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SUNUŞ 

Bingöl İl Milli Eğitim müdürlüğü olarak ilimizde eğitime dair faaliyetlerin ve etkinliklerin 

görünür hale getirilmesi amacıyla hazırlanan “81 Çalıkuşu Bingöl” E-dergimizi sizlerle buluşturmanın 

sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. 

Güneşin en güzel doğduğu,bal diyarı Bingöl‟ümüzde gerçekleşen kültür,bilim ve eğitim temalı 

içerikleri içeren e-dergimiz ile tüm ve iç ve dış paydaşlarımızın, il düzeyindeki eğitim faaliyetleri ve 

farkındalık oluşturan çalışmalarımızdan haberdar edilmesi hedeflenmektedir. 

Çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık yararına kullanabilen; bilime 

kültüre meraklı ve sevdalı nitelikli,ahlaklı bireyler yetiştirmek amacıyla ilimizde yapılan çalışmaların 

görünür hale gelmesi açısından önem arz eden ve birinci sayısı ile yayın hayatına başlayan e-dergimiz,2 

aylık dönemler halinde yayınlanmaya devam edecektir.Yayın hayatına başlayan e-dergimizin tüm 

okurlarımıza ilham kaynağı olmasına ve yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. 

81 Çalıkuşu E-Dergi çalışmalarının, ülkemiz genelinde başlatarak illerimizdeki güzel çalışmaların 

paylaşılmasına, görünür olmasına örnek oluşturmasına imkan sağladıkları için bakanlığımıza Kasım ve 

Aralık aylarını içeren “81 Çalıkuşu Bingöl” e-dergimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma 

arkadaşlarımıza,e-dergimize içerik oluşturan ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde katkı sunan 

öğrenci,öğretmen,eğitim yöneticisi ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
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KÜTÜPHANESĠZ OKUL KALMAYACAK 

KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK” PROJESİNDE BİNGÖL „DE HEDEFE ULAŞILDI 

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 

Türkiye’nin dört bir yanındaki okulların kütüphaneleri 

tamamlanıyor, mevcut kütüphaneler daha da 

zenginleşiyor. Bingöl’de meslek lisesi öğrencileri 

kütüphanesiz 125 okul için malzeme üretimini tamamladı. 

Bingöl’de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi 

kapsamında meslek lisesi öğrencileri, atölyede ürettikleri 

malzemelerle merkezde ve köy okullarında kütüphane 

oluşturmaya devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 

Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Millî 

Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kütüphanesiz 

Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde okul 

kütüphaneleri için masa ve kitaplık üreten 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve 

öğretmenleri, 125 okul için tüm imkânlarını 

seferber etti.   

 

  

  "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi 

kapsamında Türkiye‟nin dört bir yanındaki 

okulların kütüphaneleri tamamlanıyor, mevcut 

kütüphaneler daha da zenginleşiyor. Bingöl‟de 

meslek lisesi öğrencileri kütüphanesiz 125 okul 

için malzeme üretimini tamamladı. 

Bingöl‟de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" 

projesi kapsamında meslek lisesi öğrencileri, 

atölyede ürettikleri malzemelerle merkezde ve 

köy okullarında kütüphane oluşturmaya devam 

ediyor. 

 

 

 

 



                                                                                        Bingöl Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

5 

 

TÜBĠTAK 4006 Programları 

2020 yılına ait onaylanmış 15 okul projesinin fuarları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 

 

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, 5-12. sınıf 

öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi 

alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel 

yöntemlere uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri 

araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek 

öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulması amacıyla 2013 

yılında başlatılan ve yılda bir kez yayınlanan bir programdır. 

 

   

  2020 yılına ait onaylanmış 15 okul projesinin fuarları 

büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. İl MEM ARGE ekibi 

üyelerinin gözlemci olarak yer aldığı fuarlarda öğrenci 

motivasyonun üst düzey olduğu gözlemlendi.  

Ocak – Haziran döneminde gerçekleştirilecek 36 bilim 

fuarının hazırlık çalışmaları ise okullarda öğrencilerimiz 

tarafından devam ettirilmektedir. 
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BĠNGÖL'DE EĞĠTĠM SEFERBERLĠĞĠ 

İl Müdürümüz Rahmi Güney; Müdürlüğümüzce yürütülen "Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik" (EFOR) Projesi ile 

ilgili açıklamalarda bulundu. 

