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2- İyi Örnekler
1. 15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran 15 Temmuz Şehitleri Okullarını ziyaret etti.
15 Temmuz Şehitleri Okullarına gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ı okul
müdürleri karşıladı. Kurtaran ilk olarak öğretmen ve öğrencilerin 15 Temmuz Şehitleri anısına
yaptıkları çalışmaları inceleyerek, çalışmada yer alan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kurtaran,
öğrencilere, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptıkları çalışmanın, hain kalkışmanın yeni nesillere
anlatılması ve unutulmaması için önemli olduğunu ifade etti.İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut

Kurtaran: “18 ay önce tarihimizin en korkunç, en sinsi ve en hain saldırısına maruz kaldık. Bu hain
kalkışma karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kahraman milletimiz tarafından hainler
kısa sürede bertaraf edildiler. Böyle bir hain ve alçak darbe girişiminin bir daha tekerrür etmemesi
için öğrencilerimizi en iyi şekilde bilinçlendirmemiz gerekiyor.
15 Temmuz Şehitleri Anaokulu, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri İmam
Hatip Ortaokulu idarecileri ve ekipleri çok güzel bir çalışma yapmışlar. Burada “15 Temmuz Şehitleri
Köşemiz” var ve o gece kaybettiğimiz genç şehitlerimizin bazılarının fotoğrafları güzel bir
kompozisyonla asılmış. Bundan dolayı da her üç okulumuzun müdürüne teşekkür ediyorum. Bu aynı
zamanda burada okuyan çocuklarında gönüllerine nakşedilen bir çalışmadır. Özellikle Değerler
Eğitimi kapsamında böyle çalışmalar yapılması çocuklarımıza milli bir şuur kazandırıyor” diye
konuştu.
Kurtaran, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Anaokuluna geçerek sınıfları ziyaret edip, minik
öğrencilerle bir süre sohbet etti.
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2. Vali Deniz´den Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Kaynak Kitap
Desteği
Vali Ahmet Deniz tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan üniversite sınavı hazırlık
kurslarında eğitim-öğretim gören üniversite adaylarına kaynak kitap seti dağıtıldı.
Kitap dağıtım programına; Vali Deniz´in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan katıldı. Üniversite adaylarını
sınıflarda ziyaret eden Vali Deniz, kendileriyle bir süre sohbet ederek, öğrencilere eğitim-öğretim
konusunda çeşitli nasihatlerde bulundu. Daha sonra Valiliğimizin katkılarıyla temin edilen yaklaşık
bin 300 öğrenciye kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirildi.
"Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi"
Programdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Deniz, geçen yıl ilimizde
başlatılan “ Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” Projesi kapsamında üniversite adaylarına kitap
desteğinde bulunduklarını belirterek, “ Bütün amacımız ve gayemiz Batman’da eğitimin niteliğini
daha üst seviyelere taşımaktır. Burada, öğrencilerimizin akademik ve sınav başarısını en üst seviyeye
taşımak istiyoruz. ‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ Projesinin bir ayağı da, üniversiteye gidecek
çocuklarımızı hazırlık kurslarıyla desteklemektir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde
açılan hazırlık kurslarında yaklaşık bin 300 öğrencimize ücretsiz kurs veriyoruz ve kendilerine
materyal desteğinde bulunuyoruz. Geçen yıl da kurslara katılan öğrencilerimize kaynak kitap
desteğinde bulunmuştuk. Kurslara katılan öğrencilerimizin çoğu güzel okullar kazandılar. Bu yıl da
devam edelim istedik. Bugün öğrencilerimize üniversite sınavı destekleme setlerini dağıttık. Kaynak
kitapların yanı sıra öğrencilerimize deneme sınavları desteğinde de bulunuyoruz. Halk Eğitim

Merkezi gece saat 22.00’a kadar açık. Çocuklarımız hem etütlerden hem de kütüphaneden
faydalanıyorlar. Biz, çocuklarımıza; rahat ders çalışabilecekleri mekânları artırmaya çalışıyoruz.
Burası son yapılan yenileme çalışmalarıyla güzel bir mekân oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum
ve öğrencilerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.
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“Vali Deniz, Tıp Fakültesini Kazanan Öğrenciyi Tebrik Etti”
Konuşmanın ardından geçen yıl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı üniversite hazırlık
kurslarına katılarak Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Durmaz ile telefonla görüşen
Vali Deniz, kendisini tebrik edip, başarılar diledi. Vali Deniz daha sonra Halk Eğitim Merkezinin üst
katında yeni açılan etüt merkezini, konferans salonu, İngilizce, müzik, uyum ve bilgisayar gibi eğitim
kurslarının verildiği sınıfları gezerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Geçen
yıl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara ilişkin bilgi veren yetkililer, geçen yıl
toplam 1135 öğrencinin üniversite hazırlık kurslarından faydalandığını, bu öğrencilerden 560
tanesinin üniversiteye yerleştiğini belirttiler.
"En Güzel Hediye Kitaptır"
Programdan sonra sokakta kendisini bekleyen çocuklarla yakından ilgilenerek, bir süre sohbet
eden Vali Deniz, çocuklara kitap hediye ederek, en güzel hediyenin kitap olduğunu ifade etti.

3. Miniklerden “Bilim Şenliği” Etkinliği
TPAO Anaokulu, minik öğrencileri ve öğretmenleriyle “Bilim Şenliği” etkinliği düzenledi.
TPAO Anaokulunda gerçekleşen “Bilim Şenliği” etkinliğine İl Milli Eğitim Müdür Vekili
Mehmet Naci Şemdinoğlu, Temel Eğitim Şube Müdürü İshak Büyükkaya, öğretmen, öğrenci ve
veliler katıldı. TPAO Anaokulu Müdürü Gülhan Yıldız Şen önderliğinde düzenlenen “Bilim
Şenliği”nde Yardımlaşma, Paylaşma ve Hoşgörü sınıflarının yaptığı etkinlikler davetlilerin
katılımıyla gerçekleştirildi.“İlimizde anaokulları arasında bir ilk olan bu etkinlik çocukların zihin
gelişimine yönelik önemli bir adımdır” diyen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu:
“ Değeli Hazirun, hepimizin malumu olduğu gibi çocuklar doğal bir merak ve keşfetme duygusu ile
dünyaya gelirler. Anaokullarımızdaki fen ve doğa etkinlikleri de çocuklarımızın bu özelliklerini
destekler ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerine imkân tanır. Bu güzel etkinlikte emeği geçen idareci
ve öğretmen arkadaşlara teşekkür eder, minik öğrencilerimizi kutlarım” diye konuştu.

4. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.
Yıldönümü Düzenlenen Çeşitli Etkinliklerle Anıldı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü nedeniyle ilimizde
çeşitli programlar düzenlendi.
Valilik bahçesinde Atatürk Anıtına Çelenk sunumuyla başlanan program, Kültür Merkezi
konferans salonunda düzenlenen anma programıyla devam etti. Ziya Gökalp Anadolu Lisesi
tarafından hazırlanan programa Vali Ahmet Deniz, eşi Olcay Deniz, Garnizon Komutanı Hava
Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı
Mustafa Dede, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Akbal, İdare Mahkemesi Başkanı
Berkan Ayturan, Vergi Mahkemesi Başkanı Barış Çelik, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurum yöneticileri, askeri erkân,
öğretmenler, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Günün anlam ve önemini belirten
konuşmanın ardından bir konuşma yapan Vali Deniz, Çanakkale’de amaçlarına ulaşamayanlar aynı
şeyi 30 yıldır bölücü terör örgütünü piyon olarak kullanıldığını ifade etti. Vali Deniz: “Çanakkale
zaferimizin 103. Yılını başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm
şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Çanakkale destanı çok şey ifade ediyor, onlarca ülke
İstanbul’u ve sonra Anadolu’yu işgal etmek istiyorlardı ama onların hesap edemediği bir şey vardı,
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bu millet tarihinde hiç esir olmamıştır. Çünkü vatan uğrunda ölüme gül bahçesine gider gibi gittiler.
Çanakkale’de şehit mezar taşlarında Batmanlıyı, Trabzonluyu, Erzurumluyu, Şamlıyı, Halepliyi yani
ülkenin her bir yanını birlikte omuz omuza görüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde Çanakkale
geçilmedi.
Çanakkale’de amaçlarına ulaşamayanlar aynı şeyi 30 yıldır bölücü terör örgütünü piyon olarak
kullanıyor. Aynı şekilde 15 Temmuzda hain FETÖ terör örgütünü de öne sürdüler. Bu asil millet
başta Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, silahlı kuvvetlerimizin kahramanca mücadeleleri ve bu
asil millet 250 şehit verme pahasına o hainlere gerekli cevabı verdi.

Şimdi de güney sınırımızda bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Yine bu hain plana karşı
kahraman güvenlik güçlerimiz şehadet olma pahasına bu oyunu bozuyorlar. Zeytin Dalı operasyonu
Kürt kardeşlerimize karşı yapılmadı. 30 yıldır bölücü terör örgütü ülkemizde yaptıkları hainliklerin
aynısını orada da yapıyorlar. Bu topraklarda biz kardeşçe beraber olduğumuz sürece İman gücüyle
nice zaferlere ulaştık. Bu vatan için bayrak inmesin ezan dinmesin diye canını feda eden kahraman
şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından program Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okunan şiir ve
seslendirilen Çanakkale türküleriyle devam etti.
Program, öğrenciler tarafından hazırlanan " Çanakkale Geçilmez" tiyatro oyunun ardından, 18
Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve
kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.
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3-Stratejik Planlama Çalışmaları
2015-2019 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ
2018 YILI ÇALIŞMALARI:
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.

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.
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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 okul ve kurumlarımıza gerekli bilgiler verilip yıllık ve 6 aylık raporlar
istenilmektedir.

STRATEJİK PLAN İZLEME DEĞERLENDİRME-RAPORLAMA:
Stratejik planlanın 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

sunum

yapılmıştır.Faaliyet ve maliyetlendirme
tablolarının

uygulanması

detaylandırılması

örnek

ve
şablonlar

üzerinden aktarıldı.
Stratejik plan sürecinde 6 aylık ve yıllık
bazda yapılacak ve takip edilecek iş ve
işlemlerin neler olduğu bütün okul ve
kurum

müdürlerine

örnek

raporlama

şablonları üzerinden istenildiği takdirde
milli eğitim müdürlüğü binasının A blok 2.kat ASKE Biriminde gerekli bilgilendirme ve danışmanlık
hizmetlerinin verileceği ve hayata geçirilen planın ilimiz, kurumumuz, öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimiz için daha faydalı olacağı belirtilmiştir.
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Stratejik Planda Yıllık Raporlama:
2017-2018 Yılı Eğitim öğretimin 2. dönemi 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 hazırlandı ve
hedeflerin performans göstergelerine ulaşılma düzeyleri irdelendi. Yıllık bazda hedeflerin
göstergelerinde ilerlemenin, hedefe ulaşmanın takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığını
söyleyebiliriz.

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN
PERFORMANS GÖSTERGESİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİM
Stratejik Amaç 1:
İlimizdeki bütün eğitim kurumlarını etkin bir şekilde kullanıp eğitim çağındaki bireyleri,
dezavantajlı grupları bütün yönleriyle ele alarak herkese eğitim düşüncesiyle eşit ve adil şartlarda
eğitime erişimini sağlamak amacıyla paydaşlarımızla beraber okul öncesinden başlayarak hayat boyu
eğitime kadar tüm eğitim süreçlerini yaygınlaştırıp, iyileştirmek.

Stratejik Hedef 1.1
Plan dönemi sonuna kadar ilimizde tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin ve dezavantajlı
bireylerin devamlarını sağlayarak, eğitimlerini tamamlatmak.

Planlanan Hedef-Performans Göstergeleri Tablosu:
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

CARİ
YIL
2014

ÖNCEKİ
YILLAR
2015

2016

HEDEF
YILI
2017
Bakanlık
tarafından
açıklanmadı
Bakanlık
tarafından
açıklanmadı

PG 1.1.1 Zorunlu eğitime başlamadan önce en az 1 yıl okulöncesi
eğitim almış öğrenci oranı( %)

%
30.62

%32.31

%
35.28

PG 1.1.2 İlkokulda net okullaşma oranı

%
99.85

%
99.32

%
99.51

10.954

5.680

6.532

6230

PG 1.1.4 İlkokulda taşınan okul sayısı

785

456

329

305

PG 1.1.5 İlkokulda taşıma merkezi sayısı

144

85

139

126

5.426

4.335

4.698

8593

869

283

327

381

%
91.05

-

%
88.91

Bakanlık
tarafından
açıklanmadı

PG 1.1.9 Ortaokulda pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı

2.306

2.884

2.984

837

PG 1.1.10 Ortaokulda pansiyon yatak kapasitesi

2.306

2.884

2.984

2266

(%)

PG 1.1.3 İlkokulda taşınan öğrenci sayısı

PG 1.1.6 İlkokulda taşınan öğrencilerden yemek yiyen öğrenci sayısı
PG 1.1.7 Taşınan İmam Hatip Ortaokulu öğrenci sayısı
PG 1.1.8 Ortaokulda net okullaşma oranı

(%)
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PG 1.1.11 Ortaokulda burs alan öğrenci sayısı

615

676

636

1127

%
38.55

%38.89

%
38.44

Bakanlık
tarafından
açıklanmadı

PG 1.1.14 Hayat boyu öğrenimde kursa katılan kursiyer sayısı

38.826

38.113

38.362

47.687

PG 1.1.15 Hayat boyu öğrenimde açılan kurs sayısı

2.233

2.093

2.603

3.545

PG 1.1.16 Hayat boyu öğrenimde belge verilen kursiyer sayısı

14.929

13.739

10.026

28.927

PG 1.1.17 İlkokulda devamsızlık oranı ( 10 gün ve üzeri)

%4.3

%4.2

%4.1

%5,38

%4.7

%4.6

%4.5

%12,46

PG 1.1.19 Genel Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)
(%)

% 1.3

% 1.2

% 1.1

%5.6

PG 1.1.20 Genel Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci oranı (%)

% 14.8 % 23.3 % 22.8

%4.6

PG 1.1.21 Genel Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı ( % )

% 3.2

% 3.2

% 3.1

%5.35

PG 1.1.22 MTE Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)

% 7.7

%6.50

%6.30

%12.9

PG 1.1.23 MTE Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci oranı

% 15.8 %15.7

%15.5

%6.31

PG 1.1.24 MTE Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı ( % )

% 13.2 %13.0

%12.5

%9.1

PG 1.1.25 Din eğitiminde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) ( % )

% 13.1

% 5.0

% 6.2

%13.3

PG 1.1.26 Din eğitiminde (Ortaöğretim) okul terki yapan öğrenci
oranı(%)

% 4.1

% 4.0

% 3.9

%9.44

PG 1.1.27 Din Eğitimi Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı
(%)

% 9.8

% 9.6

% 9.3

%12.5

PG 1.1.12 Genel ortaöğretimde net okullaşma oranı

(%)

(%)

PG 1.1.18 Ortaokulda devamsızlık oranı ( 10 gün ve üzeri)

(%)

Hedef-performans göstergelerine ulaşılma düzey tablosu:
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2015

2016

%38.41

%50.02

96,87

92,49

7.104

7.590

7571

PG 1.1.4 İlkokulda taşınan okul sayısı

756

728

475

PG 1.1.5 İlkokulda taşıma merkezi sayısı

150

155

140

4.230

4.698

8593

300

250

381

PG 1.1.1 Zorunlu eğitime başlamadan önce en az 1 yıl okulöncesi
eğitim almış öğrenci oranı( %)
PG 1.1.2 İlkokulda net okullaşma oranı

(%)

PG 1.1.3 İlkokulda taşınan öğrenci sayısı

PG 1.1.6 İlkokulda taşınan öğrencilerden yemek yiyen öğrenci sayısı
PG 1.1.7 Taşınan İmam Hatip Ortaokulu öğrenci sayısı

2017
Bakanlık
tarafından
açıklanmadı
Bakanlık
tarafından
açıklanmadı
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92,74

95,91

Bakanlık
tarafından
açıklanmadı

PG 1.1.9 Ortaokulda pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı

1.235

1.148

837

PG 1.1.10 Ortaokulda pansiyon yatak kapasitesi

2.306

2.306

2266

648

663

1127

39,52

43,72

Bakanlık
tarafından
açıklanmadı

PG 1.1.14 Hayat boyu öğrenimde kursa katılan kursiyer sayısı

44.815

38.696

47.687

PG 1.1.15 Hayat boyu öğrenimde açılan kurs sayısı

3.098

1.968

3.545

PG 1.1.16 Hayat boyu öğrenimde belge verilen kursiyer sayısı

15.072

13.772

28.927

PG 1.1.17 İlkokulda devamsızlık oranı ( 10 gün ve üzeri)

%4.1

%4.1

%5,38

%4.6

%4.5

%12,46

PG 1.1.19 Genel Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)
(%)

% 1.2

% 1.2

%5.6

PG 1.1.20 Genel Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci oranı (%)

% 15.7

% 15.9

%4.6

PG 1.1.21 Genel Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı ( % )

% 6.35

% 6.6

%5.35

PG 1.1.22 MTE Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)

6,20%

5,90%

%12.9

PG 1.1.23 MTE Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci oranı

%21.2

%26.7

%6.31

PG 1.1.24 MTE Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı ( % )

%20.1

%10.9

%9.1

PG 1.1.25 Din eğitiminde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) ( % )

11,20%

10,50%

%13.3

PG 1.1.26 Din eğitiminde (Ortaöğretim) okul terki yapan öğrenci
oranı(%)

%4.35

%6.85

%9.44

PG 1.1.27 Din Eğitimi Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı
(%)

%24.1

%16.2

%12.5

PG 1.1.8 Ortaokulda net okullaşma oranı

(%)

PG 1.1.11 Ortaokulda burs alan öğrenci sayısı
PG 1.1.12 Genel ortaöğretimde net okullaşma oranı

(%)

(%)

PG 1.1.18 Ortaokulda devamsızlık oranı ( 10 gün ve üzeri)

(%)
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Stratejik Plan Güncellemesi:
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

geçirilerek

takibi

yapılmaktadır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi:
Eğitimdeki yenilikler ve düzenlemelerle birlikte liselere giriş sınavı olan TEOG değişti ve
yerine yeni sınav sistemi getirildi. Birimimiz (ASKE ) tarafından ilgili hedefin performans
göstergesinin güncel verileri gözden geçirildi. İlgili birimlerin (Temel eğitim şubesi, istatistik…)
çalışmaları analiz edildikten sonra yeni sınav sistemi için tedbirler alındı.
Yeni sınav sisteminin uygulanacağı 2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerini analiz ederek
başarımızı takip edeceğiz.
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İkili Eğitimin Sonlandırılması:
Bakanlığımızın 2019 hedeflerinden eğitimde normalleşme 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 olmuştur. Birimimiz (ASKE ) tarafından
hedefin performans göstergelerinin güncel verileri gözden geçirildi. İlgili birimlerin çalışmaları
analiz edilerek yapımı devam eden okullarla beraber plan dönemi sonunda hedefimize ulaşacağımızı
öngörmekteyiz.

Dil Öğretimi Açısından Müfredatın Yenilenmesi:
Bakanlığımızın son güncelleme alanı olan dil gelişimi açısından müfredatın yenilenmesi .
İlimiz yabancı dilin geliştirilmesi ve bütün eğitim kademelerinde
ulusal , uluslararası projelerle desteklenmesine çalışılmaktadır. Dyned
girişlerinin yapılması ile ilgili hedefin performans göstergelerinde
yoğunluğun arttırılması ve plan dönemi sonuna kadar hedefe ulaşmak
için güncelleme yapılması birimimiz (ASKE ) tarafından takibi
yapılmaktadır. Dyned veri girişleri ve kullanımı son istatistiklere göre
pozitif yönde ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor.
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4-Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
1. Mesleki Eğitim Müdürlüğümüz İle Esnaf ve Sanatkârlar Odası İş Birliği
Protokolü İmzalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Batman Mesleki Eğitim Müdürlüğü ile Batman Esnaf ve
Sanatkârlar Odası Başkanlığı arasında ilimizde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen iş birliği protokolü imza törenine İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Salih Kaplan, Milli
Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Hınç, Batman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Rıdvan Ulu ve oda
yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İmzalanan İş Birliği protokolünün ilimiz adına mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunun altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran:
“Bu gün iki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolünün öğrencilerimiz ile esnaf ve
sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Protokolün gerçekleşmesi ve sürdürülmesinde emeği
geçen Batman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı ve yönetimine, şube müdürümüze ve Batman
Mesleki Eğitim Müdürlüğümüzdeki idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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2. Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen çıraklık eğitimin 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına
alınması ile ilgili ortaokul ve lise müdür yardımcıları ve rehber öğretmenlere yönelik “Mesleki ve
Teknik Eğitimi Tanıtım Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.
Mesleki Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına Şube Müdürü
Abdulvahap Hınç, Batman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Rıdvan Ulu, Batman merkez ve merkeze
bağlı ortaokul ve lise müdür yardımcıları ve rehber öğretmenler katıldı.
Bilgilendirme toplantısında Şube Müdürü Abdulvahap Hınç ve Batman Mesleki Eğitim Müdürü
Rıdvan Ulu okul müdür yardımcıları ve rehber öğretmenlere kapsamlı bir şekilde bilgilendirdiler.
Yapılan bilgilendirme sunumlarında değinilen noktalar:
Mesleki Eğitim Merkezileri (Çıraklık Eğitimi) on iki yıllık zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.
Batman Mesleki Eğitim Merkezi 6764 Sayılı Kanunun 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 1739
sayı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan değişikliklerle hem ortaöğretim kurumu statüsüne geçti
hem de zorunlu eğitim kapsamına alındı. Bundan böyle Batman Mesleki Eğitim Merkezine dışarıdan

çırak kaydı yapılmasının yanında mahalli yerleştirme sonucunda da tercih edilebilecek.

