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1-Giriş 
 

 

 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak, altı ayda bir yayınlanan AR-GE 

Bülteninin dördüncüsünü de farklı proje ve etkinliklerle karşınıza çıkmaktan büyük bir mutluluk ve 

heyecan duymaktayız. Bülteni okuduğunuzda bu mutluluk ve heyecanımıza sizlerin de ortak 

olacağınızdan eminim. İnanıyorum ki AR-GE Birimimiz bundan sonra da yürüteceği faaliyetlerle 

müdürlüğümüzün gurur kaynağı olmaya devam edecektir. 

Benim bir sloganım var, sevgimizi veremediğiniz öğrencilerimize bilgimizi asla veremeyiz. 

İlimizde bulunan herhangi bir öğrencimiz, belki bu ülkenin kaderini, belki de dünyanın kaderini 

değiştirecek bir çocuktur. Bu çocuğa ulaşmada AR-GE birimi eğitim sektöründe adeta bir lokomotif 

güç konumundadır. Bu bağlamda, müdürlüğümüz AR-GE birimi kuruluşundan bu yana sahip olduğu 

vizyonu, yeni fikirlere olan açık tutumu ile toplumun her kesiminde eğitimi destekleyecek faaliyetlere 

imza atmakta ve Batman’ ın eğitimde marka bir şehir olmasına katkıda bulunacaktır. 

AR-GE’ de başarı ekip ruhuyla kazanılır. Yeni bilgiler elde etmek, mevcut bilgilerle yeni 

bakış açıları geliştirmek, bilgiye ve araştırmaya dayalı yeni projeler üretmek, süreç ve hizmetler 

oluşturmak ve mevcut çalışmaları geliştirmek amacıyla düzenli araştırmalar yapan AR-GE birimi 

temelinde iki ana unsuru ‘Araştırma ve Geliştirmeyi’ taşımaktadır. 

Bu vesileyle, söz konusu çalışmaların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışanlarıma 

teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. 

 

 

Hasan ASLAN 

    İl Milli Eğitim Müdürü 
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2- İyi Örnekler 
 

Özel Eğitim Gören Öğrenciler İçin Materyal Desteği 

 

 
 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Özel Eğitim Sınıfları ve Destek Eğitim Odalarına malzeme 

dağıtımı RAM’ da yapıldı. 

 

Batman Rehberlik ve Araştırma Merkezine gelişinde, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ı 

RAM Müdürü Zafer Korkmaz karşıladı. Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda 

gerçekleşen malzeme dağıtımına, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve okullarında özel eğitim 

sınıfları ve destek eğitim odaları olan okul müdürleri katıldı.  Malzeme dağıtımında konuşan Milli 

Eğitim Müdürü Hasan Aslan: “Akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren, özel eğitim 

öğrencilerimiz için sağlanan bu eğitim materyalleri, öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim 

almalarına katkı sağlayacak. Özel eğitime ihtiyacı olan bu öğrencilerimizin hayata uyumunu 

kolaylaştırıcı ve kaliteli bir eğitim almaları için, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli hassasiyeti 

her zaman göstermekteyiz. Ayrıca 2016 yılı içinde, 18 özel eğitim sınıfımızın bir kısım eğitim 

malzemelerini, RAM’ın koordinasyonunda yürüttüğümüz, ‘Engelleri Aşarak Hayata Bağlanıyoruz’ 

projesiyle karşılayacağız” dedi. 

İlimizdeki özel eğitim sınıflarından TÜPRAŞ, Metin Bostancıoğlu ve Kültür İlkokullarının 

yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığın kaynaştırma öğrencileri için 2015 yılında zorunlu kıldığı destek 

eğitim odalarının bulunduğu İMKB, TOKİ Dumlupınar ve Vakıfbank ilkokullarının eğitim 

materyalleri ve bir kısım donatım malzemesi ihtiyacı Bakanlığın sağladığı bütçeyle karşılandı.  

 

 

 

http://batman.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-goren-ogrenciler-icin-materyal-destegi/icerik/1930
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Milli Eğitim ve Müftülük Arasında ‘Değerler Eğitimi’ İş Birliği 

Protokolü 

 
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Müftülüğü arasında, ‘Değerler Eğitimi’ iş 

birliği protokolü imzalandı. 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve İl Müftüsü 

Turgut Erhan tarafından Milli Eğitim Müdürlüğünde 

imzalanan ‘Değerler Eğitimi’ iş birliği protokolü 2 yıl 

sürecek. 

‘Değerler Eğitimi’ çok önem verdiğim bir çalışma 

diyen, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ‘Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında okullarımızda ve yurtlarımızda ‘Değerler Eğitimi 

Seminerleri’ düzenliyoruz. Bu seminerleri okullarımızda görev yapan öğretmenler ve İl Müftülüğü 

personeli vaizleri de destek veriyor. Bu kapsamda iki kurum arasında, 2 yıl sürecek bir iş birliği 

protokolü imzaladık. Öğrencilerimize değerlerimizi en iyi şekilde öğreterek geleceğe hazırlayacağız. 

Bu iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

  İmzalanan iş birliği protokolünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen, İl Müftüsü Turgut Erhan 

“Çok hayırlı bir iş birliği protokolü, değerlerini öğrenerek yetişen gençler, inancımızın emrettiği 

şekilde insanlığa hizmeti şiar edinirler. Kurum olarak Değerler Eğitimine katkı sunuyor olmamız, bizi 

ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.  

