurumumuz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için daha faydalı olacağı belirtilip toplantı 3. gün 

sonlandırılmıştır. 

Stratejik Planda Yıllık Raporlama: 

  2017-2018 Yılı Eğitim öğretimin başladığı Eylül ayında bakanlıktan gelen müfettişlere Batman İline 

ait 2015-2019 dönemi stratejik planının 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarına ait hedef ve performans 

göstergelerinin plan içerisindeki hedeflerinin ne olduğu ve hedeflere ulaşılma düzeylerini içeren iki 

yıllık rapor verildi. 

Stratejik Plan Güncellemesi: 

Güncelleme Alanı 1: Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması 

           Eğitim sistemin de kaliteye verilen önem ve ilköğretime hazır olarak gelen öğrencilerin daha 

başarılı olduğu ve bu başarının görülmesi açısından okulöncesi eğitim zorunlu hale getirildi. İlimiz 

pilot uygulama alanı olarak belirlendi. Birimimiz (ASKE ) tarafından ilgili hedefin performans 

göstergesinin güncel verileri gözden geçirildi ve ilgili birimlerin çalışmaları analiz edildikten sonra 

şube müdürümüz Abdurrahman KARDAŞ ile kurum müdürümüz Mahmut KURTARAN ’a sunuldu. 

Kurum müdürümüzün incelemesinden sonra ilimiz 

stratejik planında ilgili performans göstergesinde 

güncelleme yaptık ve plan dönemi sonunda 

ilköğretime başlayan öğrencilerin bir yıl 

okulöncesi eğitim almış olma düzeyini ilimizde 

%100’e ulaştırmayı hedefledik. 

Güncelleme Alanı 2:Temel Eğitimden 

Ortaöğretime Geçiş Sistemi 

          Eğitimdeki yenilikler ve düzenlemelerle birlikte liselere giriş sınavı olan YGS değişti ve yerine 

yeni sınav sistemi getirildi. Birimimiz (ASKE ) tarafından ilgili hedefin performans göstergesinin 

güncel verileri gözden geçirildi ve ilgili birimlerin çalışmaları analiz edildikten sonra şube 

müdürümüz Abdurrahman KARDAŞ ile kurum müdürümüz Mahmut KURTARAN ’a sunuldu. 

Kurum müdürümüzün incelemesinden sonra ilimizin stratejik planında ikinci temamızın ilgili 

hedefinin performans göstergelerinde ve önümüzdeki yıllar bazında güncelleme yapıldı. 
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Güncelleme Alanı 3: İkili Eğitimin Sonlandırılması 

            Bakanlığımızın 2019 hedeflerinden biride eğitimde normalleşme ve bu normalleşmeden kasıt 

ikili eğitimin( öğlenci-sabahçı ) sonlandırılması ve daha kaliteli eğitimin hedeflenmesi amaçlanmıştır. 

Bu bağlamda Türkiye’de toplam kalitenin arttırılması için gerekli çalışmaların devam ettiği, stratejik 

plan döneminin sonu olan 2019 yılında 

bütün illerde ikili eğitimin 

sonlandırılması ve bunun stratejik 

planda ilintili olduğu hedef performans 

göstergesinin güncellenmesi için 

kurumumuza üst yazı ile bildirilmiştir. 

Birimimiz (ASKE ) tarafından ilgili 

hedefin performans göstergesinin 

güncel verileri gözden geçirildi ve ilgili 

birimlerin çalışmaları analiz edildikten sonra şube müdürümüz Abdurrahman KARDAŞ ile kurum 

müdürümüz Mahmut KURTARAN ’a sunuldu. Kurum müdürümüzün incelemesinden sonra ilgili 

temanın hedefine ait performans göstergelerinde güncelleme yapıldı. 

Güncelleme Alanı 4: Dil Öğretimi Açısından Müfredatın Yenilenmesi 

Bakanlığımızın son güncelleme alanı olan dil gelişimi açısından müfredatın yenilenmesi. İlimiz 

yabancı dilin geliştirilmesi için ve bütün eğitim kademelerinde ve ulusal, uluslararası projelerle 

desteklenmesi, Dyned girişlerinin 

yapılması ile ilgili stratejik planda ilgili 

hedefin performans göstergelerinde 

yoğunluğun arttırılması ve plan dönemi 

sonuna kadar hedefin arttırılması için 

güncelleme yapılması birimimiz (ASKE 

) tarafından ilgili hedefin performans 

göstergesinin güncel verileri gözden 

geçirildi ve ilgili birimlerin çalışmaları 

analiz edildikten sonra şube müdürümüz 

Abdurrahman KARDAŞ ile kurum müdürümüz Mahmut KURTARAN ’a sunuldu. Kurum 

müdürümüzün incelemesinden sonra ilgili temanın hedefine ait performans göstergelerinde 

güncelleme yapıldı. 
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Stratejik Plan Güncellemesi: 

           Bakanlığımızın ilgili yazısı gereği güncelleme alanlarında gerekli çalışmaların yapılması için 

birimimiz çalışanları Bayram EKİNCİ ve Mustafa ARSLAN tarafından sunum hazırlandı ve ilçe milli 

eğitim müdürlüklerinin de planlarında güncelleme yapmaları için müdürlük katında ilçe milli eğitim 

şube müdürleri ile toplantı yapıldı ve konunun hassasiyeti üzerinde duruldu. Güncel veriler ışığında 

bakanlığımızın uygun gördüğü alanlarda güncelleme yapılması ve uygulamalarda değişen 

parametrelerin neler olduğu yeni performans göstergelerinin planda nasıl uygulanacağı anlatıldı. 
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4-Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 
 

1. İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplandı 

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Vali Yardımcısı Mekan Çeviren başkanlığında komisyon 

üyelerinin katılımıyla toplandı. 

TP Kristal Parkta gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısına Vali 

Yardımcısı Mekan Çeviren, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran ve İl Milli Eğitim Danışma Komisyon üyeleri katıldı. Saygı duruşunun 

ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantının açış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran yaptı. 

 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran: “Sayın 

Valim, Değerli Hazirun, İl 

Milli Eğitim Danışma 

Komisyonu, İl düzeyinde, 

biri sene başında diğeri sene 

sonunda olmak üzere yılda 

iki defa toplanır. Bu 

komisyon toplantısında 

eğitim öğretim hizmetlerinin 

İlimizde sürdürülmesinde 

karşılaşılan sorunlar 

hakkında Milli Eğitim 

Müdürlüğünün genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlanır. Bir önceki 

toplantımızda sizden gelen öneriler doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Bu toplantımızda da sizden 

gelecek olan öneriler doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Ben tüm komisyon üyelerine 

katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran’ın açış konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Mekan Çeviren kısa bir konuşma yaptı 

Vali Yardımcısı Mekan Çeviren: “İl Milli Eğitim Danışma Kurulu toplantısının hayırlara vesile 

olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” 

diye konuştu. 

Yapılan konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Danışma Kurulu üyeleri söz alarak görüş ve 

önerilerini ifade ettiler. 

 

 

2. Okul Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından her ay okul müdürleriyle yapılan değerlendirme 

toplantısı bu ay İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında gerçekleştirildi. 
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İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısına İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş ve ilimiz merkezde eğitim veren tüm 

okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, aylık 

değerlendirme toplantılarına çok önemli bir mazeret yoksa mutlaka katılım sağlanmasını istedi. 

 

Kurtaran; “Değerli 

arkadaşlar sene başında 

her ay bir araya gelerek 

durum değerlendirmesi 

yapacağımızı 

belirtmiştik. Bu 

toplantılarımızda 

eksikliklerimize karşı 

alacağımız tedbirleri ve 

bir sonraki aya kadar 

yapmamız gerekenleri 

istişare edeceğimizi dile 

getirmiştik. Bu ay ki 

toplantımızın en önemli 

maddesi ilimizde 

yapılacak olan kitap fuarıdır. Kitap fuarı deyince ilk akla gelenler eğitimcilerdir. Kitap fuarının en iyi 

şekilde gerçekleştirilmesi ve bundan sonraki yıllara şimdiden bir altyapı oluşturması için hepimizin 

elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumartesi günü açılışından önümüzdeki hafta kapanışına kadar 

fuarın işleyişinin içinde olmalıyız. Öncelikle öğrencilerimizin öğretmenleriyle beraber kitap fuarını 

gezmesini sağlamalıyız. İlimize gelecek olan yazarların bir kısmını okullarımızda öğretmen ve 

öğrencilerimizle buluşturacağız. 

Bir diğer konumuz ÖSYM sınavları ile ilgili yapılan değişikliktir. Yapılan bütün değişiklikleri 

rehber öğretmenlerimizin çok iyi bir şekilde analiz etmesi gerekiyor. Okullarda mutlaka rehber 

öğretmenleri 12. sınıf öğrencilerimizle buluşturunuz ve onları bilgilendirmelerine yardımcı olunuz.” 

dedi. 
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5-Yerel Projeler 
 

1. Rasim Özdenören ‘Okumanın Kültürel Boyutu’ Konulu Konferans Verdi 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün “Eğitim Konferansları Projesi” kapsamında Yazar Rasim 

Özdenören’ in katıldığı “Okumanın Kültürel Boyutu” konulu konferans gerçekleşti. 

Batman Üniversitesi yerleşkesinde bulunan konferans salonunda gerçekleşen “Okumanın 

Kültürel Boyutu” konulu konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları, Şube 

Müdürleri, Okul 

Müdürleri, 

Öğretmenler ve 

öğrenciler katıldı. 

Konferansın açış 

konuşmasını İl Milli 

Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran 

yaptı. 

Kurtaran; 

“Değerli hazirun, 

kıymetli öğretmen 

arkadaşlarım bu gün 

batman adına çok 

anlamlı ve önemli bir 

anı yaşıyoruz. Düşünceleriyle, fikirleriyle ve Müslümanca duruşuyla çağımıza bir çağrı bırakan ve 

bu çağrısı çağımızı da aşan bir fikir insanını; Yedi Güzel Adamdan Rasim Özdenören ağabeyimizi 

ağırlıyoruz. Ben başta bizleri kırmayıp buralara kadar gelen öykücülüğümüzün ve deneme 

yazarlığının gelmiş geçmiş en usta kalemlerinden biri olarak temayüz eden Üstadımız Rasim 

Özdenören’e sizlerin huzurunda bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 

programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” 

dedi.  
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İl 

Milli 

Eğitim 

Müdürü 

Mahmut 

Kurtaran’ın açış konuşmasının ardından sahneye davet edilen Yazar Rasim Özdenören “Okumanın 

Kültürel Boyutu” konulu konuşmasını yaptı. Konferansın sonunda konuk Yazar Rasim Özdenören’e 

günün anısına binaen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran tarafından hediye takdim edildi. 

 

 

2. Çocuk Edebiyatı Yazarı Mevlana İdris Öğrencilerle Bir Araya Geldi 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün 

“Okurlar Yazarlarla 

Buluşuyor Projesi” 

kapsamında ilimizde 

bulunan Çocuk Edebiyatı 

Yazarı Mevlana İdris 

Zengin öğrencilerle bir 

araya geldi. 

 

50. Yıl Ortaokulu 

konferans salonunda 

gerçekleşen söyleşi 

programına İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut 

Kurtaran, Okul Müdürü 

Diyaeddin Okuyan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
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Öz geçmişinin okunmasının ardından Yazar Mevlana İdris Zengin, çocuk edebiyatına dair bir 

konuşma yaptı. Söyleşi öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından Zengin’in kitaplarını 

imzalamasıyla son buldu. 

3. Öğrenci Yazar Buluşmaları Devam Ediyor 

Okurlar Yazarlarla Buluşuyor Projesi kapsamında Şair-Yazar İsmail Kılıçarslan öğrencilerle bir 

araya geldi. 