Güney yaptığı açıklamada; Bilindiği üzere yaklaşık iki  

yıldan bu yana etkisini sürdüren pandemi nedeniyle,  

tüm dünyada özellikle eğitim alanında tahrip gücü yüksek 

 etkiler ortaya koymuştur. İki yıl boyunca okulların  

kapalı kalması nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimden  

çeşitli nedenlerden dolayı, yeterince verim alınamamış, 

 yüz yüze eğitimden doğan boşluk doldurulamamıştır. 
Yapılan çalışmalar sonucunda, öğrencilerin okul  

ortamına yeniden adapte olma konusunda zorluk çektikleri,  

psikolojik ve sosyal alanda ciddi bir desteğe ihtiyaç duydukları, 

 özellikle akademik başarı anlamında uzaktan eğitim sürecinin  

etkisiz kaldığı belirlenmiştir.  

Bu kapsamda Sayın Valimiz Kadir Ekinci'nin talimatlarıyla 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okul müdürleri, 

öğretmenler, veliler, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya 

gelinerek fikir alışverişinde bulunulmuş, yapılan paydaş 

analizleri sonucunda Arge Birimi, Ölçme ve Değerlendirme 

Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla 

akademik başarının artırılması amacıyla "Eğitimde Fark 

Oluşturan Rehberlik" (EFOR) projesi geliştirilmiştir. 

Bütçesinin Bingöl Valiliği tarafından karşılandığı üç yıl 

sürecek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 olan proje kapsamında ilimizde bulunan 94 ortaokul ve 45 

lisede öğrenim gören öğrencilere yönelik çeşitli çalışmalar 

yürütülecektir. Projenin en önemli ayaklarından birini 

oluşturan öğrenci koçluğu sistemi çerçevesinde, her öğrenci 

bir öğretmenle eşleştirilerek, öğrencilere bir sonraki ölçme 

ve değerlendirme uygulama sınavı için hedef koymaları 

sağlanmış, bununla beraber öğrencilerimizin sosyal, kültürel 

ve sportif yönlerinin de gelişmesi amacıyla yıl boyunca 

sürecek çeşitli etkinlikler planlanmıştır. 
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OKULLARIMIZDA DEĞERLER EĞĠTĠMĠ ÇALIġMALARI 

Değerler Eğitimi etkinlikleri kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullarımız ayın değerleriyle alakalı 

birçok etkinlikler icra etmiştir. 

      Her ay ayın değerleriyle alakalı okul panoları ve sınıf panoları 
hazırlanarak tüm okul içerisinde bu çalışmaların farkındalığı 
oluşturulmuştur. Değerler eğitimi kapsamında sadece pano 
oluşturma etkinlikleri değil ayrıca Ar-Ge birimi tarafından 
hazırlanan yönerge doğrultusunda aylık tavsiye etkinlikler 
bölümü oluşturulmuştur. Okullarımız gönüllülük ilkesine göre 
seçilen öğrencilerle bu etkinlikleri gerçekleştirmiştir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Her ay; 

- Birinci hafta tavsiye edilen etkinliklerin 

hazırlanması  

- Ġkinci hafta etkinliklerin yapılması 

- Üçüncü hafta örnek şahsiyet ile ilgili 

hazırlıkların yapılması ve 

- Dördüncü hafta örnek şahsiyet ile ilgili 

planlanan etkinliklerin yapılması şeklinde 

periyodik bir şekilde etkinlikler sürdürülmektedir. 
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HER ÖĞRENCĠ AYDA BĠN 400 LĠRA KAZANACAK 

Organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması, bu okulların işletmeler ile iş 

birliğinin güçlendirilmesi, mesleki eğitime erişim kapasitelerinin artırılması, mezunların istihdam 

imkânlarının artırılarak ülkemiz üretim gücüne katkı sağlanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığımız ile 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. 

             Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Binası'nda gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim İş 
Birliği tanıtım toplantısına Millî Eğitim Müdürümüz Sayın 
Rahmi Güney, Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürü Mehmet 
Mesut İlhan ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Mahmut Ayas ve Meslek lisesi müdürlerimiz  katıldı.  

 Milli eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimi 
canlandırmak ve sanayinin aranılan eleman ihtiyacını 
karşılamak amacıyla devrim niteliğinde bir karar aldı.  

Yaş sınırı olmaksızın herkesin faydalanabileceği yeni 
modelde, devlet tarafından eğitim alan her öğrenciye 
ayda yaklaşık bin 400 lira ücret verilecek. 

 25 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda yapılan 
düzenlemeyle “Meslekî Eğitim Merkezleri Programı” uygulamaya konuldu. Yaş sınırlamasının bulunmadığı 
yeni sistemde ortaokul mezunu herkes meslekî eğitim merkezinde eğitim alabilecek.  

