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İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ   

2015-2019 

STRATEJİK 

PLANI  

GÜNCELLENDİ     

Stratejik Planlama Çalışmaları 

Giriş 
İl Milli Eğitim Müdürlük-

leri  AR-GE Birimleri Yö-

nergesi doğrultusunda 

hazırlamış olduğumuz  

dördüncü bültenimiz ile  

çalışmalarımızı sizlerle 

paylaşmaktayız. Bülteni-

miz Temmuz-Aralık 

2017 dönem faaliyetleri-

ni kapsamaktadır. Birim 

olarak bu dönem içinde 

yapmış olduğumuz ça-

lışmaların bir özetini siz-

lere sunmaktayız.  

AR-GE birimi olarak ye-

rel ve ulusal tüm projele-

ri takip etmekte ve Top-

lam Kalite Yönetimi ça-

lışmaları ile stratejik 

planlama çalışmalarını 

yürütmekteyiz. Açık bu-

lunan hibelerden yerel 

ve ulusal tüm kaynaklar-

dan ilimizin ve tüm pay-

daşlarımızın en üst dü-

zeyde yarar elde etmesi 

için çalışmalarımızı bü-

yük bir titizlikle sürdür-

mekteyiz. Yürütülen bu 

çalışmalar hakkında ka-

muoyunun bilgilendiril-

mesi ve örnek uyguları-

mızın paylaşılması ama-

cıyla Temmuz-Aralık 

2017 dönemini kapsa-

yan sekizinci e bülteni-

miz yayınlanmıştır.  

 

Milli Eğitim  Bakanlığı ‘nın 

16/09/2013 tarih ve 2013/26 sayılı  

genelgesi doğrultusunda  hazırla-

dığımız 2015-2019 Stratejik Planı  

revize edilerek yayımlandı. 

 

GELENEKSEL  

1. 

OKU “MUŞ” 

PROJESİ  

BAŞLATILDI 
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Milli Eğitim Müdürü Metin 

İlci; Sayın Valim, Sayın 

Belediye Başkanım, Sayın 

İl Müdürü Arkadaşlarım 

Sevgili Öğrenciler çok 

kıymetli meslektaşlarım, 

basınımızın güzide temsil-

cileri. İnsanlığın ve mede-

niyetimizin asıl Unsuru 

olan Oku Emri vesilesiyle 

1. Muş Geleneksel Kitap 

Okuma Günü Etkinliği 

“OKU-MUŞ” Programımı-

za hoş geldiniz. Muş Vali-

liği Muş Belediyesi ve 

Muş Milli Eğitim Müdürlü-

Muş Valiliği, Belediye Başkanlığı 

ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-

dan başlatılan ‘Oku-Muş Projesi’ 

Sayın Valimiz Aziz Yıldırım’ın katı-

lımlarıyla başladı. Her yıl 1 Kasım 

günü yapılması hedeflenen proje 

kapsamında, Karayolları Kavşa-

ğı´ndan Belediye Meydanı´na ka-

dar uzanan kaldırımlarda 2 kilo-

metre uzunluğunda sıra oluşturan 

9 bin, İlkokul, Ortaokul ve Liseli 

öğrenci aynı anda kitap oku-

du.  Valilik önünde yapılan etkinli-

ğin açılış konuşmasını İl Milli Eği-

tim Müdürü Metin İlci yaptı. 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.on5yirmi5.com%2Fimage%2Fturkiye%2Fmus%2F17-mus-ovasi-ve-lalesi-fotograf-adem-sonmez.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.on5yirmi5.com%2Fdosya%2Fturkiyenin-illeri%2F49-mus-hakkinda-genel-bilgi&docid=8j6Oy4
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ğü koordinesinde başlattığımız 

bu projemizle geleceğimizi inşa 

etmeyi hedef almaktayız. Eğitim, 

bireylere geçmişi öğretip, gele-

ceğe göre yetiştirme sürecidir.  

Dolayısıyla yapacağımız her 

çalışma görüntüde küçük gibi 

görünse bile geleceğimizi inşa 

etme adına atılmış dev adım 

olacaktır. Kadim tarihimizin bize 

yüklediği görevlerin yanı sıra 

geleceği inşa etme adına istik-

balin ağır yükü de omuzlarımız-

da hissediyoruz.  Daha sonra 

kitap okuma etkinliğinde bir ko-

nuşma yapan Valimiz Aziz Yıldı-

rım şunları söyledi;  “Kıymetli 

mesai arkadaşlarım ve sevgili 

öğrenciler, Oku-Muş Projesi, 

Valiliğimiz, Belediyemiz ve İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 

başlatılmıştır. Proje kapsamında 

bugün İlimizde 1 Kasım Okuma 

Günü olarak ilan edilmiştir. Proje 

ile ilimizde ki ilkokul, ortaokul ve 

ortaöğretim öğrencilerine kitap 

okuma alışkanlığı kazandırmak; 

öğrencilerin kendini ifade etmeleri-

nin, iletişim ve sosyal becerilerinin 

gelişmesi sağlanacaktır. Kitap oku-

mak insanın güzellik duygusu ve 

estetik anlayışını geliştirir. Kültürlü, 

milli ve manevi değerlere sahip 

yüksek karakterli bireyler olarak 

yetiştirilmesine katkı sağlar.  Bu 

Proje ile öğrenciler kitap okuma 

alışkanlığı ve kitap okuma zevki 

kazanacaktır. Böylece, açık ve 

etkili düşünebilme, problem çözme 

becerisi ve anlayarak okuma bece-

risi kazandırılacaktır. Farklı bakış 

açıları geliştiren, hayal gücü zen-

ginleşmiş, düşünen ve sorgulayan 

öğrencilerimiz yetişecektir. Bilgisa-

yarda oyun oynayarak, internette 

zaman geçirerek, televizyon seyre-

derek büyüyen bir nesil yetişmesine engel olmak 

için özellikle eğitim kurumlarını öne çıkararak 

çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmamız 

gerekiyor. Toplumda yanlış ile doğruyu ayırabi-

len kişilerin sayısının artması için, bireylere ço-

cukluktan itibaren kitap okuma alışkanlığının 

kazandırılması gerekmektedir.  