TP Fatıma Zehra 

Kız Anadolu İmam 

hatip Lisesi 

konferans salonunda 

gerçekleşen 

konferansa İl Milli 

Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, 

öğretmenler ve 

öğrenciler katıldı. 

 

Konuk yazarın 

öz geçmişinin 

okunmasıyla 

başlayan konferansta 

daha sonra Şair-

Yazar İsmail 

Kılıçarslan “İslam 

Medeniyeti ve 

Modernite” konulu konuşmasını yaptı. Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan 

Kılıçarslan, öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti. 

Konferansın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve İsmail Kılıçarslan, 

öğrencilerle bir süre sohbet ettiler. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ilimize gelerek öğrencilere konferans veren 

Kılıçarslan’a teşekkür etti. 
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4. Maç Öncesi Kitap Okudular 

Okul sporları kapsamında düzenlenen Hentbol İl müsabakaları final maçı öncesi öğrenciler “Nitelikli 

Eğitime Kararlı Adımlar” projesi çerçevesinde maç öncesi kitap okudular. 

19 Mayıs Kapalı Spor Salonunda oynanan final müsabakasını, İl Özel İdare Genel Sekreteri 

Abdulkadir Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren, 

öğretmenler ve öğrenciler izledi. Maç öncesi bir süre öğrencilerle birlikte kitap okuyan İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilere bilginin erdem olduğunu ve bilgiye ulaşmak için kitap 

okumaları gerektiğini söyledi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Sevgili gençler, öncelikle hepinize başarılar 

diliyorum. Eğitimde ve sporda başarılı olan öğrenciler bizi çok mutlu ediyor. Sizlerden en önemli 

isteğimiz, eğitimde ve sporda başarıyı birlikte elde etmenizdir. Spor beden terbiyesidir ve bedenle 

yapılır. Bilgi ise erdemdir. Bilgiye sahip olmak için okumalıyız. Sayın Valimizin destekleriyle 

yürüttüğümüz “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz   

“Batman Her Yerde Okuyor” projemizi her yerde uygulamaya devam ediyoruz. Bu gün de burada 

sizlerle Hentbol müsabakası öncesi kitap okuduk. Bu erdemli davranışınızdan dolayı hepinize 

teşekkür ediyorum. Hentbol müsabakalarında mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum.” diye 

konuştu. Kitap okuma etkinliğinin ardından Okul Sporları kapsamında düzenlenen Hentbol İl 

müsabakaları üçüncülük maçı ve ardından final maçı oynandı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen 
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müsabakalar sonrası Yunus Emre Anadolu Lisesi’ni yenen Malabadi Mesleki Ve Teknik Anadolu 

Lisesi il üçüncüsü oldu. 

Oynanan final maçında ise Batman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenen Batman Spor 

Lisesi il birinciliğini elde etti. Batman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi de il ikincisi oldu. 

5. “Dinlerin, Dillerin ve Kültürlerin Ortak Şehri Kudüs” Konulu Konferanslar 

Gerçekleştirildi 
“Öğrenciler Örnek Şahsiyetlerle Buluşuyor Projesi” kapsamında “Dinlerin, Dillerin ve 

Kültürlerin Ortak Şehri Kudüs” konulu konferanslar dizisi gerçekleşti. 
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İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün “Nitelikle 

Eğitime Kararlı Adımlar” 

ana projesi kapsamında 

devam ettirdiği 

“Öğrenciler Örnek 

Şahsiyetlerle Buluşuyor 

Projesi” kapsamında 

“Dinlerin, Dillerin ve 

Kültürlerin Ortak Şehri 

Kudüs” konulu 

konferanslar kapsamında 

akademisyenler ve eğitimci 

yazarlar hazırlanan 

program dahilinde 14 ayrı 

okulda öğrencilerle bir araya geldiler.  “Dinlerin, Dillerin ve Kültürlerin Ortak Şehri Kudüs” 

konulu konferanslarda Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu, Yrd. Doç. Dr Ümit Güler, Yrd. Doç. Dr 

Şükrü Aydın, Araştırmacı Yazar Mehmet Zeki Kurt, Eğitimci Yazar Şefik Sevim ve 

Araştırmacı Yazar 

Musab Baran 

öğrencilerle bir 

araya gelerek 

dünyanın ortak 

mirası ve İslam 

ümmetinin göz 

bebeği Kudüs’ün 

önemini ve tarihini 

anlattılar.    
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6-AB Projeleri  
 

1. Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Avrupa Yolcusu 

Batman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri eğitim ziyareti kapsamında Çek 

Cumhuriyetine gidiyor. 

 

‘Bilgisayar Destekli Üretim Teknolojileri, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Motorlu Araçlar 

Teknolojilerine Yönelik Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Çek Cumhuriyetine 

gidecek Batman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri, öğretmenleri ve kurum müdürü 

eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Batman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

öğrencileri ve öğretmenlerini konuk eden İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu 

Batman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Rıdvan Ulu’dan merkezin çalışmaları ve Çek 

Cumhuriyetine proje kapsamında yapılacak eğitim ziyareti hakkında bilgi aldı. 

6 Öğrenci ve 1 öğretmenin proje kapsamında gideceği Çek Cumhuriyeti Prag şehrinde 20 gün 

sürecek  ‘Elektronik Güvenlik Sistemleri, Bilgisayar Destekli Üretim ve İş Makineler Bakım ve 

Onarım’ eğitimi görerek yurda dönecekler. Gerçekleşen ziyarette bir süre öğrencilerle sohbet eden İl 

Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu, “Batman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

öğrencilerimizin öğretmenleri refakatinde 20 gün sürecek yurt dışı eğitim ziyaretinde öğrencilerimiz 

alanlarıyla ilgili eğitimin yanında kültür alışverişi de sağlayarak ilerde iş hayatına atıldıklarında 

kendilerine olumlu katkılar ve beceriler sağlayacak. Bu eğitim ziyaretinin öğrencilerimiz için hayırlı 

olmasını diliyor projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Gerçekleşen 

ziyarette Şube Müdürü Abdulvahap Hınç ’da hazır bulundu. 
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7- TÜBİTAK Projeleri 
 

1. TÜBİTAK Araştırma Projeleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

TÜBİTAK 49. Lise ve 12. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması 

Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. İl Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, Şube 

Müdürü Abdulvahap Hınç, okul müdürleri ve koordinatör öğretmenler katıldı. Program geçen yılın 

istatistiklerinin sunumuyla başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran bir 

konuşma yaptı. 

 

Kurtaran: “Çok kıymetli meslektaşlarım malumunuz TÜBİTAK projeleri hem orta öğretimde 

hem temel eğitimin ikinci kademesinde uzun yıllardan beri yapılan, Türkiye’deki en prestijli 

projelerdir. Bölgemizde son yıllarda Batman hem sayı olarak hem de nitelikli proje olarak 

kendisinden söz ettiriyor. Bir konu da proje üretebilmek hem çocuklar için hem de yetişkinler için 

çok önemli bir çalışmadır. Özellikle öğrencilerimiz ürettikleri projeler sayesinde aynı zamanda hayata 

dair çok büyük bir tecrübe de edinmiş oluyorlar. Çünkü bir projeyi üretebilmek için geçen süreç 

önemli bir eğitim sürecidir. Bir projenin ortaya çıkması için yapılan çalışmalar çocuklarımıza çok 

önemli deneyimler kazandırıyor. Bölgemizde ve ilimizde her yıl proje sayıları artarak devam ediyor. 

Biz bütün öğrencilerimizin bu heyecanı yaşamalarını istiyoruz. İlçelerimizdeki okullarda dâhil tüm 

orta öğretim okullarımızdan ve ortaokullarımızdan proje bekliyoruz. Bizim için önemli olan kendi 

uğraşıyla ilk kez bir ürün ortaya çıkartmanın hazzını çocuklarımıza yaşatmaktır. Biz geçen sene finale 

kadar giden projeler gönderdik. İnşallah bu yıl da başarımızı katlayarak sürdüreceğiz. Ben geçen sene 

başarılı bir çalışma yürüten okul müdürlerimize, proje rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 

Ayrıca Van’dan ilimize gelerek TÜBİTAK projelerinin teknik boyutu hakkında bizi bilgilendiren 

Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
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 İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından TÜBİTAK Bölge 

Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç kürsüye gelerek slayt gösterisi eşliğinde TÜBİTAK projelerinin 

teknik detayları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. 

Sunumun ardından geçen sene bölge finaline katılan ve Sayın Valimizce Başarı Belgesi ile 

ödüllendirilen okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize Başarı Belgeleri takdim edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ve 2204 Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz AR-GE Birimi PEK üyeleri tarafından, okul proje 

koordinatörlerine 

4006 Bilim Fuarları ve 

2204 Ortaöğretim 

Öğrencileri Araştırma 

Projeleri hakkında 

bilgilendirme 

toplantısı yaptı. 

Yeni Kültür 

Merkezi Konferans 

Salonunda yapılan 

konferansa ilimiz 

merkezinde bulunan 

okulların proje 

ekipleri katıldı. 

AR-GE Birimi 

PEK Üyesi Abdulgani 

TATARGAN, 

seminerin sonunda 

yaptığı konuşmada projelerde eksik yönlerimizi tamamlamak adına seminer ve çalışmalarla daha 

güzel sonuçlar elde edeceğimizi belirtti. 
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3. İlimize Bağlı 5 İlçemize TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ve 2204 Ortaöğretim 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz AR-GE Birimi PEK üyeleri Abdulgani Tatargan ve Erkan Alkan 

tarafından, okul proje koordinatörlerine 4006 Bilim Fuarları ve 2204 Ortaöğretim Öğrencileri 

Araştırma Projeleri hakkında 

bilgilendirme toplantısı 

yaptı. 

 Farklı tarihlerde 

düzenlenen toplantılarda İl 

Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

AR-GE Birimi Ekip Üyeleri 

Erkan ALKAN ve Abdulgani 

TATARGAN tarafından 

ortaokul ve liselerde görev 

yapan idareci ve 

öğretmenlere 4006 Bilim 

Fuarları ve 2204’ ün önemi 

anlatılarak sistem üzerinden 

proje girişlerinin nasıl 

yapılacağı örnek 

uygulamalarla gösterildi.  
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8- Diğer Projeler 
 

 

1.  Proje Okullarımız, Din Görevlilerine Ve Kur’an Kursu Öğreticilerine 

Tanıtıldı 
 

Fen ve Sosyal Bilimler Programına dâhil edilen İmam Hatip Liselerimiz, ilimizde görev yapan 

İmam-Hatiplere ve Kur’an Kursu öğreticilerine tanıtıldı.    

Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ilimizde TP Fatıma Zehra Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesinden sonra bu yıl da Zeynelbey Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 

Bilimler Programına dâhil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından Fen ve Sosyal 

Bilimler Programının uygulanacağı proje okullarımızın tanıtıldığı toplantıya İl Müftüsü Turgut Erhan 

ve çok sayıda İmam-Hatip ile Kur’an Kursu öğreticisi katıldı. 

Toplantı da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan sunumda Zeynelbey Erkek 

Anadolu İmam-Hatip Lisesinin bu yıldan itibaren tıpkı TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesi gibi proje okula dönüştürüldüğü ve bu sayede tercih edecek öğrencilerin birçok yeni imkâna 

sahip olacağı belirtildi. Sunumu yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlisi Sinan Demir “Geçen yıl 

Fen ve Sosyal Bilimler Programına dâhil edilen TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisemiz 

ilimizde kız öğrencilerin tercih edebildiği tek proje okuldu. Bu yıl Fen ve Sosyal Bilimler Programına 

dâhil edilen Zeynelbey İmam Hatip Lisemiz ise erkek öğrencilerimizin tercih edebileceği ilimizdeki 

tek proje okul olma özelliğine sahip oldu. Proje okula dönüştürülen bu İmam-Hatip Liselerimiz, yeni 

nesil malzemelerle donatılmış laboratuvarlarıyla, tüm dersler için hazırlanmış özel derslikleriyle, 

güçlü fiziki imkânlarıyla, seçkin ve tecrübeli öğretmen kadrolarıyla öğrencilerimizi, çağın ilerisinde 

kaliteli bir eğitimle geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir.” dedi. 

