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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 1 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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ÇUKURCA KAYMAKAMI TEMEL AYÇA 

MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ 
 

ukurca İlçesi Kaymakamı Temel AYÇA ve Vali Yardımcısı 

Bekir Abacı İl Milli Eğitim Müdürümüz  Veysel DURGUN’u 

makamında ziyaret etti. 

  

İl Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN nezaket ziyaretinde 

bulunan Kaymakam Ayça ve Vali Yardımcısı Abacı  göreve atanan 

DURGUN’a başarılar diledi. 

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim 

Müdürü DURGUN ‘’Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri 

konusunda her kesimden destek alarak başarılı olacağımıza 

inanıyorum. Hakkâri öğrenci potansiyeli olarak yoğun bir ilimiz 

geleceği şekillendirecek kadrolarda Hakkârili gençlerimizin büyük pay 

sahibi olacağına inancım tamdır. Sizlerin desteklerini yanımızda 

hissetmek bizlere ayrı bir güç veriyor. Destekleriniz için çok teşekkür 

ediyorum.’’ diye konuştu. 

Ç 
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ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE 

KİTAP DESTEĞİ 
 

akkâri Önder İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği 

Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere 

üniversiteye hazırlık kitapları desteğinde bulundu. 
 

Okulda düzenlenen kitap dağıtım 

törenine Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, eşleri Sayın Dr. Funda 

TOPRAK Hanımefendi, Belediye 

Başkan Vekili Cüneyt EPCİM, İl 

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat 

DİLBEROĞLU, İl Jandarma Komutan 

Yardımcısı Albay Yavuz ÖZTÜRK, İl 

Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, Hakkâri Önder İmam Hatipliler Derneği 

Başkanı Aydın ÇALLI, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, dolaştığı sınıflardaki öğrencilerle 

bir süre sohbet ederek okumanın ve iyi insan olmanın önemine değindi. 

Öğrencilere, hayallerini gerçekleştirmenin yolunun okumaktan geçtiğini dile 

getiren Valimiz Sayın TOPRAK, ´´Okuyup meslek sahibi olup vatana ve millete 

iyi vatandaş olmalısınız. Dağıtılacak bu kitapların sizlere büyük faydası olacaktır. 

Önünüzde engel yok yolunuz açık. Valilik, Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve diğer kurumlarımız sizlerin okuyarak iyi yerlere gelmeniz için çaba 

harcıyor. Önder İmam Hatipliler Derneği de sizler için üniversiteye hazırlık kitap 

setleri hazırlamış. Üniversiteye hazırlanmanızdaki anahtarlardan bir tanesini size 

veriyoruz. Biliyoruz bu dönemleriniz çok stresli geçiyor. Ama bilgi olmadan da 

sakin olmak işe yaramaz. Çok çalışarak inşallah üniversite sınavlarını 

kazanacaksınız. İnşallah isimleriniz bu duvarlara yazılacaktır. Hepimizin tek 

amacı sizlere yardım etmek ve önünüzü 

açmaktır. Şunu unutmayın başarıdan önce iyi 

insan olmak gerekir. Çünkü başarılı olup iyi 

insan olmadıktan sonra kötü işler yaptıktan 

sonra bunun bir anlamı yok. Bunun için 

başarının yanında iyi bir insan da 

olmalıyız´´ şeklinde konuştu. 

Daha sonra Valimiz Sayın TOPRAK beraberindekilerle birlikte 9,10,11 ve 

12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere üniversiteye hazırlık setlerinden oluşan 

kitaplar dağıttı. 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere toplam 468 adet üniversiteye hazırlık kitap 

seti dağıtıldı. 

H 
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TAM DONANIMLI ÖZEL EĞİTİM SINIFININ 

AÇILIŞI YAPILDI 
 

 illi Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen ´´Özel Eğitimin İyileştirilmesi 

Projesi´´ kapsamında İlimiz merkez ve bağlı köylerde 6 özel eğitim 

sınıfının donatımını yapıldı.  

 

Donatımını yapılan 

sınıflardan biri Atatürk 

İlkokulu Otizm Özel 

Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetlerinden 

Sorumlu Şube 

Müdürü Mustafa 

KIZILKAYA, İnsan 

Kaynaklarından 

Sorumlu Şube Müdürü 

Selahattin YÜZGEÇ, 

Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi Müdürü Necip 

KIZILKAYA ve okul müdürleri ve velilerin katılımıyla sınıfın açılışı yapıldı. 

   

Okul Müdürü Naif TURGUT ve özel eğitim öğretmeni Gülşen ÖZEL, sınıfın 

donatılmasından dolayı kendilerinin daha iyi eğitim verme imkanı bulduklarını 

dile getirildi 

  

 Açılış programı verilen kokteyl ile sona erdi  

M 
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BAŞSAVCI MUSTAFA BALIK’DAN İL 

MÜDÜRÜMÜZ VEYSEL DURGUN’A ZİYARET 
 

  umhuriyet Başsavcısı Mustafa BALIK İl Milli Eğitim 

Müdürümüz  Veysel DURGUN’u makamında ziyaret etti. 
 

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa BALIK, 2.Ağır Ceza Başkanı ve 

Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin KURUYAMAÇ ve Cumhuriyet Savcısı 

İbrahim YAHŞİ İl Milli Eğitim Müdürümüz  Veysel DURGUN’u makamında 

Ziyaret Etti. 

 İl Müdürümüz  Veysel DURGUN nezaket ziyaretinde bulunan Hakkâri 

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa BALIK, 2.Ağır Ceza Başkanı ve Adalet 

Komisyon Başkanı Sezgin KURUYAMAÇ, Cumhuriyet Savcısı İbrahim YAHŞİ 

göreve atanan DURGUN’a başarılar diledi. 

  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü 

DURGUN ‘’Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri konusunda her kesimden 

destek alarak başarılı olacağımıza inanıyorum. Hakkâri öğrenci potansiyeli olarak 

yoğun bir ilimiz geleceği şekillendirecek kadrolarda Hakkârili gençlerimizin 

büyük pay sahibi olacağına inancım tamdır. Sizlerin desteklerini yanımızda 

hissetmek bizlere ayrı bir güç veriyor. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.’’ 

diye konuştu 

C 

http://kayseri.meb.gov.tr/www/cumhuriyet-bassavcisi-abdulkadir-akin-il-milli-egitim-mudurumuz-osman-elmaliyi-ziyaret-etti/icerik/1279
http://kayseri.meb.gov.tr/www/cumhuriyet-bassavcisi-abdulkadir-akin-il-milli-egitim-mudurumuz-osman-elmaliyi-ziyaret-etti/icerik/1279


12 
 

GÜLDAL’DAN İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET 
 

akkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit GÜLDAL ile şube 

Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN’u 

makamında ziyaret ettiler 

 

Hakkâri Gençlik 

Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürü 

Reşit GÜLDAL İl 

Milli Eğitim 

Müdürü Sayın 

Veysel 

DURGUN’u 

ziyaret ederek, 

yeni görevinde 

başarı 

dileklerinde 

bulundu ve 

DURGUN’a Türk Bayrağı ve İsmini yazıla forma hediye etti.  

Ziyarette Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit GÜLDAL 

Milli Eğitim camiası ile spor camiasının ayrılamaz bir bütün olduğunu belirtti.  

Hakkâri Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürü Reşit 

GÜLDAL’ı kendisini 

ziyaretinden dolayı 

memnun olduğunu 

belirten 

Ziyaretlerinden dolayı 

memnun olduğunu 

belirten İl Milli 

Eğitim Müdürümüz 

Sayın DURGUN, 

Milli Eğitim Camiası 

olarak her zaman 

yanınızda olacağız” 

şeklinde konuştu. 

