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BAŞLARKEN… 

AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) kelimesi son zamanlarda sıkça kullanılmakla beraber herkes 

tarafından çok farklı yorumlanabilmektedir... Kimilerine göre AR-GE yeni bir ürün üretmekken, 

kimilerine göre salt bilimsel çalışmalar yapmaktır. Tanım olarak ise AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi 

birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi 

birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. AR-GE, adından da tam olarak anlaşıldığı gibi önce 

bir araştırma, henüz bulunmamışı bulma ve sonra da bilgiyi veya bir ürünü geliştirme veya 

yenilemeyi içerir. 

 Hayatımızın her aşamasında yer alan AR-GE çalışmaları doğrudan insan yaşamıyla ilgilidir. AR-

GE, ülkelerin, toplumların varlığını ve yaşam kalitesini dert edinir. İsrail ve İrlanda gibi ülkeler AR-

GE’ ye verdikleri önem sonucu başarılı AR-GE politikaları geliştirmiş ve toplumlarının refah 

seviyesini en az üç-dört kat arttırmayı başarmışlardır. AR-GE, firmaların ve devletlerin en üst 

yöneticileri tarafından sahiplenilmesi gereken bir kavramdır. Ancak bu şekilde toplumsal 

farkındalık ve AR-GE bilinci oluşturulabilir. 

Dünyada yaşanan krizler incelendiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıkmaktadır. AR-GE’nin krizlerden 

etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle de AR-GE'nin verimsiz bir yatırım olduğu, harcanan kaynağın boşa 

gideceği zihniyeti mutlaka terk edilmelidir. AR-GE yatırımlarına harcanan paranın kısa vadede 

olmasa bile orta ve uzun vadede çok daha fazlasıyla geri döndüğü artık herkesçe bilinen bir 

gerçektir.  

AR-GE’yi araştırma ve yayın olmaktan çıkaracak yönetici kadrolara sahip olmalıyız. Burada en 

önemli nokta, elbette ki yetişmiş insan gücüdür. Bu şekilde konusuna hâkim, teknolojinin geldiği 

son noktadan haberdar, araştırma ve geliştirme konularını bilen bir kadroya sahip olabiliriz. Bu 

şekilde derinlemesine problemleri irdeler, farklılıklar oluşturabilecek detayları yakalayabiliriz. Bu 

şekilde rekabet üstünlüğü olan yenilikçi ürünler üretebiliriz. 

Türkiye'nin ekonomik istikrara giden yolu AR-GE'den geçmektedir. Gelecekte var olmak için 

bugünden tezi yok gerek devlet olarak gerek kurum olarak gerekse birey olarak AR-GE’ ye gereken 

önemi vermeliyiz. Bu konuda bizlerde milli eğitim müdürlüğü olarak Hakkâri’de elimizden geleni 

yapacağız. Unutmamamız gerekir ki; ancak teknolojisini kendisi geliştiren ülkeler bağımsızdır. 

Mahmut KURTARAN             
Millî Eğitim Müdürü

TEMMZ ARALIK 2014 



      3 

TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 
Müdürlüğümüze bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde YGS-LYS tercih danışmanlığı hizmeti 

verildi 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde YGS-LYS tercih 

danışmanlığı hizmeti verildi. Üniversite adayları tercihlerini 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasında 

RAM’da rehber öğretmenlerimizin yardımıyla yaptılar. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN yapmış olduğu konuşmada “Ülkemizde ve 

ilimizde gençlerimiz yorucu bir çalışma döneminin ardından en kritik noktaya geldiler. Tercih 

döneminde her yıl birçok aday sağlıklı tercih yapamadığı için üniversiteye ya da istediği bölüme 

yerleşememektedir. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri, ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri için tercihlerini en doğru şekilde yapmaları gerekir.  İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gençlerimizin sağlıklı tercih 

yapmaları, yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve öğrencilere uzman desteği sağlanması için 

gerekli tedbirleri almış durumdayız. Bu kapsamda müdürlüğümüze bağlı Rehberlik ve Araştırma 

Merkezinde görev yapan psikolojik danışmanlarımızla birlikte farklı okullarımızda görev yapan 5 

psikolojik danışmanı da gençlerimize yardımcı olmak için görevlendirdik. Öğrencilerimizin yanı sıra 

velilerimizin de tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. 

http://hakkari.meb.gov.tr/www/hakkari-milli-egitim-mudurlugu-tercih-danismanligi-hizmeti/icerik/435
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ MAHMUT KURTARAN BAŞKANLIĞINDA TEOG 
TERCİHLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISININ İKİNCİSİ YAPILDI. 

