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     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 üret-
mek, 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 uygula-
malara 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



SAĞLIKLI BİR GELECEK 
SPORLA GELECEK PROJESİ

Hakkari il merkezindeki okullarımızda başlattığımız 
‘‘Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek’’ projemizin

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde kapsamı ge-
nişletilerek merkeze bağlı köy okulları ve Yüksekova,-
Şemdinli,Çukurca ilçeleri de projeye dahil edilmiştir.

     İl Merkezinde 16.430, Çukurca’da 2.140, Şemdin-
li’de 3.360, Yüksekova’da 12.240 öğrencinin kendi 
yetenekleri doğrultusunda seçtiği futsal, basketbol, 
voleybol, masa tenisi, satranç, dart, jimnastik, kayak, 
badminton, paten ve dağcılık olmak üzere 11 spor 
dalında aktif olarak katılım sağladıkları bu proje uy-
gulanmaya devam etmektedir.     
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‘‘MİNİK AFACANLAR SPORLA BULUŞUYOR’’ PROJESİ

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2016 yılında ortaklaşa başlattıkları ‘‘Sağlıklı Bir Gelecek 
Sporla Gelecek’’ projesinin farklı bir ayağı olan ‘‘Minik Afacanlar Sporla Buluşuyor’’projesiyle öğrenci-

lerin sporla tanışma yaşının en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.Kıran Mahallesi’nde bulunan Atatürk 
Anadolu Lisesi’nin zemin katında kurulan jimnastik salonu 15.12.2017 itibari ile açılmıştır.
      Proje kapsamında Hakkari il merkezinde bulunan 7 farklı anaokulunda okuyan 583 öğrenci ,beden eğiti-
mi öğretmenleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri nezaretinde ısınma hareketleri yaptır-
dıktan sonra sırayla oyun parkurundan geçirildi.
     Projede amaçlarının spor yapma alışkanlığını küçük yaşlara indirmek ve hareketsiz yaşama dikkat çek-
mek olduğunu ifade eden Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil,proje kapsamında  
583 anaokulu öğrencisini sporla tanıştırdıklarını,gelecek haftadan itibaren yapılan planlama doğrultusunda 
tüm anaokulu öğrencilerinin bu projeye dahil edileceğini söyledi.
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Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
yaz tatile giren öğrencilerin sportif aktivitelerden 

daha fazla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla 
yaşama geçirdiği “Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gele-
cek” projesi kapsamında kentteki üç spor salonunda 
futbol, basketbol, futsal, voleybol, hentbol, badmin-
ton, bisiklet, bocce, tenis, jimnastik, güreş, masa 
tenisi, satranç ve dart olmak üzere toplam 14 bran-
şta yaz spor kursuları 14 Temmuz-20 Eylül tarihleri 
arasında yapıldı.

SAĞLIKLI BİR GELECEK SPORLA GELECEK YAZ SPOR KURSLARI

     Halk Eğitim Merkezince yaklaşık 50 antrenörün 
görev aldığı projede ilköğretim ve ortaöğretim okul-
larından 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. 



7



         

‘‘OKULLARIMIZ KAYAKLA TANIŞIYOR’’ PROJESİ

Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek Projesi kapsa-
mında yürütülen ‘‘Okullarımız Kayakla Tanışıyor’’

etkinliğimiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında da 
devam etmektedir.Kayak sezonu boyunca kayak 
eğitimi verilecek olan kayak odası yeni dönem için 
hazırlandı.
     Mergabütan Kayak Merkezinde yapılan etkinlik-
te çocuklar ilk kez kayak yapma heyecanı yaşarken 
eğlenceli vakit geçirdiler.
     8.500 ortaokul ve lise öğrencileri bu yıl kayak ile 
tanışacak.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SAYIN  
ERCAN DEMİRCİ İLİMİZİ ZİYARET ETTİ

Selahattin Eyyubi Havaalanında İl Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Veysel DURGUN, Müdür Yardımcısı 

Bilal GÜR, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Mü-
dürleri tarafından karşılanan DEMİRCİ, Yüksekova 
ilçesindeki terör operasyonunda yıkılan okulların 
bulunduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.
     Ardından İl merkezine gelen Sayın Ercan DEMİR-
Cİ, müdürlüğümüz toplantı salonunda idarecilerle 
toplantı düzenledi.
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN, 
yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili müsteşar 
yardımcımıza brifing verdi.
     DEMİRCİ ve beraberindeki daire başkanlarımız 
Hakkari Evinde Sayın Valimiz Cüneyit Orhan TOPRAK 
ile kahvaltıda bir araya geldi.
     Vali Toprak kahvaltı sonunda DEMİRCİ’ye Hakkari 
yöresine ait çeşitli hediyeler takdim  etti.
     Sayın DEMİRCİ ve beraberindeki daire başkanları   
mız daha sonra Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve İbn-i Sina Sağlık Meslek 
Lisesinde incelemelerde bulunarak okul müdürlerin-
den bilgi aldı.
     Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın 
Ercan DEMİRCİ ve beraberindeki daire başkanları-
mız daha sonra Yüksekova’ya oradan da Ankara’ya 
hareket ettiler.
     Daire Başkanı Halil İbrahim KAHRAMAN ile ilimize 
geldiler.
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Toplantıda bir konuşma yapan Valimiz Sayın 
Cüneyit Orhan TOPRAK, öğrencilerin güvenli bir 

ortam içerisinde eğitim öğretimlerine devam ede-
bilmeleri içerden ve dışardan gelebilecek her türlü 
zarar ve etkilerden korunmaları, okullardaki güvenlik 
kameralarının tamamlanması, Kent Güvenlik Yöne-
tim Sistemi Entegrasyonu konularında çalışmalarda 
bulunduklarını söyledi. 
   
