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 İnsanı merkeze alan eğitim politikalarının başarılı sonuçlar vereceği inancı ve 
motivasyonuyla, 21.03.2016 tarihinde, ilimizin başarı çıtasını Türkiye ortalamasının üzerine 
çıkarmayı hedefleyen kurum kültürü güçlü bir eğitim kadrosuyla yol almak üzere Bingöl İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevini devraldık. Okullarımız ve toplum arasında nitelikli bir  köprü olma 
bilinciyle kurumlar arası işbirliğine odaklanmış bir çalışma takvimi oluşturduk. 
 Geleneksel anlamda “girdi” odaklı anlayışı aşarak “çıktı” odaklı performans 
yönetimini gözeten “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun getirmiş olduğu 
“Stratejik Yönetim” anlayışını esas alan ASKE ekibimiz Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
Stratejik Planının amaç ve hedefleri doğrultusunda “Performans Göstergeleri” raporunu 
hazırlamıştır. Bu şekilde Müdürlüğümüzün tüm birimlerinin performans hedefleri ve bu 
hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri faaliyetler belirlenmiş,  2016 yılı itibariyle sahip 
olunan kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları sağlanmıştır.   
 “AB’yi Öğreniyorum” projesi kapsamında yürütülen “Bana AB’yi Anlat” isimli 
resim, slogan, öykü yarışmalarına öğrencilerimizin beklenilenden çok daha yoğun bir katılım 
göstermiş olması AB’ye aday bir ülke olarak bizleri umutlandırmıştır. İlimizde Bilim Fuarı 
sürecinde varlık gösteren okullarımızın tüm projeleri Müdürlüğümüzün hazırladığı 
organizasyonla halkın beğenisine sunulmuş, bu yolla okullar ve halk arasında ciddi köprülerin 
inşası sağlanmıştır. Ayrıca bu dönemde PEK ekimizin hazırlamış olduğu ve Fırat Kalkınma 
Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak 
kazanmış Bingöl ilinin başarı grafiğini tüm yönleriyle inceleyen “Başarı Ellerimizde” isimli 
projemiz; ilimizin tüm eğitim ihtiyaçlarına yönelik analizleri ekip bilinciyle yürüten AR-GE birimi  
tarafından yönetimle uyumlu bir sinerji yakalanarak ve ciddi bir özveriyle yürütülmektedir.Tüm 
bu çalışmaların yanı sıra okullarımızda minik bir AR-GE birimi oluşturmak amaçlı kolları sıvayan 
ASKE ekibimiz;  okullarımızda “Değerler Eğitimi Kulübü”, “Kitap Okuma Kulübü”, ve “Proje 
Kulübü” kurmaya yönelik bilgilendirmeler yapmak amacıyla il merkezinde bulunan okullarımızı 
ziyaret etmişlerdir.   
                          Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Valiliğimize, okul ve toplum 
bütünleşmesini sağlayan tüm projelerimizin  çalışanlarına ve eğitimde kalite yönetimini geliştirip 
arttırmaya yönelik çağdaş tekniklerin sürekli araştırıcı ve geliştiricisi olan AR-GE birimimize en 
içten teşekkürlerimi sunuyorum.  
                                                                                                      
                                                                                                  
                                                                                                              Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü   

                                                                                                       Kadri ENGİN                                                                                                                             
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1.GİRİŞ 
 

   Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde, MEB AR-GE yönergesi 
doğrultusunda ; ilimizdeki tüm okul ve kurumlarımızda eğitim-öğretimin 
kalitesinin artırılması, personel ve kurum kapasitesinin geliştirilmesi, çalışmalarda 
tekrarların önlenmesi ve faaliyetlerin tek elden yürütülmesini sağlamak ve 
hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla 2016 yılında AR-GE Birimimiz yeniden 
yapılandırılmıştır. 

  AR-GE birimi; İlimizdeki eğitim kurumlarının başarıları ve eğitim 
kalitesinin artırılmasına yönelik araştırma yapmak, bağlı kurumlarımızda stratejik 
yönetim anlayışına dayanan eğitimde kalite yönetim sistemini yaygınlaştırmak ve 
projeler geliştirmek şeklinde  misyon yüklenmiştir. 

  AR-GE birimi; stratejik yönetim anlayışıyla planlama yapmakta, 
vizyonumuza uygun amaç ve hedefler belirlemekte, hedeflere ulaşmayı 
sağlayacak stratejileri hayata geçirmek için proje tabanlı faaliyetler 
gerçekleştirmektedir.  

  AR-GE birimi; ilimizin eğitim niteliğinin arttırılmasına yönelik olarak 
yapılan proje ve çalışmaları bizzat kendisi yürütmektedir. Bu dönem yapılan 
projelerin koordinesini PEK ekibi, asistanlığını ise AS-KE ekibi yani tüm AR-GE 
birimi aktif katılım sağlayarak yürütmektedir. 

   AR-GE birimi; “Eğitimde kaliteyi artırmak için çeşitli seminer, panel, 
hizmet içi eğitim, konferans, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemektedir.   

                                                                                                
                      Strateji Geliştirme Şube Müdürü 
                                                                                                                Serhat ARAN 
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“Hedef 12” projesinin 11. adımı olan 
“Değerler Eğitimi” alanında öncelikle 
ayın değerleri belirlenmiş ve ayın 
değerleriyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
Ayın değerleri ise; 
• Ocak ayında “Sabır” 
• Şubat ayında “Geleneklerimize Sahip 
Çıkmak” 
• Mart ayında“Duyarlılık” 
• Nisan ayında “Takım Çalışması” 
• Mayıs ayında “Paylaşımcı Olmak” 
şeklinde belirlenmiştir. 
 Okullarımızda AR-GE ekibinin 
yönlendirmesiyle değerler eğitimi 
alanında faaliyetler yürütülmüştür. 
 