  

            Tanıtım sunumundan sonra İmam-Hatiplerin ve Kur’an Kursu öğreticilerinin sorularıyla 

toplantı sona erdi. 
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2. Birinci Öğrenci Kafilemiz Samsun Gezisini Tamamladı 
 

“Biz Anadolu’yuz Projesi” kapsamında Batman’dan Samsun’a giden birinci kafiledeki 

öğrencilerimiz Samsun gezisini tamamlayarak Batman’a döndü. 

 

Birinci öğrenci kafilesi Cuma günü Batman havaalanından Valimiz Ahmet Deniz, Valimizin 

eşi Olcay Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, bazı resmi kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri tarafından Samsun 

iline uğurlandı. 

Öğrencilerimiz 

Merzifon 

Havaalanında 

Samsun MEM AR-

GE ekibi tarafından 

çiçeklerle 

karşılandı. Öğrenci 

kafilesi daha sonra 

konaklayacağı 19 

Mayıs Gençlik Spor 

Merkezi Kamp 

Alanına geçti. 

Burada 

öğrencilerimize 

“Hoş Geldiniz 

Programı” yapıldı. 
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Programda Samsun tanıtım videosunun ardından konuşan Samsun Vali Yardımcısı Sezgin 

Üçüncü, Batmanlı öğrencileri Samsun’da ağırlamaktan memnun olduklarını ve bu projede emeği 

geçen başta Cumhurbaşkanımız ve Değerli Eşine, Başbakanımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Batman ve 

Samsun Valililerine teşekkürlerini sundu. Batmanlı kafilenin getirmiş olduğu selamları kabul ederek 

aynı sıcaklıkla başta Batman Valisi Ahmet Deniz’e, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’a ve 

bütün Batmanlılara selam gönderdi. 

Öğrenciler gezi boyunca Samsun Şehir Merkezi, Kent Müzesi, Gazi Müzesi, Bandırma Gemi 

Müzesi, Milli Mücadele Parkı, Hayvanat Bahçesi,  Tütün İskelesi, Panorama 1919 Müzesi, Batı Park 

Amazon Köyü, Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cennetini gezmenin yanı sıra sportif ve sosyal 

aktivitelere katıldılar. 

İki gün boyunca dolu dolu geçen gezi programının ardından öğrencilerimiz yine uçakla 

Merzifon havaalanından Batman’a döndü. Pazar akşamı saat 19.30’da Batman’a ulaşan öğrenci 

kafilesini öğretmenleri ve velileri karşıladı. 

 

 

3. Suriyeli Ailelere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” 

kapsamında Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

İl Kültür 

Müdürlüğü 

konferans 

salonunda 

gerçekleşen 

toplantıya İl Milli 

Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, 

“Suriyeli 

Çocukların Türk 

Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun 

Desteklenmesi 

Projesi” nin Proje 

Yönetim 

Temsilcisi 

Ayşegül Özdemir, 

Temel Eğitim 

Genel Müdürlüğü Temsilcisi Hasan Ekinci, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Temsilcisi Muammer 

Aksoy, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Temsilcisi Süleyman Altuntaş, Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ertuğrul Berk, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi 

Şevket Kahraman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Nas, Batman Geçici Eğitim Merkezi 

Koordinatör Müdürleri, öğretmenler ve Suriyeli aileler katıldı. Program saygı duruşu, akabinde 

okunan İstiklal Marşı ile başladı ve proje tanıtım videosuyla devam etti. Programın açış konuşmasını 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yaptı. 

 

Kurtaran, “ Bakanlığımızın çok değerli temsilcileri, çok kıymetli misafirler, Suriyeli Çocukların 

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlendiğimiz 

bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Geçici koruma altında ülkemizde bulunan Suriyeli 
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misafirlerimizin 3/1’ine yakını zorunlu eğitim kapsamındadır. Bakanlığımız tarafından yapılan 

çalışmalar sayesinde çok ciddi miktarda Suriyeli çocuklarımızı okullarımıza kazandırdık. İlimizde de 

4 bine yakın zorunlu eğitim çağında, geçici koruma altında Suriyeli misafir çocuğumuz var. Bizde 

İlimizde yaptığımız çalışmalarla bu çocuklarımızın 3.200’ünü okula kazandırmış bulunuyoruz. Tabi 

hala 800 dolayında okula devam etmeyen ya da okula kayıtlı olup devamsızlık yapan Suriyeli 

öğrencimiz mevcut. Bizim Suriyeli ailelerimizden talebimiz, lütfen zorunlu eğitim çağında olan 

hiçbir çocuğunuz okul dışında kalmasın. Bir çocuğun anne babasının üzerindeki en mühim hakkı 

eğitim hakkıdır. Lütfen çocuklarımızın bu haklarına riayet edelim. Bizler bir çocuğumuzun bile 

eğitim dışında kalmasına razı olamayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz bu 

konuda çok hassasız. Lütfen aileler olarak sizlerde hassasiyet gösterin. Ben katılımınızdan dolayı 

hepinize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran’ın açış konuşmasının ardından Proje Yönetimi Temsilcisi 

Ayşegül Özdemir proje ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim 

Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Türkçe ve Arapça hazırlanmış eğitim bilgilendirme 

videoları izlendi. 

Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. 

 

4. BAL’ da ‘Batman Kovan Günü’ Etkinliği 

“Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi” kapsamında Batman Anadolu Lisesinde “Batman 

Kovan Günü”  etkinliği gerçekleştirildi. 

Batman 

Anadolu 

Lisesinde 

gerçekleşen 

etkinliğe İl 

Milli Eğitim 

Müdürü 

Mahmut 

Kurtaran, 

öğretmenler, 

proje ekibi ve 

öğrenciler 

katıldı. 

“Batman 

Kovan Günü”  

etkinliğinde 

konuşan İl 

Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilere, umut var kılan bu duruşlarının kendisini her zaman mutlu 

ettiğini ifade etti. 

Kurtaran: “Sevgili gençler, ekonomimizle, eğitimimizle, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle 

bölgemizin ve ülkemizin en cazip illerinden biri olacağız. Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin 

kalkınması, kendi kişisel gelişmemiz ve standartlarımızı yükseltmek için ciddi bir çalışma 

içerisindeyiz. Bu projeyle ilimizi daha güzel günler göreceğine inanıyorum. Sizler, ülkemizin 
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kalkınmasına ciddi katkılar sunacaksınız. Bizler de sizin için bütün imkânlarımızı seferber etmeye 

devam edeceğiz.  Sizin çalışkanlığınız, gözlerinizden fışkıran zekâ pırıltıları ve bizi umut var 

kılan duruşunuz beni her zaman mutlu etmiştir. Sizlere bundan sonra da başarılar diliyorum. Bu 

projenin batmana, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri 

bilgilendirmek için buralara kadar gelen ekip ve ekip başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından proje tanıtım ekip 

başkanı Özlem Başdoğan öğrencilere projeyi anlattı. 

“Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi” toplumsal cinsiyet kalıpları çerçevesinde kadınlara 

uygun görülen meslekler dışında başka seçeneklerin de var olduğuna ve bunları seçerken kız ve 

erkek öğrenciler için eşit fırsatlar sunmanın önemine dikkat çekmeyi, bu konuda farkındalık 

yaratmayı amaçlıyor. Ford Otosan ve Uçan Süpürge, mühendis kadınların sayısının artması için 

81 ilde 81 lisede öğrenci, öğretmen ve velilerle buluşuyor. Bu kapsamda ilimize 5 kişilik bir 

bilgilendirme ekibi gelerek öğrenci, öğretmen ve veli toplantılarıyla bilgilendirmelerde bulundu. 

 

5. Suriyeli Çocuklara “Destekleme Eğitimi Değerlendirme Sınavı” Yapıldı 

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” 

kapsamında ilimizde eğitim gören Suriyeli öğrencilere yönelik “Destekleme Eğitimi Değerlendirme 

Sınavı” yapıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün “Suriyeli Çocukların Türk 

Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında ilimizde eğitim gören 

Suriyeli öğrencilere yönelik “Destekleme Eğitimi Değerlendirme Sınavı” 21 Ekim 2017 Pazar günü 

Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İlimizde de İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Hayat Boyu Öğrenme Bölümü sorumlu İl Müdür Yardımcısı Fahrettin 

Nas başkanlığındaki komisyon tarafından yapıldı.  

6. İl Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı Seçimi Yapıldı 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kapsamında Batman İl Öğrenci Meclisi 

Başkanlık Divanı Seçimi yapıldı. 

TBMM Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği “Demokrasi 

Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kapsamında Batman İl Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı Seçimi, 

Batman Anadolu Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.  Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı İl 

Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı Seçimi saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. 

İstiklal marşının ardından seçim süreci bilgilendirme konuşması yapıldı. 

Yapılan bilgilendirme konuşmasının ardından İl Temsilciliği için liste oluşturan adaylar kürsüye 

gelerek grupları adına konuşmalarını yaptılar. Üç grubun yarıştığı seçime, merkez ilçe ve beş ilçenin 

divanına seçilmiş olan 30 öğrenci katıldı. Yapılan seçim sonrasında İl Öğrenci Başkanlığına 

Muhyettin Hamidi, Başkan Vekilliğine Ferhat Sonar, üyeliklere ise Ömer Faruk Işık ve Mehmet Salih 

İnalöz seçildiler. 

İl Öğrenci Başkanı seçilen Muhyettin Hamidi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda 

TBMM’de yapılacak olan İl Öğrenci Temsilcileri oturumunda ilimizi temsil edecek 
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9. SEMİNER, KONFERANS VE PANEL 

 

1. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Programında Duygulu 

Anlar Yaşandı 

Batman 15 Temmuz Şehitleri Okullarının öğretmen ve öğrencileri tarafından “15 Temmuz 

Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” gerçekleştirildi. 

İl Kültür Müdürlüğü 

Konferans Salonunda gerçekleşen 

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 

Şehitleri Anma Programı”na İl 

Milli Eğitim Müdür Vekili 

Mehmet Naci Şemdinoğlu, İl 

Müftüsü Turgut Erhan, İl Kültür 

Ve Turizm Müdürü Mehmet 

İhsan Aslanlı, İl Milli Eğitim 

Şube Müdürleri Abdulvahap 

Hınç, Ömer Çiçek, okul 

müdürleri, öğretmenler, 

öğrenciler ve öğrenci velileri 

katıldı. Bir dakikalık saygı 

duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. 

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından okunmuş olan hatmi şeriflerin duasını İl Müftüsü Turgut Erhan 

yaptı.  

Hatim duasının ardından Batman 15 Temmuz Şehitleri Okulları adına 15 Temmuz Şehitleri İmam 

Hatip Ortaokulu Müdürü M.Siraç Dadak kürsüye gelerek takdim konuşmasını yaptı. Yapılan 

konuşmanın ardından Zeynep Beril Dinç “Kahramanlar Kalbimde”, Mete Aktaş “Demokrasi 

Şehitleri” ve Beyza Çelebi “Bayrak” adlı şiirleri okudular. Okunan şiirlerin ardından 15 Temmuz 

Şehitleri Anaokulu öğrencilerinin mehter gösterisi, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 

öğrencilerinin müzik dinletisi ve oratoryo gösterisi ile program sona erdi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu programın ardından programı 

hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.   