(Çıraklık Eğitim Merkezi) Kurumun yeniden yapılanması ile 4 yıl süreli mesleki eğitim verilmeye
başlanmış olup öğrenim gören çıraklar 3. yılın sonunda kalfalık ve 4. yılın sonunda ise ustalık belgesi
alarak mezun olacaklar. İsteyen öğrenciler fark derslerini vererek Meslek Lisesi diploması da
alabilirler. Meslek Lisesi diploması alanlar istemeleri halinde Üniversite sınavlarına girebilecekler.
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2018-2019 eğitim-öğretim yılında Batman Mesleki Eğitim Merkezi için 12 farklı alanda 350
kontenjan belirlendi. Öğrenciler hem mahalli yerleştirme ve hem de dışarıdan lise mezunu, üniversite
mezunu olanlar da kayıt yaptırabilecekler. (Çıraklık Eğitim Merkezi) Okulumuz zorunlu eğitime tabi
bir kurum olarak yapılandırılmış, çırakların istemeleri halinde ayrıca Açık Öğretim Lisesine de kayıt
yaptırabilirler. Okulda okudukları 4 yıl boyunca haftada 1 gün okula, 5 gün anlaştıkları işletmeye
giderek asgari ücretin %30 undan az olmamak kaydı ile işletmeden ücret alacaklar. Öğrencilere
ödenmesi gereken ücretlerin bir bölümü devlet tarafından ödenmektedir. Öğrencilerin iş kazaları ve
meslek hastalıklarına karşı genel sağlık sigortaları öğrencilikleri boyunca devlet tarafından ödenecek.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mesleki Eğitim Merkezinde (Çıraklık eğitimi için) 12 alan
seçilmiş olup alan ve kontenjan sayıları da açıklandı. Bu kontenjan dışında dışarıdan liseyi yarıda
bırakmış, lise mezunu veya üniversite mezunları da kontenjan sayısına bakılmaksızın 27 alan ve 140
dalda başvuruda bulunabilecekler. 18 yaş üstü kayıtları devam etmekte olup 30 Eylül 2018 tarihine
kadar 18 yaş ve üzeri kayıtlar devam edecektir.
Batman Mesleki Eğitim Merkezinde belirlenen Giyim Üretim Teknolojisi 34, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi 68, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 68, Metal Teknolojisi 34, Mobilya ve İç Mekan
Tasarımı 68, Motorlu Araçlar Teknolojisi 68, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 34, Yiyecek
İçecek Hizmetleri 68, Tekstil Teknolojisi 34, Makine Teknolojisi 34, Bilişim Teknolojisi 34 alanında
mahalli yerleştirme ile öğrenci alınacak.

3. 69 Okul Daha ‘Beyaz Bayrak” Sertifikası Aldı
Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan “Beyaz Bayrak” işbirliği protokolü
kapsamında yapılan denetimler sonrası ‘Beyaz Bayrak’ almayı hak eden okullara belgeleri
düzenlenen törenle verildi.
İlimiz geneli 2018 yılı ‘Beyaz Bayrak’ almayı hak eden 69 okula İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Toplantı Salonunda düzenlenen törenle ‘Beyaz Bayrak, Prinç Levha ve Beyaz Bayrak Sertifikaları”
verildi. Sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman
Sünger, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Uğur Karabat, İl Sağlık Müdürlüğü
Şube Müdürü Yahya Yetiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Abdulvahap Hınç ve beyaz
bayrak almaya hak kazanan okul idarecileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla
başlayan sertifika töreninde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Hınç beyaz bayrak çalışma
süreciyle ilgili teknik bilgiler verdi. Ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Sünger kürsüye gelerek
bir konuşma yaptı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Sünger; “ Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında
yapılan ‘Beyaz Bayrak’ işbirliği protokolü kapsamında okulların; temizlik ve hijyen konusunda
teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
yeterli eğitim almış nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle
yürüttüğümüz “Beyaz Bayrak” işbirliği protokolüyle bu güne kadar ilimizde 238 okulumuz beyaz
bayrak almaya hak kazandı, hedefimiz tüm okullarımızın beyaz bayrak almalarıdır.” diye konuştu.
Sertifika töreninin son konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran 3 yıl geçerlilik
süresi olan beyaz bayrak sertifikası almayı hak eden okul idarecilerini kutladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Değerli hazirun ilimizde beyaz bayrak konusundaki
verileri hep beraber Şube Müdürümüz ve İl Sağlık Müdürümüzden dinledik. Beyaz bayrak konusunda
şu an Türkiye ortalamasının üzerinde bir durumdayız. Bu gerçekten çok mutluluk verici bir tablo, tabi
İl Sağlık Müdürümüzün de belirttiği gibi ilimizde hedefimiz bu rakamı %100’lere çıkarmak.
Geçmişte okullarımızın hijyen durumu hepimizin malumu ancak beyaz bayrak almaya hak kazanan
Sayfa | 16

okullarımızın ortaya koyduğu bu tablo ülkemizin kat ettiği aşamaları çok net bir şekilde ortaya
koyuyor. Beyaz Bayrak ile okullarımız hijyen konusunda sağlık standartlarını yakalamış. Bu durum
velilerimizin çocuklarını okula gönderdiğinde sadece onların eğitimi değil aynı zamanda çocuğun
sağlığıyla ilgili de endişe taşımaması gerektiğini ortaya koyuyor. Bakanlığımızın ve Sağlık
Bakanlığının hijyen dışında sağlık konularında da yürüttüğü bir çok çalışma var. Veli akrabasına dahi
beş dakika teslim etmediği çocuğunu biz öğretmenlere haftalarca, aylarca teslim ediyor, bizim bu
güvene layık olmamız lazım, çocuğun sağlığıyla ilgili de hassasiyeti en üst noktada tutmamız lazım.
İlimizdeki Beyaz Bayrak projesini birlikte yürüttüğümüz ve okul sağlığı konusunda bize rehberlik
eden İl Sağlık Müdürümüze, ekibine, teknik ekibe ve kurumumuzda bu çalışmada görev alan çalışma
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beyaz bayrak almaya hak kazanan okul idarecilerini de
kutluyorum.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okul idarecilerine ‘Beyaz
Bayrak, Prinç Levha ve Beyaz Bayrak Sertifikaları” verildi.

S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İLİMİZDE 2018 YILINDA
BEYAZ BAYRAK ALMAYI HAK EDEN OKUL/KURUMLARIN İSİMLERİ
(Merkez İlçe:21, Beşiri:6, Gercüş:21, Hasankeyf:1, Kozluk:13, Sason:7)
İLÇE
OKUL/KURUM ADI
MERKEZ
AKOBA İLKOKULU
MERKEZ
AKOBA ORTAOKULU
MERKEZ
AYDINKONAK ORTAOKULU
MERKEZ
BAĞLAR ANAOKULU
MERKEZ
BATMAN İLKOKULU
MERKEZ
BIÇAKÇI İLKOKULU
MERKEZ
CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU
MERKEZ
ERKÖKLÜ İLKOKULU
MERKEZ
ERKÖKLÜ ORTAOKULU
MERKEZ
EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
HASANKEYF
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON

FARABİ ANADOLU LİSESİ
HÜRRİYET ANAOKULU
İKİZTEPE ORTAOKULU
KÖSETARLA ORTAOKULU
MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU
SELÇUKLU ORTAOKULU
SEYİTLER ANAOKULU
TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLKOKULU
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ORTAOKULU
YEŞİLTEPE ORTAOKULU
HALK EĞİTİM MERKEZİ
HÜRRİYET ORTAOKULU
NASRETTİN HOCA ANAOKULU
PAPATYA ANAOKULU
SABANCI ORTAOKULU
YUNUS EMRE ORTAOKULU
CUMHURİYET İLKOKULU
DİCLE ANADOLU LİSESİ
GERCÜŞ ANADOLU LİSESİ
GERCÜŞ ANAOKULU
GERCÜŞ KAYAPINAR ANADOLU LİSESİ
GÖKÇEPINAR İLKOKULU
GÖKÇEPINAR ORTAOKULU
GÖNÜLLÜ İLKOKULU
GÖNÜLLÜ ORTAOKULU
HİSAR ORTAOKULU
KAYAPINAR ANAOKULU
KAYAPINAR İLKOKULU
KAYAPINAR ORTAOKULU
KOÇAK İLKOKULU
KOÇAK ORTAOKULU
KOZLU İLKOKULU
KOZLU ORTAOKULU
SEKİ İLKOKULU
TEPECİK ORTAOKULU
YOLAĞZI İLKOKULU
YOLAĞZI ORTAOKULU
HASANKEYF İMAM HATİP ORTAOKULU
29 EKİM İLKOKULU
ATATÜRK İLKOKULU
HÜRRİYET İLKOKULU
KOZLUK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KOZLUK KIZ YATILI BÖLGE ORTAOKULU
KOZLUK TEPECİK ERKEK YATILI BÖLGE ORTAOKULU
KOZLUK MERKEZ ANADOLU LİSESİ
SAMANYOLU İLKOKULU
SAMANYOLU ORTAOKULU
ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
TUZLAGÖZÜ İLKOKULU
YUNUS EMRE İLKOKULU
YUNUS EMRE ORTAOKULU
İSTİKLAL İLKOKULU
SASON ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
SASON MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
YOLÜSTÜ İLKOKULU
YOLÜSTÜ ORTAOKULU
YÜCEBAĞ POSTA İLKOKULU
YÜCEBAĞ POSTA ORTAOKULU
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5-Yerel Projeler ve AB Projeleri
1. Aralık Ayı “Değerler Eğitimi” Ödülleri Verildi
Aralık ayı “Değerler Eğitimi” faaliyetlerinde il birincisi olan okullara ödülleri verildi.
Anaokulu kategorisinde Gültepe Anaokulu, ilkokul kategorisinde Vali Zeki Şanal İlkokulu,
ortaokul kategorisinde Fatih Ortaokulu ve lise kategorisinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Aralık ayı “Değerler Eğitimi” faaliyetlerinde en başarılı okullar oldular. Kendi kategorilerinde

birinci olan okullara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran verdi.

İlk olarak Gültepe Anaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ı,
Anaokulu Müdiresi Sabriye Özlük Kayabaş karşıladı. Okulu gezip sınıfları ziyaret eden Kurtaran,
minik öğrencilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Kurtaran “Değerler Eğitimi” faaliyetlerinde elde
ettikleri başarıdan ötürü okul müdiresi ve değerler eğitimi ekibine ödüllerini takdim etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran daha sonra ilkokul kategorisinde il birincisi olan Vali
Zeki Şanal İlkokuluna geçti. Okula gelişinde Kurtaran’ ı, Okul Müdürü Bilal Eroğlu karşıladı. Okulu
gezen Kurtaran daha sonra okul müdürü ve değerler eğitimi ekibine Aralık ayı “Değerler Eğitimi”
faaliyetlerinde elde ettikleri başarıdan ötürü ödüllerini verdi.
Fatih Ortaokulu ve Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ise Aralık Ayı “Değerler
Eğitimi” faaliyetlerinde elde ettikleri başarıdan ötürü ödülleri Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş
tarafından takdim edildi.
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2. Kitap ve Okuma Kültürü Üzerine Söyleşilerin İlki Gerçekleştirildi
Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar projesi kapsamında devam eden “Batman Her Yerde Okuyor”
projesi çerçevesinde “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine gerçekleştirilen söyleşide İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilerle buluştu.
Kültür Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda “Kitap ve Okuma Kültürü”
konulu söyleşi programında öğrencilere konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kitap

okumanın önemine ve kitap okuma kültürünü kazanmanın insan hayatına katkısına dikkat çekti.

Konuşmasına, düşünce geleneğimizde “insan” kavramının nasıl tanımlandığı ile başlayan
Kurtaran: “Sevgili gençler, düşünce tarihimizde insan kavramı çok farklı şekillerde tanımlanmıştır.
Bizim geleneğimizde insan her şeyden önce irade sahibi bir canlı olarak ifade edilmiştir. Âlimlerimiz
daha sonra insanı öğrenen bir varlık olarak tanımlamışlardır. Yani insan iradesiyle bir şeyleri
öğrenebilme yetisine sahip olan bir canlıdır. İnsanın, bu öğrenme faaliyetinde ilk başvuracağı kaynak
kitaptır. Bu sebepledir ki medeniyetimiz de en fazla önem verilen öğrenme vasıtası kitap olmuştur.
Ecdadımızın hâkim olduğu her coğrafya da ilk yaptığı işlerden biri de kütüphaneler kurmak olmuştur.
Yine toplumumuzda her dönem en değer verilen şahsiyetler âlimlerimizdir. Bu sebeplerden ötürüdür
ki, medeniyetimizin en önemli vasfı ‘Kitap ve Okuma Medeniyeti’ olmasıdır.
Bizde bu anlayıştan yola çıkarak okullarımızda ‘Kitap ve Okuma Kültürü’ üzerine söyleşiler
gerçekleştirmeye başladık. İlkini bu gün burada sizlerle gerçekleştiriyoruz.
Değerli gençler, Hz. Adem (a.s) ile Havva dünyaya gönderildikten hemen sonra kendilerine Allah
tarafından çeşitli bilgiler vahyedilmiştir. Çünkü Hz. Adem bulunduğu yer ile alakalı bilgiye ihtiyaç
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duymuştur. Yani bir nevi bilgiyi elde etme isteğini harekete geçirmiştir. Allah’ta Hz. Adem’e on
sahife indirmiş ve neler yapması gerektiğini bildirmiştir. Buradan da anlıyoruz ki insanın tabiatında
öğrenme isteği vardır. Bu istek her dönemde olmuştur ve kıyamete kadar da varolmaya devam
edecektir. Önemli olan öğrenme isteğimizi harekete geçirmektir. Bugün yaşadığımız en büyük sorun
da burada ortaya çıkmaktadır. Maalesef zamanla toplumumuz yeni bilgiler öğrenmek konusunda
tembelliğe düşmüştür. Kitapla olan iletişimimizi kesmişiz. Bilgiye ulaşmanın ve öğrenmenin en
önemli aracı olan kitabı hayatımızın merkezinden çıkarmışız. Çabalamadan bir bilgiye ulaşmak o
bilgiyi değersiz kılar. İnsan için en değerli bilgi okuyarak, araştırarak, ilmi tecessüs ile elde ettiği
bilgidir. Bugün bizlerin yaşadığı en büyük problem öğrenme isteğimizi yitirmiş olmamızdır. Nitelikli
okumalar yapmayan bir insan yeni şeyler öğrenemez. Yeni şeyler öğrenemeyen insan kendini
geliştiremez ve kendisini geliştiremeyen insan da yaşadığı topluma asla katkı sağlayamaz. Tembellik
alışkanlığı bir toplum içerisinde yaygınlaştığı zaman o toplum erdemini yitirir. Erdemsiz toplumlar
da yaşayan insanlar mutsuz insanlardır. Mutluluğu da elde etmenin en önemli yolu okumaktır. Yine
tarihi sürece baktığımızda kitapla ilişkisini kesen toplumlar genelde ‘Cahil Toplumlar’ olarak
tanımlanırlar. Bu toplumlar salt bir şekilde okuma yazma bilmediklerinden değil ilimden uzak durma,
ilimden ayrılma, kitaptan yüz çevirme manasında cahil ve ilkel toplumlar olarak isimlendirilmişlerdir.
İlimle, irfanla ilişkisini kesenler, insani olan birçok hasletini ve özelliklerini de kaybederler.

İlahi dinler de sistemlerini ilk olarak öğretme ve öğrenme üzerine kurmuşlardır. Dört büyük kitap
gönderilmesi, peygamberlerin muhataplarını kitabı okumaya ve anlamaya davet etmesi bize şunu
gösteriyor; kitap okumak ve okuyarak yeni şeyler öğrenmek sadece bu günün ya da dünün ihtiyacı
değildir. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne gelen ve bundan sonrada kıyamete kadar sürecek
bir ihtiyaçtır.
Sevgili gençler, kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Kendimizi güzel ifade etmek,
kaliteli bir üniversiteye gitmek, iyi bir meslek sahibi olmak ve hatta mükemmel birer anne-baba
olmak içinde çok okumamız gerekiyor. Ayrıca bizler “Batman Her Yerde Okuyor” projemizi
kendimize şiar edinmeliyiz. Okulda, evde, otobüste, durakta, kısacası her yerde ve her lahza
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okumalıyız. Çevremize bu şekilde örnek bireyler olmalıyız. Sayın Valimizin himayelerinde
başlattığımız ‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ projesi kapsamında yürütmekte olduğumuz okuma
kültürünün yaygınlaştırılması meselesi üzerinde ısrarla duruyoruz. Bu vesileyle kitapları birer dost
edinmenizi temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Söyleşi İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından öğrencilerin kitap
ve okuma kültürü üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmeleriyle son buldu. Söyleşinin sonunda
öğrencilere kitap hediye edildi.

3. Kitap ve Okuma Kültürü Üzerine Söyleşiler Devam Ediyor
“Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” projesi kapsamında yürütülen “Batman Her Yerde Okuyor”
kampanyası çerçevesinde düzenlenen “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine söyleşilerin ikincisi İl Milli
Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın katılımıyla Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirildi. İl Milli
Eğitim Müdürü Kurtaran söyleşi öncesi okulun Z kütüphanesini gezdi ve kütüphane hakkında Okul
Müdürü Muhlis Kahraman’dan bilgi aldı.
Daha sonra okulun konferans salonunda gerçekleşen “Kitap ve Okuma Kültürü” konulu söyleşi
programında öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kitap okumanın
önemine ve kitap okuma kültürünü kazanmanın insan hayatına katkısına dikkat çekti.

Kurtaran: “Sevgili gençler, Sosyal Bilimler Liseleri, bizim en çok önem verdiğimiz
okullarımızdan biridir. Çünkü bu okullarımızdan mezun olacak olan sizler, geleceğin Türkiye’sinde
yöneticiler, iktisatçılar, ekonomistler, aydınlar, yazarlar ve fikir insanları olacaksınız. Geleceğin
Türkiye’sinde sosyal bilimler alanındaki ihtiyaçları sizler karşılayacaksınız. Sosyal Bilimler
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Lisemizin ilk yılının yabancı dil hazırlık eğitimi olması sizin için bir avantajdır. Çünkü daha sonraki
yıllarda sadece dil öğrenimi için 3-5 yıl harcayanlarımız oluyor. Yani sizler hazırlık sınıfında verimli
çalışır, zamanınızı iyi değerlendirirseniz ileriki yıllarda dil problemiyle karşılaşmazsınız. Zihniniz
berrak ve daha hızlı öğrenme dönemindeyken bu zamanlarınızı en verimli şekilde bilgi edinmek ve
öğrenmekle geçirmeniz ilerisi için sizin adınıza kazanılan bir vakit olacaktır. Zaten eğitim ve bilgi
edinme ile geçirdiğimiz zaman bizim için boşa geçirilmiş bir vakit değildir. Özellikle kitap okuyarak
geçirdiğimiz anlar bizim en verimli vaktimizdir. Kitap okumadığımız, kendimizi geliştiremediğimiz
her anın muhasebesini kendi içimizde yapmamız gerekiyor. Unutmayın ki, boşa geçirdiğiniz her
anınız için ileride ‘Keşke’ diyeceksiniz. Hayatınızda ne kadar az ‘Keşke’niz varsa o kadar mutlu
olursunuz. Kısacası şimdi de, gelecekte de mutsuz olmamak için zamanınızı çok iyi
değerlendirmenizi tavsiye ediyorum.
Sevgili gençler, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de kişiye çalıştığı kadarının karşılığının olduğu
bildiriliyor. Çalışmak azim ve sabır ister. Sizleri ilim yolundan alıkoymak isteyen birçok engelle
karşılaşabilirsiniz. Bu noktada da Ali Fuat Başgil Üstad siz gençlere şöyle sesleniyor: ‘Gençler,
başarılı olmak için şu üç şeyden uzak durun. Tembellikten, kötü arkadaştan ve kötü örnekten’.
Üstadın bu tavsiyesini hayatınıza şiar edindiğiniz takdirde önünüze çıkacak bütün engelleri
aşacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür
ederim” diye konuştu. Söyleşi İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından
öğrencilerin kitap ve okuma kültürü üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmeleriyle son buldu.
Söyleşinin sonunda öğrencilere kitap hediye edildi

4. “Fen Olimpiyatları” Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Batman Fen Lisesi tarafından bu yıl 4.sü yapılacak olan “Fen Olimpiyatları” sunuş ve
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Batman Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleşen “Fen Olimpiyatları” sunuş ve bilgilendirme
toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürleri Abdurrahman Kardaş, Cemal
Konakçı, İshak Büyükkaya ve okul müdürleri katıldı. Sunuş ve bilgilendirme toplantısında konuşan
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman’ı okumada bir marka şehir yapma hedefiyle
çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Değerli arkadaşlar, ilimizde Fen Olimpiyatlarının bu
yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Özellikle son yıllarda şehrimizde eğitimin nitelikli bir hale
gelebilmesi için ciddi bir mesafe alındı. Derslik sayısı, öğretmen sayısı, derslik başına düşen öğrenci
sayısı ya da öğrenci başına düşen öğretmen sayısı gibi bu tür sayısal verilerde ve fiziki yapılarda
gerçekten çok büyük aşamalar kat edildi. Buna mukabil olarak öğrencilerimizin niteliklerinin
arttırılması noktasında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunun için öncelikle eğitimimizi nitelikli bir
hale getirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız, nitelikli bir eğitim aldıkları zaman, hayata dair bilgilerini
artırdıkları zaman, kendilerini tanıdıkları zaman, kendilerine öz saygıları arttığı zaman topluma karşı
da olumlu bir bakış açısı kazanırlar. Bir toplumda birbirini seven, birbirine samimiyetle yaklaşan,
birbirini anlayan insanlar çoğaldıkça o toplumlar mutlu olurlar. Yani bizler, çocuklarımıza fen
bilgisini de matematiği de coğrafyayı da müziği de resmi de öğretirken gelecekte daha iyi bir
toplumun oluşmasını amaçlamaktayız. Fenni ilimlerin bu duruma ciddi bir katkısı var. Fen Bilgisini
sadece salt bir ders olarak görmemek gerekiyor. Aynı zamanda çocuklarımız, bu ders sayesinde beden
ve ruhtan oluşan insan yapısının cismani kısmını çok iyi tanıyorlar. Bu tür faaliyetleri organize ederek
çocuklarımızın bilgilerini pekiştirmelerine vesile oluyoruz. Zaten eğitimi destekleyici bu faaliyetlerle
hedeflediğimiz nitelikli eğitime her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Tabi bu tür faaliyetlerle
çocuklarımızın sadece fen bilgisi alanındaki bilgilerini ölçmeyi amaç edinmemeliyiz.
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Öğrencilerimize bütün hayatları içerisinde bu tür faaliyetlerin katkısı ne olur, bu organizasyonun içine
değer olarak ne katabiliriz, bunları da düşünmemiz gerekiyor.