 

“Değerler Eğitimi” Meyvesini Vermeye Başladı 

http://batman.meb.gov.tr/www/milli-egitim-ve-muftuluk-arasinda-degerler-egitimi-is-birligi-protokolu/icerik/1932
http://batman.meb.gov.tr/www/milli-egitim-ve-muftuluk-arasinda-degerler-egitimi-is-birligi-protokolu/icerik/1932
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Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan Dini, milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel 

değerlerimizden olan; yardımlaşma, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, hoşgörü, saygı, barış, özgüven gibi 

kazanımları öğrencilere kazandırmak amacıyla yapılan “Değerler Eğitimi” çalışmaları etkisini 

göstermeye başladı.  

Bakanlığımız tarafından başlatılan ve AR-GE Birimi Proje Ekibi (PEK) tarafından 

okullarımızda uygulanan “Değerler Eğitimi” etkinlikleri renkli görüntülerle devam ediyor. 
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Mobil Ortaokulunda Fidan Dikim Etkinliği Yapıldı 

Batman merkeze bağlı Mobil Ortaokulunda gerçekleşen fidan dikimine, Milli Eğitim Müdür 

Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Şube Müdürü 

Abdulhadi Torpa, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Milli Eğitim Müdür Vekili 

Şemdinoğlu ve beraberindeki yöneticileri Okul Müdürü Nureddin Başaran karşıladı. Fidan dikim 

etkinliği ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Başaran, toplam 200 adet fidanın Batman Orman İşletme 

Şefliğinden temin edildiğini ifade etti. 

 

 

 

 

http://batman.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_12/17154833_dsc_0032.jpg
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Veli ve öğrencilerle birlikte fidan diken Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu 

“Bu güzel ve anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada diktiğimiz 

fidanlar ağaç olacak ve gelecek nesillerimiz bu ağaçların gölgesinde koşup oynayacaklar” diye 

konuştu. Şemdinoğlu fidan dikiminin ardından Balpınar Beldesine giderek, Balpınar İlkokulunu 

ziyaret etti, Şemdinoğlu’ nu Okul Müdürü Recep Kılıç karşıladı. Okul hakkında Kılıç’ tan bilgi alan 

Şemdinoğlu, daha sonra sınıfları gezdi öğrencilerle sohbet etti. 

Milli Eğitim Müdürü Aslan ‘Kış Konsepti’ Etkinliğine Katıldı 

 

 

http://batman.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_12/17154833_dsc_0047.jpg
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Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Tomurcuk Anaokulunu ziyaret etti. Öğretmen ve 

öğrencilerin düzenlediği ‘Kış Konsepti’ etkinliğine katıldı. 

Okula gelişinde Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ı Okul Müdiresi Esra Özdemir karşıladı. 

Etkinlik ile ilgili bilgi alan Aslan, daha sonra sınıfları gezerek, öğretmenlerin öğrencilerle birlikte 

hazırlamış olduğu, ‘Kış Konsepti’ çalışmalarının sergilendiği köşeleri inceledi, minik öğrencilerle bir 

süre sohbet etti, söyledikleri çocuk şarkılarına eşlik etti.  
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Etkinlik ile ilgili bilgi veren, Okul Müdürü Esra Özdemir ‘Kış Konsepti’ etkinliği çalışmasının 

amacı çocuklara kış mevsimi kavramını öğretmek ve bu konuda çocuklarda farkındalık oluşturmak 

olduğunu ifade etti. Etkinlikte kışa özgü kestane pişirildi, kış içeceği olan salep ikramı yapıldı. 

Batman’da bir ilk olan ‘Kış Konsepti’ etkinliği için emeği geçen herkese teşekkür eden Milli 

Eğitim Müdürü Hasan Aslan “Bu tarz etkinliklerin artırılması, çocuklarda farkındalık oluşturmak 

açısından önemlidir. Bu güzel çalışmaya emek vermiş Okul Müdiremiz Esra hanıma ve 

öğretmenlerinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, sevgili minik yavrularımızın gözlerinden 

öpüyorum” dedi. 

Öğretmen ve öğrenci velilerinin katıldığı etkinlikte, Milli Eğitim Müdürü Aslan’a, Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Yılmaz ve Şube Müdürü İshak Büyükkaya eşlik ettiler. 

Kardeş iki Anaokulunun Anlamlı Buluşması 
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Çamlıtepe Anaokulu minikleri ve Mehmet Akif Ersoy Anaokulu minikleri, hediyeleşerek 

paylaşma ve yardımlaşmanın güzel örneğini sergilediler. 

Mehmet Akif Ersoy Anaokulunda gerçekleşen iki kardeş okulun güzel etkinliğine, Milli 

Eğitim Müdürü Hasan Aslan, iki okulun idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Anlamlı 

buluşmada Çamlıtepe Anaokulu öğrenci ve velileri tarafından toplanan, giyim, kırtasiye ve 

oyuncaklar, Anaokulu Müdürü Adil Devrim, öğretmen ve öğrencilerle birlikte, ziyaret edilen Mehmet 

Akif Ersoy Anaokulundaki öğrencilere verildi. Mehmet Akif Ersoy Anaokulu öğrencileri ise, 

kendilerini ziyarete gelen arkadaşlarına, okullarında yetiştirdikleri ağaç fidanlarını, bahçelerine 

dikmek için verdiler. 

Paylaşma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği diyen, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan 

“Çocuklar arasında hediyeleşme, yardımlaşma ve paylaşma, işbirliğini arttırmaktadır. Bu bizim 

değerlerimizde var olan ve yaşatılması gereken güzel davranışlardandır. Yapılan bu etkinlikten dolayı 

iki okulumuzun idarecilerini kutluyorum. Emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür 

ediyorum” dedi. 

Mehmet Akif Ersoy Anaokulu Müdürü Muhammed Gönenç, Çamlıtepe Anaokulu Müdürüne, 

öğretmen ve öğrenci velilerine göstermiş oldukları duyarlılık ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti 

Çamlıtepe Anaokulu Müdürü Adil Devrim ise, kendilerini en iyi şekilde konuk eden Mehmet 

Akif Ersoy Anaokulu, idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. 