Bu bağlamda, her yıl 1 Kasım’ı Okuma Günü 

olarak ilan ettik. Öğrencilerimizin, öğretmenleri-

mizin ve halkımızın bu projemize katılmaları 

projemizi daha da anlamlı kılacaktır. ”Dedi.  

Oku -Muş projesi kapsamında düzenlenen etkin-

likte, 9 bin öğrenci, yaklaşık 3 saat boyunca ki-

tap okudu. Valilik binası önüne gelerek öğrenci-

lerle birlikte kitap okuyan Valimiz  Aziz Yıldı-

rım,  daha sonra cadde boyunca kitap okuyan 

öğrencileri kutladı. 

rini ifade etme, kendilerine gü-

ven kazanma anlamında çok 

önemli projelerimiz var. Öğren-

cilerimiz, öğretmenlerimizin 

rehberliğinde herhangi bir proje 

veya sergiye katıldığı zaman 

kendilerine güven gelir. Biz de 

bu projeler ile kendimizi yenili-

yoruz. Son yıllarda gerçekten 

Muş ilimizde önemli anlamda 

projeler çıkardık. Zor iş başla-

nılmayan iştir. Gayretli çalıştığı-

mız zaman olacak dedi. Konuş-

masının devamında öğrencile-

rin icatlar yoluyla kendilerini 

gerçekleştirebileceklerini 

ve  ilimizde bu potansiyelin 

olduğunu bu tür projelerin bu 

potansiyeli harekete geçirmenin 

ilk adımı olduğunu ifade etti.İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 

öğretmen ve öğrencilere her 

türlü desteği vereceklerini belir-

ten İLCİ,proje başvuru sayısın-

da bu yıl bölge illeri  

Yapılan konuşmaların ardın-

dan  TÜBİTAK Bölge Koordina-

törü Prof. Dr. Cemil Tunç da, 

TÜBİTAK´la ilgili yapılan proje-

ler hakkında bilgi vererek, 

"Ortaöğretime devam etmekte olan öğ-

rencileri, temel ve sosyal bilim alanların-

da çalışmalar yapmaya teşvik etmek, 

çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel 

gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire 

Başkanlığınca biyoloji, kodlama, fizik, 

kimya, matematik, coğrafya, psikoloji, 

sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, 

teknolojik tasarım ve değerler eğitimi 

dallarında Ortaöğretim Öğrencileri Araş-

tırma Projeleri Yarışması düzenlenmek-

tedir” şeklinde konuştu. 

Lise ve ortaokul öğretmen ve 

yöneticilerine yönelik ’TÜBİTAK 

49. Lise Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışması ve 12. Orta-

okul Öğrencileri Araştırma Pro-

jeleri Yarışması’ Muş Milli Eği-

tim AR-GE birimi tarafından 

bilgilendirme toplantısı düzen-

lendi.Öğretmenevi konferans 

salonunda düzenlenen bilgilen-

dirme toplantısına Milli Eğitim 

Müdürü Metin İLCİ, Van Yüzün-

cü Yıl Üniversitesi Fen Fakülte-

si Dekanı ve TÜBİTAK Bölge 

Koordinatörü Prof. Dr. Cemil 

Tunç, Milli Eğitim Müdürlüğü 

yöneticileri, okul idareci ve öğ-

retmenleri katıldı. Toplantının 

açılış konuşmasını yapan İl Milli 

Eğitim Müdürü Metin İLCİ, 

Muş’ta TÜBİTAK’a sunulan 

projeler hakkında bilgi vererek, 

birçok projenin desteklendiğini 

söyledi. Öğrencilerin kendilerini 

ifade etme ve özgüven nokta-

sında projelerin ciddi bir önem 

arz ettiğini dile getiren Metin 

İLCİ, "Öğrencilerimizin kendile-

TUBİTAK 

İlimizde TUBİTAK  

Bilgilendirme Toplantısı 

Yapıldı. 
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Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yapılan, Muş Merkez ilçeye bağlı 

Ortaokullarda öğrenim gören 7 ve 8.sınıf 

öğrencilerinin yararlanacağı “Şehrimi 

Geziyorum Tarihimi Öğreniyorum Projesi” 

başladı. 

Proje ile ilgili bir açıklama yapan Muş Millî 

Eğitim Müdürü Metin İlci, ” öğrencilerimiz 

doğdukları ve yaşadıkları bölgenin, doğal 

varlıklarını ve tarihi eserlerini tanıyamadan 

okullarından mezun olmaktadırlar.  Ne 

yazık ki yetişkin kuşaklarımız bile 

ilimizdeki pek çok tarihi eseri göremediği 

gibi bunların varlığından ve milletimiz ve 

tarihimiz için ne ifade ettiğini bile 

bilmiyorlar. Bir tarihî eseri tanımayan bir 

insan onun ne önem arz ettiğini 

bilemeyecek ve bunu da koruyacak bilince 

sahip olamayacaktır. Bu proje ile 

çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren 

yaşadığı şehrin tarihi eserleri tanıtılarak 

onların tarihi eser koruma bilinçlerinin 

gelişmesi sağlanacaktır. Böylece 

öğrencilerimizin gelecekte bu eserleri 

koruyacak ve yaşatacak vatanına ve 

milletine bağlı bilinçli bireyler haline 

gelmeleri sağlanacaktır. Millî Eğitim 

Müdürü İlci; Ülkemiz, her köşesi ayrı 

renklerden oluşan kültürel mozaiklerle 

örülüdür. Bu değerli tarihi doku zamana 

karşı koyamamakta, her geçen gün biraz 

daha yıpranmakta, yok olmaktadır.  