Değerli arkadaşlar, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini arzuluyoruz. Bunun yanında bizim
bir diğer hedefimiz de okuyan bir nesil yetiştirmektir. En büyük arzumuz ve isteğimiz; evde, okulda,
sokakta, parkta, kısacası her yerde kitap okumayı kendisine alışkanlık haline getirmiş bir neslin
tohumlarını atmalıyız. Bunun içinde çocuklarımızı kitapla buluşturmalıyız. Bu bizim en asli
görevimizdir. Hepimizin bildiği gibi Batman’ın petrol gibi doğal bir markası var. Bu doğal markanın
yanında Batman’ı kitap okumada da marka şehir haline getirmeliyiz” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından toplantı, Fen
Olimpiyatlarının genel amaçları, katılım koşulları ve ödül bilgilendirmesi ile sona erdi.

5. Kurtaran: “Batman’ı Kitapla Anılan Marka Bir Şehir Haline Getirmeliyiz”
“Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” projesi kapsamında yürütülen “Batman Her Yerde Okuyor”
kampanyası çerçevesinde “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine söyleşilere devam eden İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran Mehmet Şimşek Kız Anadolu İmam hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya
geldi.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen “Kitap ve Okuma Kültürü” konulu söyleşi programında
öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, insanın fıtratı gereği merak ve
öğrenme isteğine sahip olduğuna dikkat çekti.
Bu hafta “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine söyleşilerin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten
İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran: “Sevgili gençler, mahlûkat içerisinde en meraklı olan canlı insandır.
İnsanı tanımlarlarken öğrenen, düşünen, konuşan gibi kavramları kullanıyoruz. İnsanın bütün bu
kavramlara sebebiyet veren özelliği öğrenmeye olan merakı, ilmi anlamda tecessüs etme isteği,
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bilgiyi araştırarak elde etme arzusudur. Bizim de insanın üzerinde durduğumuz ve dile getirmeye
çalıştığımız yanı burasıdır. Allah’ın iradeli bir varlık olarak yarattığı insanın öğrenme isteği aslında
fıtratının bir gereğidir. İnsanlık tarihine baktığımızda şunu görürüz, ilk insan Hz. Âdem’de ilk oluşan
şey öğrenme isteğidir. Bu nedenle Allah, Hz. Âdem’e varlıkların isimlerini öğretiyor. Hz. Âdem’den
bu yana insanın fıtratında var olan bu istek hiçbir zaman sönmemiş ve bundan sonrada kıyamete kadar
insanın yeni şeyleri öğrenme arzusu devam edecektir.

Sevgili gençler, Müslümanlar olarak bizler öğrenme isteğimizi diri tuttuğumuz her dönem
dünyaya ilmi ve fikri anlamda yön vermişiz. İslam Medeniyeti bir kitap ve okuma medeniyetidir. Hz.
Peygamber Medine’ye hicretten hemen sonra Suffe adı verilen yatılı bir okul kurmuştur. Oradan
yetişen âlimler dinimizin farklı coğrafyalara yayılmasında ciddi katkılar sunmuşlardır. Daha sonraki
dönemlerde de Emevilerden Abbasilere, Selçuklulardan Osmanlılara kadar İslam beldeleri ilim
merkezleri olmaya devam etmiştir. Fakat biz ne zaman ki kitapla ve okumayla olan ilişkimizi
kesmişiz, işte o zaman İslam Medeniyeti ciddi sarsıntılar ve krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Kitaptan
uzaklaştıkça medeniyet krizleri yaşamaya başladık. Bugün yaşadığımız sorunda bir medeniyet
krizidir. Bu krizi aşabilmek için daha çok okumaya ve kendimizi ilmi anlamda yenilemeye
ihtiyacımız var.
Kıymetli gençler, bizler de bunun farkında olarak son bir buçuk yıldır ilimizde kitabı ve okumayı
gündemimize aldık. Batman’da özellikle kitabı gündemde tutmak istiyoruz. Neyi gündemde
tutarsanız insanlar onunla meşgul olur. Bu durum insanın tabiatının bir gereğidir. Herkes kendisinden
ve ailesinden başlayarak kitap okuma kültürünün yerleşmesi için çaba sarf etmeli. Okuma kültürünün
geçmişte olduğu gibi bu günde toplumumuza yerleşmesi için hepimize sorumluluklar düşmektedir.
Biz diyoruz ki, Batman olarak çok okuyalım. Evde, okulda, parkta, durakta, sokakta, kafelerde,
kısacası her an kitapla iç içe olalım. Evlerimizde elimizi her attığımız yerde mutlaka bir kitap
bulunsun. Bizler için kitap okumak lüks olmaktan çıkmalı, sıradan bir alışkanlık haline gelmelidir.
Şimdiden hepinizin birer kütüphanesi olsun. Batman’ı kitapla anılan bir şehir haline getirelim. Her
yerde kitap okumanın erdemini ve faydalarını anlatalım. Bu sayede Batmanımız kitapla anılan marka
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bir şehir olsun. Batman deyince insanların aklına kitap gelsin. Bu bizim aynı zamanda ilimize karşı
olan bir sorumluluğumuzdur.” dedi.
Söyleşi İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından öğrencilerin kitap
ve okuma kültürü üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmeleriyle son buldu. Söyleşinin sonunda
öğrencilere kitap hediye edildi.

6. Kurtaran, Minik Öğrencilerin “Güven-Özgüven” Etkinliğine Katıldı
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Zübeyde Hanım İlkokulunu ziyaret edip, ayın değeri
olan “Güven-Özgüven” etkinliğine katıldı.
Okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN’ ı Okul Müdürü Bülent EREN
karşıladı. İlk olarak okulu gezen KURTARAN, okul müdürü Bülent Eren’den okul hakkında bilgi
aldı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden KURTARAN, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve ardından
öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında ayın değeri olan “Güven-Özgüven” temalı etkinliğine
katıldı. KURTARAN, bu etkinlikte öğrencilere bir konuşma yaptı.
KURTARAN: “Sevgili çocuklar, değerler eğitimi alanında çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz.
Özellikle bu ayın değeri olan güven-özgüven konusu ile ilgili gerçekleştirdiğiniz bu güzel etkinlikte
sizlerin yanında olmak istedim. Bir bireyin karşısındaki başka bir bireye güven duyması ve birde
kişinin dışa karşı özgüveninin olması çok önemli. Hayatta başarılı olmak için kişinin kendine
güvenmesi gerekiyor. Bireylerin kendilerine güvenlerinin tam olması içinde kendilerini tanımaları ve
kendileriyle barışık olmaları lazımdır. Bu sayede başkalarına karşı kendimizi iyi ifade edebiliriz.
Sevgili çocuklar, kendine özgüveni olan kişi, kendisine ve karşısındakilere saygı duyar. En
değerli varlığın insan olduğunun farkında olur. Kendi haklarına ve başkalarının haklarına dikkat eder.
Yardıma ihtiyacı olanlara yardım eder, kardeşlerini ve arkadaşlarını korur. Herkesle iyi diyalog içinde
olur, gerektiğinde konuşur, gerektiğinde itiraz eder, görev ve sorumluluklarını iyi bilir, derslerine
çalışır, çalışmaktan korkmaz. Tabi özgüven sahibi olabilmek, kendimizi iyi bir şekilde ifade
edebilmek ve doğru kararlar verebilmek için de derslerimize zamanında çalışacağız ve çok kitap
okuyacağız” diye konuştu.

7. 2018 Yılının İlk Öğretmen Buluşmaları Programı Gerçekleştirildi
2018 yılının ilk öğretmen buluşmaları programı ilköğretim okulları zümre başkanlarının
katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN başkanlığında gerçekleştirildi.
Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen öğretmen buluşmaları programına İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut KURTARAN’ ın yanı sıra ilkokul ve ortaokul zümre başkanları katıldı. Programda
bir konuşma yapan KURTARAN zümre başkanlarından kendi zümreleriyle ilgili mevcut durumu
objektif bir şekilde değerlendirmelerini arzu ettiklerini belirtti.
Kurtaran. “Değerli meslektaşlarım, öncelikle hepiniz öğretmen buluşmaları programına hoş
geldiniz. Bu toplantımız 2018 yılının ilk öğretmen buluşmaları programıdır. İstedik ki ilk toplantımızı
zümre başkanlarımızla gerçekleştirelim. Zümre başkanlarımızdan her şeyden önce kendi zümreleriyle
ilgili durumu objektif bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz.
Kendi zümre toplantılarınızda öğretmenlerden okullarındaki etkileşimli tahtaları etkin bir şekilde
kullanmalarını isteyiniz. Bunun yanında EBA’ dan da azami derecede faydalanmalıyız. Bir diğer
önemli konu değerler eğitimidir. Öğretmenlerimiz değerler eğitimini öğrencilerimize sadece bir
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kavram olarak öğretmemeli, işleyeceği değer konusu ne ise o konuyu yaşayarak yaşatarak işlemelidir.
Unutmayalım ki bu gün bize emanet edilen çocuklarımız, yarın toplumumuzu oluşturacak ve
ülkemizi idare edecek bireyler olacaklardır. Her öğretmenimiz ben çalışmazsam bu ülke batar onun
için daha çok çalışmalıyım düşüncesine sahip olmalı ve hepimiz üzerimize düşen fedakârlığı karşılık

beklemeden yapmalıyız.
Kıymetli arkadaşlar, bir diğer konumuz kitap okuma olmalıdır. Kitap okuyan çocuk öğretmenini
daha iyi anlar, kendini daha iyi ifade eder, muhakemeyi daha sağlıklı yapar. Hedefimiz; insanlığa,
vatanına faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek olmalıdır. Bizler toplumun
aydınları olarak mesleğimizin gereğini en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Öğretmen, topluma rol
model olmalıdır. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve bize düşen de bu kutsallığa yakışır bir tutum ve
duruşa sahip olmaktır. Toplantıya katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN’ ın konuşmasının ardından zümre başkanları
sırayla söz alarak düşünce ve önerilerini ifade ettiler.

8. “Batman Kodlama Hareketi” Projesi Başladı
Batman Milli Eğitim Müdürlüğü-Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliği ile Raman Anadolu
Lisesi tarafından uygulanacak olan Batman Kodlama Hareketi Projesi 05 Mart 2018 Pazartesi günü
hayata geçirildi. 09 Mart 2018 Cuma gününe sona erecek olan proje kapsamında ilimizdeki değişik
kademelerde görev yapan 23 öğretmene Robotik-Kodlama-Arduino Eğitimi verilecek.
Raman Anadolu Lisesinde gerçekleşen Robotik-Kodlama-Arduino Eğitimin başlama programına
Vali Yardımcısı Mekan ÇEVİREN, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, Şube Müdürleri
Mehmet Şirin TEMİZ, Cemal KONAKÇI, Ömer ÇİÇEK, bazı okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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Projenin başlatılmasında kısa bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mekan Çeviren; “Kıymetli
arkadaşlar, akılı evler, binalar, araçların olduğu yeni bir çağdayız. Bu çağa teknolojik endüstri 4
deniyor. Çocuklarımızı yeniçağa uygun olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda teknoloji
hareketini başlatmamız lazım. Kodlama eğitimi teknoloji hareketlerinden biridir. Bu proje
kapsamında 23 öğretmenimize DİKA ile ortaklaşa kodlama eğitimi veriliyor. Bu projenin hayata
geçirilmesinde emeği olan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Raman Anadolu Lisemize teşekkür
ediyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Çocuklarımızı
21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek en önemli
görevlerimizdendir. Kodlama öğrenmek, okuma yazma öğrenmek kadar önemlidir. Bizler bir yandan
okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza okuma yazma seferberliği kapsamında okuma yazma
öğretmek için çabalarken, aynı zamanda geleceğe hazırlanan çocuklarımıza da kodlama öğretmenin
heyecanı içindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme,
takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor.
Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor” dedi.
Programlama öğrenmenin aslında yeni bir dil öğrenmek gibi olduğunu vurgulayan Kurtaran,
uzmanlara göre de kodlama eğitimine ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesinin o kadar kolay
olduğunu ifade etti. “Kod yazma çiftçilikten hukuka, inşaattan tıbba kadar her endüstride
kullanılabiliyor” diyen Kurtaran, Raman Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve DİKA tarafından
eğitim desteği verilen bu proje ile kodlama öğrenen öğretmenlerimizin, okullarında imkanları
ölçüsünde öğrencilere kodlama ve robotik alanlarında eğitim vereceklerini belirtti.
KURTARAN, projenin hayata geçirilmesi için verdiği destekten ötürü Valimiz Sayın Ahmet
DENİZ’ e, DİKA Genel Sekreteri Sayın Yılmaz ALTINDAĞ’ a, DİKA Batman Yatırım Destek
Ofisine, Raman Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Bu proje kapsamında Robotik-Kodlama eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR 23
öğretmene beş gün sürecek eğitim verilecek.
Program sonrası okul bahçesinde bir grup öğrenciyle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran öğrencilere kitap hediye edip, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

9. KURTARAN: “ Zengin Bir Düşünsel Alt Yapıya Sahip Olabilmenin Tek Yolu
Kitap Okumaktır ”
“Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” projesi kapsamında yürütülen “Batman Her Yerde Okuyor”
kampanyası çerçevesinde “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine söyleşilere devam eden İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran, bu hafta TP Fatıma Zehra Kız İmam hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya
geldi.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen “Kitap ve Okuma Kültürü” konulu söyleşi programında
öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kitap okumayı kendisine alışkanlık
haline getirmiş olan insanların başta kendilerini daha sonra diğer insanları ve tabiatı çok iyi
tanıyabilme yetisini sahip olabileceklerini belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Sevgili gençler, her şeyden önce bir insanın kendini
karşısındaki insanlara çok iyi ifade edebilmesi gerekir. Bunun içinde zihninizde kavram bilginiz
olmalıdır. Bunun yanında kelimelerin müradiflerini yani eş anlamlılarını da öğrenmelisiniz.
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Kelimelerin müradifleri bilmeniz ve günlük hayatınızda kullanmanız yapacağınız her konuşmayı
daha sarih kılar. Aynı zamanda konuşmalarında müradif kelimeleri çok iyi kullanan bireyler toplumda
kendilerini iyi yetiştirmiş aydın kişiler olarak tanımlanır. Yine kullandığınız bir kelimenin hangi
manaları içerdiğini mutlaka bilmelisiniz. Bir kelimenin sadece bir manasına takılıp kalmayın, birkaç
manasını aynı anda ifade edin. Bütün bu melekelere sahip olursanız zengin bir düşünsel altyapınızın
olduğu anlaşılır. Tabi böyle bir düşünsel altyapıyı oluşturabilmek için bol bol kitap okumak gerekir.
Kitap okurken mutlaka yanınızda bir de sözlük bulundurun. Bugün insanların çoğu bir kelimenin
anlamını sözlükten öğrenmek yerine internetten öğrenmeyi tercih ediyor. Fakat bilmelisiniz ki
internet ortamından elde edilen bilgiler asla bir sözlükten araştırarak elde edilen bilgilerin yerini
tutamaz. İnternet ortamından elde edilen veriler teyide muhtaç bilgilerdir. Bizim temel bilgi
kaynaklarımızın sağlam olması şarttır. Bunun için de mutlaka okuma yaparken yanınızda bir sözlük

bulundurun.
Sevgili gençler, okumak dediğimiz eylem ilk önce kitapla başlar. İnsan kitap okudukça tabiatı da
okumayı öğrenir. Tabiatı okuyabilmek için kitap bir alfabedir. Nasıl ki alfabeyi öğrenmeden kitap
okuyamıyorsak kitap okumadan da olayları ve varlıkları doğru bir şekilde okuyamayız. Bunun için
çok okuyacağız ve okurken de çevremize örnek bireyler olacağız. Kitapla iletişiminizi asla kesmeyin.
Evde, okulda, sokakta, parkta, okul servisinde, kısacası her mekânda okuyun. Okumak sizin için bir
boş vakit uğraşı olmamalıdır. Okumayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Öyle ki ilimizi kitapla anılan
marka bir şehir haline getirmeliyiz” dedi.
Söyleşi İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından öğrencilerin kitap
ve okuma kültürü üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmeleriyle son buldu.
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10. Prof. Dr. Adnan Demircan Öğrencilerle Bir Araya Geldi
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” projesi
kapsamında Prof. Dr. Adnan Demircan Gazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir

araya geldi.
Gazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda
öğrencilere hitap eden Demircan, İmam Hatipli olmanın tarihi sorumluluklarına değindi. İmam
Hatipli öğrencilerin çok okuyarak kendilerini iyi yetiştirmelerini ve tüm insanlığa fayda sağlayacak
çalışmalara imza atmaları gerektiğini söyleyen Demircan, dinimizin okumaya ve öğrenmeye verdiği
önemi vurguladı.

11. “Okular Yazarlarla Buluşuyor” Konferansları Devam Ediyor
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” projesi
kapsamında Yazar Belkıs İbrahim Hakkıoğlu öğrencilere konferans verdi.
TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen konferansta
Yazar Belkıs İbrahim Hakkıoğlu öğrencilere hitap etti. Yazar Belkıs İbrahim Hakkıoğlu
konuşmasında bu tarz programların farklı nesiller arasında kültürel, fikri ve ilmi bir etkileşim
meydana getirdiğini belirtti. Öğrencilerin daha güzel bir geleceğe nasıl yürüyebilecekleri konusunda
nasihatlerde bulundu.
Konferans öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
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12. KURTARAN: “İlim ve İrfan Sahibi Bireyler Olabilmek Kitaplarla Kuvvetli
Bir Bağ Kurmakla Mümkündür”
“Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” projesi kapsamında yürütülen “Batman Her Yerde Okuyor”
kampanyası çerçevesinde “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine söyleşilere devam eden İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran, bu hafta Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya
geldi.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen “Kitap ve Okuma Kültürü” konulu söyleşi programında
öğrencilere hitap etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “ Sevgili gençler, insan öğrenme merakı olan bir
varlıktır. Hepimiz her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bu durum insanın öğrenmeye ihtiyacı olan bir
varlık olduğunu göstermektedir. Kısacası insan öğrenme arzusuyla, öğrenme iştiyakıyla yaratılmış
bir varlıktır. Bu öğrenme arzusu ilk insandan günümüze kadar devam etmiştir ve kıyamete kadar da
devam edecektir. Allah Hz. Adem’i yarattıktan sonra ilk olarak ona esmasını öğretti ve o andan
günümüze kadar insanoğlu içerisinde öğrenme arzusunu taşımaya devam etmektedir. Tabi bu
öğrenme isteği sadece bilgi depolamak manasında değildir. Aynı zamanda öğrendiklerimizi irademiz
doğrultusunda fiiliyata dönüştürmeliyiz. İnsanı değerli kılan şey irade sahibi olmasıdır. Aynı
zamanda insan üreten bir varlıktır. İnsan yeni şeyler üretebilmek için bilgiye ihtiyaç duyar. Sahih
bilgiyi elde edebilmek için ise bol bol okumak gerekiyor. Çok okuma kişinin kendisine, hayatına,
çevresine ve geçmişine dair bilgi sahibi olması anlamına gelir. Toplumumuzda en çok bilgi sahibi,
hikmet sahibi, irfan sahibi olan kişilere saygı gösterilir ve değer verilir.
Kıymetli gençler, bir dönem toplum olarak kitaptan uzaklaştık. Kitap okumayı ihmal ettik ve bu
durum bizi ilmi olarak çok geri götürdü. Fakat son yıllarda ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde
de gençlerin daha çok kitap okuduğuna şahit olmaktayız. Sizler ilerleyen yıllarda gideceğiniz
üniversitelerde ilim ve irfan sahibi gençler olarak gösterilmelisiniz. Yani bulunacağınız ortamlarda
bilgi birikiminizle ve entelektüel duruşunuzla farkını ortaya koyan bireyler olmalısınız. Bütün
bunların olması için ihtiyacınız olan en önemli şey kitaplarla kuvvetli bir bağ kurmaktır” dedi.
Söyleşi İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasının ardından öğrencilerin kitap
ve okuma kültürü üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmeleriyle son buldu.
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13. Yazar-Öğrenci Buluşmalarımız Devam Ediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor”
projesi kapsamında Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Türk Telekom Anadolu Lisesi, Ziya Gökalp Anadolu
Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Yazar Sadık Yalsızuçanlar, konferanslarında öğrencilere dostluk üzerine konuştu. Öğrencilik
yıllarında Fethi Gemuhluoğlu ile tanıştığını ve dostluğu ondan öğrendiğini belirten Yalsızuçanlar,
öğrencilere hayatta gerçek dostlar edinmeleri gerektiğini ifade etti. Yalsızuçanlar: “Sevgili gençler,
gerçek dost Hz. Ali gibi ölümü göze alarak Hz. Peygamberin (sav) yerine yatağına yatmayı göze
alabilen kişidir. Gerçek dost Hz. Ebubekir gibi Hz. Peygamber’e (sav) yol arkadaşlığı edendir” dedi.

14. İki Bin Öğrencinin Katılımıyla Kitap Okuma Etkinliği Gerçekleştirildi
Valiliğimiz tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 16 Mayıs Şehir Stadyumunda
2 bin öğrencinin katılımıyla ‘Batman Her Yerde Okuyor’ projesini desteklemek amacıyla kitap
okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Kitap okuma etkinliğine; Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcıları Mekan Çeviren, Serap Özmen
Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurum yöneticileri, TFF 3´üncü Lig 1´inci
Grup´ta mücadele eden Batman Petrolsporlu futbolcuları ve çok sayıda kitapsever katıldı.
Valiliğimiz tarafından geçen yıl başlatılan, ´Batman her yerde okuyor´ kampanyası kapsamında
Vali Ahmet Deniz’in katılımıyla 2 bin öğrenci, 16 Mayıs Şehir Stadyumunda aynı anda kitap
okuyarak ´Batman okuyor´ koreografisi oluşturuldu.
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Batman her yerde okuyor´ kampanyası kapsamında 2 bin öğrenci, 16 Mayıs Şehir Stadyumu´nda
bir araya geldi.
Basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Vali Deniz, “Geçen yıl başlatmış olduğumuz Batman
Her Yerde Okuyor” kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ki, etkinliğimizle bir farkındalık
oluşturmayı hedefledik. Ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın okumasına ihtiyacımız var.
İyi eğitim almaları, tarihlerini ilimi ve bilimi iyi öğrenmeleri lazım.
Batman Her Yerde Okuyor Kampanyasına yediden yetmişe tüm Batmanlı hemşerilerim destek
oldu ve ilgi gösterdi. Gençlerimiz parkta, kütüphanede, durakta, kafede kısacası her yerde kitap
okuyor. Bu günde “Batman Her Yerde Okuyor” kampanyasının devamı niteliğinde, bu yılı kitap ve
kütüphane yılı ilan ettik. İlk etapta 120 bin kitap dağıttık. Bu sayı giderek artacak. Bu gün
okullarımızda 4 tane yeni “Z-kütüphanemizi” açacağız. Ay sonuna kadar okullarımızda 15 adet daha
Z kütüphanemizi açmayı planlıyoruz. Yapmış olduğumuz tüm yatırımların amacı geleceğimiz olan
çocuklarımızın okumasını sağlamak. Okumadan düşünce ve fikir zenginliği olmaz. Ülkesine vatanına
milletine bayrağına sevdalı gençleri ancak okuyarak, okutarak kazanabiliriz” diye konuştu.
Kitap okuma etkinliğinin ardından, öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Deniz, öğrencilerle bir
süre sohbet ederek, kendilerine başarılar diledi.