2. Tercih Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2017 yılı TEOG ve LYS tercih danışmanlığı hizmeti 

komisyonlarında görev alacak rehber öğretmenlere RAM’da bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Rehberlik Araştırma Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen tercih bilgilendirme toplantısına İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Milli Eğitim Müdürü yardımcısı Mehmet Naci 

Şemdinoğlu, görevli okul müdürleri ve tercih danışmanlığı komisyonlarında görev alan öğretmenler 

katıldı. Bilgilendirme toplantısı RAM Müdürü Zafer Korkmaz ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 

Rıdvan Ulu’un bilgilendirme konuşmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın 

konuşmasıyla devam etti. Kurtaran konuşmasında doğru tercihin önemine dikkat çekti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “ Değerli arkadaşlar, 8. ve 12. sınıftaki çocuklarımızın 

tercih dönemi 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu dönem içerisinde çocuklarımız 

da velileri de biz de büyük bir heyecan yaşamaktayız. Eğitim böyle bir süreçtir. Yani öğrenciyi mezun 



Sayfa | 35  
 

etmekle işimiz bitmiş olmuyor. Sürekli çocuklarımızın yanında olmamız ve onların doğru 

yönlendirilmesi için rehberlik yapmamız gerekiyor. Bunun için tercih danışmanlığı komisyonlarımızı 

kurduk. Bu zorunlu bir görev değildir.  Fedakârlıktır ve özveridir. Bu sıcak yaz günlerinde ortaya 

koyduğunuz özveriden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 

Tercih dönemi gerçekten çok önemlidir. Çocuklarımızın iyi bir geleceğe hazırlanması için 

öncelikle ülkemizdeki ve ilimizdeki okulların durumlarını çok iyi bilmemiz gerekir. İlk olarak yeni 

açılan okullarımızla ilgili size bilgi vermek istiyorum. İlk kez öğrenci alacak Farabi Anadolu Lisesi 

ve Abdulhamithan Anadolu Lisesi adlı iki okulumuz var. Yeni bir okulda okumak her zaman 

avantajdır. Yani fiziki mekân itibarıyla avantaj olduğu gibi eğitim öğretim kalitesi açısından da 

fırsattır. Bu iki okulumuza öğrencilerimizin erişimini göz önünde bulundurarak onları 

yönlendirmenizi istiyoruz. 

Tabi meslek liseleri ile ilgili çalışmalarımız da var. Önümüzdeki yıldan itibaren iki meslek lisemiz 

hizmete girecek. Yine Mesleki Eğitim Merkezimizin de açılması bizim için avantaj oldu. Şuan 

yapabileceğimiz en iyi çalışmalardan biri de meslek liselerine ve mesleki eğitim merkezlerine 

öğrencilerin yönlendirilmesi olacaktır. Bu sayede öğrencilerimiz teorik bilgilerin yanında pratik 

bilgilerini de artırarak iş hayatına daha elverişli hale geleceklerdir. 

Bir de bu yıl Zeynelbey Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programına 

dâhil edildi. Bu duruma dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu lisemiz artık bir proje okuludur. Yani 

bu okula girecek olan öğrencilerimiz Fen ve Sosyal Bilimler ağırlıklı bir program görecekler. Fen 

Lisemizdeki kültür dersleri ile Zeynelbey Erkek Anadolu İmam Hatip Lisemizdeki kültür dersleri 

eşittir. Yeni müfredata göre Fen Lisesi için hazırlanan kitaplar proje okullarımızda da okutulacak. 

Proje okulları özel okullardır. Çok fazla alternatifi olan okullar değiller. İlimizde kızlar için Fatıma 

Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, erkekler içinde Zeynelbey Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

bulunmaktadır. Proje okullarımızın avantajlarını velilerimize ve öğrencilerimize çok iyi anlatmamız 

gerekiyor.” dedi. 
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3. İmam Hatip Okulları Platform Toplantısı Yapıldı 

İmam Hatip Okulları Platformu üyeleri ile İlimiz Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip 

Ortaokulları idarecileri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. 

 

İmam Hatip Okulları 

Platformu toplantısına 

Vali yardımcısı Mekan 

Çeviren, İl Özel İdare 

Genel Sekreteri 

Abdulkadir Özer, İl 

Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, İl 

Müftüsü Turgut Erhan, 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürü İhsan Aslanlı, 

İnsan ve Medeniyet 

Vakfı Genel Başkanı 

Kemal Özden, Ak Parti 

İl Başkanı Diyaeddin 

Uçar, bazı STK 

temsilcileri katıldı. Toplantı İl Müftüsü Turgut Erhan’ın konuşmasıyla başladı. Daha sonra ilimiz 

genelindeki Anadolu İmam Hatip Liselerinin ve İmam Hatip Ortaokullarının genel durumları ile ilgili 

slayt eşliğinde sunum yapıldı. Ardından katılımcıların görüş ve önerileriyle toplantı sona erdi. 

Toplantı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran beraberinde İl Müftüsü Turgut Erhan 

ve İnsan ve Medeniyet Vakfı Genel Başkanı Kemal Özden ile birlikte TP. Fatıma Zehra Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesini ziyaret ettiler. 

 

4. MTE Yöneticilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri idarecilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme 

toplantısına Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Hınç, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları 

idarecileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR İl Müdürlüğü uzmanları katıldı. Bilgilendirme 

toplantısının açış konuşmasını yapan Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Hınç, toplantıya katılan 

okul idarecilerine, SGK ile İŞKUR uzmanlarına teşekkür etti.  

İlimiz Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda 09-10 Ağustos 2017 

tarihlerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR İl 

Müdürlükleri uzmanlarının desteğiyle; Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerinde karşılaşılan 

sorunların giderilmesi, uygulamaların kolaylaştırılması amacıyla 6764 Sayılı Kanun çerçevesinde 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurum yöneticilerine bilgilendirme yapıldı. 
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5. Yenilenen Öğretim Programları Planlama ve Koordinasyon Toplantısı 

Kültür Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen toplantıya Milli Eğitim 

Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari İşler Daire Başkanı Bekir Pala, İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl/İlçe Milli Eğitim yöneticileri, Maarif Müfettişleri, Eğitim 

Uzmanları ve Formatör Öğretmenler katıldı.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla 

başlayan toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın açış konuşmasıyla devam etti. 

Kurtaran, “Bakanlığımızın son yıllardaki birçok yeniliği hem kamuoyunda hem de eğitim 

camiasında takip ediliyor. Bu yeniliklerden en önemlisi de bir devrim niteliğindeki Yenilenen 

Öğretim Programlarıdır. 

Müfredat tek başına bir şey ifade etmez, müfredatın anlam kazanması adına amaçlanan 

hedeflere ulaşmamız için program uygulayıcılarının buna inanması, bunu benimsemesi ve bu 

heyecanı duyması gerekir. Yani öğretmenin buna canla başla eğilmesi lazım. Çünkü müfredatı 

öğretmen hayata geçirir. İşte sizler meslektaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza müfredatı 

değişiklikleriyle beraber anlatıp bu müfredata nasıl sahip çıkılması gerektiğini inşallah 

aktaracaksınız. 

Öğretmen ve 

velilerimiz 

müfredatın iyi bir 

şekilde anlaşılması, 

uygulanması ve 

kabul edilmesi için 

en önemli 

paydaşlarımızdır. 

Öncelikle 

müfredatımızın 

hepimize hayırlı 

olmasını diliyorum. 

Ülkemizin eğitimi 

için ülkemizin 

geleceği olan 

gençlerimiz için 

inşallah hayırlara vesile olacak. Sizden de bu müfredatın tüm inceliklerini öğretmen 

arkadaşlarımıza meslektaşlarımıza anlatmanızı özellikle rica ediyorum.” diye konuştu. 

 İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın ardından Formatör Öğretmenlere hitap eden 

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari İşler Daire Başkanı Bekir Pala; 

Bakanlığımızın Yenilenen Öğretim Programlarına çok önem verdiğine dikkat çekti. 

Daire Başkanı Pala, “Değerli arkadaşlar bir bayram sonrası Batmana geldik. Yoğun bir 

gündemimiz var. Bakanlığımız Yenilenen Öğretim Programlarına çok önem veriyor. Başta 

Müsteşarımız olmak üzere bütün üst düzey bürokratlarımız ülke geneline dağıldı bana da 

Batman’a gelmek nasip oldu. Bu vesile ile hepinize saygılarımı sunuyorum Kurban Bayramınızı 

kutluyorum yeni eğitim öğretim yılına da başlamış olduk yeni eğitim öğretim yılının da hayırlara 

vesile olmasını diliyorum.” diyen Daire Başkanı Bekir Pala, konuşmasında yenilenen öğretim 

programının hazırlık sürecini, yürütülen çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmaları anlattı.  

Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. 
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6. Bakanlarımız Başkanlığında Batman İmam Hatip Okulları Platform 

Toplantısı Yapıldı 

İlimizi ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük 

ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi başkanlığında İlimiz İmam Hatip Okulları Platformu 

Toplantısına yapıldı. 

Valiliğimiz tarafından TP Kristal Park tesisleri toplantı salonunda düzenlenen İmam Hatip 

Okulları Platform Toplantısı üyeleriyle gerçekleşen toplantıya Valimiz Ahmet Deniz,  İlimiz 

Milletvekili Ataullah Hamidi, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve Batman İmam Hatip 

Platformu üyeleri katıldı. 

Toplantıda ilimizde eğitim veren İmam Hatip Okullarıyla ilgili bir konuşma yapan İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran “Batman’da İmam Hatip Okulları alanında belli bir potansiyele sahibiz. 

Yapmamız gereken vatandaşlarımıza ulaşmak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaktır. Mevcut İmam 

Hatiplerimize ek olarak 

bu sene yeni öğrenci 

alacak olan 32 derslikli 

Akşemseddin İmam 

Hatip Ortaokulumuzun 

açılışını yaptık. Aynı 

zamanda Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak 2018 

yılı için İmam Hatip 

planlamamızı 

hazırladık. 

Ortaöğretimde de 

herhangi bir sıkıntımız 

yok. Şu an için İmam 

Hatip Liselerimizde 

okumak isteyen 

öğrenciler için 

okullarımızda kontenjanlarımız mevcuttur. Yine bu yıl için 72 İmam Hatip Ortaokulu dersliği 

programa aldık ve şuanda ihale aşamasındadır. Öğrencilerimizi İmam Hatiplere teşvik etmek için 

bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir.” diye konuştu.   

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından İmam hatip Platformu 

Üyeleri görüş ve önerilerini bildirdiler. 

7. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Toplantısı Yapıldı 

2017-2018 Eğitim öğretim yılı sene başı toplantısı Batman Belediyesi Kültür Müdürlüğü 

Konferans Salonunda yapıldı. 

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı sene başı 

toplantısına Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Maarif 

Müfettişleri Başkan Vekili,  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim 

Müdürleri ile okul müdürleri katıldı. 

Toplantıda okul müdürlerine hitaben bir konuşma yapan Vali Deniz “Geleceğimizi inşa edecek 

en önemli şey eğitimdir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı iyi bir şekilde eğitebilirsek iyi bir yere 

gelebiliriz. Eğitim dediğimiz zaman işin özünde öğretmenlerimiz var.  Severek, yürekten bu işe 



Sayfa | 39  
 

odaklandıkları zaman başarılı olmamaları mümkün değil. Bütün başarılı hikâyelerin arkasında 

öğretmenlerimiz var.  Bu nedenle öğretmenlik çok önemli ve kıymetli bir meslektir.  Eğitimde asıl 

olan, iyi bir insan yetiştirebilmektir. Ailesine, topluma vatanına ve milletine sevdalı, milli ve manevi 

değerlerine sahip bir nesil yetiştirmektir. Bir başkasını küçümsemeyen ve ötekileştirmeyen bir nesil 

yetiştirmek zorundayız. Çocukların yanlış kişiler tarafından yönlendirilmemesi için öğretmen ve 

idarecilere büyük bir görev düşüyor. Çocuklarımıza ülkemizin temel değerleri olan ülkenin bölünmez 

bütünlüğü, al bayrağımız ve vatanımızın birliğini anlatmalıyız. Bu değerler etrafından hep beraber 

kenetlenmeliyiz.” dedi.  