H 
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2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL 

MÜDÜRLERİ 1. DÖNEM DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI 

017-2018 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem  Okul Müdürleri toplantısı Hakkari İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 

Veysel DURGUN’u, başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları, Şube Müdürleri ve ilimiz merkez ve Köy Okul Müdürleri katıldı. 

 Toplantı, Hakkâri İl Millî Eğitim Müdürü Sayın 

Veysel DURGUN’un açılış konuşmaları ile 

başladı. İl Millî Eğitim Müdürü DURGUN, 

toplantının açılışında 2017-2018 Eğitim-

Öğretim yılının ilk döneminin sorunsuz bir 

şekilde tamamlandığını ve bunda ekip 

çalışmasının çok büyük öneminin olduğunu 

belirtti. 

 

İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Veysel DURGUN, “Bizler Okullarımızı sadece fiziki 

açıdan değil; sosyal, kültürel ve akademik başarı açıdan da en üst seviyeye getirmek istiyoruz, 

bu nedenle Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal girişimlerini 

desteklemeye devam edeceğiz.” Dedi. 

  

Yenilenen Müfredat Tanıtım Seminerlerinin tüm öğretmenlerimize yönelik planlandığını 

belirten DURGUN, tüm resmi ve özel ilk ve ortaokullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 

2017/2018 tarihlerinde ilgili okullara giderek müfredat tanıtım seminerlerine katılacağını ifade 

etti. Tüm öğretmenlerin bu seminerlere eksiksiz katılımı konusunda müdürlerimizden 

hassasiyet göstermelerini önemle rica etti. Yeni müfredatla ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim 

Müdürümüz konuyla ilgili veli toplantıları yapılarak velilerin de bilgilendirilmesini istedi. 

  

İlimize yeni atanan öğretmenlerin iş ve işlemlerinin takibinin yapılması, destekleme ve 

yetiştirme kursları, okul kantinlerinin ve servislerinin takibi, öğretmenlere farklı konularda 

görevlendirilmelerin sağlanması, mesleki ve teknik okullarda öğrenci nakilleri takibinin 

yapılması, pansiyonlarda bulunan gıdaların kalite kontrollerinin yapılması için gereken 

tedbirlerin alınması, okul servislerinin iyileştirilmesi için Hakkari Belediyesi ve İl Emniyet 

Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde olunacağı, Devlet Yönetim Sistemi için detaylı seminer 

verilmesi, başarılı öğrencilerin ve personellerin ödüllendirileceği ve beyaz bayrağa sahip okul 

sayısının arttırılması, öğrencilerin devamsızlık durumlarının gözlenmesi gibi konulara 

değindi.   

  

Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitimin diğer paydaşlarıyla her an iletişim halinde 

olan müdürlerimize, iletişimin öneminden bahsederek, ne kadar önemli bir konumda 

olduklarını ve doğru iletişim kanallarını kullanmaları halinde tüm bu sayılan unsurların olumlu 

etkileneceğini ifade etti.  Toplantıda Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri kendi 

bölümleri ile ilgili bilgilendirme yaptılar. 

Toplantı, okul müdürlerinin sorularının cevaplanmasının ardından iyi dilek ve 

temennilerle sona erdi. 

 

2 
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VALİMİZ SAYIN TOPRAK, 23 NİSAN 

İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ 
 

akkâri Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 2017-2018 yılı 2. dönem eğitim-öğretim 

yılının başlamasıyla birlikte 23 Nisan İlk ve 

Ortaokulu’nu ziyaret etti. 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, 

Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler tarafından 

çiçekle karşılanan Valimiz Sayın TOPRAK, 

sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. 

 

 

 

  

 

 Valimiz Sayın TOPRAK, yarıyıl 

tatilinin bitmesinin ardından 

başlayan 2. dönem eğitim 

öğretim yılının hayırlı 

olmasını temenni ederek 

öğrencilere güzel ve başarılı bir 

eğitim yılı diledi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Valimiz Sayın TOPRAK, 

bir süre sohbet ettiği öğrencilere 

ideallerindeki mesleklerini 

sorarak okumanın önemine 

değindi. 

 

 

 

 

   

Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK’a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi 

KORKMAZ ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU’nun da eşlik ettiği 

ziyarette İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 

öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. 

   

H 
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VALİMİZ SAYIN TOPRAK, DESTEKLEME 

YETİŞTİRME KURS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ 
akkâri Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 740 öğrencinin üniversiteye 

hazırlandığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezini ziyaret ederek incelemelerde 

bulundu. 

 

Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, Belediye Başkan Vekili 

Cüneyt  EPCİM, İl Jandarma Komutanı 

Tuğgeneral Ferdi KORKMAZ ve İl 

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat 

DİLBEROĞLU ile birlikte ziyarette 

bulunduğu Destekleme ve Yetiştirme 

Kurs Merkezinde İl Milli Eğitim 

Müdürü Veysel DURGUN,İl Milli Eğitim 

Şube Müdürü Erol HANLIGİL, öğretmen ve 

öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. 

 

Sınıfları ve etüt merkezini gezen Valimiz Sayın TOPRAK, burada ücretsiz olarak 

üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

 

 Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz onlarında bünyesinde Halk Eğitim 

Merkezimizin çabalarıyla geçen sene ve daha önce liseyi bitirmiş fakat üniversiteye 

yerleşememiş olan gençlerin desteklenmesi, eğitimlerine katkıda bulunulması, sınav 

tekniklerinin verilmesi ve girecek oldukları bölümler ile ilgili olarak donanımlarının sağlanması 

amacıyla bu beş katlı binayı hizmete sunduklarını anımsattı. 

 

İl, ilçe ve köy ayrımı yapmaksızın bütün gençleri burada bir 

araya getirerek büyük bir fedakârlık içerisinde 

görev icra eden öğretmenlere emanet 

ettiklerini ifade eden Valimiz Sayın 

TOPRAK, şunları aktardı: "Şu anda 

burada 740 tane öğrencimiz bulunuyor. 

Bunların yüzde 90 civarı 2017 mezunu, 

çok az sayıda da 2016 ve 2015 yılında 

mezun olan gençlerimiz var. İl, ilçe ve köy 

ayrımı yapmaksızın bütün gençlerimizi 

burada bir araya getirip büyük bir fedakârlık 

içerisinde görev icra eden öğretmenlerimize emanet ettik. 

Bu 740 öğrencimiz 38 öğretmenimizin kontrolünde, eğitimlerinde etüt merkezleri de dâhil 

olmak üzere çalışmalarına devam ediyorlar. Gençlerimizin hepsi kendilerini yetiştirmek için 

büyük bir çaba içerisindeler, büyük bir heyecan taşıyorlar. İleriye dönük büyük planlamalar 

içerisindeler. Kendilerine kazanacakları hedefler koymuşlar. Edinmeyi düşündükleri meslek 

gruplarını ayırmışlar. "  

 

- Hedef 400 genci üniversiteye yerleştirmek 

 

H 
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 Bu yıl 400 öğrenciyi üniversitede iyi bölümlere yerleştirmeyi hedeflediklerini 

vurgulayan Valimiz Sayın TOPRAK, konuşmasına şöyle devam etti: 

 "Bu manada da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bunlar kendi ilgili bölümlerine 

ve öğretmenlerine ayrılarak derslerine devam ediyorlar. Mekânımız da gayet güzel. Geniş fazla 

sıkışık olmayan, aşağıda velilerimiz geldiğinde onları da bilgilendiren, istişarelerde bulunan 

bölümlerimiz, idarecilerimiz de olmak üzere tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Bizim 

burada hedefimiz bu sene ben de yakından takipçisiyim, 400 tane buraya gelen gencimizi 

üniversitede iyi bölümlere lisans düzeyinde en azından yerleştirmeyi planlıyoruz. Aynı 

zamanda da üniversiteyi kazanamayıp boşta kalan gençlerimizi burada daha sosyal bir ortamda, 

birbirine teşvik edici, birbirlerinden etkilenecekleri güzel bir mekânda buluşturmuş oluyoruz. 