Ancak bu fiziki yok oluştan daha tehlikeli olanı 

bu kültürel değerlerin insanların bilinçlerinden 

silinmesidir. Bu nedenle ülkemizde yaşayan 

her birey kültürel değerlerin farkına varmalı ve 

onları korumak için özel bir çaba göstermelidir. 

Bu projemizle, Önceden belirlenmiş takvim 

dâhilinde Muş, Merkez ilçede bulunan tüm or-

taokulların 7. ve 8. sınıf öğrencilerine günü 

birlik olacak şekilde hafta için üç gün öğret-

menlerinin eşliğinde tarihi yerler ve eserler 

gezdirilerek, tanıtılacaktır. Öğrenciler, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen araçlarla 

köylerinden alınacak ve bu tarihi yerler (İl mer-

kezinde Yukarı Çarşı da bulunan Ulu Camii 

(10.yy), Hacı Şeref Camii(14.yy)ve Alaeddin 

Bey Camii (18.yy)’ leri ile Yıldızlı Han 

(19.yy),Şeyh İbrahim Samidi, Müştak Baba, 

Şeyh Muhammed Mağrıbȋ ve Molla Sıpıkȋ Tür-

beleri, Kale Mahallesinde ise; Murat Paşa Ca-

mii (18.yy) harabesi ve Kale Parkı ile Murat 

Köprüsü) gezdirilecektir. Öğrencilere gezi es-

nasında öğle yemekleri yatılı okul pansiyonla-

rında verilecek, akşam da tahsis edilen araçlar-

la evlerine bırakılacaktır.  
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“ŞEHRİMİ GEZİYORUM TARİHİMİ ÖĞRENİYORUM” PROJESİ 



 

.2017 Yılı DAP Bölgesi muhtelif 

kültür projeleri başlığı altında İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 

hazırlanan ‘‘Yazarları Eserleri ile 

Tanıyalım’’ (MUKÜP/2017/25) 

projesi kapsamında Muş 

Öğretmenevinde 3 Kasım 2017 

(Cuma günü) tarihinde saat 9.30’da 

ve 13.30’da Yazar Sadık 

Yalsızuçanlar’ın katılımı ile İmza ve 

Söyleşi Günü etkinliği yapıldı. 

Öğretmenevinde yapılan etkinliğe 

Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Metin 

Aksu, Ortaöğretim kurumlarından 

öğrenciler ve Edebiyat öğretmenleri 

katıldı.Projemiz Kalkınma Bakanlığı 

Doğu Anadolu Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

koordinasyonunda Muş Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir.Proje kapsamında 

ilimize davet edilen Yazar Sadık 

Yalsızuçanlar, Hasköy Anadolu 

İmam Hatip Lisesinde, Nusret 

Sarman Mesleki Teknik Anadolu 

Lisesi Pansiyonunda ve 

Öğretmenevinde lise öğrencileriyle 

bir araya geldi. Düzenlenen 

söyleyişi ve imza günü programına; 

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Metin 

İlci, Yazar Sadık Yalsızuçanlar, 

öğretmenler ile öğrenciler katıldı. 

Vefa Apartmanı kitabı ile ilgili 

bilgiler veren Yazar 

Yalsızuçanlar, kitabında kaleme 

aldığı 1950-1960 yılları arasında 

Ulaştırma Bakanı, Milli Eğitim 

Bakanı ve Bayındırlık Bakanı olan 

Tevfik İleri ile ilgili anekdotları 

anlatarak, kendisini dinleyen 

öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 

Düzenlenen programa ilişkin 

açıklamalarda bulunan İl Milli 

Eğitim Müdürü Metin İlci, 

Kalkınma Bakanlığı, Muş İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Doğu 

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı (DAP) işbirliği 

ile yazarlar öğrenciler ile 

buluşuyor. Proje kapsamında 

Sadık Yalsızuçanlar´ı Muş´a 

getirdiklerini ve liseli öğrencileriyle 

buluşturduklarını söyledi. Bu proje 

kapsamında yazarları yıl boyunca 

belli aralıklarla ilimize 

getireceklerini ve öğrenciler ile 

tanıştıracaklarını ifade eden İlci, 

yazarların yazmış olduğu eserleri 

öğrenciler için imzalatacaklarını 

belirtti,  

YAZARLARI ESERLERİ İLE TANIYALIM PROJESİ 

(DAP) 

“Yazarları eserleri 

ile Tanıyalım” 

projesinin birincisi 

Muş Öğretmenevi 

toplantı salonunda  

Yazar Sadık 

Yalsızuçanlar´ın 

katılımıyla 

gerçekleştirildi. 
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 Bunda temel amacımız; öğ-
rencilerimizin okuyan, yazan, araştıran 
bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. 
Bu çalışmamızı bütün yıl boyunca sür-
düreceğiz. İstiyoruz ki ilimizdeki genç-
ler okuyan, yazan, tefekkür eden, me-
deniyet geliştiren öğrenciler olarak 
yetişsinler. Bu anlamda bugün ilkini 
gerçekleştirdiğimiz bu projenin devamlı 
olacağını yineliyorum. Öğrencilerimiz 
can kulağıyla dinlediler hocamızı. Bu 
anlamda bir açlık söz konusu, buna 
yönelik bir boşluk söz konusuydu. Milli 
Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde kül-
türel ve sanatsal çalışmaların sürekli 
olarak gelişmesi için büyük bir çaba 
içerisindeyiz. Umuyorum ki 
Muş´umuza öğrencilerimize katkı suna-
cak. Onların akademik bilgi ve becerile-
rini geliştirecek faydalı bir çalışma ola-
caktır. Yazarlarımıza buradan teşekkür 
ediyoruz. Gerçekten kendi zaman ve 
emeklerinden feragat ederek ilimize 
geliyorlar, bu anlamda ilimize gelecek 
bütün hocalarımıza şimdiden teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. 
“Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesi 
kapsamında ilimize gelen Yazar Sadık 
Yalsızuçanlar, gördüğü ilgi karşısından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Kendisinin Malatya doğumlu olduğunu 

