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1-Giriş 

 

AR-GE BİRİMİ 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin mevcut yapısı MEB Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 08.05.2014 tarih 1843555 sayılı AR-GE Birimleri yönergesi doğrultusunda Projeler 

Ekibi (PEK) ile Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) olmak üzere iki 

ekip şeklinde düzenlenmiştir. 

Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi, idareyi geliştirme, hizmet niteliklerini 

arttırma ve proje geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme Birimi bünyesinde Şube Müdürü Abdurrahman KARDAŞ’ a bağlı olarak ARGE 

Birimi oluşturulmuştur. 

 

 

S ADI & SOYADI BRANŞI GÖREVLENDİRİLDİĞİ EKİP 

1 Veysi BULUT Matbaa Öğretmenliği Proje Ekibi(PEK) 

2 Emine Sevinç DEDE Sınıf Öğretmenliği Proje Ekibi(PEK) 

3 Abdulgani TATARGAN Sınıf Öğretmenliği Proje Ekibi(PEK) 

4 Erkan ALKAN  İngilizce Proje Ekibi(PEK) 

5 Mustafa ARSLAN Sınıf Öğretmenliği ASKE 

6 Yasemin AKSOY Sınıf Öğretmenliği ASKE 

7 Bayram EKİNCİ Sınıf Öğretmenliği ASKE 

8 Abdulkerim ÇİFTÇİ DKAB ASKE 

9 Mehmet Şerif ŞAHİN İngilizce ASKE 

10 Hasan AÇAN İngilizce ASKE 
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2- İyi Örnekler 
 

1. Tercih Danışma Merkezleri Yoğun Mesai İçinde 

02 Temmuz’da başlayan 

ve 13 Temmuz’a kadar 

devam edecek olan lise 

tercihleri için ilimizde 

oluşturulan “Tercih 

Danışma Merkezleri” 

öğrencilerimize 

danışmanlık hizmeti 

vermeye devam ediyor. 

Ortaöğretime geçişte 

tercih ve yerleştirme 

süreci içerisinde öğrenci 

ve velilerimize rehberlik 

yapmak amacıyla tercih 

komisyonları pazartesi 

gününden bu yana 

danışmanlık hizmeti vermeye 

devam ediyor. İlimizde 30 ayrı okulda ve Öğretmenevinde öğrencilere danışmanlık ve velilere 

bilgilendirmede hizmetinde bulunan “Tercih Danışma Komisyonları” öğrencilerimizin sağlıklı bir 

şekilde tercih yapmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenci ve velilerin merak ettiği soruları da 

cevaplayan tercih komisyonları okullarda mesai saatleri içinde çalışırken, Batman Öğretmenevinde 

akşam saat 20.00’a kadar hizmet vermektedir. 

Batman Merkezde Tercih Danışmanlık Merkezlerinin Bulunduğu Okul/Kurumlar 

Kültür Ortaokulu, Necat Nasıroğlu Ortaokulu, Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu, İMKB 

Pazaryeri Ortaokulu, TOKİ Dumlupınar Ortaokulu, TOBB Ortaokulu, TOKİ Kazım Karabekir 

Ortaokulu, Petrol Ortaokulu, 50. Yıl Ortaokulu, Gültepe Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, 16Mayıs 

Ortaokulu, Adem İlkkılıç Ortaokulu, İMKB Belde Ortaokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, Şehit 

Öğretmenler Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu, TÜPRAŞ Ortaokulu, Aydın 

Konak Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, GAP Ortaokulu, Seyitler İmam Hatip Ortaokulu, Vali Zeki 

Şanal Ortaokulu, Hürriyet Ortaokulu, İMKB Ortaokulu, Yavuz Selim Ortaokulu, 15 Temmuz 

Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu ve Batman Öğretmenevi. 

 

2. Güzel Sanatlar Lisesinden ‘Okuluna Hoş Geldin’ Müzik Dinletisi 

Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi bu yıl bir ilke imza atarak okula yeni başlayan minik 

öğrencilere yönelik ‘Okuluna Hoş Geldin’ adlı müzik dinletisi düzenlendi. 

 

 



Sayfa | 5  
 

2018-2019 Eğitim Öğretim 

yılında uyum eğitimi kapsamında 

1.sınıf öğrencileri için okul 

kaygısını azaltmak, okula alışma 

sürecini hızlandırmak ve 

öğrencilere okulu sevdirmek 

amacıyla hayata geçirilen uyum 

eğitimlerinin ardından ilkokul 

öğrencileri için Batman TOBB 

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 

okula başlayan minik öğrenciler 

için güzel bir etkinlik 

düzenlediler. Bu kapsamda 

Gültepe İlkokulu ve Batman 

İlkokulundaki minik öğrencilere 

müzik dinletisi düzenlendi. 

Gerçekleşen etkinlikte çocuklara 

yönelik şarkılar seslendirildi, çocukların gönüllerince eğlenmeleri sağlandı. Bu yıl iki okulda yapılan 

etkinliğin önümüzdeki yılda daha çok okulda yapılması hedeflendi. 

 

 

3. Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Otomobil ve Yeni Nesil Motor 

Donanımı Hibe Edildi 

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlamak için motor 

bölümüne yeni nesil araç ve araç 

donanımları hibe edildi. 

 

Okul idaresi, her geçen gün 

yenilenen ve değişen 

teknolojinin öğrencilere daha iyi 

imkânlarda öğretilmesi amacıyla 

Adapazarı’nda üretim yapan 

Toyota SA otomobil fabrikasıyla 

temasa geçti. Bu girişime sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında 

olumlu yanıt veren Toyota SA 

otomobil fabrikası, Batman 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Motor Bölümüne bir adet otomobil, 4 adet 

otomobil motoru ve 2 adet şanzıman hibe etti.  Hibe edilen yeni nesil otomobil, otomobil motoru ve 

şanzıman Batman’a gönderilerek okulun motor atölyesi eğitim demirbaşına kaydedildi. 

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, atölyeleri gezdi, eğitim için yapılan 

hibe ile ilgili Okul Müdürü Necati Tunç’tan bilgi aldı. Kurtaran, Batman Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Motor Bölümü öğrencilerine daha iyi ve nitelikli bir eğitim için hibe edilen yeni nesil otomobil 

ve donanımın okula kazandırılmasında emeği geçen okul idaresi ve Adapazarı Toyota SA otomobil 
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fabrikası yetkililerine teşekkür etti.  Yeni nesil eğitim donanımının motor bölümünde eğitim gören 

öğrencilere hayırlı olmasını diledi.   

4. Kurtaran, 15 Temmuz Şehitleri Anaokulunu Ziyaret Etti 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran 15 Temmuz Şehitleri Anaokulunu ziyaret etti. Kurulum 

çalışmalarının devam ettiği STEM ve Sosyal Etkinlikler sınıflarında incelemelerde bulundu. 

15 Temmuz Şehitleri 

Anaokuluna gelişinde İl 

Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran’ ı Ana 

Okul Müdiresi Esra 

Özdemir karşıladı. 

Anaokulu bünyesinde 

kurulum çalışmalarının 

devam ettiği STEM, 

müzik, satranç, kütüphane 

ve spor ve oyun sınıflarını 

gezen Kurtaran, Okul 

Müdiresi Esra 

Özdemir’den bilgi aldı.  

Kurtaran, Okul öncesi 

eğitim döneminde minik 

çocukların STEM ile tanışması 

ayrıca sosyal etkinliklerle dolu bir eğitim dönemi geçirecek olmaları eğitim hayatlarında daha başarılı 

ve çevreleriyle iyi ve sağlıklı bir diyalog kurmalarına katkı sağlayacağına dikkat çekti, yapılan 

çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti, yeni sınıfların minik öğrencilere hayırlı olmasını diledi.   

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın ziyaretinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir 

Özer ve Milli Eğitim Şube Müdürü İshak Büyükkkaya’ da eşlik ettiler. 

 

5. Batman’ın Fabrika Okulu Döner Sermaye Cirosunda Türkiye Birincisi Oldu 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran Türkiye geneli döner sermayede en çok ciro yapan okul 

olma başarısını gösteren Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti, alınan başarıdan 

dolayı idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı. 

Okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ı Okul Müdürü Necati Tunç karşıladı, 

okul ziyaretinde Kurtaran’ a Şube Müdürü Abdulvahap Hınç eşlik etti. Kurtaran, öğretmenler odasına 

geçerek burada idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Türkiye geneli, döner sermayede en çok ciro 

yapan okul olma başarısını gösterdiği için idarecilere, öğretmenler evine emeği geçenlere Sayın 

Bakanımızın göndermiş olduğu çiçeği vererek Bakanımızın selamlarını iletti. 
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İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran; “ 

Değerli arkadaşlar geride 

bıraktığımız dönemde 

okulumuz Türkiye geneli 

döner sermayede en çok 

ciro yapan okul olma 

başarısını gösterdi. 

Sanayisi gelişmiş büyük 

şehirlerimizi de geride 

bırakma başarısı 

göstermiş olmanızdan 

dolayı sizi tebrik 

ediyorum. İnşallah bu 

başarınızın devamı da 

gelecek. Yeni eğitim öğretim 

döneminin ilk ziyaretini sizin 

okulunuza yaptık ve bu ziyaretimizde de size bir müjdemiz olacak. Bakanlığımız önümüzdeki süreçte 

okulumuza yeni bir atölye binası daha kazandıracak. Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 

kültürü, eğitimi ve tecrübeli kadrosuyla oturmuş bir okulumuz, yer olarak da ilimizin en gözde bir 

yerinde ve öğrenciler tarafından da çok rağbet gören bir okuldur. Okulu okul yapan içindeki 

öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerdir. Okulumuzun bu başarısı sizlerin özverili çalışmasıyla elde 

edilmiş bir başarıdır. Okul olarak bu başarınız Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da hazır bulunduğu 

toplantıda gündeme geldi bu bizi çok mutlu etti. Sayın Bakanımız size selamlarını gönderdi, başarıda 

emeği geçen öğretmen ve idareci 

arkadaşları da kutladı. 

Değerli arkadaşlar bir 

diğer önemli konu 

öğrencilerin mesleki açıdan 

olduğu kadar hayata da en iyi 

şekilde hazırlanmalarıdır. 

Valiliğimizin desteğiyle 

Milli Eğitim olarak 

Batman’da 2 yıldır okuma 

farkındalığı oluşturmak için 

hem maddi ve hem manevi 

ciddi bir çaba harcadık. 

Maddi olarak çok sayıda 

kitap alarak okullarımıza 

gönderdik. Kütüphanesi yeni 

kurulan okullarımızın 

kütüphanelerini yeterli sayıda kitapla zenginleştirdik. Tüm bu çabamız tek başına yetiyor mu? Tabi 

ki yetmiyor, o çocuğu kitapla buluşturmak, kitaba yöneltmek ve kitabı okutturmak gerekiyor. 

Öğrencide, öğretmen sayesinde kitap sevgisi oluşur. Hepimizin hayatında kitabın bir yeri vardır. İlk 

hediye edilen kitabı unutmayız hatta belki de hediye edeni de unutmayız. Onun için bu yılda kitap 

konusundaki çalışmamız aynı şekilde devam edecek. Hepinizden istirhamımız burada okuyan 

öğrencilerin mesleki eğitimin yanında kendini tanıma, çevresini tanıma, ülkesini tanıma, milli ve 

manevi değerlerini bilme hususunda da bilgi sahibi olması lazım. Bu aynı zamanda hayata atılan 

bireyin diğer insanlarla sağlıklı ve doğru iletişim kurma adına da önemlidir. Kısacası en iyi usta, 
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bizimle diyalogu en güçlü olan ve insani yönü en kuvvetli olan ustadır. Bu nedenle çocukları mesleki 

açıdan iyi bir şekilde yetiştirirken aynı zamanda insani açıdan da en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. 

Unutmayalım ki girişimci yönü olan birey, üreten ve ülkesine milli ekonomiye katkı sunan bireydir. 

Değerli öğretmen arkadaşlarım bizde bizi daha ileri taşıyacak bir öğrenme süreci içinde olmalıyız, 

yani kişisel gelişimimizi, tekâmülümüzü sağlamaya çalışmalıyız ki diğer bireyler bizden daha fazla 

fayda sağlayabilsinler. Ben bir kez daha sizi başarınızdan dolayı kutluyorum, başarınızın devamını 

diliyorum.” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran daha sonra okul alanını ve yeni 

atölye binasını gezdi öğrencilerle sohbet edip onları kutladı, daha çok başarı, mutlu ve güzel bir 

gelecek için bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. 

6. Öğrenme Şenliği Etkinliği Gerçekleşti 

Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında 

halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı 

etkinlikler bütünü Öğrenme Şenliği ilimizde 20 farklı kuruluşun katılımı ile gerçekleşti. 

Müdürlüğümüze bağlı 

Batman Merkez Halk 

Eğitim Merkezinin 

koordinatörlüğünde 

‘Öğrenme Şenliği’ 

Etkinliği Sena Düğün 

salonunda gerçekleşti. 

Etkinliğe Vali Hulusi 

Şahin, İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut 

Kurtaran, Maarif 

Müfettişleri Başkanı 

Hamit Aydın, Resmi 

Kurum ve Kuruluş 

Müdürleri, İlçe Milli 

Eğitim Müdürleri, Merkez 

ilçe ve ilçeler Halk Eğitim 

Müdürler, Öğretmenler, Usta öğreticiler, kursiyerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İMKB 

Pazaryeri Ortaokulu halk 

oyunları ekibinin 

gösterisinin ardından 

Öğrenme Şenliğinin açılış 

kurdelesini Vali Hulusi 

Şahin, İl Milli eğitim 

Müdürü Mahmut 

Kurtaran, İş Kur İl 

Müdürü Besim Eviz, SGK 

İl Müdürü Alaettin Ökten, 

Tarım Ve Orman İl 

Müdürü Nurettin Kıyas ve 

Gençlik Spor İl Müdürü 

Halil Eren birlikte 

kestiler.  Açılış 

Kurdelesinin kesilmesinin 
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ardından Vali Hulusi Şahin kurum müdürleri ile stantları tek tek gezerek sergilenen ürünler hakkında 

öğretmen ve kursiyerlerden bilgi aldı. 

Öğrenme Şenliği etkinliğinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali Hulusi 

Şahin; “Sadece Halk Eğitim Faaliyetleri değil aynı zamanda bilgilendirmede yapıldı, çok güzel, çok 

hoş bir çalışma olmuş, el emekleri göz nurları hepsi, gördüklerimizden çok memnun olduk emeği 

geçenlere teşekkür ederim” dedi. 

20 farklı kuruluşun katılımıyla gerçekleşen ‘Öğrenme Şenliği’ etkinliği ile ilgili basın 

mensuplarına bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Bakanlığımız hayat 

boyu öğrenme genel müdürlüğünün koordinesinde yürütülen ve bütün illerde düzenlenen öğrenme 

şenlikleri kapsamında, bizde bu gün ilimizde bu etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe destek veren kurum 

ve kuruluşlarımız var, Gençlik Spor, Tarım İl Müdürlüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü, Kızılay, ve adını 

sayamadığımız diğer kurumlarımıza da özellikle çok teşekkür ediyorum. Sayın valimizin teşrifleriyle 

etkinliğimiz gerçekleşti.  Öğrencilerimizin ve hayat boyu öğrenme kapsamında herkesin özellikle 

burada öğreneceği birçok tecrübe var. Bu manada katılımcıların tümüne çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Öğrenme Şenliği Düzenleme Sebepleri 

Ülkemizde, yetişkin eğitimi faaliyetleri ile birlikte bu eğitimlere erişimi artıracak, öğrenme 

olanaklarının yetişkinler için organize bir şekilde sunulduğu, düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşte bu noktada “öğrenme Şenlikleri” ihtiyaca cevap veren uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öğrenme Şenlikleri, öğrenme profilini ve hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanımını destekleyen 

faaliyetlerdir. Öğrenme şenlikleri, ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesine ve eğitim 

faaliyetlerinin daha fazla tanıtılmasına yönelik ihtiyaca da cevap verebilir niteliktedir. Öğrenmeyi 

eğlenceli hale getirerek toplumun motive edilmesine katkı sağlamaktadır. 

Öğrenme Şenliği Uygulamasının Faydaları: 

Hayat Boyu Öğrenmeye katılımı teşvik eder. 

