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AR-GE BİRİMİ 

ARGE birimi stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi, idareyi 

geliştirme, hizmetlerin niteliğini artırma ve proje geliştirme 

faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir. Bu kapsamda 2 PEK, 2 ASKE 

personeli ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Proje koordinasyon 

ekibimiz sosyal destekleme programı kapsamında, ERASMUS+ ve AB 

kaynaklı projelerini sürdürmektedir. 

Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE Birimi 
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GİRİŞ 

AR-GE birimlerinin temelinde iki ana unsur olan “Araştırma ve Geliştirme” yer 

almaktadır. Yeni bilgiler elde etmek, mevcut bilgilerle yeni bakış açıları geliştirmek, 

bilgiye ve araştırmaya dayalı yeni projeler üretmek, süreç ve hizmetler oluşturmak ve 
mevcut çalışmaları geliştirmek kurumsal kimliğin oluşumunda temel prensiptir. AR-GE, 
oluşumunda bireyin ve toplumun bilgi birikimini arttırmak, bu birikimle yeni 
uygulamalara yol açmak, sistematik bir temele bağlanarak düzenlenen çalışma planını 
oluşturmak ve yeniliklere kapılarını her zaman açık bırakmak kurumumuzun stratejik 
planında temel hedef ve önceliklerden biridir.  Nitekim eğitimde istenilen hedeflere 
ulaşmak amacıyla, kaynaklarımızın en etkili şekilde kullanılması ve ihtiyaç duyulan 
alanlarda yeniliklerin yapılması, bu yeniliklerin uygulanması ancak stratejik plan 
dâhilinde olur. 

Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilerlemenin, üretmenin, gelişimin ve 
değişimin şekilleneceği kurumların temelinde eğitim kurumlarının olduğunun 
bilincindeyiz. Bu nedenle kurum olarak belirlediğimiz stratejik planımızda gelişime ve 
değişime açık, kendisiyle sürekli rekabet içinde bulunan, araştırmacı ruhuyla; daha ileri 
gitmeyi planlayan, eğitim kalitesinde ve seviyesinde asla sınır çizilmemesi gerektiğine 
inanan tavrımızı ve bakış açımızı sergiliyoruz. Bu bilinçle araştırmalarımızı yaparken 
ve projelerimizi geliştirirken doğru yerde, doğru zamanda, doğru sorular sorabilme ve 
doğru yöntemlerle ileriye doğru giderek motivasyonu yüksek, hayal gücü gelişmiş, ileri 
görüş yeteneğine sahip, azimli, disiplinli ve kararlı bir ekiple çalışmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Veysel DURGUN 
Milli Eğitim Müdürü 
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EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
 

akkari Üniversitesi ile Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

arasında imzalanan protokolde Anadolu İmam Hatip Liseleri ve 

İmam Hatip Ortaokulları öğrencilerinin mesleki, akademik,  

sportif, sanatsal, 

sosyal-kültürel 

ve yabancı dil 

gibi alanlarda 

yeteneklerinin 

ortaya 

çıkarılması ve 

geliştirilmesi, 

onlara çağın 

gerektirdiği 

bilgi ve 

becerilerin 

kazandırılması 

amaçlanıyor.  

 

 

Ayrıca öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerinin 

desteklenmesi, akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve 

tecrübe paylaşımlarında bulunulması, fakülte öğrencilerinin 

öğretmenlik uygulamalarına katkı verilmesi, din eğitimi ve öğretiminde 

ortak aklın verilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilecek. 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN Hakkari 

Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile yetişen nesiller 

ve gençlik adına çok güzel neticeler elde edileceğini belirterek; 

imzalanan protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını ve karşılıklı 

güzel hizmetlere vesile olmasını diledi. 

H 
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HAKKARİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ FUTBOL TAKIMI TÜRKİYE GENÇLER 

GRUP ŞAMPİYONASINDA 
 

por Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve 

Nike işbirliği ile 8´incisi düzenlenen Nike Halı Saha Ligi 

finallerinde Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Türkiye Gençler Grup Şampiyonasında Türkiye 2´incisi oldu. 

İsimleri başarılar ile sık sık gündeme gelen Hakkari Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’den sevindirici bir haber.  
 

 

Türkiye Futbol 

Federasyonu´nun 

Riva´da bulunan 

Hasan Doğan 

Milli Takımlar 

Kamp ve Eğitim 

Tesisleri´nin ev 

sahipliği yaptığı 

finallerde, 

Türkiye genelinde 

yapılan 

müsabakalar 

sonucunda iki 

kategoride il, 

bölge ve süper 

bölge 

birinciliğinden toplam 3 bin 200 takım ile yaklaşık 30 bin 

sporcu katıldı. 

     

S 
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        İl birincisi olan Okulumuz Futbol Takımı Beden Eğitimi 

Öğretmeni Abdullah Kasım Aras eşliğinde Hakkari’yi 

temsilen 

Türkiye 

finaline 

katılan 

Hakkari 

Mesleki ve 

Teknik  

Anadolu 

Lisesi 3 bin 

200 takım 

arasında 

Türkiye 

ikincisi 

oldu. 

       

Hakkari’ye 

dönen sporcular 

Milli Eğim 

Müdürü Veysel 

Durgun ile 

Hakkari Mesleki 

ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Müdürü Sıtkı 

Zerek’e milli 

takım forması hediye ettiler.         

       

Milli Eğitim Müdürü Durgun ile Hakkari Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Müdürü Zerek ise sporculara hediyeler dağıtıp 

başarılarını kutlayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
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VALİMİZ SAYIN TOPRAK, TENİSÇİLERİ 

MAKAMINDA KABUL ETTİ 
 

 alimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, Mersin İlinde 

yapılan Okullararası Tenis Grup Müsabakalarında 

dereceye giren Hakkâri Anadolu Lisesi Erkek Tenis 

Takımını makamında kabul etti.  

Mersin’den 

başarı ile dönen 

Hakkâri 

Anadolu Lisesi 

Erkek Tenis 

Takımı, İl Milli 

Eğitim Müdürü 

Veysel 

DURGUN, 

Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit GÜLDAL ve Okul 

Müdürleri Kazım GÜR ile birlikte Valimiz Sayın TOPRAK’a 

ziyarette bulundu. 

 Valimiz Sayın TOPRAK, Hakkâri’de düzenlenen 

Okullararası Tenis Yarışmasında il birincisi olan ve Mersin’de 

gerçekleşen Okullararası Tenis Grup Müsabakalarına da 

katılarak başarı elde eden sporcuları tebrik etti. 

 

V 
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Valimiz Sayın 

TOPRAK, 

toplam 21 

takımın katıldığı 

erkekler tenis 

müsabakalarda 

4. Grup’ta 

mücadele eden 

ve rakiplerini 

yenerek grubunda birinci olan Hakkâri Anadolu Lisesi Tenis 

Takımı sporcularını kutlayarak, aynı başarıyı 15-19 Ocak 

tarihleri arasında İzmir İlinde gerçekleşecek olan Okullararası 

Tenis Türkiye Şampiyonası’nda da göstermelerini istedi. 
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VALİMİZ SAYIN TOPRAK ANASINIFI 

ÖĞRENCİERİNİ OYUNCAKLARLA 

SEVİNDİRDİ 
 

ürkiye’nin değişik illerindeki iş adamları tarafından 

gönderilen 

oyuncaklar, Sayın 

Valimiz Cüneyit 

Toprak tarafından 

ilimizdeki farklı 

okullardaki 1500 

çocuğa dağıtıldı. 

Vali Cüneyit 

TOPRAK, eşi Funda 

TOPRAK ve İl Milli 

Eğitim Müdürü 

Veysel DURGUN, ve Şube Müdürü Sait EDİŞ Mustafa Kemal 

Paşa Anaokulunu ziyaret ederek, okulun öğrencilerine 

gönderilen oyuncaklardan verildi. 

Vali TOPRAK ve 

beraberindekiler, 

Mustafa Kemal 

Paşa  Anaokulu 

sınıflarını tek tek 

dolaşarak 

çocuklarla bir süre 

sohbet edip 

oyuncak dağıttılar. 