 

İlimizi eğitimde daha iyi yerlere taşımak için geçen yıl başlatılan ‘Nitelikli Eğitime Kararlı 

Adımlar Projesi’nin bu yılda devam edeceğini belirten Vali Deniz, projenin alt bileşeni olan "Batman 

Her yerde Okuyor" kampanyasının da devam edeceğini vurguladı. 

Geçen yıl okul öncesi eğitimde başlatılan “Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum” 

projesi sayesinde okullaşma oranında yüzde 80 gibi bir artışla tamamlandığını vurgulayan Vali Deniz; 

“Milli Eğitim Bakanlığı bu başarıyla Batman’ı her yerde örnek gösterdi. Emeğinizden dolayı sizlere 

teşekkür ederim. Severek yapıldığı zaman başarılamayacak hiçbir ey yoktur” dedi. 

Okulların içerisinde ve çevresinde alınması gereken güvenlik tedbirleri, okul kantinlerinin 

denetimleri, temizlik, uyuşturucu ile mücadele, okul çevrelerindeki internet kafeler, okul servislerinin 

uyulması gereken kurallar konusunda okul yöneticilerine uyarıda bulunan Vali Deniz, bunların 

denetimi sağlanmadan, eğitim-öğretimde başarı sağlamanın mümkün olmayacağını ifade etti. 

Yapılan değerlendirmelerin ardından Vali Deniz, toplantıdan ayrıldı.  

Vali Ahmet Deniz toplantıdan ayrılışının ardından toplantı il Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran’ın konuşmasıyla devam etti. 
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Konuşmasına Vali Ahmet Deniz’e toplantıya katılımından dolayı teşekkür ederek başlayan İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Değerli arkadaşlar sizler bu ilin ve geleceğimiz olan 

çocuklarımızın yetiştiği okulların idarecilerisiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl ciddi bir müfredat değişimi 

yaşandı. En önemlisi de eğitim anlayışının felsefesi değişti. Yeni müfredat felsefesiyle değerlerimizi 

sadece tanımla veremeyiz. Değerlerimizi davranışla ve tavırla göstereceğiz. Öğretmenlik mesleği 

insanın kendinden daha çok başkalarını düşündüğü bir meslektir. Çünkü öğretmen kendinden çok 

öğrencisini düşünür.  Öğrenciye rol model olan öğretmenler olarak kıyafetlerimizin pedagojik olması 

gerekir. Çünkü bizlerin çocuklarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. 

Biz idareciler olarak öğretmenlerimize hizmet için varız. Onun için öğretmenlere gerekli 

motivasyonu sağlamalıyız ve imkânlar doğrultusunda iyi bir çalışma ortamı oluşturmalıyız. Ders 

programı ve nöbet konusunda öğretmenler arasında adaletli davranmaya azami gayret göstermenizi 

istiyorum. 

Pazartesi gününden itibaren okula yeni başlayan öğrencilerin sınıflarını ziyaret edin, onlara bir 

baba şefkatiyle yaklaşın ve öğrencilerinizle tanışın. 

Okula yeni başlayan çocuklarımızda devamsızlıkların önüne geçmek için onları kazanmalıyız. 

Çünkü bizim sokağa bıraktığımız her çocuk yarın karşımıza sorun olarak çıkacaktır. Unutmayalım ki 

biz öğrencilerimizin ıslahından sorumluyuz ve bu noktada devamsızlık konusu önemli bir öneme 

haizdir. Devamsızlık sonucu başı belaya düşecek çocuğun sorumlusu biz eğitimcileriz. Bu nedenle 

yeni dönemde devam devamsızlıkla ilgili idareciler olarak iyi bir takip yapmalıyız. 

Değerli arkadaşlar bir diğer konu müfredat değişikliğidir. Müfredatı değişen 51 dersin hafta 

boyunca formatör öğretmenler tarafından tanıtımı yapıldı. Okullarınızdaki bütün toplantılarda 

müfredat konusu mutlaka olmalı. Ayrıca velilere de müfredatı anlatmalıyız. Bu müfredat hepimizin 

katkılarıyla ortaya çıktı. Onun için bu müfredata mutlaka sahip çıkmalıyız. 

Hala eğitim sistemi dışında olan Suriyeli çocukları da eğitim sistemine kazandırmalıyız. Ayrıca 

okullarımızda temizlik konusunda azami derecede dikkat etmeliyiz. 

 İlimizde 40’ın üzerinde özel öğretim kurumu var bu bizim için büyük bir zenginlik. Bu okullar 

devlet okullarımızın da yükünü hafiflettiği gibi okullar arası tatlı bir rekabetin de oluşmasına katkı 

sunuyor. Özel okullar ve resmi okullar birbirlerinin imkânlarından da faydalanmalıdır. Bu yıl yeni bir 

uygulamayla ilimizdeki Anadolu Liselerinin katıldığı ortak sınavlar yapacağız. Çevre illerle de Fen 

Liseleri arasında ortak sınavlar yapmayı planlıyoruz. 

Psiko-sosyal destek ve rehberlik durumunu da hesaba katarak çalışmalarımızı yapmalıyız. RAM 

ile mutlaka işbirliği içerisinde olun. RAM’ın çalışmalarından faydalanalım ve oradaki 

arkadaşlarımızdan destek alın. 

Değerli arkadaşlar bizim eğitimden başka işimiz yok. İdareci de öğretmen de öğrenciye hizmet 

ettiği sürece başımızın üstünde yeri var. 

Özverinizden, sadakatinizden, iş aşkınızdan, samimiyetinizden dolayı hepinize teşekkür 

ediyorum, sizinle beraber çalışmaktan dolayı da gurur duyuyorum. 2017-2018 eğitim ve öğretim 

yılının ülkemize ve ilimize hayırlı olsun.” diye konuştu. 

 

 

 

 



Sayfa | 41  
 

8. Öğrenci Servis Şoförlerine Eğitim Semineri Verildi 

Taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi hizmeti yapan şoförlere yönelik “Taşıma Esnasında 

Uyulacak Kurallar Ve Gösterilecek Davranışlar’ konulu seminer verildi. 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı İlimiz 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 Müdürü 

Mahmut Kurtaran, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çiçek, Taşımalı Eğitim Birim görevlileri, 

taşıma ihalelerini alan firma yetkilileri ve öğrenci servis şoförleri katıldı. Bir dakikalık saygı 

duruşunun ardından okunan istiklal marşı ile başlayan eğitim semineri İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran’ın açış konuşmasıyla devam etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “Değerli arkadaşlar eğitim seminerine hepiniz hoş 

geldiniz. Çok büyük sorumluluk gerektiren bir iş yapıyorsunuz. En kıymetli varlığımızı, 

çocuklarımızı, ülkemizin geleceğini, anne ve babaların göz bebeklerini taşıyorsunuz. Bu işin üzerinde 

hassasiyetle durmamızın nedeni budur. Türkiye’de maalesef en çok sıkıntı yaşadığımız, mustarip 

olduğumuz konu trafik problemidir. Tabi bu insan kaynaklı bir problemdir. Sizler işinizi biraz daha 

dikkatli, biraz daha hassasiyetle yaparsanız trafik problemini en aza indirmiş olursunuz. Bizim 

özellikle sizlerden isteğimiz şudur; bu işi yaparken can taşıdığınızın farkında olmanızdır.” diye 

konuştu. 

Yapılan açış konuşmasının ardından sırasıyla Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çiçek, RAM 

Rehber Öğretmeni Recep Bağlı, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Bölge 

Müdürlüğünden Baş Polis Memuru Hanifi Kavcı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesinden J. 

Kd. Bçvş. Rıdvan Seçgin kürsüye gelerek slayt gösterisi eşliğinde şoförlere ‘Taşıma Esnasında 

Uyulacak Kurallar Ve Gösterilecek Davranışlar’’ ile ilgili sunumlar yaptılar. 

 

9. Okul Sporları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 

2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılacak olan okul sporları ile alakalı bilgilendirme ve 

değerlendirme toplantısı yapıldı. 

İl Kültür Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen Okul Sporları Bilgilendirme ve 

Değerlendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Gençlik ve Spor İl 

Müdürü Halil Eren, İl Kültür Ve Turizm Müdürü M. İhsan Aslanlı, bazı okul müdürleri ve beden 

eğitimi öğretmenleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan 

açış konuşmasıyla başladı. İlk konuşmayı yapan Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak okul sporları faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılmasının 

kendileri için çok önemli olduğunu, ilimizde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin her zaman 

destekçileri olacaklarını söyledi. Eren’in konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “Beden eğitimi öğretmenlerimiz okulda sadece beden 

eğitimi öğretmenliği yapmıyorlar. Aynı zamanda fahri idarecilik, öğrencilere koçluk ve rehberlik de 

yapıyorlar. Hem zihnen hem bedenen çok yorucu bir iş yapıyorlar. Batman son yıllarda alt yapıda ve 

sporcu yetiştirmede iyi bir ivme yakalamıştır. Bizler gençlerimizi iyi yönlendirmeli, onlara iyi 

rehberlik etmeliyiz. Sportif aktivitelerin yanında akademik ders eğitimlerini de en iyi şekilde 

almalılar. Biz istiyoruz ki gençlerimiz sportif başarılarının yanı sıra bilgi altyapılarıyla, davranış ve 

duruşlarıyla da ön planda olsunlar.” dedi. 
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Kurtaran daha sonra Batman Müzesini gezen bir grup öğrenciyle İl Kültür Müdürlüğü bahçesinde 

bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Cumartesi günü açılışı yapılacak olan Batman Kitap Fuarını da 

ziyaret etmelerini tavsiye etti. 

 

10.  Kurtaran “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerine” Katıldı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilimizde 100 okula İş-Kur üzerinden görevlendirdiği 

güvenlik elemanlarına her hafta verilen “İş Güvenliği Eğitimi” devam ediyor. 

Cahit Zarifoğlu İlkokulu Konferans Salonunda devam eden “İş Güvenliği Eğitim Seminerine” 

katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, eğitimi veren Güvenlik Uzmanı Hasan 

Aydınlık’tan bilgi aldı ve güvenlik elemanlarına bir konuşma yaptı. Kurtaran konuşmasında güvenlik 

elemanlarına çok önemli bir görev ifa ettiklerini söyleyerek görevlerinin hayırlı olması temennisinde 

bulundu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran: “Korunması gereken en değerli şey candır ve bize emanet edilen 

çocuklar en değerli varlığımızdır. Görev yaptığınız okulları öncelikle iyi tanımalısınız. Risk oluşturan 

noktalar nereler, dışarıdan gelebilecek tehlikeler neler, bunların farkında olmanız gerekir. En önemlisi 

de okul idaresiyle irtibat halinde olmanızdır. Öğrenci güvenliği bütün işlerimizin önünde olmalıdır. 

Şu an sizin yaptığınız iş en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktır. 

Çocuklarla iletişimi çok makul ve insani boyutta tutmanız gerekiyor. Güveliği sağlarken güvensizliğe 

zemin hazırlayacak tutum ve davranışlardan kaçınmalısınız. Çocuklarla olan diyalogunuzda çok 

hassas ve çok dikkatli olmalısınız. Görev yaptığınız yerin bir okul olduğunu asla unutmayınız.” diye 

konuştu. 