04.08.2014 Tarihinde Valilik Toplantı salonunda Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut KURTARAN 
Başkanlığında TEOG Tercihleri Değerlendirme Toplantısının ikincisi yapıldı. 23.07.2014 tarihinde 
yapılan ilk toplantıda RAM Müdürü Necip KIZILKAYA tarafından okul müdürlerine “TEOG Tercih 
Süreci” konulu bilgi paylaşımı yapılmıştı. Yapılan ikinci toplantıda tercih sürecinde öğrenci ve velilerin 
yaklaşımları, tercih öncelikleri, TEOG puanlarının yeniden hesaplanması ve öğrenci yüzdelik dilimlerinde 
oluşan değişiklikler ele alındı. Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut KURTARAN, okul kontenjanlarında 
gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ve ilimizdeki kontenjanların mezun olan öğrencilerin sayısından fazla 
olduğunu bu nedenle herhangi bir sorun öngörmediklerini ifade etti. KURTARAN okul müdürlerinden, 
puanların yeniden hesaplanması ile ilgili öğrenci ve velilerin en kısa zamanda bilgilendirilmesi, bu süre 
içinde öğrenci ve velilerimize gerekli olan rehberliğin yapılması, öğrencilerin mağdur olmaması için 
gerekli tedbirlerin alınması, onay işlemelerinin süresi içinde yapılarak herhangi bir mağduriyete yer 
verilmemesini istedi. Öğrenci ve velilerimizin ilimizde ilk kez  öğrenci alacak olan Türk Telekom Sosyal 
Bilimler Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi hakkında bilgilendirilmesini istedi. 

http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/k_05173257_22.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/05174212_hazr2.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/05174650_img_0312.jpg
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ MAHMUT KURTARAN, OKUL İNŞAATLARINDA 
İNCELEMELERDE BULUNDU 

Hakkâri Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, il merkezinde yapımı devam eden okul 
inşaatları ile onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılan okullarda incelemelerde bulundu. 

Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda yapılan güçlendirme çalışmalarını inceleyen Kurtaran,  Gazi 
Mahallesi TOKİ konutları civarında yapımına başlanan 8 derslikli ilköğretim okulu inşaatını gezdi.  Merzan 
Mahallesinde yapımı süren 24 derslikli Sağlık Meslek Lisesi ve Spor salonu inşaatında da incelemelerde 
bulunan Kurtaran, daha sonra Bağlar Mahallesindeki Vali Orhan Işın İlköğretim Okulu’ndaki onarım 
çalışmalarını yerinde gördü. 

Kurtaran, yüklenici firma yetkililerinden güçlendirme ve onarım çalışmaları devam eden okulların 
kısa sürede bitirilerek, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesini istedi. 

http://hakkari.meb.gov.tr/www/milli-egitim-mudurumuz-mahmut-kurtaran-okul-insaatlarinda-incelemelerde-bulundu/icerik/443
http://hakkari.meb.gov.tr/www/milli-egitim-mudurumuz-mahmut-kurtaran-okul-insaatlarinda-incelemelerde-bulundu/icerik/443
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/k_06173502_28.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/06173906_17.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/06173901_15.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/06173856_2.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/06174353_32.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/06174348_29.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/06174459_40.jpg
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DÖNEM BAŞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı dönem başı değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Mahmut KURTARAN başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, müdür yardımcıları, şube 
müdürleri ve il merkezindeki okulların müdürleri katıldı. 