4 YIL OKUYAN USTA OLACAK 

Yeni düzenleme kapsamında “Meslekî Eğitim Merkezleri”ne 

devam eden öğrenciler, haftada bir gün okulda, diğer günler 

işletmede gerçek ortamda meslekî eğitim alacak. 3 yıllık 

eğitimin sonunda başarılı olanlar “kalfa” dört yılın sonunda 

başarılı olanlar da “usta” olarak meslekî eğitim merkezlerinden 

mezun olacaklar. Bu öğrenciler, üç yıllık eğitim boyunca her ay 

asgarî ücretin üçte biri kadar ücret alacaktır. 3 yıllık eğitimin 

sonunda kalfalık belgesini alan öğrenciler ise asgari ücretin 

yarısı kadar ücret alacak. Şu anda mesleki eğitim merkezindeki 

her öğrenci yaklaşık bin 400 lira aylık ücret alacak. Kalfalar da 

yaklaşık 2 bin 125 lira ücret almış olacaklar. 

  

  ĠġVERENĠN YÜKÜ ORTADAN KALKTI 

 Yeni düzenlemeyle, işveren üzerindeki maddî yükün 

ortadan kaldırıldığını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Rahmi Güney: “İşverenin 4 yıl boyunca sadece usta öğretici 

bulundurmasını, öğrencilerin meslekî becerilerinin 

geliştirilmesini sağlayacak adım atıldı. Böylelikle meslekî 

eğitim merkezleri cazip bir eğitim türü haline getirildi. İşveren, 

öğrenciyi mezun olduktan sonra da istihdam etmek isteyecek. 

Yüzde 88‟ler civarında olan meslekî eğitim merkezlerindeki 

istihdam oranı daha da artırılmış olacak. İş gücü piyasasında 

artık „Aradığım elemanı bulamıyorum‟ mazereti ortadan 

kaldırıldı. Çünkü meslekî eğitimde aradığı elemanı 

yetiştirmesiyle ilgili işverenin önünde hiçbir maddi yükümlülük 

kalmadı” diyerek Meslekî Eğitim Merkezlerine devam eden 

öğrencilerin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da 

sigortalı olacaklarını kaydetti. 
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eTwinning Kalite Etiketleri 

           eTwinning projelerinde bu yıl ilimizde rekor düzeyde bir artış sağlandı. Bu yıl ilimizden, 15 okuldan, 23 

öğretmenimiz 41ulusal 20 Avrupa olmak üzere toplam 61 kalite etiketi aldı. 

    
Bir öğretmen 5 projeye kadar kalite etiketi başvurusu 

yapabiliyor. Nitekim Zübeyde Hanım Anaokulu‟ndan 

Melahat Vural öğretmenimiz 5‟te 5 yapmıştır. İlimizde 

Zübeyde Hanım Anaokulu 15 Ulusal 10 Avrupa olmak 

üzere toplam 25 eTwinning Kalite Etiketiyle ilk sırada yer 

almıştır. eTwinning kalite Etiketi ödül töreni İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.  

       İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi GÜNEY tarafından 15 

Okul Müdürüne eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi 

levhaları verildi. Bu yıl ilimizden 15 okuldan, 23 

öğretmenimiz 41 ulusal 20 Avrupa olmak üzere toplam 61 

kalite etiketi aldı. İlimizde 15 Ulusal 10 Avrupa olmak 

üzere toplam 25 kalite etiketiyle Zübeyde Hanım Anaokulu 

1. sırada yer aldı. Atatürk İlkokulu 7, IMKB Mustafa 

Kemal Paşa İlkokulu 5, Ankara Büyükşehir Belediyesi 

İlkokulu 4, Bal Peteği Anaokulu 3 kalite etiketi alarak ilk 5‟te yer aldı. 

 Saray Anaokulu, Murat İlkokulu, Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu, Karşıyaka MTAL, Yeşilyurt 

Ortaokulu, Yiğitler İlkokulu ve Ağaçeli 100.Yıl İlkokulu 2 şer, 100.Yıl Ortaokulu, Karlıova 

Yeniköy İlkokulu ve Servi Merkez İlkokulu da 1 er kalite etiketi aldı. Düzenlenen e Twinning Kalite Etiketi Ödül Töreniyle 

23 öğretmene eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi sertifikaları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Yusuf  TOKUŞ 

ve Abdulhaluk ÇAKAN ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin KAYA tarafından verildi. 
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Tübitak projelerinde dereceye giren öğretmenler ödüllendirildi 

 
TÜBİTAK'ta Dereceye Giren  Okul Müdürleri ve Danışman Öğretmenleri Vali Yardımcımız Sayın Fatih Kaya 

tarafından ödüllendirildi. 