 

11.  Kurtaran Müfredat Eğitim Seminerlerini Ziyaret Etti 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran devam eden “Yenilenen Öğretim Programı Eğitim 

Seminerlerini” ziyaret etti. 

Batman merkezde görev yapan öğretmenlere yönelik formatör öğretmenler tarafından verilen 

“Yenilenen Öğretim Programı Eğitim Seminerlerinin” devam ettiği okulları ziyaret eden İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran “Yenilenen Öğretim Programı” ile ilgili konuştu. 

Kurtaran, “ Değerli öğretmen arkadaşların öncelikle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını 

diliyorum. Bildiğiniz gibi bakanlığımız çok uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra yeni bir eğitim 

müfredatı hazırladı. 51 derste ciddi bir müfredat değişimine gidildi. Tabi bu müfredatın uygulanması 

için öncelikle biz öğretmenlerin bu programı çok iyi bilmesi ve benimsemesi gerekiyor. Ayrıca bütün 

değişikliklerden kamuoyunun da haberdar olması gerekiyor. 

Bakanlık yeni müfredatla ilgili ciddi bir bilgilendirme çalışmasında bulundu. Ocak ayının 

sonunda askıya çıkarılan yeni müfredat, bir ay gibi bir süre askıda tutuldu. Bu süre içerisinde yeni 

öğretim programıyla ilgili eğitimciler ve farklı meslek gruplarından uzmanlar başta olmak üzere 

kamuoyunun her kesiminden 180 binin üzerinde görüş paylaşımı oldu. Yani müfredatın yenileme 

çalışmaları hakkında kamuoyunun ciddi bir bilgisi var. 

Dünyanın en güzel müfredatı getirilip sınıfa veya EBA’ ya koyulsa da işin içinde öğretmenin 

özverisi ve ruhu olmazsa çok fazla bir manası olmaz. Bu sebeple her müfredat ancak öğretmenle 

mana kazanır. Öğretmenle ete kemiğe bürünür. Tabi eğitim dinamik bir süreç ve müfredatın sürekli 

güncellenmesi gerekir. Çünkü günümüzde değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Onun için bu 
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yenilemenin ve güncellemenin sürekli olması lazım ve bizlerinde bu durumun takipçisi olmamız 

gerekiyor. 

Maalesef biz uzun yıllar statik bir eğitim süreci sürdürdük. Yani yeni bir müfredat çalışmamız 

olmadı. 2005-2006 yılında temel eğitimde bazı değişiklikler oldu ancak bu kadar kapsamlı değildi. 

Sizden istirhamımız bu müfredata sahip çıkmanız. Çünkü bu müfredat hepimizin eleştirileri, görüşleri 

ve katkılarıyla son halini aldı. Ayrıca 2-3 ay bir izleme süreci olacak. Ardından bir değerlendirme 

süreci de yapılacak. Müfredatın uygulama da varsa eksik yönlerini sizler tespit edeceksiniz. Sizin 

fikirleriniz, görüşleriniz ve raporlarınız doğrultusunda yeniden güncellenecek ve eksikler 

tamamlanacak.   

 

Bizlerin sadece sınıfla başlayıp sınıfla biten, okulla başlayıp okulla biten ya da eğitim öğretimle 

başlayıp dönem sonuyla biten bir sorumluluğumuz yok. Ömür boyu devam eden bir sorumluluğumuz 

var. Hayata dair olan her şeyde hepsinde bizim sorumluluğumuz vardır. Çünkü geleceğe yön verecek 

nesilleri bizler yetiştiriyoruz. Bizler sadece branşımızın dersini anlatmakla yükümlü değiliz. Aynı 

zamanda ülkemizin geleceğini de inşa ediyoruz. Yani her yönüyle iyi bir insan yetiştirme 

sorumluluğumuz var. Zaten bütün bu sebeplerden ötürü öğretmenlik kutsal bir meslek olarak 

tanımlanıyor. Ben bir önceki yılda yaptığınız özverili çalışmalardan ve yeni eğitim öğretin yılında da 

göstereceğiniz gayretten dolayı sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi. 

12. “Kuşaklar Arası Değişim ve Türkçe” Konferansı Düzenlendi 

“1. Batmayan Şiirler Festivali” kapsamında Prof. Dr. Zeki Taştan’ ın katıldığı  “Kuşaklar Arası 

Değişim ve Türkçe” konulu konferans düzenlendi. 

 

Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen “Kuşaklar Arası Değişim ve Türkçe” 

konulu konferansa İl Mili Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. 
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Konferansta kısa bir konuşma yapan Kurtaran: “İlimizde art arda gerçekleşen kültürel etkinlikler 

bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu gün de “1. Batmayan Şiirler Festivali” kapsamında  “Okurlar 

Yazarlarla Buluşuyor” ve “Her Yerde Okuruz” projeleri çerçevesinde “Kuşaklar Arası Değişim ve 

Türkçe” konulu konferansı sunmak üzere bizimle birlikte olan Prof. Dr. Zeki Taştan hocamıza ve bu 

etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

Yapılan açış konuşmasının ardından Prof. Dr. Taştan’ın kısa öz geçmişi okundu ve konuşmasını 

yapmak üzere sahneye davet edildi. 

Konuk yazar kuşaklar arası değişimi anlatan konuşmasının sonunda Sezai Karakoç’un “Mona 

Rosa” isimli şiirini okudu. Konferansın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Prof. Dr. 

Zeki Taştan’a günün anısına bir tablo hediye etti. 

13. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı Anma Konseri Düzenlendi 

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı anma konseri Batman 

Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleşti. Kozluk ilçesinde görev 

yaparken bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke 

Yalçın’ın anısına düzenlenen konsere Vali Ahmet Deniz, Eşi Olcay Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı 

Mustafa Dede, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, kamu kurum yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için arkadaşları tarafından hazırlanıp icra edilen anma 

konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına 

hazırlanan slayt gösterimi izletildi. 

Şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına hazırlanan konser, eserlerin koro ve solo olarak 

seslendirilmesi ile icra edildi. Duygulu bir zaman diliminin yaşandığı anma konseri sonrası 

müzisyenleri tebrik eden Vali Deniz ve Eşi Olcay Deniz ile protokol üyeleri, korodaki öğretmenlere 

teşekkür ederek başarılar dilediler. 
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10.  DİĞER BİLGİLER 

1. Batman 1. Kitap Fuarı Açılış Törenine Yoğun İlgi 

82 yazar, 80 yayın evinin katıldığı Batman 1. Kitap Fuarın açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. 

Batman 1. Kitap Fuarın açılış törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ahmet Deniz, 

Milletvekili Ataullah Hamidi, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurum 

yöneticileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlimizde ilk defa 

düzenlenen Batman 1. Kitap Fuarı açılış töreninde, Yazar İhsan Süreye Sırma,  Vali Ahmet Deniz ve 

Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek birer konuşma yapıtlar. Kitap fuarlarının kitapseverlerin 

kitap ve yazarla buluştuğu, kitap sevgisinin geniş kitlelere yayıldığı önemli bir etkinlik olduğunu 

ifade eden Vali Deniz, “Fuarlar kitaba olan ilgiyi ve okuyucu sayısını artırır. Bir toplumun gelişmesi 

ve kalkınması ancak eğitimdeki başarı ile mümkündür. Bunun da temelinde kitap vardır, okumak 

vardır. Geçmişimizde kitaba, bilgiye değer verdiğimiz için medeniyet inşa ettik; bir cihan 

imparatorluğunu kurduk ve dünyaya yön verdik. Ne zaman ki kitaptan, bilgiden uzaklaştık, 

gerilemeye başladık. Okumadan kültürel alanda, sanatta, teknolojide başarılı olmak gelişmek 

mümkün değildir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmek için çok okumak, çok daha bilgili 

olmak, sahip olduğumuz bilgiyi teknolojiye çevirmek ve katma değeri yüksek ürünler üretmek 

zorundayız. 

 

Güzel şehrimiz Batman’da okuma alışkanlığını arttırmak, okuma kültürünü oluşturmak amacıyla 

başlattığımız ‘Batman Her Yerde Okuyor’ kampanyası ile özellikle istedik ki çocuklarımız, 

gençlerimiz kitapla iç içe olsun, kitapla buluşsun. Bu amaçla parklarda, kafelerde, çay evlerinde, 

pastanelerde vatandaşlarımızla, okullarımızda öğrencilerimizle buluşarak onlara kitap hediye ettik ve 

onlarla kitap okuma saatleri düzenledik. Bu kampanya kapsamında yakın zamanda 2 yüz bin kitabı 
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okuyucuyla buluşturacağız. Bu kampanya süresince çocuklarımızın, gençlerimizin, 

vatandaşlarımızın kitaba olan ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. 

Batman’da ilkini düzenlediğimiz ve içerisinde birçok söyleyişi, okur-yazar buluşması, imza 

günlerinin olduğu kitap fuarımızın hafta boyunca Batmanlı hemşerilerimizi, anne-babaları, 

öğrencilerimizi, gençlerimizi buraya davet ediyor, böylesine güzel bir etkinliğe sahip çıkmaya 

bekliyoruz. 

 

Batman, halkımızın desteğiyle güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle artık güvenli ve 

huzurlu bir şehirdir. Batman fuarlarla, kültürel, sanatsal, sportif ve turizm etkinlikleriyle anılmaya 

başlanmış, otellerimizin doluluk oranı % 90’lara çıkmıştır. 

Artık zaman gönüllere dokunma zamanıdır. Artık zaman fikir ve düşünce derinliği olan milli ve 

manevi değerlerimize sahip, sevgiyi ve hoşgörüyü özümsemiş bilgili donanımlı nesiller yetiştirme 

zamanıdır. Bunu da daha çok okuyarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu. 

Vali Deniz, konuşmasının sonunda fuara katılımlarından dolayı Başbakan Yardımcımıza ve 

fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından kitapseverlerle birlikte fuarın açılışını yapan Başbakan Yardımcısı 

Şimşek, Vali Ahmet Deniz ve Milletvekili Ataullah Hamidi kitap stantlarını gezerek, yayıncı ve 

yazarlarla bir süre sohbet ettiler. 
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2. Bakanlarımız Şenay Öğretmenimizin Okulunda İlköğretim Haftası Açılış 

Programına Katıldılar 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma 

Betül Sayan Kaya ile Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılmak üzere özel uçakla ilimize geldiler. 

 

Havalimanından Kozluk ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürü Funda Kocabıyık geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Şenay Aybüke 

Yalçın öğretmenimizin adının verildiği “ Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı 

Lisesi”nde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı açılış törenine katıldılar. Açılış törenine Bakanlarımızın 

yanı sıra Vali Ahmet Deniz, eşi Olcay Deniz, Milletvekilimiz Ataullah Hamidi, Belediye Başkan 

Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, İdare Mahkemesi Başkanı Berkan 

Ayturan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin,  

kamu kurum yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış programında İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Vali 

Ahmet Deniz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma 

Betül Sayan Kaya birer konuşma yaptılar. İlk konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran 

yaptı. Allah’tan rahmet diler, saygılar sunarım” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut kurtaranın 

ardından Vali Ahmet Deniz bir konuşma yaptı. Konuşmasında 9 Haziran tarihinde bölücü terör örgütü 

mensuplarınca düzenlenen hain bir saldırı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın ismini 

verdiğimiz Çok Programlı Anadolu Lisesinde, 2017-2018 eğitim öğretim yılını anlamlı ve duygulu 

bir törenle açtıklarını belirten Vali Deniz; “Vatan sevgisiyle, eğitim öğretim aşkıyla ülkesi için 

çırpınan genç ve idealist öğretmenimizi şehit eden hainleri bir kez daha lanetliyorum. Hiçbir değere 

sahip olmayan hain bölücü terör örgütü ve onu piyon olarak kullananlar, asla amaçlarına 
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ulaşmayacaklar. Çünkü bizler bin yıldır Kürt’ü, Türk’ü, Çerkez’i, Arap’ı ile Sünni’si ve Alevi’siyle 

bu coğrafyada kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz, yaşamaya da devem edeceğiz.” dedi. 