 

Bir Rehber Öğretmenin Öğrencilerine İthafen Yazısı 

 

Rehber Öğretmen Özge Ceren Türkoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde engelli 

öğrencilere ithafen yazdığı yazı engelli öğrencilerin duygularını en güzel şekilde dile getiriyor. 
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Rehber Öğretmen Özge Ceren Türkoğlu’ un engelli öğrencilere ithafen yazdığı yazı: 

Bunu yazarken akranlarıyla eşitler dedik. Siz de okurken eşit olduğumuzu bilin ve o şekilde 

yaklaşın. 

Engelsiz yaşam için bizler el ele 

Biliyoruz herkes gider aile kalır. Melekler için sevgi-ilgi  

Biliyor musun sensiz hayat anlamsız 

Merhaba anne! 

-Nasılsın! 

Ben iyiyim 

Doğmama çok az bir süre kaldı 

Kimilerine göre bazı eksiklerle geleceğim 

"Özürlü" diyecekler bana; ama kimseden "özür" dilemeyeceğim anne; senin dışında 

Senden şimdiden özür diliyorum 

Beklentilerinin hepsine cevap veremeyeceğim için 

Komşumuzun çocuğu benimle oynatmak istemediği zaman boynunu eğeceğin için 

"Bana doğru düzgün bir evlat bile veremediğini sesini duyarsan bir gün kulağında her yankısı 

için’’ 

Mağaza mağaza dolaşıp bisiklet seçmenin tatlı heyecanı yerine, tekerlekli sandalye almanın 

burukluğunu sana yaşatacağım için 

Çağrılmayacağız her aile toplantısı bayram kutlaması piknik için 

Çağrılamayacağın ama benim yüzümden gidemeyeceğin her düzen için  

ÖZÜR DİLERİM ANNE! 

Ama senden bir isteğim var; benden sakın vazgeçme anne 

Bacaklarım güçsüz olabilir 

Kolayca tırmanmayabilirim merdivenleri 

Sakın beni taşımaya kalkma anne! 

Tamam, engelleri birlikte aşalım yine 

Ama sen elimden tutma 

Bana yardım etmek istiyorsan yukarı çık bana gel! 

Çıkamayacağım için ağlayabilirim belki de 

Ama sen ağlat beni ağlamasam da daha çok merdiven çıkarmalısın bana 

Yoksa asla güçlenemem  
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Kulaklarım iyi işitmeyebilir konuşmaya başlamam biraz zaman alabilir belki 

Ama sen sakın suskunluğa bürünme annem 

Daha çok konuşmalısın benimle daha çok şarkı söylemeli daha çok kitap okumalısın bana 

Yoksa asla konuşamam 

Bana acıdığında beni mutlu etmek için istediğim her şeyi yapma hatasına sakın düşme 

Lütfen ağlat beni şimdi ağlat ki ilerde birlikte ağlamayalım 

Yoksa asla ayakta duramam belki etrafımdaki insanlarda biraz farklı yüzüm olabilir 

doğduğumda çok iyi görmeyebilirim belki ama sen yine güzel, güzel bana bak anne 

Öyle bak ki bende aynaya baktığımda güzel bir yüz görebilirim yoksa asla kendime 

gülümseyerek bakmam bir şeyleri hemen çabucak anlamayabilirim belki ama sen defalarca 

anlat bana annem 

Benden sakın vazgeçme yoksa asla öğrenemem 

Son bir şey daha 

Lütfen bu satırları okurken ağlama. Çünkü ben yazarken hiç ağlamadım anne 

ANNE! 

SENİ ÇOK SEVİYORUM SEN DE SEV ANNE..! 

                                                                                        Rehber Öğretmen 

Özge Ceren Türkoğlu 
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Engelli Öğrencilerin Gösterisi Bol Bol Alkış Aldı 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Batman Özel Eğitim Uygulama Okulu, engelli 

öğrencileri tarafından düzenlenen, gösteriler bol bol alkış topladı. 

İl Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşen kutlama programına, Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, İl Kültür Müdür Vekili M.İhsan Arslanlı Öğretmenler, Özel Eğitim 

Uygulama Merkezi Öğrencileri ve öğrenci aileleri katıldı. 
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İl Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 

programı, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İstiklâl Marşı’nın ardından 

Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Veysi Aksoy’un, Uygulama Merkezi ve Engelliler 

Günü hakkında bilgi içeren konuşması ve uygulama merkezinin bir gününü içeren sinevizyon 

gösterisiyle devam etti. 

 

Renkli görüntülere sahne olan, Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin 

hazırladığı program, çeşitli oyunlar ve müzikal tiyatro gösterisi ile devam etti. Program’da en çok ilgi 

çeken gösteriler: Halk Oyunları, Cici Kızlar, Yeşil Ördek, Cüce Show, Sema Gösterisi, Step Gösterisi 

ve Bu Ne Dünya Kardeşim gösterisi oldu, katılımcılardan büyük alkış alan öğrencilerin 

performansları büyük beğeni topladı.  Program toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından, fuaye 

salonunda sunulan ikramla sona erdi. 
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3-Stratejik Planlama Çalışmaları 
 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 

Stratejik Plan çalışmaları bitirilmiş olup, okullara ve ilçelere 

Stratejik Planlama eğitimleri verildi. Bakanlık tarafından 

onay verilen planımızın kitap haline getirme çalışmaları 

başlatıldı.  Okulların Stratejik planları incelenip, planında 

eksiklik olanların planları düzeltilmek üzere okullara iade 

edildi. Planı bitiren okullar ise okullarının web sayfalarında 

stratejik planlarını yayınladılar. 