Topluma, var olan öğrenme fırsatlarına ilişkin bilgi sunulmasına olanak sağlar, 

Öğrenenlerin talepleri hakkında fikir sahibi olmaya katkı sağlar, 

Yetişkin eğitimi ve katılımın önündeki engeller gibi hususlarda farkındalığın artırılmasına katkı 

sağlar, 

Öğrenmenin sıkıcı bir süreç yerine ilgi çekici, eğlenceli ve kişiyi rehabilite eden bir süreç olduğu 

hususunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlar, 

Sosyal ve kültürel gelişimi destekler 

Kişilerde kendilerini geliştirme konusunda istek uyandırarak hayat boyu öğrenme konusunda 

farkındalık oluşturulmasına katkı sağlar, 

Her yerde eğitim olgusunun vurgulanmasına ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın vatandaşın her zaman 

yanında olduğunun hissettirilmesine katkı sağlar, 

Toplumda eğitim kurumlarına olumlu bakış açısının güçlendirilmesine katkı sağlar.  

Katılan Kurum ve Kuruluşlar: 

Batman Merkez Halk Eğitim Merkezi 

Beşiri Halk Eğitim Merkezi 
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Hasankeyf Halk Eğitim Merkezi 

Gercüş Halk Eğitim Merkezi 

Kozluk Halk Eğitim Merkezi 

Sason Halk Eğitim Merkezi 

İş-Kur İl Müdürlüğü 

Gençlik Spor İl Müdürlüğü 

Yeşiltepe ÇATOM 

Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü 

Gençlik Kültür Evi 

19 Mayıs ÇATOM 

Türk Kızılay’ı 

Sağlık İl Müdürlüğü 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 

Sosyal Yardımlaşmaya Bağlı 4 Aile Destek Merkezi 

 

 

3-Stratejik Planlama Çalışmaları 
 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ASKE Birimimizce yürütülen Stratejik Planlama 

çalışmalarımız, İç Kontrol, İş Süreçleri, Kamu Hizmet Envanteri, Eğitimde Kalite Yönetimi 

Sistemi kapsamında düzenlenen Mahalli Hizmetiçi Eğitimlerimize ilişkin bilgilerimiz, 

dönem içerisinde düzenlediğimiz toplantı, seminer ve diğer faaliyetlerimize ilişkin 

çalışmaları derleyerek hazırladığımız Temmuz-Ocak 2018     AS-KE  Birimi çok büyük bir 

heyecan ve özveri ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı  il 

Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi kapsamında 

stratejik plan çalışmalarımız birimimizin özverili çalışmalarıyla devam etmektedir. 

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 
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hazırlama ekibi ile aylık faaliyetlerin uygulanması süreç olarak takip edilmektedir. Bu 

kapsamda yapılan aylık eylem planları, haftalık planlar, birim izlemeleri kurumsal 

kapasitenin etkin kullanılması  stratejik hedeflere ulaşmada önemli rol oynamaktadır. 

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.  

 

 

 

2019-2023 Stratejik 

planının hazırlıkları 

2018’in Ekim ayında 

başladı. 

Bakanlığımız 

stratejik planda yer 

alması gereken ve 

vizyon 2023 

belgesinde olan eğitime 

dair planlamalar. 

2015-2019 Stratejik Planlanı İzleme Değerlendirme-Raporlama:  

2015-2019 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.  
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2019-2023 Stratejik Plan Çalışmaları : 

Vizyon 2023 Belgesi’nin açıklanmasıyla beraber 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık 

stratejik plan 

 çalışmaları da bakanlık nezdinde başladığı ve içeriğinin Vizyon 2023 Belgesinde bulunan 

amaç, hedef ve 

stratejilerle birebir 

uyumlu olduğu 

anlaşılmıştır. Bakanlık 

Stratejik Plan 

çalışmalarının takvime 

göre ilerleyeceğini 

illere gönderdiği 

taslak çalışmalarında 

belirtmiştir. Batman İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

AS-KE Birimi olarak Stratejik Plan çalışmalarına katılımcılık esaslı bir yaklaşımla başladık. 

İlk toplantı Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Kurtaran başkanlığında milli eğitim müdür 

yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve il milli eğitim şube müdürleriyle yapıldı. 
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Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü ve AR-GE Birim sorumlusu 

Abdurrahman KARDAŞ “Kurum olarak yol haritamızın net olarak belirlenmesi için, 

ayrıca vizyonumuzun ve misyonumuzun somut olarak ortaya konması için 2019-2023 

stratejik planlamasının oldukça önemli olduğu; Bakanlığa sunulmak üzere oluşturulan İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı için ilçelerden de yıl içinde pek çok istatistiksel 

bilgi ve veri aldıklarını; bunların somut hedefler oluşturma anlamında gerekli olduğu; 

ayrıca Batman’ın başarısının 

daha ileriye taşınması" 

gerektiğini vurguladı. 

Toplantıda AS-KE  Vizyon 

2023 Belgesinin felsefesi , 

dayanak noktası  ,amaçları ve 

hedeflerinden hareketle 

bakanlığın planı ve ilimizde 

uygulayacağımız 

hedeflerimizin neler olacağı 

konuşuldu. 2015-2019 Stratejik 

Planımızın başarısı, hedeflere 

ulaşılma seviyesi göz önünde 

bulundurularak  2019-2023 

Stratejik Planı Vizyon 2023 

Belgesi ışığında bu toplantıda 

temelleri atılmıştır.  

 

 

İlimizin 2019-2023 Stratejik Planlama süreci ile ilgili Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planlama Ekibi, 4  İlçemiz Milli Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Birimi Şube 

Müdürleri ve Birim Şefleri ile toplantı yapıldı. Toplantıda ilimizin GZFT Süreci (SWOT 

olarak da bilinen Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit analizi), İç Paydaş Analizi Değerlendirmesi ve 

MEB 2023 Vizyon Belgesi üzerinde durularak, Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik 

Planının hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Batman Milli Eğitim  
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Müdürlüğü Stratejik Planı GZFT analizi süreci Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) tekniği ile oluşturulup önceliklendirilmiştir.   

2019-2023 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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4-Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 
 

1. Okul Müdürlerine Kapsayıcı Eğitim Semineri Veriliyor 

Hizmet içi eğitim kapsamında Batman merkezde bulunan Okul Müdürlerine Kapsayıcı Eğitim 

seminerleri veriliyor. 

Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam eden ve beş gün sürecek olan kapsayıcı 

eğitim seminerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran seminerin bir oturumuna 

katıldı. Oturum 

sonunda Okul 

Müdürlerine hitap 

eden İl Milli 

Eğitim Müdürü 

Kurtaran, 

Kapsayıcı Eğitim 

seminerinin kişisel 

gelişime katkı 

sağladığına dikkat 

çekti. 

 

Kapsayıcı 

eğitim seminerleri 

fayda görülecek 

eğitimlerdir diyen, 

Kurtaran; “Günün bu 

saatinde buradayız çünkü bir derdimiz var ve ihtiyaç hâsıl olduğu için bu eğitimi alıyoruz.  Aslında 

biz bu eğitim çalışmalarını kendi gelişimimiz için yapıyoruz. Biz bu eğitimleri aldıkça kendi 

tekâmülümüzü sağladıkça, tecrübe edindikçe bize emanet edilen çocuklar bundan fayda görecek. 

Öğretmen, taşıyıcı değildir, öğretmen kendisinden sudur eden bilgiden başkasının fayda gördüğü 

kişidir. Öğretmen kendi bilgisini geliştirdikçe yanındakiler de o bilginin bereketinden faydalanır. 

Onun için idareciler olarak burada aldığınız eğitimle edindiğiniz bilgiyi öğretmenlerimiz sizde 

görecek, öğrencilerde öğretmenlerinde görecek. Ben bu seminerin hayırlı olmasını diliyorum, 

gerçekleşmesinde emeği geçen idareci ve formatör arkadaşlara teşekkür ediyorum, ayrıca bu eğitime 

zaman ayırarak katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu. İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın ziyaretinde Şube Müdürü Mehmet Şirin Temiz de hazır bulundu. 

 

 

 

2. Okul İdarecilerine Yönetici Gelişim Konferansı Verildi 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Yönetici Gelişim Programı  (YÖGEP) 

kapsamında Akşemseddin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde konferanslar dizisinin 

ilki gerçekleşti. Batman Gazi İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen konferansa İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürü Mehmet Işık ve ilimiz merkezde eğitim veren İmam 

Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokul müdürleri katıldı. Konferans İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
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Kurtaran’ın kısa selamlama konuşmasının ardından, Araştırmacı Yazar Mehmet Zeki Kurt’un 

Merhum Doç. Dr. Abdulcelil Candan 

Hocanın Din Eğitimine Katkıları 

konulu sunumu ile gerçekleşti. 

 

Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğünün Yönetici Gelişim 

Programı  (YÖGEP) kapsamında 

gerçekleşecek olan konferanslarla 

okul idarecilerine eğitimde 

değişim dönüşüm,  eğitim 

liderliği ve yönetim becerilerinin 

kazandırılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

5-Yerel Projeler ve AB Projeleri 
 

1. ‘Batman STEM ile Kalkınıyor’ İşbirliği Protokolü İmzalandı 

Batman Belediyesi, Batman Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Batman STEM ile 

Kalkınıyor’ projesi işbirliği protokolü Batman Belediyesi Meclis Salonunda imzalandı. 

Batman Belediyesi Meclis 

Salonunda gerçekleşen imza 

törenine Belediye Başkan 

Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, 

Batman İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran, 

Belediye Başkan Yardımcısı 

Adnan Yürük ve basın 

mensupları katıldı. 

Batman Belediyesi, Kısa 

adı STEM olan Science (Fen), 

Technology (Teknoloji), 

Engineering (Mühendislik) ve 

Mathematics (Matematik) 

projesi için Batman Valiliği ve 

İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile 

protokol imzaladı.  Sanayi ve Teknoloji 

alanlarında gelişen ülkelerin en çok dikkat çeken özelliği yaptıkları AR-GE (Araştırma Geliştirme) 

çalışmaları ve buna bağlı olarak geliştirdikleri ürünlerin sayısı ve bu ürünlerden elde ettikleri gelirin 

yüksek olmasından kaynaklandığını ifade eden Başkan Vekili Aksoy, STEM-Robotik ve Kodlama 

eğitim merkezleri sayesinde öğretmen ve öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri kazandırılmaya 

çalışıldığını söyledi. Başkan Vekili Aksoy’un konuşmasının ardından Batman İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran kısa bir konuşma yaptı. 
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Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “ Öncelikle bu desteğinizden ve geçen yıldan 

bu yana eğitim kurumlarımıza yaptığınız desteklerden dolayı camiamız adına size teşekkür ederim. 

Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü önemli bir proje ve bu bir başlangıç. Bu proje ile beraber 

öğrencilerimize endüstriye dönük bir ufuk kazandırılacak, girişimcilik kazandırılacak. Biz bu manada 

bu projenin yürütülmesi için 40 öğretmenimizi eğittik. Bu eğitimlerimiz devam edecek. Bu proje 

ilimize ve ülkemize hayırlı olsun.” diye konuştu. 

Yapılan protokol kapsamında 3 lise, 3 ortaokul ve 2 ilkokul, 3 bilgi evi ile Ahmet Güneştekin 

Kültür ve Sanat Merkezinde söz konusu STEM, Robotik ve kodlama atölyeleri kurulacak. 

Robotik ve kodlama atölyeleri projesi ile Yunus Emre İlkokulu, Kültür İlkokulu, Abdülcelil 

Candan İmam Hatip Ortaokulu, TÜPRAŞ Ortaokulu, İMKB Belde Ortaokulu, Raman Anadolu 

Lisesi, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ziya Gökalp Anadolu Lisesi, Huzur Mahallesi 

Ahmet Kaya Bilgi evi, Petrolkent Mahallesi Bilgi Evi, Beşevler Mahallesi Bilgi Evi, Ahmet 

Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde STEM eğitimleri verilecek. 

2. Yeni Eğitim Yılının İlk Öğretmen Buluşması Gerçekleşti 

2018-2019 Eğitim öğretim yılının ilk ‘Öğretmen Buluşmaları’ programı İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran başkanlığında öğretmenevinde gerçekleşti. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

’Nitelikli Eğitime Kararlı’ 

Adımlar ana projesi içinde yer 

alan öğretmen buluşmalarının 

bu yıl gerçekleşen ilk 

programında İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran, 

STEM, Robotik Kodlama 

öğretmen gurubuyla 

öğretmenevi toplantı salonunda 

bir araya geldi. Öğretmen 

buluşmaları programının açış 

konuşmasını yapan İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, yaz tatili döneminde 

yoğun bir çalışma yürüten STEM, 

Robotik Kodlama Öğretmen gurubuna 

özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

Kurtaran; “Değerli arkadaşlar yeni eğitim öğretim yılının ilk öğretmen buluşmasında sizlerle bir 

araya gelmek istedik, davetimize icabet ettiğiniz için ve ayrıca yaz sıcaklarına rağmen yaz tatili süreci 

içinde STEM, Robotik Kodlama çalışmalarında gösterdiğiniz fedakârlık ve özverili çalışmadan 

dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin gelecekte her açıdan bağımsız ve hak ettiği en iyi durumda 

olabilmesi için toplumun ve bize emanet edilen çocukların bu günden zihinsel olarak endüstri 4,0 

dönemine hazırlamak biz öğretmenlerin görevi. Büyük ve köklü bir medeniyeti olan toplumumuz 

maalesef endüstri 1, endüstri 2 ve endüstri 3 dönemini kaçırdı ve son 200 yıldır endüstri devrimini 

yakalayanların gerisine düştü. Ancak bu gün artık toplum olarak diğer toplumların gerisinde 

kalmamak ve yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmak, tam bağımsız bir şekilde çağı yakalamak için 

endüstri 4.0 ‘ı kaçırmamız lazım. Hem toplumumuz hem de bize umut bağlayan etrafımızdaki ve 

gönül coğrafyamızdaki tüm toplumlar için bunu başarmak zorundayız. Bize düşen toplumu zihinsel 
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olarak bu sürece hazırlamak, çocuklarımızı bu doğrultuda eğitmek ve onlara iyi bir şekilde rehberlik 

etmektir. 

Bu alandaki çalışmalarımızın ilk önemli adımını Bilim Sanat Merkezimizde ilimize 

kazandırdığımız STEM, Robotik Kodlama inovasyon merkezimiz oldu. Bu adımın ardından 

Belediyemiz ile yaptığımız protokol kapsamında 8 ayrı okulumuza STEM, Robotik Kodlama eğitimi 

verilecek küçük merkezler kuruyoruz. İnşallah bu heyecanımızı daha da arttıracak, çalışmalarımızı 

daha ileri bir safhaya taşıyacak yeni bir projemizi DİKA’ ya sunduk. Projemiz geçerse Türkiye 

genelindeki en iyi merkezlerden biri inşallah ilimizde olacak. Bu merkezlerimizde eğitim görecek 

çocuklarımız geleceğe daha iyi hazırlanacak ve endüstri 4.0 çağını yakalayacak. Bunun için 

çalışmalarımızı daha fazla arttırarak durumumuzu her yeni günde, mevcut durumdan daha ileri bir 

noktaya taşımamız gerekir.” diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından STEM, Robotik Kodlama 

inovasyon merkezi il sorumlusu Ömer Çiftçi 18. Yüzyılda başlayan endüstri süreci ve endüstri 4,0 ile 

ilgili sine vizyon destekli bir sunum yaptı. Program öğretmenlerin görüş ve önerilerini ifade 

etmelerinin ardından toplu hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

3. Mesleki ve Teknik Lisesi İdarecileriyle Toplantı Yapıldı 

İlimiz genelinde eğitim hizmeti veren Mesleki ve Teknik lise idarecilerine yönelik yeni eğitim 

öğretim ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme 

toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, mesleki ve teknik eğitim kurumlarından 

sorumlu Şube Müdürü Abdulvahap Hınç ile ilimiz genelinde mesleki ve teknik eğitim hizmeti veren 

okul ve kurum idarecileri katıldı. Toplantı Şube Müdürü Abdulvahap Hınç’ ın 2017-2018 eğitim 

öğretim döneminin 

değerlendirmesi ve yeni eğitim 

öğretim yılında yapılması ve 

dikkat edilmesi gereken 

hususlar konusunda yaptığı 

bilgilendirme konuşmasıyla 

başladı. Yapılan konuşmanın 

ardından STEM ve Robotik 

Kodlama İnovasyon Merkezi 

İl Sorumlusu Ömer Çiftçi’ 

nin endüstri süreci ve 

geleceğin Endüstri 4,0 

dönemi ile ilgili sine vizyon 

gösterisi eşliğinde bir sunum 

yaptı. Toplantı İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın 

konuşmasıyla devam etti. 