ancak babasının Muşlu olduğunu 
belirten Yazar Yalsızuçanlar, “Ben 
Malatya doğumluyum, babam 
aslen Muşlu. Bu coğrafyanın bir 
insanıyım.  Hacettepe Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi al-
dım. Bir hayli kitap yazdım. Yapım-
cı olarak TRT´de çalıştım. Ama 
edebiyat hep aşkla yürüttüğümüz 
bir çalışma oldu. Bugün yüze yakın 
bir kitaba ulaştık.  Kitaplarım dün-
ya dillerine de çevrildi. Bazıları 
belgesel ya da film olarak çevrildi. 
Tabi benim babam Muş Vartolu. 
Bu nedenle Muş´a davet edince 
ben büyük bir heyecanla geldim. 
Burada da ben gençlerle bir araya 
geldim. Birkaç söyleşi ve imza gü-
nü yaptık. Sağ olsunlar benim ki-
taplarımı alıp dağıttılar öğrencile-
re, Bende burada kitapları imzala-
dım ve bir konferans verdim.  Bu-
radan gördüğüm ilgi ve alaka kar-
şısında çok mutlu oldum. Sağ ol-
sunlar öğrenciler beni can kulağı 
ile dinlediler” dedi. “Yazarları 
Eserleri İle Tanıyalım” projesi kap-
samında gerçekleşen söyleyişi 
programı, yazarın kitaplarını imza-
lamasıyla sona erdi. 
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II.İMZA VE SÖYLEŞİ GÜNÜ  

 Muş Öğretmenevi toplantı 

salonunda “Yazarları Eserleri İle Tanı-

yalım” projesi kapsamında Kişisel 

Gelişimci Yazar Sıtkı Aslanhan’ın katı-

lımıyla gerçekleştirildi. 

2017 Yılı DAP Bölgesi muhtelif kültür 

projeleri başlığı altında İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 

‘‘Yazarları Eserleri ile Tanıya-

lım’’ (MUKÜP/2017/5) projesi kapsa-

mında 21 Kasım 2017 (Salı günü) tari-

hinde saat 13.00’da Muş Öğretmene-

vinde ve 15.00’da Şehit Yücel Kurtoğ-

lu Güzel Sanatlar Lisesi konferans 

salonunda Kişisel Gelişimci Yazar Sıtkı 

Aslanhan´ın katılımı ile İmza ve Söyle-

şi Günü etkinliği yapıldı. Etkinliğe 

ortaöğretim kurumlarından öğrenci-

ler Edebiyat öğretmenleri ve stajyer 

öğretmenler katıldı. 

Projemiz Kalkınma Bakanlığı Doğu 

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İda-

resi Başkanlığı koordinasyonunda 

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-

dan yürütülmektedir. 

Proje kapsamında ilimize davet edi-

len Kişisel Gelişimci Yazar Sıtkı Aslan-

han, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sa-

natlar Lisesi’nde ve Öğretmenevinde 

lise öğrencileriyle bir araya geldi. 

Akşam oturumunda ise öğretmenler 

ile buluştu. Düzenlenen söyleyişi ve 

imza günü programına; Muş İl Milli 

Eğitim Müdürü Metin İlci, Kişisel Geli-

şimci Yazar Sıtkı Aslanhan, öğretmen-

ler ile öğrenciler katıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, açı-

lış konuşması yaptı. Bu proje kapsa-

mında yazarları yıl boyunca belli ara-

lıklarla ilimize getirmeye ve öğrenci-

lerimiz ile tanıştırmaya devam edece-

ğimizi, temel amacımızın öğrencilerin 

okuyan, yazan, araştıran bireyler ola-

rak yetişmesini sağlamak olduğunu söy-

leyen İlci, ilimizdeki gençlerin okuyan, 

yazan, tefekkür eden, medeniyet gelişti-

ren öğrenciler olarak yetişmelerini iste-

diklerini belirterek, Doğu Anadolu Pro-

jesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

işbirliği ile hazırladığımız ´Yazarları Eser-

leri İle Tanıyalım´ projesi kapsamında 

Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan 

davetimizi geri çevirmeyerek, düzenle-

diğimiz söyleyişi programına katıldığını 

belirtti. Bu proje kapsamında yazarları-

mızı yıl boyunca belli aralıklarla ilimize 

getirmeye ve öğrencilerimizle tanıştır-

maya devam edeceğiz. Temel amacımız; 

öğrencilerimizin okuyan, yazan, araştı-

ran bireyler olarak yetişmesini sağla-

maktır. İstiyoruz ki ilimizdeki gençler 

okuyan, yazan, tefekkür eden, medeni-

yet geliştiren öğrenciler olarak yetişsin-

ler. Bu bağlamda bugün ikincisini ger-

çekleştirdiğimiz söyleyişi ve imza günü 

programımıza yoğun bir katılım 

var.  Gerek öğretmenlerimizin ve gerek-

se öğrencilerimizin yeterli olarak yetiş-

mesi konusunda büyük bir çaba içerisin-

deyiz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. 