Burada tabi ileriye dönük çok iyi düşünceleri olmayan gençlerimiz dâhil bu güzel ortamda 

birbirlerinden etkilenerek bu güzel imkânları kendilerine bir fırsata dönüştürme gayreti 

içerisindeler. Her türlü yayınları kendilerine ücretsiz olarak veriyoruz. Burada sabah saat 

08:00’den akşam 18:00’e kadar haftanın 6 günü yoğun bir çalıma temposu içerisindeler. 

Böylece gençlerimiz boşluktan da kurtulmuş oluyorlar. Faydalı faaliyetlere yönelmiş oluyorlar. 

Arkadaşlıklarını güçlendiriyorlar, sosyalleşiyorlar. İnşallah hepsi Türkiye’nin bütün köşelerine 

birer üniversiteli olarak dağılacaklar ve bizde onlarla gururu duyacağız. Bu eserde gerçekten 

gurur duyulacak bir eser. Halk Eğitim Merkezinden öğretmenlerimiz giriyor. Liselerden 

öğretmenlerimiz geliyor. Tam manasıyla aldıkları ücretin çok daha fazlasıyla gayret gösteren 

öğretmenlerimiz burada 

gençlerimize yardımcı 

oluyorlar. Ben bu vesileyle 

gençlerimize başarılar 

diliyorum. Burada emek sarf 

eden bütün öğretmenlerimize 

de teşekkür ediyorum." 

 Öğrenciler ise, 

hedeflerine ulaşma yönünde 

kendilerine böyle bir imkân 

ve ortam sunan başta Valimiz 

Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK olmak üzere bütün 

yetkililere teşekkür ettiler. 
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“01-07 MART DEPREM HAFTASI” KAPSAMINDA 

İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİKANADOLU 

LİSESİ İLE GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU 

LİSESİ’NDE TATBİKAT DÜZENLENDİ 
 

üdürlüğümüz koordinesinde, Hakkâri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl AFAD, 

112  Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü ve UMKE paydaşlarımızla, Hakkâri 

İbn-i Sina Mesleki  Teknik ve Gazi M. Kemal Anadolu Liseleri’nde yangın ve 

deprem tatbikatı geçekleştirildi. 

Tatbikata, Müdürlüğümüz Sivil 

Savunma Amiri Oktay 

KIZILKAYA, İtfaiye Müdürü 

Bülent KESKİN, AFAD 

Şube Müdürü Resul 

KARADENİZ, İbn-i Sina 

Mesleki Teknik Anadolu 

Lisesi Müdürü Hayrettin 

ÇİFTÇİ ve Gazi M. Kemal 

Anadolu Lisesi Müdürü Necati 

ÖZTÜNÇ katıldı. 

Senaryonun okunması ile başlayan 

tatbikatta, acil durumlar karşısında okulu boşaltma, 

yaralı kurtarma, ilk yardım, yangın tüpü kullanma ve söndürme teknikleri uygulamalı olarak 

gösterildi. Ayrıca senaryo gereği; okul üst katlarında mahsur kalan iki öğrencinin itfaiye ve 

UMKE tarafından indirme yapılarak kurtarılması ve ilk yardım, taşıma, tahliye gösterilerinin 

gerçekleştirilmesi öğrenciler ve izleyenlerden alkış aldı. 

Müdürlüğümüz Sivil Savunma Amiri Oktay KIZILKAYA, tatbikatla ilgili yaptığı 

açıklamada, öğrencilerimize depremin olduğu ilk anda panik yapmadan bulundukları yerde 

hayat üçgeni oluşturmalarını ve çök-kapan-tutun pozisyonuna geçmelerini istedik ve daha sonra 

ilk sarsıntı geçtikten sonra iki dakika içinde okulu tahliye etmelerini sağladık bunu da başarıyla 

uyguladılar. 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 İl Milli Eğitim Müdürümüz adına teşekkür ediyorum” diye belirtti. Tatbikat, 

Gazi M. Kemal Anadolu Lisesi’nde verilen öğle yemeği ile son buldu. 

M 
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İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN  

97. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 
 

akkâri´de İstiklâl Marşı´nın Kabulü ’nün 97. yıldönümü ve vatan 

şairimiz Mehmet Akif ERSOY´u Anma Günü dolayısıyla bir 

program düzenlendi. 

 
Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi´nde düzenlenen 

programa, Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, eşleri Sayın Dr. Funda TOPRAK 

Hanımefendi, Belediye Başkan Vekili Cüneyt EPCİM, Dağ ve Komando Tugay Komutan 

Vekili Piyade Albay Umut 

ÖZTÜRK, Cumhuriyet 

Başsavcı Vekili Mustafa 

KÖÇEK, Vali 

Yardımcıları Bekir 

ABACI ve Mehmet 

Nurullah KARAMAN, İl 

Jandarma Komutanı 

Tuğgeneral Ferdi 

KORKMAZ, İl Emniyet 

Müdürü Süleyman Suvat 

DİLBEROĞLU, İl Milli 

Eğitim Müdürümüz 

Veysel DURGUN, kamu 

kurum ve kuruluş amirleri, 

öğretmen, öğrenci ve 

vatandaşlar katıldı. 

 

 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı´nın okunmasıyla başlayan programda 

Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. 

Valimiz Sayın TOPRAK, "Tarihin derinliklerinden gelen yüce milletimizin bekası, 

millî birlik ve beraberliğinin genel ifadesi olan İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 97. yılını 

kutlamanın büyük onurunu yaşamaktayız. 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde millî marş olarak kabul edilen ve merhum Mehmet Akif ERSOY tarafından 

kahraman ordumuza ithaf edilen İstiklâl Marşı’mız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, 

özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta 

durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur.´´ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de kurulduğunda milli mücadelenin halen 

devam ettiğini ifade eden Valimiz Sayın TOPRAK, şunları kaydetti: 

"19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadele ve 

kurtuluş savaşımız halen devam etmekteydi. Hatta meclisimiz çalışmalarını Ankara’da 

yürütürken dış güçlerle bağlantılı olan Yunan orduları adım adım Ankara’ya doğru 

yaklaşıyorlardı. İşte böyle bir ortamda böyle bir haleti ruhiye psikolojik içerisinde meclisimiz 

Türk milletine, Türk ordusuna bu mücadelesinde yardımcı olmak amacıyla bir İstiklal Marşı 

hazırlatma kararı aldı. Yeni bir ruh, yeni bir heyecan, yeni bir cesaret verecek aşılayacak milli 

H 
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manevi duyguları ayağa kaldıracak güçlendirecek bir marşı hazırlığı talimatı verildi ve bu 

amaçla bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya da 724 tane eser katıldı. Ön elemeler neticesinde 

milletvekillerine dağıtılmadan önce bu eserlerden sadece 6 tanesi son değerlendirmeye kaldı. 