Bir önceki eğitim öğretim yılında yapılan özverili çalışmalardan dolayı okul idarecilerine 

teşekkür ederek başlayan İl Milli eğitim Müdürü Kurtaran; “ Değerli arkadaşlar meslek liselerimizde 

en büyük sorunumuz devamsızlıktır ve devamsızlık konusunu önemsiyoruz. Bu nedenle öğrencinin 

devamsızlığı konusunda iyi bir takip ve veliyle sağlıklı bir diyalog içinde olmamız gerekir. 

Mesleki ve Teknik Liseler olarak geçen yıl gerçekleştirdiğiniz sosyal projeler ve çalışmalarınız 

hem ihtiyaç sahibi ailelere katkı hem de öğrencilerimizin mesleki tecrübe kazanmaları anlamında 
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güzel çalışmalardı. Yine okullarımız için ürettiğiniz masa sandalye, sıra ve diğer okul donanımları ile 

benzeri çalışmalarla hem milli ekonomiye katkı sunuyorsunuz hem de bu şehrin bir nevi yükünü 

sırtlıyorsunuz. Bu çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılı daha 

farklı ve yeni bir başlangıç olacak. Yani bu sene geçmişteki çalışmalardan daha fazla çalışma ve yeni 

projelerle inşallah daha farklı çalışmalar yapacaksınız. 

Değerli arkadaşlar geçen yıl TÜBİTAK’a en çok proje sunan ve projeleri kabul gören okul gurubu 

meslek liselerimiz oldu. Bu okullarımızdan fizik, kimya ve matematik projeleri çıktı. Bunlar 

övünülecek şeyler ama bu Batman gibi bir şehre yetiyor mu? Tabi ki yetmiyor. İlimizi mesleki 

eğitimde, teknolojide, kültürde ve sanatta marka şehir yapmalıyız. 

Değerli arkadaşlar özellikle bu günkü bilgilendirme toplantımızda size yapılan endüstri 4,0 

sunumu ile amacımız; eğiteceğimiz çocuklara geleceğe yönelik bir ufuk kazandırmak, onları 

geleceğin mesleklerine yöneltmek ve onları bu günden geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Dünya 

hızla değişiyor ve bu değişim her geçen gün daha da hızlanarak devam ediyor. Bu nedenle bize düşen 

görev bize emanet edilen çocukları bu değişime uygun şekilde eğitmektir. Yani 15-20 yıl sonrasında 

teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanan, teknolojik alanda ülkesine katma değer kazandıran, çağın 

gerisinde olamayan, yeni buluşlarla yeniçağlara kapı açabilecek, kendisine özgüveni olan bireyler 

olarak onları yetiştirmektir.” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaranın konuşmasının 

ardından bilgilendirme toplantısı görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi. 

4. Kurtaran, Aday Öğretmenlerle ‘Öğretmen Buluşmaları’ Kapsamında Bir 

Araya Geldi 

Bu hafta aday öğretmenlerin konuk edildiği ‘Öğretmen Buluşmaları’ programı İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında öğretmenevinde gerçekleşti. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ’Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ ana projesi içinde yer alan 

öğretmen buluşmalarında İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, aday öğretmen gurubuyla 

öğretmenevi toplantı salonunda bir araya geldi. Öğretmen buluşmaları programında konuşma yapan 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, aday öğretmenlere hitaben; ‘Batman’a hoş geldiniz, yeni 

başladığınız öğretmenlik mesleğiniz hayırlı uğurlu olsun.’ dedi. 

Kurtaran; “Değerli 

arkadaşlar yeni eğitim 

öğretim yılının aday 

öğretmenlerle yapılan ilk 

öğretmen buluşmasında 

sizlerle bir araya geldik, 

davetimize icabet ettiğiniz 

için size teşekkür ediyorum. 

Sizler bu büyük ailenin en 

genç fertlerisiniz. Değerli 

genç meslektaşlarım sohbet 

havasında 

gerçekleştirdiğimiz öğretmen 

buluşmalarını 3 yıldan bu 

yana haftada bir 

gerçekleştiriyoruz. Bu 

buluşmalarda öğretmenlerimizle 

sohbet ediyor, görüş ve önerilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Bugün de mesleğe yeni başlayan siz 
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genç meslektaşlarımıza ilimizin durumu hakkında bilgi vereceğiz hem de birkaç hususta 

yürüttüğümüz önemli çalışmaları konuşacağız. 

İlimizde okul öncesi okullaşma oranı 2 yıllık süreç içinde %35’lerden % 93 seviyesine çıkarılarak 

bu alanda başarılı bir çalışma yürütüldü, okul öncesi okullaşma eğitimde başarıyı daha ileriye 

taşıyacak önemli bir adım bunun meyvesini inşallah önümüzdeki yıllarda göreceğiz. 

Yine ilimizde okur sayısını arttırmak için başlatmış olduğumuz her öğrenciye bir kitap 

çalışmamızı gerçekleştirerek kısa süre içinde 170 bin öğrencimizi 170 bin kitapla buluşturduk. Biz 

bu çalışmamızın bundan sonraki aşamasını kitap okuma yılı olarak belirledik. Okul kütüphanelerine 

kazandırdığımız kitapların bundan sonra okutulması aşamasında siz değerli öğretmenlere önemli 

görevler düşüyor. Çocuğun kitaba merak duymasını siz sağlayacaksınız ve zaman zaman sınıf 

ortamında işlediğiniz bir dersi çocukları kütüphaneye götürerek orada işleyin. Çocuk kitaba dokunsun 

kitaba merak duysun, kitabı okusun, okur sayısı artsın, düşünen muhakeme eden bireyler çoğalsın. 

Yetenek ve becerilerine göre çocuğa rehberlik yaparak ülkemizin insan kaynaklarını heba 

etmeden geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeliyiz. Ülkesine, milletine faydalı; manevi değerlerine 

bağlı bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanan, üreten ve buluşlarıyla ülkesine katma değer katan 

bireylerin yetiştirilmesi sorumluluğu biz öğretmenlerin üzerindedir. Çünkü kişiyi yetiştirme 

sorumluluğumuz var, bize emanet edilen çocuğun her şeyinden sorumluyuz. Öğretmen yaşadığı 

toplumun aydınıdır, ilmi ve vicdani mimarıdır. Aynı zamanda öğretmen kendi kişisel gelişimini 

sağlayan, kendi eksikliklerini gören ve gideren yaşadığı her anı tekâmüle ulaşma çabası içinde 

olandır. 

Kurtaran konuşmasında ayrıca ilimizde kurulan inovasyon merkezi; bu merkezde verilen STEM, 

Robotik Kodlama çalışmaları ile bu alanda hedeflenen çalışmaları anlattı. İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından program, öğretmenlerin görüş ve önerilerini ifade 

etmeleri ve toplu hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. Toplantıda Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş’ 

da hazır bulundu. 

5. Eğitimcilere STEM Konulu Konferans Verildi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Sanat Merkezi bünyesinde hizmet veren İnovasyon Merkezinde 

öğretmenlere yönelik program düzenledi. 

İl Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşen konferansa Vali Yardımcısı Mekân Çeviren, 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, ilgili Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Okul Müdürleri ve 

çeşitli branşlardan öğretmenler katıldı. Konferansta kısa bir selamlama konuşması yapan İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, konferansın önemine dikkat çekti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “Sayın Valim, bizi kırmayıp davetimize icabet eden 

Yıldız Teknik Üniversitesinden değerli hocam Prof. Dr. Orhan İçelli ve değerli meslektaşlarım 

konferansa katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün bize değerli hocamız 

tarafından anlatılacak olan STEM konusu çok önemli bir konu ve Batman’da da sizler bu konunun 
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üzerinde çok itina ve hassasiyetle 

duruyorsunuz. Sayın hocamız 

burada yapacağı sunumlarla 

birçok şeyin yeniden farkına 

varmamıza da vesile olacak.” 

diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Kurtaran’ ın konuşmasının 

ardından Yıldız Teknik 

Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Nükleer Fizik Ana 

Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Orhan İçelli kürsüye gelerek 

STEM’ in ne olduğunu, Türkiye 

ve Dünyadaki gelişim sürecini 

örneklerle anlattı. Prof. Dr. Orhan 

İçelli sunumunda STEM’ in nitelikli 

nesiller yetiştirmek ve gelecekte söz sahibi olmak için ülkemiz adına kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğuna 

dikkat çekti. 

 

 

6. Yeni Eğitim-Öğretim Yılının İlk Okur-Yazar Buluşması Gerçekleşti 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

tarafından yürütülmekte olan 

“Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” 

projesi kapsamında Eğitimci-Yazar 

Prof. Dr. Nurullah Genç öğrenciler 

buluştu. 

“Okurlar Yazarlarla Buluşuyor 

Projesi’ kapsamında Eğitimci-

Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, yeni 

eğitim öğretim yılının ilk 

programında Mehmet Şimşek Kız 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 

öğrencileriyle bir araya geldi. Yazar 

Genç, konuşmasında ülkemizin 

kültür ve edebiyat alanında hangi 

düzeyde olduğunu, başka ülkelerden 

örnekler vererek anlattı. Daha sonra 

öğrencilere şiirler okudu. Eğitimci-Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç konuşmasının ardından 

öğrencilerin sorularını cevapladı. 
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7. Kurtaran, Rehber Öğretmenlerle ‘Öğretmen Buluşmaları’ Kapsamında Bir 

Araya Geldi 

Bu hafta rehber öğretmenlerin konuk edildiği ‘Öğretmen Buluşmaları’ programı İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında Öğretmenevinde gerçekleşti. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ’Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ bünyesinde yer alan Öğretmen 

Buluşmaları Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, rehber öğretmen 

gurubuyla Öğretmenevi toplantı salonunda bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 

konuşmasında rehber öğretmenlere 

hitaben: Sonraki nesillere daha 

güzel ve yaşanabilir bir dünya 

bırakmak için azami gayret 

göstermenin gerektiğini 

söyledi. 

Kurtaran; “Değerli 

arkadaşlar 3 yıldan bu yana 

çarşamba günleri 

gerçekleştirdiğimiz öğretmen 

buluşmalarında bu hafta sizlerle 

buluşmak istedik. 

Programımızın formatı gereği 

bir araya geldiğimiz 

öğretmenlerimizin görüş ve 

önerilerini dinleme adına güzel bir 

fırsatımız oluyor. 

Rehber Öğretmen, bireyin geleceğine önemli bir şekilde etki edebilen bu işin pedagojik eğitimini 

alan öğretmen demektir. Sizin çalışmalarınız çabalarınız bizler için önemli çünkü öğrencilere,  

öğretmenlere ve velilere yol gösterici bir rolünüz var. Rehberlik etmek çocuğun geleceği adına daha 

sağlıklı bir karar almasında, öğretmenin daha etkin bir eğitim vermesinde ve velinin doğru bir şekilde 

eğitime katılması önemli bir faktördür. Bunun için değerli arkadaşlar bize emanet edilmiş olan 

dünyamızı daha güzel ve daha iyi bir şekilde bizden sonraki nesillere bırakmak için hepimize önemli 

görevler düşmektedir.” diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından program, Rehber 

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini ifade etmeleri ve toplu hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

8. Yazar Tuncel Altınköprü Öğrencilerle Buluştu 

‘Okurlar Yazarlarla Buluşuyor Projesi’ kapsamında Yazar Tuncel Altınköprü öğrencilerle bir 

araya geldi. 

Batman 2. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında ilimizde bulunan Yazar Tuncel Altınköprü 

‘Okurlar Yazarlarla Buluşuyor Projesi’ çerçevesinde Fatih Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Okulun 

konferans salonunda gerçekleşen programa öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yazar Tuncel 

Altınköprü konuşmasında öğrencilere örnek alınacak şahsiyetlerde olması gereken vasıflar konusunu 

işleyerek öğrencilerle sohbet etti, onların sorularını cevapladı. Program yazarın kitaplarını 

imzalamasıyla sona erdi. 
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9.  Yazar Melih Tuğtağ Öğrencilerle Buluştu 

Okurlar Yazarlarla Buluşuyor Projesi’ kapsamında Yazar Melih Tuğtağ öğrencilerle bir araya 

geldi. 

Batman 2. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında ilimizde bulunan Yazar Melih Tuğtağ ‘Okurlar 

Yazarlarla Buluşuyor Projesi’ çerçevesinde Fatıma Zehra İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle 

buluştu. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yazar 

Melih Tuğtağ konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet edip onların sorularını cevapladı. Program 

yazarın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. 

 

10.  Öğretmen Buluşmalarında Doğum Günü Sürprizi 

Bu hafta Öğretmen Buluşmalarına davet edilen öğretmenlere doğum günü sürprizi yapıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ’Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ ana projesi kapsamında 

düzenlenen Öğretmen Buluşmalarına bu hafta davet edilen öğretmenlere yapılan sürpriz doğum günü 

kutlaması kendilerine duygulu anlar yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın talimatıyla, 

bu haftaki Öğretmen Buluşmalarına doğum günü 1 Kasım olan öğretmenler tespit edilerek programa 

davet edildi. Batman Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen Öğretmen Buluşmaları 

programında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğretmenliğin 

sorumluluğu çok olan, zor ve itibarlı bir meslek olduğunu söyledi. 

Kurtaran; “Değerli 

meslektaşlarım sohbet 

havasında 

gerçekleştirdiğimiz 

öğretmen buluşmalarını 3 

yıldan bu yana haftada bir 

gerçekleştiriyoruz. Bu 

buluşmalarda 

öğretmenlerimizle sohbet 

ediyor, görüş ve 

önerilerini dinleme fırsatı 

buluyoruz. Yerelde 

çözülebilecek olan 

sorunları çözüme 

kavuştururken yereli aşan 

sorunları da gerekli 

mercilere ulaştırıyoruz. Aynı 

zamanda öğretmen buluşmalarında birbirimizin fikirlerinden de yararlanma fırsatı buluyoruz. Ben 

sözü fazla uzatmadan siz değerli öğretmenlerimi dinlemek istiyorum.” diye konuştu. İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından öğretmenler söz alarak görüş ve önerilerini 

ifade ettiler. Yaklaşık 2 saat süren programın sonunda doğum günleri 1 Kasım olan davetli 

öğretmenlere sürpriz yapıldı ve üzerinde ‘Öğretmenim’ yazan doğum günü pastası toplantı salonuna 

getirtilerek öğretmenlerle beraber kesildi. Yapılan sürprizle duygulanan öğretmenleri tek tek kutlayan 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran kendilerine kitap ve kalem hediye etti. Program bitiminde 

öğretmenleri salonun kapısından tek tek uğurladı. 
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11.   Eğitimci Yazar Ali Emre, Öğrencilerle Buluştu 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” 

projesi kapsamında Eğitimci Yazar Ali Emre öğrencilerle bir araya geldi. 

“Okurlar Yazarlarla Buluşuyor Projesi’ kapsamında Eğitimci Yazar Ali Emre, Batman 

Öğretmenevinde okullarda kitap okuma gurubu öğrencileriyle bir araya geldi. Batman 

Öğretmenevinde gerçekleşen okur-yazar buluşmasına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 

Öğretmenler ve okuma gurubu öğrencileri katıldı. Okuryazar buluşması İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasıyla başladı. Kurtaran konuşmasında; “Sevgili gençler bugün burada 

çok değerli bir misafirimiz var aynı zamanda kendisi bir eğitimci. Hocamız gelmeden önce zaten siz 

kendisini kitaplarıyla tanıdınız. Kitaplarıyla tanımış olduğunuz misafirimizle buluşmanız da bu 

sebeple daha sıcak ve samimi olacaktır. Okur- Yazar Buluşmaları vesilesiyle davetimizi kırmayıp 

ilimize teşrif eden hocamıza teşekkür ediyoruz. 

Sevgili gençler geçen yıldan 

bu yana başlattığımız okuma 

guruplarındaki çabanızda ve 

aynı kararlılıkla bu çabayı 

gösteriyor olmanızdan 

memnunuz, sizin 

çalışmalarınızdan haberdarım, 

bu çabalarınız bizim 

umudumuzu daha da arttırıyor.  