T 
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 Burada basın 

mensuplarına 

açıklamada 

bulunan Vali 

Toprak, 

Türkiye´nin 

değişik illerin 

iş adamları 

tarafından 

gönderilen yaklaşık 1500 oyuncağı Anaokullarına ve Ana 

sınıflarındaki çocuklara dağatıldı  bu Anaokulunda 

gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Toprak, "Hakkari´nin 

umudu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte 

hep beraber mutlu bir sabah yaşadık. Hakkari´de okullarına 

devam eden çocuklarla birlikte güzel bir etkinlik 

yaptık. Türkiye´nin değişik illerindeki iş adamlarının 

hazırladığı bu güzel hediyeleri geleceğimizi emanet 

edeceğimiz çocuklarımıza takdim ediyoruz. Çocuklar bu 

hediyelerden 

dolayı çok mutlu 

oldu. Çok kaliteli 

oyuncaklar 

gönderilmiş. Bu 

organizasyonda 

emeği geçen 

herkese teşekkür 

ediyorum." dedi.  

http://www.haberler.com/vali-toprak/
http://www.haberler.com/vali-toprak/
http://www.haberler.com/turkiye/
http://www.haberler.com/vali-toprak/
http://www.haberler.com/sabah/
http://www.haberler.com/hakkari/
http://www.haberler.com/turkiye/
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HAKKARİ’DE “YALNIZ DEĞİLSİNİZ” PROJESİ 
 

akkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik 

Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yalnız Değilsiniz 

Projesi" kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulunda 

öğrenim gören çocukların toplumla olan bağlarının artırılması 

ve eğlenceli bir gün geçirmeleri amacıyla bir program 

düzenlendi. 

İlimizdeki alışveriş 

merkezinde 

düzenlenen 

etkinliğe Valimiz 

Sayın Cüneyit 

Orhan TOPRAK, 

eşleri Sayın Funda 

TOPRAK, İl 

Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi KORKMAZ, İl 

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Milli 

Eğitim Müdürü Veysel DURGUN ve Eğitim Uygulama 

Okulumuz öğretmen ve öğrencileriyle birlikte etkinliğe 

katılım sağlandı. 

Program kapsamında öğrenciler ve protokol üyelerinin 

katılımları ile kahvaltı yapıldı, sonrasında ise alışveriş 

merkezinde bulunan oyun salonunda çocuklar "Kanka Polis 

Maskotu" ile eğlenceli zaman geçirdi. 

Ardından Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK ve 

eşleri Sayın Funda TOPRAK yakından ilgilendiği çocuklara 

oyuncak hediye etti. 

H 
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           Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 

Valimiz Sayın TOPRAK, "Bugün yine Hakkâri’de mutlu bir 

sabah yaşıyoruz.  İlimizdeki özel eğitim okulumuzun 

öğrencileriyle bir araya gelerek kahvaltı yaptık. Bu güzel 

çocuklarımızla beraber olduk ve onların yüzündeki sevinci, 

heyecanı, mutluluğu gördük. Kahvaltı programının devamında 

da İl Emniyet Müdürlüğümüzün çabalarıyla temin etmiş 

olduğumuz oyuncaklarımızı bu çocuklarımıza hediye ettik Bu 

yavrularımız sabah saat 08.30’da bakıcılarıyla beraber 

servislerle eğitim okullarımıza geliyorlar. Burada hayatlarını en 

güzel ve rahat şekilde devam ettirecek becerileri kazanıyorlar. 

Bunun yanında el işi gibi her türlü çalışmayı yaparak zihinsel 

gelişimlerini de sürdürüyorlar ve sosyalleşiyorlar. Öğretmenleri 

ve bakıcıları kontrolünde hep beraber oyunlar oynuyorlar. 

Çocuklarımız bugün de organize edilen bu etkinlik kapsamında 

ilimizde bulunan bu güzel oyun bahçesinde arkadaşlarıyla 

mutluluk içerisinde eğlenerek güzel vakit geçirecekler. Bizler 

de bu ilin yöneticileri olarak bu yavrularımızı böyle mutlu ve 

sevinçli gördükçe çok mutlu oluyoruz. İdareciler olarak yoğun 

iş temposu arasında çocuklarımızın bu mutluluğunu 

gördüğümüzde bütün sıkıntılarımız, yorgunluklarımız yok 

oluyor ve çok 

mutlu oluyoruz. 

Ben bu vesileyle 

güzel 

organizasyonu 

düzenleyen İl 

Emniyet 

Müdürlüğümüze, 

il Milli Eğitim 

Müdürlüğümüze, 

bütün öğretmen 

ve bakıcılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, ÇALIŞANLARINA YANGIN, 

KBRN VE İŞ GÜVENLİĞİ KONULARINDA 

EĞİTİM VERDİ 
 

331 sayılı İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlerin 

çalışanlarına eğitim verilmesini zorunlu kılıyor. Bu 

kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul ve 

kurumlarda çalışan tüm yönetici-öğretmen-memur ve yardımcı 

personeline iş güvenliği, yangın ve KBRN eğitimi verdi.  

 

Eğitimlerini 

tamamlayıp 

belgelerini almaya 

hak kazanan 

personeller için 

M. Akif Ersoy 

Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

Lisesi´nde bir 

sertifika töreni düzenlendi. Başarılı olan kursiyerlere 

sertifikalarını veren Sivil Savunma Amiri Oktay KIZILKAYA, 

İşyeri Sağlığı ve Güvenliğinin son zamanlarda sıkça gündemde 

yer bulduğunu ve bu durumun önemli bir 

konu olduğunu ifade etti. İş Sağlığı ve 

Güvenliğini kültürünün topluma aşılanması 

gerektiğini vurgularken, bu kültüre sahip 

olmayanların ve bu konuda önlem 

almayanların çok acı sonuçlarla karşılaştığını 

ne yazık ki müşahede etmekteyiz. Çıkan İSG 

Kanunu sonrasında, dört İş Güvenliği 

Uzmanımızla Müdürlük olarak Bakanlığın 

talimatları doğrultusunda çalışmalar 

6 
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yapıyoruz. Hakkari MEM bünyesinde çok sayıda kurum ve 

okul var. Buraların emniyetli, sağlıklı bir hale getirilmesi 

gerekiyor, bu da ancak çalışanlarımızın eğitilmesi ile 

mümkündür." diye konuştu. 
 
 

 İSG konusunda 

ilçelerimiz dahil 

temel düzeyde 

eğitimler 

verdiklerini dile 

getiren Sivil 

Savunma Amiri 

Oktay 

KIZILKAYA 

merkezde 

yaklaşık 400  

personelin eğitimden geçirildiğini ve bu sayının yıl sonuna 

kadar 1300’e ulaşacağını ifade etti. İlçelerde de verilecek bu 

eğitimle toplam 4467 çalışanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Yine 

ilimiz 1.derece deprem bölgesi olması nedeniyle İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği ilçeler dahil 

tüm okullarımızda öğrencilere yönelik afet eğitimi ve deprem-

yangın tatbikatları yapılmaktadır, diye belirtti. 
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HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN 

“ÖRNEK OKUL” ZİYARETİ 
 

akkari Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.Ömer PAKİŞ 

ve Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel DURGUN 

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettiler. 

 
 

Rektör 

PAKİŞ, Milli 

Eğitim 

Müdürümüz 

Sayın Veysel 

DURGUN 

ile 

beraberinde 

bulunan 

Hakkâri 

Üniversitesi 

Genel 

Sekreter V. 

Yrd. Doç. Dr. Erdal BİNGÖL, Yüksekova MYO müdürü Yrd. 

Doç. Dr. Fatih YEŞİLYURT, Sağlık Hizmetleri MYO müdürü 

Yrd. Doç. Dr. Ali ERDUMAN, Çölemerik Yüksekokulu 

Müdürü Öğr. Gör. Hikmet YAŞAR’ı Mehmet Akif Ersoy 

Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettiler 

         

         Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer PAKİŞ, 

Milli Eğitim Müdürümüz Veysel DURGUN ve okul 

yöneticileri ziyaret esnasında mesleki atölyeleri gezerek ve 

uygulama alanlarında incelemeler yaparak öğrencilerle sohbet 

H 
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ettiler. 

Öğrencilerin 

istek ve 

taleplerini 

dinlediler. 

Rektörümüz 

Sn.Pakiş, 

okulun 

fiziki ve 

teknolojik 

durumu 

hakkında bilgiler aldı. Atölyelerde öğrencilerin uygulamalı 

eğitim almalarının meslek hayatlarına katkı sağlayacağına 

değindi. Rektör, Hakkari piyasasına hitap edebilecek 

gelişmelerin hangi ağırlıkta olduğunu takip ettiğini ve Hakkari’ 

yi geliştirmek, pazar alanını artırmak için uygulamalı 

atölyelerimizdeki teknolojiyi en üst düzeye çıkarmak ve fiziki 

anlamda eksikleri kısa zamanda gidermek için çalışmalar 

yaptıklarını bildirdi.  
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HAKKARİ’DE GENÇ NİDA KURÂN-I KERİM 

OKUMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ 
 

akkâri’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Din Öğretimi  

Genel Müdürlüğünce organize edilen, Anadolu İmam 

Hatip Liseleri 

arasında 

gerçekleştirilen 

‘’Genç Nida’’ 

Kur’an-ı 

Kerim’i güzel 

okuma 

yarışması 

düzenlendi. 