 Toplantıda, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilmesi, eğitim ve öğretimle ilgili 
komisyonların oluşturulması okul ve pansiyonlarda sağlık kurallarına uyulması konuları konuşuldu. Eğitimde Fırsatları 
Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında okullara verilen etkileşimli tahta ve öğrencilere 
dağıtılan tabletlerin etkin bir şekilde kullanımı konuları ele alındı.  Eğitim ve öğretim faaliyetlerine veli ve okul aile 
birliklerinin dâhil edilmesi ile geçen yıl yapılan TEOG, YGS ve LYS sınavlarının analizlerinin yapılarak gerekli 
tedbirlerin alınması konuları ele alınarak görüşüldü. 

http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/11162650_5.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/11162647_4.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/11162644_3.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/11162640_2.jpg
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İLİMİZE YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE BAŞLADILAR 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimize atanan 1264 öğretmen görevlerine heyecanla başladı. İl Milli Eğitim 
Müdür Vekilimiz Sayın Bünyamin TEKİN ve Şube Müdürlerimiz göreve ilk başlayan iki öğretmeni kapıda çiçeklerle 
karşıladılar. 

http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/k_22150437_img_1360.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/22151407_img_1362.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/22151407_img_1361.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/22151407_img_1370.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/22151407_img_1351.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/22151407_img_1350.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/22151407_img_1349.jpg
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GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE UYUM SEMİNERİ VERİLDİ 

2014 Yılı Eylül Dönemi atamasıyla ilimizde göreve yeni başlayan öğretmenlere uyum semineri verildi. Seminere İl 
Müdürümüz,  Şube Müdürümüz ve Mebbis Yöneticimiz iştirak etti. 

 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut KURTARAN’ın konuşmalarından sonra katılımcılara Hakkâri’yi tanıtan 
kısa bir video izletildi. Daha sonra MEBBİS yöneticimiz e-okul ve mebbis sistemleri hakkında kısa bir sunum yaptı. Yaklaşık 
iki saat süren seminer sonunda öğretmenlerimize Hakkâri Üniversitesi tarafından kitaplar hediye edildi. Göreve yeni başlayan 
öğretmenlerimize başarılar diler, katkılarından dolayı Hakkâri Üniversitesi’ne teşekkür ederiz. 

 

       

                          

    

 

http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/26192353_img_1385.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/26192353_img_1410.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/26192353_img_1411.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/26192353_img_1419.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/26192354_img_1424.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/26192354_img_1439.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/26192354_img_1446.jpg


       9 

 

 

  

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERE YEMEK VE MÜZİK ZİYAFETİ VERİLDİ 

İlimize yeni atanan öğretmenlere, uyum çalışmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde verilen seminerden 
bir gün sonra, Müdürlüğümüz tarafından öğretmenlere yemek ikram edilerek mini bir konser verildi. 

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni atanan öğretmenlerin uyum süreci çalışmaları uygulanmaya 
başlandı. Uyum seminerinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşını İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın KURTARAN’ın 
konuşması takip etti. Yeni atanan öğretmenlere Hakkâri’de yalnız olmadıklarını dile getiren Sayın Kurtaran "Hoşça bak 
zatına ki zübde-i âlemsin sen" sözleriyle âlemin gözbebeği olan öğretmenlere güzel mesajlarını  Şeyh Galip vasıtasıyla 
iletti. Sıcak ve samimi sohbetiyle güzel mesajlarının yanı sıra yeni atanan öğretmenlerimizi latifeleriyle de gülümsetti. 
Sayın KURTARAN’ın konuşmasını Hakkâri’nin tanıtım videosu izledi. Tanıtım videosunda ters lalesinden, tarihi 
köprülerine; sarp kayalarından, geçit vermez dağlarına; koyun kırpma şenliklerinden, bereketli Zap Vadisi’ne 
kadar  Hakkâri iline değinildi. Bu arada ilin ilçeleri, tarihi zenginlikleri, geçim kaynakları hakkında da bilgi verildi. 
Tanıtımın ardından öğretmenleri Mebbis Yöneticisi İhsan AKIN e-okul ve Mebbis sistemleri  ile ilgili bilgilendirdi. 
Böylece Atatürk Kültür Merkezi’ndeki program sona erdi. 

Ertesi gün Valiliğin  önünden kalkan servislerle Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde düzenlenen 
yemekte yeni atanan öğretmenlerimiz tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Onlara her fırsatta yalnız olmadıkları 
hissettirildi. Cömertçe hazırlanan yemeklerin yenilmesinin ardından öğretmenlerimize Hakkâri manzarası eşliğinde 
müzik şöleni sunuldu. Böylelikle bu programda sadece mideler değil ruhlarda gıdasına kavuştu. Hakkârili müzik 
öğretmenlerinin yanında yurdun dört bir köşesinden gelen müzik öğretmenleri de organizasyonda yer aldı. Türkçe ve 
Kürtçe şarkılar bir arada söylenerek kültürel bir armoni oluşturuldu. Keyifli dakikalar geçiren öğretmenlerimiz, programı 
özenle hazırlayan Sayın KURTARAN ve ekibine teşekkürlerini dile getirdiler. Öğretmenlerimizin servislerle merkeze 
taşınmasıyla program sona erdi. 