Davetimizi geri çevirmeyip, programa 

katılan Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı As-

lanhan teşekkür ederim. Kendi zaman 

ve emeklerinden feragat ederek ilimize 

geldi. Proje kapsamında ilimize gelecek 

bütün hocalarımıza da 

şimdiden teşekkür edi-

yorum" dedi. 

Konuşmasında Sıtkı As-

lanhan, okumanın öne-

mine değindi. Kitap oku-

mayan gencin üniversite 

sınavlarında başarılı 

olamayacağını ifade 

eden Aslanhan, "Yeni 

sınav sistemi, tamamen 

kitap okuma üzerinedir. 

Kitap okumuyorsanız 

başarılı olma şansınız da 

yoktur. Onun için lütfen 

kitap okuyun. Kitap 

okurken de kaliteli kitap 

okumayı ihmal etmeyin. 

En büyük sıkıntı o. Kitap 

okuyoruz, ama ne oku-

duğumuz önemli" de-

di.“Yazarları Eserleri İle 

Tanıyalım” projesi kap-

samında gerçekleşen 

söyleyişi programı, yaza-

rın kitaplarını imzalama-

sıyla sona erdi. 
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 Muş Öğretmenevi toplantı 
salonunda “Yazarları Eserleri İle Tanıya-
lım” projesi kapsamında Yazar Hüseyin 
Akın’ın katılımıyla üçüncüsü gerçekleş-
tirildi. 
2017 Yılı DAP Bölgesi muhtelif kültür 
projeleri başlığı altında İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 
‘‘Yazarları Eserleri ile Tanıya-
lım’’ (MUKÜP/2017/5) projesi kapsa-
mında 7 Aralık 2017 (perşembe günü) 
tarihinde saat 9.30’da ve 13.00’da Ya-
zar Hüseyin AKIN’IN katılımı ile İmza ve 
Söyleşi Günü etkinliği yapıldı. Etkinliğe 
ortaöğretim kurumlarından öğrenciler 
Edebiyat öğretmenleri gözetiminde 
katıldı. 
Projemiz Kalkınma Bakanlığı Doğu Ana-
dolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı koordinasyonunda Muş Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütül-
mektedir. 
Proje kapsamında ilimize davet edilen 
Kişisel Gelişimci Yazar Hüseyin Akın, 
Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde ve Öğretmenevinde lise öğ-
rencileriyle bir araya geldi. Düzenlenen 
söyleyişi ve imza günü programına; 
Yazar Hüseyin Akın, öğretmenler ile 
öğrenciler katıldı.Konuşmasında Yazar 
Hüseyin Akın, okumanın önemine de-
ğindi. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde 

bulunan Yazar Akın, öğrencilere kitap okumala-
rını önerdi. Daha önce de başka illerde de prog-
ramlara katıldı. Öğrenciler genelde kitaplardaki 
yazarları tanıyorlar, kitaplar dışında yaşayan 
yazarlarla bir temasları söz konusu değil. Onla-
ra yaklaşabilmeleri için önce bir yüz yüze ileti-
şim söz konusu olmalı. Bu gerçekleştiği zaman, 
öğrenci ben bun yazarı tanıyorum diyor. Bura-
daki bir diğer güzel şey öğrenciye kitaplar dağı-
tılıyor ve onlar bu kitapları okuyor. Bizim anın-
da hemen fark edemediğimiz olumlu sonuçlar 
oluyor, biz bunları 2-3 sene sonra göreceğiz. 
Çocuklarımızın ruhunu örseleyecek yanlış dü-
şüncelerden uzaklaşması için, kendi kültürel 
birikiminizin yansıtılmasıyla bu mümkün olabi-
lir. Medeniyetimin en önemli unsuru sözdür. 
Biz buna edebiyat diyoruz. Ülke olarak toplum 
olarak kitap okluma bilincini oluşturabilirsek, 
öğrencilerin sınav telaşları da azalacak. Çünkü 
çocuk aktif okuma dediğimiz sorunu çözmüş 
olacak. Böylece öğrenci sınavlarda kendisine 
yöneltilen soruları anlayacak. Öğrencilerimiz iyi 
insanlar olsunlar, memleketlerini sevip kendile-
ri gibi düşünmeyenleri anlayabilsinler diye oku-
malarını istiyoruz. Bu ancak okuma kültürüyle 
sağlanabilecek bir şeydir. Bu konuda çok güzel 
sonuçlar alıyoruz” diye konuştu. Öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği “Yazarları Eserleri İle Tanı-
yalım” projesi kapsamında gerçekleşen söyleyi-
şi ve imza günü programı, Yazar Akın´ın kitapla-
rını imzalamasıyla sona erdi. 

III.İMZA VE SÖYLEŞİ GÜNÜ  
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IV.İMZA VE SÖYLEŞİ GÜNÜ  

 “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” 
projesinin dördüncü imza ve söyleşi günü 
etkinliği Şair-Yazar Müştehir Karakaya’nın 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
 
Konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
daveti üzerine Muş´a geldiğini ve Muş´ta 
öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duydu-
ğunu belirten Yazar ve Şair Müştehir Karaka-
ya ise, uzun yıllardır bu tür etkinliklere katıl-
dığını ve bu etkinliklerde güzel duygulara 
kapıldığını söyledi. Karakaya, açıklamasında: 
“Muş´ta bulunmaktan çok mutluyum. Milli 
Eğitim Bakanlığı´nın ve genelde şehirlerdeki 
Milli Eğitim Müdürlüklerinin başlattığı, 
“Kariyer Günleri” ya da “Yazarlar Şairler Oku-
yucuyla Buluşuyor” etkinlikleri kapsamında 
öğrencilerle buluşmak önemli bir konu. Ben 
uzun yıllardır çağrıldığım yerlere gidiyorum. 
Kitap, roman, şiir, edebiyat, okuma yazma 
serüvenini anlatıyorum. Bu konuda, okuma 
yazma alanında bir çabası olan kişilere bir 
ivme kazandırmak için nasıl yazar olunur, 
okuma yazma konusunda neler yapılabilir, 
nelere dikkat edilmesi gerektiği bilincine 
varıyorlar.  Öğrencilerle yazarların buluşması 
bu nedenle önemsediğimiz önemli bir konu. 
Müsait olduğumda çağrıldığım yerlere gidi-
yorum, bir kaç yıldır yapılan etkinlikler bun-
lar ve bu etkinlikleri doğu illerinde de yap-
maları ayrıca önemli ve güzel bir şey. Dedi-
ğim gibi burada olmaktan son derece mutlu-
luk duyuyorum umuyorum ki buraya gelen-
ler de aynı mutluluğu duyuyorlardır. Özellik-
le bu çağlardaki gençlerin hep yazma veya 
bir şeyler karalama hevesi vardır. Buradan 
onlara, nelere dikkat etmeleri gerektiğini, 
nasıl şair ve yazar olunabileceğini, çok oku-

maları, şiirden haberdar olmaları, eğer kabiliyetleri 
varsa onu açığa çıkarmaları için çaba göstermeleri la-
zım. Tabi bütün bunlar için dil bilmeleri, gramer bilme-
leri gerekiyor. Yani bir tanımı var roman yazarlığının, 
öykünün hikâyenin, bu kurallara uyarak istedikleri gü-
zel şeyleri ortaya çıkarabilirler” dedi. Öğrencilerin yo-
ğun ilgi gösterdiği “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” pro-
jesi kapsamında gerçekleşen söyleyişi ve imza günü 
programı, Yazar KARAKAYA´NIN kitaplarını imzalama-
sıyla sona erdi. 
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 Milli Eğitim Müdürü Metin İlci; Her gün biraz daha iyileşerek gelişen Muş 
eğitimimiz, eğitimde yenilikçilik projesinde kendini ispatladı. Yenilikçilik Ödülleri 
kapsamında ülke genelinde başvurusu yapılan 3357 proje arasında saha ziyaretine 
kalan 189 proje arasına giren, İlimizden katılan üç (3) projeden Muş İMKB ilkokulu 
"BENİ ANLARSAN BEN DE ANLARIM ÖĞRETMENİM." ve Varto Hürriyet Ortaoku-
lu´nun "KİTAPLARIMIZI TAKAS EDELİM." Projeleri, Bakanlık saha değerlendirmesi 
sonucu bağlı bulunduğu ORTADOĞU ANADOLU Bölgesi'nde, kategorilerinde bölge 
1.´si olarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. Okullarımız 16 Kasım 2017 tarihin-
de Malatya´da yapılacak ödül törenleri ile ödüllerini alacaklardır. Her iki okulumu-
zu da başarılarından dolayı kutluyor, projelerin eğitimi ve koordinasyonunu ger-
çekleştiren MEM AR-GE Birimi personelini gösterdikleri çabadan dolayı tebrik edi-
yor başarılarının devamını diliyoruz. 

Eğitim Ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 

Bölgesel Ödül Töreni Gerçekleşti 

Milli eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim 
ve Öğretim alanında özgün ve modern 
uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaş-
tırılması ve ödüllendirilerek teşvik edil-
mesi amacı ile 2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılında 5.si düzenlenen 
"Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödül-
leri'nde ilimizden iki okulumuz MUŞ 
İMKB İlkokulu ve Varto Hürriyet Ortao-
kulu kategorilerinde büyük başarı gös-
tererek bölge 1.si oldular. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından eğitim ve  
öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların teşvik edilmesi ve  

paylaşımının sağlanması amacıyla verilen "5. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri Töreni", Başkent Öğretmenevinde yapıldı. 

olarak kalkınmalarını destekleyen, milli ve manevi 
değerleri gelecek nesillere aktaran vazgeçilmez bir 
süreç olduğunu belirtti. 
Tarihin her çağında başarılı olmanın ve çağdaş uy-
garlık düzeyinin üzerine çıkabilmenin yolunun iyi 
bir eğitim sisteminden geçtiğini vurgulayan Erdem, 
"Eğitimi uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alıyor, 
geleceğe yatırım olarak kabul ediyoruz. Bir ülkenin 
en büyük yatırımı beşeri sermayesidir, bunu da 
ancak eğitimle başarabiliriz." diye konuştu. 
Muş İl Milli Müdürlüğü Eğitim ve Öğretimde Yenilik-
çilik Ödülleri kapsamında; 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri I Kategoride Muş 
Merkez İMKB İlkokulu öğretmeni Ömer Sukenarı 
“Beni Anlarsan Bende Anlarım Öğretmenim” adlı 
projeyle Türkiye birincisi olarak Bakanlık ödül alma-
ya hak kazdı. 
Bakanlık Ödülü’nü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem’den alan İl Milli Eğitim Müdürü Metin 
İlci, projeye katkı sağlayan AR-GE Formatörü Necmi 
Bulakçıbaşı ve projeyi yürüten İMKB İlkokulu öğret-
meni Ömer Sukenarı’nı tebrik etti, Muş’un bu pro-
jelerle rol model olmaya devam edeceğini söyledi. 
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5. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜL TÖRENİ 