Hakkâri 

Atatürk Kültür 

Merkezi’nde 

düzenlenen yarışma öncesi bir konuşma yapan İl Milli Eğitim 

Şube Müdürü Abdülmecit YILMAZ; Allah’ın Kelamını güzel 

okuyuşuna tanıklık etmek için toplanıldığını, yarışmaya katılan 

her bir öğrencinin birbirinden değerli olduğunu ve bu 

yarışmanın sonunda kaybedenin olmayacağını; yarışmaya 

katılan bütün öğrencilerimizi şimdiden birinci kabul etiklerini 

ifade etti. Allah’ın bizleri Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyan, 

okuyup anlayan, 

anlayıp hayatına tatbik 

eden, yani yaşayan ve 

yaşayıp yaşatanlardan 

eylemesini dileyen 

YILMAZ kaybedeni 

olmayan bu yarışmada 

Kur’an-ı Kerim 

okuyacak öğrencilere 

H 
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başarılar 

dileyerek 

konuşmasını 

bitirdi. 

Yarışmaya 

katılan kız 

öğrenciler, 

Kur’an-ı Kerim 

okuyarak 

performanslarını 

sergilediler. Daha sonra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

öğrencilerinden oluşan İlahi Korusunun seslendirdiği ilahilerle 

program sona erdi. Yarışma sonucu Yüksekova Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi’nden Mihrican TEKGÖZ birinci; Şemdinli 

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Şilan ORUÇ ikinci; 

Hakkâri Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zahide 

KURT üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere katılımcılar 

tarafından çeşitli hediyeler verildi. 
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TECRÜBE İLE BULUŞMA ETKİNLİĞİ 
 

illi Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve  

Geliştirme Genel 

Müdürlüğünce 

uygulamaya konulan Aday 

Öğretmen Yetiştirme Süreci 

kapsamında yürütülen okul dışı 

faaliyetler kapsamında "Tecrübe İle Buluşma" etkinliği 

düzenlendi.  

Hakkari Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda 

gerçekleştirildi. 

Etkinliğe İl Milli 

Eğitim 

Müdürümüz 

Veysel DURGUN, 

Şube Müdürleri 

Mustafa 

KIZILKAYA, 

Erol HANLIGİL 

ve sözleşmeli aday öğretmenler katıldı. 

Hakkari ilinin emekli öğretmenlerimizden Nurettin 

HANLIGİL’ in konuşmacı olarak katıldığı program büyük bir 

beğeni ile takip edildi.  

Programda öğretmenlik yıllarına değinen Nurettin 

HANLIGİL, salonda öğretmenler üzerinde duygusal bir etki 

bıraktı. 

  

M 
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14 Mayıs 1947 yılında Hakkari’de doğduğunda yaşamla 

ilgili tercihleri olduğunu bilmiyordu. Ona verilenlerle büyüdü. 

Çocukluğunu, 1950’li yıllarda Hakkari’de, henüz betonun 

istila etmediği bir çevrede geçirdi.  

1970’li yıllarda gençlik 

döneminde, bir eğitimcinin 

insan hayatında ne kadar 

önemli olumsuzluklara 

neden olabileceğini 

deneyimledi. Aynı yıllarda 

bir öğretmenin içtenliğinin 

öğrenciler üzerinde nasıl 

olumlu etki yaratabilece-

ğini yaşayarak öğrendi.   

Diyarbakır Öğretmen Okulu’na kayıt olduğunda, 

bakmakla görmek arasındaki farkı görmeye başladı.  

Öğretmenliğe ilk adım attığı 30 Mayıs 1969 tarihinde ilk 

görev aldığı Afyon Dinar Yeşilyurt köyünde çalıştıktan sonra 

memleket sevdalısı biri olarak kendi topraklarını hizmet etme 

aşkıyla Hakkari’ye tayin oldu.31 yıl 7 ay gelecek nesillere ışık 

tuttu. 

Öğretmenliğe başladığı yıl bir aile kurdu ve yedi 

çocuğun,ebeveynliğinin ne demek olduğunu öğrendi. 

Çocuklarına çağdaş olmayı, bilimsel düşünce yapısını, ne 

olursa olsun doğrunun yanında olmalarını, vicdanlı, ahlaklı 

olmalarını ve her şeyden önce iyi insan olmalarını öğütledi. 

Hayatı boyunca okumayı, düşünmeyi ve yazmayı sevdi. 

Üretmeyi, emeğe saygı göstermeyi, paylaşmayı ve tüm hayata 

karşı samimi olmayı tercih etti. Her zaman inandığını söyledi 

ve bunu nezaketle yapmaya çalıştı. Artık yaşamın tercihlerle 

dolu olduğunu,her canlının yaşamda bir iz bıraktığını ancak 

bıraktığı ize kendisinin karar verdiğini biliyor ve hayatının 

kalan bölümünde de anlamlı izler bırakmaya çalışıyor. 
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YRD. DOÇ. DR. DAĞ İLE HAKKARİ’DE 

KARİYER GÜNLERİ HAFTASI 
 

akkarili gençlerin 

yaşamlarına yön 

vermesi ve 

onların kariyer 

seçimleri ile hedeflerine 

bir adım daha 

yaklaşması amacıyla 

düzenlenen ‘’Kariyer 

Tanıtım Günleri ve 

Girişimcilik Eğitimi’´ 

söyleşilerinin konuğu Hakkari Üniversitesi İktisadi Ve İdari 

Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dağ oldu.  

 

Hakkari Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen ‘’Kariyer Tanıtım Günleri ve 

Girişimcilik Eğitimi’´ söyleşi programının konuğu olarak bilgi 

ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşıyor. 

"Her şey çocuklarımızın aydınlık geleceği için" 

 

 Yapılan etkinliklerin 

konuğu olmaktan 

büyük bir onur 

duyduğunu dile 

getiren Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet Dağ yaptığı 

açıklamada,  

H 
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“amaçlarının  çocuklarının konumunu güçlendirme,  yaşam 

statüsünün yükseltilmesine, eğitim ve sosyal hizmet yollarıyla 

yardımcı olmak ve topluma hizmet götürmek” olduğunu 

kaydetti. Kariyer Günleri´nde, meslek tanıtımı 

gerçekleştirdiklerini ifade eden Dağ, öğrencilerin meslekler 

hakkında o mesleği yapan kişiler tarafından her yönüyle 

bilgilendirilmelerini sağlama ve merak ettikleri soruların 

cevaplanarak, bilinçli ve doğru tercih yapmalarına yardımcı 

olmayı amaçladıklarının altını çizdi. ‘’İnsanın geleceğini 

şekillendiren en önemli karar eğitim kariyeri ve meslek 

seçimidir. Bireylerin, istediği yaşam tarzına uygun bir mesleği 

seçmesi de tüm meslekleri daha iyi tanıması ile mümkün 

olabilir. Öğrenci kardeşlerimizin yaşamlarına yön verecek, 

kariyer seçimlerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaşmasını 

sağlayacak bu anlamlı etkinliği de çok önemsiyorum. Öğrenci 

kardeşlerimizin kariyer planı yapmaları konusunda yardımcı 

olmak, bilinçli tercihler yapmalarında, hedef belirlemelerinde 

yol göstermek tüm yetişkinlerin sorumluğudur. Bizde bu 

inançla burada yer alarak etkinliğe katkı sunmaya çalışıyoruz. 

Her şey çocuklarımızın aydınlık geleceği içindir" ifadelerine 

yer verdi.  
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TRAFİK BİLİNCİNİN KAZANDIRILMASI 

EĞİTİMLERİ 
 

akkari’de trafik bilinci kazandırmak amacıyla tanıtım 

toplantısı düzenlendi.Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ve 

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu 

(TÜSEKON) 

iş birliği ile 

trafik bilinci 

kazandırma 

amacıyla 

imzalanan 

eğitim 

protokolünün 

tanıtım 

toplantısı yapıldı. Protokol kapsamında okul öncesi ve ilkokul 

öğrencilerine trafik ve çevre yetkilileri tarafından eğitim 

verilecek.  

  
 

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda 

yapılan toplantıya, 

Milli Eğitim Şube 

Müdürü Sayın Erol 

Hanlıgil, okul öncesi 

ve ilkokul kurum 

müdür ve 

öğretmenleri, MTSK 

yetkilileri katıldı. 