Değerler Eğitimi Çalışmalarından 
Örnekler 

Bingöl İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı okullarda Nisan ayı 
değerimiz olan “Takım Çalışması” 
kapsamında AS-KE ekibinin 
yönlendirmesiyle okul bahçelerine 
fidanlar dikilmiştir. 
 

 

 

2016-2017 eğitim-öğretim yılına 
değerler eğitimiyle alakalı daha kapsamlı 
ve nitelikli bir sistem hazırlanıp 
okullarımızda “Değerler Eğitimi Kulübü” 
kurulacaktır. Böylece Değerler Eğitimi 
çalışmalarımızın daha nitelikli yapılması 
planlanmıştır. Bu dönemde ise 
okullarımızda aylık, değerler eğitimi 
kapsamında okul panoları düzenlenip bu 
panolardaki değerler öğrencilere 
temsilcilerimiz tarafından aktarılmıştır. 
 
 
Okullarımızdaki Panolardan Görüntüler 
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 Yine Mayıs ayı değerimiz olan 
“Paylaşımcılık” değerini öğrencilere 
yaşatabilmek için okullarımızda 
kermesler kurulup elde edilen 
gelirler “Sevgi Evlerinde” bulunan 
kimsesiz çocuklara verilmiştir. 

 Solhan Anadolu İmam-Hatip 
Lisemizin yaptığı kermesten bir 
kare… 

 

Ar-Ge Birimi Tarafından Yapılan 
Değerler Eğitimi Bilboardları 
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 Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi işbirliği ile 
yürütülen ´5. Türkiye Değer Ödülleri´ yarışmasında dereceye giren Bingöllü 
öğrenciler Milli Eğitim Müdürümüz Kadri Engin tarafından ödüllendirilmiştir. 

  İl Milli Eğitim Müdürümüz Kadri Engin, ´5. Türkiye Değer Ödülleri´ 
yarışmasında dereceye giren öğrencilerle, okul idarecileri ve öğretmenleri 
makamında kabul etti. İlk olarak öğrencilerin başarılı oldukları branşlar 
hakkında bilgi alan Engin, "Bizi biz yapan yardımseverlik, misafirperverlik, 
anne-babaya saygı, doğamıza çevremize saygı, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, 
çalışkanlık, sabır gibi daha birçok değerleri sıralayabiliriz. Aslında bu 
saydıklarımızla hem insan olmanın vasıflarını hem de sağlıklı bir birey olmanın 
özelliklerini saymış oluyoruz. Şiir,  resim, karikatür, hikaye ve kısa film dallarında 
öğrencilerimizin vermiş oldukları eserler seçilmiş ve dereceye girmiştir. 
Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik etti.” 

 Dereceye giren öğrencileri saat, kitap  ve teşekkür belgesi  ile ödüllendiren 
Milli Eğitim Müdürümüz Kadri Engin, onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. 
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 Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı okullarda kitap okuma 
faaliyetleri AR-GE birimi tarafından 
düzenlenmektedir. 

 AR-GE birimimiz bu dönem de 
kitap okuma faaliyetleri 
kapsamında çalışmalar yapmıştır. 
Kitap okuma alanında hala 
araştırmalar yapan birimimiz, 
değerler eğitimi kulübünü kuracağı 
gibi “Kitap Okuma Kulübünü” de 
kurmayı planlamıştır. Bu kulüplerde 
öğrencilerin kitap okumalarının 
yanı sıra önemli edebiyatçılarımızın 
da tanıtılması planlanmaktadır.  

 Toplumumuzda kitap okuma 
alanında bir farkındalık 
oluşturabilmek için şehrin muhtelif 
yerlerinde bir grup öğrenci 
tarafından kitap okuma etkinliği 
yapılmıştır. 

2.2.KİTAP OKUMA FAALİYETLERİ 

•   Bu öğrenciler kitap okumanın 
sadece okullarda öğrenciler 
tarafından gerçekleştirilmesi 
gereken bir faaliyet olmadığını, her 
bireyin mutlaka  kitap okuması 
gerektiğini vurgulamışlardır. 
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OKUYORUM, BİNGÖL’DE AYDINLIK BİR GELECEK KURUYORUM 

KİTAP OKUMA FAALİYETLERİ 

  
  
  
  
 İlimiz Valisi Yavuz Selim KÖŞGER, AR-GE biriminin düzenlediği 
okullarında başarılı olan ve kitap okumayı seven öğrencilere yönelik başlatılan 
“Okuyorum, Bingöl´de Aydınlık Bir Gelecek Kuruyorum” projesi kapsamında her 
okulda kitap okuma faaliyetlerinde etkin rol oynayan öğrencilerle bir araya geldi. 
  
 Öğrencileri makamında ağırlayan Vali KÖŞGER, öğrenciler ile tek tek 
tanışarak onlarla uzun süre sohbet etti. Okulda gösterdikleri başarılar ve kitap okuma 
gayretlerinden dolayı öğrencileri tebrik eden Vali KÖŞGER, öğrencilerin seçtikleri 
kitapları kendilerine hediye etti. 
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Projenin amacının okullarda devam eden 
kitap okuma faaliyetlerini desteklemek ve 
teşvik etmek olduğunu belirten Vali Yavuz 
Selim KÖŞGER: “Okullarımızdan özellikle 
kitap okumayı seven çocuklarla tanışmak ve 
onlara kitap hediye etmek için böyle bir 
proje başlattık. Sizler gibi okumayı seven, 
çalışkan öğrencileri görmek bizleri daima 
mutlu ediyor. “Bu bir tanışma vesilesi, 
sizlere seçtiğiniz kitapları hediye ediyoruz. 
Bu birlikteliğimiz sizlerin kitap okuma 
konusunda göstereceğiniz performans ile 
devam edecektir. Çevrenizde kitap okumayı 
caydırıcı birçok etken varken kitap okumayı 
seçmeniz bizleri mutlu ediyor. Bu çok 
önemli. Çünkü kolay elde edilen bilgi kolay 
unutuluyor.  İnsan ulaşmak istediği her şeye 
emek sarf ederek ulaşmalıdır. Kitap 
okuyarak elde ettiğiniz bilgiler de bunun için 
daha kalıcı oluyor. Kitap okuyan insan 
olayların arka planını görebilir, analiz 
yapabilme becerisi gelişir.  Kitap,  ön 
yargıları da ortadan kaldırabilir. 