  

Planımız her altı ayda bir izleme, yılda bir ise performans destekli değerlendirme ile 

incelenecektir. Ayrıca merkez ve ilçe tüm okulların izleme ve değerlendirmeleri ekibimiz (ASKE) 

tarafından yapılacak olup eğitimler de birimimiz tarafından verilecektir. 
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4-Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi (TKY) 
 
 

Günümüzde gelişen uluslararası rekabet, iş ve yönetim anlayışı kurumları mükemmeli 

aramaya yöneltmiştir. Yeni anlayışın temel esprisi hiçbir şeye olmuş bitmiş gözü ile bakılmaması, 

her şeyi oluş halinde kabul etmesidir. Bu arayışlar sonucunda ulaşılan noktalardan biri eğitim 

sistemini toplumun diğer alanlarındaki 

değişmelerden bağımsız düşünmek mümkün 

değildir. Bundan dolayı diğer kurumların 

yapısı ve işleyişi konusundaki yeni 

düşünceleri yakından izlemek gerekir. 

Eğitimdeki yeni arayışların bizi bir sonuca 

götürebilmesi için, öncelikle bu arayışları bir 

çerçeve içine oturtmak ve değerlendirmek 

amacıyla bu bölümde ilk olarak, eğitimde yeni 

arayışlara yol açan yeni paradigmalara yer verilmiştir.  

             Bu bağlamda müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda eğitim kalitesinin arttırılması 

yönünde okullara seminerler düzenlenip okulları yıllık bazda performans göstergeleri ile izleyip takip 

edeceğiz. 
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5-Yerel Projeler 
 

Milli Eğitim ve Müftülük Arasında ‘Değerler Eğitimi’ İş Birliği 

Protokolü 

 
 

Batman Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Müftülüğü arasında, ‘Değerler Eğitimi’ iş birliği 

protokolü imzalandı. 

 

Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından Milli Eğitim 

Müdürlüğünde imzalanan ‘Değerler Eğitimi’ iş birliği protokolü 2 yıl sürecek. 

‘Değerler Eğitimi’ çok önem verdiğim bir çalışma diyen, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan “Milli 

Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında okullarımızda ve yurtlarımızda ‘Değerler 

Eğitimi’ seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerleri okullarımızda görev yapan öğretmenler ve İl 

Müftülüğü personeli vaizleri de destek veriyor. Bu kapsamda iki kurum arasında, 2 yıl sürecek bir iş 

birliği protokolü imzaladık. Öğrencilerimize değerlerimizi en iyi şekilde öğreterek geleceğe 

hazırlayacağız. Bu iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

 İmzalanan iş birliği protokolünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen, İl Müftüsü Turgut Erhan 

“Çok hayırlı bir iş birliği protokolü, değerlerini öğrenerek yetişen gençler, inancımızın emrettiği 

şekilde insanlığa hizmeti şiar edinirler. Kurum olarak değerler eğitimine katkı sunuyor olmamız, bizi 

ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.  

 

 

 

 

 

 

 

http://batman.meb.gov.tr/www/milli-egitim-ve-muftuluk-arasinda-degerler-egitimi-is-birligi-protokolu/icerik/1932
http://batman.meb.gov.tr/www/milli-egitim-ve-muftuluk-arasinda-degerler-egitimi-is-birligi-protokolu/icerik/1932
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‘Değerler Eğitimi Projesi’ Tanıtım Toplantısı Yapıldı 

 
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında, okullarda uygulanacak olan ‘Değerler Eğitimi’ tanıtım 

toplantısı Fatıma Zehra Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. 

‘Değerler Eğitimi’ projesi tanıtım toplantısına, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Şube 

Müdürleri Abdurrahman Kardaş, Beşir Tileği, Abdulhakim Doğu, Akın Arı, PEK Sorumlusu Veysi 

Bulut, PEK üyesi Abdulgani Tatargan, il merkezinde eğitim veren Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve 

Liselerin okul müdürleri katıldı. Eğitim sezonu süresi içinde uygulanacak olan ‘Değerler Eğitimi’  

konuları ve planlaması ile ilgili bilgi sunumunu, ‘Değerler Eğitimi’ Komisyon Başkanı Bekir Çete 

yaptı. Yapılan bilgi sunumunun ardından, tanıtım toplantısında bir konuşma yapan, Milli Eğitim 

Müdürü Hasan Aslan değerler eğitimini çok önemsediğini ifade etti. 

‘Değerler Eğitimi’  projesi çok önemli bir proje ve bu projeyi çok önemsiyorum diyen, Milli 

Eğitim Müdürü Hasan Aslan “ Ana hatlarıyla çok önemli konular içeriyor. Bu değerleri öğretmen 

önemsiyorsa ve öğrenciye verebiliyorsa değerlerine bağlı bir nesil yetişir. Değerli idareci arkadaşlar, 

okul idarecisine göre şekillenir, öğretmenlerimiz okul müdürüne göre şekillenecek, öğrencide 

öğretmene göre şekillenecek. İdareci öğretmene sevgisini ve saygısını gösterecek ki, öğretmen de 

öğrencisine sevgi ve saygısını gösterecek. Öğretmeni model alan öğrencide sevgi ve saygıyı bilerek 

göstererek yetişecek. Milli Eğitim olarak ilk hedefimiz, öğrenciyi kendisine, ailesine, çevresine, 

milletine ve vatanına faydalı bir birey olarak en iyi şekilde yetiştirmektir. Günümüz toplumunun 

yozlaşmış olmasının, en önemli nedenlerinden biri, değerlerimizin gerektiği gibi toplumda 

yaşatılmamasındandır. Değerlerimizle yetiştirmediğimiz her ferdin vebali anne, baba ve biz 

eğitimcilerindir ” diye konuştu.       