 

 

 

http://hakkari.meb.gov.tr/www/yeni-ogretmenlere-yemek-ve-muzik-ziyafeti-verildi/icerik/478
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094036_img_1504.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094125_img_1531.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094036_img_1507.jpg
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YEMEK VE MÜZİK ZİYAFETİ 

       

    

       

    

       

http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094036_img_1501.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094035_img_1495.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094035_img_1490.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094035_img_1486.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094036_img_1510.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094125_img_1527.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094125_img_1526.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094125_img_1524.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094037_img_1523.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094036_img_1522.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094036_img_1520.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094125_img_1529.jpg
http://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/29094125_img_1528.jpg
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OKULLARIMIZ, TÜBİTAK PROJELERİ KONUSUNDA HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ İLE 
İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEK 

 

 

10 Kasım 2014 Pazartesi günü, Milli Eğitim Şube Müdürümüz Mustafa KAHRAMAN’ın başkanlığındaki proje ekibi 
ve Hakkâri Üniversitesi öğretim üyeleri, Hakkâri Fen Lisesi öğretmenlerini okullarında ziyaret etti.   

Hakkâri Üniversitesi ile okullar arasında TÜBİTAK proje çalışmaları konusunda iş birliği yapılacağı ve okullardan, 
projelere bu yıl daha fazla katılımın beklendiği ifade edildi. Okul ayrımı yapılmadan ekip ruhu ile çalışarak ortak bir 
görevdeşlik yaratılacağı söylendi. Küçük bir fikrin bile büyük projelerin ilham kaynağı olabileceği, bu anlamda her türlü 
fikrin öğretmenler tarafından dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Proje konusunda danışman öğretmenlerin, öğrencilere 
rehber olacakları bildirildi. Toplantıdan sonra sınıf sınıf gezilerek projenin önemi konusunda öğrenciler ayrıca bilgilendirildi 
ve proje yapımı konusunda teşvik edildiler. Her türlü araç ve gerecin üniversite tarafından temin edileceği, kendileri 
tarafından temin edilememesi durumunda ortaklaşa çalışılan üniversitelerin imkânlarından yararlanılabileceğini ve 
öğrencilere rahat çalışma ortamı sunulacağı belirtildi. 
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİYLE BULUŞTU 

3 Aralık, engelli olarak tanımlanan bireylerin haklarına dikkat çekmek, verilen hizmet ve hakların niteliğini artırmak 
amacıyla 1992 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmektedir. 

Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Kurtaran, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Hakkâri merkezde özel eğitim 
alanında çalışan idareci ve öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. 

  Sayın KURTARAN “Bütün öğrencilerimiz bizim için çok önemlidir ancak özel eğitim alan öğrencilerin eğitimine 
ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyoruz ve bu öğrencilerimiz için bütün imkânlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Özellikle 
son iki yılda, Türkiye genelinde yaşanan özel eğitim öğretmeni sıkıntısına rağmen sadece merkezde açılan 4 yeni özel eğitim 
sınıfında 27 öğrencimizi daha özel eğitimden yararlandırdık” dedi  Bunları asla yeterli görmediklerini vurgulayan Kurtaran, 
özel eğitim alması gereken her bireyin eğitimden faydalanmasını istiyoruz fakat engellilerin eğitiminden toplumun her 
kesiminin sorumlu olduğu unutulmamalıdır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bizim için her öğrencimiz, her 
öğretmenimiz özeldir. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerimizin çabaları, emekleri 
bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Ben engelli öğrencilerimiz için görevlerinin yanı sıra üstün çabalarını esirgemeyen 
öğretmen ve idarecilerimize ve bu alanda emeği geçen her türlü kurum, kuruluş,  birey ve aile fertlerine teşekkür ediyorum” 
dedi 
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İNSAN HAKLARI MÜNASEBETİYLE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE KONFERANS DÜZENLENDİ 

 

Okullardan öğrenciler ve idarecilerin davet edildiği programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal GÜR ve Şube 
Müdürümüz Ali KORKMAZ katıldı. Konferansta Tarih öğretmenimiz Yıldız GÖKALP ERİP ‘İnsan Haklarının Tarihsel 
Gelişimi’ konusuna değinirken, İlahiyat Fakültesinden Yardımcı Doçent Musa KAVAL ‘Veda Hutbesi Bağlamında İnsan 
Hakları’ konusunda katılımcıları aydınlattılar. 