Vali Yardımcımız Sayın Fatih Kaya;   

İlimiz Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programında  

Tübitak Yarışmasında Dereceye Giren Okul Müdürleri ve  

danışman öğretmenler ile bir araya geldi. 

  
Başarılı çalışmalarından dolayı danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eden ve Bingöl'ümüzü güzel bir şekilde temsil 

edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcımız Sayın Fatih Kaya üretilen bu projelerin; eğitim-öğretim 

niteliğinin ve etkinliğinin artırılması, bilişim teknolojilerine herkesin ulaşılabilirliğinin sağlaması, matematik, fen bilimleri ve 

teknoloji alanlarının geliştirilmesi ve bu alanlara ilginin artırılması, bilimsel araştırmalar ve toplum arasındaki ilişkilerin 

genişletilmesi ve güçlendirilmesi gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağladığını belirterek, topluma faydalı bireyler 

yetişmenin herkesin görevi olduğuna dikkat çekip, öğrencilerimizin çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. 

 

 

 2020 yılı TÜBİTAK 2204 A Liseler Arası Proje 

Yarışmasına geçen yıl 54 iken bu yıl 31 de kaldı. Fakat bu 

azalmaya rağmen geçen yıl bölge finallerine çağrılan 4 

proje ve bu projelerden sadece biri bölge şampiyonu 

olmuşken bu yıl azalan başvuru sayısına rağmen 5 proje ile 

bölge finallerine katılındı ve bu projelerden 1 birincilik, 1 

ikincilik ve 1 üçüncülük derecesi elde edildi. 

2020 yılı TÜBİTAK 2204 B Ortaokullar Arası Proje 

Yarışmasına geçen yıl 25 başvuru ve 2 bölge finalistimiz 

varken bu yıl 26 başvuru ve 4 bölge finalistimiz olmuştur. 

Bölge finalleri henüz gerçekleşmemiştir. 

2020 yılı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 

programına geçen yıl 6 olan başvuru sayısı bu yıl 13 olarak 

gerçekleşmiştir. Bingöl için bir ilk yaşanmış olup bu 

başvurulardan 2 tanesi destek almaya hak kazanmıştır. 

Program, danışman öğretmenlerimize Vali Yardımcımız 

Kaya tarafından teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. 
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Tasarım ve Beceri Atölyelerinde, Öğretmenler Eğitime Alındı. 

Bingöl'de atölyeler kuruldu, öğretmenler eğitime alındı. 

Bingöl'de 46 okulda kurulan 65 atölyede öğrencilere eğitim 

verecek olan öğretmenler, ahşap işleme ve el becerisi eğitimleri 

almaya başladı. 

İlimizde Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi 

kapsamında okullarda öğrencilerin ilgi, yetenek ve 

becerilerine yönelik atölyeler kurulmaya başlandı. Bu 

kapsamda Bingöl genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

koordinesinde Bakanlığımız ile Fırat Kalkınma Ajansı, 

Borsa İstanbul ve yerel imkanlar dahilinde 46 okulumuzda, 

65 adet atölye kuruldu. Kurulan atölyelerde görev almaya 

başlayan öğretmenlerimize de eğitimler verilmeye başlandı. 

Bu kapsamda Merkez 100. Yıl Ortaokulumuzda kurulan 

ahşap ve beceri atölyesinde 30 öğretmenimiz eğitime alındı. 

İlk aşamada öğretmenlerimiz ahşap ürünler ile güneş 

enerjisiyle çalışan küçük tasarımlar yapmaya başladı. 

Eğitimlerini sürdüren öğretmenlerimiz daha sonra 

öğrencilerimize öğrendiklerini aktaracaklar.  

 

 

 

 Tasarım ve beceri atölyelerinin daha etkin kullanılması için 

bu çalışmayı yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Rahmi Güney, "Geleceğimizin teminatı sevgili 

yavrularımızı kültürel, sanatsal ve yaşam becerileri 

anlamında geliştirmek ve hayata hazırlamak için yaptığımız 

projenin başlangıç çalışması bu. 21. Yüzyıl becerilerine 

sahip, problem çözebilen öğrenciler yetiştirmek için bu tür 

atölyeleri kurduk ve geliştirmeye devam ediyoruz. Biz 

gömleği doğru yöne iliklemeye çalışıyoruz aslında. İlk 

düğmeyi nasıl doğru iliklerseniz diğer düğmelerde doğru 

olacaktır. Önce öğretmen eğitiminden başladık. Tasarım ve 

beceri atölyelerinin daha etkin ve verimli kullanılması 

amacıyla böyle bir çalışmaya başladık, çok da verimli 

olduğunu düşünüyorum" dedi. 