     Valimiz Sayın TOPRAK, “İçerden ve dışardan 
tehlike dediğim uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle 
mücadele, çocuklarımızın güvenli bir şekilde servis-
lere taşınması. Bu da onların esenliğini, güvenliğini, 
huzurunu, velilerin rahatlamasını sağlayacak faktör-
ler. Bunları görüşmek, kararlar almak ve burada aldı-
ğımız kararları da ilgili birimlere, kurumlara, muhtar-
larımıza, okul aile birliklerimize, belediyemize, hangi 
kuruma görev düşüyorsa burada almış olduğumuz 
kararları talimat olarak bu birimlere göndereceğiz. 
Burada karar altına alınan konuların ve görevlerin la-
yıkıyla yapılarak amacımıza ulaşıp ulaşmadığımızı da 
denetleme görevini de Valilik olarak biz yapacağız” 
şeklinde konuştu.
    
     Daha sonra geçilen toplantıda okullarda alınacak 
güvenlik tedbirleri ve uyuşturucuyla mücadele konu-
sunu ele alınarak değerlendirildi.

     Ardından İçişleri Bakanlığı’nın “2017-2018 
Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde 
Alınacak Güvenlik Tedbirleri” ile ilgili genelgesi oku-
narak katılımcılara bilgi verildi.
 
     Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 
“Önümüzdeki hafta başından itibaren 2017-2018 
eğitim öğretim yılı bütün Türkiye’de olduğu gibi 
Hakkâri İlimizde de başlayacak. Sayın İçişleri Baka-
nımızla dün yapmış olduğumuz toplantı neticesinde 
bugün 81 ilde ve Türkiye çapındaki bütün ilçeleri-
mizde okulda güvenli eğitim, çocuklarımızın kötü 
alışkanlıklardan korunması, servislerinin düzenli ve 
güvenlik bir şekilde hizmetlerini yerine getirmesi 
amacıyla bizde Hakkâri’de ilgili kurum müdürlerimiz, 
belediye başkanımız, okul aile birliklerimiz, muhtar-
larımızla beraber bir toplantı gerçekleştirdik. Çok da 
verimli oldu toplantı. Bu sene okullarda uygulamaya 
girecek olan Güvenli Eğitim Koordinasyon Görev-
lisinde tutunda kamera sistemlerine kadar, servis 
güvenliğine kadar birçok konu ele alındı ve değer-
lendirildi. Uygulamadaki eksiklikler, yeni uygulamaya 
koyacağımız tedbirler toplu olarak değerlendirildi, 
uygulanabilir bir hale getirildi ve karar altına alındı. 
Almış olduğumuz bu kararları ilgili kurumlara talimat 
olarak vereceğiz ve takibini de bizzat Valilik Makamı 
olarak yapacağız.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ
 ‘OKUL GÜVENLİĞİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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     Bunlardan önemli olan bazı tedbirlerden kısaca 
bahsetmek istersek öncelikle çocuklarımızın güven-
liğini birinci derecede ilgilendiren servislerin çok 
sıkı bir denetim altına alınması, şoförlerin, araçların 
tam olarak gerekli olan şartları taşımasının kontrol 
edilmesi, kamera sistemleri ile gözlenmesi, okul 
etrafında okul ile ilgisi olmayan yabancı şahısların 
oralarda bulundurulmaması, emniyet birimlerimiz 
ve okul yönetimimiz tarafından bu tip kişiler tespit 
edildiğinde oralarda uzaklaştırılması. Velilerimizin, 
öğretmenlerimizin ve okul aile birliği başkanları 
başta olmak üzere uyuşturucu ve zararlı maddelerin 
uygun bir şekilde eğitiminin yapılarak çocuklarımızda 
da bir merak uyandırmayacak şekilde eğitimlerini 
verip çocuklarımızı bu alışkanlıklardan kurtarmak, 
rehber öğretmenlerimizin bilhassa iyi bir şekilde 
motive edilerek eğitilerek ve yerine göre gerekirse 
denetlenerek köyden gelecek çocuklarımızın sosyal 
ortama uyumları, yabancılaşmamaları, özel sorun-
larını yakından takip konusunda, onların eğitimi ve 
denetimi gibi birçok konu ele alındı. Burada birçok 
kurama görev düşüyor. Okul çıkışlarında araçların 
sürat yapmaması için bazı engeller konması gibi. 
Okul bahçelerinden akarsulara açılan kapılarımız var 
bildiğiniz gibi. Zap bölgesinde bilhassa. Bunların bah-
çe güvenliğinden tutunda aklınıza gelebilecek bütün 
konular masaya yatırıldı.

     Buradaki amacımız çocuklarımızın tamamen 
eğitim ve öğretime konsantre olarak zararlı etkilere 
kapalı bir şekilde hem kendilerini geliştirip topluma 
faydalı birey haline gelebilmeleri ve güvenli, huzurlu 
bir ortam içerisinde faydalı yararlı eğitim öğretimin 
tam olarak amacına uygun şekilde bir sezon geçir-
mek. Bu amaçla bu toplantımızı geniş katılımlı olarak 
bugün gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.
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şiler olurlar. FATİH projesiyle eğitimde çok ciddi 
bir teknoloji yatırımı ve bununla beraber öğren-
me ortamlarında önemli bir değişikliğe gidilmiştir. 
Okullarımızdan ve öğretmenlerimizden temel bek-
lentimiz kriterlere uygun davranmaları, Milli Eğitim 
temel amaçları doğrultusunda vatanını seven, insani 
değerlere sahip mezunlar vermeleridir. Bu dileklerle 
ilköğretim haftasını kutluyor, yeni öğretim yılının 
hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.
      Programda konuşan Valimiz Sayın Cüneyit 
Orhan TOPRAK,  "Bizlerin bilgili olmadan önce iyi 
insan olmamız lazım. Bilginin, eğitimin telafisi her 
zaman olabilir. Ama iyi insan olamadığımız zaman 
hayatımız boyunca topluma zararımız olur faydamız 
olmaz. Yaşlılara, küçüklere, düşkünlere, fakirlere, 
çevremize, komşularımıza faydası olmayan insan en 
kötü insandır. Onun için iyi insan olmak için çaba 
sarf etmemiz lazım. Öğretmenlerimizin de bu konu 
üzerinde durmaları lazım derslerinde anlattıkları-
na ilave olarak. Toplum içerisinde sevilen, sayılan, 
faydalı, güler yüzlü olmak lazım. Güler yüzlü olmak 
bile iyi insan olma özelliğidir. İnsanları sinirli kavgacı 
şekilde karşılamaktansa güler yüzle karşılayın. Güler 
yüzlü olmak her zaman kapıları da açar. Bunu hiç-
bir zaman aklınızdan çıkarmayın olur mu çocuklar. 
Öğretmenleriniz sizlere gereken diğer bütün bilgileri 
verecekler. İyi insan olma manasında her zaman 
çaba gösterelim. Derslerinizle ilgilenmenin yanı sıra 
sosyal faaliyetleri de devam ettirmemiz gerekiyor. 
Okuldan çıktıktan sonra zaman buldukça basketbol, 
futbol, tenis oynayın yürüyüş yapın arkadaşlarınızla 
sohbet edin. Bu yönlerinizi de güçlendirin. 
     Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi "Sağ-
lam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur". Çocuklar bu okul 
dönemlerinizi okul müdürleri ve öğretmenlerinizin 
önderliğinde arkadaşlarınızla birlik beraberlik, kar-
şılıklı sevgi, saygı içerisinde geçirmeye gayret edin. 
Bundan 5-10 sene sonra inşallah hepiniz üniversite 