Kitap okuyarak sürekli 

kendinizi geliştiriyorsunuz, 

zihninizi yeniliyorsunuz, 

bilginizi güncelliyorsunuz 

kısacası sürekli kendinize bir 

şeyler katıyorsunuz yani bu 

manada sürekli büyüyorsunuz bu 

gerçekten bizi mutlu ediyor. Bizde fırsat 

buldukça Ali Emre hocamız gibi değerli yazarlarımızı sizlerle buluşturmak için gayret ediyoruz. Bu 

tür buluşmaların manası çok fazla kalıcılığı çok daha fazla” diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından Eğitimci Yazar Ali Emre, 

öğrencilere hitap etti. Eğitimci Yazar Ali Emre konuşmasına 30-40 yıl öncesinin Türkiye’si ile 

bugünün Türkiye’sinin imkânlarını anlatarak başladı. Ardından Batının her fırsatta sürdürdüğü haçlı 

seferleri sürecini ve Ortadoğu’daki durumun dünü bu gününü örnekler vererek anlattı. Tarih boyunca 

yaşanan o süreçte haçlı seferlerine ve işgallere karşı verilen mücadelenin kahramanlarını ve o 

kahramanların zor şartlardaki gayretlerini anlatarak günümüzde; ülkemize ve Ortadoğu’ya yönelik 

gizli ve açık devam eden saldırıların önüne geçebilmek, bunları bertaraf etmek, dünyada söz sahibi 

olmak ve adaleti tesis etmek için öğrencilere kendilerine sunulan imkânları çok iyi kullanmalarını, 

başarılı olmak için sürekli kitap okuyup hangi işi yapacaklarsa en iyisi olma gayreti içinde olmalarını 

tavsiye etti.  Eğitimci Yazar Ali Emre, yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını 

cevapladı. 
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12.  Farabi Anadolu Lisesinde ‘Kitap ve Okuma Kültürü Üzerine ’Söyleşi 

Gerçekleştirildi 

  ‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ bünyesinde yer alan “Batman Her Yerde Okuyor” projesi 

etkinlikleri çerçevesinde yeni eğitim öğretim yılının ilk söyleşisi Batman Farabi Anadolu lisesinde 

gerçekleşti. Batman Farabi Anadolu Lisesi Konferans salonunda “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine 

yapılan söyleşide öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kitap okumanın 

önemine ve kitap okuma kültürünün insan hayatına katkısına dikkat çekti.Kitap okuma kültürünün 

oluşması için toplumdaki bireylerin kitap okumaya başlaması ve bunu bir alışkanlık haline getirmeleri 

gerektiğini söyledi. 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran: 

“Okuma ufku açar, zihni 

açar, beyni geliştirir, bu 

kadar fayda sağlayan bir 

şey niye bizde az, bizim 

temel sorunumuz bu. 

Önemine inandığımız, 

yapmadığımız için 

üzüldüğümüz okuma 

alışkanlığını toplum olarak 

ülke olarak niye 

kazanamıyoruz. İşte biz bu 

tür söyleşilerimizi biraz da 

buna dikkat çekmek için 

gerçekleştiriyoruz. Sevgili 

gençler, kitap okumayı bir alışkanlık 

haline getirmeliyiz. Kendimizi güzel ifade etmek,  kaliteli bir üniversiteye gitmek, iyi bir meslek 

sahibi olmak ve ilerde okumadığımız için pişman olmamak içinde çok okumamız gerekiyor. Okulda, 

evde, araçta, durakta, kısacası her yerde her fırsatta okumalıyız. Çevremize bu şekilde örnek bireyler 

olmalıyız. 

Sevgili gençler Kitap okuyarak bilgi sahibi olabiliriz, bilgi sahibi olursak kendimize faydamız 

oluruz, kendimize faydamız olduktan sonra çevremize ve insanlığa faydamız olur. Bu insan olarak 

bizim görevimiz. İnsan yaşadığı yeri güzelleştirir merhametli olur, adil olur, insanlara faydası olur. 

Peygamber Efendimiz ne diyor ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır.’ O zaman bizim 

bunları yapabilmemiz için bilgi sahibi olmamız gerekir bilgi sahibi olmak içinde çok okumamız 

gerekir. Kişiyi saygın kılan kişiyi muteber kılan bilgidir ve bilgi dışında sahip olduğumuz her şey bir 

gün biter ama bilgi böyle değil, bilgi harcandıkça artar, saygınlık ve itibarı arttırır. Hepimiz de 

toplumda saygın ve itibarlı olmak isteriz. Daha güzel bir gelecek daha güzel bir hayat için yapmanız 

gereken şey çok okumaktır. Bundan dolayı geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanız için okuma 

kültürünün yaygınlaştırılması meselesi üzerinde ısrarla duruyoruz.” diye konuştu. 

Söyleşi, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından öğrencilerin kitap 

ve okuma kültürü üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmeleriyle sona erdi. Söyleşinin sonunda 

öğrencilere kitap hediye edildi. 
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13.  “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” 

Batman’ın Beşiri İlçesi’nde “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” projesi kapsamında öğrenciler 

yüzlerce fidan dikti. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “Fidanlar 

Fidanlarla Büyüyor” İş Birliği 

Protokolü kapsamında Beşiri 

ilçesinde fidan dikim etkinliği 

düzenlendi. 

İlimizde yaşanan hava 

muhalefeti nedeniyle bu güne 

ertelenen etkinliğine, Beşiri 

Kaymakamı Mustafa Maslak, İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, İl Tarım Ve Orman 

Müdürü Nurettin Kıyas, Orman 

İşletme Müdürü Terzan 

Gürbüz, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Ubeydullah Aydın, ilçe 

daire amirleri, okul müdürleri, 

öğretmenler ve öğrenci katıldı. 

Ülkemizin yeşil dokusuna katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, 

çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda 

farkındalığı artırmak amacıyla yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen törende öğrenciler 

büyük bir coşku içerisinde fidan dikti.  Fidan dikiminin ardından öğrencilere günün anısına Orman 

İşletme Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi. 

 

 

14.  Öğretmen Buluşmaları Devam Ediyor 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi projesinde 

(PİCTES) görevli öğretmenlerin katıldığı ‘Öğretmen Buluşmaları’ programı İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran başkanlığında Öğretmenevinde gerçekleşti. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ’Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ ana projesi kapsamında yer 

alan öğretmen buluşmalarının bu hafta gerçekleşen programında İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, PİCTES projesinde görevli öğretmen gurubuyla Öğretmenevi toplantı salonunda bir araya 

geldi. Öğretmen buluşmaları programının açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran; İlimizde bulunan Suriyeli çocuklara verilen Türkçe eğitimi ile çocukların eğitim 

sistemimize dâhil edilmelerinin daha da hızlandığını söyledi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından program, öğretmenlerin 

görüş ve önerilerini ifade etmeleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Gerçekleşen programda 

Şube Müdürü Abdulhakim Doğu da hazır bulundu. 
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15.  Vali Hulusi Şahin’in Eşi Ebru Şahin, Minik Öğrencileri Ziyaret Etti 

Vali Hulusi Şahin’ in eşi Ebru Şahin, Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesinin alt bileşeni 

olan Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitleri, Gültepe ve Yağmur Anaokullarını 

ziyaret etti. Okul ziyaretleri 

sırasında Şahin’ e İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi Proje Ekibi eşlik etti. 

Okul ziyaretleri sırasında 

eğitim-öğretim faaliyetleri 

hakkında yetkililerden bilgi 

alan Şahin, İlimizde Nitelikli 

Eğitime Kararlı Adımlar 

Projesi’ nin yürütülmesinde 

öğretmenlere önemli görevler 

düştüğünü belirterek okul 

öncesi eğitimin önemine 

değindi. Çocuklarımıza milli ve 

manevi değerlerin anlatılmasının 

çok önemli olduğunu ifade etti. 

İlimizde daha önce yürütülen 

“Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum” projesiyle Batman’ ın okul öncesi eğitimde 

Türkiye’nin örnek illerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Proje kapsamında hedefimizin İlimizde 

bulunan her çocuğumuzun bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamak olduğunu söyledi. 

Ziyaret ettiği her okulda öğretmenlerle bir araya gelen Şahin, onlarla bir süre sohbet ederek, 

yürüttükleri eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra sınıfları ziyaret ederek minik 

öğrencilerle yakından ilgilendi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. 

Okullarda yürütülen faaliyetler nedeniyle okul yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ederek 

kendilerine başarılar diledi. 

Şahin, önceliği anaokullarına vererek farklı kademelerde okul ziyaretlerinin devam edeceğini 

söyledi. 

Şahin, ziyaretlerinin ardından eğitim yuvalarından ayrıldı. 
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6- TÜBİTAK Projeleri 
 

1. Batman “TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” nda 

Başarılarını Yıldan Yıla Arttırmaya Devam Ediyor 

2016 yılından itibaren ilimiz Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız 

“TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi” ne katılımda başarısını istikrarlı 

bir şekilde devam ettirmektedir. 

2016 yılında Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğüne bağlı 

okullarımızdan “TÜBİTAK 

Lise Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışması Sergisi” 

ne Biyoloji dalında 1 proje, 

Kimya dalında 1 proje, 

Psikoloji dalında 3 proje, 

Sosyoloji dalında 3 proje ve 

Teknoloji Tasarım dalında 2 

projeyle toplamda 10 

projesi davet edilerek 

Türkiye genelinde en çok 

projesi davet edilen 4. il olma 

başarısını gösterdik. 2017 

yılında ise Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğüne bağlı okul-kurumlarımızdan “TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması Sergisi”ne Değerler Eğitimi dalında 3 proje, Matematik dalında 2 proje, Psikoloji dalında 

3 proje, Sosyoloji dalında 3 proje ve Teknoloji Tasarım dalında 2 proje olmak üzere toplam 13 proje 

ile 81 il içinde en çok projesi davet edilen 4. il olma başarısını gösterdik. İlimizin 2016 ve 2017 

yılındaki başarısının ardından 2018 yılında da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 

okul-kurumlarımızdan “TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi”ne 

Değerler Eğitimi alanında 2 proje, Kimya alanında 2 proje, Matematik alanında 1 proje, Psikoloji 

alanında 4 proje ve Teknolojik Tasarım alanında da 2 proje ile 81 il içinde 11 proje ile en çok projesi 

davet edilen 4. il olarak son yıllardaki başarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettirdik. 

 

2. TÜBİTAK Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Milli eğitim bakanlığı ile TÜBİTAK arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında; bilim ve 

kültürün gelişmesine yönelik hazırlanan ‘TÜBİTAK Bilim Fuarları’ ve ‘2204 TÜBİTAK 

Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Batman Üniversitesi şehir yerleşkesi kampüsünde bulunan konferans salonunda gerçekleşen 

toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş, Proje İl 

Temsilcisi Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Güllü, Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi, 

ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının koordinatör öğretmenleri katıldı. Tanıtım ve bilgilendirme 

toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın açış konuşmasıyla başladı. Kurtaran; “ Çok 

kıymetli meslektaşlarım bugün yine çok önemli bir konu için toplanmış bulunmaktayız. Hepimiz 
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biliyoruz ki günlük işlerimizde bile bir plan var hatta öncesinde belki bir projeyi zihnimizde 

kurguluyoruz ve ona göre iş yapıyoruz. Bu nedenle diyoruz ki artık çocuklarımız işlerini bir plana, 

projeye uygun yapsınlar.  Batman olarak şu an ortaöğretim projelerinde sizin çalışmalarınızla 

kendisinden en çok söz ettiren iliz.  Van Bölge Finallerine son iki yılda en çok proje gönderen il olma 

başarısı gösterdik. 2016’da 316, 2017’de 470 proje sunduk. Bu sene de 745 proje sunarak, bizden çok 

daha fazla öğrencisi, kurumu olan illeri geride bırakıp bölge bazında en fazla proje sunan il olduk ve 

Türkiye genelinde de 4. il olma başarısını gösterdik. Batman olarak sadece nicel birinciliğimiz yok 

aynı zamanda nitel birinciliğimiz de var. Van Bölge Finalinde 13 bilim gurubundan 9’unda bizim 

projeler en nitelikli projeler olarak kabul edildi. Bazı dallarda da 2 tane birincilik aldık. Yani bölgeden 

de 11 projemiz birinci seçildi ve Türkiye finaline gitti. Antalya’da yapılan Türkiye finaline 81 il 

içinde en çok proje gönderen, en nitelikli proje sunan il olduk. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum,  

çocuklarımıza proje hazırlama kültürü kazandırmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bizim 

sevincimiz proje sayısının çokluğundan ziyade, çocuklarımızın proje mantığını kavramış olmasından 

ve artık her işini bir plan ve proje dâhilinde yapacak olmasındandır. İşte bundan dolayı da proje 

sayımızın giderek artmasını ve daha çok öğrencimizin bu çalışmaların içinde olmasını istiyoruz. Her 

okulumuz öğrencilerini proje 

etkinliklerine katsın, proje 

mantığını öğrencilere 

kavratsınlar, onun için bu 

çalışmaları önemsiyoruz. 

Değerli öğretmen 

arkadaşlarım konuşmamın 

sonunda Şanlıurfa’da ve 

Ankara’da Sayın Bakanımızın 

başkanlığında yapılan 

toplantılarda Sayın 

Bakanımızın her birinize ayrı 

ayrı selamları var.” diye 

konuştu. Yapılan açış 

konuşmasının ardından İl Milli 

Eğitim müdürlüğü proje ekibinden 

Abdulgani Tatargan ve Erkan Alkan 

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları ve 2204 TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması hakkında teknik bilgiler içeren sunumlar yaptılar, bilgilendirme toplantısı soru cevap 

bölümüyle sona erdi. 

3. TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Kültür merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve TÜBİTAK Van Bölge 

Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul 

Müdürleri ve Koordinatör Öğretmenler katıldı. Bilgilendirme toplantısının açış konuşmasını İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yaptı. Kurtaran, konuşmasında ‘’Proje dediğimiz şey bir usul 

ilmidir, zaten bizim medeniyetimizde de usul ilmi vardır.’’ dedi. 

Kurtaran; “Kıymetli arkadaşlar, öğrencilerimizin proje yapma alışkanlığı kazanmaları, proje 

etkinliği içinde bulunmaları bizi fazlasıyla sevindiriyor. Sizlerin de desteği ve rehberliğiyle geçen 

sene 745 öğrencimiz proje hazırlayıp sundu. Tabii bu sayısının arttırılması hepimizin arzusudur. 

Buradaki sayıdan kasıt iller arasındaki sıralamada şurada olalım düşüncesi gütmüyor.  Burada 

özellikle arzumuzun, isteğimizin sebebi şudur; ne kadar çok çocuğumuz proje konusunda bilgi sahibi 
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olursa, hayatına projeyi oturtursa, yapacağı tüm işleri planlı programlı projeli yaparsa, o kadar daha 

muntazam ve daha nitelikli işler ortaya koyar. 

Değerli arkadaşlar 2 hafta önce TÜBİTAK Başkanımızın da katıldığı Van’daki toplantıya biz de 

iştirak ettik. Orada Türkiye finaline proje gönderen öğrencileri izledik dinledik. Gerçekten çok mutlu 

oldum, ümit var oldum. Özellikle öğrencilerin projelerini savunmaları, ortaya koydukları ürünü çok 

iyi bir şekilde anlatmaları, projelerini çok etraflıca sunmaları ve TÜBİTAK Başkanı ile çok düzeyli 

bir tartışma içine girmeleri gelecek adına gerçekten beni çok mutlu etti. Bu da bize şunu gösteriyor 

ne kadar çok öğrencimiz proje çalışmalarına katılırsa o kadar çok öğrencimiz kendini ifade edebilir, 

tartışmayı usulüne göre yapar, hakkını usulünde talep eder, ürününü sergileyip buna sahip çıkar. 

Bu yıl çok daha fazla öğrencimizin proje çalışmalarına dâhil olmasını ve özellikle de ortaokul 

öğrencilerinin bu tür çalışmalara dâhil olmalarını istiyorum. Bu yıl ilçelerimizden de proje 

bekliyoruz, her öğrencimiz bu çalışmalara dâhil olsun bu çalışmaların hazzını bir tatsın, usul ilmini 

öğrensin istiyorum. Bu sene başlattığınız çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyorum. Bize her zaman 

yardımcı olan destek olan TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç hocamıza da 

desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Yapılan açış konuşmasının ardından 

sırasıyla 4006-TÜBİTAK İl Temsilcisi Abdulgani Tatargan ve TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü 

Prof. Dr. Cemil Tunç kürsüye gelerek TÜBİTAK yarışmalarıyla ilgili sunumlarını yaptılar. 

4. Özel Okul Müdürlerine TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

İlimizde eğitim veren Özel Okul Müdürlerine TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Temiz,  ve ilimizdeki Özel Okul 

Müdürleri ve Koordinatör Öğretmenler katıldı. Bilgilendirme toplantısının açış konuşmasını İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yaptı. Kurtaran, konuşmasında “Batman son yıllarda TÜBİTAK 

projelerinde önemli bir başarı yakaladı biz bu yıl özel okullarımızdan da mutlaka proje bekliyoruz.” 

dedi. 