O zaman ki Milli Eğitim Bakanı o tarihte milletvekili olan Mehmet Akif ERSOY’a giderek siz 

niye katılmadınız böyle bir yarışmaya dediğinde o da ben zaten milletvekiliyim seçecek olan 

heyetin içerisindeyim doğru olmaz diye 

düşündüm şeklinde cevap veriyor. O 

zaman ki Milli Eğitim Bakanımızın 

ısrarları üzerine ciddi bir hazırlık 

yapıyor. Yarışmada seçilecek 

eser için de o zaman ki parayla 

da 500 lira ödül konuluyor. 

Mehmet Akif ERSOY, şiirini 

yazdıktan sonra TBMM ve Milli 

Eğitim Bakanlığına sunuyor. Bu 

şiirin adını da Kahraman Türk ordusuna 

hitap olarak belirtiyor. Okuyorlar muhteşem bir 

eser. Biraz önce biz de okuduk milyonlarca kere belki okundu. Ve oylama neticesinde de tabii 

büyük beğeni kazarak İstiklal Marşı’mız kabul ediliyor ve meclis kürsüsünden birkaç kere 

okunuyor. Milletvekillerimiz ayakta alkışlıyorlar. Mehmet Akif ERSOY, verilen 500 liralık 

ödülü kabul etmiyor. Ben diyor ödül için bunu yazmadım, duygularımı aksettirdim. Türk 

milletinin milli manevi değerlerini yükseltmek, birliğimize bütünlüğümüze katkıda bulunmak, 

gücümüzün farkına varılmasına vesile olmak amacıyla ben bu şiiri yazdım diyor. Fakat bunun 

geri alınamayacağı hazineye geri konulamayacağı yönünde ısrar edilmesi üzerine de yararlanan 

Türk askerlerinin tedavisinde kullanılmak üzere bu parayı alıyor ve bağışlıyor. Her 

okuduğumuzda her dinlediğimizde bizi heyecanlandıran, bizleri gururlandıran bir İstiklal 

Marşı’na kavuşmuş oluyor. Bu eserler çok önemlidir. Bizi birbirimize kenetleyen, bağımsızlık, 

mücadele, güçlü olma duygusunu bizlere veren aşılayan bu duyguları yoğun şekilde 

hissetmemize neden olan birkaç önemli meseleden bir tanesidir. Bunların başında biliyorsunuz 

bayrağımız gelmektedir. Şehit kanlarının rengini alan her gördüğümüzde memleket için kendisi 

feda eden aziz şehitlerimizin kanlarını hatırlatmaktadır. Bize büyük bir güç, onur, gurur, 

mücadele azmi vermektedir. İstiklal Marşı da bunlardan bir tanesidir. Ezberlenmesi gereken ve 

baştan sona her kelimesi çok büyük değer ifade eden o mücadele yıllarındaki psikolojiyi,  

zorlukları, fedakârlıkları, can verecek  

 kadar vatan sevgisini bize yoğun 

şekilde hatırlatan hissettiren 

sözlerle dolu İstiklal Marşı’mız. 

Oradaki mücadelenin ruhu 

bize anlatıyor. Bizlere de 

düşen tabi ki, hayatın anlamını 

anlamak olduğu gibi böyle çok 

kıymetli eserlerimizden de 

esinlenerek şu üzerinde yaşamış 

olduğumuz toprağımızın, vatanımızın, 

milletimizin, ülkemizin kıymetini ve 

kaybetmemenin ne kadar önemli olduğunu bilerek hayatımıza devam etmek. Allah’a şükürler 

olsun ki o zor mücadele yıllarında yine milletimizin, atalarımızın, dedelerimizin kahramanca 

mücadeleleri sonucunda dünyanın bence en güzel noktalarından birisi olan şu anda ülkemizin 

bulunduğu vatanımızda huzur ve güven içerisinde ekonomik, teknolojik, demokrasi manasında 

tam bir birlik bütünlük güç içerisinde hayatımızı devam ettiriyoruz. İşte şu an Hakkâri’mizde 
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sizler pırıl pırıl gençlerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz okullarına devam ediyorlar. 

İnşallah devlet yönetimini 10-15 sene sonra alacaklar. Kaliteli ahlaklı insanlar olarak da 

ülkemizin yükselmesine çok büyük katkıları olacak hepinizin. Onun için bizim şu anda 

bulunduğumuz bu güç birliği, birlik beraberlik, duygu birliğimiz içerisinde bunun farkına 

vararak hiçbir zaman milli mücadele yıllarımızdaki mücadele unutmadan ileriye emin adımlarla 

yürüyeceğiz. Sadece o boğaz geçilmesin diye Çanakkale’de 250 bin şehit veriyoruz. Büyük bir 

mücadele ile 

kazandığımız topraklarda 

hayatımızı devam 

ettiriyoruz. Onun için 

benim sizlere tavsiyem bu 

tarih bilincini, bu geleceğe 

güvenle umutla bakma 

bilincini hiçbir zaman 

kaybetmeden atalarımızın 

yolundan yürümeye 

devam edelim. Ben bu 

vesileyle milli 

mücadelemizi zaferle 

sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını, vatan şairimiz Mehmet 

Akif ERSOY’u ve bu millet, devlet, bayrak uğruna şehit ve gazi olan bütün kardeşlerimizi, 

atalarımızı, büyüklerimizi minnet ve şükranla anıyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum" 

şeklinde konuştu.   

İstiklâl Marşı´nın yazarı Mehmet Akif ERSOY´un hayatının anlatıldığı sunumun 

ardından öğretmenler tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünü anlatan tiyatro gösterisi sergilendi. 

Valiliğimiz tarafından İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY´u Anma Günü 

etkinlikleri kapsamında hazırlanan ve aralarında öğrenci, öğretmen, polis, asker, esnaf, hâkim, 

savcı, doktor, hemşire, sporcu ve din görevlisinin yer aldığı 748 kişi tarafından 10 kıtası okunan 

"Bir Destanın Şiiri: İstiklal Marşı" video gösteriminin ardından öğretmenlerden oluşan koro, 

türküler seslendirdi. 

Ardından İstiklâl Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY´u Anma Günü nedeniyle 

öğrenciler arasında 

düzenlenen "İstiklâl 

Marşı’nı En Güzel 

Okuma" yarışmasında 

dereceye giren 

öğrencilere ödülleri 

Valimiz Sayın Cüneyit 

Orhan TOPRAK, 

Belediye Başkan Vekili 

Cüneyt EPCİM, Dağ ve 

Komando Tugay 

Komutan Vekili Piyade 

Albay Umut ÖZTÜRK 

tarafından verildi.  

Program, Valimiz Sayın TOPRAK’ın etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 

öğretmenleri tebrik etmesiyle sona erdi 
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MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN, İL 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ VEYSEL 

DURGUN’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 
 

emur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali YALÇIN’ı  İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü bahçesinde İl Milli  Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel 

DURGUN,  Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Bilal GÜR ve Şube 

Müdürleri karşıladı. 
 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN’a,  Memur-Sen Hakkâri İl Temsilcisi ve Eğitim 

Bir-Sen Hakkâri Şube Başkanı Sefer ÖZATAK ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. 

 
İl Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN’a 

ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette İldeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi 

alış verişinde bulunuldu. Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali YALÇIN Hakkâri’de 

bulunmaktan dolayı memnuiyet duyduğunu dile getirdi. 

M 
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ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE 18 MART 

ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
 

anakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri 

Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. 

Valilik binası önünde düzenlenen 

törende Valimiz Sayın Cüneyit 

Orhan TOPRAK, Dağ ve 

Komando Tugay Komutan 

Vekili Piyade Albay Umut 

ÖZTÜRK, Belediye Başkan 

Vekili Cüneyt EPCİM ve 

Türkiye Harp Malulü Gaziler 

Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 

Hakkâri Temsilcisi İbrahim 

ADIYAMAN tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. 