Valilik binası önünde düzenlenen törene 
İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Veysel DURGUN 

tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile 
başladı. Ardından Atatürk Kültür Merkezinde devam 
eden törene Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 
Eşi Sayın Dr. Funda TOPRAK Hanımefendi, Dağ ve 
Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Cavit 
NARTOP, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah GÜR, 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal GÜR, Şube Mü-
dürleri, Kurum Amirleri, öğretmen ve öğrenciler 
katıldı.
      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla 
başlayan programda, 8’inci sınıf öğrencileri tarafın-
dan okula yeni başlayan öğrencilere temsili olarak 
"Hoş Geldin Çiçeği" sunuldu.
      Programda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eği-
tim Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN, 2017-2018 
Eğitim – Öğretim yılına heyecan, azim ve sevinçle 
başladıklarını söyledi.
     DURGUN konuşmasının devamında, “Tarih bo-
yunca insan davranışlarını olumlu yönde etkilemede 
en etkin araç eğitim olmuştur. Eğitim, kişiye ya-
şam boyu hizmet sunan bir süreç olup toplumların 
ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gelişmelerini 
doğrudan etkilemektedir. Çünkü bireylerin çağdaş: 
bilim ve teknolojinin, toplumun ve çalışma yaşamı-
nın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmesi, ancak 
nitelikli bir eğitimle gerçekleşebilir. En pahalı yatırım 
insana yapılan yatırımdır. İnsan diğer canlılar gibi 
dünyaya bazı bilgilerle donanımlı olarak gelmez.   
        Eğitime ve öğretime ihtiyacı vardır. Bu faaliyet 
        bir yaşam boyu devam etse de insanın özellikle
        çocukluk dönemi, alacağı eğitim ve öğretim 
        bakımından en kritik aşamadır. Ülkemizi, çağdaş     
        uygarlık düzeyinin üstüne çıkarabilmek için çalı
        şıyoruz. Sağlam bir eğitimle ilköğretimini tamam
        layan bireyler diğer eğitim kademeleri olan 
        lise ve yükseköğrenimlerinde daha başarılıdırlar 
        ve günlük hayatta daha nitelikli, üretken ki-

‘İLKÖĞRETİM HAFTASI´ 
VE  

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
AÇILIŞ TÖRENİYLE KUTLANDI

12



Tablet, laptop ile geçireceğiniz vakti çıkın dı-
şarıda arkadaşlarınızla futbol, basketbol, tenis 
oynayarak geçirin. İnşallah güzel, hayırlı, mutlu, 
sağlıklı, ailelerinizle ve öğretmenlerinizle bera-
ber güzel bir eğitim öğretim yılı geçirirsiniz. Bu 
duygularla hepinizin gözlerinden öpüyorum he-
pinize mutlu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum" 
ifadelerini kulandı.
     15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri 
Anma video gösteriminin ardından öğretmen-
lerin müzik dinletisiyle devam eden programda 
öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi 
sergilendi. Program Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 
TOPRAK’ın açılan resim sergisini gezmesiyle 
sona erdi.
     

sınavlarına gireceksiniz ve istediğiniz bölümleri de 
kazanarak Türkiye’nin 81 vilayetine dağılarak üni-
versitede okuyacaksınız. Hayatın devam ettiğini 
unutmadan hayatın akışı ile beraber derslerimize 
bakalım. Sporumuza devam edeceğiz, sosyalleşece-
ğiz, gezeceğiz, piknikler düzenleyeceğiz ve dengeli 
bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Teknolojinin 
laptop, tablet dediğimiz boyutuna kendimizi fazla 
kaptırmayalım. Cep telefonlarındaki oyunlara bağlı 
kalmayalım. Çünkü bunlar belirli bir müddet sonra 
bağımlılık yapıyor. Kötü alışkanlıklar gibi buna saat-
lerini harcayan, başka hiçbir şeyi gözü göremeyen 
insanlar olmak pekiyi bir şey değil. Belki günde 
15-20 dakika kafanızı rahatlatabilirsiniz ama kafanızı 
tamamen buna takmayan buna kilitlenmeyin. 
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Sabah saatlerinde Valilik önünde düzenlenen 
törende, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN 

tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının 
ardından kutlamalara, Atatürk Kültür Merkezi’nde 
devam edildi.
     Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen programa, Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 
TOPRAK, eşleri Sayın Dr. Funda TOPRAK Hanıme-
fendi, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral 
Emre TAYANÇ, Belediye Başkan Vekili Cüneyit EPCİM, 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa BALIK, Vali Yardım-
cıları Bekir ABACI ve Mehmet Nurullah KARAMAN, 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi KORKMAZ, 
İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, 
Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Emrullah GÜR, 
Hakkâri Barosu Başkanı Av. Zeydin KAYA, İl Milli 
Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, kurum müdürleri, 
öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
      Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan programda, daha sonra Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın Dr. İsmet YILMAZ tarafından 
gönderilen kutlama mesajı okundu.
     Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN 
tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir ko-
nuşma yapıldı.
     Daha sonra programda bir konuşma yapan Vali-
miz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, bugünün Millet 
Mektepleri’nin açılması, okuma yazma seferberliği-
nin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e               
        Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım
        1928 yılının yıl dönümü olduğunu söyledi.