 "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri" kapsamında, 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında yapılan 3 bin 357 başvuru-
dan 106 çalışma, bölgesel ödüle değer gö-
rüldü. 
Bu çalışmalardan, "Öğretim Yöntem ve Tek-
nikleri", "Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler", 
"Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi", 
"Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme", 
"Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştiril-
mesi" kategorilerinde 15´i Bakanlık Ödülü, 
5´i de Bakanlık Teşvik Ödülü almaya hak 
kazandı. 
Muş İl Milli Müdürlüğü Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri kapsamında; 
“Öğretim Yöntem ve Teknikleri” kategorisin-
de daha önce Ortadoğu Anadolu  Bölgesel 
ödülüne layık görülen İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, İMKB İlkokulu “Beni Anlarsan Bende 
Anlarım Öğretmenim” Projesi 1.kategoride 
“Bakanlık Ödülü” ne layık görülen projeler 
arasında yer aldı.   
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 
ödül töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin, 
ülkelerin gelişmesini sağlayan, ekonomik 
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 Açılış törenine Sayın Valimiz Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, 
Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve çok sayıda davetli katıldı. 
Valimiz Aziz Yıldırım tarafından açılış kurdelesi kesilen müzede yetkililerce Muş’un tarihiy-
le ilgili bilgiler verildi.  Müze de il eğitim tarihinin yanında aynı zamanda Muş’un eğitim 
tarihine katkıda bulunan kişilerde yâd edildi. 
Müzenin amacı gençlerin; millî, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve ge-
liştiren; sanat eserleri, müze ve anıtlar gibi millî değerlerimizi tanıyan, bugünkü yaşantıları 
ile geçmiş yaşantılar arasında nesneler aracılığıyla bağlantı kurarak, gözlem, mantık, hayal 
gücü ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla; Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü koordinesinde mevzuat hükümleri doğrultusunda her ilde bir “Eğitim 
Tarihi Müzesi’nin oluşturulması planlanmıştır. Bu planlama çerçevesinde Muş ilimizde 
oluşturulan “İL EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ” ile ilimiz genelinde müzenin önemi konusunda 
başta eğitim camiamız olmak üzere toplumda farkındalık oluşturulması ve müzelerin 
okulların yaşayan bir birimi ve etkin bir öğrenme ortamı hâline getirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaç çerçevesinde; il millî eğitim müdürlüğümüzce Tarih, Edebiyat ve Görsel Sanatlar 
Öğretmenlerinden oluşturulan bir ekip tarafından ilimiz genelinde İl Merkez ve ilçelerdeki 
kurumlardan ve özel şahıslardan toplanan eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan; ev-
rak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video film, film şeridi, 
dia, eğitim araç ve gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalle-
ri ile objeler Muş İbn-i Sina Anadolu Lisesi’nde toplanmış ve envantere kaydı yapılmıştır. 
Bu planlama kapsamında yapılan yoğun çalışmalar sonucunda ,  “Muş İl Eğitim Tarihi Mü-
zesi” kurulmuştur.24 Kasım 2017 tarihinde “Öğretmenler Günü’nde açılışa hazır hale geti-
rilmiştir. İlimizin bu ilk müzesi memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. 

İL EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ  

Muş İbn-i Sina Anadolu 
Lisesi’inde Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 

“İl Eğitim Tarihi Müzesi” 
açıldı.  
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Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrenciler ve okul idarecileri ,Milli Eğitim  
Müdürümüz Sayın Metin İlci’yi makamında ziyaret ettiler. 

ziyaret ettiler. 
Milli Eğitim Müdürümüz Metin İlci; Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yarışma-
da dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, 
Değerler Eğitimi Onur Belgesi ve çeşitli hediye-
lerle ödüllendirdi. Öğrencilerin böylesi önemli 
bir teması olan yarışmada başarılı olması dola-
yısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Milli 
Eğitim Müdürü İlci; Kısa Film, Fotoğraf ve Re-
sim kategorilerinde öğrencilerimiz, hazırladık-
ları eserlerle il birincisi oldular. Öğrencilerimizi 
başarılarından dolayı kutluyorum. Öğrencileri-
mizi yetiştiren öğretmenleri ve okul müdürleri-
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DEĞERLER EĞİTİMİ  

 Millî, Kültürel ve Evrensel De-
ğerlerin benimsenmesine, öğretmen ve 
öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda 
bulunmak, estetik duyum ve beğenileri-
ni geliştirmek ve ders dışı sanatsal et-
kinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevki-
nin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Biri-
mi tarafından il genelinde kısa film, fo-
toğraf ve resim yarışması düzenlendi. 
Muş İl genelindeki tüm resmi ve özel 
okullarda okuyan öğrencileri kapsayan 
yarışmaya birçok okulumuzdan başvuru 
yapıldı. Yarışmaya Liseler; Kısa Film, Or-
taokullar; Fotoğraf, İlkokullar ise; Resim 
dalında katıldılar. 
Yarışmada ilk üçe dereceye giren öğren-
ciler ve okul idarecileri Milli Eğitim Mü-
dürümüz Sayın Metin İlci’yi makamında 
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KISA FİLM: 
1- İbni Sina Andolu Lisesi (Merve Uyanık, Nuray Bağsız) 
2- İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sümeyye Filiz, Zehra Arslantaş, Sümeyra Be-
let, Zehra Belet, Özlem Ekinci ) 
3- TOBB Sosyal Bilimler Lisesi (Leyla Çetin, Beyzanur Tanrıvermiş, M. Nuri Arıkız)       
FOTOĞRAF:            
1 -Farabi İmam Hatip Ortaokulu (Fatma Karakaya)                        
2- Farabi İmam Ortaokulu (Beyza Söylemez )                                  
3-Varto Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu (Serkan Bingöl )   
RESİM: 
1- 100. Yıl Zafer İlkokulu (Semanur Kızılkaya ) 
2- İMKB İlkokulu  (Enes Hamza Kılavuz ) 
3- İMKB İlkokulu (Yunus Emre Korkmaz )  
  