 

 

http://batman.meb.gov.tr/www/degerler-egitimi-tanitim-toplantisi-yapildi/icerik/1873
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Öğretmen Buluşmaları Projesi 

 

 
 

Projeyi Hazırlayan Kurum 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Projenin Amacı: 

Mesleğini severek ve isteyerek yapan idealist, gayretli, sabırlı ve hoşgörülü öğretmenlerin 

karşılaştığı sorun ve güzel örnekleri paydaşlarla paylaşarak, eğitimde kaliteyi artırmak. 

Öğretmenlerin, eğitim ve öğretimin başında bulunan eğitim yöneticilerine aracı kullanmadan aktarım 

sağlayarak eğitim sorunlarını çözmede öncülük etme. 

Öğretmenlerimizin motivasyonunu artırarak eğitim ve öğretimde başarıyı üst seviyelere 

çıkarmak. Öğretmenlik mesleğinin zorluklarını ve güzelliklerini kamuoyuyla paylaşmak. 

Projenin Kapsamı: 

 İl merkezinde bulunan resmi ve özel kurumlarda görev yapan öğretmenler. 
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Projenin Konusu: 

 Batman’ da görev yapan öğretmenlerin, mesleklerini icra ederken eğitim-öğretimle ilgili 

görüş ve önerilerini milli eğitim yöneticilerine aktarması. 

 

 

 

 

Faaliyetler: 

 Haftanın iki günü(Salı ve Perşembe) il milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcıları, 

şube müdürleri ve her okuldan 2 öğretmen olmak üzere farklı okullardan 30 öğretmenin katılımıyla 

19.00-21.00 saatleri arasında yapılacak olan eğitim-öğretim ile ilgili istişare toplantılarının ilki Milli 

Eğitim Müdürü Hasan Aslan başkanlığında Öğretmenevi toplantı salonunda yapıldı. 
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6-AB Projeleri  
 

KEP-II ‘Kapasite Geliştirme Eğitimleri’ Başladı 

 

 
 

 

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve özellikle kız çocuklarının okula devam 

oranının arttırılması projesi ‘KEP-II Kapasite Geliştirme Eğitim Çalışmaları’ toplantıları başladı. 

 

KEP-II ‘Kapasite Geliştirme Eğitim Çalışmaları’ toplantılarının ilki, yeni atanan 

öğretmenlere yönelik, Bozooğulları Oteli Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıya İl Milli Eğitim 

Müdürü Hasan Aslan, Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş, PEK Sorumlusu Veysi Bulut, KEP-II İl 

Proje Koordinatörleri Abdulgani Tatargan, Davut Datlı ve öğretmenler katıldı. Yeni atanan 

öğretmenlere yönelik gerçekleşen toplantıda oryantasyon ve toplumsal cinsiyet farkındalığı eğitimi, 

projede görev alan uzmanlarca verildi. Gün boyu süren toplantının ilk bölümüne katılan Milli Eğitim 

Müdürü Aslan yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin sevgi mesleği olduğuna dikkat çekti. 

Bizim mesleğimiz sevgi mesleği diyen, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan “Değerli genç 

öğretmen arkadaşlarım, çok kutsal bir mesleğin mensuplarısınız, ben mesleğe öğretmen olarak 

başlamış olmaktan çok mutluyum ve bir eğitimcinin makamı ne olursa olsun onun asli görevi 

öğretmenliktir. Benim bir sloganım var, sevginizi veremediğiniz öğrencinize bilginizi asla 

veremezsiniz. Hiç unutmayın sınıfınızdaki bir çocuk, belki bu ülkenin kaderini, belki de dünyanın 

kaderini değiştirecek bir çocuktur. Bizim mesleğimiz sevgi mesleği, gönül mesleği, eğer bu mesleği 

severek isteyerek yaparsak ve hayallerimiz olursa derdimiz ve ıstırabımız insanlığa hizmet 

olursa,  okula giderken attığımız her adım bize heyecan verir. Bu zorlu mesleği ancak bir amacımız 

bir derdimiz olursa, heyecanlı bir duruma getirebiliriz. Siz genç öğretmen arkadaşlarım, hepinizin 

gözlerinde bir ışık, bir umut görüyorum. Sizi görünce geleceğe daha bir umutla bakıyorum. Bu 

ülkenin, aziz milletin güzel çocuklarını,  en iyi ve değerlerine bağlı bir şekilde, yetiştirme konusunda 

http://batman.meb.gov.tr/www/kep-ii-saha-egitim-calismalari-basladi/icerik/1937
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hep beraber gayret edeceğiz. Genç öğretmen arkadaşlarım, odamızın kapısı her zaman size açıktır. 

Bizler orada sizlere, öğrencilere hizmet etmek için varız. Hepinize başarılar diliyorum, iyi ki ilimize 

gelmişiniz. Bundan sonraki hayatınızda size mutluluklar diliyorum” dedi. Milli Eğitim Müdürü Aslan 

konuşmasının ardından verilen arada genç öğretmenlerle bir süre sohbet etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 gün sürecek olan ‘KEP-II Kapasite Eğitim Çalışmaları’ toplantıların ikinci gününde, 

RAM, ÇATOM ve HEM çalışanlarına, üçüncü gününde Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenlerine, 

dördüncü günüde İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, bazı STK temsilcileri ve yerel basın 

çalışanlarına bilgilendirme eğitimleri verilecek. 
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7- TÜBİTAK Projeleri 
 

Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması(2204) 

Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

TÜBİTAK 47.Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bilgilendirme 

Toplantısı yapıldı. 

 

 

TÜBİTAK 47.Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bilgilendirme 

Toplantısı Batman Anadolu Lisesi Konferans Salonu´nda TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof . 