  
 

Hepimizin temel amacı iyi insan, olgun 
insan olmak olmalıdır. İnsanlığın temel bir 
kumaş olduğunu düşünüyorum. İnsanlığınız 
iyi olursa bunun üzerine koyacağınız desen; 
örneğin doktor olursanız, iyi bir doktor 
olursunuz. “İyi insan olma” kumaşının 
üzerine ne koyarsanız koyun iyi iş yapmış 
olursunuz; iyi avukat olursunuz, iyi 
öğretmen olursunuz. Ancak kumaş kötü ise 
ne olursanız olun yaptığınız öğretmenlik 
de, avukatlık da, doktorluk da maalesef iyi 
olmaz. İyi insan olmanın temel şartı da 
“bilmek”tir. İnsan önce kendisini bilmeli, 
çevresini bilmeli, kainatı bilmeli ki iyi insan 
olabilsin. Bilmek için de okumak; ilim, irfan 
sahibi olmak gerekir. Okumalarımızın 
temelinde iyi insan olabilmek olmalıdır. 
Okullarınızda kitap okumada temayüz 
gösterdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum, 
başarılarınızın artarak devam etmesini 
diliyorum” dedi. 

OKUYORUM, BİNGÖL’DE AYDINLIK BİR GELECEK KURUYORUM 

Ziyarette öğrencilere, Vali Yardımcısı Numan Tahir ŞİMŞEK, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Kadri ENGİN, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Serhat ARAN, okul müdürleri 

ve öğretmenleri eşlik etti. 
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 İlimiz Aşağı Yenibaşlar 
İlkokulunda görev yapan Anasınıfı 
öğretmeni Şahender 
ULUSDALMIŞ, Okul Müdürü Sıdık 
KIZILBOĞA’nın da desteğini alarak 
okulun kütüphane eksiğini 
gidermek için sosyal medya 
üzerinden kampanya başlattı. 

 ULUSDALMIŞ’ın yardım çağrısı 
üzerine Bingöl’de Şehit edilen 
eski Belediye Başkanı Hikmet 
TEKİN anısına yapılmak üzere 
Mahmut TEKİN tarafından okula 
gönderilen malzemelerle Hikmet 
TEKİN kütüphanesi oluşturuldu. 

 

“Sosyal medya aracılığıyla toplanan  4000 kitaptan oluşan bir 

kütüphane açıldı.” 

• Kütüphanenin dolap ve raflarının 
Yenibaşlar köyünün yetiştirdiği 
ender insanlardan Mahmut TEKİN 
tarafından karşılanmıştır. 
Kütüphanede bulunan 
kitapların  tamamını sosyal medya 
üzerinden irtibata geçerek 
topladığını kaydeden Şahender 
ULUSDALMIŞ, kitap bağışında 
bulunan hayırsever İstanbul Bilim 
Koleji, İstanbul Başakşehir NEV 
Okulu, Ankara Metin OKTAY 
Ortaokulu, Aşhane Bahçelievler 
Gönüllüleri Derneği, Kars Dünya 
İyilik Hareketi Derneği ve Türk Hava 
Gönüllüleri Yardım Kulübüne 
teşekkür etti. 

 Kitap okumanın önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Kadri ENGİN, “Açılışını yaptığımız bu kütüphane ile çocuklarımız boş vakitlerini 
kitap okuyarak geçirecekler. Böylelikle çocuklarımız bilgi ve kültür seviyelerini 
daha üst seviyeye çıkaracaklar” dedi. 
 Engin başta kütüphanemizin kurumasını sağlayan Mahmut TEKİN’e 
okul idaresine ve okulda görev yapan öğretmenlere kütüphane kurma çabasından 
dolayı teşekkür ediyorum dedi. 
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“Yılın Genç Türkiye 

Girişimcilik Ödülü” 

 

 Öğrencilerin atölyelerde ürettiği ürünlerin satışından elde ettiği gelirden 
devlete 1 milyon lira kazanç sağlayarak ‘Yılın Genç Türkiye Girişimcilik 
Ödülü’ne Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz layık görüldü. 

 

 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) stratejik ortaklığı ile bu sene 4’üncüsü düzenlenen Genç 
Türkiye Zirvesi, 6-8 Mayıs 2016 tarihlerinde “Türkiye’nin Geleceği, Bilgi 
Gençliği” ana temasıyla gerçekleştirilen,Lütfü Kırdar Kongre Merkezi ev 
sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK, çok sayıda 
akademisyen, Türkiye’nin 81 ili ve 165 ülkeden 3 bin öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilen zirvede, Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ‘Yılın Genç 
Türkiye Girişimcilik Ödülü’ layık görülmüştür 
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“28 Okulda Çevre 

Temizliği Etkinliği” 

 Bingöl Belediyesi ile Bingöl İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
Bingöl merkezdeki 28 İlk ve Orta 
Okul’da ‘Daha Temiz Bir Bingöl’ 
kampanyası çerçevesinde temizlik 
etkinliği yapıldı. Farkındalık 
etkinliğine katılan Belediye Başkanı 
Yücel BARAKAZİ ile Bingöl İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Kadri ENGİN, 
öğrencilerle birlikte çevre temizliği 
yaptı. 