15. Vali Ahmet Deniz Z-Kütüphanelerin Açılışını Yaptı
Vali Ahmet Deniz, Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar projesi kapsamında ilimiz merkez Batman
Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu, Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi, Batman Ak Şemsettin
İmam Hatip Ortaokulu ve Batman Raman Anadolu Lisesi’nde yapımı tamamlanan Z-Kütüphanelerin
açılışını yaptı.
İl Özel İdaresi’nin destekleriyle Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri
tarafından tasarlanarak yapılan kütüphanelerin açılış törenine; Vali Deniz’in yanı sıra Batman
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Vali Yardımcıları Mekan Çeviren, Serap Özmen
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Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurum yöneticileri ile çok sayıda öğrenci

katıldı.
“Batman Her Yerde Okuyor” kampanyasını desteklemek ve öğrencilerde okuma kültürünün
oluşması için yapımı tamamlanan kütüphanelerin açılışını yapan Vali Deniz, öğrencilerle yakından
ilgilenerek bir süre sohbet etti ve daha çok kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Prof. Dr. İhsan Süreyya Kütüphanesi
Vali Deniz, ilk olarak Batman Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan Prof. Dr.
İhsan Süreyya Kütüphanesi’nin açılışını yaparak, kütüphanede incelemelerde bulundu, yetkililerden
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cemil Meriç Kütüphanesi
Daha sonra Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi’ne geçen Vali Deniz, okulda yapımı
tamamlanan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle
yakından ilgilenen Vali Deniz, okumadan başarmanın mümkün olmadığını belirterek, okumayı
alışkanlık haline getirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.
Kütüphane açılışından sonra okulda Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına
hazırlanan konferans salonun açılışını yapan Vali Deniz, öğrenciler tarafından verilen mini konseri
bir süre dinledikten sonra okuldan ayrıldı.
Aliya Izzetbegoviç Kütüphanesi
Vali Deniz ve beraberindekiler daha sonra Batman Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu’na
geçerek, Aliya Izzetbegoviç Kütüphanesi’nin açılışını yaptılar. Kütüphane açılışının ardından okulda
incelemelerde bulunan Vali Deniz, yetkililerden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
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Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi
Aliya Izzetbegoviç Kütüphanesi’nin açılışının ardından Batman Raman Anadolu Lisesi’ne geçen
Vali Deniz, öğrencilerle birlikte Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. Daha sonra
resim atölyesini ziyaret eden Vali Deniz, öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

16. Vali Deniz Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
Vali Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar
Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri "Öğretmenler Buluşması" etkinliğinde öğretmenlerle bir
araya geldi.
Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Deniz´in yanı sıra İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran, şube müdürü ve öğretmenler katıldı.
Öğretmenlere hitap eden Vali Deniz, Batman´ın güzel, canlı, hareketli ve hızlı büyüyen bir şehir
olduğunu belirterek, " Yaptığımız hizmetlerden Batmanlılardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz.
İnsanlarımız inandıkça bize destek oluyor. Bize düşen de vatandaşımıza hizmetin en iyisini

yapmaktır" diye konuştu.
Bölge insanın 35-40 yıldır bölücü terör örgütünün tehditi ve baskısıyla bir ızdırap yaşadığını
belirten Vali Deniz, "Bu sorunların üstesinde gelmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.
Güvenlikle ilgili bir sıkıntımız yoktur. 35-40 yıldır bu terör örgütünün bölgeye verdiği zararları hep
beraber telafi edeceğiz. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacağız, konuşacağız ve
anlatacağız. Bu sorunun üstesinde hep beraber geleceğiz" dedi.
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İlimizdeki eğitim altyapısına değinen Vali Deniz, Batman´da 5 bin 50 dersliğin olduğu,3 bin 500
tanesinin yeni olduğunu ifade ederek, "Daha gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye´yi ancak eğitim
sayesinde inşa edebiliriz. Çok güzel okullar yapıyoruz, okulların fiziki mekânlarını iyileştiriyoruz.
Bu yıl içerisinde 400 dersliğin yapımı devam ediyor, 600 derslik ihale aşamasındadır. Eğitim
altyapısını güçlendirebilirsiniz ama asıl iş öğretmenlerimize düşüyor. Öğrencilerimizin; vatanına,
milletine, bayrağına bağlı, milli ve manevi değerlerine saygılı, insani değerlere sahip, paylaşımcı,
merhametli bir nesil yetiştirmek anacak sizin özverili çalışmalarınızla gerçekleşir. Bilime, bilgiye ve
teknolojiye değer veren, düşünen ve sorgulayan demokrasiyi özümsemiş bir gençliğin yetişmesi
konusunda sizlere çok önemli görevler düşüyor" diye konuştu.
"TOPLUMU DEĞİŞTİRECEK VE GELİŞTİRECEK OLAN EĞİTİMCİLERDİR"
Öğretmenliğin kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu vurgulayan Vali Deniz, sağlıklı nesillerin
yetişmesi sizin elinizdedir. Topluma korkmadan, çekinmeden gerçekleri anlatmalıyız. Çünkü
toplumu değiştirecek ve geliştirecek olan eğitimcilerdir. Sizlerden aile ziyaretlerine önem vermenizi
istiyorum. Ailenin kendisine ve çocuğuna değer verdiğini hissettiği zaman birçok şeyin değişeceğine
inanıyorum. Ailelerimize birlik ve beraberliğimizi, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları iyi
anlatmamız gerekiyor" dedi.
Batman Her Yerde Okuyor kampanyasına değinen Vali Deniz, öğrencilere kitap okuma
alışkanlığı kazandırılması için birçok okula kütüphane açtıklarını belirterek, en kısa zamanda ilimizin
tüm okulların kitap ve kütüphane sorununu çözmek için gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.
Konuşmanın ardından öğretmenlerin sorun ve isteklerini dinleyen Vali Deniz, Nitelikli Eğitime
Kararlı Adımlar projesi sayesinde ilimizin eğitim kalitesinin arttığını belirterek, emeği geçen tüm
eğitimcilere teşekkür etti.
Etkinliğin sonunda öğretmenlere kitap hediye eden Vali Deniz, katılımlarından dolayı
öğretmenlere teşekkür ederek, kendilerine başarılar diledi.

17. Çocuk Edebiyatı Yazarı Mevlana İdris Zengin Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor”
projesi kapsamında Çocuk Edebiyatı Yazarı Mevlana İdris Zengin öğrencilerle bir araya geldi.

Gültepe İlkokulu konferans salonunda gerçekleşen söyleşi programına İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran, Okul Müdürü Şehmuz Eren, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yazar Mevlana
İdris Zengin, özgeçmişinin okunmasından sonra çocuk edebiyatına dair bir konuşma yaptı. Söyleşi
öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından Zengin’in kitaplarını imzalamasıyla son buldu.
Söyleşi programının ardından sınıfları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran bir
süre öğrencilerle sohbet edip, hayatın her alanında başarılı ve mutlu olmak için bol bol kitap
okumalarını tavsiye etti.

18. “Öğretmenlik Gelişimi için Eğitim Görevlisi Yetiştirilmesi Eğitimi” Sertifika
Töreni Gerçekleştirildi
Valiliğimizin himayelerinde yürütülen “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi” kapsamında
gerçekleştirilen “Öğretmenlik Gelişimi için Eğitim Görevlisi Yetiştirilmesi Eğitimi” sertifika dağıtım
töreni gerçekleştirildi.
Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen törene Vali Ahmet Deniz, Başkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sade Gül,
BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, idareciler ve
öğretmenler katıldı. Projeye ilişkin yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan tören İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran’ın konuşmasıyla devam etti.
Kurtaran: “Sayın Valim, Kıymetli Misafirler, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Dicle Kalkınma
Ajansı ve Başkent Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilen “Öğretmenlik Gelişimi İçin Eğitim
Görevlisi Yetiştirilmesi Eğitimi” Projesinin sertifika törenine hoş geldiniz.
Sayın Valim, Eğitim uzun bir akademik süreçtir. Bu süreçte hiç kuşkusuz en önemli unsur
öğretmendir. Öğretmen bir toplumun ihya ve inşasında en büyük sorumluluğu üzerinde taşıyan baş
aktördür. Öğretmenin niteliği öğrencisine yansır. Nitelikli eğitim ancak nitelikli öğretmenlerle
mümkündür. Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu dünyada, kendini geliştiren, zamanın
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gereksinimlerine göre kendini güncelleyebilen, farklı bakış açılarına ve farklı yaklaşımlara sahip
öğretmenlerle geleceğin bilim dünyasına yön verecek yeni nesilleri yetiştirmek mümkündür.
Bizlerde bu bağlamda Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan 160 öğretmenimizin
eğitim öğretim hizmetlerinde mesleki ve kişisel yeterliliklerinin gelişmesi için “Öğretmenlik Gelişimi
İçin Eğitim Görevlisi Yetiştirilmesi Eğitimi” projesini hazırlayıp DİKA’ ya sunduk. Bu kapsamda;
Etkili Sınıf Yönetimi, Materyal Geliştirme Eğitimi, Eğitim Koçluğu Eğitimi, Ölçme Değerlendirme
Eğitimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri Eğitimi alanlarında DİKA’ nın sağladığı destekle eğitimler
planladık. Başkent Üniversitesinden ilimize davet ettiğimiz akademisyen hocalarımız tarafından
öğretmenlerimize 10 gün boyunca eğitim verildi. Bu eğitim süreci boyunca öğretmenlerimizin
edindikleri becerilerle nihai yaralanıcı olan öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, akademik ve psikomotor
becerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına yürekten inanmaktayız.
Kıymetli Misafirler, “Öğretmenlik Gelişimi İçin Eğitim Görevlisi Yetiştirilmesi Eğitimi”
projesinin hayata geçirilmesinde bizlere destek veren başta Sayın Valimize, DİKA Genel Sekreteri
Sayın Yılmaz ALTINDAĞ’ a, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ali HABERAL’ a ve
Başkent Üniversitesinden ilimize bu eğitimler için teşrif eden kıymetli hocalarımıza şükranlarımızı
sunuyoruz. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp bugün sertifika alamaya hak kazanan öğretmen
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bu proje de emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve
hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran’ ın konuşmasının ardından kürsüye sırasıyla Başkent
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sade Gül ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Haberal gelerek eğitim ve eğitimcinin toplum üzerindeki etkisi ve rolünü ifade eden konuşmalar
yaptılar. Program Vali Ahmet Deniz’in konuşmasıyla devem etti.
“Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi”
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Konuşmasından ilimizde eğitim alanında gerçekleştirilen projelere değinen Vali Deniz, “Nitelikli
Eğitime Kararlı Adımlar” projesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bunu başarmanın yolu okul
öncesi eğitimde geçtiğinin farkındaydık.
Bu nedenle Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna
Gönderiyorum kampanyasını başlattık. Yoğun bir çalışma ile ilimizin okul öncesi okullaşma oranını
Türkiye’nin ortalamasının üzerinde çıkarttık. Batman Her Yede Okuyor Projesi ile ciddi bir
farkındalık oluşturduk. Okullarımıza Z-kütüphaneler kazandırdık, öğrencilerimize ve
vatandaşlarımıza her fırsatta kitap dağıttık ve dağıtıyoruz, okur-yazar buluşmaları gibi projelerle
eğitim alanında ciddi mesafeler almaya başladık” dedi.
Çağımızın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu vurgulayan Vali Deniz, “Bilgiyi teknolojiye
çevirebiliyorsanız dünya ile rekabet edebilirsiniz. Ülkemiz son 10-15 yılda ekonomi, eğitim, sağlık
ve teknoloji alanında büyük ilerlemeler kaydetti. Batman’da gerçekleştirdiğimiz projeler ve
yatırımlar sayesinde birçok alanda önemli ilerlemeler sağladık. Başta eğitim olmak üzere birçok
önemli projeyi hayata geçirdik” dedi.
Batman´da 5 bin 50 dersliğin 3 bin 500 tanesinin yeni derslikler olduğunu belirten Vali Deniz,
"Daha gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye´yi ancak eğitim sayesinde inşa edebiliriz. Çok güzel okullar
yapıyoruz, Bu yıl içerisinde 400 dersliğin yapımı devam ediyor, 600 derslik ihale aşamasındadır.
Eğitim altyapısını güçlendirebilirsiniz ama asıl iş öğretmenlerimize düşüyor. Ne olursa olsun işin
temelinde öğretmenler yar alıyor. Sizin işinize sevda ile sarılıyor olmanız birçok şeyi değiştireceğine
inanıyorum” şeklinde konuştu.
Batman 11 Projeyle TÜBİTAK Proje Finallerinde Temsil Edilecek
TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına, Mersin, İstanbul ve
Erzurum´dan sonra Batman 750 proje ile Türkiye’de en fazla proje sunan dördüncü il olduğunu ifade
eden Vali Deniz, Türkiye genelinde finale kalan 220 proje içerisinde 11 projenin Batman’dan
katıldığını belirterek, “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” projesinin meyvelerini almaya başladık.
Demek ki, emek verilince bir şeylerin değiştiğini görmek mümkün” dedi.
Konuşmasının sonunda eğitimin gerçeklemesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Deniz,
öğretmenlere başarılar diledi.
Eğitime katılan öğretmenlere sertifikaların verilmesinin ardından program pasta kesimiyle sona
erdi.

19. “Kim Korkar Matematikten” Olimpiyatının Finali Yapıldı
Batman Anadolu Lisesinin her yıl düzenlediği geleneksel “Kim Korkar Matematikten”
olimpiyatının bu yıl 5.si yapıldı.
Batman Anadolu Lisesinin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 5.si düzenlenen “Kim Korkar
Matematik” olimpiyatına, Batman merkez ve merkeze bağlı ortaokullardan üçer, toplam da ise 156
öğrenci katıldı. Anadolu Lisesi okul binasında gerçekleşen matematik olimpiyatı öncesi, olimpiyata
katılan öğrenci ve öğretmenlere okulun konferans salonunda hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran, öğrencileri, matematiğe olan ilgilerinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. İl
Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “ Sevgili gençler, Batman Anadolu Lisemizin koordinesinde
gelenekselleşen ‘Kim Korkar Matematikten’ yarışmasının bu yıl 5.si düzenleniyor. İnşallah
önümüzdeki yıldan itibaren buna liselerimizi de dâhil edeceğiz.
Sevgili gençler, hayat matematiktir ya da matematik hayattır diyoruz. Hayatın her anında
matematiğin etkisini görüyoruz. Analiz yaparken, bilgiyi ortaya çıkartırken vb. birçok konuda
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matematik yardımımıza koşuyor. Bunun için biz diyoruz ki matematiksiz bir hayat olmaz. Matematik
olimpiyatına öğrencilerimizin bu yoğun ilgi ve katılımı bize gösteriyor ki artık öğrencilerimizin

matematik fobisi ortadan kalkmış.
Sevgili gençler, bu organizasyonumuz yarışmadan çok bir değerlendirmedir. Bu etkinlik
vesilesiyle matematik okuryazarlığımızı ölçeceğiz. Bizim matematik olimpiyatıyla yapmak
istediğimiz şey bir farkındalık oluşturmaktır. Hem bu sayede sizler diğer arkadaşlarınıza iyi birer
örnek oluyorsunuz. Sizler birer matematik dostusunuz. Rakamlarla aramızın çok iyi olması için
harflerle de aramızın çok iyi olması lazım. Harflerle aramızın çok iyi olması içinde bizim çok kitap
okumamız gerekiyor.
Matematiğe karşı olan ilginizden dolayı hepinizi kutluyorum. Bu organizasyona ev sahipliği
yapan Batman Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve personeli ile matematik olimpiyatının
organizasyonu yapan öğretmenlerinize teşekkür ediyorum” dedi.

20. “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” Projesi Kapsamında Yazar Yusuf Efe Göçer
Öğrencilerle Buluştu
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor”
projesi kapsamında Yazar Yusuf Efe Göçer, sırasıyla Batman Spor Lisesi, Abdülhamit Han Anadolu
Lisesi ve Petrol Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Okulların konferans salonlarında gerçekleşen “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” etkinlikleri yazarın
kısa özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Daha sonra Yazar Yusuf Efe Göçer öğrencilere hayat
tecrübelerini içeren konuşmalar yaptı.
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Yazar Yusuf Efe Göçer konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

21. 4. Fen Olimpiyatları Fen Lisesinde Gerçekleşti
Batman Fen Lisesinin geleneksel hale getirdiği, ‘Fen Olimpiyatları’nın bu yıl 43.sü yapıldı.
Olimpiyatlar, ortaokul 6.-7. ve 8 sınıf öğrencilerinin katılımı ile Fen Lisesinde gerçekleşti.
Batman Fen Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahattin Atilla Fen Olimpiyatı
ile ilgili Fen Lisesi Müdürü Mehmet İsen’ den bilgi aldı, öğrencilere olimpiyat öncesi bir konuşma
yaptı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahattin Atilla; “ sevgili gençler bütün insanlar ilimle doğar
bilgiyle büyür ve her ikisiyle itibar görür. Toplumdaki ana tema budur, su an burada bulunan sizler
ilimle doğdunuz, ne demek bu göz başlı başına bir ilim dalıdır, kulak başlı başına bir ilim dalıdır,
beyin başlı başına bir ilim dalıdır. Sahip olduğumuz bu organlarla biz ne yapacağız bilgiyle
büyüyeceğiz. Bilgi olunca da toplum içinde itibar kazanacağız. Peki, bu itibar neyle olur muhabbetle,
nezaketle sevgiyle ve saygıyla olur, işte bu gün burada bulunmamızın nedeni budur. Okul idaresi
öğretmenlerimizin, velilerimizin ve siz değerli öğrencilerimizin buradaki amacı budur. Sevgili
öğrenciler bugün fen lisemizin koordinatörlüğünde ilimizdeki ortaokullardan 6-7 ve 8. Sınıf
öğrencilerimizin katıldığı fen olimpiyatını gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğimiz olimpiyatta sizler
okullarınızı temsil edeceksiniz, olimpiyatın değerlendirmeleri yapıldıktan sonra 2 Mayıs’ta
düzenlenecek programla olimpiyat sonucu açıklanacak. Ben tekrar bu gün buraya gelen tüm
velilerimize ve öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum” diye konuşan
Atilla daha sonra olimpiyatların yapıldığı sınıfları ziyaret edip öğrencilere başarılar diledi. Olimpiyat
sonrası öğretmen ve öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.
Sayfa | 41

Olimpiyatta birinci gelecek okul öğrencilerine 250’şer TL tablet ve plaket, ikinci gelecek okul
öğrencilerine 200’er TL tablet ve plaket, üçüncü gelecek okul öğrencilerine 150’şer TL tablet ve
plaket ile ferdi olarak birinci olacak öğrencilere de mansiyon ödülü verilecek.

22. İlimiz Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek, Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde Öğrencilere Konferans Verdi
Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Öğrenciler Örnek Şahsiyetlerle Buluşuyor” projesi
kapsamında Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere, ilimiz Cumhuriyet Savcısı
Uğur Özbek tarafından konferans verildi.
Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelişinde Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek’i Şube
Müdürü Abdulvahap Hınç ve Okul Müdürü Ferit Altun karşıladı. Daha sonra okulun konferans
salonunda öğrencilere hitap eden Cumhuriyet Savcısı Özbek avukatlık, savcılık ve hâkimlik
meslekleri hakkında öğrencilerle tecrübe paylaşımı yaptı. Özbek savcılığa nasıl başladığını anlatırken
öğrencilere meslek tercihi yapmadan önce kişinin kendisini iyi tanıması gerektiğini ifade etti.
Kendisini iyi tanıyan bireyin hangi mesleğe daha yatkın olduğunun farkına varmasının daha kolay
olduğunu söyleyen Özbek, bireyin kendisini en mutlu hissedeceği mesleğe yönelmesi gerektiğini
belirtti.
İlimiz Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek’in sunumunun ardından konferans öğrencilerin
sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

23. “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” Etkinlikleri Devam Ediyor
“Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” Projesi Kapsamında Yazar Selma Argun öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor”
projesi kapsamında Yazar Selma Argun, sırasıyla Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Batman Kız
Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.
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Konferans salonunda gerçekleşen etkinlik yazarın kısa özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Daha
sonra öğrencilere Dedem Mehmet Akif Ersoy konulu kitap ve Milli Şair Mehmet Akif’in hayatından
kesitler anlatan Yazar Selma Argun konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı,
kitaplarını imzaladı.

24. Edebiyat, Medeniyet ve Mana Konferansı
“Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” Projesi Kapsamında ‘Edebiyat, Medeniyet ve Mana’ konferansı
gerçekleşti.
İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” Projesi Kapsamında
gerçekleşen ‘Edebiyat, Medeniyet ve Mana’ konferansına Vali Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran, Kamu Kurum Müdürleri ve eğitimciler katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Zeki
Taştan’ ın yaptığı ‘Edebiyat, Medeniyet ve Mana’ konferansında Yazar ve Akademisyen Doç. Dr.
Mehmet Çelik medeniyet ve mana konularında yaptığı konuşmada İslam medeniyetimizin bir kültüre
değil irfana dayandığını ifade ederek İslam medeniyetinden, İslam’a has örnekler verdi.
Konferansta Yazar ve Programcı Hayati İnanç ise edebiyatın insana kişilik ve ruh kazandırdığına
dikkat çekti, okuduğu şiir beyitleriyle edebiyatı anlattı.