Sayın KAVAL Cahiliye Devri’nde güdülen kan davalarının, kızların diri diri toprağa gömülmesinin ve kölelik 
kavramının İslamiyet ile yasaklandığına, miras hukukuna ve özellikle de kadın haklarına değinerek Veda Hutbesi’nden 
kesitler sundu. 

Veda Hutbesi’nden "Ashabım! "Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her 
çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faizde Abdulmuttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. 
Lakin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz nede zulme uğrayınız.” kesitine dikkat çekerek Peygamberimizin Cahiliye 
Devri’nden kalma çarpıklıkları düzeltmeye ilk olarak kendi yakınından başladığına vurgu yaptı. 

  “Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada 
bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın”. Sözüyle de güncel konulara dem vuran KAVAL, günümüzde yaşanan Kobane 
olaylarına dikkat çekerek Müslüman’ın Müslüman’ı vurmasının haram olduğu konusuna vurgu yaptı. 

KAVAL, Avrupa’nın İnsan Hakları konusundaki tutarsız ve taraflı yönlerine dikkat çekti Öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği program gençlerin coşkulu alkışlarıyla sona erdi. 
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İL ÖĞRENCİ MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILDI 

Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi" kapsamında, 

2014-2015 eğitim öğretim yılı için, ilimiz Cumhuriyet Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan  seçimlerde, Yüksekova 

ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Hozan BARTIN  İl Öğrenci Meclis Başkanı seçildi. Öğrencimizi kutlar, yeni görevinde 

başarılar dileriz. 
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DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENEN “HAKKÂRİ 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” KAPSAMINDA, 
İLİMİZDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ 

VERİLMEYE BAŞLANDI. 

 

 

14-17 Aralık tarihlerinde öğretmenevinde düzenlenen proje döngüsü eğitimlerine 20 öğretmen katıldı. Toplantıda İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut Kurtaran; proje eğitiminin ardından ilde herkesin fayda görebileceği nitelikjli ve güzel 
projeler hazırlayacaklarını dile getirdi 

  Konuşmaların ardından, Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Beşeri, Sosyal ve 
Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğünden gelen proje uzmanı Ahmet KATIKSIZ rehberliğinde öğretmenlere proje hazırlama 
teknikleri konusunda eğitim verildi. 
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PROJE EKİBİ BULUŞUYOR 
HAKKÂRİ PROJELERLE BÜYÜYOR 

 

Hakkâri proje ekibi 26 Aralık Cuma günü proje fikirlerinin değerlendirilmesini yapmak üzere 
Cumhuriyet Anadolu Lisesinde bir araya geldi. Seminerden sonra gecen süreçte katılımcılar olgunlaşan 
fikirlerini birbirleri ile paylaşma imkânı buldular. Herkesin bir fikirle geldiği toplantı fikir paylaşımlarının 
olgunlaştırılmasının ardından sona erdi. 
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REHBER ÖĞRETMENLERE LEİTER KURSU VERİLDİ 

 

Doğu Anadolu kalkınma ajansı teknik destek programı kapsamında ilimizde bulunan 30 
rehber öğretmene uluslararası LEİTER performans testi eğitimi verildi. Proje kapsamında 
merkezden 15 Yüksekova ve Şemdinli’den de 15 olmak üzere 30 rehber öğretmen LEİTER 
uygulayıcısı olarak yetiştirildi. LEİTER zeka testi çocukların eğitsel tanılarında kullanılan 
uluslar arası geçerliliği olan bir testtir. Testin dile dayanmaması Türkçe bilmeyen çocuklara 
uygulanması açısından önemli bir testtir. 
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BİLİMDE SINIR YOK SINIRDA BİLİM VAR 

 