  

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin bilinçlendirilmesi 

amacıyla bir araya geldiklerini belirten Milli Eğitim Şube 

H 
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Müdürü Erol Hanlıgil,"Bu protokolün ana amacı her yıl 

meydana gelen binlerce kazanın önlenmesi ve bu kaza 

sonucunda meydana gelen can kayıplarının azaltılması için 

milli bilinç uyandırmaktır. Çocuklar mutlaka küçük yaşta 

eğitilmelidirler. Bu yaşlarda işlenmeye, her türlü bilgiyle 

donatılmaya elverişlidirler. Zaman geçip de büyüdükçe 

eğitilmeleri zorlaşır mantığıyla ilimizdeki tüm okul öncesi ve 

ilköğretim okullarında öğrenim gören evlatlarımızı küçük 

yaştan itibaren bilinçlendirmek, bilgili, duyarlı bir nesil 

yetiştirmek için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız" dedi. 

  
 

Bir yıl içerisinde tüm öğrencilere eğitim verileceğini 

vurgulayan Özel Öğretim Kurumlarından Sorumlu İl Milli 

Eğitim Şube Müdürü Sayın Erol Hanlıgil,"Özel öğretim 

kurumları, genel 

müdürlüğümüz ile 

TÜSEKON arasında 

imzalanarak yürürlüğe 

giren okul öncesi ve 

ilkokul öğrencilerine 

yönelik trafik 

bilincinin 

kazandırılması eğitim 

protokolünün tanıtım 

toplantısı için bir araya geldik. Sürücü kursu yöneticileri 

tarafından trafik ve çevre bilinci kazandırmak üzere trafik ve 

çevre hocaları kanalıyla ilimizde bulunan okulöncesi ve ilkokul 

öğrencilerine bu eğitimi nitelikli bir biçimde vermeyi 

hedefliyoruz" diye konuştu. 

  

http://www.atasozleri.gen.trilgili/%25post_tag%25
http://www.atasozleri.gen.trilgili/%25post_tag%25
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GENÇ HATİPLER MİNBERDE GÜZEL HUTBE 

OKUMA YARIŞMASI 
 

akkari’nin Şemdinli ilçesinde İmam Hatip Liseleri arası 

"Genç Hatipler Minberde Güzel Hutbe Okuma 

Yarışması" düzenlendi. 

  Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Müdürü Osman 

Yılmaz koordinatörlü-

ğünde Şemdinli Ulu 

Camiinde gerçekleşen 

yarışmaya, Hakkari 

Merkez Anadolu 

İmam Hatip Lisesi 

öğrencisi Kadirhan 

Eser, Yüksekova 

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nihat Aykut ve Seyyid 

Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerinden 

Mevlüt Akbaş yarışmacı olarak katıldı. 

Yarışmada, Kadirhan, Eser isimli öğrencimiz birinci 

olurken, Akbaş ikinci ve Aykut üçüncülükle dereceye girdi. 

Burada bir konuşma yapan Şemdinli Milli Eğitim Müdürü 

Muzaffer Akdeniz, "Eğitimler için en önemli görev ya da onur 

verici durum kendi öğrencilerimizi hayata daha iyi bir alanda, 

bir uygulama alanında insanlarımıza, halkımıza milletimize 

hizmet ederken görmektir. Bugün de böyle bir olaya şahit 

oluyoruz. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz daha okulu bitirmeden 

toplumumuzun aydınlanması cehaletten kurtulması için az önce 

minberde onları dinledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim" 

sözleriyle cümlelerini noktaladı 

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle 

program son buldu. 

 

H 
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“01-07 MART DEPREM HAFTASI” TATBİKATI 
 

üdürlüğümüz koordinesinde,  İtfaiye Müdürlüğü, İl 

AFAD ve UMKE ile ortaklaşa Hakkari Fen Lisesinde  

bir tatbikat 

geçekleştirildi. 

Tatbikata İl Afet ve 

Acil Durum Müdürü 

Murat ALKAN, 

İtfaiye Müdürü Bülent 

KESKİN ve 

Müdürlüğümüz Sivil 

Savunma Amiri Oktay 

KIZILKAYA ve Okul Müdürü Rahmi DEMİROĞLU katıldı.  

 

        Senaryonun okunması ile başlayan tatbikatta acil 

durumlara müdahale personelleri acil durumlar karşısında 

okulu boşaltma, 

yaralı kurtarma, 

ilk yardım, 

yangın 

söndürme 

uygulamaları 

ve yangın tüpü 

kullanma 

tekniklerini 

öğrencilere 

hazırlanan  

senaryoda uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca senaryoda ekipler 

ilk yardım ve taşıma, tahliye, kurtarma gösterileri 

gerçekleştirdiler ve  izleyenlerden alkış aldılar.  

 

 

M 
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Müdürlüğümüz 

Sivil Savunma 

Amiri Oktay 

KIZILKAYA, 

bilim ve 

teknolojinin bu 

kadar geliştiği 

bir çağda ne 

yazık ki 

depremlerin ne 

zaman olacağı  

bilinememektedir. O halde bize düşen her duruma karşı her 

zaman hazırlıklı olmaktır. Afetlere karşı zihnen (bilgi ve plan 

ile), manen( dua ile ) ve maddeten (tedbir ile) hazır olursak 

afetlerden kaynaklanan sıkıntıları daha kolay atlatabiliriz. Mili 

Eğitim Müdürlüğü olarak afetlere karşı farkındalık oluşturmak, 

bilinç geliştirmek ve önceden hazırlıklı olmak için bu 

tatbikatlara önem veriyoruz, tatbikatın gerçekleştirilmesinde 

desteklerinden ötürü tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” 

diye belirtti. 
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İLİMİZDE KUTLU DOĞUM HAFTASI 

KUTLAMALARI 
 

akkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlu 

Doğum Haftası münasebetiyle bir program düzenlendi.  
 

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Valimiz 

Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, Dağ ve Komando Tugay 

Komutanı Tuğgeneral Emre TAYANÇ, Belediye Başkan 

Vekili 

Cüneyt 

EPCİM, 

Cumhuriyet 

Başsavcısı 

Altuğ Kürşat 

ŞAHİN, İl 

Jandarma 

Komutanı 

Tuğgeneral 

Ferdi 

KORKMAZ, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat 

DİLBEROĞLU, İl Müftüsü Faruk GÜRBÜZ, İl Milli Eğitim 

Müdür Vekili Bilal GÜR,  kurum müdürleri ve çok sayıda 

vatandaş katıldı. 

 Saygı duruşunda 

bulunulması ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan programda, 

görevliler tarafından 

protokol üyeleri ve 

vatandaşlara gül hediye 

edildi.  

  

H 
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Kur’an-ı Kerim 

Tilâvetinin ardından İl 

Milli Eğitim Müdür 

Vekili Bilal GÜR 

tarafından günün 

anlam ve önemine 

ilişkin açılış konuşması 

yapıldı. 

  

Programda bir konuşma yapan Valimiz Sayın Cüneyit 

Orhan TOPRAK, önemli bir haftayı idrak ettiklerini ifade 

ederek, "Kutlu Doğum Haftası ile ilgili programlarımız 

önümüzdeki hafta da devam edecektir. Toplumumuzun, 

memleketimizin, daha iyi noktalara gelebilmesi ve güvenli bir 

toplu olabilmemiz için her şeyden önce iyi ahlâklı olmamız  

gerekiyor. İyi 

ahlâkın da timsâli 

önderimiz 

Peygamber 

Efendimizdir. 

Ben bunu 

özellikle 

vurgulamak 

istiyorum. 

Peygamber 

Efendimizin hayatını, önceliklerini, ne kadar emin bir kişi 

olduğunu, doğru söylediğini, yetim hakkı yemediğini, 

yedirmediğini, yani bunları alt alta koyduğumuz zaman ortaya 

bütün dünyanın bugün dahi özlemiş olduğu iyi ahlâklı, 

kendisine güvenilen, güvenilir bir insan ortaya çıkmaktadır. 

Hayatımızın her noktasında iyi ahlâk sahibi ve iyi insanlar 

olmak için çaba göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Hiç 

kimseyi aramanıza gerek yok. Peygamber Efendimiz bunun en 
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büyük örneğidir. Aradan 1400-1500 sene geçmesine rağmen 

hâlâ tuttuğu ışıkla bizlere önderlik etmektedir. Onun için bu 

haftanın bu şekilde değerlendirilmesini, bu konunun da 

üzerinde durulmasını ben sizlerden istiyorum. 

Müftülüğümüzün de Diyanet İşleri Başkanlığımızın da 

belirlediği gibi konu  "İslam’da Birbirine Güven". Biliyorsunuz 

Peygamber Efendimizde  "Emin" sıfatı da bulunmaktaydı. 

Kendisine güvenen, yalan söylemeyen, insanları kandırmayan 

sıfatları en öne çıkmaktadır. Bu vesileyle ben inşallah bu 

haftanın, bu programların ahlâklı birer iyi insan olmamıza 

vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum" şeklinde konuştu. 