Tasarım 
Beceri 
Atölyeleri 

Bingöl'de 46 okulda kurulan 65 atölyede öğrencilere eğitim 
verecek olan öğretmenler, ahşap işleme ve el becerisi eğitimleri 
almaya başladı. 
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BĠNGÖL OKUYOR! 

Bingöl Okuyor projesiyle Bingöl‟de okuma seferberliği başlatıldı.. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2021-2022 eğitim öğretim 
yılında hayata geçirilen Bingöl Okuyor projesiyle 
okullardan topluma yayılan bir okuma hamlesi 
başlatılmıştır. Projenin amacı ilk ve orta dereceli okullarda 
bulunan öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının 
arttırılması ve bu öğrencilerin akademik ve sosyokültürel 
gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Projenin 
sosyal medya farkındalık etkinlikleri ile kitap okuma 
konusunda yerel toplumda bir farkındalık oluşturulması 
hedefleniyor. Bu kapsamda tüm kademelerden koordinatör 
okulların katılımıyla gerçekleştirilen “1 Kitap Oku-Yorum” 
video çalışmaları büyük ilgi görüyor.  

Proje kapsamında il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli 

okullarda kitap okuma saatleri gerçekleştiriliyor. Her dönem 

birer tane okur-yazar buluşması etkinliği ile 2022 Bahar 

döneminde ulusal çapta tanınan bir yazarın konuk edileceği 

geniş katılımlı bir imza ve söyleşi günü yapılması 

planlanıyor.Proje faaliyetleri arasında il merkezinde ve 

ilçelerde kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve bu 

konuda yerel toplumda farkındalık uyandırmak için  Kasım 

ve Nisan aylarında kurum amirlerinin ve öğrencilerin 

katılımıyla kamusal açık alanlarda toplu okuma etkinlikleri 

düzenlenmesi yer alıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 

Kasım ayında gerçekleştirilen ilk etkinlikte İl Milli Eğitim 

Müdürü GÜNEY öğrencilerle okudukları kitaplara dair 

sohbet etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Öğrencilere ne kadar kitap okuduklarını ve ne okuduklarını 

soran İl Milli Eğitim Müdürü GÜNEY, yeni nesil soruları 

çözebilmeleri için okuma anlama becerilerinin geliştirilmesi 

gerektiğinin altını çizdi. Öğrenciler İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün bahçesinde bulunan kamelyalarda güzel 

havada kitap okumanın keyfini çıkardılar.Projenin 

içerisinde açık havada kitap okuma etkinlikleri, liseler arası 

bilgi yarışması, sınıf ve okul kütüphanelerinin 

zenginleştirilmesi, liselerde okuma kulüplerinin kurulması, 

ve “Kitap Kardeşliği” etkinliğiyle köy okullarına kitap 

bağışlanması faaliyetleri de bulunuyor. 
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TÜBĠTAK 4007 Bilim ġenlikleri Programı 

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri ve Destekleme Programı kapsamında 23-25 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenecek olan Bilim ve Sanat Şenliği'ne start verildi. 

Merkez TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi Bahçesi'nde düzenlenen 

şenliğe Vali Yardımcımız Fatih Kaya, Bingöl Belediye Başkanı 

Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney, kurum 

müdürleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı. 

Şenliğin amacına dair açıklamalarda bulunan Vali 

Yardımcımız Fatih Kaya, "Bingöl Bilim Şenliğini bu sene 

ilk defa düzenliyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle 

ertelediğimiz bilim şenliğimizi 3 gün olarak 

düzenliyoruz.Birçok üniversitemiz ile işbirliği yaptık, 

birçok akademisyen ile işbirliğimizi yaptık. Bu 

akademisyenlerimizden yardımlar aldık. Şuan iki 

okulumuzda Bilim Sanat Merkezimiz ve Fen lisemizin 

bahçesinde hem vatandaşlarımıza hem çocuklarımızla 

buluşturuyoruz. 

  

   

 

 

İl Müdürümüz Rahmi Güney yaptığı konuşmada; 

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı kapsamında  

İlimizde bir İLK'i gerçekleştirdiğimiz Bingöl Bilim ve Sanat 

Şenliğinde 2019 yılında desteklenmeye hak kazanan 54 

proje arasına giren Bingöl Bilim ve Sanat Şenliğinin 

açılışının haklı gururunu sizlerle paylaşmanın sevincini 

yaşıyoruz. 