Konferansın Moderatörü Prof. Dr. Zeki Taştan konferansı; ‘Uzatma Dünya Sürgünümü Benim’
şiirini okuyarak tamamladı. Konferansın sonunda konferansa katılan yazarlar Prof. Dr. Zeki Taştan,
Doç. Dr. Mehmet Çelik ve Hayati İnanç’a Vali Ahmet Deniz günün anısına hediye takdim etti,
program toplu fotoğraf ile sona erdi.
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25. Programcı-Yazar Hayati İnanç Öğrencilerle Buluştu
“Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” Projesi Kapsamında Programcı-Yazar Hayati İnanç öğrencilerle
buluştu. İnanç, şiir ve edebiyatın insan hayatına etkilerini anlattı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor”
projesi kapsamında Programcı-Yazar Hayati İnanç, Batman Öğretmenevi Toplantı salonunda okuma
grubu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere edebiyatın ve şiirin insan hayatındaki etkisini kendi
hayatından kesitler vererek anlattı. Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı,
kitaplarını imzaladı.

26. Kim Korkar Ki Matematikten Olimpiyatının Ödül Töreni Yapıldı
Batman Anadolu Lisesi tarafından beşincisi düzenlenen “Kim Korkar Ki Matematikten
Olimpiyatının” ödül töreni İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Ödül törenine İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Nadi Şemdinoğlu ve Fahrettin Nas katıldılar.
54 okulun öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı yarışma sonucunda Ziya Gökalp Ortaokulu birinci
olurken, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu ikinci, Metin Bostancıoğlu Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Dereceye giren dokuz öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tablet ve kitap hediye
edildi.

6- TÜBİTAK Projeleri
1. Batman’dan TÜBİTAK Van Bölge Finaline 38 Proje
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran TÜBİTAK 49. Liseler Arası Proje Yarışması Van bölge
finaline katılmaya hak kazanan okulların müdürleri ve proje danışman öğretmenleriyle kahvaltıda bir
araya geldi. Batman Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda gerçekleşen programında konuşan İl Milli
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Eğitim Müdürü Kurtaran proje sürecinde güzel ve yoğun çalışma yapan idarecilere ve danışman
öğretmenlere teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi yürekten

kutluyorum. Bu sene ilimiz genelinde gerçekten çok güzel bir çalışma yaptınız. Çok sayıda proje ile
TÜBİTAK bölge finaline katılmaya hak kazandık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Van bölge finaline
en çok proje gönderen il olduk. Bu bizi şu açıdan sevindiriyor, ne kadar çok proje çalışması yapılırsa
o kadar çok öğrencimiz etkinlik içine girmiş demektir. İlimizden 745 proje başvurusu yapıldı. Bu da
en az 2 bin öğrencimiz öğretmenleriyle birlikte bir etkinlik içerisinde yer aldığını gösteriyor. Projeler
içerisinde yer alan öğrencilerimiz en azından bir proje tecrübesi kazanıyorlar. Ayrıca bir ürün ortaya
çıkarmanın mutluluğunu da yaşamış oluyorlar. Bundan dolayı danışman öğretmenlerimize ve onlara
bu imkânı sağlayan siz okul müdürlerimize teşekkür ederim. Bundan sonraki aşama bildiğiniz gibi
ortaya konan ürünü sunma aşamasıdır. Sunum projenin önemini anlatmak için çok önemdir. Bu
noktada öğrencilerimizi kendilerini iyi bir şekilde ifade edebilecek, projeleriyle ilgili uygun
kavramları seçebilecek, projelerine hâkim olduklarını gösterebilecek bir şekilde hazırlayalım.
İnşallah Van bölge finalinden sonra Kayseri’de yapılacak olan Türkiye finaline de bölgeden en çok
proje gönderen il oluruz. Başta bu organizasyona ev sahipliği yapan Batman Anadolu Lisesi
idarecilerine ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Gerçekleşen programda
Şube Müdürleri Cemal Konakçı ve Abdurrahman Kardaş da hazır bulundu. Bu yıl ortaöğretim
kurumları öğrencileri kategorisinde 745 proje ile Batman, Van bölge finalinde en çok projesi
sergilenecek il oldu. TÜBİTAK Van bölge finalinde projeleri sergilenecek okullarımız:
Kültür Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi: 7 proje
Fen Lisesi: 7 proje
Gültepe Anadolu Lisesi: 6 proje
Anadolu Lisesi: 3 proje Sosyal Bilimler Lisesi: 3 proje
Raman Anadolu Lisesi: 2 proje
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Ahmedi Hani Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi: 2 proje
Batman Endüstri Meslek Lisesi: 3 proje
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 1 proje
Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 1 proje
Final Temel Lisesi: 1 proje
Organize Sanayi Bilim Teknik Lisesi: 1 proje
Fen lisesi ve Gültepe Anadolu Lisesi ortak 1 proje

2. Vali Deniz, TÜBİTAK Proje Finallerine Katılacak Öğrencilerle Bir Araya
Geldi

Vali Ahmet Deniz, bu yıl 49. su düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri
yarışmasının Türkiye finaline katılacak öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Öğretmenevinde düzenlenen programa, Vali Deniz’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut
Kurtaran, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kahvaltıdan sonra öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan Vali Deniz, ilimizde eğitim
alanında yürütülen projelere değinerek, “Geçen yıl Batman Her Yerde Okuyor, Çocuğumu
Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum, Okur-Yazar Buluşmaları gibi çeşitli projelerin bulunduğu 22
alt başlığı olan “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” projesine start verdik. İlimizde eğitimi daha
nitelikli hale getirmek, öğrencilerimizin başarısını artırmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Kısa
bir sürede ümit verici başarı elde etmemiz bizi çok mutlu ediyor. Tek derdimiz öğrencilerimizin,
akademik başarının yanında ülkesini ve vatanını seven, ortak değerlerimize sahip çıkan, milli ve
manevi değerlerimizi özümsemiş, yürekli ve cesaretli gençler olarak yetişmeleridir” dedi.
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Van’da düzenlenen TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Batman 750
proje ile Türkiye’de en fazla proje sunan dördüncü il olduğunu ifade eden Vali Deniz, "Türkiye’de
genelinde finale kalan 220 proje içerisinde 11 projenin ilimizde olması gurur verici bir şey. Ülkemiz
eğitim sayesinde gelişecek ve büyüyecektir. Bu da sizlerin sayesinde gerçekleşecek. Proje üretmeden,
teknolojiyi kullanmadan, sahip olduğumuz bilgiyi teknoloji ile buluşturmadan gelişmek mümkün
değildir. Dünyadaki gelişmelerle ancak böyle rekabet edebiliriz. Teknolojide dışa bağlıysanız,
teknolojinizi kendiniz üretemiyorsanız bir yere varmak mümkün değildir. Teknolojik bağımlılık,
ekonomik bağımlılığı getiriyor” dedi.
Konuşmanın ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Deniz, kendilerine çeşitli hediyeler
vererek, öğrenci ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti.
“18 Projenin 11’i Batman’dan”
Van ilinde düzenlenen TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 38 proje
gönderen batman, 11 birincilik alarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye’den 16.300 proje başvurusu yapılan yarışmaya, ilimiz 745 proje başvurusu ile ülkemiz
genelinde en çok proje başvurusu yapan 4. il oldu. Yapılan elemelerin ardından Van’daki bölge
finallerinde 38 proje yarışma hakkı elde etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından ilimiz; Sosyoloji,
Teknolojik Tasarım, Fizik, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Kimya, Edebiyat ve Değerler Eğitimi
dallarında 11 birincilik alırken, Kodlama ve Matematik dallarında iki projemiz ikinci, Coğrafya,
Edebiyat, Psikoloji ve Teknolojik Tasarım dallarında dört projemiz ise üçüncü olmayı başardı. Ağrı,
Bitlis, Hakkâri, Batman, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illinden öğrenciler tarafından hazırlanan 100
projeden 18 proje Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Bu 18
projeden 11’i ilimizden seçilerek bu alanda bir rekor elde edilmiş oldu.

3. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Yapıldı
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına İlimizde toplam 98 okulun
başvurusu onaylanmıştır. İlimiz 96 başvuru ile bölgede en fazla başvuru yapan iller arasında yer
almıştır. Başvurusu onaylanan okulların merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

MERKEZ
50

KOZLUK
16

SASON
6

HASANKEYF
4

GERCÜŞ
5

BEŞİRİ
15
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7- Diğer Projeler
1. Meslek Liseleri Hayata Dokunacak
“Meslek Liseleri Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında yapılacak etkinlikler ve
uygulama esasları, Mesleki ve Teknik Liselerinin müdürleriyle yapılan toplantıda görüşüldü.
Batman Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında gerçekleşen
toplantıya Şube Müdürü Abdulvahap Hınç ile ilimiz merkezde eğitim veren mesleki ve teknik
ortaöğretim kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, bu
projenin, öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin gelişmesine

katkı sağlayacağına dikkat çekti.
Kurtaran: “Değerli meslektaşlarım, bu projemizi öğrencilerimizle en iyi şekilde hayata geçirmeliyiz.
Biz değerler eğitimini öğrencilerimize kavramsal olarak öğretmenin yanında aynı zamanda fiili
olarak da uygulatmalıyız. Bu projemiz sayesinde meslek liselerimizde okuyan öğrencilerimiz,
öğretmenleri nezaretinde okulun bulunduğu bölgede ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret edip,
öğrenim gördükleri meslek dalında yapılabilecek küçük bakım ve onarımları yaparak o ailenin
hayatlarını kolaylaştırıcı yardımlarda bulunmuş olacaklar.
Bizim bu projedeki temel amacımız, öğrencilerimizin, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve
davranışlara sahip, yardımsever, merhametli; milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle bezenmiş
bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu proje ile öğrencilerimizin sahip oldukları millî, manevî,
ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerine katkı sağlamış olacağız. Aynı zamanda
öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlamalarına vesile olmuş olacağız.
Yine bu projemizdeki hedeflerimizden bir de öğrencilerimizin mesleki becerilerinin geliştirilmesidir.
Bunun yanı sıra öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının
veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri
kullanmalarının engellenmesi, okullarına olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması,
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okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulması hedeflerimiz
arasındadır” dedi.

2. Öğrencilerimiz Mardin’i Gezdi
Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Kadim Şehirler
Mukaddes Mekânlar” projesi kapsamında, İlimiz Anadolu İmam Hatip Liseleri bünyesinde kurulan
“Hitabet ve Münazara Topluluğuna” üye öğrencilerimiz Danışman Öğretmenleri Sinan Demir
rehberliğinde Mardin ilinin tarihi ve mukaddes mekânlarını gezdi.
Cumartesi sabah erken saatlerde Mardin’e ulaşan öğrencilerimiz ilk olarak öğretmenevinde
kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra Kasımiye Medresesi’ni gezen öğrencilerimiz, buradaki görevliler
tarafından Medresenin tarihi hakkında bilgilendirildiler. Daha sonra sırasıyla Deyrulzafaran Kilisesi,
Latifiye Camii, Mardin Müzesi, Mardin Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Hatuniye
Medresesini ziyaret eden öğrencilerimiz akşam saatlerinde Öğretmenevine tekrar dönüş yaptılar.
Öğrencilerimiz, Pazar günü kahvaltının ardından Midyat’a geçtiler. Burada Midyat İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılanan öğrencilerimiz Midyat’ın tarihi mekânlarını
gezdiler. İlk olarak Midyat Evi’ne götürülen öğrencilerimiz daha sonra sırasıyla Midyat Kültür
Merkezi, Mor Abraham Kilisesi, Midyat Sıla Konağı, Cevat Paşa Cami ve Hacı Kasım Altunkaya
Camini gezdiler.
Midyat’ta yenilen öğlenin ardından geziyi noktalayan öğrencilerimiz Batman’a dönmek üzere
yola çıktılar.

3. Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor
“Meslek Liseleri Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında Malabadi Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Müdürlüğümüzce belirlenen ihtiyaç sahibi, yaşlı bir ailenin
evinde tesisat bakım ve onarım çalışmalarına başladılar.
Proje kapsamında evinde çalışma yapılan ihtiyaç sahibi, yaşlı aileyi, İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran, meslek liselerinden sorumlu Şube Müdürü Abdulvahap Hınç ile birlikte ziyaret
etti. Çalışmalar hakkında okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldı, öğrencilere çalışmalarında
başarılar diledi.
Proje kapsamında başlatılan çalışmalar ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’a bilgi
veren Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Mehmet Reşit Önlü: “Meslek
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Liseleri Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor projesi kapsamında öğrencilerimiz, öğretmenleri
gözetiminde ihtiyaç sahibi ailemizin evinde ters tavan ve merdiven korkulukları yapıp, su ve elektrik
tesisatına da bakım ve onarım çalışmasında bulunacaklar” dedi.
Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren Şube Müdürü Abdulvahap Hınç; “Hayata geçirilen ‘Meslek
Liseleri Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında Malabadi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencilerimizin yapacağı çalışmaları yerinde görmek için İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Mahmut Kurtaran ile birlikte ailemizin evini ziyaret ettik. Bu proje ile amacımız
öğrencilerimizin, icra ettikleri mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışlara sahip, yardımsever,
merhametli; milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle bezenmiş bireyler olarak yetişmelerini
sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerini ve mesleki
becerilerini geliştirmelerini hedeflemekteyiz” dedi.

4. Dostluk ve Kardeşlik Maçı Oynandı
“Spor Dostluk Ve Kardeşlikle Güzel” projesi kapsamında Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip
Lisesi ve Cemrem Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören gönüllü öğrenciler arasında dostluk maçı
oynandı.
Batman Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynanan dostluk maçına Batman Gençlik ve Spor İl
Müdürü Halil Eren, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Temiz, öğretmenler, öğrenciler ve
aileleri katıldı. Engelli öğrenciler dostluk maçına katılan protokol üyelerine gül verdi. Bir dakikalık

saygı duruşu ve sonrasında okunan İstiklal Marşımızın akabinde dostluk maçı oynandı. Maçın
ardından öğrencilere madalya ve ödül verildi.
Madalya ve kupa töreninde kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin
Temiz: “ ‘Spor Dostluk ve Kardeşlikle Güzel’ projesi kapsamında düzenlenen dostluk maçında emeği
geçen Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cemrem Rehabilitasyon Merkezi idareci ve
öğretmenlerine teşekkür ediyor, bu projede sorumluluk alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.
Projenin amacıyla ilgili bilgi veren Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İdris
Taymur, “Spor Dostluk ve Kardeşlikle Güzel” projesiyle hafif zihinsel engelli gençler arasında
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kardeşlik ve dostlukları pekiştirmek, mutlu ve eğlenceli bir gün geçirerek monoton hayatlarına renk
katmanın hedeflendiğini söyledi.

5. “Meslek Liseleri Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” Projesi Devam Ediyor
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan
“Meslek Liseleri Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında “Güzel Evler Gülen
Gözler” sloganıyla Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi olduğu
tespit edilen altı çocuklu bir ailenin ikamet ettiği evde bakım ve onarım çalışmaları yaptılar.
“Meslek Liseleri Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında Cumhuriyet Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat teknolojileri bölümü öğrencileri, ihtiyaç sahibi bir ailenin ikamet
ettiği evde öğretmenleri gözetiminde bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayı
yerinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Hınç, proje kapsamında yürütülen
çalışmalar hakkında Okul Müdürü Mesut Yıldız’dan bilgi aldı. Ayrıca çalışmada görev alan öğretmen
ve öğrencilere teşekkür etti.
“Meslek Liseleri Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi ile öğrencilerin ihtiyaç sahibi
ailenin evinde bakım ve onarım çalışmaları yaparak kardeşlik, merhamet, vicdan ve beraberlik
duygularının geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerin okulda aldıkları eğitimin pratiğini
yaparak mesleki becerilerinin gelişmesini sağlamak ve kendilerine güvenlerinin gelişmesine vesile
olmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu proje sayesinde öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi ailelere destek olup,
onların hayatlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olması hedeflenmektedir. Yine bu kapsamda Meslek
Liselerinin, öğretmen ve öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar sayesinde topluma daha iyi tanıtılması
arzu edilmektedir.

6. ‘Biz Anadolu’yuz’ Projesi Kapsamında On dördüncü Öğrenci Kafilesi
Samsun´a Uğurlandı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın Eşleri Hanımefendi Emine
Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘Biz
Anadolu’yuz’ projesi kapsamında, ilimiz
merkezde eğitim veren farklı okullarda

eğitim- öğretim gören 120 kişiden oluşan on dördüncü öğrenci kafilesi Samsun´a uğurlandı.
Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube
Müdürü Abdurrahman Kardaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran,
öğrencilere kitap hediye ederek kendilerine iyi yolculuklar temennisinde bulundular.

7. Biz Anadolu’yuz Projesi Kapsamında İzmir’den Gelen Öğrenci Kafilesi
İlimizin Tarihi Ve Turistlik Yerlerini Gezdi
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Hanımefendi Emine Erdoğan’ın
himayelerinde yürütülen “Biz Anadolu’yuz”
projesi kapsamında İzmir Beydağ ve Kiraz
ilçelerinden ilimize gelen öğrenci kafilesini
havalimanında İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut
Kurtaran ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Halil Eren karşıladı.
Gerçekleşen karşılamanın ardından kafile
öğretmenevine hareket etti ve öğrenci ve
öğretmenleri öğretmenevine yerleştirildiler.
Öğrenci Kafilesi Vali Deniz’i Ziyaret Etti

İzmir’den gelen öğrenci kafilesi
öğretmenevinde bir müddet dinlendikten
sonra Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.
Valilik toplantı salonunda öğrencileri kabul
eden Vali Deniz, öğrencilerle yakından
ilgilenerek, kendileriyle bir süre sohbet etti.
“Biz Anadolu’yuz” Projesi hakkında
öğrencilere bilgi veren Vali Deniz:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın Eşi Hanımefendi Emine
Erdoğan’ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı
tarafından yürütülen bu projenin amacı; iller
arasında kardeşlik ruhunu geliştirmek, çocuklarımızın illerimizin kültürünü ve tarihini tanımaları
sağlanacak, kısacası bu proje ile çocuklarımızın Türkiye’yi tanıması amaçlanmıştır” diye konuştu.
Konuşmanın ardında öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Deniz, kendileriyle fotoğraf çektirerek,
öğrencilere başarılar diledi.
Öğrenciler Malabadi Köprüsü’nü Gezdiler
Valilik ziyaretinin ardından öğrenciler, rehberler eşliğinde Malabadi Köprüsü’nü gezdiler.
Malabadi Köprüsü hakkında rehberlerden bilgi alan öğrenciler tarihi köprü de eğlenceli vakit
geçirdiler ve bol bol fotoğraf çektirdiler.
İzmirli Öğrenciler İftar Yemeğinde Batmanlı Öğrencilerle Bir Araya Geldiler
“Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında İzmir Beydağ ve Kiraz ilçelerinden ilimize gelen öğrenci
kafilesi, Batmanlı öğrencilerle birlikte iftar yaptılar.
TP Kristal Park tesislerinde düzenlenen iftar programına; Vali Ahmet Deniz ve Eşi Olcay
Deniz´in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali
Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut
Kurtaran ve kamu kurum yöneticileri katıldı.
Öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan Vali Deniz, Biz Anadolu’yuz Projesi´nin ülkemizin
Batısı ve Doğusu arasında kardeşlik köprüsünün kurulmasına vesile olduğunu belirterek, projenin;
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öğrencilerin şehirlerin tarihi, kültürel ve turistik dokusunu tanıma ve öğrenmeleri açısında önemli
olduğunu ifade etti.
Konuşmanın ardından öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Ahmet Deniz
ve eşi Olcay Deniz, kendileriyle fotoğraf çektirdiler.
İzmirli
Öğrenciler
Batman Üniversitesi Batı
Raman
Kampüsünü
Ziyaret Ettiler
İlimiz
ziyaretinin
ikinci gününde Batman
Üniversitesi Batı Raman
Kampüsünü ziyaret eden
İzmirli
öğrencilere,
yetkililer
tarafından
üniversite hakkında bilgi
verildi.
Batı Raman Petrol
Sahasını Gezdiler
Üniversite ziyaretinin
ardından
Türkiye´de
petrol ilk çıkarıldığı Batı
Raman Petrol sahasını
gezen öğrenciler, petrol
üretim faaliyetlerini yerinden izlediler.
İzmirli Öğrenciler Tarihi Hasankeyf İlçesini Ziyaret Ettiler
İzmir´den ilimize gelen öğrenciler birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Hasankeyf
ilçesini ziyaret ederek, Zeynel Bey Türbesini, tarihi Hasankeyf kalesini gezdiler ve tarihi çarşıda
alışveriş yaptılar.
Öğrencilerle bir araya gelen Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, öğrencilerle
yakından ilgilenerek, bir süre sohbet edip, tarihi ilçe hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Batmanlı Öğrencilerden İzmirli Öğrencilere Müzik Ziyafeti
Hasankeyf ziyaretinin ardından ilimiz merkez TOB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin verdiği
konsere katıldılar.
İki günlük gezi programının ardından İzmir’den gelen öğrenci kafilesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü
idarecileri tarafından İzmir’e uğurlandılar.
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8. SEMİNER, KONFERANS VE PANEL
1. Rehber Öğretmenlere Seminer Verildi
İlimizde görev yapan rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen özgüven temelli ‘Mutlu ve Başarılı
Çocuk Nasıl Yetiştirilir’ konulu seminer gerçekleşti.
Mezopotamya Hotel konferans salonunda Eğitim Bilimci Yazar Dr. Özgür Bolat tarafından
verilen özgüven temelli “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir” konulu seminere İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürleri Akın Arı, Cemal Konakçı ve ilimizde görev yapan rehber
öğretmenler katıldı. Seminerde rehber öğretmenlere bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran, rehber öğretmenliğin önemine dikkat çekti.
“Öğretmenin niteliği öğrencinin niteliğidir” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran:
“Değerli arkadaşlar, her zaman rehber öğretmenlik branşını çok önemsediğimi belirtiyorum. Rehber
öğretmenlerimiz sadece öğrencilerimizle ilgilenmiyor aynı zamanda öğretmenlerimizin eğitimine de
katkı sağlıyor. Bizim bütün gayemiz; çocuklarımızın nitelikli bir eğitim alması, onların iyi bir
geleceğe hazırlanması, kısacası hayatı onlar için mutlu kılmaktır. Öğretmenin niteliği öğrencinin
niteliğidir. Öğretmenin niteliğinin artması öğrencinin niteliğinin artması demektir. Ben
katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Özgüven temalı eğitim semineri için ilimizde
bulunan Eğitim Bilimci Yazar Dr. Özgür Bolat’a ve ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından Eğitim Bilimci Yazar Dr.
Özgür Bolat özgüven temelli ‘”Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir” konulu seminer verdi.
Seminerin sonunda Eğitim Bilimci Yazar Dr. Özgür Bolat’a günün anısına İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran tarafından hediye takdim edildi.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Daire
Başkanlığı uzmanları Batman’da okul müdürlerine iş sağlığı ve güvenliği noktasında idari
sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Çalışma ziyareti kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerde okul denetimlerinde bulunan Milli Eğitim
Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı, İş Sağlığı
ve Güvenliği Bakanlık Koordinatörü Özkan Avcı ve Sivil Savunma Uzmanı Bakanlık Koordinatörü
Asaf Kaygusuz, Batman Kültür Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda okul
müdürlerine iş sağlığı ve güvenlik noktasında idari sorumlulukları konusunda bilgilendirme
toplantısında idari sorumluluk ve iş sağlığı ve güvenlik modülü hakkında bilgilendirmede bulundular.
Okul müdürlerine yönelik gerçekleşen bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri
Cemal Konakçı, İshak Büyükkaya, Abdulvahap Hınç, İl Milli Eğitim İş Güvenliği Uzmanı Hasan
Aydınlık, Okul Müdürleri ve Müdürlüğümüze bağlı diğer kurum müdürleri katıldı.

3. İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü Programı
Düzenlendi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa Vali Deniz’in yanı
sıra, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket
Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, İdare Mahkemesi Başkanı Berkan Ayturan, Batman
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu

kurum yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından “Mehmet Akif-Büyük Dava
Adamı” adlı video gösterimi ve öğrencilerin düzenledikleri piyes oyunu ile devam etti. Öğrenciler
tarafından okunan şiir ve yapılan gösterilerin ardından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet
Akif Ersoy´u Anma Günü nedeniyle düzenlenen resim şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren
öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.
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Öğrencilere ödüllerini veren Vali Deniz, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve
öğrencilerini düzenlemiş oldukları programdan dolayı tebrik edip, kendilerine teşekkür etti.
Vali Deniz, programın ardından Kültür Merkezi fuaye salonunda düzenlenen 15 Temmuz temalı
fotoğraf sergisini gezdi.

4. Kurtaran, Öğrencilere Kudüs Konulu Konferansı Verdi
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran Spor Lisesi öğrencilerine Kudüs konulu konferans
verdi.
Spor Lisesi konferans salonunda gerçekleşen programa öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Konuşmasında Kudüs’ün semavi dinlerdeki önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut
Kurtaran, Kudüs’te Müslümanların hâkimiyet kurdukları dönemlerde tüm dinlerin, inançların ve
kültürlerin barış içinde yaşadıklarını söyledi.

Kurtaran: “ Kıymetli meslektaşlarım, sevgili gençler, Kudüs şehri bütün semavi dinler için önemli
ve kutsal bir mekândır. Yahudiler için Hz. Süleyman’ın mabedinin bulunduğu şehirdir. Hristiyanlar
için Hz İsa’nın doğduğu şehirdir. Biz Müslümanlar içinde ilk kıblemiz ve Peygamber Efendimizin
miraca çıktığı şehir olması hasebiyle kutsal kabul edilir. Kısacası Kudüs, Peygamberler şehridir ve
bu nedenle bütün semavi dinler tarafından kutsal kabul edilmiştir. Tarihte Kudüs, Müslümanlar
tarafından iki defa fethedilmiştir. İlk fetih Hz. Ömer zamanında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise
büyük komutan Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü fethetmiştir. Kudüs, İslam hâkimiyeti altında olduğu
sürece barışın ve hoşgörünün hâkim olduğu bir şehir olmuştur. Ne zaman ki Hristiyanların veya
Yahudilerin hâkimiyetine girmişse o zaman Kudüs’e kan ve gözyaşı hâkim olmuştur. Bu durumdan
da anlıyoruz ki dünyada barışın, hoşgörünün ve adaletin sağlanması için İslam âleminin güçlü olması
gerekiyor. İslam âleminin güçlü olması için tarihte yaptığımız gibi âlim ve arif zatlar yetiştirmemiz
lazım. Âlim ve arif insanlar yetiştirebilmek içinde Müslümanlar olarak çok okumamız ve çok
çalışmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz kültürel derinlik ve medeniyet tecrübesiyle dünyaya yeniden
yön verebilecek birikime sahip olduğumuza inanıyorum” diye konuştu.
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9. DİĞER BİLGİLER
1. İlimizde “Okuryazarlık Seferberliği” Başlatıldı
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan
himayelerinde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” İlimizde Sayın Valimiz Ahmet Deniz’in
himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve diğer ilgililerin katılımıyla düzenlenen
program ile başlatıldı.
İl Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşen açılış programına Vali Ahmet Deniz,
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran,
İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim idarecileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri,
muhtarlar, dernek başkanları ve bazı STK temsilcileri katıldı. Program da saygı duruşu ve İstiklal
Marşının ardından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yaygın eğitim faaliyetleriyle ilgili
tanıtım videosu izlendi. Programın açış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Sayın Valim, Kıymetli Misafirler, Değerli Basın
Mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine
Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ ni ilimizde başlatmak amacıyla

düzenlemekte olduğumuz programa hoş geldiniz.
Bizler, Peygamberine ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. Buradan da anlıyoruz ki Yüce
dinimiz bizlere; okumayı, düşünmeyi, okuduklarımızın ihtiva ettiği manayı anlamayı, anladıklarımızı
hayatımıza tatbik etmeyi ve de yakın çevremizden başlayarak anladıklarımızı anlatmayı emretmiştir.
Tarihsel süreç içerisinde insanlığa ruh üfleyen ve kaynağını Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’den alan
İslam Medeniyeti bir kitap ve okuma medeniyetidir.
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Kitaba, okumaya, öğrenmeye ve öğretmeye bu kadar önem veren bir medeniyetin mensupları
olan bizlere de ciddi sorumluluklar düşmektedir. Tarihsel derinliğimizden aldığımız birikimle kitapla
olan bağımızı hiçbir zaman koparmamalı ve daha da ileriye götürmeliyiz. Bunun içinde birer birey
olarak hepimiz, kitaba ve okumaya çevremizdeki herkesi teşvik etmeliyiz. Bu bağlamda Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın başlatmış
oldukları “Okuryazarlık Seferberliğini” can-ı gönülden destekliyor ve bugün de ilimizde Sayın
Valimizin himayelerinde ve riyasetinde bu seferberliği başlatıyoruz.
Kıymetli Hazirun,
2017 TÜİK verilerine göre 80 milyon olan ülke nüfusumuzun 60 milyonu 14 yaş üzerinde olup,
bu nüfustan, örgün eğitim dışına çıkmış olanlardan 2 milyon 462 bin 613’ü okuma yazma
bilmemektedir. İlimiz genelinde ise okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 32 bin 848’dir. Okuryazarlık
Seferberliği kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın ‘1. Kademe Okuma Yazma
Kurslarına’ katılımları sağlanarak okur-yazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim
görmelerini sağlayacak olan ‘2.Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına’ yönlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Sayın Valim,
Bu seferberlik çerçevesinde sayın valimizin himayelerinizde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla
ilimizde okuma yazma bilmeyen bütün vatandaşlarımızın okuma yazma öğreneceğine yürekten
inanıyorum. Bu inanç ile sözlerimi nihayete erdirirken sizleri saygı ile selamlıyor, bu anlamlı
seferberliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran’ın konuşmasının ardından okur-yazarlık seferberliği ile ilgili
yapılan sunumun akabinde Vali Ahmet Deniz konuştu.
Vali Deniz; “Bugün çok anlamlı bir seferberlik için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Muhterem eşleri Emine ERDOĞAN Hanımefendi himayelerinde başlatılan okuma yazma
seferberliği ülkemiz ve insanımız için hayırlı olsun. 2008 yıllında Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri
tarafından başlatılan ‘Ana Kız Okuldayız’ projesi ile ülkemiz ciddi mesafeler aldı. ‘Batman Her
Yerde Okuyor’ projesi ile büyük başarı yakaladık. Bu başarı bir emeğin ve çabanın ürünüdür.
Gönülden severek kurumlar arası iş birliği ile yapılan işlerde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.
İnşallah okuryazarlık seferberliğinde de Batman’ı hak ettiği yere hep beraber taşıyacağız. Hedefimiz
ilimizin iyi şeylerde Türkiye de ilk 10 içerisinde yer almasıdır” diye konuştu. Okuryazarlık
konusunda merkez ve ilçe kamu kurum ve kuruluşlarının sağlıklı bir araştırma yapılarak sorunların
tespit edilmesi gerektiğini belirten Vali Deniz; “Amacımız bu seferberlik hamlesi ile okuryazarlık
oranında yüzde yüzlere ulaşmaktır. Bu güzel şehrimizde okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması
adına muhtarlarımıza, kurum müdürlerimize, STK’larımıza, aile reislerine, toplumun geniş
kesimlerine kısacası hepimize çok büyük görevler düşmektedir. Bu vesileyle şimdiden çalışma
yapacak tüm muhtarlarımıza ve kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum. Okuryazarlık Seferberliği
ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Katılımlarınız ve ilginiz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

2. Otizmli Öğrenciler için Yapılan Spor Aktivite Salonunun Açılışı Yapıldı
Vali Ahmet Deniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde Batman Belediyesi ve Türkiye
Beyazay Derneği işbirliği ile İlimiz merkez TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu’nda otizmli öğrenciler
için yapılan “Spor Aktivite Salonun” açılış törenine katıldı.
Açılış törenine Vali Deniz’in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Kozluk
Kaymakamı Osman Bilici, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Türkiye Beyazay
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Derneği Genel Koordinasyon Kurulu üyesi Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İl Milli eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran, kamu kurum yöneticileri, Beyazay Derneği yöneticileri ile çok sayıda davetli
katıldı.
Açılış öncesi TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu bünyesinde özel eğitim sınıflarını ziyaret eden
Vali Deniz, öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti ve otizmli çocukların hazırladığı
tuvale parmak
boya el resmi
yaptı.
Daha
sonra
otizmli
öğrenciler için
hazırlanan spor
aktivite
salonunun
açılışını
öğrencilerle
birlikte
gerçekleştiren
Vali Deniz ve

beraberindekiler, hazırlanan sınıfta incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında
yetkililerden bilgi aldı.
Açılış
programında
Vali
Ahmet
Deniz,
Belediye
Başkan Vekili
Ertuğ Şevket
Aksoy
ve
Türkiye
Beyazay
Derneği Genel
Başkanı
Lokman Ayva
birer konuşma
yaptılar.
Türkiye
Beyazay
Derneği Genel
Başkanı Lokman Ayva konuşmasında, hazırlanan sınıfın engelli ve engelsiz öğrenciler arasında
kaynaşmanın sağlanacağını, çocukların birbirlerini tanıyıp, keşfedeceklerini ifade etti.
Daha sonra konuşan Belediye Başkan Vekili Aksoy, engelli ve engelsiz ayrımının olmadığı bir
dünyanın daha güzel bir dünya olacağına inandığını belirterek, Belediye olarak kentte yürüttükleri
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çalışmalarda çocukları göz ardı etmediklerini ve yatırımların en güzelinin insana yapılan yatırım
olduğunu ifade etti.
Otizmli öğrenciler ile diğer öğrencilerin bir arada aktivite yapmasını ve kaynaşmasını sağlamak
amacıyla bu projenin gerçekleştirildiğini belirten Vali Deniz, “Hepimizin görevi engelli
çocuklarımıza en iyi imkânları sunmaktır. Devletimizin imkânları 15-20 yıl öncesine göre
kıyaslanamayacak derecede iyi. Sosyal devlet anlayışıyla yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Özel
eğitim gerektiren öğrencilerimiz için bu okulların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Çünkü
öğrencilerimiz mutlu olacak ki, anneler, babalar ve toplum mutlu olsun. Onlar mutlu değillerse bizim
mutlu olmamız mümkün değil. Sınıfın yapılmasında emeği geçen Türkiye Beyazay Derneğine,
Batman Belediyesine ve kamu kurumlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Açılışın ardından okulun öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Deniz, öğretmenlerle bir süre
sohbet ederek, yürüttükleri eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Deniz ve
beraberindekiler okullun bahçesinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklere bir süre eşlik
ettikten sonra okuldan ayrıldılar

3. Hacı Nuriye Şimşek Kızılay Anaokulu Açılışı Yapıldı
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı
tarafından “81 ile 81 Kızılay Anaokulu” Toplu Açılış Töreni Erzincan’da düzenlenen törenle
gerçekleştirildi.
4 dersliği bulunan Kızılay Anaokulunun 8 şubesinde toplam 160 öğrenci okul öncesi eğitimi
görecek.
Sayın Başbakanımızın canlı bağlantıyla katıldığı törene; Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan
Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Batman Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut kurtaran, Ak Parti İl Başkanı Murat Güneştekin,
Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ, okul bağışçıları Adem Şimşek,
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Osman Şimşek, Hacı Nuriye Şimşek, kamu kurum yöneticileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş

katıldı.
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açılış
konuşmalarının ardından, 12 ilde yapımı tamamlanan anaokulların açılışları canlı bağlantılarla
gerçekleştirildi.
Tören alanına kurulan ekranlardan canlı olarak izlenen toplu açılış töreninde gerçekleştirilen canlı
bağlantıda Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Vali Ahmet Deniz ile görüşerek, açılan okulun
hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Vali Ahmet Deniz ise Batman’da yapımı tamamlanan Türk
Kızılay İstanbul şubesi tarafından yapılan Hacı Nuriye Şimşek Kızılay Anaokulu hakkında Sayın
Başbakanımıza bilgi verdi.
Açılış törenin ardından okulu ziyaret eden Vali Deniz, okulda eğitim öğretim gören öğrencilerle
yakından ilgilenerek, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

4. Kurtaran, TRT GAP Radyosu’nun Canlı Yayın Konuğu Oldu
Batman’daki eğitim çalışmaları ile ilgili TRT GAP Diyarbakır Radyosunun “Yöremizden
Programımız Bugün Şehrinizde Sizinle Birlikte” program sunucusu Mustafa Yalın’ın İlimizin eğitimi
ile ilgili sorularını yanıtlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman’da daha nitelikli bir
eğitim için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kurtaran: “Batman hızla büyüyen ve göç alan bir şehrimiz. Son yıllarda eğitim ile ilgili fiziki
anlamda ciddi yatırımlar yapıldı. Batman’ın şu an 171 bin öğrencisi bulunmaktadır. Toplamda 5690
dersliğimiz mevcut. Tabi Batman’ın hızlı nüfus artışı ve göç alması hasebiyle dersliklerimizi arttırma
konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Malumunuz 2019 yılında ülke genelinde tekli eğitime
geçilecek. Bu kapsamda bizde 2019 yılı itibarıyla İlimizde tekli eğitime geçişte sıkıntı yaşamamak
için çok ciddi ve planlı bir çalışma yürütüyoruz. Örneğin 2018 yılında temel eğitim için planladığımız
608 derslik ile alakalı programımız onaylandı. Bu dersliklerimizin yapımına en kısa sürede
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başlanacak. Bunun dışında 2017 yılında yapımına başlanan ve devam eden 300 dersliğimiz var.
Mevcut olan 5690 dersliğimize 2019 yılına kadar inşallah 1100 derslik daha ilave edilecek ve böylece
derslik sayımız 6800 civarına çıkmış olacak.
Eğitim adına yaptığımız çalışmalar sadece fiziki alanlarla sınırlı değil. Batman genç nüfusu
sayesinde dinamik bir şehir olma özelliğine sahip. Türkiye ortalamasının üstünde bir genç nüfusumuz
var. Tabi bu gençlerimizin iyi yetişebilmesi için aldıkları eğitiminde nitelikli olması gerekiyor. Ülke
olarak en büyük servetimiz genç nüfusumuzdur. Bu bağlamda biz, başlangıç safhası olan okul
öncesinden çalışmalarımızı başlattık. İlimizde ilk tespit ettiğimiz sıkıntılardan bir tanesi okul öncesi
eğitimiydi. Sayın Valimizin himayelerinde “Çocuğumu Seviyorum Ana Sınıfa Gönderiyorum” adlı
projemizin startını verdik. Bu projemiz başta eğitim camiamızdan ve Batman halkından çok büyük
bir destek ve
ilgi
gördü.
Okul öncesinde
okullaşma
oranımız
%
40’lardayken
bir
yıl
içerisinde bu
oran % 93,5’a
ulaştı. Böylece
Türkiye
ortalamasının
bile
üzerine
çıkmış olduk”
dedi.
TEOG
yerine bu yıl
hayata
geçirilecek yeni sistemle ilgili soruya Kurtaran: “Yeni liseye yerleştirme sistemiyle birlikte
eğitimimizin niteliğinin arttırılmasında, devamsızlık sorununun aşılmasında güzel mesafeler kat
edeceğimize inanıyorum. Ayrıca öğrencilerin ikametlerine yakın okullarda eğitim görecek olmaları
ekonomik anlamda da ailelere katkı sağlayacak” dedi.
Eğitime destek çalışmaları kapsamındaki soruya cevap veren Kurtaran: “Milli eğitim olarak rutin
eğitim çalışmalarımızın dışında geçtiğimiz yılın ikinci döneminde hayata geçirdiğimiz ‘Nitelikli
Eğitime Kararlı Adımlar’ projemizin içerisinde 24 tane alt başlığımız var. Bu 24 alt başlık altında
yaptığımız çalışmalar eğitimi destekleyici çalışmalardır. Bu çalışmalardan bir tanesi ‘Batman Her
Yerde Okuyor’ projemiz. Sayın Valimizin riyasetinde yürüttüğümüz bu proje kapsamında ‘171 bin
öğrencimize 171 bin kitap’ sloganıyla başlattığımız çalışmayla okul kütüphanelerimizi
zenginleştiriyoruz. Okul kütüphanelerimize kazandırdığımız kitapların öğrencilerimizle
buluşturulmasını içinde her okulumuzda ‘Kitap Okuma Saatleri’ düzenliyoruz. Bunun dışında İlimize
geçen yıl olduğu gibi bu dönemde yine birçok yazar ve şair davet edeceğiz. Gelen yazar ve şairler
çocuklarla mülakat ve söyleşilerde bulunacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalar sayesinde
çocuklarımızda okuma kültürünün oluşmaya başladığını müşahede ediyoruz” dedi.
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5. Gezici Anasınıfı Ziyaret Edildi
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek için okul öncesi
eğitimde uygulanan gezici anasınıfı öğretmeni uygulamasıyla çalışmalarına ara vermeden devam
etmektedir.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü İshak Büyükkaya, Hasankeyf ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali
Tanrıverdi ve okul öncesi eğitimi İl koordinatörü Mehmet Şahin Hasankeyf İlçemizde gezici anasınıfı
eğitimi yapılan Üç yol-Kavak, İncirli, Büyükdere ve Akalin köylerini ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında İl Milli Eğitim Şube Müdürü İshak Büyükkaya “Batman Her Yerde Okuyor”
projesi kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran adına kitap
hediye etti. Ayrıca minik öğrencilere anasınıfı kırtasiye malzemeleri de dağıtıldı.

6. Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi Öğrencileri Pisa 2018 Programına
Katılacak
2018 yılı PİSA programına katılacak olan Batman Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesini ziyaret
eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti ve PİSA
programı hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ı, Okul Müdürü Mehmet Rüzgar
karşıladı. Okul Müdürü Rüzgar’ dan bilgi alan Kurtaran daha sonra sınıfları ziyaret edip öğrencilerle
bir süre sohbet etti.
Kurtaran: “Sevgili
çocuklar, “Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme
Programı” olan PISA,
Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma
Örgütü
(OECD) tarafından üçer
yıllık dönemler hâlinde
15
yaş
grubundaki
öğrencilerin kazanmış
oldukları
bilgi
ve
becerileri değerlendiren
bir
araştırma
programıdır.
Bu
araştırma
programına
katılan
ülkelerdeki
belirli yaş gruplarındaki çocukların, bilgiyi ölçme yerine bilgiyi kavrama kapasitelerinin ölçümü
yapılmaktadır. Kavrama kapasitesi ise zihnin gelişimine bağlıdır. Zihnin gelişimi de ancak bol bol
kitap okumakla mümkündür. Bir insanın kitap okudukça anlama kapasitesi gelişir ve kendini ifade
eder. Sevgili gençler, bu yaşlarda çok kitap okuyarak kendinizi geleceğe hazırlamalısınız. Bu sizin
kendinize, çevrenize ve şehrinize de olan sorumluluğunuz. Kitap okuma kültürünü Batman’a
kazandırmamız gerekiyor. Bu sayede Batman kitapla anılan marka bir şehir olma yolunda emin
adımlarla ilerleyecektir” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’a ziyaret esnasında şube müdürleri Abdurrahman
Kardaş ve Cemal Konakçı eşlik ettiler.
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7. Kurtaran, Öğrencilerle Birlikte Ağaç Dikti
TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hayata geçirdiği “Her Sınıfın Bir
Ağacı Olsun” projesi kapsamında ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.
TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen ağaç dikme etkinliğine İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut KURTARAN, Şube Müdürü Akın ARI, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. KURTARAN, “Her Sınıfın Bir Ağacı Olsun” projesi kapsamında öğrencilerle
birlikte ağaç dikti ve öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Sevgili öğrenciler, ‘Her Sınıfın Bir Ağacı Olsun’
projesi daha güzel ve daha temiz bir çevre için örnek bir projedir. Bu proje sayesinde her sınıfımızın
bir ağacı oldu. Bu fidanların büyüyebilmeleri için diktiğiniz ağaçlara sahip çıkmalı ve düzenli bir
şekilde sulamalısınız. İnşallah bu fidanlar büyüdüklerinde okul bahçemizin daha güzel ve daha temiz
bir yer haline gelmesini sağlayacak. Siz ve sizden sonra burada okuyacak olan kardeşleriniz bu
ağaçların gölgelerinden faydalanacak, daha güzel ve bol oksijenli bir ortamda zaman geçirecekler.
Ben böylesi güzel bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve
öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

8. Kurtaran: “Örnek Sporcu Yetiştirmeliyiz”
Müdürlüğümüz tarafından merkez köy ve merkezdeki ilkokul ve ortaokullara spor malzemesi
dağıtıldı. Spor Lisesi konferans salonunda gerçekleşen spor malzemesi dağıtım programına İl Milli
Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, Şube Müdürleri Mehmet Şirin TEMİZ, Cemal KONAKÇI,
Abdurrahman KARDAŞ, İshak BÜYÜKKAYA, merkez köy ve merkezdeki ilkokul ve ortaokul
müdürleri katıldı. Spor malzemesi dağıtım programında okul müdürlerine konuşan İl Milli Eğitim
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Müdürü Mahmut Kurtaran, sporda başarılı olan öğrencilerin akademik derslerinde de başarı olmaları
gerektiğini vurguladı.
Kurtaran: “Değerli arkadaşlar, ilimizde 30 binin üzerinde lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Bir
şehirde spor faaliyetleri ne kadar fazlaysa o şehir o kadar hareketlidir. Bizler eğitimciler olarak
öğrencilerimizin sportif faaliyetlerinde gereksinim duydukları ihtiyaçları da karşılamamız gerekiyor.
Bu sebepten ötürü öğrencilerimize spor malzemesi dağıtıyoruz. İnşallah yakın zamanda da
okullarımızda bir tarama yapacağız. Bu taramamızın amacı okullardaki yetenekli çocuklarımızı tespit
etmek ve onları doğru bir şekilde yönlendirmektir. Çocuklarımızın var olan yetenekleri körelmesin
daha da gelişsin istiyoruz. Bizlerde bu konuda çocuklarımıza rehberlik etmeliyiz. Yani bir çocuğumuz
bir spor dalında yetenekliyse sahip olduğu yeteneği en iyi şekilde geliştirmesine yardımcı olmalıyız.