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı´nın okunmasının ardından törene Atatürk Kültür 

Merkezinde devam edildi. Gazi Ortaokulu ile TOBB Ortaokulu tarafından düzenlenen program, 

saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

Günün anlam ve önemine ilişkin bir 

konuşma yapan Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, vatanın bölünmez bütünlüğü 

uğruna can veren şehitleri minnet ve şükranla 

andıklarını ifade etti. 

Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, birinci dünya savaşı devam ederken 

Anadolu topraklarında gözü olan kuvvetlerin birleşerek, İstanbul´dan başlayıp ülkenin bütün 

köşelerini zapt etmek ve Anadolu´yu milletten geri almak üzere büyük bir mücadeleye 

başladıklarını anımsattı. 

Çanakkale´de ittifak yapan güçlerin boğazlardan geçerek ülkeyi ele geçirmek için 

harekete geçtiklerini ifade eden Valimiz Sayın 

TOPRAK, "O zaman nüfus da azdı. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında 13 milyon nüfusumuz vardı. 

Çanakkale´de öyle bir ruh meydana geldi ki 

Hakkârili, Kırklarelili, Mersinli, Samsunlu, 

Kayserili 250 bin atamız,  dedemiz, büyüğümüz, 

gözlerini kırpmadan şehit oldular. Rakamın ne kadar 

büyük olduğunu anlamanız için söylüyorum. Bu 
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milli birlik, beraberlik, milli, dayanışmamızın, bağımsızlığımızın bir nişanesi olmakla beraber 

halen aynı zamanda Mehmetçiğimizin, milletimizin kahramanlığında bir destan olarak tarihe 

geçti." dedi. 

15 Temmuz´da millete ve demokrasiye karşı korkunç bir kalkışma olduğunu anımsatan 

Valimiz Sayın TOPRAK, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Asker kıyafetleri giymiş, alçaklar diyelim. Onlara asker falan denilemez. Çünkü şerefli 

ordumuzun tırnağı dahi olamazlar. Orada da Edirne´de, Ankara´da, İstanbul´da nasıl tepki 

verildiyse buna Hakkâri’de de aynı tepki verildi. Milletimiz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla genel 

olarak Türk milleti dediğimiz milletimiz böyle bir millet. Bu kadar saldırıya rağmen, bu kadar 

bizi zayıf düşürme çabalarına rağmen bu durumdayız. Şükürler olsun ki biz öyle bir milletiz ki 

tarihten beri tek yumruk, tek güç halinde memleketimizi ileriye taşıyoruz ve şu anda ekonomisi 

en hızlı büyüyen, teknolojisi en hızlı gelişen, ilim, tıp, fen alanlarında hızlı adımlarla giden, 

ordusu dünyanın ilk 2-3 ordusu içinde sayılan, disipliniyle, görev anlayışıyla, imanıyla böyle 

bir orduya sahip güçlü bir ülkeyiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere onun 

silah arkadaşlarını, vatan savunması uğruna şehit ve gazi olan bütün kardeşlerimizi şükran ve 

minnetle anıyorum." 

 

Program Çanakkale Zaferi ve 15 

Temmuz Şehitleri ile ilgili slayt 

gösteriminin ardından öğretmenlerin, 

"Çanakkale" konulu tiyatro oyunu 

ve koronun türküler seslendirmesiyle sona 

erdi.  

 

Programa, Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK’ın yanı sıra eşleri Sayın Dr. Funda 

TOPRAK Hanımefendi, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Umut 

ÖZTÜRK, Belediye Başkan Vekili Cüneyt EPCİM, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa 

KÖÇEK, Vali Yardımcıları Bekir ABACI ve 

Mehmet Nurullah KARAMAN, İl Jandarma 

Komutanı Tuğgeneral Ferdi KORKMAZ, İl 

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, 

Hakkâri Barosu Başkanı Av. Zeydin KAYA, Harp 

Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 

Hakkâri Temsilcisi İbrahim ADIYAMAN, kurum 

müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, 

öğretmen ve öğrenciler katıldı.  
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OKULLARIMIZ ŞİMDİ DAHA GÜVENLİ 
 

l Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okullarda aydınlatma, güvenlik personeli ve güvenlik 

kameralarının çalışmalarını tamamladıktan sonra şimdi de acil durum ekiplerinde görevli 

yönetici, öğretmen ve personellere yangın eğitimi ve ilkyardım kursları düzenliyor.  

 

 

 

Eğitim, çalışmalar ve sertifika 

dağıtım törenine İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN, 

İtfaiye Müdürü Bülent KESKIN, Sivil 

Savunma Uzmanı Oktay KIZILKAYA, 

İtfaiye Amiri ve acil durum ekiplerinde 

görevli kursiyerler  katıldı.  
 

 

Kursun açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN;  İş 

Sağlığı Güvenliği Kanununa göre okullarımızda mutlaka yangın eğitmeni ve ilkyardımcı 

bulundurulması gerekiyor. O nedenle Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitim merkezimizde 

personelimizi belirli bir program 

dâhilinde kurslardan geçiriyor ve 

başarılı olanlara sertifikalarını 

veriyoruz. Düzenlediğimiz ve 

düzenleyeceğimiz kurslara, kursiyer 

olarak katılan yönetici, öğretmen ve 

personellerden başarılı olanlar 

arasından her okulumuzda en az iki 

yangın eğitmeni ve ilk yardımcı 

görevlendirilecek ve bunlar kendi 

çalıştıkları okulların eğitmenleri 

olacaklardır. Bu kursların sonunda olası 

bir kazada ilk müdahaleyi yine her okulun kendi eğitmeni yapacak ve yaşanabilecek 

olumsuzlukların zararlarını en aza indirmeye yardımcı olacaklardır. Nasıl ki Beyaz Bayrak 

Projesi ile okullarımız yarışarak ödül kazanmaya çalışıyorsa, artık bize ait bir proje olan " 

Güvenli Okul Projesi"  ile Güvenli Okul ödülünü  almak için de yarışacaklardır. 
 

     Sivil Savunma Uzmanı/Yangın Eğitmeni Oktay KIZILKAYA yangın anında yapılması 

gerekenler ve yangına müdahale konusunda kursiyerleri bilgilendirip, büyük ve küçük çaplı 

yangın durumunda nasıl hareket edileceğini teorik ve uygulamalı olarak anlattı. Yangın 

çeşitleri, söndürme teknikleri, söndürücüler ve yangın söndürme tüpleri hakkında bilgi sahibi 

olan personel, yangın söndürme tüplerini sırayla kullanarak uygulama yaptı. 
 

Hakkâri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün de katkılarıyla, bu eğitim ve  tatbikat 

sonucunda, personellerin aldığı kapsamlı eğitim ile karşılaşabileceği olası yangın ve kazalara 

karşı müdahalede bulunup, can ve mal kaybının engellenmesi hedefleniyor. Başarılı olan ilk 

kursiyerler, sertifikalarını Milli Eğitim Müdürü Sayın Veysel DURGUN, İtfaiye Müdürü 

Bülent KESKİN ve Sivil Savunma Uzmanı Oktay KIZILKAYA´dan  aldılar. 

 

i 
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SAYIN DR. FUNDA TOPRAK HANIMEFENDİ, 

OKUMA YAZMA KURSLARINI ZİYARET ETTİ 
 

umhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Sayın Emine ERDOĞAN 

Hanımefendi himayelerinde "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla ülkemiz 

genelinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Hakkâri’de 5.850 kişi 

okuma yazma öğreniyor. 