 

 

 

 

 

Bilim ve Sanat 
Şenliği 

Bingöl Bilim ve Sanat Şenliğinde bilim insanlarıyla söyleşiler, 
bilim şovları ve 30 çadırda deneysel ve uygulamalı bilim 
atölyeleri ve sanat etkinlikleri yapılacaktır. 
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Bölge ġampiyonu Oldular 
Vali Güner Orbay Ortaokulu Kız Atletizm Takımı Bölge Grup yarışmalarında birinci oldu. 

Vali Güner Orbay Ortaokulu Kız Atletizm Takımı, Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Şırnak'ta düzenlenen 
Bölge Grup yarışmalarında birinci oldu. 

 

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet 

programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi 

kapsamında Şırnak'ta düzenlenen yarışmalarda Bingöllü 

sporcular kendi kategorilerinde birinci oldu. Vali Güner 

Orbay Ortaokulumuz Kız Atletizm Takımı Bölge Grup 

yarışmalarında birinci olurken, Türkiye Finallerine 

katılmaya hak kazandı. 

Öğrencilerin bu başarısının ardından  İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Rahmi Güney, “Şırnak'ta yapılan Atletizm 

Geliştirme Projesi 2.Kademesinde İlimizi temsilen katılan 

Vali Güner Orbay Ortaokulumuzun Kız Atletizm Takımı 

Bölge Grup yarışmalarında takım olarak 1.oldu. Öğretmen 

ve öğrencilerimizi tebrik ediyor Türkiye Finallerinde 

başarılar dileriz” denildi. 
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TEKNOFEST 2021 

2021 yılı TEKNOFEST şenliğine ilimiz adına 3 proje ile katılım gerçekleştirildi. 

 

İstanbul Atatürk Havaalanında gerçekleştirilen etkinliğe  

Ulaşımda Yapay Zekâ, Sağlıkta Yapay Zekâ ve İnsanlık 

 Yararına Teknoloji kategorilerinde katılım sağlandı.  

 

 

 

 

  

   

 

6 gün boyunca büyük bir coşkuya ve heyecana sahne 

olan TEKNOFEST festivaline ilimizi temsilen katılan 

öğrencilerimiz hem bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

yakından takip ettiler, hem yarışma ortamı ile sunum 

becerilerini geliştirdiler hem de İstanbul‟un tarihi ve 

turistik yerlerine ziyaretler gerçekleştirdiler. 
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Toyota A.ġ' den Okulumuza Araç Desteği. 
Toyota Otomotiv Türkiye A.Ş' den Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerimize jest. 

Toyota Otomotiv Türkiye A.Ş' tarafından hibe edilen 
araç Şehit Zafer Kurt MTAL idaresi tarafından 
Elazığ bayisinden teslim alındı.  Hibe edilen araç 
sayesinde teori ile pratik bir araya gelecek.  

 

Öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri 

ve eğitim süreçlerine katkı sağlamaları amacıyla hibe edilen 

araç öğrencileri heyecanlandırdı. 

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürüz Rahmi Güney 

Otomotiv sektöründe çalışabilecek etkili ve donanımlı ara 

eleman yetiştirme hedefi olan ve teknik donanımı ile sürekli 

gelişen okulumuz Motorlu Teknolojileri alanına hibe edilen 

sıfır aracın bölümleri açısından önemli bir araç olduğunu söyledi. 

Şehit Zafer Kurt MTAL Okulumuza hibe edilen araçla beraber, tam donanımlı atölyeye sahip olan okulumuzda çalışır 

vaziyetteki araçla uygulama becerilerini artırmış olacaklardır. Firmaya katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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YILIN ÖĞRETMENĠ 

Bingöl‟de yılın öğretmeni Güldane ATMACA seçildi. 

Hem yerelde hem de ulusal çapta eğitime katkı sunduğu 

belgelenen GÜLDANE ATMACA  Bingöl'de ''Yılın Öğretmeni'' 

seçildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu 

tarafından; Mesleki çalışmalarıyla farkındalık oluşturan, 

çevresiyle iyi ilişkiler geliştirerek toplum tarafından takdir 

edilen, gerçekleştirdiği faaliyetler ile hem mesleki 

çevresinin hem de çocukların kaliteli çalışmalara erişimine 

katkı sunan, görev aldığı projelerle ve komisyon 

görevleriyle hem yerelde hem de ulusal çapta eğitime katkı 

sunduğu belgelenen GÜLDANE ATMACA  Bingöl'de 

''Yılın Öğretmeni'' seçildi. 

 

 

 

  

 

Bingöl Merkez Atatürk İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak 

görev yapan Güldane Atmaca,24 Kasım Öğretmenler Günü 

haftasında 81 ilin temsilci öğretmenleriyle birlikte 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim 

Bakanı Mahmut Özer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 

törenlerde Bingöl'ü temsil etti. 