          

 24 KASIM 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI

     Bugünün 1981 yılından beri de Öğretmenler 
Günü olarak kutlandığını ifade eden Valimiz Sayın 
TOPRAK, “Yıllar hızlı bir şekilde ilerliyor fakat öğret-
menler unutulmuyor. Başta kendi öğretmenlerimiz 
olmak üzere bütün öğretmenlerimiz hayatımızın her 
noktasında bizlerle beraber ruhumuzda yaşıyorlar. 
Yerine göre bize yine örnek oluyorlar. Hatıralarıyla, 
davranışlarıyla bizim de iyi insan olmamıza halen 
katkıda bulunuyorlar. Öğretmenlerimiz hayatımızın 
her döneminde unutmayacağımız, bizleri hayatla ta-
nıştığımız 6-7 yaşından itibaren iyi birer insan olma-
ya, bilgiye ulaşmaya, hayatı öğrenmeye katkı sağla-
yan çok kıymetli büyüklerimiz olarak, öğreticilerimiz, 
yol göstericilerimiz olarak bizimle beraber yaşamaya 
devam ediyorlar. Milli Eğitim Müdürümüz öğretmen-
lik mesleğinin ne kadar kutsal fedakârlık, cefakarlık 
isteyen bir meslek olduğunu, insanları nereden alıp 
nereye götürdüğünü çok net bir şekilde anlattı. Ken                
disine teşekkür ediyorum. Gerçekten öğretmenlik 
mesleğinin kutsallığını ortaya koydu. Kendisinin de 
vurguladığı gibi en büyük enerjiyi harekete geçirme 
dinamizmini bence sevgiden alan ham maddesi de 
insan olan bir mesleği icra ediyorsunuz. Size bomboş 
bir beyaz sayfa gibi gelen çocukları, gençleri sevgi 
hamuruyla üzerine gerekli olan bilgileri de vererek 
hayata hazırlıyorsunuz. Millî manevi değerlerine 
bağlı, vatanını ve bayrağını bilen, küçüklerini seven, 
büyüklerini sayan, edinmiş olduğu bilgileri başka-
larıyla da paylaşarak hayata, topluma aktarmaya 
çalışan ve toplumunun kalkınmasına çaba sarf eden 
birer birey haline getirmek için yoğun bir çaba içeri-
sindesiniz. Sizin tutmuş olduğunun bu ışık, bu meşa-
le, ilim irfan ışığı karanlıkları aydınlatıp gençlerimizi, 
memleketimizi, kendimizi, ülkemizi güven içerisinde 
emanet edecek bir ortam hazırlayabilmekle beraber 
bu bahsettiğimiz ilkeler içerisinde de olmadığımız za-
manda bu bilgilerin bu teknolojilerinde bir toplumu 
bir ülkeyi cehenneme de çevirebileceğini 
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Hakkâri’de çalışan öğretmenlerin özel bir yerde
görev icra ettiklerini belirten Valimiz Sayın 
TOPRAK, konuşmasını şöyle sürdürdü:
     Hakkâri’de çalışan arkadaşlarım için 
söylüyorum. Özel bir yerde görev icra ediyorsu-
nuz. Memleketimizin her köşesi bizim için 
kutsaldır tabi ki. Fakat Hakkâri biraz daha 
kutsaldır. Kendine göre mahrumiyetleri bulunan 
memlekete diğer noktalardan en uzak uç noktası
 diyebileceğimiz bir bölgesi. Burada canla başla 
çalıştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bunun 
da kıymetini bilmek gerekiyor.Burada atacağınız her 
adım, burada vereceğiniz her mücadele üniversiteye 
veya ortaöğretime göndereceğimiz her öğrenci ve 
her öğrencideki artış oranı bir yerde sizlerin eseri 
olacak, sizlere nasip olacak. Bu zorluklar yerine göre 
bence aynı zamanda zevkliliği de beraber getiriyor. 
Sizlerin hayat boyu unutmayacağı anıları burada 
gerçekleşecek. Hakkâri’de olmak onun için ayrı bir 
ayrıcalıktır. Bu zorlukların yanında büyük bir keyifliği 
de beraberinde getiriyor. Unutulmamayı da berabe-
rinde getiriyor. Sizler de unutulmayacaksınız. Öğ-
rencilerinizi de unutmayacaksınız. İnşallah çok güzel 
yerlerde karşılaşacaksınız. Bu vesileyle başta ebe-
diyete intikal eden Başöğretmenimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bölücü terör örgütü tara-
fından şehit edilen bütün öğretmenlerimizi saygıyla 
anıyorum. Siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hepinize başarılı bir 
eğitim öğretim yılı diliyorum.”
     Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Hacı 
Salih Şen İlkokulu’nda görevli öğretmen Merve ÖZ-
CAN’ın yaptığı konuşmanın ardından mesleğe yeni 
başlayan öğretmenlerin yemin etme töreni yapıldı.

unutmamalıyız. Tabi ki; bilimden teknolojiden kop-
ma imkânımız yok. Bilgi çağımızın en büyük gücü. 
İlimi, teknolojiyi tabi ki çocuklarımıza anlatmak 
zorundayız. Fakat dediğim gibi bu bilgiyi, birikimi, 
teknolojiyi nerede kullanacaklarını iyi insan olarak 
iyi ahlak sahibi birer birey olmaları ondan bence çok 
daha önemlidir. Çevreye duyarlı, insanların hakkı-
nı gasp etmeye çalışmayan, başkalarının hakkına 
hukukuna el atmayan, iyi çalışan, kendisine verilen 
görevleri hakkıyla yerine getirme kaygısı taşıyan 
insanlar yetiştirdiğimiz zaman bu bilgilerle beraber 
kalkınacağız ve muasır medeniyetler seviyesinin üze-
rine çıkacağız. Başka bir yolu yoktur bu işin.” dedi.  
     