Ayrıca yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz “Değerler Eğitimi 
Onur Belgesi” ile ödüllendirildi 
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“ÖĞRENCİLER SİNEMA İLE BULUŞUYOR ETKİNLİĞİ” 

 Protokol kapsamında Muş İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz sinema-
larda 5,6,7,8. Sınıf öğrencilerini 
“ERTUĞRUL 1890, 120, SON MEKTUP” 
filmleriyle buluşturuyor. Etkinliğin 
başlatıldığı ilk günde Milli Eğitim Mü-
dürümüz Metin İLCİ, Şube Müdürü Ali 
ÇELİK öğrencileri yalnız bırakmadı ve 
onlarla beraber film izledi. Müdürlü-
ğümüze bağlı merkez ve ilçe okulların-
daki tüm 5,6,7,8. Sınıf öğrencileri plan 
ve program dahilinde kendilerine eşlik 
edecek idarecilerle beraber Muş Mer-
kez’de bulunan Sinemada 09:30:-
12:00 saatleri arasında 3 ayrı salonda 
3 ayrı film gösterime girecek. Aralık 
ayı ortalarına kadar sürecek etkinlik 
öğrencilerde büyük bir sevincin yaşan-
masına vesile oldu. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği arasında 
imzalanan protokol ile tüm öğrencilerin sinema ile tanışmasını amaçlayan 

“Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği” Muş’ta başladı. 
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 Projemiz, Muş Merkez ilçeye 
bağlı 65 ortaokul ve 25 lisede uygulana-
caktır. Projeyle, Öğrencinin okul ve sınav 
başarısını gözlemleyerek, takip etmek, 
yükseltmek, sınav kaygılarını gidermek, 
onu, aile ve çevresiyle uyum içinde, sa-
natsal, kültürel ve sosyal faaliyetlere 
teşvik edilecektir. Bu amaçla okul mü-
dürleri ve öğretmenlerine Öğrenci Koç-
luğu eğitimi verilecek, okullarda “Okul 
Yürütme ve Denetim Ekipleri” kurula-
cak, Öğrenciler ve veliler bilgilendirecek, 
öğrenciler eğitim koçlarına bölüştürüle-
rek öğretmenlerle birlikte sanatsal, sos-
yal ve kültürel çalışmalara başlayarak, 
bu çalışmaları EBA sisteminde paylaşa-
caklardır. Bunun sonucunda öğrencinin 
sınav kaygısı ortadan kaldırılarak, aile içi 
ve çevreyle iletişimi güçlenecek, okul 

akademik başarısı artacak, sosyal, sanatsal 
ve kültürel faaliyetlere katılımı artacak, ilgi 
ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe 
geçmesi sağlanacaktır.  

EĞİTİM KOÇLUĞU PROJESİ 



S A Y F A  1 7  

E
R

A
S

M
U

S
 +

 ve  E
-T

W
İN

N
İN

G
 

ERASMUS + ve  E-TWİNNİNG 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 

YAPILDI 

 Muş Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından ildeki tüm okulların Erasmus + 
ve E-Twinning programlarından faydalanmaları için, programın tanıtılması ve okulların Eras-
mus + KA1 (Bireylerin Öğrenme Hareketliliği) ve KA2 (Stratejik Ortaklıklar) alanlarında proje 
yapabilmeleri için tüm ilçelerde de toplantılar düzenlenerek okulların bilgilenmeleri sağlandı. 
Program tanıtım toplantıları 28 Kasımda  Muş Merkezde, 29 Kasımda Hasköy ve Korkut’ta, 
30 Kasımda ise Varto, Bulanık ve Malazgirt’te her okuldan temsilcilerin katılımı ile gerçek-
leştirildi. 
  
 Bilgilendirme toplantılarında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi’nden Murat 

AYKAN,  Nazan Turan KIZILTAŞ ve Ercan ÇİÇEK tarafından Erasmus+ ve Etwinning prog-

ramları ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Toplantılara okul idarecileri ve öğretmenler 

katıldı. Toplantılarda, Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan 

Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler ka-

zandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılma-

sı amaçlandığı ifade edildi. ETwinning Programının ise; AB ülkelerindeki okullarla iletişim 

kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak için online yürütülen projeler oldu-

ğu söylenerek, ilimizden her iki proje türünden de gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. 

Bu projelerin okullarımız, öğretmen ve öğrencilerimiz için çok verimli sonuçlar getireceği ve 

dolayısıyla bu projelere her okulun başvuru yapmasının gerekli olduğu ifade edildi. 

B Ü L T E N  4 9  
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STRATEJİK GELİŞTİRME HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ: Ahmet İYİDİL 

STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE EKİBİ 

1 Mehmet Dursun ARAS (AR-GE Ekip Sorumlusu ) 

2 Mehmet Selim AKALIN 

3 Necmi BULAKÇIBAŞI 

PROJELER EKİBİ ( PEK ) 

1 Murat AYKAN 

2 Nazan TURAN 

3 Ercan ÇİÇEK 

4 Behzat YEL 

TUBİTAK 

1  Hasan KONUŞUK 

STRATEJİK GELİŞTİRME HİZMETLERİ BÜROSU 

1  Mehmetcan IŞIK ( Şef) 

2  Münip ULAŞKIN (Memur ) 

İLETİŞİM 

ADRES: Hürriyet Mah. Atatürk Caddesi Mesleki Eğitim Merkezi Kat:3 MUŞ 

E-MAİL: arge49@meb.gov.tr 

TELEFON: 0 436 2125562 

BELGEGEÇER: 0 436 2125574 