  
 

Şiir ve ilahi dinletisi, Mevlid-i Şerif ve tiyatro gösterisinin 

ardından program Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 

Dağ ve 

Komando 

Tugay 

Komutanı 

Tuğgeneral 

Emre 

TAYANÇ ve 

Belediye 

Başkan Vekili 

Cüneyt EPCİM 

tarafından 

"Peygamber 

Efendimize Mektup ve Şiir" yarışmasında dereceye giren 

öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. 
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 

BAYRAMI ÇOŞKUYLA KUTLANDI 
 

üyük Önder 

Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 

çocuklara armağan 

ettiği 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı tüm 

yurtta olduğu gibi 

Hakkâri’de de coşkuyla kutlandı.  

 

İlk tören sabah saat 10.00’da Eski Valilik bahçesinde 

bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk 

bırakma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, 

Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul 

Müdürleri, kamu 

karum amirleri, ve 

öğrenciler katıldı. 

Çelengi Milli 

Eğitim Müdürü 

Veysel DURGUN 

tarafından Atatürk 

anıtına bıraktı. 

Çelenk töreni 

okunan İstiklal 

Marşı ile sona erdi.  

 

B 
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Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk 

Kültür Merkezinde düzenlenen kutlamalara, Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan TOPRAK, eşleri Sayın Dr. Funda TOPRAK 

Hanımefendi, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral 

Emre TAYANÇ, Belediye Başkan Vekili Cüneyt EPCİM, Vali 

Yardımcısı Bekir ABACI, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat 

DİLBEROĞLU, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet 

GÖKGÖZ, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar 

katıldı. 

 

 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 

programda, Milli 

Eğitim Bakanı Sayın 

İsmet Yılmaz’ın 

mesajı okundu daha 

sonra, İl Milli Eğitim 

Müdürü Veysel 

DURGUN tarafından 

günün anlam ve 

önemine ilişkin 

konuşma yapıldı. 

Daha sonra Öğrenciler tarafından şiirlerin okunarak çeşitli 

gösterilerin yapıldığı program, çocuk korosunun seslendirdiği 

türkülerle sona erdi. 

Program, öğrencilerin defile ve halk oyunları gösterisiyle 

sona erdi. 

Program sonunda Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen 

ve öğrencileri kutlayarak onlarla birlikte hatıra fotoğrafı 

çektirdi. 
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ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN 

GENÇLERE KARİYER DANIŞMANLIĞI 
 

u sene üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimize 

yönelik Atatürk Kültür 

Merkezi’nde Hakkari 

Üniversitesi ve Milli Eğitim 

Müdürlüğü koordinasyonlu 

“Meslek Tanıtımı ve 

Yönlendirme” paneli 

düzenlendi.  

 

        Hakkari Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

arasında imzalanan iş birliği protokolünce panele   Ortaöğretim 

Hizmetlerinden 

sorumlu Şube 

Müdürümüz 

Mustafa 

KAHRAMAN, 

üniversitemiz 

Eğitim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. 

Erdoğan BADA 

ve beraberinde 

üniversitede 

görevli öğretim 

üyeleri davet edilerek iki oturumda gerçekleşen panele 600 

öğrencimiz katıldı.  

 

 

 

B 
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İlimizden son sınıf öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 

panelde; öncelikle bireyin kendini tanıması potansiyeline 

uygun mesleği 

seçmesi bireyi 

ileride meslek 

hayatında daha 

başarılı kıldığı, 

bunun yanı sıra 

ilgi, ihtiyaç ve 

isteklerini yönelik 

meslek seçenlerin 

ileride daha mutlu 

bireyler olmalarını sağladığı vurgusu yapıldı. Bu zorlu süreçte 

aile faktörüne de sık sık değinildi. 

 

 

Katılımcıların soru-cevaplarıyla süren oturum öğrencilerin 

doğru tercihi nasıl yapacaklarını içselleştirmesiyle son 

bulmuştur.  
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MATEMATİK VE FEN OLİMPİYATLARI 
 

eyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu tarafından İlimiz 

Merkezinde bulunan tüm 4. Sınıflara yönelik olarak 6 

Mayıs 2017 

Cumartesi günü İmam 

Hatiplerin kalitesinin 

artırılması, İmam Hatip 

ortaokullarının 

tanıtımının yapılarak 

İmam Hatip 

Liselerindeki kaliteyi 

artırmak amacıyla 

Matematik – Fen 

Olimpiyatları 

düzenlendi.  

 

 
 

20 Matematik ve 20 Fen Bilgisi sorusunun sorulduğu 

Matematik ve Fen Olimpiyatlarında; seçici kurul tarafından 

çoktan seçmeli olarak 

hazırlanan 40 soru, 

olimpiyatlara katılan 430 

öğrenciye Seyyit Taha 

ilköğretim okulu 

öğretmenleri gözetiminde 

okul dersliklerinde 80 

dakikalık bir sınavla 

uygulandı. Katlımın 

oldukça yüksek olduğunu 

ve sınav sonuçlarının 10 

gün içerisinde İl Milli 

S 
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Eğitim Müdürlüğü Sitesi ve Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu 

sitesinde yayınlanacağı belirtildi.  

 

 

Olimpiyatlar ile ilgili kısa bir konuşma yapan Okul 

Müdürü Necdet 

TANYÜREK; 

Olimpiyatlarda 

desteklerini 

esirgemeyen İl 

Milli Eğitim 

Müdürümüz 

Sayın Veysel 

Durgun’a, 

öğrencilerin 

yoğun 

katılımlarını 

sağlayan okul 

idarecilerimize, öğretmelerimize ve sınav süresi boyunca 

heyecanlı bir bekleyişle öğrencilerini bekleyen saygıdeğer 

velilere şükranlarını ve teşekkürlerini sunarak konuşmasını 

bitirdi. 
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4006 TUBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ 
 

akkâri İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

tarafından 4006 

TÜBİTAK 

(Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu) 

Bilim Şenliği 

düzenlendi.  

 

Eski Valilik binası önünde düzenlenen programa Valimiz 

Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ 

Kürşat 

ŞAHİN, Vali 

Yardımcısı 

Hasan 

ONGU, İl 

Jandarma 

Komutanı 

Tuğgeneral 

Ferdi 

KORKMAZ, 

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Veysel DURGUN, kamu kurum ve kuruluş 

amirleri ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. 

H 
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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın 

okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim 

Müdürü Veysel DURGUN, Türkiye’de 2013 yılında başlayan  

4006 

TÜBİTAK 

Bilim 

Şenliği’ne 

5’nci ve 

12’nci sınıfta 

okuyan 

öğrencilerin 

katıldığını 

söyledi. 

      

  2016-2017 eğitim-öğretim yılında Hakkâri’de yapılan 230 

başvurunun 120 tanesinin kabul edilerek destek almaya hak 

kazandığını ifade eden DURGUN, ´´120 projenin 80’i merkez 

ilçede, 20 tanesi Yüksekova ve 20 tanesi Şemdinli İlçesinden 

kabul edilmiştir. Bugün yapılacak olan bilim şenliğimizde 

merkez ilçemize ait 8 okuldan 80 proje bulunmaktadır. Bu 

projelerin ortaya çıkmasında emeği olan öğrenci, öğretmen ve 

idarecilerimize teşekkür ederim´´ şeklinde konuştu. 

    

    Daha sonra Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, açılışını 

yaptığı 4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği´ni gezerek birbirinden 

güzel projeler hazırlayan öğrencileri tebrik ederek başarılarının 

devamını diledi. 



43 
 

      

  Öğrencileri bilimsel çalışmaya teşvik etmek, bilimsel 

çalışmaları günlük yaşama uyarlamak ve öğrencilerin 

özgüvenini geliştirmek amacıyla açılan bilim şenliğinde yer 

alan stantları gezen Valimiz Sayın TOPRAK, öğrencilerin 

hazırlamış olduğu projeleri yakından inceledi. 

        

Öğrenciler ise stantlarını gezen Valimiz Sayın TOPRAK’a 

hazırladıkları projeleri hakkında bilgi vererek üzerinde 

deneyler yaptılar. 

      

  Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 8 okuldan toplam 80 

projenin yer aldığı bilim fuarının açılmasında emeği geçen 

herkese teşekkür etti. 
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HAKKARİ’DE TEOG GURURUMUZ 
 

akkâri İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel Durgun, Temel 

Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavında 120 sorunun 

tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına 

giren öğrencilerimizi makamında ağırladı. 