 -”Öğretmenler bir rol modeldir”
       
     Öğretmenlerin aynı zamanda bir rol model olduk-
larını ifade eden Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOP-
RAK, şunları kaydetti:
     “Hepimiz kamu görevi icra ediyoruz. Tabi idareci-
lerin de bir rol model olma özelliği vardır ama başta 
öğretmenlik olmak üzere. Bence yalnızda diyebili-
riz, sadece öğretmenlik de diyebiliriz. Öğretmenlik 
rol modelin zirvesindeki meslektir. Sizin sınıfınızda 
bulunan 6-7 yaşından 18 yaşına kadar olan çocukla-
rımız gençlerimiz dikkatle sizleri izliyorlar. Sizler de 
öğrenciyken okulda öğretmenlerinizi izliyordunuz. 
Uygun olmayan bir şeyi yapmayın dediğiniz zaman 
kendisi yapıyorsa bu öğütün hiçbir anlamı yoktur. 
Öğretmenlerin giyimiyle, kuşamıyla, davranışıyla, 
oturmasıyla, kalkmasıyla, gülmesiyle bu ilkeleri 
yaşaması gerekiyor. Zordur bu tabi kolay değil. Bu biz 
idarecilerde de var. İstediğimiz gibi davranamayız. 
Özel hayatımızın dışında izlendiğimiz zaman bilhassa 
öğrencilerimiz tarafından çok daha dikkatli olmak 
durumundayız. Çünkü bizim atacağımız tohumlar, 
onların beynine koyacağımız noktalar davranış kalıp-
ları, onları belki bir ömür boyu etkileyecektir. Böyle 
de büyük bir sorumluluğunuz var arkadaşlar. Bunun 
         yanında tabi fedakârlıkta gerektiriyor. Bunun   
         bilincinde olmanız gerekiyor.”
   

16



     Şehit öğretmenler anısına hazırlanan slayt gös-
terimin ardından öğretmenler tarafından tiyatro 
oyunu sahnelendi. 
     Öğretmenlerden oluşan koronun türküler seslen-
dirmesi ve halk oyunları gösterisinin ardından prog-
ram, emekliye ayrılan öğretmenlere hediyelerinin ve 
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 
satranç ve masa tenisi müsabakalarında dereceye gi-
ren öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ SAYIN İSMET YILMAZ 
İLİMİZİ ZİYARET ETTİ

Van’dan helikopter ile Fatih Kışlası’na gelen Baka-
nımız Sayın YILMAZ, Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, Belediye Başkan Vekili Cüneyt EPCİM, İl 
Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet GÖKGÖZ, 
İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Veysel DURGUN ile Adalet 
ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı yönetimi tarafından 
karşılandı.
     İlk olarak Hakkâri Valiliği’ni ziyaret eden Baka-
nımız Sayın İsmet YILMAZ, burada Vali Yardımcıları 
Bekir ABACI ve Mehmet Nurullah KARAMAN, kurum 
müdürleri ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşı-
landı.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakanımız Sayın 
YILMAZ, ardından makamına geçtiği Valimiz Sayın 
Cüneyit Orhan TOPRAK ile bir süre görüştü.
Valimiz Sayın TOPRAK, Hakkâri ziyareti anısına Baka-
nımız Sayın İsmet YILMAZ´a plâket ile yöreye ait el 
dokuması kilim ve bal takdim etti.
Daha sonra Bakanımız Sayın YILMAZ, Valilik Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen Eğitim Değerlendirme 
Toplantısı’na katıldı. Buradaki toplantının ardından 
partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakanımız Sa-
yın İsmet YILMAZ, Valimiz Sayın TOPRAK ve berabe-
rindekiler ile birlikte Atatürk Kültür Merkezinde okul 
idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Programın açılış konuşmasını yapan Valimiz Sayın 
Cüneyit Orhan TOPRAK, her alanda olduğu gibi eği-
tim öğretim alanında da Hakkâri’de ciddi yatırımların 
devam ettiğini söyledi.