 

 

 

 

 

Yılın 
Öğretmeni Bingöl’de yılın öğretmeni Güldane ATMACA seçildi. 
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BĠNGÖL’DE SONBAHAR – 3 FOTOĞRAF YARIġMASI 

Bingöl‟de Sonbahar Fotoğraf Yarışması‟nın” 3. sü gerçekleştirildi 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı başında Bingöl İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz tarafından geleneksel hale getirilen “Bingöl‟de 

Sonbahar Temalı Fotoğraf Yarışması‟nın” 3.sü gerçekleştirildi. 

Bingöl ili ve ilçelerinde ortaöğretim kademesinde eğitim gören 

88 öğrenciden gelen 203 eser yarışmada değerlendirilmiştir. İlk 

20 dereceye giren resim Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

tarafından yapılan ödül töreninde sergilenmiştir. İlk 3 dereceye 

giren resmin fotoğrafçıları ve okulları ise ödüllendirilmiştir. 
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24 KASIM ÖĞRETMENLER ARASI SATRANÇ TURNUVASI 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler gününe özel 
Öğretmenler arası Satranç Turnuvası düzenlenmiştir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

  

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan turnuvaya 40 öğretmen başvuru yapmış pandemi koşulları 
nedeniyle 26 öğretmen turnuvada yarışmıştır. 2 gün süren turnuvanın ilk hamlesi ve kapanış konuşması İl 
Milli Eğitim Müdürü Sn. Rahmi GÜNEY tarafından yapılmıştır. Dereceye giren öğretmenlerimize ödülleri İl 
Milli Eğitim Müdürü tarafından takdim edilmiştir. 
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TÜBĠTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programları 

TÜBİTAK 2020/1 çağrı döneminde TÜBİTAK Bilim Toplum Dairesi 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı 

başlığından 2 projemiz desteklenmeye değer görülmüştür. 

İlimiz adına bir ilk olan bu projelerin genel amacı öğretmen veya 

öğrencilerin doğa ile iç içe olacak şekilde planlanan eğitimlerle 

bilimsel araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesini 

sağlamaktır. 

İlimiz su, güneş, rüzgâr ve biyogaz kaynaklarının 

bulunduğu ve bu enerji kaynaklarından elektrik enerjisi 

üretildiği bir coğrafyaya sahiptir; fakat bu enerji kaynakları 

bölge halkı tarafından pek bilinmemektedir. Projemizde 

öğrencilerin bu enerji kaynaklarını tüm yönleriyle tanıması 

ve öğrenciler tarafından bu enerji kaynaklarının olumlu 

etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

 

  

 

  

Bingöl ilindeki 7. Sınıf öğrencilerine refakat edilerek bu 

öğrencilerin enerji santrallerini incelemesi sağlanacak. 

Öğrencilerin bu sayede; enerji üretimini ve dönüşümlerini 

gözlem ve uygulamalarla anlamaları, enerji santrallerinin 

olumlu ve olumsuz yönlerini eleştirel bir bakış açısıyla 

değerlendirebilmeleri, bilimsel düşünme ve bilgiye dayalı 

karar verme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.  

Projemizde hedef kitle olarak ilimizde okuyan 40 (20 kız-20 

Erkek) 7. Sınıf öğrencisi seçilmiştir. Bu öğrencilerin 

seçilmesinin sebebi 7. Sınıf Fen bilimleri ders 

kazanımlarıyla konu hakkında ön bilgiye sahip olmalarıdır.  

Projemizde öğrencilerin enerji kaynakları ve çevreye 

etkilerini enerji çeşitleri ve enerji dönüşümlerini 

öğrenmeleri amaçlanmaktadır.  

 

 

Bingöl‟de  

Bir İlk 
İlimizde ilk defa Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 

programı başlığından 2 projemiz desteklenmeye değer görülmüştür.  
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Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Ġle Okul Öncesi Eğitim 

YaygınlaĢtırılıyor 

İl Müdürümüz Rahmi Güney, MEB TEGM Daire Başkanı Sayın Hasan Atalay ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında Bingöl‟de 

yapımı devam eden okul inşaatları ve Anaokullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

Okul ziyaretinde açıklamalara bulunan Güney, Okul öncesi 

eğitimin önemine vurgu yaparak "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı 

Yıllık Programı'nda tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime 

erişiminin sağlanması amacı doğrultusunda, erken çocukluk 

eğitiminde eğitime erişim oranlarının artırılması, 5 yaş grubunda 

%100'e ulaşılması hedeflendiği, bu hedeflere yönelik olarak okul 

öncesi eğitimde ihtiyaç duyulan ilave yatırımların yapılması 

planlandığı belirtiliyor.  