Geçtiğimiz aylarda yapılan TEOG sınavının sonuçlarının 

açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler de belli 

oldu. Merkezde eğitim gören Cumhuriyet Ortaokulu’ndan; 

İlayda Çallı, Burak Ronas Hatipoğlu, Fatma İmamoğlu 23 

Nisan Ortaokulu’ndan;  Ebrar Piruze Demir, Amine Rukiye 

Cumaoğlu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’ndan Aycan Duran 

120 sorudan tamamını doğru cevaplayarak büyük bir başarıya 

imza attılar. Binlerce öğrencinin ter döktüğü bu sınavda 

Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler başarılarının sırrını, 

düzenli çalışmak olduğunu dile getirdiler. 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Durgun, elde edilen başarının 

ekip işi olduğunu belirterek, eğitim alanında önemli başarılar 

H 
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yakaladıklarını ifade etti. Konuşmasında; “öğrencilerimizin 

başarısını, sevincini ve haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 

Bu başarı bizi çok mutlu etti. Süreçte sıkı çalışma temposu 

içinde olan tüm eğitimci ve idareci arkadaşlarımıza, duyarlı 

velilerimize, derslerine sıkıca sarılan öğrencilerimize teşekkür 

ediyorum. Aynı zamanda ilçelerimizde de tüm soruları doğru 

cevaplamış öğrencilerimiz bulunmaktadır onları da tebrik 

ediyorum. Öğrencilerimizin durumlarını aralıksız takip etmeye 

devam edeceğiz.” sözleriyle cümlelerini noktaladı. Müdürümüz 

öğrencileri tebrik ederek, hediyelerini verdi. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 

HAKKARİLİ ÖĞRENCİLERE SPOR 

MALZEMESİ YARDIMI 
 

akkâri Belediyesinin girişimcileriyle İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından gönderilen spor malzemeleri 

düzenlenen törenle okullara dağıtıldı.  

 

Hakkâri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hüseyin Çelik 

Anadolu 

İmam Hatip 

Lisesi önünde 

düzenlenen 

programa 

Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan 

TOPRAK, 

Belediye 

Başkan Vekili 

Cüneyt EPCİM, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi 

KORKMAZ, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat 

DİLBEROĞLU, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal GÜR ve Şube Müdürü 

Erol HANLİGİL, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler 

katıldı. 

          Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Valimiz 

Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, her şeyin en iyisine lâyık olan 

enerjik, zeki, çalışkan, pırıl pırıl Hakkârili gençlerimize 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen basket 

H 
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 potaları, tenis 

masalarını 

bugün törenle 

okul 

müdürlerine 

teslim 

edeceklerini 

söyledi. 

        

Biraz önce öğrencilerle sınıf sınıf görüşme imkânı bulduğunu 

ifade eden Valimiz Sayın TOPRAK, "Gözlerindeki bu sevinci, 

okuma ve meslek sahibi olma aşkını yakînen idrak ettik. Hatta 

bazılarının okulun tatile girecek olmasından dolayı da üzüntü 

duyduklarını gördüm. Okulun devam etmesini istiyorlardı. Bu 

benim de ilk kez gördüğüm bir şey. Bu da okullarımızdaki 

eğitimin-öğretimin kalitesini, öğretmenlerimizin duyarlılığını,  

mesleklerine 

bağlılıklarını 

gösteriyor. Fizikî 

ortamlarımızın, 

fizikî 

imkânlarımızın ne 

kadar gelişmekte 

olduğunu 

gösteriyor. 

Devletimizin bütün imkânlarını buraya seferber ederek bu pırıl 

pırıl her şeyin en iyisine layık öğrencilerimizi bu şekilde 

desteklemeleri bize güç, kuvvet ve moral veriyor. 
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Öğrencilerimize de aynı morali veriyor. Bunun yanında da 

Hakkâri Belediyemiz ile İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 

kardeş olmaları dolayısıyla çok yoğun şekilde desteklerini 

görüyoruz. Bugün de 40 okulumuza birden ciddi bir maddî 

meblağ tutan yardımlar geldi. Biz de bugün törenle okul 

müdürlerine teslim ediyoruz. Ben bu vesileyle de İstanbul 

Büyükşehir Belediyemize kardeşi olan Hakkâri Belediyemize 

Hakkârili 

öğrencileri 

unutmadıkları 

için 

şükranlarımı 

teşekkürlerimi 

sunuyorum. Bu 

çalışmalarımız, 

bu 

işbirliklerimiz 

bundan sonra da yoğun şekilde devam edecek.  

 

         Amacımız Hakkârimizi, Hakkârili vatandaşlarımızı, 

öğrencilerimizi layık oldukları çok daha üst noktalara 

çıkarmaktır. Ben emeği geçen başta Hakkâri Belediye Başkan 

Vekilimiz Cüneyt EPCİM’e ve herkese teşekkür ediyorum. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesine de buradan selam ve 

saygılarımızı iletiyoruz. Dağıtımı yapılan basket potaları ve 

tenis masaları öğrencilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. 

          Daha sonra Valimiz Sayın TOPRAK ve beraberindekiler 

tarafından spor malzemeleri okul müdürlerine teslim edildi. 



49 
 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ 

İFTARDA BİR ARAYA GELDİ 

akkari Millî 

Eğitim 

Müdürü 

Veysel DURGUN, 

Millî Eğitim 

Müdürlüğünde 

görev yapan 

personelle iftar 

programında bir 

araya geldi.  

 

  

          Hakkari Merkez Fatma Aliye Hanim Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi´nde 

düzenlenen yemeğe İl 

Millî Eğitim Müdürü 

Veysel DURGUN, 

Millî Eğitim Müdür 

Yardımcısı Bilal GÜR, 

Şube Müdürleri, Okul 

Müdürleri  ve personel 

katıldı.  

 

          İftar öncesi konuşan İl Millî Eğitim Müdürü DURGUN, 

herkesin Ramazan-ı şerifini tebrik ederek iftara katılan 

personele teşekkür etti. 

  

 Büyük Bir İmkân Olarak Ramazan Ayı 

          Ramazan’da her yıl hatırladığımız başı rahmet, ortası 

mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluş olan bu mübarek ayı hep 

beraber idrak 1ettiğimizi belirterek, “Bizim için önemli olan 

H 
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Ramazan, bize diğer insanların özellikle yoksul ve yoksun olan 

insanların durumunu anlamak için bir vesile. Bu zamanlar 

onların bu halinden ders almak ve onlara mümkün olduğu kadar 

elimizi uzatmak, onlara yardım etmek için Allah’ın bize verdiği 

imkân aslında.” şeklinde konuştu.  

 

   DURGUN, Ramazan 

ayının aynı zamanda 

insanlar için kendini 

gözden geçirme, 

kendisiyle konuşma ve 

arınma adına da 

bambaşka bir imkân 

oluşuna dikkat çekerek 

sözlerini şöyle 

tamamladı: 

      ‘Daha özele inecek olursak burada Ramazan ayı vesilesi ile 

siz değerli mesai ve meslektaş arkadaşlarımla Hakkari Millî 

Eğitim ailesi ile bir 

araya gelmeye fırsat 

olmuş oluyor. Büyük 

ailemizle beraber bu 

mübarek ayda bir arada 

olduğumuz için size 

çok teşekkür 

ediyorum. Bu anları 

yaşattığı için 

Rabbimize de şükürler olsun diyorum.’’  

 

          Yemekten sonrası Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü 

DURGUN, personelle beraber fotoğraf çektirdi, sohbet etti. 
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BEYAZ BAYRAK PROJESİ – TEMİZ OKUL 

SAĞLIKLI OKUL 

akkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık 

Müdürlüğü tarafından uygulanan "Beyaz Bayrak 

İşbirliği Protokolü" kapsamında 2016-2107 eğitim-

öğretim yılında temizlik ve hijyen kurallarına uyan 23 okula 

"Beyaz Bayrak" verildi.  

 

     Atatürk Kültür 

Merkezinde 

düzenlenen programa 

Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan 

TOPRAK, 

Yüksekova 3. Piyade 

Tümen Komutanı 

Tuğgeneral Metin TOKEL, Dağ ve Komando Tugay Komutanı 

Tuğgeneral Emre TAYANÇ, Vali Yardımcısı Bekir ABACI, İl 

Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi KORKMAZ, İl Emniyet 

Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Milli Eğitim 

Müdürü Veysel DURGUN, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah 

KARA, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler 

katıldı. 

 Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın 

okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim 

Müdürü Veysel DURGUN, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 

Bakanlığı tarafından imzalanan  "Beyaz Bayrak İşbirliği 

Protokolü" hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 

H 
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Daha sonra programda bir konuşma yapan Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan TOPRAK, geleceğimizi emanet edeceğimiz 

çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek,  

yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda 

yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla 

başlatılan "Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" kapsamında 23 

okulun temizlik ve hijyen kurallarına uyarak beyaz bayrak 

almaya hak kazandığını söyledi. 