Dr. Cemil Tunç tarafından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş, AR-GE PEK 

Sorumlusu Veysi Bulut, PEK Üyesi Abdulgani Tatargan ve okul müdürlerimizin katılımıyla 

geçekleştirilmiştir. 

Yarışma süreci, başvuru aşamaları, okul müdürlüklerince yapılması gereken işlemler, geçmiş 

yıllara ait bölge ve il bazlı istatistikler gibi konuların yer aldığı bilgilendirme toplantısında TÜBİTAK 

Van Bölge Koordinatörü Prof . Dr. Cemil Tunç, TÜBİTAK projelerinin tamamen öğrenci odaklı 

olması öğrencinin bilimsel tutum ve beceri edinebilmesi hedeflenmesi açısından çok önemli 

olduğunu, dolayısıyla öğrencilerimizin bu konuda belli bir birikim edinebilmelerini istediklerini dile 

getirdi. 

Tunç, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim 

alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel 

çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, 

Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih alanlarında yarışma düzenleneceğini 

belirtti.  

Tunç, ayrıca bu yıl proje yarışmasına Değerler Eğitimi ve Teknolojik Tasarım alanlarının da 

eklendiğini belirterek toplantıyı tamamladı. 
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TÜBİTAK 

Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri(2204) ‘Hazırlama 

Süreci’ Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

 

TÜBİTAK 47.Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Hazırlama Süreci Bilgilendirme 

Toplantısı yapıldı. 

Toplantı Yeni Kültür Merkez Konferans Salonu’ nda Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Doç. Dr. Abdulkadir Levent tarafından, Proje Ekip(PEK) Sorumlusu Veysi Bulut, Proje Ekip Üyesi 

Abdulgani Tatargan, ortaöğretim okul müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. 

Doç Dr. Abdulkadir Levent proje süreci hakkında detaylı bilgi vererek lise öğrenimine devam 

etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışma yapmaya teşvik 

etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak 

amacıyla öğrencilerin proje yarışmasına katılımlarının desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. 
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8- Diğer Projeler 
 

“Kim Korkar Ki Matematik’ ten’’ Yarışması Başladı 
 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Anadolu Lisesi işbirliği ile hayata geçirilen “Hayat 

Matematik Projesi” kapsamındaki, matematik yarışmasının tanıtım semineri yapıldı. 

 

Toplantı hakkında genel bilgi veren Batman Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Konak bu 

yıl 3.’sünü gerçekleştireceğimiz matematik yarışmasına geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüm 

ortaokulların davet edildiğini ve bu çalışmanın temel amacının öğrencilere matematiği sevdirmek 

olduğunu söyledi. 

Batman Anadolu Lisesi konferans salonunda, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci 

Şemdinoğlu başkanlığında verilen seminere, Şube Müdürleri Abdurrahman Kardaş, Abdulhadi 

Torpa, Proje Koordinatörü Metin Örge, okul müdürleri ve ortaokulların matematik zümre başkanları 

katıldı. Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş, projenin uygulama safhaları ve nasıl uygulanacağı 

konularında bilgi verdi. Verilen bilginin ardından, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci 

Şemdinoğlu bir konuşma yaptı. 

Projeler öğrencilerin ufkunu geliştirmeli diyen, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci 

Şemdinoğlu “Ben de matematik öğretmeniyim, matematik dersi zor olmaktan çıkarılmalı ve 

matematiği hayatın her safhasında özümseyerek hayata bakışımızı değiştirmeli. Matematik, insan 

yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında, yönlendirilmesinde, insana sistemli ve mantıklı bir düşünce 

alışkanlığının kazandırılmasında amaç ve insanın tüm etkinliklerinde kullanılan bir araçtır. 

Öğrencilerin matematik dersinde başarılı ya da başarısız olmalarında, matematiği sevmelerinde 

tutumların rolü büyüktür. Bu çerçevede öğrencilerimizin, matematik öğrenimine en üst düzeyde katkı 

sağlamak amacı ile Müdürlüğümüz ve Batman Anadolu Lisesi Matematik Zümresi işbirliği ile ‘Hayat 

Matematik Projesi’ hayata geçirilmiştir. Yarışma sonucu dereceye giren öğrencilere ödül verilerek, 

matematik dersini sevmeleri sağlanacaktır” dedi. 

Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu, konuşmasının ardından Proje 

Koordinatörü Batman Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Metin Örge, projenin amaçları ve 

yarışmanın nasıl yapılacağı ile ilgili bir sunum yaptı. 

‘Hayat Matematik’ yarışması Batman Anadolu Lisesinde, 2016 Nisan ayında yapılacak. 

Yarışmada 1. olan okul takımına 3 adet tam altın, 2. olan okul takımına 3 adet yarım altın ve 3. olan 

okul takımına 3 adet çeyrek altın ödül olarak verilecek. 

http://batman.meb.gov.tr/www/kim-korkar-ki-matematikten-yarismasi-basladi/icerik/1947
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9. Seminer, Konferans ve Panel 

 

Değerler Eğitimi İrfânî Temeller Konferansı 

 

 
 

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan, Değerler Eğitimi Komisyonunun 

düzenlediği, Değerler Eğitimi İrfani Temeller Konferansı yapıldı. 

 

İl Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşen, Değerler Eğitimi İrfânî Temeller 

Konferansına, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Şube Müdürü Abdulhadi Torpa, Marmara 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Şaban Karaköse, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Öğretmenleri katıldı.  Konferans Değerler Eğitimi Komisyon Başkanı Ebubekir Çete’nin kısa 

bilgilendirme sunumu ile başladı. Konferansın açış konuşmasını, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan 

yaptı.  