Kurtaran, “Kıymetli arkadaşlar TÜBİTAK bilgilendirme toplantısına katılımınızdan dolayı size 

teşekkür ediyorum, bir süredir Özel Öğretim Kurumlarımızın müdürleriyle bir araya gelmeyi 

istiyorduk, bu toplantı bu buluşmaya vesile oldu. Öğrencilerimizin proje yapma alışkanlığı 

kazanmaları, proje etkinliği içinde bulunmaları bizim arzu ettiğimiz bir durum. Batman olarak Van 

bölgesinde bulunan iller arasında son yıllarda en fazla proje sunan il olma başarısının yanı sıra 

Türkiye finallerine de giden 18 projenin 11’i bizim öğrencilerimize ait. Bizim arzumuz ilimizde 

eğitim veren Özel Öğretim Okullarımızın da bu başarı içinde yer almalarıdır. Bu nedenle bu yıl tüm 

özel okullarımızdan proje bekliyoruz.  Sizler okullarınıza döndüğünüzde hemen öğretmenlerinizi 

proje konusunda öğrencilere rehberlik yapmaları amacıyla görevlendiriniz. Öğrenciler zaten istekli, 

bu projelere katılmanın birçok faydası da var. Bunun dışında çocuklarımızın proje fikri edinmesi, 

araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmesi, kendini ifade etmesi ve bir ürün ortaya çıkarması gibi 

parayla pulla ölçülemeyecek bir faydası var. Onun için sizden isteğimiz bu önemseyelim.” diye 

konuştu. 

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

proje ekibinden Abdulgani Tatargan ve Erkan Alkan TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışması hakkında teknik bilgiler içeren sunumlar yaptılar, bilgilendirme toplantısı soru 

cevap bölümüyle sona erdi. 
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7- Diğer Projeler 

 
1. Bilim ve Sanat Merkezine STEM-Kodlama Ve Robotik Atölyeleri Kuruldu 21. 

Yüzyılda Eğitimin Dinamikleri 
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran BİLSEM’ i ziyaret etti. BİLSEM bünyesinde kurulan 

STEM Kodlama ve Robotik Atölyelerini gezdi, verilen eğitim hakkında idarecilerden bilgi aldı ve 

öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

Batman’ın eğitim kalitesinin artırmak, öğrencileri 21. Yüzyıl becerileriyle donatmak amacıyla 

Batman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  DİKA-Dicle Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla Batman 

Bilim ve Sanat Merkezin (BİLSEM) de açılan atölyelerde öğrenci ve öğretmenler kurslara katılarak 

bu alanlarda kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar. 

Öğrenciler STEM eğitimleriyle proje bazlı öğrenme ve projelerini hayata geçirmeyi öğrenmenin 

yanında, robotik ve kodlama eğitimleriyle de 21.yüzyılın okur- yazarlığı sayılan kodlamayı da 

öğrenecekler. 

18-23 Haziran eğitici eğitimine katılan 44 öğretmenle başlatılan bu proje ile ilgili olarak İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN: “Öğretmen ve öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi 

teknolojileriyle donatmak, onları hayata hazırlamak bizim birinci önceliğimizdir. Bu amaçla 

geliştirdiğimiz bu projeye DİKA ve Batman Valiliği işbirliği yaparak BİLSEM ’de bu atölyeleri 

kurmayı planladık. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize ve DİKA’ ya teşekkür 

ederim. Öğretmenlerimizi de bu merkezde hizmet içi eğitimlere alarak onları da yetiştirme ve 

geliştirme çabası içinde olacağız.” dedi. 

STEM eğitiminin günümüzde en önemli yaklaşımlardan birisi olarak karşımıza çıktığını 

açıklayan KURTARAN “Bu yaklaşım, fen bilimleri ve matematiğin bilgilerini mühendislik tasarım 

basamakları ile üretime dönüştürerek teknoloji üretiminin önünü açmaktadır. STEM eğitimine 

yönelik eylemlerin, disiplinlerin ayrı olarak kullanılması olarak yüzyıl öncesine kadar gittiği 

bilinmektedir.” diyerek eğitime katılacak tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. 

Artık öğrencilerimiz uygulayarak, yaparak-yaşayarak öğrenecek. STEM, İngilizce’de Science 

(Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) 

bilimlerinin baş harflerinden oluşan bir öğrenim modelidir. 

STEM, çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara, ellerindeki materyallerle çözüm 

üretmelerini sağlayan bir 21. yüzyıl öğrenme modelidir. Grup çalışmasıyla işbirliğini öğrenen, 

iletişimi güçlenen, kritik çözümler üretip farklı yollar arayabilen, yenilik yapabilen, kendine güvenen 

ve geleceğin mesleklerine hazır bireyler yetiştirmek STEM´ in ilkesidir. 

Amerika’da ve Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde inovasyonun temeli sayılan STEM-Robotik ve 

Kodlama eğitimleri, Türkiye’de de birçok ilde verilmeye başlanmıştır. 

 
2. İnovasyon Merkezinin Açılışı Yapıldı 

Vali Ahmet Deniz, Bilim Sanat Merkezi’nde Batman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel 

İdaresi ve Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) işbirliğiyle yapılan ve içerisinde STEM, Robotik, 

Mekatronik ve Kodlama atölyelerinin bulunduğu “İnovasyon Merkezi”nin açılışını yaptı. Batman 

Bilim Sanat Merkezine gelişinde Vali Ahmet Deniz’i İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran 

karşıladı. 

STEM, Robotik, Mekatronik ve Kodlama atölyelerini içerisinde barındıran “İnovasyon 

Merkezi”nin açılışına Vali Deniz’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Özel 

İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, DİKA çalışanları 
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ile öğrenciler katıldı. Açılışın ardından yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali 

Deniz,  sınıfları gezerek eğitim alan öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Deniz,  “Endüstri 4.0’ın uygulandığı 

bir çağda yaşadığımızı belirterek, “Ülke olarak katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundayız. 

Hem bilgi üreteceğiz hem de sahip olduğumuz bilgiyi teknolojiye dönüştürmeliyiz ki, gelişmiş 

ülkelerle rekabet edebilelim ve hedeflerimize ulaşalım. Burada çocuklarımıza Stem, kodlama ve 

robotik eğitimler veriliyor. Fen bilimleri ve matematik alanlarında çocuklarımıza mühendislik 

eğitiminin temelin burada 

vermektir.   Çocuklarımız 

burada mevcut projelerden 

yola çıkarak, yeni projeleri 

de kendileri 

yapabilmelerini istiyoruz” 

diye konuştu.  

 

Projenin Valiliğimiz 

koordinesinde İl Özel 

İdaresi ve DİKA desteğiyle 

ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile koordineli 

bir şeklide yürütüldüğünü 

ifade eden Vali Deniz, 

"inovasyon merkezinde 

görevli öğretmenlerimiz 

önceden eğitime katıldılar.  Şimdi de 

son teknolojilerin kullanıldığı bir merkezde öğretmenlerimiz öğrencilerimize eğitim veriyorlar. 

Çocuklarımızın teknolojik becerilerinin ve inovasyon bilincinin geliştirilmesi için özel çabalarımız 

var. Buraya gelecek çocuklarımızın sayılarını artıracağız. Yeteneği ve mahareti olan her 

çocuğumuzun buradan faydalanmasını istiyoruz. İnşallah burada yetişen çocuklarımız, yeni buluşlar 

ve icatlar yapacaklar. Çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi. 

Vali Deniz, “Batman Her Yerde Okuyor Kampanyası Kapsamında 200 Bin Kitap Dağıttık” 

Nitelikli Eğitime Karalı Adımlar Projesi kapsamında başlatılan Batman Her Yerde Okuyor 

kampanyasıyla ilimizde 200 bin kitap dağıtıldığını ifade eden Vali Deniz, hedefimiz bu sayıyı daha 

da artırmaktır. Okullarımıza 20 tane Z Kütüphane yaptık. Amacımız, çocuklarımız, gençlerimiz ve 

bütün vatandaşlarımız kitap okusunlar, okuma kültürü edinsinler. Biz de çocuklarımıza bu imkanları 

sağlamak için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Okumadan, gelişmek ve başarmak mümkün değil. Son 

dönemlerde teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte özelikle çocuklarımız okuma kültüründen 

uzaklaştılar. Velilerimizden ricamız, yaz döneminde mutlaka çocuklarımıza kitap okumalarını 

sağlayalım” diye konuştu. Vali Deniz, incelemelerin ardından Bilim ve Sanat Merkezinden ayrıldı. 

 

3. Mesleki Eğitime Büyük Proje 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ‘Nitelikli İş Gücü İçin Donanımlı Meslek Okulu’ Projesi 

desteklenmeye uygun görüldü. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Mesleki Eğitimin Kalitesini artırma adına DİKA’ ya (Dicle 

Kalkınma Ajansı) sunduğu proje kabul edildi. Kabul edilen projenin sözleşmesi İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut KURTARAN ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz ALTINDAĞ tarafından imzalandı. 

Nitelikli İş Gücü İçin Donanımlı Meslek Okulu projesi; İş hayatının istediği standartlarda mesleki 

eğitim alan öğrencilerin, yetişkinlerin ve kursiyerlerin donanımlı olarak yetişmelerine katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Proje ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 1,5 Milyon TL’nin 

üzerinde Makine, Teçhizat ve Malzeme alımı gerçekleştirilecektir. Elektrik & Elektronik, Metal 
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Teknolojisi, Bilişim, Makine Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ve Tekstil alanları için alınacak makine 

ve ürünler ile mesleki eğitim alan gençlerimiz daha nitelikli yetişecek ve iş piyasanın istediği 

standartlarda bilgi ve tecrübe sahibi olacaklardır. 

Projenin ön hazırlığında, yapılmasında ve değerlendirilmesinde büyük hassasiyet gösteren, katkı 

sunan başta Sayın Valimize, DİKA Genel Sekreterine, Proje Ekibi ve Proje Koordinatörüne teşekkür 

eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da 

okullarımızın ulusal ve uluslararası projelerde birçok projeye imza atacağını söyledi. 

 

4. Geleceğine Yön Veren Gençler’ in Gezisi Başladı 
 

Geleceğine Yön Veren Gençler’ isimli SODES projesi kapsamında 50 öğrencinin 3 ili kapsayan 

gezi programı başladı. 

Geleceğine Yön Veren Gençler” isimli SODES projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi 

Destekleme ve Yetiştirme Kursuna kayıtlı 50 öğrenci ile 3 öğretmen 19-28 Ekim 2018 tarihleri 

arasında İstanbul-Çanakkale-Konya şehirlerinin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler. Kafileyi İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü önünden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, Halk Eğitim 

Merkezi Müdürü Osman 

ATMALAR ve öğretmenleri 

uğurladı. Hareket öncesi 

gençlerle bir süre sohbet eden 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut KURTARAN 

öğrencilere yol boyunca 

okumaları için kitap hediye 

etti, hayırlı yolculuklar diledi. 

Öğrencilere hayırlı 

yolculuklar dileyen 

KURTARAN; “Sevgili 

gençler 10 günlük program 

kapsamında Konya, İstanbul 

ve Çanakkale illerini 

gezeceksiniz. Gideceğiniz Bu 

illerin tarihi ve turistik 

mekânlarını görme fırsatınız olacak. 

Özellikle Çanakkale Destanının yaşandığı yerleri gezip bugüne kadar hep kitaplardan okuduğunuz, 

başkalarından dinlediğiniz Çanakkale Destanının manevi atmosferini de hissetme fırsatınız olacak. 

Çıkacağınız bu güzel gezide size hayırlı yolculuklar diliyorum.” diye konuştu. 

 

 

5. Kurtaran, Batman Eğitim Merkezini Ziyaret Etti 
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, ilimizde bulunan Suriyeli misafir öğrencilerin eğitim 

gördüğü Batman Eğitim Merkezini ziyaret etti. 

Batman Eğitim Merkezine gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran’ ı Koordinatör Müdür 

Mehmet Ali Kasal karşıladı. Merkezi gezip sınıfları ziyaret eden Kurtaran; öğrencilerle sohbet etti, 

öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Kurtaran, başarılı bir akademik eğitim için çok 

iyi Türkçe öğrenmenin önemine vurgu yaparak bunu sağlamaları adına öğrencilerden okula 

kazandırılan kütüphanede bulunan kitapları her fırsatta okumalarını istedi. Batman Eğitim Merkezini 

gezen Kurtaran öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. 
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Kurtaran; “Değerli arkadaşlar bu ayın sonunda bitecek olan birinci PİCTES (Suriyeli Çocukların 

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi) projesinin ardından ikinci proje başlayacak. 

İnşallah ikinci PİCTES projesinin başlamasıyla işler daha da hızlanacak. Birinci proje döneminde 

yoğun bir emek harcadınız dil eğitimi diğer eğitimlerden çok farklı ve çok çaba gerektiriyor. Sizin de 

çabalarınızla çok mesafe kat ettik. Çocuklar zaten Türkçeyi öğrenmişler ve biz çocukları Batman 

kitap fuarına davet ettik hepsi de Türkçe kitapları rahat rahat okuyorlardı. Zaten buradan eğitim 

sistemimize dâhil ettiğimiz çocuklarda hemen hemen hiçbir zorlukla karşılaşmıyorlar. Ben bu güne 

kadar göstermiş olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabi 

ikinci proje döneminde de bizi yoğun bir çalışma bekliyor. Hâlihazırda temel eğitim çağında olup da 

eğitim görmeyen çocuklar varsa o 

çocukları da mutlaka bulup 

eğitime kazandırmalıyız. Bu 

eğitim süreci içinde öğrencilere 

Arapça müfredatla eğitim 

veren gönüllü Suriyeli misafir 

öğretmenlerimiz var onlarda 

yoğun bir çaba harcıyorlar 

onlara da gösterdikleri çabadan 

dolayı teşekkür ediyorum.” 

diye konuştu. Kurtaran, son 

olarak Batman Eğitim 

Merkezine kazandırılan 

kütüphanede incelemelerde 

bulundu kütüphaneye 

çocukların seviyelerine göre 

kitaplar hediye etti.  Batman 

Eğitim Merkezi ziyaretinde İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ a Şube Müdürü Abdulhakim Doğu eşlik etti. 

 

 

 

8. SEMİNER, KONFERANS VE PANEL 

 

1. Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam hatip lisesinde ‘Şehit Ve Gazilere Saygı’ 

Adlı Konferans Verildi 

19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile öğrencilere ‘Şehit ve Gazilere Saygı’ adlı konferansı 

verildi. 

Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam hatip lisesi konferans salonunda gerçekleşen ‘Şehit ve Gazilere 

Saygı’ Konferansına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Yılmaz,  Şube Müdürü Abdurrahman 

Kardaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. ‘Şehit ve Gazilere Saygı’ konferansı Jandarma Teğmen 

Davut Poyraz’ın şehitlik ve gaziliği sinevizyon eşliğinde anlattı. Ayrıca gazilik unvanının Gazi 

Mustafa Kemal’e verilmesi ve 19 Eylül gününün gaziler günü olarak kabul edilmesinin tarihçesinin 

anlatıldığı konferansta şehitliği ve gaziliği de konu eden kısa filmler öğrencilere izlettirildi. 
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2. ´Sokakta Siyah Güzeldir’ Konulu Konferansa Büyük İlgi 

Bu yıl ikincisi düzenlenen Batman Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında ilimize gelen Yazarlardan 

Muhammed Berdibek ve İsmail 

Kılıçarslan’ın konuşmacı olarak 

katıldığı Okur - Yazar 

Buluşmalarının fuar 

dönemindeki ilk konferansına 

yoğun ilgi vardı. 

Batman Belediyesi Ahmet 

Güneştekin Kültür Merkezinde 

gerçekleşen ‘Sokakta Siyah 

Güzeldir’ konulu konferansa 

Vali Yardımcısı Mekan 

Çeviren, İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran, 

Milli Eğitim Şube Müdürleri, 

Okul Müdürleri, STK 

temsilcileri, öğretmenler, 

öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Konuk yazarların özgeçmişlerinin okunmasının ardından konferans konuşmalarını yapan yazarlar 

konuşmalarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladılar. Yazar Muhammed Berdibek ‘Siyah 

Güzeldir’ adlı kitabının yazılış süreci ve nedenlerini anlatırken Yazar İsmail Kılıçarslan da Şiir ve 

şiir yazma konusu ile ‘Sokakta’ adlı kitabı hakkında konuştu. 

3. Öğrenci Servis Şoförlerine Eğitim Semineri Verildi 

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

Uyulacak Kurallar ve Gösterilecek Davranışlar’ konulu seminer verildi. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı İlimiz Merkez köy ve köy altı yerleşim yerlerinden taşıma 

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

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

Mahmut Kurtaran, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çiçek, Öğrenci Servis Şoförleri Dernek 

Başkanı İbrahim Susuz, Taşımalı Eğitim Birim görevlileri, taşıma ihalelerini alan firma yetkilileri ve 

öğrenci servis şoförleri katıldı. 