Kıymetli arkadaşlar, tabi bizler öğrencilerimizin sportif faaliyetlerindeki başarılarının yanı sıra
akademik alanda da başarılı olmalarını istiyoruz. Yetiştireceğimiz sporcular; bilgi sahibi, kendini her
açıdan yetiştirmiş, kültürlü bireyler olmalıdır. Bir sporcu her şeyden önce çevresine iyi örnek
olmalıdır. Bu noktada da biz eğitimcilere çok ciddi sorumluluklar düşmektedir” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN’ ın konuşmasının ardından içinde voleybol topu,
basketbol topu, futbol topu, hentbol topu, voleybol filesi, masa tenisi filesi, masa tenisi raket ve topu
ile badminton raket ve badminton topu bulunan spor malzemelerinin okullara dağıtımları yapıldı.

9. İlimizde Okuryazarlık Seferberliği Kampanyası Start Aldı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan’ın
himayelerinde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” kampanyası ilimizde Vali Ahmet Deniz’in
katılımıyla start aldı.
İlimiz merkez Güneykent Mahallesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde
hizmet veren Mobil Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) düzenlenen açılış programına Vali Deniz, İl
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Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve Okuryazarlık Seferberliği İl Yürütme Kurulu üyeleri ile
çok sayıda kursiyer katıldı.
Okuryazarlık Seferberliği Kurslarına Yoğun İlgi
Halk Eğitim Merkezlerince ve ilgili kurumların işbirliğiyle ilimiz merkez ve ilçelerde başlatılan
Okuryazarlık Seferberliğine yoğun bir katılımla başladı. Sınıfları gezerek, kursiyerlerle bir süre
sohbet eden Vali Deniz, okuryazarlığın önemli olduğunu belirterek “Hayatın birçok alanında
yaşadığınız sıkıntıları bu kurslar sayesinde aşacağınıza inanıyorum. Okumanın ve öğrenmenin yaşı
yoktur. Gayret ve cesaretinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra kampanya
kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Deniz, “Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan
Okuryazarlık Seferberliği tüm Türkiye’de olduğu gibi biz de Batman’da start verdik. Amacımız
okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaşımız kalmayacak şekilde herkese ulaşmaktır. Şuan itibari ile
3 bin 500 civarında planladığımız kurslara başlayan vatandaşlarımız var. Bu sayıyı her gün yukarıya
çekmeyi hedefliyoruz. Kurslara katılan ablalarımızı ve teyzelerimizi ziyaret ettik, yeni bir şey
öğrenme aşkı ile yüzleri gülüyor. Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımızın okuma yazma
öğrenmesini istiyoruz. Çalışmalarımız değişik periyotlarda devam edecek. 11 Mayıs’ta ilk
mezunlarımızı vereceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Okuma Yazma Kursuna Katılan Kursiyerlere Okuryazarlık Belgesi Verildi
Açılış programının ardından Vali Deniz, tarafından daha önce ADEM bünyesinde verilen okuma
yazma kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere “Okuryazarlık Belgesi” verildi. Kursiyerleri göstermiş
oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Vali Deniz, İlkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak
olan 2. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaya davet etti.
Açılış programın ardından Vali Deniz Aile Destek Merkezi’nden ayrıldı.

10. Basketbol Bölge Final Müsabakaları Başladı
2017-2018 eğitim öğretim yılı “Okul Sporları Küçükler Basketbol Bölge Final Müsabakaları”
ilimizde yapılan açılış töreniyle başladı.

11. Kurtaran, Özel Minik Öğrencileri Konuk Etti
“21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” münasebetiyle Özel Batman Uygulama Merkezi
minik öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ı ziyaret ettiler.
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“21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” münasebetiyle Özel Batman Uygulama Merkezi
Müdürü Veysi Aksoy ve öğretmenleri nezaretinde ziyarete gelen özel minik öğrencileri makamında
konuk eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Özel
Batman Uygulama Merkezi Müdürü Aksoy ve öğretmenlerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut
Kurtaran: “Özel
çocuklarımız
bizim için çok
değerlidir. Bunun
yanında
özel
çocuklarımızın
eğitimi de çok
mühimdir.
Önümüzdeki
süreçte
özel
çocuklarımız için
çeşitli
projeler
hayata
geçireceğiz. Bu
projeler
sayesinde özel
çocuklarımızı
kabiliyet ve fiziki
durumlarına göre bir spor, resim veya bir müzik enstrümanına yönelmelerini sağlayacağız. Böylece
çocuklarımızın hayatlarını daha eğlenceli hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu çocuklarımızın
eğitimde büyük bir özveriyle görev yapan siz idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye
konuştu.

12. Özel Eğitim Anaokulunda “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü”
Etkinliği Düzenlendi
“21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” münasebetiyle Özel Eğitim Anaokulunda
farkındalık etkinliği düzenlendi.
Özel Eğitim Anaokulunda gerçekleşen 21 Mart Down sendromu farkındalık günü etkinliğine İl
Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran. Şube Müdürü Akın Arı, bazı okul müdürleri, öğretmenler,
öğrenci velileri ve özel minik öğrenciler katıldı. Okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut
Kurtaran’ ı Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Feridun Hıdır Işık karşıladı.
“21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” münasebetiyle hazırlanan programda minik
öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin hazırlanan video gösterimi izlendi. Video gösteriminin ardından
“21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” yaş pastasını İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
minik öğrencilerle birlikte kesti. Kurtaran, “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü”
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münasebetiyle hazırlanan programda
emeği geçen idareci ve
öğretmenleri kutladı ve bu anlamlı günde minik çocukları yalnız bırakmayan velilere teşekkür etti.

13. “Okuryazarlık Seferberliği”
Başkanlığında Yapıldı

Değerlendirme

Toplantısı

Vali

Deniz

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan’ın
himayelerinde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” kampanyası kapsamında ilimizde yürütülen
çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya; Vali Deniz’in yanı sıra
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, ilimiz
merkez ve köy okullarının müdürleri katıldı.
“Annelerimiz Okuma Yazma Öğreniyor”
“Okuryazarlık Seferberliği” kampanyasında yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme
sunumunun ardından, okul müdürlerine hitap eden Vali Deniz, okul müdürlerinden ilimizde okul
öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için başlatılan “Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna
Gönderiyorum” kampanyasında gösterilen çabayı, “Okuryazarlık Seferberliği” kampanyasında da
gösterilmesini isteyerek, “Annelerimizin ve teyzelerimizin okuryazar olmaları hepimizi sevindirir.
Onlarında gözlerinde o mutluluğu görmek her şeye bedeldir. Bu kampanyanın başarılı bir şekilde
sonuçlandırması için tüm okul müdürlerinin özel çaba göstermelerini istiyorum.” diye konuştu.
“TÜBİTAK Proje Başvurularında Batman Türkiye’de 4. İl Oldu”
İlimizde eğitim alanında yürütülen çalışmalara değinen Vali Deniz, “TÜBİTAK proje
başvurularında Batman’ın Türkiye sıralamasında 4. il olduğunu belirterek, “Çaba gösterilince emek
verilince başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar projesi, Batman Her
Yerde Okuyor kampanyası, Okur-Yazar Buluşmalarıyla birçok ilki başardık.” dedi.
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Çocuklarımıza nitelikli bir eğitim vermenin yanında akademik başarının arttırılmasının da önemli
olduğuna değinen Vali Deniz, “Değerlerine bağlı, ülkesini seven, vatanına ve milletine sevdalı,
merhametli, cesaretli, yürekli ve insani değerlere sahip çocuklar yetiştirmek asli görevimizdir.”
şeklinde konuştu.

Vali Deniz “Kucaklayıcı Olacağız ve Gönüllere Dokunacağız”
Okul müdürlerinden sık sık aile ziyaretlerinde bulunmalarını isteyen Vali Deniz, “Biz yöneticiler,
kucaklayıcı olmalıyız ve gönüllere dokunmalıyız. Vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek bizim asli
görevimizdir.” diye konuştu.
Toplantının birinci bölümü, okul müdürlerinin sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona
erdi. Toplantının ikinci bölümünde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran okul müdürlerine
ilimizde eğitimin genel durumu üzerine bir konuşma yaptı.
Kurtaran: “Gayretle edince başaramayacağımız hiçbir şey yok”
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut kurtaran: “Değerli arkadaşlar, ülkemizde her alanda çok ciddi
mesafeler kat ediliyor. Fakat hala ülke geneli nüfusun %4’ünün okuryazar olmaması biz eğitimcilere
çok büyük bir sorumluluk yüklüyor.
Bir diğer konumuz ortaokul müdürlerimizi ilgilendiriyor. Bildiğiniz gibi bizim ulusal ölçme ve
değerlendirme projemiz olan “ABİDE” nin ilki ülkemiz genelinde 2016 yılında yapıldı. Bizim il
koordinatörlerimiz tarafından nitelikli bir analiz hazırlandı. Bakanlığımız nezdinde de ilimizin analiz
raporu örnek gösterildi. Bildiğiniz gibi eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme olmazsa
olmazlarımızdandır. Özellikle uluslararası düzeyde yapılan PİSA ve TİMS gibi ülkemizde de ABİDE
çalışmaları uygulanmaya başlandı. ABİDE ile yapılan değerlendirmede okullarda eğitim gören
öğrenciler aldığı bilgiyi kullanabiliyor mu, hayatında tatbik edebiliyor mu gibi dönütler alınıyor.
Onun için biz bunları çok önemsiyoruz 6 Nisan’a kadar Bakanlığımızın belirlediği 16 okulumuzda
yine Bakanlığımızın belirlediği sınıflarda bu değerlendirmeler yapılıyor. Benim sizlerden istediğim
Sayfa | 69

özellikle ortaokul öğrencilerimize bu analize dönük, bilgiyi kullanmaya dönük, depoladığı bilgiyi
kullanabilir şekilde çevirmeye dönük soruları, kendi sınavlarımızda da zaman zaman kullanalım.
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Batman şu an kitap okumada bir ivme yakaladı. Ziyaret ettiğim
okullarda çocuklarda bu manada büyük bir farkındalık görüyorum. Bir kaç yıl öncesine göre
çocuklarımız kitapla çok daha ilişki içindedir. Sizler de okullarınızda her gün en az bir saat çocukları
kitapla buluşturuyorsunuz ama bu yetmiyor. Özellikle kütüphanelerimizle çocuklarımızı
irtibatlandıralım. Başlanılan bu sürece biraz daha ivme kazandırırsak önümüzdeki dönemlerde kitap
okumayı bir alışkanlık haline getirmiş olacağız.
Kıymetli arkadaşlar, geçen hafta 4 okulumuzda kurulan Z-Kütüphaneleri açtık, sırada 10- 15
okulumuz var inşallah biz kütüphanesi olmayan okul bırakmayacağız. Okullarımıza Z-Kütüphaneye
benzer kütüphanelerin kurulmasını sağlayacağız. Hatta okuma kültürünün toplumda temelden
oluşması için önümüzdeki süreçte anaokullarımızda da o yaş grubuna göre kütüphane kurma
çalışmalarımız olacak. Okullarımızda bizim yağacağımız çalışmalar var aynı zamanda sizin de
yapacağınız çalışmalar var. Eğitim konusunda el birliğiyle Batman’ı hak ettiği noktaya taşıyacağız.
Bakın TÜBİTAK konusunda biraz gayret gösterdik, en çok proje sunan il sıralamasında Türkiye
genelinde 4. olduk. Bu başarıda öğretmenlerimizin özverili rehberliği ve sizlerin öğretmenlerimizi
motive etmesinin önemli bir payı var. Bu konuda da yakaladığımız ivmeyi daha geniş kitleleri
kapsayacak şekilde arttırarak devam ettirmeliyiz. Bu yıl Van bölgesindeki birincilikleri bizim
öğrencilerimizin hazırladığı projeler aldı. İl finalinde Van bölgesini bizim öğrencilerimizin projeleri
temsil edecek, projelerin hepsi de nitelikli projeler.
Değerli arkadaşlar, hep beraber gayret gösterildiğinde okul öncesinde alınan mesafe ortada,
inşallah okuryazarlıkta da başarılı sonuçlar elde ederiz. Yine sporda da birçok başarı var. Bu
başarılarının artması için çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi noktasında çalışalım. 170 bin
öğrencimiz var ve en genç nüfusa sahip illerden biriyiz ve eminim en genç ve dinamik yöneticilere
de sahibiz, şu hazirunla yapılmayacak hiçbir iş başarılmayacak hiçbir konu yok. Yeter ki hep beraber
enerjimizi de birleştirerek biraz uykumuzdan, özel zamanımızdan feragat ederek çocuklar için
yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.
Kıymetli arkadaşlar, Türkiye’de en çok kamu çalışanı olan en geniş çalışma alanı olan Bakanlığız.
Bakanlığımızca sunulan hizmetlerin daha etkin olması ve nitelikli eğitime ulaşılması için eğitimin
her kademesinde fiziki imkânlardan diğer tüm hizmetlere kadar sunulan imkân ve çalışmaları okul
çevresine, başta muhtar olmak üzere velilere anlatın. Bakın dünyanın en yüksek maliyetli sistemi olan
FATİH projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamındaki etkileşimli tahtaların ve EBA’nın daha etkin
kullanılması için öğretmen arkadaşlarımıza hatırlatmalarda bulunun. Bu kaynakların daha etkin ve
daha verimli kullanılması hepimizin ortak görevidir. Sunulan tüm bu kaynakların yeterince
kullanılmamasının vebali hepimizin üzerinde olduğunu unutmayalım.
Değerli arkadaşlar, hepinizin malumu ilimizde gelenekselleşen fen ve matematik olimpiyatları
var. Biz önümüzdeki dönemde Güzel Sanatlar Lisemizin koordinesinde ortaokul öğrencileri arasında
resim olimpiyatı düzenleyeceğiz. Bunu daha sonra ortaöğretim öğrencilerine yönelik de devam
ettireceğiz. Ayrıca 15 Temmuz ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenleyeceğiz. Bu
yarışmalar ödüllü olacak. Arkadaşlar burada size düşen, çocukları bu yarışmalara katılmaları
noktasında teşvik etmenizdir. Çocukların; kendilerini ifade etmelerini, yazma yeteneklerinin
geliştirilmesini ve test mantığından kurtulmaları için bu tür etkinlikler bir fırsattır ve çocukların bu
konudaki özgüvenlerinin pekişmesi için önemlidir” dedi.
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14. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası
Ziya Gökalp Mahallesi 1706 sokakta hizmet veren Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Nisan
2018 Salı gününden itibaren GAP Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Bozooğulları Golden Plaza
arkasında bulunan 2503 sokak No:3´te yeni hizmet binasında hizmete devam edecektir.

15. Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmaları İl Finali Yapıldı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün bu yıl İmam Hatip Okulları dışında kalan okullarda başlatmış
olduğu Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışmaları il finalleri yapıldı.
İlimiz merkezde eğitim-öğretim veren Meslek Liseleri ve Anadolu liseleri öğrencileri arasında bu
yıl ilki gerçekleşen Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması kızlar il finali Fatıma Zehra Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesinde, erkekler il finali ise Ahmedi Hani İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. Her iki
okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yarışma hakkında idareci ve jüriden
bilgi aldı, öğrencilerle bir süre sohbet edip öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilere hitap eden İl Milli
Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, bu
yarışmaların kaybedeninin olmadığına

dikkat çekti.
Kurtaran; “ Sevgili gençler Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün bu yıl İmam Hatip Liseleri
dışında kalan tüm Meslek Liseleri ve Anadolu Liseleri öğrencileri arası başlatmış olduğu Kur’an-ı
Kerimi güzel okuma yarışmaları kızlar ve erkekler il finali yapılacak. Kendi guruplarınızda birinci
olan arkadaşlarınız il finalinde mücadele edecek. Bu kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Aynı
zamanda bu yarışmaların dinleyicileri ve izleyicilerinin de kazançlı çıktığı bir yarışmadır. Bildiğiniz
gibi ilk emri ‘Oku’ olan dinimizde her Müslüman, inancı gereği Kur-na’ı Kerimi okumayı öğreniyor.
Biz okumakla kalmayacağız anlamını da öğreneceğiz. İnşallah okullarımızın kütüphanelerine
Kur’an-ı Kerim meali göndereceğiz sizler de her fırsatta bu meali de okuyarak bilginizi daha da
arttıracaksınız.’’ dedi.
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Bu yarışmanın gerçekleşmesini sağlayan Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze, ilimizde bu
yarışmanın koordinatörlüğünü yapan Batman Anadolu Lisesi Müdürlüğüne, yarışmalara en sahipliği
yapan okul müdürlerine, öğretmenlerimize ve ailelerinize size verdikleri bu destekten dolayı teşekkür
ederim. Tabi ki en büyük teşekkürümüz bu yarışmalara katılan siz değerli gençleredir, kaybedeninin
olmadığı bu yarışmada size başarılar diliyorum.
Kur-an’ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Lise Kızlar İl Finali
Mehmet Akif Ersoy- Zehra Başkaya
Saadet Uçar Anadolu Lisesi-Feryza Nur Geçgel
Atatürk Anadolu Lisesi -Mensure Geçgel
Kur-an’ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Lise Erkekler İl Finali
Saadet Uçar Anadolu Lisesi- Mehmet Nuri Aydınalp
Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi- Ruhullah Seyidoğlu
Batman Fen Lisesi- Serkan Upak
Kur-an’ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Ortaokul Kızlar İl Finali
İMKB Belde Ortaokulu -Sümeyye Solmaz
Gültepe Ortaokulu- Reyyan Nehir
16 Mayıs Ortaokulu- Firdevs Ege
Meydan Ortaokulu -Yasemin Ahmet
Kur-an’ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Ortaokul Erkekler İl Finali
Petrol Ortaokulu -Bilal Güç
Yenişehir Ortaokulu -V. Karani Çelik
Kültür Ortaokulu -M. Furkan Üzer

16. Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması Devam Ediyor
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiği liseler arası Siyer-i Nebi bilgi
yarışması grup yarışmaları devam ediyor.
Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden liseler arası bilgi
yarışmasını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilerle bir süre sohbet etti,
öğrencilere başarılar diledi.
‘’Hz. Peygamber hayatınızın her noktasında inşallah olsun.’’ diyen, Kurtaran; “ Sevgili gençler
hayırlı yarışmaların arasında yer alan Siyer-i Nebi yarışmalarında geçtiğimiz yıllarda İmam Hatip
Liselerimizin dışındaki liselerimizin de bu alanda derece yapmış olmaları bizi sevindiriyor. Demek
ki Kur’an-ı Kerimi güzel okuma ve öğrenme, Siyer-i Nebiyi öğrenme İmam Hatip okulu öğrencilerine
has bir durum değil. Hepimiz Hz. Peygamberin hayatını en iyi şekilde öğrenmekle mükellefiz, yine
aynı şekilde hepimiz Kur’an-ı Kerimi öğrenmekle mükellefiz. Yani mümin olan Müslüman olan
herkes peygamberini tanımakla mükelleftir. Kur’an-ı Kerimi öğrenmek üzerimizde farzdır, çünkü
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farz olan namaz ibadetini yerine getirmek için Kur-an okumak şart ise demek ki Kur-an okumak da
farzdır.
Biz siyer-i Nebi dersini kuru bir tarih bilgisi olarak okutmuyoruz ve öyle öğrenilmesini de
istemiyoruz. Sizler de zaten Siyer dersini bir tarih dersinden çok daha fazla öğreniyorsunuz. Biz
siyer-i nebi dersi ile Hz. Peygamberin hayatını kendi hayatımızda nasıl tatbik edebiliriz diye
öğreniyoruz. Tabi bu yarışmamız kaybedeni olmayan yarışmalarımızdandır. Gerek katılan gerek
izleyen herkes bu dersin bereketinden faydalanıyor. Onun için biz Hz. Peygamberin çocukluğundaki,
gençliğindeki hayatını örnek almamız gerekir, zaten 40 yaşındaki hayatından sonra yani
peygamberlik süreci bizim üzerimize farzdır.