 Valimiz Sayın TOPRAK, şunları kaydetti: 

 "Devletimizin, velilerimizin ve bizlerin de çok önem 

verdiği okullarda çocuklarımızın hijyenik bir ortamda 

hastalıklara maruz kalmayacağı temiz bir ortamda eğitim-

öğretim 

görebilmeleri için 

Milli Eğitim 

Bakanlığımız ile 

Sağlık 

Bakanlığımız 

arasında 2006 

yılında imzalanan 

Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü 2015 yılında 4 yıl süreyle 

geçerli olmak üzere yeniden imzalanarak yürürlüğe 

konulmuştur. Böyle bir iş birliği içerisinde hem okullarımızı 

teşvik etmek, neler yapmaları gerektikleri konusunda yol 

göstermek ve hem de bunun neticesinde bu standartlara 

ulaşanlara beyaz bayrak vermek üzere bir çalışma başlatıldı. 

2015-2016 yılında sadece Hakkâri genelinde sadece 3 okul 

beyaz bayrak almaya hak kazanmışken, arkadaşlarımızın bu işi 
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ciddiye almaları sonucu 2016-2017 yılında bu sayı 23’e çıktı. 

Gelecek seneki hedefimiz tabi 23’te bırakmak değil, 

okullarımızın yüzde 80’ininde standardı beyaz bayrak alacak 

noktaya çıkarmaktır. Beyaz bayrak demek okullarımızın, 

bahçelerinin, lavabolarının, sınıflarının temiz, hijyenik olması 

demektir. 

  

Burada iki amaç var: Birincisi öğrencilerimizin şu an hâli 

hazırda bu eğitim-öğretimi sürdürürken temiz, hijyenik, sağlıklı 

bir ortamda yaşamaları, ikincisi de bunu yaşarken okul bittikten 

sonra da hayatlarının her döneminde bu prensiplere riayet 

ederek hijyene 

önem 

vermeleri, 

sağlıklı bir 

ortamda 

hayatlarını 

devam 

ettirebilmeleri, 

ailelerine örnek 

olmaları, 

evlendiklerinde çocuklarına bu sağlıklı yaşamayı aktarmaları, 

elindeki bir çöpü, kâğıdı, poşeti dağın başında dâhi olsa yere 

atmayan, çevreye bırakmayan çevreye duyarlı nesiller 

yetişmesi.  
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Onun için ben bu çalışmayı yürüten Sağlık Müdürlüğü ve 

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu 

konuta duyarlılık göstererek okullarına beyaz bayrak alacak 

düzeye getiren, bu çalışmaları başarı ile tamamlayan okul 

yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve gösterilen yolda 

davranan büyüklerinin sözünü dinleyen öğrencilerimize de bu 

vesileyle teşekkür ediyorum. 

  

Daha sonra Valimiz Sayın TOPRAK ve beraberindeki 

protokol üyeleri tarafından temizlik ve hiyen kurallarına uyan 

23 okula beyaz bayrak verildi. 
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TEOG DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
 

akkari’de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 

sınavının yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı 
 

 

Hakkari İl Milli Eğitim 

Müdürü Veysel DURGUN 

başkanlığında, şube Müdürleri, 

okul müdürleri ve 

öğretmenlerin katılımı ile 

TEOG değerlendirme toplantısı 

yapıldı.  

 

  

Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Milli Eğitim 

Müdürü Veysel DURGUN şube müdürleri Ayhan TURGUT, 

Sait EDİŞ, Abdülmecit YILMAZ ve ilçe şube müdürleri, okul 

müdürleri ve öğretmenler katıldı.  

 

  

Toplantıda, Kasım 

2016 ile Nisan 2017 

tarihlerinde yapılan 

TEOG sınavlarının 

detaylı ve 

karşılaştırmalı 

sonuçları 

değerlendirildi. 

Sonuçlarda, okulların 

her biri diğer okullarla bulunduğu ilçeyle ve Türkiye 

ortalaması ile karşılaştırıldı. 

H 
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Merkez ilçe ise, diğer ilçelerle ve Türkiye ortalamasıyla 

değerlendirildi. Toplantının ağırlıklı olarak öğretim ve 

akademik başarı amaçlı olduğunu ifade eden Milli Eğitim 

Müdürü Veysel DURGUN, tablonun ve fotoğrafın çok net 

olduğunu, okulların ve genel itibariyle ilin başarı durumunun 

iyi olduğunu, bundan sonraki süreçte daha iyi olması için 

yapılması gereken çalışmaların gözden geçirilmesi gerektiğini 

söyledi. Durgun, “Bir araya geldiğimiz bu gün hesap yada 

hesaplaşma günü değildir. Kendimizi görebilme, 

değerlendirme, neyi yaptık, neyi yapabiliriz, daha iyi nasıl 

olmamız gerektiğini öğrenebilme günüdür. Dolayısıyla burada 
 

göstereceğimiz tablo 

ve üzerinde 

yapacağımız konuşma 

kimin bizim için 

birinci, sonuncu 

olduğu değil hangi 

arkadaşımızın, hangi 

okulumuzun yada il 

geneli, bizler yada 

branş itibariyle neyi yapmışız, neyi eksik bırakmışız, neyi daha 

fazla yapmamız gerektiği ile ilgili durumu görmektir. Genel 

olarak başarı tablomuz iyi. Başarı oranlarını yükselten 

okullarımıza teşekkür ediyorum. Ancak 2017-2018 eğitim 

öğretim yılında yapılacak TEOG sınavlarında başarının daha da 

yükseltilmesi için elimizden gelen gayreti göstermemiz 

gerekiyor" şeklinde konuştu 
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMA 

FAALİYETLERİ 
 

ğretmenlerimizin Haziran dönemi mesleki çalışmalarını 

yerinde incelemek ve eğitim kurumu yöneticilerimiz ve 

öğretmenlerimiz ile  2016-2017 eğitim öğretim yılını 

değerlendirmek üzere  İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 

Veysel DURGUN başkanlığında, Şube Müdürü Mustafa 

Kızılkaya ile birlikte Cumhuriyet İ.O, Hakkâri Anadolu Lisesi, 

Millî Eğitim Vakfı İ. O. Gazi İ. O, Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesi ve 23 Nisan İ. O. Müdürlüklerimiz ziyaret edildi. 
 

 

Milli Eğitim 

Müdürümüz Veysel 

DURGUN tarafından 

2016-2017 eğitim 

öğretim yılının genel 

bir değerlendirmesi 

yapıldı. 

Öğretmenlerin 

karşılaştıkları 

sorunların çözümü noktasında kendilerine her zaman yardımcı 

olacaklarını belirten Sayın Müdürümüz, okul yöneticilerine de 

yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışma ve projeleri için 

ayrıca teşekkür etti. 

 

Yıl sonu ve eğitim öğretim dönemi başında 

gerçekleştirilen mesleki çalışmalarının özüne uygun bir şekilde 

yürütülebilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine 

getirmeleri gerektiğini ayrıca vurgulandı 

 

ö 
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2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL VE 

KURUM MÜDÜRLERİ YIL SONU TOPLANTISI 
 

016/2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Okul ve Kurum 

Müdürleri Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel 

DURGUN başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür 

yardımcısı, Şube Müdürleri,  okul ve kurum müdürleri ile 20 

Haziran 2017 Salı günü İl Milli Eğitim toplantı salonunda 

gerçekleştirildi.  

 

Toplantı;  İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel DURGUN 

’un konuşmaları ile başladı 

  

 

 

 

 

 

        İl Milli Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN 2016-2017 

Eğitim Öğretim yılının tüm okullar kurumlar bazında genel 

2 
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değerlendirmesini yaptı. Yıl içerisinde yapılan çalışmalar 

hakkında genel bilgi verdi. 

  

        İlgili Şube Müdürleri tarafından, 2016-2017 Eğitim 

Öğretim yılında kendi birimleri ile ilgili gerçekleştirilen 

projeler, etkinlikler ve yıl boyunca karşılaşılan sorunlar, yapılan 

çalışmalar ilgili bilgiler verildi. Ayrıca 2017-2018 Eğitim 

öğretim yılı için yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi 

verildi. Tüm Eğitim Kurumları Müdürleri ile birlikte sorunlar 

ve çözüm önerileri dile getirildi. Okul ve kurum müdürlülerinin 

soruları ve istekleri tek tek dinlenerek bunların nedenleri ve 

çözümleri anlatıldı. 