  

Bulunmuş olduğum her görevi bir imtihan olarak görüyorum diyen, Milli Eğitim Müdürü 

Aslan; “Günümüz toplumunun yozlaşmış olmasının, en önemli nedenlerinden biri, değerlerimizin 

gerektiği gibi toplumda yaşatılmamasındandır. Bütün öğretmenlerimiz toplumun manevi 

mimarlarıdır. Değerli öğretmen arkadaşlarım unutmayın ki, sevginizi hissettirmediğiniz öğrenciye bir 

şey veremezsiniz. En kızgın olduğunuz anda bile tebessüm ediniz. Ben mesleğimi çok sevdim, 

öğrencilerimi çok sevdim, sizlerde mesleğinizi ve öğrencilerinizi çok seviniz. Unutmayalım hepimiz 

bulunduğumuz görev ve makamlarda, millete hizmet etmek için bulunuyoruz” dedi. 

  

Milli Eğitim Müdürü Aslan’ın açış konuşmasının ardından kürsüye, Marmara Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Şaban Karaköse gelerek, Değerler Eğitimi İrfânî Temeller konulu 

sunumunu yaptı. 

http://batman.meb.gov.tr/www/degerler-egitimi-irfani-temeller-konferansi/icerik/1807
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Konferans öncesi Öğretim Görevlisi Şaban Karaköse ve Ebubekir Çete İl Milli Eğitim 

Müdürü Hasan Aslan’ı makamında ziyaret ettiler. 

 

Proje Döngüsü, TÜBİTAK ve AB Projeleri(Erasmus +) Semineri 

Verildi 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE PEK Birimince Öğretmenlere Yönelik Proje Döngüsü, 

TÜBİTAK ve AB Projeleri(Erasmus +) semineri verildi.  

 

Yeni Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan konferansa İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Abdurrahman Kardaş ve Batman merkezde bulunan okulların proje ekipleri katıldı. 
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500 öğretmenin katıldığı seminerin birinci bölümünde PEK Birim Sorumlusu Veysi Bulut, 

Proje Döngüsü ve Erasmus + projeleri, seminerin ikinci bölümünde ise PEK Üyesi Abdulgani 

Tatargan TÜBİTAK Projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurahman Kardaş, seminerin sonunda yaptığı konuşmada 

projelerde eksik yönlerimizi tamamlamak adına seminer ve çalışmalarla daha güzel sonuçlar elde 

edeceğimizi belirtti. Kardaş, Proje Ekibini daha işlevsel olmasını istiyor ve okullarımızla iş birliğine 

çok önem veriyoruz dedi. Kardaş, seminere katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek konuşmasını 

bitirdi. 
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10. Diğer Bilgiler 

 

Milli Eğitim Müdürü Aslan Destekleme ve Yetiştirme Kursunu 

Ziyaret Etti 

 

 
Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Batman Halk Eğitim Merkezinin lise mezunu gençler için 

düzenlediği Destekleme ve Yetiştirme Kursunu ziyaret etti.  

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları 

Yönergesi kapsamında,  Batman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde,  Zübeyde Hanım İlkokulunda lise 

mezunlarına yönelik açılan kursu ziyaret eden, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ı Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu, Okul Müdürü Bülent Eren ve Halk Eğitim Merkezi 

Müdürü Osman Atmalar karşıladı. Gültepe İlkokulu, Zübeyde Hanım İlkokulu ve Fatih İlkokulunda 

devam eden kurslar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Atmalar’ dan bilgi alan Aslan; 

daha sonra kurs verilen sınıflarını gezerek, kurs gören gençlerle sohbet etti, öğrencilere tavsiyelerde 

bulunarak başarılar diledi. 

  Sevgili gençler azmetmek ve kazanmak sizin elinizde diyen, Milli Eğitim Müdürü Hasan 

Aslan “Devletimizin size sunduğu bu olanakları, en iyi şekilde değerlendirerek arzuladığınız 

hedeflere ulaşabilirsiniz. Göstermiş olduğunuz çaba,  harcamış olduğunuz emek, biliniz ki boşa 

gitmeyecek ve hak ettiğiniz mevkilere, sizi ulaştıracaktır. Eğitiminizi tamamlayıp ilerde 

bulunacağınız görevlerde, insanlara hizmet edeceksiniz” diyen Aslan konuşmasının 

devamında,  Halk Eğitim Merkezi bünyesinde üç kurs merkezinde, sayısal, eşit ağırlık ve sözel 

alanlarında 1.050 kursiyere 59 öğretmen tarafından eğitim verildiğini belirtti. 

 

 

http://batman.meb.gov.tr/www/milli-egitim-muduru-aslan-destekleme-ve-yetistirme-kursunu-ziyaret-etti/icerik/1845
http://batman.meb.gov.tr/www/milli-egitim-muduru-aslan-destekleme-ve-yetistirme-kursunu-ziyaret-etti/icerik/1845
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 ‘Engelliler Spor Şenliği’nde’ Down Sendromlu, Otistik ve Mental 

Çocuklar Yarıştı 

 

 
 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlu, otistik ve mental 

çocuklara yönelik ‘Engelliler Spor Şenliği’ gerçekleşti. 

Batman Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ‘Engelliler Spor Şenliği’ne, Milli Eğitim 

Müdürü Hasan Aslan, Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Direk, Batman Gençlik 

ve Spor İl Müdür Vekili Halil Çöl, Batman Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Nasrettin Kaya, 

Öğretmenler, Özel eğitim Uygulama okulu öğrencileri ve aileleri katıldı.  

‘Engelliler Spor Şenliği’nde down sendromlu, otistik ve mental çocuklar, 25 metre koşu, cirit 

atma, basket atma, penaltı yarışması, balon patlatma ve top taşıma yarışmalarında dereceye girmek 

için mücadele etti. Yapılan yarışmaların sonunda dereceye giren çocuklara madalyaları, Milli Eğitim 

Müdürü Hasan Aslan ve Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Direk tarafından verildi.  
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Danışma Kurulu Toplantısı, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan 

başkanlığında yapıldı. 