“BİLİMDE SINIR YOK SINIRDA BİLİM VAR” adlı projemiz AR-GE ekibimizin yoğun 
çalışmaları sonucunda TÜBİTAK’a sunuldu. Projemizin içeriği gerekliliği ve hedefleri şöyledir: 
Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Hakkâri Merkez Sümbül Anadolu Lisesi’nin 
dokuzuncu sınıf öğrencilerinden seçilecek 100 öğrenciye bilimsel içerikli 3 ayrı kitap okutulacaktır. 
Kitaplar TÜBİTAK yayınlarından seçilen “Tuhaf Bu DNA’lılar, Enerji ve Güç, Her Yönüyle 
Uçaklar” adlı eserlerdir. Kitap okumanın sevdirilmesi adına okutulacak olan bu eserlerle bilimsel 
alanda merak uyandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler okudukları bu kitaptan 50 soruluk bir teste 
tabi tutulacaklardır. Her iki okuldan 10’ar olmak üzere yarışmada başarılı olan ilk yirmi öğrenci 
Konya Bilim Merkezi’ne düzenlenen geziye katılmaya hak kazanacaktır. Aynı zamanda Selçuklu 
başkenti Konya’nın kültürel mirası olan Mevlana Müzesi,  Alâeddin Keykubat Cami ve Külliyesi, 
İnce Minare ve Karatay Medresesi, doğal güzellikleriyle ünlü Meram Bağları da gezi kapsamındadır.  
Bu geziyle, bulunduğu beldeden o güne kadar çıkamayan belki de ilk kez uçak yolculuğu yapacak 
olan öğrencilerin hayata karşı bakış açıları değişecektir. Konya Bilim Merkezi’ne giden öğrenciler 
gözlem yapma imkânına kavuşmuş olacaklardır. Böylece proje tabanlı öğrenmenin merkezinde olan 
öğrenciler pasif dinleyiciler konumundan sıyrılıp aktif hayata katılım sağlayabileceklerdir. Yerinde 
gözlem yapma imkânı bulan çocuklar gezi sonrasında proje sergisi düzenleyecekler bu gezide 
çektikleri fotoğrafları, gezi dönüşünde yazdıkları kompozisyon ve şiirleri, yaptıkları resimleri 
sergileyebileceklerdir. Ayrıca kitap okutulması ile öğrencilere okuma sevgisi kazandırma yolunda bir 
adım atılmış olacak, öğrenciler geziyle yeni yaşantılar kazanmış olacaklardır. Bilim Merkezi’nde 
gözlem yapma imkânı bulan öğrencilerin merak duyguları gelişecek, tarihi turistlik mekânları görme 
imkânına kavuşacaklardır. Gezi dönüşünde kendi eserlerini okullarında sergileyen öğrenciler, 
öğrendiklerini paylaşmanın tadına varacak edindikleri deneyimleri arkadaşlarına aktararak çarpan 
etkisi oluşturacaklardır. 
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BEN OKURUM ANNEM OKUR PROJESİ OLUŞTURULDU 

 

Çocuklarla annelerini okul sıralarında yan yana getirecek olan bu proje çeşitli yayınevleriyle 
görüşülme aşamasındadır. 2015’te uygulamaya konulmak üzere hazırlanan projemizin içeriği 
amaçları ve hedefleri şöyledir: 

Proje, Hakkâri Merkezdeki Cumhuriyet Okulu’ndan 4/E sınıfındaki 29 öğrenciyi ve 
annelerini kapsamaktadır.  Cumhuriyet İlkokulunun 4/E sınıfı öğrencileri ve annelerine kitap okuma 
etkinliği yapmak suretiyle; 

*Okuma alışkanlığı kazandırılarak, okumak adına Hakkâri’de farkındalık oluşturulması, 7 haftada 
yedi kitap okutulması, 

*Okuyan toplum yaratılarak yeni nesillere örnek olunması, 

* Okumaya yönlendirilen öğrencilere ve ailelerine ödüller ve sertifika verilerek, ilköğretim 
çağındaki çocukların başarı duygularını tatmalarının sağlanması,  

*Öğrencilerin bilmediği kavramların kitap sayesinde öğretilerek, kelime dağarcıklarının 
güçlendirilmesi 

*Annelerin okuma faaliyetlerine doğrudan katılması ile sadece çocuklar değil annelerin de okuma 
alışkanlığı kazanma yolunda önemli aşamalar kaydetmesi, amaçlanmaktadır. Bu proje ile 