Daha sonra bir konuşma yapan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Şenay Aybüke Yalçın Çok 

Programlı Anadolu Lisesi´nde eğitim-öğretim yılı açılışında bulunmaktan büyük bir onur 

duyduklarını belirterek, eğitim ve öğretim yılının ülkeye, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı 

ve uğurlu olması dilediğinde bulundu.  

“Bu Yılın Birinci Dersi Şenay Aybüke Yalçın´dır” “Bu yılın birinci dersi Şenay Aybüke 

Yalçın´dır, Necmettin öğretmendir. Onların bize anlattıkları, sunduklarıdır” diyen İçişleri Bakanımız; 

“Belki bu okulunu bitirip, diplomasını alan birine yarın öbür gün doktor, kaymakam veya vali diye 

müracaat edeceğiz. Hayallerinizden sakın ayrılmayın, özünüzden sakın ayrılmayın. Bizim 

medeniyetimiz bize yeter. Bizim anne, baba ve öğretmenlerimizin öğrettiği bize yeter. Şenay Aybüke 

Yalçın’ın bıraktığı emanet emin ellerdedir. Sen okulun bahçesinde olmasan da onur ve gurur 

duyuyoruz. Bize, diğer eğitim şehitleri gibi büyük bir sorumluluk bıraktın. Bize büyük bir emanet 

bıraktın. Bu emanetin farkındayız ve sımsıkı sahip çıkacağız.” Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım´ın selam, sevgi ve muhabbetleri ile başarı 

dileklerini ileten İçişleri Bakanımız; “Kıymetli şehidimiz, kardeşimiz, evladımız Şenay Aybüke 

Yalçın´ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi. 

3. Kurtaran Suriyeli Öğrencilerin Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi 

İlimizde yapılacak olan yerel düzeyde Suriyeli öğrencilerin eğitim sorunlarıyla ilgili çalıştay 

öncesi Suriyeli öğrencilerin öğretmenleriyle değerlendirme toplantısı Batman Rehberlik Araştırma 

Merkezinde yapıldı. RAM toplantı salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısına İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Nas, RAM Müdürü, Batman 

Geçici Eğitim Merkezi Koordinatör idarecileri ve öğretmenler katıldı. Değerlendirme toplantısında 

konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran eğitilmeyen her çocuğun vebalinin büyük 

olduğuna dikkat çekti. Kurtaran; “Sizlerle geniş kapsamlı bir toplantı yapmayı uzun zamandır 

arzuluyorduk ancak bugün nasip oldu. Ayrıca bu gün aynı zamanda 2017-2018 eğitim öğretim yılının 

ilk günü. Yeni eğitim-öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Biz bu sene iki Geçici Eğitim 

Merkezimizi tek bir binada birleştirdik. Yeni binamız tamamladı ve taşıma işlemi de gerçekleşti. Bu 

binamızın imkânları çok daha iyi durumdadır. Bizim hedefimiz Geçici Eğitim Merkezindeki 

çocukları eğitim sistemimize dâhil etmektir. Geçen yıl birinci sınıfları sistemimize dâhil ettik ve bu 

yılda 1,5 ve 9. sınıfları eğitim sistemimize dâhil ettik. Geçici Eğitim Merkezimizde 1,5 ve 9. sınıf 

öğrencisi olmayacak. Geçen seneki 1. sınıfları aldığımız için 2. sınıf da olmayacak. Bizim bu 

çocukları eğitim sistemimize dâhil etmemizin nedeni şudur; zorunlu eğitim döneminin sonunda 

ellerinde geçerli bir diplomaları olsun ve bu konuda mağdur olmasınlar. Bunun yanında Türkçe 

öğretmenlerimiz de Suriyeli öğrencilerimize Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri için eğitim vermeye 

devam ediyor. Bu noktada hedefimiz çocuğun öğretmeni anlayacak şekilde Türkçe öğrenmesidir. Bir 

öğretmenin en önemli hassasiyeti okul çağındaki hiçbir çocuğun okul dışında kalmaması için 

çabalamak olmalıdır.” dedi. 

4. Kurtaran Özel Öğrencileri Ziyaret Etti 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Belediyesi tarafından 25 Anaokulunda 

öğretim gören 2150 öğrenciyi kapsayan “Kahvaltılı Sabahlar Okulda Başarı Sağlar” projesi 

kapsamında Kardelen Anaokulunda düzenlenen programa katıldı. Kurtaran programın ardından 

Vakıfbank İlkokuluna geçerek burada özel eğitim sınıfını ziyaret edip minik öğrencilerle bir süre 

sohbet etti. Kurtaran daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Kurtaran, 

öğretmenliğin zor ve meşakkatli fakat aynı zamanda kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekerek, 

öğretmenlerin sorumluluğunun çok olduğunu ifade etti.  
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Kurtaran: “Değerli meslektaşlarım sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek 

isterim. Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği her türlü şartta en iyi şekilde yapma gayreti içinde 

olduğunuzu biliyorum. Biz, öğrencilere sadece harf, rakam, tarih ve coğrafya öğretmiyoruz. Çocuğun 

toplum içinde hayatını daha kolay nasıl devam ettireceğini de öğretiyoruz. Bu kapsamlı öğretiden 

dolayı da Türkiye’deki en zor kamu görevini icra eden meslek grubuyuz. Öğretmenlik hem merkezde 

hem de taşrada zor ve çetin bir meslektir. Bizler zihnen ve bedenen yorulsak da öğrencilerimizin bir 

başarısı ile bütün yorgunluğumuzu unuturuz. Mesleğimizin en anlamlı ve önemli yanı budur. 

Öğretmenliğin kutsiyeti en değerli varlık olan insanla alakalı olduğundandır. İnsanla alakadar 

olmamız, insanı eğitmemiz ve geleceğe hazırlamamız, insanı mutlu kılmak için çalışmamız, insana 

yaşanabilir bir ortam hazırlamamız bu mesleği itibarlı kılıyor. Bütün bu sebeplerden ötürü 

sorumluluğumuz da çoktur.” diye konuştu. 

5. Minik Öğrencilere Eğitim Yardımı Yapıldı 

Petrol Ofisi İlkokulunda minik öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı. 

2017-2018 Eğitim-Öğretim sezonunda ilkokula başlayan 1. sınıf öğrencilerine Batman Belediyesi 

tarafından çanta, suluk ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim yardımı yapıldı. 

Eğitim yardımı dağıtımına Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahrettin Nas, Şube 

Müdürü Abdulhakim Doğu, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. 

Minik öğrencilere yapılan eğitim yardımlarıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahrettin Nas, 

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a öğrenci ve öğrenci velileri adına teşekkür etti. 

6. Özel Eğitim Sınıflarına Eğitim Malzemeleri Dağıtıldı 

Özel Eğitim Ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim Sınıflarına eğitim 

malzemeleri dağıtımı yapıldı. 
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Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleşen malzeme dağıtımına İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu,  Şube müdürü İshak 

Büyükkaya ve okul müdürleri katıldı. 

 

Materyal dağıtımında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Özel Eğitim 

Sınıflarımızda bulanan çocuklarımız bizim özel öğrencilerimizdir. Bu öğrencilerimizin güzel ve 

işlevsel bir eğitim almaları amacıyla gerekli eğitim ortamların oluşturulması için birçok çalışmamız 

bulunmaktadır. Özel Eğitim Sınıflarımızdaki öğrencilerimiz için dağıtılan eğitim materyallerinin 

faydalı olacağını düşünüyorum. Burada özverili bir şekilde çalışan öğretmenlerimize de başarılar 

diliyorum.  Çocuklarımıza bu eğitim materyallerinin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum” dedi. 

Dağıtılan materyallerle özel eğitime tabi tutulan (işitme engelli, otistik öğrenci, hafif-orta-ağır 

zihinsel engelli) öğrencilerin sosyal, psikomotor, akademik ve iletişimsel becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

 

7. Kurtaran, Aday Öğretmenlerle Bir Araya Geldi 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran aday öğretmenlere yönelik düzenlenen “Aday 

Öğretmen Bilgilendirme Toplantısında” genç öğretmenlerle bir araya geldi. 

TP Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve aday öğretmenler katıldı. Toplantısında genç öğretmenlere 

konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Değerli öğretmen arkadaşlarım, öncelikle 

şehrimize hoş geldiniz. İlimize sizin gibi genç ve umut saçan öğretmenlerin atanmasından büyük bir 

heyecan duyuyoruz. Sizlerde gördüğüm bu heyecanın gençlerimize umut olacağına inanıyorum. Bu 

heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmememiniz dileğiyle öğretmenlik hayatınızda başarılar diliyorum. 

Milli Eğitim Camiası ülkemizin ve şehrimizin en büyük kurumudur. Okuyan, araştıran ve sorgulayan 

bireyleri topluma kazandırmakla görevliyiz. Bir toplumun yaşam kaynağı okumaktır. Rabbimizin 

bizlere ilk emri “OKU” olmuştur. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Size tavsiyem her daim 

yanınızda, elinizin altında bir kitabın olmasıdır. Kıymetli genç meslektaşlarım, öğretmenlik 

hayatınızda tekrardan hepinize başarı diliyorum.” dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından İl Koordinatörlüğü 

yetkilileri adaylık eğitimi süreci ile ilgili aday öğretmenlere bilgi verdi. 

 

8. Kurtaran, Stajyer Öğrencilerle Bir Araya Geldi 

Batman merkezde eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören 

öğrencilerinden Milli Eğitim Müdürlüğümüzde staj görenlere, beceri eğitimi derslerinin ilki İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran tarafından verildi. 

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda stajyer öğrencilerle bir araya gelen Kurtaran, 

öğrencilerle tanıştıktan sonra onlarla bir süre sohbet etti. 

Kurtaran, “Sevgili gençler, okulunuzu bitirdikten sonra ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, 

üretiminde çeşitli görevler alacaksınız. Sizler kurumumuzun çeşitli birimlerinde staj yapmaktasınız 
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ve okulda öğrendiklerinizi burada pratiğe döküyorsunuz. Aynı zamanda birimlerinizde yapılan iş ve 

işleyişi gözlemliyorsunuz. Böylece geleceğe yönelik hayat tecrübesi de kazanmış oluyorsunuz. 

Sevgili gençler, hayatta en çok ihtiyaç duyduğumuz şey zamandır. Onun için zamanı en iyi şekilde 

değerlendirin. Sizin şu an bulunduğunuz yaşınız, en iyi şekilde öğrenme faaliyetini 

gerçekleştireceğiniz zaman diliminizdir. Onun için bu yaşlarda kendinizi en iyi şekilde geliştirmeniz 

gerekiyor. 

Her şeyden önce her insanın önce kendisinin farkına varması gerekiyor. İnsanın kendisinin farkına 

varmasının en iyi yolu da okumaktır. Bu günden itibaren her gün bir saati okumaya ayırmanızı 

istiyoruz. Her gün bir saat düzenli bir şekilde okuduğunuzda bir haftada en az bir kitabı bitirmiş 

olursunuz. Okuduğunuz kitaplar sayesinde çeşitli bilgilerle donanacaksınız. Unutmayın ki bilgi 

güçtür. Bilgi insanı mutlu eder. Çünkü bilgi mutluluktur. Emek sarf etmeden bilgiye sahip olamayız. 