Ülkemizde trafik kuralsızlığının kural haline gelmesine izin vermemeliyiz diyen İl Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Kurtaran: “Değerli arkadaşlar her yıl 2 kez gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerine 

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

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

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

olduğumuz konu trafik problemidir. Tabi bu insan kaynaklı bir problemdir ve sizlerle birlikte aşılacak 

bir problemdir. İşinizi biraz daha dikkatli, biraz daha hassasiyetle yaparsanız trafik problemini en aza 

indirmiş olursunuz. Bizim özellikle sizlerden isteğimiz şudur; bu işi yaparken can taşıdığınızın 

farkında olmanızdır. Ayrıca taşıdığınız çocukların olumsuz davranışlar edinmemesi için azami 

hassasiyet göstermenizi istiyoruz çünkü çocuğun sizi rol model alabileceğini asla unutmamalısınız. 

Geçtiğimiz yıl ciddi bir olumsuz vaka yaşamadık, inşallah bu yılı da daha çok gayret ve dikkatle 

hiçbir olumsuzluk yaşamadan tamamlarız. Ben şimdiden göstereceğiniz hassasiyet ve özveriden 

dolayı size teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
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Yapılan konuşmasının ardından sırasıyla Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çiçek, DYS İl 

Yöneticisi M. Enis Yıldız, RAM Rehber Öğretmeni Mehmet Reşit Atay, Batman İl Emniyet 

Müdürlüğü Trafik Denetim Bölge Müdürlüğünden Baş Polis Memuru Serkan Merin ve İl Jandarma 

Komutanlığı Trafik Şubesinden J. Kd. Bçvş. Selçuk Yurt kürsüye gelerek slayt gösterisi eşliğinde 

şoförlere ‘Taşıma Esnasında Uyulacak Kurallar ve Gösterilecek Davranışlar’’ ile ilgili sunumlar 

yaptılar. 

4. Akademisyen Yazar Mehmet Çelik’ten ‘Kadim Medeniyetimiz’ Konulu 

Konferans 

Batman 2. Kitap Fuarı için Batman’a gelen Akademisyen Yazar Mehmet Çelik ‘Batman Her 

Yerde Okuyor’ etkinlikleri kapsamında ‘Kadim Medeniyetimiz’ konulu bir konferans verdi. 

 

Batman Belediyesi 

Ahmet Güneştekin Kültür 

Merkezi Konferans 

Salonunda gerçekleşen 

‘Kadim Medeniyetimiz’ 

konulu konferansa İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, İl Özel İdare 

Genel Sekreteri Abdulkadir 

Özer, Kültür ve Turizm İl 

Müdürü M.İhsan Aslanlı, İş 

Kur İl Müdürü Besim Eviz, 

Okul Müdürleri, 

öğretmenler, öğrenciler ve 

vatandaşlar katıldı. Bahçeşehir 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Akademisyen Yazar Mehmet Çelik  ‘Kadim Medeniyetimiz’ konulu 

konferansta İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti ile diğer medeniyetler hakkında örnekler vererek 

45 dakika süren bir konuşma yaptı. Çelik, konuşmasında; İslam Medeniyeti dışında kalan tüm 

medeniyetlerin temelinde kendisinden olana adalet ve eşitlik, kendisinden olmayana karşı sömürü ve 

adaletsizlik olduğunu öte yandan İslam Medeniyetinde ise tüm insanlara adalet ve eşitlik olmasının 

yanın yanı sıra diğer tüm canlılarında haklarına kesin riayet olduğunun altını çizdi.   Konferans 

konuşmasının ardından Akademisyen Yazar Mehmet Çelik, katılımcıların sorularını cevapladı. 

 

5. Çocuk Edebiyatı Yazarı Nurdan Damla’dan ‘Aşka Adanmış Bir Ömür Hz. 

Hatice’ Konulu Konferans 

Kitap Fuarı için Batman’a gelen Çocuk Edebiyatı Yazarı Nurdan Damla ‘Okurlar Yazarlarla 

Buluşuyor’ etkinlikleri kapsamında ‘‘Aşka Adanmış Bir Ömür Hz. Hatice’ konulu konferans verdi. 
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Batman Belediyesi 

Ahmet Güneştekin Kültür 

Merkezi Konferans 

Salonunda gerçekleşen 

‘Aşka Adanmış Bir Ömür 

Hz. Hatice’ konulu 

konferansa vatandaşlar 

katıldı. Çocuk yaşta 

yazarlığa başlayan yazar 

Nurdan damla 

konferansında Hz.Hatice 

(r.a)’nin çocukluk 

yıllarından vefatına kadar 

geçen ömrünü örnekler 

vererek anlattı. Konuk 

Yazar Hz. Hatice’nin 

hayatından ve yaşam tarzından 

alınacak derslere dikkat çekerek çocuk yaştan vefat edinceye kadar ilim öğrenen ve araştırmacı 

kişiliğinin yanı sıra tüm zenginliğini insanlık yararına kullanmaktan asla geri durmayan kişiliğini 

örneklerle anlattı. Yazar Nurdan Damla konferansın ardından kitap fuarında kitaplarını imzaladı. 

6. Eğitimci Yazar Sinan Yağmur’dan ‘Gönül Diliyle Birbirimizi Anlamak’ 

Konferansı 

Batman 2. Kitap Fuarı için 

Batman’a gelen Eğitimci-Yazar 

Sinan Yağmur ‘Batman Her 

Yerde Okuyor’ etkinlikleri 

kapsamında ‘Gönül Diliyle 

Birbirimizi Anlamak’ isimli 

konferans verdi. 

 

Batman Belediyesi Ahmet 

Güneştekin Kültür Merkezi 

Konferans Salonunda 

gerçekleşen ‘Gönül Diliyle 

Birbirimizi Anlamak’ konulu 

konferansa eğitimciler, öğrenciler 

ve vatandaşlar katıldı. Eğitimci-

Yazar Sinan Yağmur konuşmasında 

günümüz dünyasında insanların arasındaki 

iletişim sorunu, gönül diliyle karşıdaki insanın anlaşılması konularından örnekler vererek anlattı. 

Eğitimci-Yazar Sinan Yağmur konuşmasının ardından kitap fuarında sevenleriyle buluşup onların 

kitaplarını imzaladı. 
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7. Yazar ve Sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu’ ndan ‘Tarih ve Edebiyat’ 

Konferansı 

Batman 2. Kitap Fuarı için Batman’a gelen Yazar ve Sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu ‘Batman 

Her Yerde Okuyor’ etkinlikleri 

kapsamında ‘Tarih ve 

Edebiyat’ konulu bir 

konferans verdi. 

 

Batman Belediyesi 

Ahmet Güneştekin Kültür 

Merkezi Konferans 

Salonunda gerçekleşen 

‘Tarih ve Edebiyat’ konulu 

konferansa eğitimciler, 

öğrenciler ve vatandaşlar 

katıldı. Sanatçı Bahadır 

Yenişehirlioğlu 

konuşmasında Osmanlı 

İmparatorluğunun en uzun süre 

tahtta kalan Padişahı Abdulhamit Han döneminden Tarih ve Edebiyat konusunu örnekler vererek 

anlattı. Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı, kitaplarını imzaladı.  

8. Yazar Pelin Çift ve Tarihçi Yazar Tufan Gündüz’den Tarih Bizi Çağırıyor 

Konferansı 

Batman 2. Kitap Fuarı için Batman’a gelen Programcı Yazar Pelin Çift ve Tarihçi Yazar Tufan 

Gündüz ‘Batman Her Yerde 

Okuyor’ etkinlikleri 

kapsamında ‘Tarih Bizi 

Çağırıyor’ konulu 

konferansta katılımcıların 

tarihle ilgili sorularını 

cevapladılar. 

 

Batman Belediyesi 

Ahmet Güneştekin Kültür 

Merkezi Konferans 

Salonunda gerçekleşen ‘Tarih 

Bizi Çağırıyor’ konulu 

konferansa öğretmenler, 

öğrenciler ve vatandaşlar 

katıldı. Tarihi sürecin merak edilen 

konularının konuşulduğu konferans katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından 

Programcı-Yazar Pelin Çift ve Tarihçi Yazar Tufan Gündüz kitaplarını imzaladılar sevenleriyle hatıra 

fotoğrafı çektirdiler. 
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9. Araştırmacı Yazar Hatice Kübra Tongar’dan ‘Bağırmayan Anneler’ İsimli 

Konferans 

Batman 2. Kitap Fuarı için Batman’a gelen Araştırmacı Yazar Hatice Kübra Tongar ‘Batman Her 

Yerde Okuyor’ etkinlikleri 

kapsamında ‘‘Bağırmayan 

Anneler’ konulu bir 

konferans verdi. 

Batman Belediyesi 

Ahmet Güneştekin Kültür 

Merkezi Konferans 

Salonunda gerçekleşen 

‘Bağırmayan Anneler’ 

konulu konferansa 

öğretmenler ve vatandaşlar 

katıldı. Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi konusunda Eğitim 

alan Araştırmacı Yazar 

Hatice Kübra Tongar 

konferansında ebeveynlerin 

çocuğu anlamak ve çocuğa yönelik 

davranışları hakkında örnekler vererek konuşmasını yaptı. Araştırmacı Yazar Hatice Kübra Tongar 

konferansın ardından kitaplarını imzaladı. 

 

10. Yazar Hayati İnanç’tan ‘Can Veren Pervaneler’ İsimli Konferans 

Batman 2. Kitap Fuarı için Batman’a gelen Programcı-Yazar Hayati İnanç ‘Batman Her Yerde 

Okuyor’ etkinlikleri 

kapsamında ‘Can Veren 

Pervaneler’ konulu bir 

konferans verdi. 

 

Batman Belediyesi 

Ahmet Güneştekin Kültür 

Merkezi Konferans 

Salonunda gerçekleşen 

‘Can Veren Pervaneler’ 

konulu konferansa İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, Şube Müdürü 

Cemal Konakçı, 

eğitimciler, öğrenciler ve 

vatandaşlar katıldı. Programcı-

Yazar Hayati İnanç konuşmasında edebiyatın ve şiirin insan hayatındaki etkisini kendi hayatından 

kesitler vererek anlattı. Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı, kitaplarını 

imzaladı. 
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11.  Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi Çalıştayı Başladı 

2023 Eğitim Vizyonunda Yerel Düzeyde Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi Çalıştayı Batman 

Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi Konferans salonunda gerçekleşen açılış 

programıyla başladı. 

Çalıştayın açılış programına Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü V.Ümit Çiçek, Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürü Besim Eviz, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Muzaffer Özkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürü Halil Eren, İl Kültür Ve Turizm Müdürü V. Mehmet İhsan Aslanlı, İl Sağlık Müdürü 

Osman Sünger, Maarif Müfettişleri Koordinatörü Hamit Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 

Şube Müdürleri, , Okul Müdürleri ve bazı STK temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran yaptı. Kurtaran, 

konuşmasında çalıştaya 

katılarak destek veren tüm 

paydaşlarına teşekkür etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran; “Özel 

eğitim, normal öğrenci 

özelliklerinden önemli ölçüde 

farklılaşan öğrencilere sağlanan 

bireysel olarak planlanmış ve 

bireyin bağımsız yaşama 

becerisini en üst düzeye 

çıkarmayı hedefleyen eğitim 

hizmetlerinin bütünüdür.  Özel 

eğitimin amacı, farklı gereksinimi 

olan bireylerin temel yaşam becerilerini 

geliştirmek, toplum içindeki rollerini gerçekleştirirken engelinin farkında ama çevresine uyumlu 

üretici ve mutlu bir vatandaş olarak sosyal hayatın içinde olmasını sağlamaktır. Ülkemizde engellileri 

kapsayan yasal düzenlemelere baktığımızda eğitim, sağlık, istihdam ve topluma tam katılımdaki 

yasaların içeriklerinde engelli haklarının korunmaya çalışıldığını görmekteyiz. Özellikle son 15 yıl 

içinde bu manadaki düzenlemeler gerçekten takdire şayan düzenlemelerdir. İlimizde de özel eğitim 

konusunda birçok imkân sağlandı. İlimizde bir özel anaokulumuz, iki özel eğitim uygulama 

okulumuz, bunun dışında 44 adet özel eğitim sınıfımız mevcut. Bu çalıştayın sonunda çok sağlıklı 

raporlar elde edeceğiz. Çalıştayın sonunda çıkacak raporlar ile inşallah ilimizde özel eğitim ile ilgili 

yeni bir hamlenin başlamasına vesile olacak. Çünkü gerçekten fiziki olarak sunduğumuz imkânlar 

yetersiz. Batman’da 2002 yılından bu yana takriben 3500 derslik yapılmış ama maalesef özel eğitim 

için yapılan derslik sayısı 2018 yılı programına aldığımız 20 derslik haricinde 15’i geçmiyor. İşte bu 

da hepimize büyük bir görev düştüğünü göstermekte ve hep beraber inşallah özellikle özel eğitim 

konusunda hassasiyetle durup yasal düzenlemelerin gereğini yerine getireceğiz. Özellikle 

katılımınızdan ve desteklerinizden dolayı aynı zamanda çalıştay süreci içinde gerçekleşecek olan 

oturumlarda sunacağınız fikirlerinizden dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

Yapılan konuşmanın ardından program Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Zafer Korkmaz’ın 

Batman özel eğitim hizmetlerine ilişkin mevcut durum analizi ve çalıştayda kurulan masalarda 

yapılacak çalışmalarla ilgili sunumuyla devam etti. İki gün sürecek 2023 Eğitim Vizyonunda Yerel 
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Düzeyde Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi Çalıştayı BİLSEM’ de kurulan 3 ayrı masada 

belirlenen konularda kurulan komisyon çalışmalarıyla tamamlanacak. 

Gerçekleşecek çalışma oturumlarda; Erişilebilirlik, Özel Eğitim Sınıfları, Özel Yetenekler, 

Destek Eğitim Odaları, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyo-Kültürel Ve Sportif 

Faaliyetler Ve Özel Eğitim Okulları konuları görüşülecek. 

 

9.  DİĞER BİLGİLER 

1. Kurtaran “YKS Tercih Danışmanlık Komisyonları” nı Ziyaret Etti 

İl Milli eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 2018 yılı “YKS Tercih Danışma Komisyonları” nı 

ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilere hayırlı olsun dileğinde bulundu. 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) rehber 

öğretmenleri tarafından Yüksek Öğretim Kurumları tercihlerini yapacak öğrenciler için 7-14 Ağustos 

tarihleri arasında ilimiz merkezinde tercih danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Tercihlerin ilk 

gününde Batman Öğretmenevinde danışmanlık hizmeti veren iki komisyonu ziyaret eden İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran “Tercih Danışmanlık Komisyonu”nun verdiği hizmet hakkında 

RAM Müdürü Zafer Korkmaz’dan 

bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet 

edip tercihlerinin hayırlı 

olmasını diledi. 

Kurtaran: “Sevgili gençler, 

üniversite hayatına başlayacak 

olan siz gençlerimiz için YKS 

tercihleri bu gün başladı. İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 

en sağlıklı tercihleri 

yapabilmeniz için sizlere 

danışmanlık hizmeti 

verebilmek adına belirli 

okullarımızda ve 

öğretmenevimizde “Tercih 

Danışmanlığı Komisyonları” 

oluşturduk. 14 Ağustos tarihine kadar 

komisyonlar tarafından sizlere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yapacağınız tercihlerin 

şimdiden sizler için hayırlı olmasını diliyorum. Hedeflediğiniz üniversitelere yerleşmenizi temenni 

ediyorum. Ben komisyonlarda görev alan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yapacağınız tercihlerin 

hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın “Tercih Danışmanlık Komisyonları”nı ziyareti 

esnasında Şube Müdürü Akın Arı’da hazır bulundu. 

Batman Merkezde Açılan “Tercih Danışmanlık Komisyonları” 

- Batman Anadolu Lisesi, 

- Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, 

- Mevlana Anadolu Lisesi, 
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- Turgut Özal Anadolu Lisesi, 

- Petrol Anadolu Lisesi, 

- Atatürk Anadolu Lisesi, 

- Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, 

- Raman Anadolu Lisesi ve 

- Batman Öğretmenevi 

7-14 Ağustos tarihleri arasında “Tercih Danışmanlık Komisyonları” gündüz 10.00-16.00 saatleri 

arası ile akşam 16.00-20.00 saatleri arası hizmeti verecek. 