Bakanımız Sayın Mahmut Özer de 2022 Yılı 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu 

eğitim kapsamına alınması yönündeki hedefe ulaşmak için 

tüm planların ve bütçe yapılandırmalarının yapıldığını dile 

getirmişti. Biz de proje kapsamında Bingöl‟de yürütülecek 

çalışmaları değerlendirdik diyen Güney, Hedefimiz 

Bingöl‟de okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100'e çıkarmak 

Okul öncesi eğitim alan çocukların, okul başarısı ve okula 

devam oranında olumlu bir gelişim görüldüğünü ifade eden 

Güney; "Okul öncesi eğitim kurumları, öğrenciler 

arasındaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

başarı farklarını azaltmak ve öğrencileri eğitime hazırlamak 

için önemli bir imkân sağlıyor. Bakanlık politikaları 

çerçevesinde hedefimiz Bingöl‟de 4 ve 5 yaşta okul öncesi 

eğitime erişimi yüzde 100'e çıkarmak. Eğitimde fırsat 

eşitliği için fiziksel altyapıyı kentimizin her yerinde aynı 

standartlarda yapılandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın 

okul öncesi eğitim hizmetine en kolay bir şekilde ulaşması 

adına ilimizde 12 anasınıfımızı hizmete açtık dedi.  
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Hayırsever VatandaĢlarımızdan Kütüphanelerimize 40 Bin Adet 

Kitap BağıĢı 

Doğu Anadolu Bölgesi‟nde Yukarı Fırat bölümünde yer alan, oldukça zengin kültürel geçmişe sahiptir. 

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen 

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında İlimizde meslek liselerimiz tarafından yapımı 

tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımına sunulan 125 kütüphanemize hayırsever vatandaşlarımız 

tarafından 40 bin adet kitap bağışında bulunuldu. 

 

       

 

      

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Bingöl Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

23 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

BĠNGÖL 

Doğu Anadolu Bölgesi‟nde Yukarı Fırat bölümünde yer alan, oldukça zengin kültürel geçmişe sahiptir. 

Bingöl ilimiz topraklarında pek çok uygarlığın izlerine 
rastlamak mümkündür. MÖ 4000-5000 yıllarına 
kadar inen zengin tarihsel geçmişiyle Bingöl ve 
çevresi;  Urartular, Asurlar, Hititler, Persler, 
Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok 
devletin hâkimiyet alanı içerisinde yer almasından 
dolayı tarih kokan bir coğrafyaya sahiptir. 

Merkez ilçeden ziyade ilin en eski beldeleri olan Genç ve 

Kiğı, ilin tarihsel birikimlerini bünyelerinde taşımaktadır. 

Şehir merkezinde eski şehir kalıntısı ve tarihi eserin 

olmayışı bunu doğrulamaktadır.İl sınırları içinde bulunan 

tarihi eserlerin büyük bir kısmı  Genç, Kiğı, Adaklı ve 

Solhan ilçesinin güney kısımlarında, Yenibaşak 

dolaylarında mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmı İslamiyet 

öncesi medeniyetlere aitken bir kısmı da İslam 

medeniyetine aittir.  İlimizde İslam öncesi dönemden kalan en önemli değerler kale, kümbet, mağara ve kiliselerdir.Günümüze 

ulaşan bu yapılardan en sağlam olanları Genç‟te bulunan Kuba kümbet kalıntıları, Kralkızı Kalesi ve Sebiterias Kalesi ve Kiğı 

Kalesi‟dir. Yine Kiğı ve dolaylarında birkaç kilisenin kalıntıları ve çeşitli mezar taşları mevcuttur. İslam öncesi eserlerin 

bölgede etkin oldukları bilinen Urartular, Medler, Persler ve Romalılardan kaldıkları belirtilmektedir. 

 

 

 

      

 

 

 

 

    

  

 

 

Yüzenada 

Kös Kaplıcaları Güneşin Doğuşu 

Gerendal Gölü 
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ĠMTĠYAZ SAHĠBĠ 

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına 

Rahmi GÜNEY 
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YAYIN KOORDĠNATÖRÜ 

Yusuf TOKUġ 
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YAYIN ĠNCELEME KURULU - EDĠTÖR 

Sadullah ARTAN 

Basın ve Halkla İlişkiler 

DĠZGĠ-GRAFĠK TASARIM 

Serhat BÜRKE 

Özel Büro 
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