• Bingöl Belediyesi tarafından daha 
önce başlatılan ‘Daha Temiz Bir 
Bingöl’ kampanyasına Bingöl İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. 
Bingöl Belediyesi ile Bingöl İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Bingöl 
merkezdeki 28 ilk ve Orta Okul’da 
‘Daha Temiz Bir Bingöl’ kampanyası 
çerçevesinde temizlik etkinliği 
yapıldı. 28 okulda aynı anda yapılan 
etkinliklerde Okul çevresi ile Cadde 
ve Sokakların çevre temizliği yapıldı. 
Bingöl Merkez 100’üncü Yıl Orta 
Okulu’nda düzenlenen etkinliğe, 
Bingöl Belediye Başkanı Yücel 
BARAKAZİ, Bingöl İl Milli Eğitim 
Müdürü Kadri ENGİN ile şube 
müdürleri, Belediye Başkan 
Yardımcıları Ragıp ATALA ile Sabri 
ALKIŞ, Bingöl Ticaret ve Sanayi 
Odası Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi 
Feyza Başak KOÇ, Temizlik İşleri 
Müdürü Sait ALAS, Bingöl Merkez 
100’üncü Yıl Orta Okulu Müdürü 
Kenan HALİTOĞLU, öğretmenler ile 
öğrenciler katıldı. 
 
 

Belediye başkanı BARAKAZİ  ile  İl 
Milli eğitim Müdürü ENGİN’in  
yaptığı girişimler neticesinde 
bundan sonra bu tür etkinlikler ile 
çocukların temizlik ve sağlık 
konusunda bilinçlenmesini 
sağlamışlardır. ‘Daha Yaşanabilir Bir 
Bingöl’ oluşturmak için ilerleyen 
süreçte velilerle görüşerek onların 
da çevreye daha duyarlı olmaları 
sağlanacaktır. 
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“Su Kullanma Bilinci İçin       

Öğrencilere 40.000 Kitap” 

  

 Bingöl belediyesi, su kullanım bilincini artırmak ve ilin tanıtımı yapmak 
amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik 40 bin adet hikaye ve boyama kitabı 
bastırdı. 

  
 Bingöl belediyesi, su kullanım bilincini artırmak amacıyla 
ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı ve içerisinde Zazaca 
kelimeler ile Bingöl’ü tanıtan resimlerin yer aldığı hikaye ve boyama 
kitabını hazırladı. 
 İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin Belediye başkanı Yücel 
Barakazi, ile birlikte, hazırlanan hikaye ve boyama kitabını 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk bayramı öncesi ilkokul öğrencilerine dağıttı. 
 Milli Eğitim Vakfı Serkan Akyaz İlkokulunda öğrencilerin 
büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Barakazi ve Milli 
Eğitim Müdürümüz Engin öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre 
sohbet etti. Burada açıklamada bulunan Barakazi, su kullanım bilincini 
artırmak amacıyla ilkokul öğrencilerine dağıtılmak üzere 20 bin adet 
boyama ve hikaye kitabını hazırladıklarını söyledi. 
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“Bingöl’de İmam-Hatip Okulları 

Arasında Arapça Etkinlik Yarışması 

Düzenlendi.” 

 MEB Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
İmam Hatip Ortaokulları  arası 7´nci 
Arapça etkinlik yarışmasında 
Arapça Şiir, Şarkı ve Metin 
Canlandırma dallarında Bingöl 
elemeleri gerçekleşti. 

Merkez Cumhuriyet Kız İmam Hatip 
Ortaokulu spor Salonu´nda saat 
10.00’da gerçekleşen yarışmaya, Milli 
Eğitim Müdürümüz Kadri ENGİN, okul 
müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile 
aileleri katıldı. 

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Müdürümüz 
Kadri ENGİN ve protokolün elinden aldı. 

14 



“Bingöl’de güzel Kuran ve Ezan 

okuma Yarışması Yapıldı” 

 
 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din 

Öğretimi Genel Müdürlüğü ve 
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Anadolu 
İmam Hatip Liseleri arası "Genç 
Sadâ  Kur´an-ı Kerim´i ve Ezan’ı 
Güzel Okuma Yarışması"  yapıldı. 

Merkez Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin koordinatörlüğünü 
yaptığı Genç Sadâ  Kur’an-ı Kerim’i 
Güzel Okuma Yarışması yapıldı. 
Hacılar Camiinde düzenlenen ve 5 
imam hatip lisesinin yarışmacı 
olarak katıldığı etkinliğe, İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Kadri ENGİN, İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Orhan BUĞRAHAN, okul müdürleri, 
öğrenciler ve veliler katıldı 

Genç Sadâ Ezan’ı Güzel Okuma 
Yarışması´nda Merkez Anadolu 
İmam Hatip öğrencisi Fatih BEKİ 
birinci, Merkez Selahaddin Eyyubi 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 
Furkan DOĞAN ikinci, Karlıova 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 
Muhsin Ünal ise üçüncü oldu. 
Dereceye giren öğrencilere protokol 
tarafından çeşitli hediyeler verildi. 
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 İlimiz merkez Göltepesi İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, kent merkezindeki 
okullarda eğitim gören Suriyeli öğrenciler için giyim malzemesi topladı.  

 Bingöl Merkez Göltepesi köyü ilkokulunda eğitim gören öğrenciler, okul idaresi ve 
öğretmenlerin desteğiyle, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Bingöl’e yerleşen 
Suriyeli ailelerin çocukları için giyim malzemesi topladı. 

 

  

“Göltepesi İlkokulundan Suriyeli 

Öğrencilere Yardım Eli” 

“Burada öğrencilere gösterilen duyarlılık ve yardımlaşmadan dolayı 

teşekkür eden Müdürlüğümüz, Bingöl’de yaklaşık 600 Suriyeli ailenin 

kaldığını ve 98 Suriyeli öğrencinin de okullarda eğitim gördüğünü 

belirtmiştir.” 
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 Bakanlığımızın 2013/26 sayılı Genelgesi ve hazırlık programı 
kapsamında üst politika belgelerine uygun olarak tüm şube/birimlerimiz 
çalışanlarımızın katkı ve görüşlerini yansıtan, eğitimde kalite ve başarıyı 
hedefleyen 2015-2019  Stratejik Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.  
  