     Sadece fiziki olarak yapılan yatırımlar değil aynı 
zamanda eğitimin de esas amacı olan gençlerimize, 
öğrencilerimize, çocuklarımıza da büyük yatırımlar 
gerçekleştiriliyor diyen Valimiz Sayın TOPRAK, şunları 
kaydetti:
     "Sağlıklı Bir Gelecek Gençlerle Gelecek projesi 
kapsamında bu sene 23.000 öğrencimize ulaşarak 
11 dalda spor etkinlikleri içerisinde olmaları değer-
lendiriliyor. Aynı şekilde 13 tane kapalı halı sahayla 
da gençlerimize her türlü fiziksel ortamlar sağlanı-
yor.  Bunun yanında 2017 yılında değeri yaklaşık 40 
milyon lira olan 11 tane projemiz hizmete sunuldu. 
Değeri 200 milyon lira olan 21 projemizde devam 
ediyor. 55 milyon liralık yatırımımızda gündemde. 
Ben Sayın Bakanımıza ve bürokratlarımıza huzurları-
nızda teşekkür ediyorum."
     Daha sonra burada konuşan Milli Eğitim Bakanı-
mız Sayın İsmet YILMAZ, kaliteli eğitim almak için 
derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 
ücretsiz ders kitaplarının verilmesi, ailelere destek 
sağlanması gibi birçok unsurun bulunduğunu söyle-
di.
     Bakanımız Sayın YILMAZ, 5. Milli Eğitim Şurası´n-
da 1953´de okul öncesi eğitim yönetmeliğinin göz-
den geçirileceğinin söylenmesine rağmen, 2002´ye 
gelinceye kadar okul öncesi eğitime devam eden 
öğrenci oranının yüzde 10 olduğunu anımsatarak, 
sadece brüt okullaşma oranını 5 yaş için geçen yıl 
yüzde 74´e yükselttiklerini kaydetti.
Hakkâri’de okul öncesi eğitimde okullaşma oranının 
yüzde 80´in üzerinde olduğunu, bu başarının elde 
edilmesine destek veren herkese teşekkür eden 
Bakanımız Sayın YILMAZ, okul öncesi eğitimde Hak-
kâri’nin yakaladığı başarıyı Türkiye genelinde yakala-
yacaklarına inandığını vurguladı.
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122 bilişim teknolojileri sınıfı açtık. Fatih Projesi 
kapsamında bir buçuk milyona yakın öğrenciye 
tablet bilgisayar dağıttık."
 - "51 dersin programını güncelledik"      
Bakanımız Sayın YILMAZ, Hakkâri’de 26 milyon
 489 bin liranın üzerinde maliyetle 14 milyon
 989 bin kitabı ücretsiz olarak öğrencilere 
dağıttıklarını anlattı.
Ak Parti dönemlerinde özel okullara devam 
eden öğrenci sayısının 200 binden bir milyon 
200 bine yükseldiğini vurgulayan Bakanımız 
Sayın YILMAZ, şu ifadelerde bulundu;

     "Türkiye´yi çağdaş uygarlık, muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkaralım istiyoruz. Bunu taşıya-
bilmenin yegâne yolu eğitimden geçiyor. Evlatlarımız 
aldıkları iyi eğitimle bunu sağlayacak. Bunun için 
müfredatı yeniledik, 51 dersin programını güncelle-
dik. Daha çok bilime uygun, teknolojiyi içeren, de-
mokratik katılımcılığı sağlayan bir güncelleme yaptık. 
Eğer Türkiye demokrasi çıtasını yükseltecekse eğiti-
me ihtiyacı var. Kişilerin kendileri hakkında sağlıklı 
karar verebilmesi için mutlaka eğitime ihtiyacı var. 
Ekonomi sadece ekonomiyi düzeltmez aynı zamanda 
sosyal ve demokratik gelişmelerin önünü açar."
Bakanımız Sayın YILMAZ, daha önce bir milyon 650 
bin olan üniversite öğrenci sayısını 7 milyonun üzeri-
ne çıkardıklarını, bu sayıyla Avrupa ikincisi oldukları-
nı bildirdi.
     Yükseköğretim okullaşma oranında kızların okul-
laşma oranının erkeklerden daha iyi olduğunu belir-
ten Bakanımız Sayın YILMAZ, "Türkiye´nin geleceği 
çok daha aydınlıktır. Çünkü kadını eğitirseniz her şey 
değişir. Çünkü onlar evlatlarımızı yetiştirecek. Türki-
ye bu okullaşma oranıyla çok iyi yerde. Yükseköğre-
timdeki öğretim üyesi sayısı bakımından da kadınla-
rın sayısı Avrupa´da en ileri olan ülkelerden birisiyiz. 
Türkiye´nin bugünü dünden daha aydınlık, yarını da 
bugünden daha aydınlık yapacağız." dedi.
     Türkiye´de derslik sayısının 732 bine yükseldiğini, 
580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştir-
diklerini kaydeden Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ, 
öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 28´den 
17´ye düşürdüklerini, bu oranla Japonya´dan, Kore´-
den, İngiltere´den çok daha iyi durumda olduklarına 
dikkati çekti.

     Bu yıl okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 37 
pilot il seçtiklerini ve bu illerdeki okul öncesi eğiti-
me giden öğrencilerin kırtasiye giderlerini bakanlık 
olarak karşıladıklarını anımsatan Bakanımız Sayın 
YILMAZ, okul öncesi öğrencilerinin ailelere yük 
olmasını engellemek amacıyla böyle bir çalışmayı 
başlattıklarının altını çizdi.
 
- "Avrupa´da milli gelirden eğitime en fazla 
kaynak aktaran ülke Türkiye"

     "Hakkâri’deki çocukla İstanbul´daki çocuk tıp fa-
kültesine gidebiliyorsa eğitimde fırsat eşitliğinde bir 
adım atılmış demektir." diyen Bakanımız Sayın İsmet 
YILMAZ, şöyle devam etti:
"Bu yıl 120 milyarın üzerinde bütçemiz var. Gelecek 
yıl bütçemiz 134 milyarın üzerinde. Hükümet büt-
çemizin yüzde 18´den fazlasını eğitime ayırıyoruz. 
2002´de bu miktar 10,5 milyarın altındaydı. Bütçe-
ye oranı yüzde 10 civarındaydı. Milli gelire oranını 
söylersek 80´li yıllarda milli gelirden yüzde 1,2, 90´lı 
yıllarda milli gelirden yüzde 2,2, biz geldiğimizde 
2,8´di. Şimdi milli eğitime ayrılan pay 5,8´den fazla. 
Avrupa´da milli gelirden eğitime en fazla kaynak 
aktaran ülke Türkiye´dir. Dün Avrupa´nın gerisinde 
eğitime kaynak ayırırken bu gün Avrupa ülkelerinden 
çok daha ileride ayırıyoruz. Eğitimi ihmal ederseniz 
her şeyi ihmal etmiş, eğitime önem verirseniz her 
şeye önem vermişsiniz demektir. Doğu ve güney-
doğuda öğretmen doluluk oranı yüzde 90´a çıktı. 
En çok öğretmen ihtiyacımız İstanbul´da, Marmara 
Bölgesi´nde var. Marmara Bölgesi´nde öğretmen 
doluluk oranı yüzde 85, doğu ve güney doğuda yüz-
de 90´ın üzerinde. Hakkâri’de 3 bin 995 bilgisayarı 
okullarımıza gönderdik.  
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 - "Bu ülkenin en büyük yatırımı beşeri ser-
mayeye yapılan yatırımdır"