 

Hakkâri Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK’ın eşleri Sayın Dr. Funda TOPRAK 

Hanımefendi, Okuma Yazma 

Seferberliği kapsamında okullarda 

açılan okuma yazma kurslarını 

ziyaret ederek, burada eğitim gören 

vatandaşlarla bir araya geldi.    

Gazi İlk/Ortaokulu ile Vali 

Derviş Yalım İlk/Ortaokulu’nu 

ziyaret eden Sayın Dr. Funda 

TOPRAK Hanımefendi, İl Milli 

Eğitim Müdür Vekili Ali 

KORKMAZ, Şube Müdürü Erol 

HANLIGİL, okul yöneticileri ve 

öğretmenler tarafından karşılandı. 

 

Ziyaret ettiği kurslarda okuma yazma öğrenen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek 

okumanın önemine değinen TOPRAK Hanımefendi, kısa zamanda okuma yazma öğrenerek 

büyük aşama kaydeden vatandaşları tebrik etti.   

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Sayın Emine 

ERDOĞAN Hanımefendi himayelerinde 

başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği’nin 

Hakkâri’de titizlikle yürütüldüğünü ifade 

eden TOPRAK Hanımefendi, "Yapılan alan 

çalışmasında İlimiz genelinde okuma yazma 

bilmeyen 5.850 kişi tespit edilerek kurslara 

kayıtları yapılmıştır. Alan çalışması halen 

devam etmektedir. Amacımız okuma yazma 

bilmeyen tek bir ferdin bile kalmamasıdır" 

dedi.  

 

 

Okullardaki özel eğitim sınıflarını da ziyaret eden TOPRAK Hanımefendi, daha sonra 

öğretmenlerle bir araya geldi 
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TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER 

LİSESİ’NDE “DİYANET YAYINLARI KÖŞESİ” 

OLUŞTURULDU 
 

akkâri Müftülüğü tarafından İlimiz Merkezindeki bütün ortaokul ve liselerde 

oluşturulacak olan "Diyanet Yayınları Köşesi’nin startı Türk Telekom Sosyal Bilimler 

Lisesi’nde verildi. 
 

Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 

BALIK, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 

Ferdi KORKMAZ ve İl Emniyet Müdürü 

Süleyman Suvat DİLBEROĞLU ile birlikte 

gittiği Türk Telekom Sosyal Bilimler 

Lisesi’nde Vali Yardımcısı Bekir ABACI, 

Hakkâri Barosu Başkanı Av. Zeydin 

KAYA, İl Müftüsü Faruk GÜRBÜZ, İl 

Milli Eğitim Müdür Vekili Ali 

KORKMAZ, okul yöneticileri, öğretmen ve 

öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. 

 

 

Valimiz Sayın TOPRAK, Hakkâri 

Müftülüğü tarafından 2018 yılı Eylem 

Planı kapsamında Türk Telekom Sosyal 

Bilimler Lisesi’nde oluşturulan ve Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın yayınlarından oluşan 

yaklaşık 50 çeşit kitabın yer aldığı Diyanet 

Yayınları Köşesi’nin açılışı yaptı. 

 

 

 

Açılışta bir konuşma yapan Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan TOPRAK, Müftülük ve İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilen projenin başlangıç 

aşamasında bir araya geldiklerini söyledi. 

 

Valimiz Sayın TOPRAK, şunları kaydetti: 

 

"Biliyorsunuz geçen sene ve evvelki sene 

okullarımızın kitap yönünden 

zenginleştirilmesi, çocuklarımızın daha 

aydınlık şekilde bilgiye dayalı düşünce sahibi olabilmeleri amacıyla birçok okulda kütüphane 

bölümleri açtık. Emniyet Müdürlüğümüzün de bu konularda katkısı oldu. Biliyorsunuz bu hafta 

da Kütüphane Haftası. 

H 
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Kütüphanelerin varlığı bir toplumun ilerlemesi, bilinçlenmesi, her şeyin farkında olması 

yani hazineye sahip olması demektir. Tabi biz bunların sadece belli bir yerde koca bir İlde 

sadece bir yerde değil yerine göre okulların uygun bölümlerinde de öğrencilerimizin, 

öğretmenlerimizin hatta velilerimizin de istifadesine sunulacak ortamlar olmasını arzu 

ediyorduk. Bu kapsamda 

Müftülüğümüz hepsi Diyanet 

İşleri Başkanlığımızın 

yayınlarından oluşan 50 çeşit 

güzel bir setle bu okulda 

dağıtıma başlıyoruz. Kısa bir 

göz gezdirme imkânı bulduk. 

Eserlerin hepsi gerçekten 

birbirinden kıymetli. Bu eserler, 

hem dinimizi ahlakımızı doğru 

bir şekilde öğrenme uygulama 

imkânı hem de gençlerimizi ve 

insanlarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan önce bilinçlendirip sonrada korunmasına yönelik 

çok faydalı eserlerdir. İnşallah bütün ortaokul ve liselerimize dağıtacağımız bu eserlerimiz 

gençlerimizin milliyetlerine, maneviyatlarına geleneksel değerlerine, dinlerine ve bunlarında 

sonucu olarak da iyi ahlak sahibi olmalarına vesile olur. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenleri 

de tebrik ediyorum." 

 

Hakkâri Müftüsü Faruk GÜRBÜZ ise, geçen sene "Okuma Kültürünün Geliştirilmesi 

Projesi" kapsamında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 

imzaladıkları protokolle cami ve Kur´an kurslarında "Semt Kütüphaneleri" oluşturduklarını 

anımsattı. Bu yıl da Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın 

katkılarıyla İlimiz 

Merkezindeki ortaokul ve 

liselerde Diyanet Yayınları 

Köşesi oluşturmayı 

hedeflediklerini anlatan 

GÜRBÜZ, "Bu hafta da 

Kütüphane Haftası olması 

münasebetiyle de böyle bir 

anlamlı günde kitap dağıtımının 

startını bu okulumuzda vermek 

istedik. İlimiz merkezindeki 

bütün ortaokul ve liselerin yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumu, Hakkâri Bedensel Engelliler 

Derneği, Gençlik Merkezi, Cezaevi ve Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünde de Diyanet 

Yayınları Köşesi oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. 

 

Daha sonra Diyanet Yayınları Köşesi’ni gezerek kitapları inceleyen Valimiz Sayın 

TOPRAK, ardından hazırlık sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti. 
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İLK YARDIM EĞİTİMİ KURSLARI BAŞLADI 
 

üdürlüğümüz Konferans Salonu’nda yapılan kursa, İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Veysel DURGUN, yönetici ve uzmanlar, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Kursla 

ilgili bilgi veren Müdürümüz Veysel DURGUN, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi bünyesinde ilk yardım eğitim merkezi oluşturulduğunu, ilk yardım 

eğitimi sınıfında yıl boyunca eğitim almak isteyen kursiyerlere ilkyardım eğitimi 

kursu verileceğini belirtti. 

Sizler Varsanız Çevrenizdekiler Güvenlik İçinde Olacak 

Müdürümüz Veysel DURGUN: "Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı protokolünde  81 

ilden Sağlık Meslek Lisesinde bulunan ilkyardım eğitim merkezi mesul müdürleri ve iki tane 

öğretmen eğitime tabi tutuldu. İlk yardım 

kursuna birinci grup olarak, kendim dâhil 

kurumumuz yöneticilerini ve kurumun acil 

durum ilk yardım ekiplerinde görev alan 

personelimizi dâhil ettik. Bir kaza esnasında 

bir annenin feryadına yetiştiğiniz,  bir 

çocuğu temel yaşam desteği ile geri 

döndürdüğünüz zaman; o annenin bakışı, o 

annenin kucağından size o çocuğu verişi, o 

minneti, o sevgiyi, o teşekkürü hiçbir şeye 

değiştiremezsiniz. İlkyardım hayat kurtarır. 