 AS-KE ekibinin yoğun çalışmalarıyla yürütülen stratejik plana bu 
dönemde  okullara rehberlik yapıldı. Stratejik plan için okullara gidip yerinde 
eğitim yapıldı. Bazı okulların talebi üzerine AS-KE ekip üyesi Tufan KARTAL 
okulların stratejik planının yapmasına rehberlik edip, stratejik planın önemi 
hakkında okullarda farkındalık oluşturdu. Okul ve kurum müdürlüklerinin 2015-
2019 stratejik planları, İl ARGE Birimi tarafından incelenerek gerekli rehberlik ve 
danışmanlık hizmeti verildi.   
  
 İçmeler Mehmet Akif İnan Ortaokulunda Stratejik plan için SWOT 
analizi yaparken bir kare… 
  

3 
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3.1.Performans Göstergeleri  

 Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü , 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans 
Programları Hakkında Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli ve 
3082 sayılı Genelgesi’nin 5’inci maddesi gereğince Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanan Performans Göstergeleri hem bir yılın 
içinde yapılacak faaliyetleri belirlemiş hem de yapılacak faaliyetlerin maliyetlerini 
belirlemiştir. AS-KE ekibi tarafından hazırlanan performans göstergesinin tüm 
verileri, istatistikleri ve maliyetlendirmeleri şube müdürleri ve birim şefleriyle 
koordineli bir şekilde çalışılarak hazırlanmıştır. 
 Performans programının faaliyetleri, ilgili birim şefleriyle 
görüşülerek daha önceki faaliyetlerin arttırılması ve yeni faaliyetlerin yapılması 
hakkında karar planlaması yapılmıştır. 
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4.1.“NEGATİF LİMANLARDAN POZİTİF SULARA” 

           Projenin birinci amacı;  
6-18 yaş arası, bağımlı olan çocuklar 
(madde bağımlılığı,teknoloji 
bağımlılığı),  sokakta çalıştırılan 
çocuklar, parçalanmış aile çocukları ve 
İhmal edilen çocuklar ve bu risklere 
bağlı olarak okula devam etmeyen 
çocuklarla ilgili öncelikli olarak 
koruyucu ve önleyici çalışmalar 
yapmaktır. Bunun için de koruyucu ve 
önleyici çalışmaların planlanması, 
organize edilmesi ve uygulanmasında 
çocukla iletişime geçen kamu 
görevlilerinin farkındalık kazanmalarını 
sağlamaktır.  
  

     Projenin ikinci amacı; 
bu kapsamda değerlendirilen çocuklarla 
ilgili yapılacak tedavi ve terapilerde rol 
alacak rehber öğretmenlere ; Psikolojik 
ilk yardım ve travma sonrası stres 
bozukluğu, Ölüm ve Yas psikolojisi, Emdr 
ve otojenik eğitimi, risk altında 
çocuklarla çalışmada Aile Danışmanlığı 
Eğitiminde süpervizyon konularında 
uzmanlık kazandırarak;  hem var olan 
risk altındaki çocukları Çocuk Evi (zeka 
oyunları sınıfları) kurarak kurtarma hem 
de sonraki zamanlarda karşılaşılacak 
muhtemel vakalar için Bingöl ilinin 
uzman ihtiyacını gidermek.   

  
 Projenin koordinatörlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uzman Psikolojik 
Danışman ve  Rehber Öğretmen Mahsum AVCI tarafından yürütülmüştür.Projenin ikinci 
amacını gerçekleştirebilmek için hedeflenen eğitimler Cambridge Üniversitesinden 
Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU tarafından yapılmıştır.  
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EĞİTİM KONULARI 

4.1.“NEGATİF LİMANLARDAN POZİTİF SULARA” 

1-Mahremiyet Eğitimi 

(Kişisel Sınırların Korunması Ve 

İstismar Durumlarından 

Korunma) 

Lise 1-2-3 Sınıf 

Öğrencileri 

(Pansiyonda Kalan 

Öğrenciler) 

2-Psikolojik Travma Ve 

Kronikleşmiş Yas Ve Tedavileri 
Psikolojik 

Danışmanlar Ve 

Psikologlar 

KATILIMCILAR 

“Yapılan eğitimlerden kareler…” 
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4.2.ÖĞRENCİ VE SINAV KOÇLUĞU EĞİTİCİ EĞİTİMİ 

 

          Proje Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.Projenin yasal temsilcilisi RAM 

Uzman Psikolojik Danışman ve  Rehber Öğretmen Mahsum AVCI’dır. Projede hedeflenen 

eğitimi ise Uzman Psikolojik danışman İsmail SAV tarafından verilmiştir. 

  Bingöl İlindeki Rehber Öğretmenler ile öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, 

öğretmenlerin öğrenci koçluğu eğitimi ile mesleki deneyim ve becerilerini artırmak, öğrencilerin 

motivasyonunu ve başarısını artırmak için seçilmiş 36 Rehber Öğretmene “Öğrenci Koçluğu ve 

Sınav Koçluğu Eğitici Eğitimi” verilmesi hedeflenmiştir. 
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4.3.BAŞARI ELLERİMİZDE 

PROJESİ 

 

        Fırat Kalkınma Ajansı  Doğrudan 
Faaliyet Desteği Mali Destek 
Programına sunulan proje kabul 
edilmiş ve 29 Nisan 2016 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. 

 

 Projenin Genel Amacı: Bingöl’de 
eğitimdeki başarı düzeyinin farklı 
yönleriyle incelenmesi ve sorunlu 
alanlara yönelik uygun çözümler 
geliştirilmesi ile başarı düzeyinin 
artırılması hedeflenmektedir.   

 Projenin Özel Amacı: İlimizde 
ortaokul ve lise öğrencilerinin 
başarısızlık nedenlerinin çok yönlü 
olarak araştırılması, buna yönelik 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve 
eylem planına dönüştürülmesi, ilin 
milli eğitim uygulamalarına yön 
veren kesimi için bir rehber 
oluşturulması. 