Batman Öğretmenevi toplantı salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan başkanlığında 

gerçekleşen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Danışma Kurulu Toplantısına, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürü Veysel Direk, Batman Üniversitesi Rektör Vekili, Prof. Dr. Aydın Durmuş, BATSO Başkan 

Yardımcısı Bayram Demirhan, Maarif Müfettişleri Başkan Vekili Arif Kavaklı, Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Mehmet Şirin Temiz, İl Özel İdare encümenleri, İl Özel İdare temsilcisi, yetkili eğitim 

sendika temsilcisi, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. İl Danışma Kurulu 

Toplantısı saygı duruşu ve okunan istiklal marşının ardından, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ ın 

yaptığı açılış konuşması ile başladı. 

http://batman.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_12/30160106_dsc_0157.jpg
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Her şeyin başı eğitimdir diyen, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan “Eğitim ve öğretimin il 

düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar, milli eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda, çözüm 

önerilerinin görüşüldüğü bu önemli toplantıya hoş geldiniz. Bugün milli eğitimdeki sorunları 

konuşacağız. Bir toplum için, bir millet için hava, su ve ekmek kadar en önemli şey eğitimdir. 

Eğitimin düzeyi ne kadar üst düzeyde olursa milletimizin, insanlığın geleceğini o kadar güzel ve iyi 

birer insan olarak yetiştirmiş oluruz. Okullarımızdaki tüm yavrularımız önce anne ve babalara, 

ardından öğretmenlerimize emanettirler. Sevgili çocuklarımıza ve öğrencilerimize, her zaman 

geleceğin idarecileri gözüyle bakmalıyız” diye konuştu. İl Danışma Kurulu Toplantısı yapılan açılış 

konuşmasının ardından kurul üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. 

 

Milli Eğitim Müdürü Aslan Öğretmenler Korosunu Konuk Etti 

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk 

Halk Müziği Öğretmenler Korosunu ağırladı. 

Batman Öğretmenevinde Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosunu konuk eden, Milli Eğitim 

Müdürü Hasan Aslan, Koro Şefi Abidin Bingül´den öğretmenler korosu çalışmaları hakkında bilgi 

aldı. Koroda yer alan öğretmenlerle bir süre sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Aslan “Siz değerli 

arkadaşlarımın, böyle güzel bir toplulukta yer alması ve vakit ayırıp güzel etkinlikler hazırlaması çok 

anlamlı, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi. Aslan, son olarak Türk Halk Müziği Öğretmenler 

Korosu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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Milli Eğitim Müdürü Aslan Özel Eğitim Uygulama Merkezini Ziyaret 

Etti 
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Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti, 

sınıfları gezdi, engelli öğrencilerle sohbet etti. 

Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezine gelişinde, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ ı, 

Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Veysi Aksoy ve Uygulama Merkezinden iki öğrenci çiçekle 

karşıladılar. Uygulama Merkezi Müdürü Aksoy’ dan bilgi alan Aslan, Uygulama Merkezi atölye ve 

sınıfları tek tek gezerek engelli öğrencileri dinledi, atölyelerde yaptıkları eğitim çalışmalarına eşlik 



Sayfa | 36  
 

etti. Aslan, ziyaretinde engelli öğrencilere kışlık bot dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya 

geldi.  

Anne rahmine düşen her canlının yaşama hakkı vardır diyen, Milli Eğitim Müdürü Hasan 

Aslan “Engelli olmak bu sevgili çocuklarımızın tercihi değil. Bizim gayemiz ve hedefimiz onlara 

engelsiz bir yaşam sürebilecekleri bir eğitim imkânı sunmak. Sevgiyle ve sabırla eğitimlerini en iyi 

şekilde vereceğiz. Eğitim camiası olarak eğitimsizlik nedeniyle kaybetmeyi göze alacağımız bir tek 

öğrencimiz olamaz” dedi. 

Ağır ve orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklara eğitim veren, Batman Özel 

Eğitim Uygulama Merkezi, 14 Derslik, 2 atölye, 1 Ana Sınıfı ve 1 Oyun Odasından oluşmaktadır. 

Toplamda 110 öğrencisi bulunan Eğitim Uygulama Merkezi, 3 ayrı kademede eğitim-öğretime 

devam etmektedir. 

 

 

Milli Eğitim Müdürü Aslan Bölge Finallerine Katılacak Hentbol 

Takımını Konuk Etti 

 

Zeynelbey Anadolu İmam Hatip Lisesi Hentbol Takımı, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ı 

makamında ziyaret etti. 

2015-2016 Eğitim-Öğretin yılı, Okullar Arası İl Hentbol Müsabakalarında dereceye giren ve 

ilimizi bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazanan, Zeynelbey Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Hentbol Takımı, Okul Müdürü Mehmet Siraç Dadak eşliğinde, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ı 

makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Dadak, okullar arası hentbol müsabakaları hakkında, Milli 

Eğitim Müdürü Aslan’a bilgi verdi.  
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Öğrencileri kutlayan Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan “Sevgili gençler, okullar arası il 

hentbol müsabakalarında dereceye girerek, Batman’ı bölge finallerinde temsil edecek olmanızdan 

dolayı sizi kutluyorum. Batmanlı genç öğrencilerimizin, spor alanında başarılı olmaları bizi mutlu 

ediyor. Erzurum ilinde yapılacak olan bölge müsabakalarında, sizlere başarılar diliyorum” dedi. 

Gerçekleşen ziyarette, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu’ da hazır 

bulundu. Ziyaretin sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. 
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