Bilgiyi de bize karşılıksız veren tek vasıta kitaptır. Okuduğunuz her kitap sonrası düşünce ve tefekkür 

dünyanızı daha geliştirmiş olacaksınız.” diye konuştu.  

Kurtaran konuşmasının ardından stajyer öğrencilere kitap dağıttı.   

9. Vali Deniz, Öğretmenlerle Yemekte Bir Araya Geldi 

Vali Ahmet Deniz,  24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle İlimizde görev yapan öğretmenlerle 

akşam yemeğinde bir araya geldi. TP Kristal Park tesislerinde düzenlenen yemeğe, Vali Deniz´in yanı 

sıra Eşi Olcay Deniz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, kamu kurum yöneticileri ile çok sayıda öğretmen katıldı. 

Yemekte öğretmenlere hitaben kısa bir konuşma yapan Vali Deniz, bütün öğretmenlerin 

öğretmenler gününü kutlayarak," Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi ancak eğitimde sağlanacak 

başarıyla mümkündür.  Bunun gerçekleşmesi için de siz öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Ülke 

olarak daha iyi noktalara gelmemiz; milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, vatanını, bayrağını ve 

milletini seven, bilgili ve donanımlı gençlerin yetiştirilmesiyle mümkündür.  Bu vesile ile mesleğe 

yeni başlayan öğretmenlerimizi, bu onurlu ve güzel mesleği seçtikleri için tebrik ediyorum. Başta 

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm 

öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi. 

Konuşmanın ardından Vali Deniz, yemeğe katılan öğretmenlerle yakından ilgilenerek,  bir süre 

sohbet etikten sonra program sona erdi. 

Yemek programının ardından öğretmenlere kitap hediye edildi. 

 

10. Başarılı Özel Öğrenciler Kurtalan’ı Ziyaret Ettiler 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okul Müdürü 

Veysi Aksoy ve öğretmenleri eşliğinde ziyarete gelen başarılı özel öğrencileri konuk etti. 

Bu yıl Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen Özel Olimpiyatlar da başarılı olan Batman Özel 

Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileriyle bir süre sohbet eden Kurtaran, Okul Müdürü Veysi 

Aksoy’dan yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Başarılı özel öğrencileri kutlayan Kurtaran, 

özel eğitimli çocukların hayatını daha da zenginleştirebilmek için müdürlük olarak spor ve güzel 

sanatları kapsayan yeni bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. 

 

Kurtaran: “ Sevgili öğrenciler, katıldığınız Özel Olimpiyatlarda elde ettiğiniz başarılar sizi mutlu 

ettiği kadar bizleri, öğretmenlerinizi ve ailelerinizi de mutlu etmiştir. Hepinizi canı gönülden tebrik 
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ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve 

geliştirilmesi için Özel Eğitim Uygulama Merkezimiz, Rehberlik Araştırma Merkezimiz, Spor 

Lisemiz ve Güzel Sanatlar Lisemiz ile birlikte, bu güne kadar yapılan çalışmaları daha ileriye 

taşıyacak yeni bir projeye imza atacağız. Bu projemize göre özel öğrencilerimiz müzik, resim ya da 

bir spor dalında var olan yeteneklerini daha da geliştirecekler. Özel öğrencilerimizin eğitiminde 

emeği geçen tüm öğretmen ve idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

Ziyaretin sonunda özel öğrencilere hediye veren Kurtaran, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen 2017 Özel Olimpiyatlar Ulusal Oyunlarda Masa tenisinde 

Ahmet Gündüz birinci, Atletizm 200 metrede Sümer Doksal ikinci, Bocce’de Abdullah Ekinci 

birinci, Bocce takım karmada Harun Alay ve Abdullah Ekinci birinci olarak madalya aldılar. 

 

11. “Batman İl Eğitim Tarihi Müzesi” Açıldı 

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilimizde Turgut Özal Anadolu Lisesi 

bünyesin de kurulan “Batman İl Eğitim Tarihi Müzesi”nin açılışı yapıldı. 

“Batman İl Eğitim Tarihi Müzesi”nin açılışına Vali Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran,  öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müzenin açılışı öncesinde okulun 

öğretmenlerini ziyaret eden Vali Deniz, öğretmenlerin “Öğretmenler Günü”nü kutlayarak bir süre 

sohbet etti. Daha sonra Vali Deniz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “Batman İl Eğitim 

Tarihi Müzesi”nin açılış kurdelesi kestiler. 

Müzenin açılışında konuşan Vali Deniz: “Müzede sergilenen eserler bizi geçmişe götürdü. 

1950’lerden itibaren Batman’ın değişen yüzü bugüne taşınıyor. En güzel tarafı da Türkiye’nin büyük 

sıkıntıları atlatarak modern ve gelişmiş bir ülke konumuna gelmesidir. Türkiye fiziki gelişimin 

yanında katma değeri yüksek, üreten bir ülke olmaya başladı. Müzede ayrıca Başbakan Yardımcımız 

Sayın Mehmet Şimşek’e ait eğitim materyallerin sergilenmesi öğrencilere rol-model olması açısında 

önemlidir.” diye konuştu. Daha sonra Vali Deniz, müzeyi gezerek sergilenen eserler hakkında 

yetkililerden bilgi aldı. Batman Lisesi’nde eski dönemlerde kullanılan eğitim materyallerin 

sergilendiği müze Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.  

Müze açılışının ardından öğrencileri ziyaret eden Vali Deniz, öğrencilerle yakından ilgilenerek, 

bir süre sohbet etti. 

 

12. Kurtaran, Güzel Sanatlar Lisesini Ziyaret Etti 

TOBB Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğrencileri 

ziyaret etti ve öğretmenlerle bir araya geldi. 

Okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ı Okul Müdürü Hakan Karabulut 

karşıladı. Okulu gezen Kurtaran, Okul Müdürü Karabulut’tan okul ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra 

sınıfları ziyaret edip öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere sanatsal eğitimin yanı sıra akademik 

eğitimde de başarılı olmaları için çok çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Sohbetin 

ardından öğrencilere kitap dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, daha sonra 

öğretmenlerle bir araya geldi ve onlarla bir süre sohbet etti. Kurtaran öğretmenlere sanat alanında 

verilen emeğin ve eğitimin boşa gitmediğine, sanat eğitimi alan bireyin toplumda naifliğiyle yer 

edindiğine vurgu yaptı. 
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Kurtaran: “Güzel Sanatlar Lisemizde eğitim gören öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirerek 

topluma güzel örnekler teşkil etmelerini istiyoruz. Burada bizlere düşen görev sanatın doğru 

eğitimini, güzelliğini, örnek teşkil edecek şekilde öğrencilere aktarmaktır. Okulumuzu bu anlamada 

iyi bir eğitim verecek noktaya getirme gayreti içinde olmalıyız. Aynı zamanda öğrencilerimizin 

akademik başarılarının da en üst seviyeye çıkması içinde gayret göstermemiz gerekiyor.” dedi. 

Okul kütüphanesini de gezen Kurtaran, kütüphanenin hızlı bir şekilde öğrencilerin azami 

derecede faydalanmalarını sağlayacak konuma getirilmesi talimatını verdi. 

13. Kurtaran, Suriyeli Öğrencilere Kitap Dağıttı 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran İlimizde bulunan Suriye uyruklu öğrencilere eğitim 

veren Batman Eğitim Merkezini ziyaret etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ı Eğitim Merkezi Koordinasyon idarecileri Ömer 

Taşpınar ve Hüseyin Okçu karşıladı. Kurtaran, merkezle ilgili idarecilerden bilgi aldı. Kurtaran daha 

sonra sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kitap dağıtan Kurtaran, öğrencilere 

iyi derecede Türkçe öğrenebilmeleri için bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Kurtaran: “Sevgili 

öğrenciler burada Arapça eğitimin yanında Türkçe eğitimi de görüyorsunuz. Türkçeyi iyi 

öğrenirseniz Türkiye’de yaşadığınız sürece insanlarla diyalog ve iletişiminiz de kolaylaşır ve 

eğitiminizdeki başarınız artar. Türkçeyi iyi bir şekilde öğrenebilmek içinde bol bol kitap okumanız 

gerekiyor. Biz bu eğitim merkezimizde sizler için kütüphane oluşturmak adına çalışma başlattık. 

Kütüphaneniz kısa sürede hazır olacak inşallah. Size düşen bol bol okuyup Türkçeyi çok iyi 

öğrenmektir. Unutmayın, bir lisan bir insan, iki lisan iki insan demektir.” diye konuştu. 

Batman Eğitim Merkezi ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’a İlimizdeki 

Suriyeli öğrencilerin eğitiminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Fahrettin Nas eşlik etti. 

 

 

 

14.  50 Okul “Beslenme Dostu Sertifikası” Aldı 

“Beslenme Dostu Okul Sertifikası” almaya hak kazanan 50 okula sertifikaları düzenlenen törenle 

verildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında, okul sağlığı programı kapsamında yapılan 

protokol gereği hayata geçirilen “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile öğrencilerin sağlıklı beslenme, 

obezitenin önlenmesi, hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman İl Sağlık Müdürlüğü denetim elemanları 

işbirliği içinde beyaz bayrak alan okulların tümü belirlen kriterler doğrultusunda denetlenmiş ve okul 

sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmiştir. Bu konuda gayret gösteren 50 okul “Beslenme 

Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazanmıştır. 

İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Osman Sünger, Halk Sağlığı Hizmetlerinden Sorumlu Başkan 

Dr. Mehmet Uğur Karabat, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Hınç ve sertifika almayı hak 

eden okulların müdürleri katıldı. Batman merkezde 46, Beşiri ilçesinde 1 ve Hasankeyf ilçesinde 3 

okul olmak üzere toplam da 50 okula sertifikaları verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 

okunmasıyla başlayan sertifika töreninde daha sonra bilinçlendirme video spotları izlendi. Daha sonra 

İl Sağlık Şube Müdürü Yahya Yetiz bilgilendirme konuşması yaptı. Yapılan konuşmanın ardından 
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“Beslenme Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazanan okulların sertifikaları okul idarecilerine 

verildi. 

Sertifikaların verilmesinin ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

15. Öğrencilerden Mevlid-i Nebi Etkinliği 

Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Mevlid-i Nebi 

etkinliği düzenledi. 

TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen Mevlid-i Nebi 

etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu, Şube Müdürü Ömer Çiçek, bazı 

okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kelamın en güzeli olan Kur-an’ı Kerim tilavetiyle 

başlayan program öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı Peygamber Efendimizi anlatan ilahi, şiir ve 

naatlarla devam etti.   Mevlid-i Nebi etkinliği sonunda programda emeği geçen herkesi kutlayan İl 

Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu, Peygamber ahlakıyla yetişmiş nesillerin 

vatana millete ve insanlığa hizmet etme şiarıyla hayata baktığını ifade etti. 
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AR-GE Birimi 

Abdurrahman KARDAŞ 

Şube Müdürü 

 

 
 

ASKE                                                                              Proje Ekibi (PEK)                              
Mustafa ARSLAN (Ekip Sorumlusu)                                         Veysi BULUT (Ekip Sorumlusu) 

Emine Sevinç DEDE                                                              Abdulgani TATARGAN 

Yasemin AKSOY                                                                   Erkan ALKAN 

Bayram EKİNCİ                                                                     Metin ÖRGE 

 
 

 

 

 

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: 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi PEK(Proje Ekibi) 

Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Cad. NO:1  

Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi 2.Kat 

 Merkez/BATMAN 

Telefon: 0505 579 44 47 / 0505 440 94 16 

 