 

2. Müdürlüğümüz İdarecileri Sayın Bakanımızın Öğretmenlere Hitabını Canlı 

Yayından Takip Etti 

Millî Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma 

programının başlaması nedeniyle TRT Haber ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı 

yayınla eğitim camiasına hitap etti. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlere yönelik 3-14 Eylül tarihlerinde yapılacak mesleki 

çalışma programının başlaması nedeniyle bugün 10.30’ da gerçekleşen açılış programında açış 

konuşması yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK, eş zamanlı olarak TRT Haber ve Eğitim 

Bilişim Ağı (EBA)  üzerinden yurt genelinde okullarda ders başı yapmaya hazırlanan 

öğretmenlere seslendi. Programı, Türkiye´nin 81 ilinde ders başı yapacak yaklaşık 1 milyon 

öğretmen takip etti. "Öğretmenlik bir insanın kendi öğrenme yolculuğudur, kendi olgunlaşma 

serüvenidir" diyerek, öğretmenlik mesleğine dair farklı bir bakış açısı ortaya koyan Bakan 

SELÇUK’ un konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri de İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut KURTARAN başkanlığında müdürlüğümüzün toplantı salonunda EBA üzerinden takip 

etti. 

Bakanlığımızın başlatmış olduğu mesleki çalışma programıyla, öğretmenlerin genel kültür, 

özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve tecrübelerinin artırılması; 

öğretmenlere yeni beceriler kazandırılması, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm 

yollarının bulunması, öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programların hazırlayıp 

uygulanması amaçlanıyor. 

 

3. Kurtaran Yeni Atanan Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu ve son idareci 

atamasıyla okullar atanan okul müdür ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantı İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu’ nun konuşmasıyla başladı ardından İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasıyla devam etti. 

Kurtaran; “Arkadaşlar yeni göreviniz hayırlı olsun, malumunuz pazartesi gününden itibaren 

öğretmen arkadaşlarımız geldi. Sizin de öğretmenleriniz geldi ve okullarında yeni müdür ve müdür 

yardımcılarıyla karşılaştılar yani sizlerle karşılaştılar. Eminim onlar içinde hoş bir karşılaşma 

olmuştur. Hepiniz ailelerinizle sevdiklerinizle kazasız belasız güzel bir tatil geçirdiniz inşallah. 

Tekrar eğitim süreci başlıyor, eğitim öğretim dönemi her zaman yoğundur ve kıyamete kadar da bu 
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iş yoğunluğu devam edecek. Çünkü biz bu sürece beşikten mezara diyoruz, kesintiye uğramayan 

gittikçe artan ve tekâmüle götüren bir süreçtir. Aslında biz kendimizi gerçekleştirmeye, 

olgunlaştırmaya ve tamamlamaya çalışıyoruz. Biz öğretmenler her bireyden daha fazla bunu 

yapmalıyız ki başkaları da bundan 

faydalansın, kimdir o başkaları 

bizim çocuklarımız, 

öğrencilerimizdir. 

Muallim dediğimiz 

kendisini gerçekleştirdikçe, 

yeniledikçe, geliştirdikçe 

ondan bereketlenen, 

faydalananların bu 

bereketlenme, faydalanma 

oranı artmış olur. Onun için bu 

15 günlük seminer dönemi çok 

önemlidir. Belirlenmiş çok 

güzel kitaplar var, vakit 

buldukça filmler var, iletişimi 

sağlıklı gerçekleştirmemiz için 

uygulamalar var, Bakanlığımız 

gerçekten güzel bir program hazırlamış. Sizin de takibinizle bu iki haftalık süreçte öğretmen 

arkadaşlarımızla bu programı uygulayacağız. 

Tabi okullarımızda 8 aylık bir eğitim öğretim süreci sonrası bazı eksiklikler oluşuyor. Biz bu yıl 

bütçemizi büyük ölçüde okul ve derslik (39 okul toplamda 608 derslik) yapımı için kullandık. Sadece 

bir grup okulumuzda tadilat yapıldı. Okul ve derslik yapımının nedeni bakanlığımızın belirlediği 

2019 yılında tekli eğitime geçiş takvimi kapsamında ihtiyaç duyulan ve imkân olan bölgelere okul 

yapımına gidildi. İnşallah bu programa aldığımız okullarımız tamamlanırsa tekli eğitimle ilgili geçişi 

inşallah bizde tamamlamış oluruz. 

Değerli arkadaşlar 2002 yılından bu yana fiziki imkânlar alanında ve eğitimci sayısında aldığımız 

mesafenin eğitimde niteliği yakalamada ne durumda olduğumuzu kendi kendimize bir muhasebe 

edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar öğrencilerimizin meslek seçiminde yapacakları tercihlerde onlara çok iyi 

rehberlik yapmalıyız. Ülkemizin insan kaynaklarını heba etmeden başarılı öğrencilerimizi bu ülke 

için daha faydalı daha önemli ve stratejik mesleki alanlara yönlendirmemiz gerekmez mi? Bakanlık 

olarak bu ülkenin ihtiyacı olan sağlıklı bir rehberlikle ülkenin geleceği olan bazı mesleklere 

öğrencileri yönlendirmemiz gerekir. Son dönemlerde yaşadıklarımızı da göz önüne alarak daha 

bağımsız daha üretken bir Türkiye için farklı bir tedbir almamız gerekir. Ülkenin geleceğine dönük 

bu öğrencilere nasıl bir rehberlik yapacağız, ülkenin gerçekliğini nasıl sunacağız, velileri de bu 

konuda nasıl eğiteceğiz buda bizim konumuz olacak. 

Ülkemizin iyi fizikçilere, iktisatçılara, bilişimcilere ihtiyacı var. Özellikle üretime dayalı 

inovasyon yapacak beyinlere ihtiyaç var. Bu çocuklar bunları yapacak kapasitedeler ama maalesef 

onları iyi yönlendirememişiz. Bunu da nitelikli eğitim kapsamında değerlendireceğiz. Bakın son 2 

yıldır ‘’Her Öğrenciye Bir Kitap’’ dedik ve çok ciddi anlamda kitap alıp okullarımıza ve 

öğrencilerimize dağıttık. Kendi öğrenci sayısına göre hiçbir ilde yapılmayan bir çalışma yaptık. Yani 

170 bin öğrencimize 170 bin kitap dedik ve ondan daha fazla kitap getirdik. Bütün okullarımıza 

güncel kitaplar, fikir kitapları, edebiyat ve şiir kitapları aldık. Bu kitapları öğrenciye öğretmen 
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okutacak, bu kitapları okutamadığımız zaman bu kitapların rafta kalma vebali var. Öğretmenleriniz 

yeni eğitim döneminde en az bir dersi öğrencilerle okulun kütüphanesinde işlesinler. Çocuklar 

kitaplarla irtibatlı olsun mutlaka ilgilerini çekecek kitaplar olacaktır. 

Okul idareciliği sıradan bir idarecilik değildir. Okul idareciliği ruhla, aşkla ve şevkle yapılan bir 

idareciliktir. Bazen ikişer, üçer gruplar halinde çocukları odanıza davet edin, onlarla konuşun, 

alacağınız kararlarda onların da fikrini alın. Onlarla ilgili kararlar alıyoruz onların haberi yok. 

Öğrenciyken siz onu karar alma sürecine dâhil etmezseniz, o rolü ona biçmezseniz bu çocuk 

büyüdüğünde de hiçbir karar veremez. 

Değerli arkadaşlar sizinle beraber bu okullarda yeni bir dönem başlıyor. Birçok okulumuz yeni 

idareciyle yeni bir sürece giriyor. Sizin görevlendirildiğiniz okul artık sizinle tanımlanır sizinle 

bilinir. Bu yeni süreçte eğitim yöneticiliği konusunda kendi tecrübenizi, fedakârlığınızı ve çabanızı 

ortaya koyacaksınız. Size emanet edilen her öğrenciye aynı hassasiyeti aynı imkânı ve aynı çabayı 

göstereceksiniz. 

Bir diğer konumuz 8. Sınıfı bitirip ortaöğretime geçmek için tercih yapmayan halen 1000 

öğrencimiz var ve bizim okullarımızda 3800 boş kontenjanımız var. Bu çocuklar ağırlıklı olarak 

devamsızlık yapan çocuklardır. Biz her yıl 1000 çocuğu feda edebilir miyiz arkadaşlar? Yapılacak 

olan 4. Tercih döneminde bu konunun takibini yapmamız lazım ve velilerle iyi bir iletişim kurmamız 

lazım. Her biriniz okulunuzun bulunduğu mahalle ile iyi ve sağlıklı bir diyalog içinde bulunmalısınız. 

Bakın bir çocuk yemek yediği kaşığı bile yanlış tutuyorsa o yanlışı da düzetmek, nasıl tutması 

gerektiğini göstermek ve öğretmek de biz öğretmenlerin görevidir. Çünkü biz muallimiz. Biz sadece 

harf ve sayıları öğretmiyoruz çocuğa hayatı da öğretiyoruz. Yani konuşmayı, davranışı ve adabı da 

biz öğretiyoruz. 

Biz bugün itibarı ile görevli olduğunuz okul ile ilgili milat tutarız, onun için yeni ve güzel bir 

başlangıç olsun. Ben tekrar yeni görevlerinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, yeni eğitim öğretim 

döneminde de başarılar diliyorum.” diye konuştu. 

 

4. Öğrencilerimiz TEKNOFEST İçin İstanbul’daydı 

Türkiye´nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST İstanbul, "Milli teknoloji 

hamlesi" hedefleri doğrultusunda İstanbul Yeni Havalimanı´nda başladı, etkinliklere katılmak ve 

İstanbul’un tarihi mekânlarını gezmek üzere ilimizden 2 ayrı kafile halinde 84 öğrenci öğretmenleri 

eşliğinde İstanbul’a gitti. 

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni 

Havalimanı´nda düzenlenen TEKNOFEST, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen etkinliklere 

katılmak için 80 öğrenci ve görevli öğretmenlerden oluşan öğrenci kafileleri havayoluyla İstanbul’a 

gönderildi. Batman Havaalanında gerçekleşen uğurlama törenine Milli Eğitim Şube Müdürü Akın 

Arı, İshak Büyükkaya ve öğretmenler katıldı. 3 gün sürecek TEKNOFEST etkinliklerine katılan 

öğrenciler pazar günü havayoluyla Batman’a döndüler. 

5. İYEP İl Komisyonu Toplandı 

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) İl Komisyonu Başkanı İshak Büyükkaya ile İYEP İl 

Komisyonu üyelerinin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen İYEP İl Komisyonu Toplantısına İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürü İshak Büyükkaya ve komisyon üyeleri katıldı. 
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Toplantıda ilin genel durumu, İlkokullarda Yetiştirme Programının uygulama usul ve esasları ile ilgili 

konular görüşüldü. 

İYEP İl Komisyon Toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; 

“İlkokulların 3 ve 4.’cü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim 

yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve Matematik dersleri kapsamında belirlenen kazanımları 

yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programın il genelinde 

etkili bir şekilde sonuç vermesi için yürütülecek olan çalışmaların titizlikle takibi önem arz 

etmektedir. İlimiz merkez ve ilçelerinde oluşturulan İYEP komisyonları,  İlkokullarda düzenlenecek 

yetiştirme programının yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütecek. Bu 

amaçla İlkokullarda oluşturulan yetiştirme programı okul komisyonu da ilkokullarda düzenlenecek 

yetiştirme programının planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini yapacak. Ben 

şimdiden bu çalışma içinde yer alacak olan komisyon üyelerine ve tüm öğretmenlerimize teşekkür 

ediyorum.” diye konuştu. 

6. Kurtaran, Resim Bölümü Öğrencilerini Konuk Etti 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran su bazlı akrilik boya çalışması yapan öğrencileri 

makamında konuk etti. 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü A ve B blok binaları arasındaki alanı trafiğe kapatmak 

amacıyla İl Trafik Komisyonu kararıyla bırakılan beton blokları su bazlı akrilik boya çalışmasıyla 

boyayan TOBB Güzel Sanatlar 

Lisesi 12. sınıf öğrencilerini 

makamına davet eden İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran öğrencilerle sohbet 

edip kendilerine kitap hediye 

etti. 

Yaptıkları çalışma için 

öğrencilere teşekkür eden İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran; “Sevgili gençler 

yaptığınız boyama çalışmasıyla 

ortama estetik açıdan bir 

güzellik kattınız.  Bizim TOBB 

Güzel Sanatlar Lisemizle ilgili 

bu yıl Nitelikli Eğitime Kararlı 

Adımlar bünyesinde yer alan Eğitim ve 

Estetik projemizle yaşadığımız bu şehri güzelleştirecek çalışmalarımız olacak. TOBB Güzel Sanatlar 

Lisemizin siz resim bölümü öğrencileri hem şehri güzelleştirecek çalışmalar yapacak hem de diğer 

okullarımızda okuyan öğrenci kardeşlerine resim sanatını sevdirecek. Müzik bölümü öğrencilerimiz 

de yapacakları etkinliklerle ziyaret ettikleri okullarda müzik alanında farkındalık kazandıracaklar. 

Sanat insanı mutlu ederken aynı zamanda çevreye de estetik kazandırır.  Bir başka hedefimiz de 

bu yıl resim olimpiyatı düzenlemek ve matematik ve fen olimpiyatları gibi resim olimpiyatını ilimizde 

geleneksel hale getirmektir. Ben hizmet binamızın önündeki beton bloklara yaptığınız resim çalışması 

için size ve emeği geçen öğretmenlerinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Kurtaran, daha sonra 

konuk ettiği öğrencilere kitap hediye etti onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.  Gerçekleşen ziyarette 

öğrencilere Okul Müdürü Veysi Aksoy ve resim öğretmenleri eşlik etti. 
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7. Kurtaran, Yazarlara Mihmandarlık Yapacak Eğitimcilerle Bir Araya Geldi 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran Batman 2. Kitap Fuarı etkinlikleri için ilimize gelecek 

olan yazarlara mihmandarlık yapacak olan eğitimcilerle bir araya geldi. 

Batman Öğretmenevi toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında 

gerçekleşen toplantıya Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş, yazarlara mihmandarlık yapacak olan 

okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; 

Batman 2. Kitap Fuarı için ilimize gelecek olan konuk yazarlara en iyi şekilde mihmandarlık 

yapılmasını istedi. 

Kurtaran; “ Değerli arkadaşlar geçen yıl ilimizde birincisi gerçekleşen kitap fuarının bu yıl 

ikincisini gerçekleştiriyoruz. Kitap Fuarı haftası içinde ilimize 75 yazar gelecek ilimize gelecek olan 

yazarları karşılayarak onlara mihmandarlık yapacaksınız. İlimize gelen bu değerli misafirlerimizi en 

iyi şekilde ağırlayacağız. Geleneksel hale gelen Batman Kitap Fuarı ilimizin tanıtımı, yazarların 

öğrencilerle buluşması, yazarların bilgisinden öğrencilerin yararlanması açısından önemlidir. 

İlimizdeki genç nüfus sayesinde Batman’ın çok okuyan, kültür ve edebiyat alanında bir marka şehir 

olma potansiyeline sahip olduğunu görürüz. Bu potansiyeli de ortaya çıkaracak olan da biz 

öğretmenleriz. Bu bizim işimiz ve görevimiz onun için Kitap fuarını sahipleneceğiz öğrencilerimizin 

ve çevremizin kitap fuarını ziyaretlerini sağlayacağız, öğrencilerimizi kitaplarla ve yazarlarla 

buluşturacağız.” diye konuştu.  İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ ın konuşmasının ardından 

yazarlara mihmandarlık yapacak eğitimcilere süreç ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

8.  Kurtaran, Kitap Fuarında Öğrencilerle Buluştu 

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Batman Kitap Fuarına 7’den 77’ye her yaştan ve kesimden vatandaşın 

ilgisi artarak devam ediyor. 

Her fırsatta Batman Kitap Fuarını gezen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, fuara gelen 

öğrencilerle ve onlara refakat eden öğretmenlerle kitap ve okuma üzerine sohbet etti. Fuara gelen 

Suriyeli öğrencileri de kapıda karşılayan Kurtaran, onlarla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. 

Kurtaran, Temel Eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin kitaba olan ilgisinin her insanı 

duygulandırdığını ancak öğretmenleri duygulandırmakla kalmayıp büyük bir mutluluk hissettirdiğini 

ifade etti. 