Ben böyle bir yarışmaya katıldığınız için hepinizi tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Bu
hayatınız boyunca size lazım olan, hayatınıza yön veren bir dersin yarışmasıdır. Bu konuda size
destek veren ailelerinize de teşekkür ediyorum. Bu dersi öğrenmenizde fedakârca çalışan
öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Bu yarışmaya ev sahipliği yapan okul müdürümüze ve ekibine
de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

17. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesinin Açılışı Yapıldı
Vali Ahmet Deniz, ilimiz merkez Fatih Ortaokulu’nda 15 Temmuz Şehidi Abdullah Tayyip Olçok
adına yapılan ‘Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.
Valiliğimizim destekleriyle Batman Belediyesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman
Şubesinin işbirliğiyle Fatih Ortaokulunda yapılan kütüphanenin açılış törenine Vali Deniz’in yanı sıra
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş,
Şehit Abdullah Tayyip Olçok’ın Annesi Nihal Olçok, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bahattin Atilla,
kamu kurum yöneticileri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi üyeleri, öğretmenler
ve öğrenciler katıldı.
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Kütüphanenin açılışını şehidin annesi Nihal Olçok ve öğrencilerle birlikte gerçekleştiren Vali
Deniz, kütüphanede incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vatanın birliği için canı pahasına mücadele eden şehitlerimizin hakkının ödenmesinin mümkün
olmadığını ifade eden Vali Deniz, “ 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı canını ortaya koyan
şehitlerimizi asla ve asla unutturmamalıyız. Çünkü onlar, hainlere fırsat vermediler. Bu milletin
büyüklüğü de buradadır. Gençlerimiz de onları hissederek ve yaşayarak ülkemizi daha ileriye
götüreceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Daha sonra okullun öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Deniz, kendileriyle bir süre sohbet
ederek, yürüttükleri eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı

18. İlimizde “Okuryazarlık Seferberliği” Belge Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi
Batman’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Emine
Erdoğan’ın himayelerinde 81 ilde 5 Şubat 2018 tarihinde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” belge
dağıtım töreni gerçekleştirildi.
“Okuryazarlık Seferberliği” kampanyası kapsamında düzenlenen okuryazarlık kursuna katılan
kursiyerlere belgelerin verildiği törene; Vali Ahmet Deniz, Eşi Olcay Deniz, Belediye Başkan Vekili
Ertuğ Şevket Aksoy, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zübeyir Yılmaz, kamu kurum yöneticileri, STK
temsilcileri ve okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler katıldı.
İl Mili Eğitim Şube Müdürü Abdulhakim Doğu tarafından “Okuryazarlık Seferberliği”
kampanyası kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı sunumla başlayan tören,
okuma yazma kursuna katılan kursiyerlerden Bilnur Bağlamış, Zübeyde Yıldız ve Muhbet Yavuz’un,
okuma yazma öğrenmenin önemine ilişkin yaptıkları konuşmalarıyla devam etti.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman şubesi tarafından düzenlenen okuma yazma
kursuna katılan Gazi Annesi Muhbet Yavuz, oğlunun tedavi sürecinden okuma yazma bilmediğinden
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dolayı birçok sıkıntı yaşadığını belirterek, “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamından düzenlenen
kursa katıldığını, kurs sayesinde okuma
yazma öğrendiğini, bundan sonraki
hayatında
bu
tür
sıkıntıları
yaşamayacağını ifade etti.
Konuşmasının
sonunda
“Okuryazarlık
Seferberliği”
kampanyasını başlattıklarından dolayı
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a ve Eşleri Hanımefendi
Emine Erdoğan’a teşekkür eden Gazi
Annesi Muhbet Yavuz, kursların
düzenlenmesinden emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Okuryazarlık Seferberliğine Türkiye
Genelinde Katılım Oranı Yüze 18 İken Batman’da Katılım Oranı Yüzde 32”
Daha sonra bir konuşma yapan Vali Deniz, yaklaşık üç ay önce başlatılan Okuryazarlık
Seferberliği kapsamında ilimizde önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, “ Batman’da okuma
yazma bilmeyen 10 bin 623 vatandaşımız kurslardan faydalanmıştır. Türkiye’de kampanyaya katılım
oranı yüzde 18 iken Batman’da katılım oranı yüzde 32’dir. Bu çok önemli bir başarı, ilimizde okuma
yazma bilmeyenlerin sayısını düşürebildiğimiz kadar düşüreceğiz” diye konuştu.
İlimizde Okuryazarlık Seferberliği
Kampanyası Kapsamında 10 Bin 623
Vatandaşımız Okuryazar Oldu
Vali deniz, “Çok güzel bir çalışma
dönemi geçirdik. Arkadaşlarımız canla başla
projeye sahiplendiler. Bu başarılı çalışmalar
sonucunda ilimiz genelinde okuma yazma
bilmeyen 33 bin 277 vatandaşımızdan 10 bin
623 vatandaşımıza okuma yazma öğretmiş
olduk. Ama amacımız okuma yazma
bilmeyen tüm vatandaşlarımıza okuma
yazma öğretmektir. Bu proje devam
edecektir. Sizlerin okuryazar olmanız, bilgili
ve kültürlü olmanız, çocuklarımıza
yansıyacak ve topluma yansıyacak” dedi. Batman’ın her projede her zaman önemli başarılar elde
ettiğini ifade eden Vali Deniz, “Hangi projeyle yola çıksak Batman, genciyle, yaşlısıyla toplum
olarak bizleri desteklediler. Bundan dolayı Batman halkına teşekkür ediyorum. Bu kampanyanın
gerçekleşmesinde çok kişinin emeği var, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere belge ve hediyelerin verilmesinin ardından program sona
erdi.
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19. İlimizde Engelliler Haftası Kapsamında Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Engelliler Haftası” kapsamında farkındalık yürüyüşü
düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü önünden başlayıp, Öğretmenevi bahçesinde tamamlanan yürüyüşte engelli
vatandaşları yalnız bırakmayan Vali Ahmet Deniz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran,
kendileriyle yakından ilgilenerek, yürüyüşe eşlik etti.
Öğretmenevi bahçesinde son bulan yürüyüş sonrası engelli vatandaşlar tarafından hazırlanan
gösterileri bir süre izleyen Vali Deniz, engelliler haftasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda
bulundu.

Engelli vatandaşlarımızın engelliler haftasını kutlayan Vali Deniz, asıl engelin insanlarımızın
zihninde olan engel olduğunu belirterek, “Bizler bu engelleri aşmaya çalışıyoruz. Empati kurmamız
lazım. Onların sorunlarını her zaman neler olabileceğini hissetmek ve onlara çözüm üretmek bizim
görevimizdir. Engellilerimizi bir haftada değil her zaman anlamak, varsa sorunlarını çözmek için
gayret göstermeliyiz. İlimizde engelli vatandaşlarımızın faaliyet gösterdiği spor kulüpleri var, onların
belirli aktivitelerin içinde yer alması çok önemli, önümüzdeki dönemde daha da geliştirerek,
engellilerimizin kent yaşamıyla, sosyal yaşamla ve ekonomik yaşamla iç içe bir hayat tarzına
kavuşmaları için gerekli düzenlemeleri yapma gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.
Son yıllarda devletimiz tarafından engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak birçok
çalışmanın yapıldığını ifade eden Vali Deniz, “Eskiden engelli vatandaşlarımız evlerine kapanarak
sosyal yaşamlarını sürdürüyorlardı. Şimdi ilimizde 2 tane özel eğitim kurumu var ve bu sayıyı
önümüzdeki yıl 4’e çıkarmayı hedefliyoruz, Eğitime ihtiyacı olan tüm engelli vatandaşımıza özel
eğitim vermekle hükümlüyüz” dedi.
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Deniz, engelli vatandaşların “Engelliler
Haftasını” kutladı.
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20. Kurtaran Yurt Kütüphanesinin Açılışını Yaptı
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi erkek öğrenci yurduna kazandırılan kütüphanenin
açılışı yapıldı. Kütüphane açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürü
Abdulvahap Hınç, Okul Müdürü Mesut Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi erkek öğrenci yurduna gelişinde İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran’ı, Okul Müdürü Mesut Yıldız karşıladı. Yurdu gezen Kurtaran, Okul
Müdürü Yıldız’dan öğrenci yurdu hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran daha
sonra öğrenci yurduna kazandırılan kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Kütüphane açılışında
öğrencilere konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran okunan her bir kitabın başarıya ve
mutluluğa gidilen yolda birer basamak olduğuna dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran: “Sevgili gençler, yurt binamıza kazandırılan bu güzel
ve zengin kütüphane hayırlı olsun. Burada zengin bir kitap çeşidi ve çalışma ortamı var. Sizlerde bu
kitapları bol bol okuyarak ve istifade ederek zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Başarılı
ve mutlu olmanın yolu çok kitap okumaktan geçiyor. Bir kitabın yazarının belki de hayatının önemli
bir bölümünde elde ettiği bilgiyi siz birkaç saatte o kitabı okuyarak elde ediyorsunuz. Okuyacağınız
her kitap ufkunuzun gelişmesine katkı sağlayacak birer fırsattır. Okul idaresi ve öğretmenleriniz size
daha güzel bir çalışma ortamı sağlamak için ortaya koydukları bu emeğin karşılığını sizde buradaki
kitapları okuyarak verebilirsiniz. Bu kütüphanenin yurda kazandırılmasında emeği geçen idareci ve
öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sizlere de başarılar diliyorum” diyen İl Milli Eğitim Müdürü
Kurtaran daha sonra yurt binasında yapımı tamamlanan konferans salonuna geçerek idarecilerden
konferans salonu hakkında bilgi aldı.
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21. ‘e-sınav’ Salonu Hizmet Vermeye Başladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018´den itibaren tüm illerde hayata geçirilmesi planlanan ‘esınav’ salonlarının Müdürlüğümüz bünyesinde de kurulumu tamamlandı. Müdürlüğümüzdeki e-sınav
salonu MTSK sınavının yapılmasıyla hizmet vermeye başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü B blok 2. Katta kurulan ‘e-sınav’ salonunun sınav hizmeti vermeye
başlanması üzerine ‘e-sınav’ salonunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ‘esınav’ salonu hakkında Bilgisayar ve Ağ Sistemleri yöneticisi Tevfik Edis’ ten bilgi aldı, sınava giren
adaylara başarı diledi.
İl Milli Eğitim
Müdürü
Mahmut
Kurtaran;
“Bakanlığımızın
Motorlu
Taşıtlar
Sürücü
Kursu
sınavlarında kâğıt ve
kalem kullanımına son
veren,
adayları
işaretlemeyi unutma
kaygısından kurtaracak
olan ‘e-sınav’ salonu
hizmet
vermeye
başladı. Bundan sonra
adaylar
pilot
uygulamanın yapıldığı
diğer illere gitmeden ilimizde sınava girecek, Adaylar randevu sistemiyle en yakın tarihte
müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ‘e-sınav’ salonuna gelip sınava girerek, sınav sorularını
elektronik ortamda yanıtlayacak. Sınav bitiminde sonuçlarını hemen salon çıkışında bulunan kiosk
cihazından öğrenebilecek. Bugün ‘e-sınav’ salonunda ilk 30 adayın sınava alınmasıyla ‘e-sınav’
salonumuz sınav hizmeti vermeye başladı. Hafta içi her gün 2 oturum ve hafta sonu da her gün 6
oturum olmak üzere haftada 22 oturum ile adaylar ilimizde sınava girecek. ‘e-sınav’ salonumuzun
tüm şoför adaylarına ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, sınava girecek tüm adaylara da başarılar
diliyorum.” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın ‘e-sınav’ salonu ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Şube Müdürleri Cemal Konakçı ve İshak Büyükkaya hazır bulundular.

22. “81 Şehit 82 Mektup” Sergisi Açıldı
15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulun ilimizde koordinesini yürüttüğü “81 Şehit 82 Mektup”
konulun sergi açıldı.
İl Kültür Müdürlüğü fuaye alanında iki gün boyunca sergilenecek olan “81 Şehit 82 Mektup”
konulu serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Müftüsü Turgut Erhan, İl
Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Veysel Özdaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış
kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışa katılanlar sergiyi gezdiler. İki gün boyunca sergilenecek
olan “81 Şehit 82 Mektup” sergisi ile ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, bu
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serginin milli ve
manevi değerlerle
ilgili farkındalık
oluşması açısından
önemli olduğunun
altını çizdi.
İl

Milli
Eğitim
Müdürü
Mahmut Kurtaran:
“Değerli
misafirler,
kıymetli
meslektaşlarım ve
sevgili öğrenciler,
geçen yıl Kozluk
ilçemizde
şehit
olan
Şenay
Aybüke
Yalçın
öğretmenimiz başta olmak üzere ülkemiz için canlarını feda eden birçok şehidimizin hatırasının yer
aldığı ‘81şehit 82 mektup’ adlı serginin açılışını yapmış bulunuyoruz. Bu sergimizde şehitlerimize
ailelerinin, yakınlarının veya öğrencilerinin yazmış olduğu çok duygulu mektuplar var. Sergimiz iki
gün boyunca 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulumuzun koordinesinde Kültür Merkezi fuaye
alanında sergilenecektir. Bu projenin sonunda ise 81 şehidimiz için 81 ilimizden ortak bir mektup
hazırlanacak. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizde ülkemizin birliği ve bütünlüğüyle ilgili, milli ve
manevi değerlerimizle alakalı farkındalık oluşturması açısından büyük önem arz etmektedir. Yüce
Allah’tan şehitlerimize rahmet diyorum. Şehit ailelerimize de sabrı cemil niyaz ediyorum.” diye
konuştu.

23. İnsan Kaynakları Genel Müdürü Aydoğdu Batman’ı Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu bir günlük çalışma
ziyareti kapsamında ilimizi ziyaret etti.
Çalışma ziyareti kapsamında ilimize gelen İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’yu
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran karşıladı. Karşılamanın ardından Aydoğdu İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran ile beraber İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen Eğitim
Kurumu Müdürleri Toplantısına katıldı. Toplantıya İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza
Aydoğdu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Hüseyin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim idarecileri ve okul müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal
marşının okunmasıyla başlayan toplantı, ilimizin eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi sunumunun
ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasıyla devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran;
“ Ülkemizin geleceğini her açıdan şekillendiren, yaklaşık bir milyon mensubuyla devasa bir aile
olan Bakanlığımız; son 16 yılda hiç şüphesiz hayal bile edemeyeceğimiz yeniliklere ve projelere imza
atmıştır ve atmaya da devam etmektedir. 2002 yılından bugünlere gelene kadar sarp yamaçlar aşılmış,
engeller birer birer ortadan kaldırılmış ve bugün ülkemiz eğitim alanında dünya ülkeleri arasında
parmakla gösterilecek bir konuma gelmiştir. Nitelik ve nicelik açısından ülkemizin her yerinde adeta
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sessiz bir devrim gerçekleşmiş ve en ileri düzeydeki dünya ülkeleriyle yarışır hale geldiğimizi artık
gönül rahatlığıyla ifade edebiliyoruz. Ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de son 16 yılda eğitim
alanında birçok yeniliğe imza atılmıştır. En başta 172.342 öğrencimizle, 7.831 öğretmenimizle, 710
okulumuzla ve 5.766 dersliğimizle Batman olarak bir eğitim şehri olma yolunda emin adımlarla
ilerlediğimizi büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum. Fatih Projesinin hayata geçirilmesinden
EBA’nın öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulmasına, en ücra köylerimizdeki okullarımıza
kurulan etkileşimli tahtalardan, öğrencilerimize dağıtılan tabletlere, ücretsiz ders kitaplarından,
taşıma hizmetlerine kadar sunulan imkân hizmetlerle eğitimde niteliği arttırmak için var gücümüzle
çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin son 16 yılda eğitime verdiği önem sayesinde bugün artık
çocuklarımız doğru ve sağlıklı bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabilmektedirler. Bizler de eğitimde
teknolojinin en gelişmiş imkânlarından yaralanabilmekte ve öğrencilerimiz için her geçen gün yeni
projeler
üretebilme,
ürettiğimiz projeleri hayata
geçirebilme
olanaklarına
sahibiz.
Bu bağlamda ilimizde
yaklaşık
iki
yıl
önce
başlattığımız
“Nitelikli
Eğitime Kararlı Adımlar” üst
projemiz
kapsamında
24
projeyi hayata geçirdik.
Bunlardan “Batman Her
Yerde Okuyor” projemiz
çerçevesinde
okullarımızın
kütüphanelerini zenginleştirmek ve öğrencilerimizin kitaba erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla
bugüne kadar okul kütüphanelerimiz için yaklaşık 165 bin kitap dağıttık.
Yine
“Çocuğumu
Seviyorum
Anasınıfına
Gönderiyorum” projemiz
kapsamında okul öncesi
eğitim alanında yapmış
olduğumuz
çalışmalar
sayesinde
Bakanlığımız
tarafından okul öncesi
eğitimin
zorunlu
hale
getirildiği pilot iller arasına
girdik.
“Yazarlar
Okurlarla
Buluşuyor”
projemiz
çerçevesinde
ilimize
yaklaşık 100 yazar davet
ettik ve onları öğrencilerimizle buluşturduk.
Değerler Eğitimi çalışmalarımız kapsamında her öğrenci yurdumuza bir öğretmenimizi
görevlendirdik ve yurtlarımızda kitap okuma gruplarından haftalık konferanslara kadar birçok
etkinliği hayata geçirdik. “Gelin Tanış Olalım” projemiz kapsamında farklı kültürlerin kaynaşması
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ve öğrencilerimizin küçük yaşlarda farklı şehirleri tanıması için kadim şehirlerimize kültür gezileri
gerçekleştirdik.
Bütün bu projeleri ilimizin siz kıymetli öğretmenleri ve eğitim yöneticileri ile hayata geçirirken
sadece çocuklarımızın milli, manevi, ahlaki, vicdani ve insani değerlere sahip birer birey olarak
yetişmelerini amaçladık. Şükürler olsun ki bugün geldiğimiz noktada, hükümetimizin uyguladığı
eğitim politikaları sayesinde Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in de ifade ettiği gibi
“Kim var, denildiğinde sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım.” diyen bir gençliğin
yetiştiğini müşahede etmekteyiz.
Bu noktada ben başta eğitime ve gençliğe verdiği önem için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a, Sayın Genel Müdürüm; sizin nezdinizde Sayın Bakanımıza, Sayın Müsteşarımıza
ve yoğun programınıza rağmen bize vakit ayırdığınız için ilimiz Maarif camiası adına size
şükranlarımı sunuyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut
Kurtaran’ ın konuşmasının ardından İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu eğitimde
insani değerlerin ve idarecilik faktörünün önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.
İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu; “Değerli arkadaşlar ben gittiğim her yerde
okul müdürlerimizle toplantı yapıyorum sebebi de şu; gittiğimiz illerde Bakanlığımızı ve Genel
Müdürlüğümüzün çalışmalarını anlatmak. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz kimiz, güçlü
yönlerimiz, zayıf yönlerimiz nelerdir bunu bilmemiz gerekiyor. Biz öğretmenleri ve çalışanlarıyla
bir milyon kişiyiz, yani her birimiz kamuda çalışan her üç kişiden birinin mensup olduğu bir ailenin
üyesiyiz.
Örgün ve yaygın eğitimde eğitim gören öğrenci sayımız 27 milyon 464 bin, bir milyon öğretmenle
birlikte 28 milyon kişiyiz. Bu sayıyla biz dünyadaki 198 ülkenin nüfusundan daha büyüğüz.
Değerli arkadaşlar bugün eğitimin bizler dışında konuşulmasının sebebi bizleriz çünkü biz
kendimizi insanlara doğru bir şekilde anlatmıyoruz. Sizden en büyük istirhamım kendimizi doğru bir
şekilde anlatmak.
Arkadaşlar Türk eğitim sistemini Finlandiya’yla kıyaslayamayız Finlandiya’yı ancak İstanbul’un
Kadıköy ilçesiyle kıyaslarsanız doğru olur. Finlandiya’nın öğrenci sayısı Kadıköy ilçesi öğrenci
sayısı kadardır.
Değerli arkadaşlar bakanlığımızın il içi ve iller arası yer değişimi konusunda 2017 yılında bize
müracaat eden öğretmen sayısı 353 bin ve biz 145 bin kişinin elektronik ortamda atamasını sıfır hata
ile yapmışız. Bununla neyi anlatmaya çalışıyorum Milli Eğitim Bakanlığı 81 ildeki organizasyon ve
teşkilat yapısıyla dünyanın en mükemmel işleyişine sahip. Bakanlığımız teknolojik altyapı,
teknolojiyi kullanma ve organizasyon gücü ile en güçlü ve en yetenekli bakanlık Milli Eğitim
Bakanlığıdır. Değerli arkadaşlar dünya acayip hızlı değişiyor insanlar değişiyor bir de çocuklar
değişiyor. Bilgi güçtür o gücü elinde bulunduranlar dünyaya hükmediyor. Bugün sizin değeriniz
dünya bilgi stokuna ne attığınızla ölçülüyor artık. Bakın 19. Yüzyıl araç gereçleriyle, 20. Yüzyılın
kafasıyla 21. Yüzyılın çocuklarını yetiştiremeyiz. Ya biz onların çağına göre değişeceğiz, onların
ruhuna uyacağız ya da yok olup gideceğiz. Bakın son 30 yılda üretilen bilgi 5 bin yılda üretilen
bilgiden daha fazla. Bilginin değişim hızı 1980’lerde 50 yılda iken şimdilerde bir dakikaya düştü.
Değişim böyle bir şey bundan geri kaldığımız anda biteriz.
Değerli arkadaşlar yönetici profili de değişti bir yönetici çalışma arkadaşlarına değer verdiğini
hissettirmeli. Büyük bir aile olan milli eğitim camiası birbirine kenetlenirse başaramayacağı bir şey
yok. Bizler de hep birlikte birbirimize kenetleneceğiz birbirimizi seveceğiz destekleyeceğiz kısacası
hayata bakışımızı her zaman pozitif şekilde tutacağız.” diye konuştu.
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Yapılan konuşmaların ardından ilimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde Değerler
Eğitiminde dereceye giren okullara plaket ve ödülleri verildi. İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza
Aydoğdu, yapılan toplantısı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile birlikte Vali Ahmet
Denizi makamında ziyaret etti.
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AR-GE Birimi
Abdurrahman KARDAŞ
Şube Müdürü

ASKE

Proje Ekibi (PEK)

Mustafa ARSLAN (Ekip Sorumlusu)
Emine Sevinç DEDE
Yasemin AKSOY
Bayram EKİNCİ

Veysi BULUT (Ekip Sorumlusu)
Abdulgani TATARGAN
Erkan ALKAN
Metin ÖRGE

10. İletişim Bilgileri
ASKE Adres:
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Gap Mah. 2503 Sokak No: 3
Merkez /BATMAN
Telefon: (0488) 280 72 78 / (0488) 280 72 79

Proje Ekibi(PEK) Adres:
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi PEK(Proje Ekibi)
Batman Bilim ve Sanat Merkezi 3. Kat
Kültür Mah. Batman Park AVM Yanı
Merkez/BATMAN
Telefon: 0505 579 44 47 / 0505 440 94 16
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