       

 Proje kapsamında 8 ilçede toplam 
2500 öğrenci ve 500 öğretmene 
yönelik olarak bir anket 
uygulanarak ildeki eğitim sorunları 
araştırılmıştır. 

 Projenin ilerleyen zamanlarında 
çalıştay ve eylem planını belirlemek 
için toplantılar yapılacaktır. 

 

  Proje  AR-GE ekibi ve Strateji 
Geliştirme Şubesi tarafından 
yürütülmektedir. PEK ekibi 
projenin koordinatörlüğünü,AS-KE 
ekibi projenin asistanlığını , Strateji 
Geliştirme Şubesi ise projenin 
sekretaryasını yürütmektedir. 

       ODAK GRUP ÇALIŞMALARI 

       Merkez ilçe dahil toplam 4 ilçede 20 
adet odak grup çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışmalarda 
ilimizin eğitim sorunları 
derinlemesine konuşulmuştur. 

       

        Odak gruplarımız; 

 Akademisyenler 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
yöneticileri 

 Öğretmenler 

 STK Temsilcileri ve basın 
mensupları 

 İmamlar ve muhtarlar 

 Veliler 

 Özel Öğretim kurumu yöneticileri 

 İlçe mülki idari amirlerinden 
oluşmaktadır. 
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STK  Temsilcileri ve Basın 
Mensupları 

 
 

Öğretmenler 

  
İlçe Mülki İdare Amirleri 
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5.TÜBİTAKPROJELERİ 

Atıkları Atmadığın Sürece 
Yaşamaya Devam Eder” isimli 
“Ceviz Yaprağının Mucizesini” 
anlatan bir projeyle TÜBİTAK 
bölge yarışmasına katılan 
Karşıyaka Anadolu Lisesi,  
47.’si düzenlenen TÜBİTAK Bölge 
Yarışmasında 100 eser arasında 
İkincilik elde etti. 

 47.’si yapılan ve 7 ilden 300 bin 
civarında orta öğretim öğrencisi 
arasında düzenlenen bu yarışmaya 
850 tane katılım gerçekleşmiş ve 
kurulan heyet tarafından bu 850 
proje 100 projeye düşürülmüştür. 
Bölge içerisinde de tüm bölgeye 
davet edilen 17 adet proje 
olmuştur. Bu projeler içinde Bingöl 
Karşıyaka Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin hazırladığı proje 2. 
olmuştur. Dereceye giren 
öğrencileri Bingöl Valisi Yavuz 
Selim KÖŞGER ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Kadri ENGİN 
makamlarında tebrik ettiler. Bölge 
yarışmasında dereceye giren 
öğrencileri ödüllendirerek 
başarılarının devamını dilediler. 

25 



5.1. 

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 4006 Bilim Fuarına bu sene il genelinde 15, ilçe 
genelinde1 proje, toplamda 16 projeyle okullarımız bilim fuarına katıldı.  İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü idari kadrosunun da davet edildiği fuarlarda tam bir bilim havası 
oluşturuldu.Okullarımızda yapılan bilim fuarlarındaki bazı projelerden kareler… 

Rüzgar enerjisini 

hareket enerjisine 

dönüştüren proje… 

AR-GE Birimi okullarda 

yapılan bilim fuarlarında 

izleme-değerlendirme 

görevini yürüttü. 

Bilim ve Sanat 

Merkezinden görüntüler 
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5.2.BİLİM ŞENLİĞİ 

          FUARI   

                       Bingöl’de ilk defa bütün okullardaki dikkat çeken projeler TBMM Vakfı 
Bingöl Fen Lisesi Yadin ÇELİK koordinatörlüğünde  gerçekleştirilen geniş kapsamlı 
bilim şenliği fuarında, TUBİTAK’ın desteği ile öğretmenlerin danışmanlığında 
öğrencilerin yaptığı projeler sergilendi. Fuar, Bingöl geneli 14 okulda ve her 
okuldaki 25 proje arasından seçici kurul tarafından her okulun en ilgi çekici ve 
bilimsel değeri en iyi olan projelerden seçilerek oluşturuldu.AR-GE Birimi ise  bu 
fuarda yapılan projeleri tekrar gözden geçirerek aralarında en iyi projeleri TÜBİTAK 
yetkililerine bildirmiştir. Projelerin hazırlanması ve okullarda bilim fuarların 
yapılması için TUBİTAK tarafından bu 14 okulun her birine 5.000 TL olmak üzere 
toplamda 70.000 TL maddi kaynak aktarıldı. 

  

 

 Bilim Şenliği Fuarı’nın, öğrencilerin bu çalışmalarla yeni buluşlara 
karşı ilgi duymalarını, araştırmacı ve proje eksenli düşünen bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Vali KÖŞGER: “Bugün 
Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okulların yıl sonu bilimsel sergilerini 
gezdik. Öğrencilerimizin neler yapabileceklerini, ne tür zihinsel faaliyetlerde 
bulunabileceğini görmüş olduk. Eğitimimizin ezberci eğitimden, araştırmacı, yeni 
sonuçlara ulaşan analizci eğitime doğru eviriliyor.” dedi. 
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“1.Bilim Şenliği Fuarı’nda öğrencilerin açtığı stantları gezen Vali 

KÖŞGER ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN, öğrencilerin 

çalışmalarını tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldılar.” 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 “Öğrencilerimiz yeni şeyler üzerine kafa yorarak, üzerlerine 
yenilikler koyarak, çok basit bir materyalden kompleks bir ürün ortaya çıkarabiliyor. 
Bu çok sevindirici bir durum. Bazen çok basit görünen bir şey, hayati bir buluşa da 
yol açabiliyor. Bugün burada bunun ipuçlarını gördük. Emeği geçen bütün 
öğretmenlerimize, Milli Eğitim camiasına, desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a 
teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. 
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6.SEMİNER,KONFERANS,PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 