Kitap okuma alışkanlığı büyük oranda sağlanarak evdeki diğer çocuklara da örnek olunacak, 
okumanın önemi idrak edilecek, aynı sıralara oturarak aynı kitapları okuyan çocuklarla anneleri 
arasında duygusal bir bağ oluşturulmasına katkı sağlanacak. Okullarda ailelerin de okumaya 
katılmasıyla okuyan bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 
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5-12 ARALIK STRATEJİK PLAN TOPLANTILARI 

 

Bakanlığımızca belirlenen stratejik plan takviminin illere gönderilmesinden sonra strateji ekibimiz 

kolları sıvadı. Öğretmen evi VIP salonunda gerçekleştirilen toplantılar bir hafta sürdü. Her kademeden 

eğitimcilerin katıldığı toplantılar stratejiden sorumlu Şube Müdürümüz Ali KORKMAZ başkanlığında 

yapıldı. 

 5 Aralık tarihli ilk toplantı temel eğitim sorunları ve bu doğrultuda yapılabilecek faaliyetler 

üzerineydi. Toplantıya; ortaöğretim okul öncesi, ilk ve ortaokul kademelerinden okul yöneticileri 

katıldı. Beyin fırtınası tekniğiyle ortaya konan sorunlar ekibimiz tarafından hedef ve faaliyet 

oluşturmada kullanılmak üzere not edildi. Toplantının ana gündem maddeleri; merkezi sınavlar, okul-

aile iş birliği, ilin akademik başarısı ve 4+4+4 sistemine geçiş gibi konulardan oluşmaktaydı. Ortaya 

konan görüşlerin değerlendirilmesiyle toplantı sona erdi. 

8 Aralık tarihli toplantı Özel Eğitim Kurumları ve sorunları üzerineydi. Toplantıda; kaynaştırma 

eğitimi, devam-devamsızlık, alt sınıf, iyileştirme gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca velilere yönelik 

çalışmaların yapılması ve insanların olumsuz bakış açılarının düzeltilmesi için eğitimler verilmesi 

kararlaştırıldı. Bu konuyla ilgili hedef ve faaliyetler belirlendi. 

9 Aralıkta yaptığımız toplantıya meslek liselerinden yönetici ve öğretmenler katıldı. Toplantı 

maddeleri; devam-devamsızlık mesleki yönlendirme, teknolojik alt yapı ve erişim gibi konulardan 

oluşmaktaydı. 

 10 Aralık’ta yapılan toplantıda yaygın eğitim kurumları yöneticileriyle strateji ekibimiz bir 

araya geldi. Kalifiye eleman eksiği, esnaf ve velilerin bilinçsizliği, fiziki donanım, atölye eksiği gibi 

sorunlara değinip çözüm bulmaya çalışıldı.  

 Son toplantı AR-GE birimimizdeki arkadaşlarımızla gerçekleşti. Toplantıda dil eğitimi, Dyned, 

Erasmus projeleri, yerel projeler ve stratejik plan üzerine tartışıldı. Diğer toplantıların 

değerlendirmelerini de yaptıktan sonra stratejik plan çalışmalarına hız verildi. 
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ÖĞRENCİLERLE YÜZ YÜZE GÖNÜL GÖNÜLE 

 

Her kitap bir ömürdür düşüncesiyle proje kapsamında belirlenen kitapları okuyan başarılı 160 öğrenci 
Çanakkale ve İstanbul illerine geziye götürüldü. Bu proje ile öğrenciler okuduğu kitaplar sayesinde 
farklı bakış acıları kazanma imkânı bulmuşlar, tarihi güzelliklerimizi yerinde görüp yeni yaşantılar 
kazanmışlardır. 

 

İlimiz merkez M. Lütfullah Bilgin İlkokulu/Ortaokulu ve Vali Orhan Işın ilkokul/ Ortaokullarında proje 
sayesinde yapılacak konferans salonlarında; etüt çalışmaları okul aile birliği toplantıları, törenler, 
seminerler, konferanslar yapılabilecektir. Ayrıca öğrenciler bu salonlarda müzik dinletilerini rahatlıkla 
sergileyebilecek ve öğretmenler de görsel içerikli derslerini rahatlıkla öğrencilerine sunabilecektir. 
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2015’te yeni projelerde buluşmak üzere  

 

 

 