     Kızların okullaşma oranlarının 4x4 reformuyla 
arttığını, okul öncesinde kızların okullaşma oranı-
nın yüzde 58´e, ortaokulda yüzde 95´e, liselerde 
82´ye yükseldiğini aktaran Bakanımız Sayın YILMAZ, 
2002´de 15 yaş üzeri okur-yazar oranının yüzde 
85´ten 95´e yükseldiğini söyledi.
Bakanımız Sayın YILMAZ, okula devam eden öğren-
cilerin mutlaka yabancı dil bilmesi gerektiğini, bu 
amaçla Türkiye´nin her yerinden pilot okullar seçe-
rek öğrencilere haftada 15 saate yakın İngilizce dersi 
verdiklerini anlattı.
     Bu yıl ilk kez öğrencilerin sosyal aktivitelere ka-
tılımlarını da kayıt altına alarak bilimsel, akademik 
alanların yanında sanatsal, sportif ve proje yönleri-
nin de gelişmesini istediklerini ifade eden Bakanımız 
Sayın YILMAZ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
     "Hakkâri’nin Türkiye´nin önünde olduğu iki alan 
var. Biri okul öncesi eğitim, diğeri meslek eğitimi. Bu 
ülkenin en büyük yatırımı beşeri sermayeye yapılan 
yatırımdır. Eğer bu yatırımı iyi yaparsanız Türkiye´nin 
geleceği aydınlıktır. Türkiye´de eğitimde kalite konu-
şuluyorsa, bu, alt yapının büyük oranda tamamlan-
masından kaynaklanıyor. Hastanesi olmayan yerde 
ortopedi, kadın doğum doktoruna ihtiyaç duyuldu-
ğunu duydunuz mu? 70 kişilik sınıfta, 40 dakikalık 
derste öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencisine bir 
dakika bile ayıramazsa burada eğitimin kalitesinden 
söz edilebilir mi? Türkiye´de alt yapıyı büyük oran-
da çözdük ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi 
durumdayız."
      Ülkelerin milli gelirleriyle ilgili bilgilerde veren 
Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ, şunları kaydetti:
 "2002´de İsviçre´nin milli geliri 301 milyar dolardı.                        
Şu anki milli geliri 660 milyar dolar. İsveç´in şimdi 
511 milyar dolar. Hollanda´nın 467 milyar dolardı 
şimdi 761 milyar dolar. Türkiye ise 236 milyar dolar-

dı. İsviçre´nin, İsveç´in, Hollanda´nın gerisinde. 
Şimdi 863 milyar dolarız. Hepsini geride bıraktık. 
Satın alma gücü paritesi bakımından ise 
Hollanda´nın iki katı, diğerlerinin 3 katı önünde-
yiz. 2002´de bu ülkelerin gerisinde olan ülkeyi 
bu ülkenin önüne geçiren nedir.  Altın, petrol, 
doğalgaz bulunmadı. 
     Tek şey var beşeri sermayemiz.Beşeri sermayeyi 
nitelikli yapan eğitimdir. Beşeri sermayeyi 
nitelikli yapan eğitim olmazsa o nüfus size yük 
oluyor. Ama nitelikli hale gelirse ülkenin gücü oluyor. 
Biz bunu öğretmenlerimize borçluyuz. Bugün Türkiye 
ne başarı sağlamışsa bunu öğretmenlerine borçlu-
dur. Türkiye´de 2002´de 66 milyon nüfustan günlük 
harcaması 4,3 doların altında olanların oranı yüzde 
30´du. Her üç kişiden biri yoksuldu. Şimdi günlük 
harcaması 4,3 doların altında olanların oranı yüzde 
1,58. Yine yoksulumuz var bunu ortadan kaldırma-
mız lazım. Hep birlikte çalışırsak karşılığını alacağız."
Sözleşmeli öğretmenlik konusunda da değerlendir-
melerde bulunan Bakanımız Sayın YILMAZ, Doğu ve 
Güneydoğuda öğretmen sirkülasyonunun fazla oldu-
ğu, bunun eğitimi olumsuz etkilediği yönünde eğitim 
komisyonlarının raporlarının bulunduğunu kaydetti.
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     Bölgede öğretmenlerin kalma süresinin 
ortalama bir buçuk yıl olduğunu anımsatan 
Bakanımız Sayın YILMAZ, "Bunun çözümü 
sözleşmeli öğretmenlikti. 4 artı 2 yıl. Yani 
bir öğretmen 6 yıl atandığı ilde çalışacak. 
Bu ideal bir şeydi. Sorumlu olduğumuz 18 
milyon öğrencimiz var. Bu dönemde çok 
hizmet yapıldı ama halkın en çok memnun 
olduğu şey öğretmen sirkülasyonunun azal-
tılmasını sağlayacak sözleşmeli öğretmenlik 
oldu." dedi.