İyi ki böyle bir kurs düzenlemişiz ve iyi ki öğrenmişiz. Bundan sonra artık her okulumuzda en 

az iki ilkyardımcımız olacak ve öğrencilerimiz daha güvenli ortamlarda eğitim-öğrenimlerine 

devam edecekler inşallah.” 

 Kurslar Ücretsiz Ve Amacımız Gönüllü Bütün Personelimizi Bu Eğitimden Geçirmek 

İlimizdeki gönüllü tüm çalışanlarımıza ücretsiz Temel İlkyardım Eğitimi vermek üzere kurulan 

ilk ve tek Eğitim Merkezi olduğunu dile getiren Veysel DURGUN: “En fazla personeli 

barındıran kurumlardan biriyiz. Bu konuda ilk adımı atıyoruz ve bu adımı kendimizde 

başlatıyoruz. İlk etapta Merkez ilçede yaklaşık olarak 350 personelimizi, ilçelerimizde de 140 

personelimizi, yani yaklaşık 500 personelimizi bu eğitimden geçirmeyi hedefliyoruz. 

Amacımız tüm öğretmenlerimizi, tüm personelimizi, idarecilerimizi bu eğitimden geçirmek. 

Hatta öğrencilerimizi de bu konuda farkındalık sahibi yapmak. Bu konuda deneyimli kişiler 

yetiştirmek.” 

İşbirliğiyle Güzel Bir Sonuç Elde Ediyoruz 

Konuşmasının devamında iki kurumun birlikte çalışmasıyla güzel sonuçlar alındığına değinen 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel Durgun: “Bu konuda bize vermiş olduğu desteklerden 

dolayı İl Sağlık Müdürü Sayın Hamdullah KARA’ ya ve ilkyardım eğitmenlerine teşekkür 

ediyorum. Sağlık bilgisi bizim alanımızda değil ama işbirliği sayesinde böyle güzel bir sonuç 

elde ediyoruz. Bu ilk yardım eğitimlerinin alınacak sertifikalar sonucunda sağlayacağı faydayı 

da göz önünde bulundurduğumuzda bu çalışmanın öncelikle Hakkâri’mize ve okullarımıza 

hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 

Ardında ilk yardım eğitimlerine devam eden kursiyerler aldıkları eğitimle öğrendikleri hayat 

kurtaran müdahaleleri uygulamalı olarak gösterdiler. İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel 

DURGUN eğitmenlere desteklerinden ötürü birer teşekkür plaketi verdi. 
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“HAKKÂRİ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI 

ÇOCUKLARLA GELECEĞE YÜRÜYOR” ETKİNLİĞİ 
 

akkâri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 

kapsamında "Hakkâri Geleceğimizin Teminatı Çocuklarla Geleceğe 

Yürüyor" etkinliği düzenlendi. 
 

 

Valiliğimiz tarafından düzenlenen 

etkinlik kapsamında Otluca Köy 

yolunda bulunan Santral Tepe’den Dağ 

ve Komando Tugay Komutanlığı 

Şehitliğine kadar tertiplenen 

yürüyüşe Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, eşleri Sayın Dr. Funda 

TOPRAK Hanımefendi, Dağ ve 

Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral 

Emre TAYANÇ, Belediye Başkan 

Vekili Cüneyt EPCİM, Cumhuriyet 

Başsavcısı Mustafa BALIK, Vali 

Yardımcısı Mehmet Nurullah 

KARAMAN, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Jandarma Komutan 

Vekili Albay Yavuz ÖZTÜRK, İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel DURGUN kurum 

müdürleri, vatandaşlar, öğretmen, öğrenci ve askerler katıldı. 

 

Valimiz Sayın TOPRAK, protokol üyeleri ve askerler öğrencilerle birlikte ellerindeki 

Türk bayrakları ile yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Dağ ve Komando Tugay 

Komutanlığı Şehitliğine kadar yürüdüler. 

Daha sonra Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Şehitliği hakkında öğrencilere ve 

katılımcılara bilgi verildi. 

 

Burada düzenlenen programda bir 

konuşma yapan Valimiz Sayın Cüneyit 

Orhan TOPRAK, şu anda ziyaret ettikleri 

ve içinde bulundukları mekânın 

Türkiye’nin en savaşçı, en cesaretli, en 

kahraman birliklerinden bir tanesi 

olduğunu söyledi. Valimiz Sayın 

TOPRAK, "Vatanımızın bölünmez 

bütünlüğü, bayrağımız, bağımsızlığımız, 

ülkemiz ve milletimiz için gözünü 

kırpmadan şehitler veren tam bir 

kahramanlar yuvasıdır. Ben buranın çok kıymetli komutanına düzenlemiş olduğu bu törenden 

dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ulusal egemenliğimizi ve çocuk bayramını kutladığımız bu 

çok önemli günde burada olmak bizlere gerçekten büyük bir mutluluk ve heyecan vermektedir. 

Bundan 10-15 sene sonra biz de bu görevleri bıraktıktan sonra inşallah bu beraber yürüdüğümüz 

Hakkâri’mizin pırlanta çocukları bizden bu görevleri devralacaklar ve ülkemizi, milletimizi çok 
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daha ileri noktalara taşıyacaklar. Çocuklar biraz sonra devletimizin önemli güçlerinden olan 

helikopterlerimizin uçuşunu hep beraber izleyeceğiz. Biraz önce de hepiniz bu kahraman 

komandolarımızın arasından yürüyerek 

bu noktaya çıktınız. Bu kahramanlar 

bizlerin, sizlerin, Hakkâri’mizin, 

İstanbul’un, Trabzon’un, Antalya’nın 

huzuru için güveni için rahat bir şekilde 

uyuyabilmemiz için görev verildiğinde 

gözlerini kırpmadan her türlü göreve 

ölümü göze alarak canları pahasına 

kahramanca atılan komandolardır. Bu 

anlan parçaları lafta değil, masa 

başlarında değil vatanımızın en zor 

köşelerinde en zor dağlarında canlarını 

feda eden kardeşlerimizdir. Ben hepsinin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum. 

Biraz önce rakamlar verildi. Belli bir tarihe kadar Hakkâri geneli belli bir tarihten sonrada bu 

tugayımızın vermiş olduğu şehitlerden bahsedildi. 1.380’nin üzerinden sadece burada şehit 

verilen. Bu kardeşlerimizin ağabeyleri, amcaları, dayıları, belki babaları vatan buna ihtiyaç 

duyduğunda, vatanımızın çarpışacak 

aslanlara ihtiyacı olduğunda işte bu 

kahramanlarımız buraya geldiler görev 

yaptılar. Gerektiğinde şehit oldular, 

gerektiğinde gazi oldular, gerektiğinde de 

işte bizleri burada karşılıyorlar. Bütün 

kahraman kardeşlerimin anlından 

öpüyorum. Biliyorsunuz bugün 

TBMM’nin 98. Kuruluş yıl dönümü. 

Atatürk milli egemenliğe, halkımıza 

verdiği önemin bir göstergesi olarak 

bugünü bu bayramı milli egemenlik günü 

ve istikbalimizin teminatı olan siz çocuklara verdiği bir önemden dolayı çocuk bayramı olarak 

ilan etmiştir. İşte biz bugünü sizlerle beraber geçirmek istedik. Kültür Merkezinde yapmış 

olduğumuz programa ilave olarak bu güzide tugayımızı hep beraber ziyaret etmek istedik. Biraz 

sonra helikopterlerimizin uçunu izleyeceksiniz daha sonra da oyun parkında eğleneceksiniz. 