          

Toplantıda, TEOG 

tercih rehberinin 

açıklandığı, RAM 

(Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi) 

tarafından tercih 

rehberliği için çeşitli 

okullarda tercih 

komisyonlarının kurulduğu, buna rağmen tüm idareci ve 

öğretmenlerin bu konuda titizlikle çalışmaları gerektiği, 

gerekirse öğrencilere tek tek ulaşılarak tercihler için 

yönlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu konuda öğrencilerin tek 

başlarına bilinçsizce tercih yapmalarının önüne geçilmesi 

gerektiği söylendi. 
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        İl Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN tercih 

döneminde bu alanları bizzat kendisinin gezeceğini ve 

kendisinin bu çalışmaları yakından takip edeceğini, çocukların 

geleceği için titizlik gösterilmesi  gerektiği,okul müdürlerinin 

veya yöneticilerin ihmalinden kaynaklı tercih hatasının kabul 

edilemeyeceğini ve hassasiyet gösterilmesinin önemini ifade 

etti. 

  

        İl Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN başkanlığında 

yapılan 2016/2017 Eğitim-Öğretim yılı sene sonu okul ve 

kurum müdürleri toplantısı, iyi dilekler ve temenniler ile sona 

erdi.  
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“SAĞLIKLI BİR GELECEK SPORLA GELECEK” 

PROJESİ 
 

 

l Merkezindeki 12450 öğrencinin kendi yetenekleri 

doğrultusunda seçtiği futsal, voleybol, masa tenisi, satranç, 

dart ve 

kayak olmak 

üzere 6 spor 

dalında aktif 

olarak 

katılım 

sağladıkları 

projemiz 

devam etmektedir. 

 

 

i 
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Kayak etkinlikleri kapsamında haftada 300 öğrenci 5 ay 

boyunca 2800 rakımlı tesise götürülerek gün içindeki tüm 

ihtiyaçları tesiste karşılandı.  
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SAĞLIKLI BİR GELECEK SPORLA GELECEK 

YAZ SPOR KURSLARI 
 

 

akkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa 

başlattığı “Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek” projesi 

kapsamında yaz tatiline giren 2 bin 500 çocuk için okul 

bahçeleri spor salonuna dönüştürüldü. 

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaz 

tatile giren öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla 

yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği 

“Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek” proje kapsamında kentteki 

üç spor salonunda futbol, basketbol, futsal, voleybol, hentbol, 

badminton, bisiklet, bocce, tenis, jimnastik, güreş, masa tenisi, 

satranç ve dart olmak üzere toplam 14 branşta yaz spor kursuları 

başladı. 

 

Halk Eğitim 

Merkezince yaklaşık 

50 antrenörün görev 

aldığı projede 

ilköğretim ve 

ortaöğretim 

okullarından 

erkekler ve 

kızlardan oluşan 

yaklaşık 2 bin 500 

öğrenci katıldı. Yaz tatili boyunca devam edecek olan sportif 

etkinlikler için okul bahçeleri ve okul spor salonları tahsis 

edildi.  

H 
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Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, 2016-2017 

eğitim öğretim döneminde yürüttükleri “Sağlıklı Gelecek 

Sporla Gelecek” projesinin 2. adımını yaz tatilinde 

başlattıklarını belirterek, yaz tatiline  giren çocukların sosyal 

aktivitelerden uzak kalmamaları ve oyun salonlarından uzak 

kalmaları için spor antrenörleri eşliğinde yaz spor kurslarını 

açtıklarını söyledi.  

 

Müdür DURGUN,” İlimizde sosyal alan yok denecek 

kadar az. Müdürlük olarak okul bahçeleri ve okul spor 

salonlarını çocuklarımızın iyi bir ortamda spor yapması için 

hizmete açtık. Valiliğimizin de destek verdiği projemiz yaz 

boyunca devam edecek. Amacımız çocuklarımızı internet ve 

oyun salonlarından uzaklaştırarak sporla tanıştırmak. 

Bu etkinlik çerçevesinde Hakkari merkezine uzak 

mahallerden merkeze salonlara gelemeyen çocukların ayağına 

antrenör gönderdik. Böylelikle en uzak mahallerdeki çocuklara 

da spor yapma fırsatı tanıyoruz. Bu yıl içinde kent merkezinde 

5 yeni halı saha projemiz hayata geçecek. 
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Hedefimiz sporla tanışma yaşını ilimizde olabildiğince alt 

seviyelere indirmek. Ben inanıyorum ki Hakkari'de sporun alt 

yapısı bu proje sayesinde zenginleşecek” şeklinde konuştu.  

Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol 

HANLIGİL’in İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Hakkari 

Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 

“Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek” projesinin yaz ayağını şuan 

okullarımızın spor salonlarında ve okul bahçelerinde 

başlattıklarını söyledi. 

 

Halk Eğitim Müdürlüğünün görev verdiği antrenörler 

tarafından 14 branşta okul spor salonlarımızda ve okul 

bahçelerimizde çocuklarımıza eğitim veriliyor. Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak amacımız çocuklarımızın yaz tatilinde sosyal 

bir ortam içerisinde sporla dolu bir yaz geçirmeleridir. 

Sosyal faaliyetlerimizin yok denecek kadar az  olduğu bir 

ortamda çocuklarımız yazın evlerine kapanmakta veya 

televizyon başında zaman geçirmekte. Bizde bu çocuklarımızı 

evden çıkararak sosyalleşmeleri adına ve yeni arkadaşlıklar 

edinmeleri adına yaklaşık 50 antrenörümüzle beraber bu 
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çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık bir haftadır çalışmalarımıza 

başlamış bulunuyoruz. 

 

Hakkari valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın da bu konuda 

desteklerini fazlasıyla gördük. Zaten valimiz spora fazlasıyla 

destek veriyor. İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel Durgun 

da  göreve başladığı  günden beri ilimizde sporun çocuklarımız 

için önemli olduğunu dile getirmiş ve bu projeye de desteklerde 

bulunmuştur. 
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Dediğim gibi amacımız çocuklar için sosyal bir alan 

yaratmak. Ayrıca bu projenin sonunda çocuklarımıza bir şenlik 

düzenleyeceğiz. En nihayetinde sporla tanıştırdığımız 

çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek ülke sporuna da birer 

iyi sporcu kazandırmaktır” diye konuştu. 

 

Yaz spor kurslarına katılan öğrenciler ise, Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafın açılan yaz spor kursunda antrenörler 

eşliğinde spor yaptıklarını ve burada yeni arkadaşlıklar 

kurduklarını belirterek, güzel vakit geçirdiklerini söylediler.  
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TÜRKİYE ŞAMPİYONU HALK EKİBİNDEN 

VALİ DURGUN’A MAKAMINDA ZİYARET 
 

alimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, Kocaeli İlinde 

yapılan Halk Oyunları Türkiye Finali'nde otantik dalında 

birinci olan Hakkâri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 

halk oyunları ekibini makamında kabul etti.  

 
18 Şubat 2017 tarihinde Hakkâri’de gerçekleşen halk 

oyunları yarışmasında il birincisi olan ve 4 Mart 2017 tarihinde 

de Mardin İlinde yapılan bölge yarışmasında dereceye giren 

Hakkâri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi 

28-29 Nisan 2017 tarihleri arasında ise katıldığı Türkiye 

finalinde başarı göstererek  otantik dalında Türkiye 

birincisi oldu.  

 

V 
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 Türkiye şampiyonu olarak Hakkâri’ye dönen Hakkâri 

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi İl Milli 

Eğitim Müdürü Veysel DURGUN ve okul müdürleri Sıtkı 

ZEREK ile birlikte Valimiz Sayın TOPRAK’ı makamında 

ziyaret etti.  

 
 

 
Valimiz Sayın TOPRAK, bir süre sohbet ettiği halk 

oyunları ekibine başarılarının devamını dileyerek kendilerini 

altın ile ödüllendirdi. 

 
  

Halk oyunları ekibi, başarı ve mutluluklarını paylaştıkları 

Valimiz Sayın TOPRAK’a kendilerine verdikleri desteklerden 

dolayı teşekkür etti. 
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BİRİM ÇALIŞANLARIMIZ 
 

Adı Soyadı Görevi Ekibi E-posta 

Erol HANLIGİL Şube Müdürü Birim Yöneticisi erolhanligil@hotmail.com 

Hurşit DEMİR Öğretmen PEK psik.dan.hursit@gmail.com 

Gülnur UĞUZ Öğretmen ASKE gulnur30@hotmail.com 

Nida TOKA Öğretmen PEK nidatoka@meb.gov.tr 

Ekrem TANSU Öğretmen ASKE ekremtansu@hotmail.com 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Hakkâri Millî Eğitim Müdürlüğü 

Bulak Mah. Hükümet Konağı Kat:3 

Merkez /HAKKÂRİ 

Telefon: 0 438 2803036 

Faks: 0 438 211 6504 

e-posta: arge30@meb.gov.tr 
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