Kurtaran; “İlimizde 2 yıldan bu yana ‘Batman Her Yerde Okuyor’ temasını işliyoruz ve bu tema 

ile bu yıl Kitap Fuarının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Kitap fuarına ilimizin en ücra köyünden ve 

ilçelerimizden de yoğun katılım olduğu görülüyor. Kitap fuarına 7’den 77’ye her yaştan 

vatandaşlarımızın ilgisi biz eğitimcileri çok mutlu ediyor.” diye konuştu. 

 

9.  Merkez İlçe Öğrenci Meclisi Divan Seçimi Yapıldı 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kapsamında, Batman merkez ilçe öğrenci divan 

seçimi yapıldı. 

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

Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kapsamında, Batman merkez öğrenci meclisi divan seçimi, 

Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür merkezi konferans salonunda yapıldı. Merkez İlçe 

Öğrenci Meclisi Divan Seçimine, Şube Müdürü Cemal Konakçı, Okul Müdürleri, Öğretmenler ile İl 

merkezi ve bağlı köy okullarının öğrenci temsilcileri katıldı. Merkez ilçe öğrenci meclisi divan seçim 

programı, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal marşın okunmasının 

ardından, Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal Konakçı açış konuşması yaptı. 
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Demokrasi kültürü tüm farklılıkların birlikte yaşaması olduğuna dikkat çeken, Şube Müdürü 

Cemal Konakçı; “Bu proje ile Okul Meclisi ve Demokrasi Eğitimi ile Cumhuriyetimizin demokrasi 

ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve 

çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, 

evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma 

kültürünün kazandırılması amaçlanmaktadır. Ben bu seçime katılan tüm öğrencilerimize başarılar 

diliyorum” dedi. Yapılan konuşmanın ardından Batman merkez ilçe öğrenci divan seçimi ile ilgili 

öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından merkez ilçe divanına aday olan 

öğrenciler sırayla kürsüye gelerek konuşmalarını yaptılar. Yapılan konuşmaların ardından seçime 

geçildi. “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kapsamında, Batman merkez öğrenci meclisi 

divan seçimi sonrasında; Safiye 

Yeşil, Umut Rüzgar, Furkan 

Demir, Duha Özcan ve Yusuf 

Kendal Ekmen adlı öğrenciler 

en çok oyu alarak, Batman 

merkez öğrenci meclisi divan 

üyeliğine seçildiler. 

 

“Demokrasi Eğitimi ve 

Okul Meclisleri Projesi” 

kapsamında, Batman merkez 

ilçe ve Batman’a bağlı 5 ilçe 

meclisi divan üyeleri, il divan 

üyeliğine seçilmek için, 13 

Kasım’da il öğrenci seçimine 

katılacaklar.  İl meclisine 

seçilecek öğrenciler, 23 Nisan Ulusal 

ve Egemenlik ve çocuk bayramında, TBMM çocuk meclisinde ilimizi temsil edecekler. 

 

10.  Batman Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Batman Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapacağı 

çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Müdür 

Yardımcısı Zübeyir Yılmaz ve Batman Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ekibi katıldı. Milli Eğitim 

Bakanlığının yeni dönem çalışması kapsamında 81 ilde kurulması planlanan İl Ölçme ve 

Değerlendirme Merkezlerinin ilimizde de kurulumu tamamlandı. İlimizde kurulan ve çalışmalarına 

başlayan Batman Ölçme Ve Değerlendirme Merkezi bünyesinde yapılan ilk değerlendirme 

toplantısında Ekip Sorumlusu Emre Sakık tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı hedefleri ve yeni 

eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı. 

Toplantıda konuşan İl Milli eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran; “ Batman Ölçme Ve 

Değerlendirme Merkezimiz kurularak çalışmalarına başladı. Merkezimizin ilimize hayırlı olmasını 

diliyorum. Merkezimiz, okul müdürlerine bilgilendirme toplantıları yapacak, ayrıca eğitim yılı içinde 

yapılacak olan PİSA, ABİDE gibi sınavların ve ortak sınavların il düzeyinde ölçme ve 

değerlendirmesini yapacak. Bütün bunların yanında il izleme araştırmaları da yaparak mevcut 
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durumu görmemize katkı sunacak. Ölçme ve Değerlendirme Merkezimize çalışmalarında başarılar 

diliyorum.” dedi. 

 

11.  Emekli ve Hasta Öğretmenlere Öğretmenler Günü Ziyareti Yapıldı 

24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında emekli olmuş hasta öğretmenler evlerinde 

ziyaret edildi, öğretmenler günleri kutlandı. 

 

İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları Mehmet Naci 

Şemdinoğlu ve Zübeyir 

Yılmaz 24 Kasım 

öğretmenler günü 

etkinlikleri kapsamında ilk 

olarak 41 yıl öğretmenlik 

yapan 75 yaşındaki emekli 

öğretmen KOAH hastası 

Nevzat Eren’i evinde 

ziyaret edip elini öperek 

öğretmenler gününü 

kutlayıp hayır duası aldılar.  

İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları Şemdinoğlu ve 

Yılmaz daha sonra 32 yıl öğretmenli yapan 72 yaşındaki çeşitli kronik hastalıkları olan emekli 

öğretmen Nusret Eren’i evinde ziyaret ederek elini öperek öğretmenler gününü kutladılar. 

 

12.  Şehit Öğretmenler Adına Mevlid-i Şerif Okunup Hatim Duası Yapıldı 

24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında ebediyete intikal etmiş tüm şehit öğretmenler 

adına Mevlid-i Şerif okunup hatim 

duası yapıldı. 

Şevket Başak 

Camisinde Cuma namazı 

öncesi gerçekleşen 

Mevlid-i Şerif okuma ve 

hatim duası programına 

Vali Hulusi Şahin, İl Milli 

Eğitim Müdürü Mahmut 

Kurtaran, Resmi Kurum 

Müdürleri, Milli Eğitim 

İdarecileri, Okul 

Müdürleri, Öğretmenler, 

Öğrenciler ve vatandaşlar 

katıldı. Kur’an-ı Kerim 

tilavetiyle başlayan Mevlid-

i Şerif programı imam hatip lise 
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ve ortaokul öğrencilerinin okumuş oldukları hatmi şeriflerin yapılan hatim duası ile sona erdi. Cami 

girişinde gül suyu, cami çıkışında ise cemaate lokum ikramında bulundular. 

Programın ardından yaptığı açıklamada tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü de kutlayan İl 

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptığımız 

etkinliklerden biriydi bu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı imam hatip okulları öğrencileri, 

tarafından okumuş olan hatmi şerifler, bugün müftülüğümüzle beraber yaptığımız ortak bir Mevlut 

programıyla, hatim duası yapılarak, şehit öğretmenlerimizin ruhlarına hediye edildi. Cenab-ı Hak 

onların şehadetini kabul etsin, onları cennetiyle mükâfatlandırsın. Tabi ülkemizde çok sayıda şehit 

öğretmenimiz var. Biz onları 24 Kasım törenleri münasebetiyle tüm Türkiye genelinde bugün okunan 

hatim dualarıyla tekrar yâd ettik. Ayrıca bu ulvi mesleği icra eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler 

gününü kutluyorum. Onlara huzur, mutluluk ve saadet diliyorum” dedi. 

 

 

13.  Şehit Öğretmenler Anısına Fidan Dikimi Yapıldı 

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Batman Kız Anadolu Lisesinde, Şehit 

Öğretmenler anısına fidan dikimi gerçekleşti.  

Batman Kız Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen fidan dikim törenine; Vali Hulusi Şahin, 

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, il Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Tarım ve 

Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Orman İşletme Müdürü Terzan Gürbüz, Milli Eğitim Müdürlüğü 

idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Şehit öğretmenler anısına gerçekleştirilen 

etkinlikte öğrencilerle birlikte fidan diken Vali Şahin, diktiği çam fidanını Şehit Öğretmen Şenay 

Aybüke Yalçın’ın adına diktiğini ifade etti. 

Fidan dikim törenin ardından okulda hafta sonu kurslarına katılan öğrencileri sınıflarında ziyaret 

eden Vali Şahin öğrencilerle bir süre sohbet ederek, yaptıkları her işi önemseyerek yapmalarını ve 

işlerine dört elle sarılmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. 

 Daha sonra okulun öğretmenleri ile bir araya gelen Vali Şahin, öğretmenlerin 24 Kasım 

Öğretmenler Gününü kutlayarak, kendileri ile bir süre sohbet etti. 

 

14.  Vali Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Öğretmenlerle Bir Araya Geldi 

Vali Hulusi Şahin,  24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Valiliğimiz tarafından verilen 

yemekte, ilimizde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. 

TP Kristal Park tesislerinde düzenlenen yemeğe; Vali Şahin´in yanı sıra eşi Ebru Şahin, Batman 

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, il Milli Eğitim 

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

öğretmenlere hitaben kısa bir konuşma yapan Vali Şahin,  "Genç, dinamik ve hizmet aşkıyla yanıp 

tutuşan bir öğretmen kadromuz var. Biz bu kadro ile çok işler yaparız. Yurdumuzu yükselteceğiz, 

insanımızı hak ettiği kaliteli bir hayata kavuşturacağız. Bu yolda öğretmenlerimiz bir kandil gibi 

çevrelerine ışık vermeye devam edecekler.  Kavgamız cehalete karşıdır. Her kötülüğün başı cehaletin 

karanlığıdır.  Ebu cehiller bir zihniyet olarak yaşıyor. O gün ki Ebu cehiller,  Taif’te Peygamber 

efendimizi taşladılar. Bu gün de kurşun sıkıyorlar. Şehit Aybüke öğretmene kurşun sıkanlar aynı 

zihniyetin ürünüdür. Biz bu zihniyetle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Bundan kimsenin 

şüphesi olmasın. Kararlılığımız çok açık ve nettir. Sizler gibi ilim ve irfan sahibi bir ordunun 
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karşısında bunların barınmalarına imkân yoktur. Geçmişte olduğu gibi bu gün de ülkemizde iki 

kardeşi bir birine düşürmeye çalışan zihniyet devam ediyor. İnşallah bunları hep beraber aşacağız. 

Hedefimiz insanımızı yüksek kalitede yaşatmaktır. Çünkü bizim cevherimiz buna müsaittir. Bu 

cevheri, mücevhere çevirecek olan da sizlersiniz. Bu kadronun başaramayacağı hiçbir şey yoktur." 

diye konuştu. 

Vali Şahin, "Şunu açık ve 

net olarak söylüyorum; 

öğretmen arkadaşlarımız 

bizim en yakın mesai 

arkadaşlarımız ve 

kardeşlerimizdir. 

Öğretmenlerimizin önüne 

çıkacak engelleri kaldırmak 

için elimizden gelini 

yapmakta kararlıyız. Size 

çok yakın olacağız ve birlikte 

çalışacağız. Hiçbir zaman 

sorgulayıcı olmayacağız. 

Tam tersi araştırıcı olacağız. 

Araştırmamız da size nasıl 

yardımcı oluruz arayışı içerisinde 

olacak. Eğitim çok kapsamlı bir 

yapıdır. Eğitimde asıl hedef iyi insan yetiştirmektir. Öyle bir insan ki, hayata doğru bakacak, 

sorgulayıcı olacak, aklını kullanacak yani gerçek bir birey olacak. Doğruluktan ve iyilikten yana 

olacak ve kötülüğü kabul etmeyecek, Kötülüğe karşı duracak. Kararlı,  dirayetli ve gerçek bir 

vatandaş olacak. Hedefimiz bu. Bu yolda yürüyeceğiz" dedi. 

Konuşmanın ardından Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, yemeğe katılan öğretmenlere gül ve kitap 

hediye ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladılar. 

15.  İYEP Komisyonundan Okullara Ziyaret 

İlkokullarda Yetiştirme 

Programı’ndan (İYEP) 

sorumlu Şube Müdürü 

İshak Büyükkaya ve 

İYEP İl Koordinatörü 

Rıfat Fırat; Erköklü 

İlkokulu, Kuyubaşı 

İlkokulu ve Yenişehir 

İlkokulunda İYEP 

programının uygulandığı 

sınıfları ziyaret edip 

öğretmen ve idarecilerden 

bilgi aldılar. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından bu yıl hayata geçirilen 

İYEP, İlkokulların 3 ve 4.’cü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve 
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öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve Matematik dersleri kapsamında belirlenen 

kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanmaktadır. Kasım 

ayının ilk haftasında başlayan program Nisan ayında tamamlanacak. 

 

16.  Özel Öğrenciler Gönüllerince Eğlendi 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama programda, Batman Özel Eğitim Uygulama Okulu 

öğrencileri gönüllerince eğlendiler. 

Sena Düğün salonunda gerçekleşen programına, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran,  İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Öğretmenler, Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

öğrencileri ve öğrenci aileleri katıldı. Programa katılan ailelerin masalarını tek tek gezen Kurtaran, 

özel öğrencilerle ilgilendi. TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik ziyafetiyle başlayan 3 

Aralık Dünya Engelliler Günü programında özel öğrenciler sahne alarak şarkılar ve türküler 

söylediler. Özel öğrenciler ve aileleri program boyunca gönüllerince eğlendiler. 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran; 

“Bugün 3 Aralık dünya 

Engelliler Günü, ama 

biliyorsunuz özel 

çocuklarımıza, engeli 

bulunan vatandaşlarımıza 

her gün aynı duyarlılığı 

göstermemiz aynı hizmeti 

sunmamız lazım. Bu 

manadaMilli Eğitim 

Bakanlığı olarak ciddi 

çalışmalar başlattık ve 

yürüttük. Özellikle özel 

eğitim konusunda ciddi 

yatırımlar planlandı. 

Bunların bir kısmı şu an 

tamamlanma aşamasında ve bu manada daha yapacak çok işimiz var. 2023 Eğitim Vizyonunda da 

özel eğitim ile ilgili çok ciddive kapsayıcı çalışmalarımız olacak. Eğitim camiası, diğerkurumlar ve 

vatandaşlar olarak hep beraber özel olan çocuklarımıza, engelli vatandaşlarımıza gereken hizmeti 

inşallah sunacağız.  İlimizde de özel eğitim ile alakalı güzel çalışmalar yapılıyor. Bu manada bizim 

Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz ilimizde özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızla ilgili çok 

ciddi ve güzel çalışmalar yapmaktadır. Önümüzdeki yıl inşallah bir özel eğitim anaokulumuz da 

hizmete girecek, özel eğitim alanındaki derslik sayımız da 3 katına çıkacak, ama tabi ki bu yetiyor 

mu? Yetmiyor. Özellikle hepimizin malumu devletimizin en çok üzerinde durduğu ön planda tuttuğu 

bu durumda olan çocuklarımız ve vatandaşlarımızdır. Bu manada inşallah aynı paralelde bizde 

ilimizde onlara gereken hizmeti sunacağız. Ben tekrar bu çocuklarımıza hizmet eden anne ve babalara 

sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özel çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenen, özveriyle çalışan 

öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum.” dedi. 
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17.  Vali Şahin, Batman Bilim ve Sanat Merkezini Ziyaret Etti 

Vali Hulusi Şahin, Batman Bilim ve Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret ederek, incelemelerde 

bulundu. Vali Şahin´i BİLSEM’ e gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran Karşıladı. 

Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim 

kurumu olduğunu belirten yetkililer, BİLSEM´e öğrenci seçiminin iki aşamalı sınavla 

gerçekleştirildiğini, birinci aşama grup tarama sınavı ve tablet üzerinden online yapıldığı, birinci 

aşamayı geçen öğrenciler, ikinci aşamada yetenek sınavı ve zekâ testine girildiği, bu sınavdan başarılı 

olan öğrenciler kayıt hakkı kazanırlar, kayıt yapan öğrenciler kazandıkları alana göre hafta içi 

okuldan sonra ve hafta sonu BİLSEM’ den eğitim alırlar. 

2018-2019 Eğitim-öğretim 

yılı sınav takvimine göre 

BİLSEM’ e başvurular 03-14 

Aralık tarihleri arasında, 

sınavlar ise 19 Ocak-24 Mart 

2019 tarihleri arasında 

yapılacak. 

Batman Bilim ve Sanat 

Merkezinde yapılan eğitim 

çalışmalarını yerinde inceleyen 

Vali Şahin, projeler hakkında 

yetkililerden bilgi aldı. 
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10. İletişim Bilgileri 
 

ASKE Adres: 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

Gap Mah. 2503 Sokak No: 3 

Merkez /BATMAN  

Telefon: (0488) 280 72 00 

Belgegeçer: (0488) 280 72 78 

 

Proje Ekibi(PEK) Adres: 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Proje Ekibi(PEK) 

Batman Bilim ve Sanat Merkezi 3. Kat 

Kültür Mah. Batman Park AVM Yanı 

Merkez/BATMAN 

Telefon: 0505 579 44 47 / 0505 440 94 16 

 