6.1.KİŞİLİK TİPLERİNE GÖRE STRESLE MÜCADELE 

 AR-GE Birimi olarak 
hedeflerimizden biri de 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında her aya bir 
seminer, çalıştay ve benzeri çalışmalar 
yerleştirmektir. Bu hedefimizi 
gerçekleştirebilmek için ilk adımı 
Rehber Öğretmenler ve Okul 
müdürlerine yönelik planlanan “Kişilik 
Tiplerine Göre Stresle Mücadele” adlı 
eğitim düzenlendi. Öğrencilerin kişilik 
özelliklerini tanıyıp, öğrencilerin kişilik 
tiplerine göre onlarla daha sağlıklı 
iletişim kurulması  amaçlanmıştır. 
 Eğitimi Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalında Yrd. Doç.  Dr. Kenan 
TAŞTAN vermiştir. 
 Eğitimdeki nihai hedef 
kurum içi iletişimi güçlendirmektir. 
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Her Kişilik Tipinde Öne Çıkan Bazı Özellikler 

 Bir numaralı kişilik tipi; ahlaki değerlerin doğruluğuna inanır. 

 İki numaralı kişilik tipi; kendi önemine, 

 Üç numaralı kişilik tipi; mükemmel olduğuna inanır. 

 Dört numaralı kişilik tipi; özgürlüğüne önem verirken, 

 Beş numaralı kişilik tipi; bilginin gücüne inanır. 

 Altı numaralı kişilik tipi; için insanların sağladığı güven önemliyken, 

 Yedi numaralı kişilik tipi; için önemli olan maddiyattır. 

 Sekiz numaralı kişilik tipi; için önemli olan güçtür. 

 Dokuz numaralı kişilik tipi; için ise gerçekten önemli olan şey huzurdur. 

  

 

6.1.KİŞİLİK TİPLERİNE GÖRE STRESLE MÜCADELE 

 Yrd. Doçent. Dr. Kenan TAŞTAN yap tığı bu eğitimde 9 farklı 

kişilik tipi hakkında eğitim verdi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enegram hakkında bilinmesi en gerekli kurallardan bir diğeri de hiçbir 

kişilik tipinin bir diğerinden daha iyi veya daha kötü olmadığı ve her kişilik tipi 

kendi içerisinde daha iyi ve daha kötü şeklinde tasnif edilebilir olduğunu anlatarak 

katılımcılara kişilik tipleri hakkında farkındalık oluşturdu. 

  

 Kişilik tipleri eğitiminde aşağıdaki konular işlenmiştir. 
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6.2. “MEDENİYET FİKRİ VE  EĞİTİM TASAVVURU ” 

 

 

  AR-GE birimi tarafından  “Değerler Eğitimi” kapsamında  Yusuf KAPLAN 
tarafından gerçekleştirilen  “Medeniyet Fikri ve Eğitim Tasavvuru” adlı konferans 
düzenlenmiştir. Konferansta gelişen medeniyet fikri içerisinde eğitim tasavvurunun 
nasıl olması gerektiği konusu ele alınmıştır. 
 Yusuf KAPLAN tarafından verilen konferansa okul müdürleri ve müdür 
yardımcıları davet edilerek, medeniyetimizin eğitime bakış açıları ve günümüzdeki 
eğitim tasavvurunun karşılaştırılması yapılmıştır. 
 Eğitim alanında sadece akademik bilgiye önem veren değil, 
değerlerimizi de önemseyen bir eğitim sistemi olması gerektiği konuşulmuştur. 
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6.3. DEĞERLER EĞİTİMİ TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI 

 

  AR-GE  Birimi olarak bu 
dönem okullardaki değerler eğitimi 
temsilcileriyle bir araya geldik.Bingöl 
valisi Yavuz Selim KÖŞGER’in de 
katıldığı toplantıda  temsilcilerimize 
değerler eğitiminin önemini anlatan 
bir seminer düzenlendi. Bu toplantıda 
Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger’in de 
katılımıyla Değerler Eğitimi 
temsilcilerimizle “Değerler eğitimi 
alanında neler yapabiliriz?” sorusunun 
cevapları arandı.  

  Toplantı temsilcilerimiz 
tarafından yoğun ilgi gördü ve aktif 
katılım sağlandı. Temsilcilerimiz 
“Değerler Eğitimi Alanında Nasıl 
Çalışmalar Yapabiliriz?” konulu bir 
eğitim çalıştayı talebinde bulundu. 

  AS-KE ekibinden  Saadet 
ÇİÇEK BAMJA ve Tufan KARTAL 
Değerler Eğitimin önemini vurgulamak 
amaçlı temsilcilerimize “Niçin 
Değerler Eğitimi adlı bir seminer verdi. 

  Düzenlenen bu seminerde 
Tufan KARTAL değerler eğitimiyle 
alakalı temel kavramları anlatıp 
akabinde  “Günümüz Çağında Hızla 
Gelişen Çocuk Ve Sosyal Medya 
İlişkisi” hakkında bilgi verdi.  

  Saadet ÇİÇEK BAMJA ise İl 
MEM tarafından Değerler Eğitimi 
alanında yapılan çalışmaları konu alan 
bir sunum yaptı. Önümüzdeki eğitim 
sezonuna “Değerler Eğitimi Kulüpleri” 
oluşturulması planlandı. 
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7.  AB’yi Öğreniyorum 

      7.1.“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor 
Projesi Ödül Töreni Yapıldı.” 

          Bingöl’de "Öğrenciler AB´yi 
Öğreniyor" Projesi kapsamında 
düzenlenen "Bana AB´yi Anlat" 
konulu resim, öykü ve slogan 
yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri verildi. 

         Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğünce uygulamaya konulan 
´Öğrenciler AB´yi Öğreniyor” projesi 
kapsamında düzenlenen ´Bana AB´yi 
Anlat´ konulu resim, öykü ve slogan 
yarışmalarında ilde dereceye giren 
öğrencilere 1 Temmuz 2016 tarihinde 
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 
düzenlenen  törenle  ödülleri verildi 

 

Düzenlenen yarışmada her kategoride ilk üçe giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim 
Müdürü  Kadri Engin ve Şube Müdürü Serhat ARAN  tarafından verildi. 
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         Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede 
özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin AB konusundaki farkındalıklarının etkin eğitsel 
tedbirler yolu ile arttırılması hedefleniyor. 