     Konuşmasının ardından öğretmenlerin sorularını 
da yanıtlayan Bakanımız Sayın YILMAZ, daha son-
ra Cumhuriyet İlk ve Orta Okulu´nu ziyaret ederek 
öğrencilerle sohbet etti
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DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRÜMÜZ NAZİF YILMAZ 
İLİMİZİ ZİYARET ETTİ

Bakanlığımız, Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın 
Nazif YILMAZ, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü gö-

rev alanında bulunan kurumları mahallinde görmek, 
‘’Din Eğitimi ve Öğretiminin bugünü ve geleceği, 
konularında istişarede bulunmak ve değerlendirme 
yapmak üzere ilimizi ziyaret etti.
     Hakkari’de öğretmenlere yönelik eğitim ve reh-
berlik programı düzenlendi.
     Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda 
düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanlığı Din 
Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, 
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EB-
SAD) Başkanı Şaban Karaköse, İl Milli Eğitim Müdürü 
Veysel Durgun ile din kültürü, Arapça, Rehber ve 
Meslek öğretmenleri katıldı.
     Programa konuşmacı olarak katılan Yılmaz, ‘Tür-
kiye’de Din Eğitimi’ konusunda katılımcıları bilgilen-
dirdi.
     Halkın imam hatip okullarına rağbet gösterdiğini 
belirten Yılmaz, Türkiye’de istemeyen hiçbir öğrenci 
istemediği bir kurama gitmediğini söyledi
     Geçmiş yıllardan Türkiye’de insanların daha çok 
dinlerini tercüme kitaplarından öğrendiğini aktaran 
Yılmaz, bugün artık binlerce milyonlarca telif eserleri 
olduğunu ifade etti.

     Ayrıca Yılmaz öğretmenlik mesleğini diğer mes-
leklerden en önemli özelliğinin insanları şekillen-
dirdiğini ve insanlara bire bir dokunulan tek meslek 
olduğunu belirtti.Eğitimcilerin emekli olduktan sonra 
da eğitim-öğretim faaliyetlerinden uzak durama-
dıklarını,eğitimcinin emeklisi değil de eğitimcinin 
merhumu olabileceğini belirtti.
      Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz Seyyit 
Taha İHO,TOBB H.Çelik AİHL,Kız İHL okullarını da 
ziyaret ederek burda öğrenci ve öğretmenlerle bira-
raya geldi.
     Programda, Mehmet Nezir Gül ‘Sosyal kültürel 
etkinliklerin öğrencilerin gelişimine etkisi” , Şaban 
Karaköse ise ‘Gençlik, din ve iletişim’ konularında 
katılımcıları bilgilendirdi.
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‘‘KUR’AN-IN GENÇ MUHAFIZLARI ‘‘ HAFIZLIK 
‘‘GENÇ SADA’’ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA

‘‘GENÇ BİLALLER’’ EZAN OKUMA
YARIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Eğiim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür-
lüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında 

düzenlemiş olduğu ‘‘Kur’an-ın Genç Muhafızları’’ 
hafızlık, ’’Genç Sada’’ Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma 
ve ‘‘Genç Bilaller’’ ezan okuma yarışmasının Hakkari 
elemeleri TOBB Hüseyin Çelik İmam Hatip Anadolu 
Lisesi mescidinde gerçekleştirildi.
    
     İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube 
Müdürlüğü koordinesinde yapılan yarışmaya,TOBB 
Hüseyin Çelik İmam Hatip Anadolu Lisesi,Yüksekova 
Anadolu İmam Hatip Lisesi,Şemdinli Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve Derecik Anadolu İmam Hatip Lisesi 
katıldı.

     ‘‘Genç Bilaller’’ ezanı güzel okuma kategorisinde 
(Harun KAYA), ‘‘Genç Sada’’ Kur’an-ı Kerim’i güzel 
okuma kategorisinde (Yusuf ÖZER) ve ‘‘Kur’an-ın 
Genç Muhafızları’’ hafızlık kategorisinde (Malik ÇİFT-
Çİ) isimli öğrenciler birinci oldular.

     Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere 
çeşitli ödüller verildi.
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BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ
KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafında yürütülen ‘‘Biz Anado-
luyuz’’ projesi kapsamında Hakkari,Şemdinli,Yük-

sekova ve Çukurca ilçelerinden İstanbul’a gerçek-
leştirilen gezi kapsamında toplam 430 öğrenci ve 
beraberinde 43 görevli öğretmen Üsküdar,Beyoğlu 
ve Bayrampaşa Belediyelerinin misafiri oldular.
     Geziye katılan öğrenciler ilkkez Hakkari dışına 
çıkma sevincini yaşadılar ve İstanbul’un tarihi ve 
turistik yerlerini belirlenen program çerçevesinde 
gezdiler.Belirlenen ailelerin yanında kalan öğrenciler 
geçirdikleri geziden memnun bir şekilde Hakkariye 
dönerken yaşadıkları sevinci coşkuyla anlattılar.
     Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öğrencilerin 
gezi programına katılarak öğrencilere çeşitli hediye-
ler takdim ettiler.
     Gezi projesi kapsamında 4 kafile İstanbul’a gönde-
rildi.
     Proje kapsamında 6 kafilenin daha gezi kapsamın-
da İstanbul ve Muğla İllerine gitmesi hedefleniyor.
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HAKKARİLİ ÖĞRENCİLERE TATİL JESTİ

Hakkâri’de değişik okullarda öğrenim gören ve 
daha önce hiç il dışına çıkamayan 30 öğrenci 

Muğla’nın Marmaris İlçesine tatile gönderildi.
     Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK’ın himaye-
lerinde İlimiz merkezinden 14, Yüksekova İlçesinden 
8, Şemdinli İlçesinden 4 ve Çukurca İlçesinden de 4 
olmak üzere toplam 30 öğrenci 10-15 Eylül tarihleri 
arasında Marmaris’e tatile gönderildi.
      Marmarisli işadamı Esat Onur TUĞAY tarafından 
desteklenen proje kapsamında 10 Eylül 2017 tarihin-
de Hakkâri’den alınan ve uçakla Marmaris’e götürü-
len öğrenciler, burada misafir edildi.
      Öğretmenleri ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Züleyha ALDOĞAN’ın nezaretinde Marmaris’in 
tarihi ve turistlik mekânlarını gezen öğrenciler, bura-
daki parkları ve okulları ziyaret ettiler ve düzenlenen 
tekne turları ve köy gezilerine katıldılar. İlk defa il dı-
şına çıkma fırsatı bulan öğrenciler çeşitli yarışmalara 
da katılarak tatilin keyfini çıkattılar.
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