 

7.  AB’yi Öğreniyorum 

81 ilin birincileri 26 Mayıs’ta Ankara’da  MEB Şura salonundaki ödül töreninde 
buluştu. 

Resim, Slogan ve Kısa Öykü dallarında birinci olan öğrencilerimiz 26 Mayıs’ta 
Ankara’daki ödül töreninde madalyalarını aldılar. 
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 KEP-II “ÖZELLİKLE KIZ 
ÇOCUKLARININ OKULA DEVAM 
ORANLARININ ARTTIRILMASI” 
PROJELERİ 

 KEP I - ‘Kız Çocuklarının Eğitimi 
Projesi’nin ikinci fazı, KEP II’de, 
özellikle kız çocuklarının okula 
devam oranlarının arttırılması 
hedefleniyor. 

 Bu çerçevede, okula kaydı yapılan 
ancak çeşitli sebeplerle devam 
edemeyen çocukların eğitimlerini 
sürdürebilmeleri için aileler, 
eğitimciler, yerel kanaat önderleri 
ve idareciler nezdinde bir dizi 
çalışma gerçekleştiriliyor. 

 Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 
15 pilot ilde (Muş, Bitlis, Siirt, 
Batman, Bingöl, Ağrı, Kars, Erzurum, 
Iğdır, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, 
Van, Şırnak, Hakkari) yoğunlaşan ve 
yaklaşık iki yıldır süren faaliyetlerde, 
on binlerce eğitimci, yerel kanaat 
önderi, aile ve çocuğa doğrudan 
ulaşılıyor. Saha araştırmaları 
yapılıyor. Eğiticiler eğitiliyor, 
bilgilendirme toplantıları, 
seminerler, konferanslar, festivaller 
düzenleniyor. Kent merkezlerinden 
köylere binlerce aileye ziyaretler 
gerçekleştiriliyor, medya yoluyla 
geniş kitlelere ulaşılıyor. 

 

          KEP-II Projesi  
9/10.03.2016 tarihlerinde  
kapasite geliştirme eğitimleri 
kapsamında ilimizdeki aile ziyaret 
ekibinde yer alacak öğretmenlere  
Ankara Üniversitesinden Prof Dr 
Müge ERSOY KART, Doç Dr Metin 
PİŞKİN ve Sosyolog Başak TURAN 
tarafından Grand Berti Otel’de 2 
günlük bir eğitim verildi. 11 mart 
2016’da ise aynı öğretim görevlileri 
veliler ve öğrenciler ile “Bireysel 
Kariyer Planlama” odaklı interaktif 
bir çalışma gerçekleştirdi. 

  

 

KEP-II Projesi kapasite geliştirme 
eğitimleri kapsamında 28-31 Mart 
tarihlerinde yeni atanan 
öğretmenlere, ÇATOM, RAM, Halk 
Eğitim ve Mesleki Eğitim  
personeline, YİBO idareci ve 
öğretmenlerine ve bölgedeki diğer 
aktörlere Bingöl BİNKAP Resort 
Otel’de birer günlük ‘İletişim 
Becerilerinin Arttırılması Eğitimi 
verildi. 
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        8.1.KEP TOPLANTILARI 

 3 Mayıs 2016’da BİNKAP Resort Otelde 
Atatürk Üniversitesi’nden Yard. Doç .Dr. 
Rıdvan KÜÇÜKALİ’nin yönettiği ve ilde 
devamsız öğrencilerin en fazla olduğu 
okullardan idareci ve rehber 
öğretmenlerin katıldığı bir yuvarlak 
masa toplantısı gerçekleştirildi.  

    

         
11/12.05.2016 tarihlerinde Gazi Üniversitesi’nden Doç.Dr. İbrahim KISAÇ, Van 100.Yıl 
Üniversitesi’nden Barış KOYUNCU ve Sosyolog Başak TURAN tarafından öğretmen 
eğitimleri yapılırken 13 Mayıs’ta da veliler ve öğrencilere yönelik ‘bireysel kariyer 
planlama intreraktif eğitimi’ yapıldı ve ayrıca Aile-Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden 
Psikolog Pınar BOZKURT tarafından katılımcıların ilgiyle dinlediği bir bilgilendirme 
sunusu yapıldı. Veliler ve öğrencilerin katıldığı toplantıda rol model olarak IMKB 
Sarıçiçek Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Leyla UYAN başarı öyküsünü paylaştı ve 
katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi.  

30 Mayıs ve 1 Haziran 2016 tarihleri arasında Uzman Sevinç ÜNAL tarafından ilk iki 
gün ÇATOM, RAM, Halk Eğitim, Mesleki Eğitim Merkezi idareci ve öğretmenlerine, 
üçüncü gün ise velilere yönelik interaktif eğitimler gerçekleştirildi. 
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9.İletişim Bilgileri 
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 BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ  AR-GE 2016-HAZİRAN BÜLTENİ 

 

 

 Strateji Geliştirme Şube Müdürü 

Serhat ARAN 

  

 

AR-GE PEK EKİBİ 
Gülten BUTAKIN 

Mahmut BUYANKARA 
  

AS-KE EKİBİ 

Saadet ÇİÇEK BAMJA 

Tufan KARTAL 

Strateji Geliştirme Şubesi 
Abdulmuttalip ARAN : Şef 

Aynur Koçlu : Şef 
Ahmet DÜNDAR : Memur 

 

BİNGÖL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Yenişehir Mah. Hükümet Konağı. Kat:Zemin 12090        BİNGÖL  

Telefon  : 04262132585   

Dahili: 114 

E-Posta  : bingolmilliegitim@gmail.com 

  