Ondan sonra da Dağ ve Komando Tugay Komutanımızı ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle başta 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah 

arkadaşları ve bütün şehitlerimize 

Allah’tan rahmet diliyor ve önlerinde 

minnet ve şükranla eğiliyorum" 

şeklinde konuştu. 

 

Dağ ve Komando Tugay 

Komutanı Tuğgeneral Emre TAYANÇ 

ise, bugün ilkini düzenlemiş oldukları 

"Hakkâri Geleceğimizin Teminatı 

Çocuklarla Geleceğe yürüyor" 

etkinliğine katılan herkese teşekkür etti. 

Tuğgeneral TAYANÇ, "Hakkâri geleceğimizin teminatı çocuklarla 7’sinden 70’ine 

düşünerek, akıl ederek şer odaklarını kesinlikle aralarına katmayarak, değerlerine ve 
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emanetlerine sahip çıkarak, kararlılıkla birlik ruhu içerisinde bugün olduğu gibi gelecekte de 

inşallah geleceğe umutla yürüyecektir" dedi. 

 

 

Askerlerin komando 

andını okumasının 

ardından Valimiz Sayın 

TOPRAK, öğrenci ve 

beraberindekilerle birlikte 

atak 

ve skorsky helikopterlerin 

gösteri uçuşunu izledi. 

Daha sonra pilotlar 

kullandıkları helikopterleri 

öğrencilere tanıttı. 

Ardından öğrenciler 

hayatlarında ilk kez 

yakından görme fırsatı 

buldukları helikopterlere 

binmenin heyecanını 

yaşadı. 

 

Etkinlik kapsamında askerler tarafından öğrencilere komando kolunun silah ve 

teçhizatları tanıtıldı. 

 

Oyun parkında gönüllerince eğlenerek güzel ve eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler daha 

sonra Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan 

TOPRAK ile birlikte 

Dağ ve Komando 

Tugay Komutanı 

Tuğgeneral Emre 

TAYANÇ’ı 

makamında ziyaret 

etti. Tuğgeneral 

TAYANÇ, makamına 

oturttuğu öğrencilerle 

bir süre sohbet ederek 

onlara çeşitli 

hediyeler verdi. 

Etkinlik Valimiz 

Sayın TOPRAK, 

Tuğgeneral TAYANÇ ve beraberindekilerin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve 

yapılan ikramla sona erdi. 
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ADAY ÖĞRETMENLERİNİN HİZMETİÇİ 

SEMİNERİNİN KONUĞU BAŞBAKAN BAŞ 

DANIŞMANI MUHSİN KIZILKAYA İDİ 

 

üdürlüğümüzce yürütülen Aday Öğretmenlerin Eğitim Programının 

bu yılki konuğu Başbakan Baş Danışmanı Muhsin KIZILKAYA idi. 

 
Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda 

gerçekleşen Programa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN, Şube Müdürümüz 

Sayın Mustafa KIZILKAYA, İş 

Kur Müdürü Sayın Ahmet 

KIZILKAYA, Sivil Savunma 

Uzmanı Sayın Oktay 

KIZILKAYA, Halk Eğitim 

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 

Müdürü Sayın Tahir TEKİN, 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

Müdürü Sayın Necip 

KIZILKAYA ve Aday 

Öğretmenler katıldı. Baş 

Danışman Muhsin 

KIZILKAYA aday öğretmenlere 

geçmişten günümüze yaşadığı 

anılarını anlattı. Özelde Hakkâri, genelde Türkiye’de meydana gelen gelişmeler ve bunun 

eğitime yansımalarını dile getiren KIZILKAYA, kendi öğrenciliği döneminde Kürtçe 

konuştukları için cezalandırıldıkları bir dönemden, öğretmenlere Kürtçenin öğretilmesi 

seviyesine gelinmesinin çok büyük bir 

gelişme olduğunu söyledi. Kendisinde 

iz bırakan öğretmenler ile ilgili 

anılarına da değinen KIZILKAYA, 

Türkiye´de Kürt sorununun olmadığını, 

Kürtçe konuşma sorunu olduğunu, 

Türkiye´de yaşayan tüm halkların bir 

olduğunu,  aralarında herhangi bir 

farklılığın, ayrılığın olmadığını söyledi. 

Ayrıca farklılıklara saygı, çokluk içinde 

birlik, demokrasi kültürü, demokratik 

öğretmen. barış ve hoşgörü 

mimarlarımız, çoğulculuk ve insan 

hakları, Anadolu İnsanı ve ortak 

tarihimiz, tarihi, sosyal, kültürel ve ortak tarih inşasında Anadolu İnsanının rolü vb. diğer 

konulara değinen KIZILKAYA, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra programdan 

ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Başbakan Baş Danışmanı Sayın Muhsin KIZILKAYA 

´ya şükranlarımızı arz ediyoruz. 

 

M 
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2. GELENEKSEL MATEMATİK FEN 

OLİMPİYATLARI 
eyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu olarak farkındalık yaratmak ve okul tanıtımı için iki 

yıldır İlkokul 4. Sınıflara yönelik olarak Matematik-Fen Olimpiyatları 

düzenlenmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 28 Nisan 2018 tarihinde 320 

öğrencinin katılımı ile olimpiyatlar düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler belirlendikten sonra 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini, İl Milli 

Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, Müdür Yardımcısı Bilal GÜR, Şube Müdürleri Mustafa 

KAHRAMAN Abdülmecit YILMAZ, Ayhan TURGUT, Sait EDİŞ, Erol HANLIGİ, Selahattin 

YÜZGEÇ, takdim ettiler. Programa katılan Okul Müdürleri, Veliler ve Öğrencilere hitap eden 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel DURGUN, Olimpiyatları düzenleyen Seyyit Taha İmam 

Hatip 

Ortaokulu Müdürü Necdet TANYÜREK’e, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve emeği geçen 

herkese teşekkür etti. Durgun, Hakkarimizin bu tür etkinliklerle anılması ve bu tür faaliyetlerin 

yapılması bizleri mutlu etmektedir diyerek katılım sağlayan tüm öğrencileri ve velileri tebrik 

etti. 

S 
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2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

YILSONU ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ  
 

ski Valilik binası önünde düzenlenen programa Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK, Belediye Başkan Vekili Cüneyt EPCİM, Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin 

KURUYAMAÇ, Vali Yardımcıları Bekir ABACI ve Mehmet Nurullah KARAMAN,  

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Jandarma Komutan Vekili 

Albay Yavuz ÖZTÜRK, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Semih DOĞAN, Hakkâri 

Barosu Başkanı Av. Zeydin KAYA, İl Milli 

Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, kamu 

kurum ve kuruluş amirleri ile öğretmen, 

öğrenci ve vatandaşlar katıldı. 

 

Saygı duruşunda bulunulması ve 

İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından İl 

Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN bir 

konuşma yaparak düzenledikleri yılsonu 

şenliğine katılan herkese teşekkür etti. 

 

 Programda bir konuşma yapan Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 2017-2018 

eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşılması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yılsonu şenliği tertip edildiğini söyledi. 

Hakkâri’de son birkaç yıldır eğitim 

öğretimin çok canlı ve yeniliklerle dolu bir 

şekilde devam ettiğini ifade eden Valimiz 

Sayın TOPRAK, şunları kaydetti: 

 "Sadece Eylül ayında okulların açılıp 

Haziran ayında kapandığı ders yoğunluklu 

derslere odaklanmış bir eğitim öğretimden 

artık hayatın bütün alanlarında faaliyet 

gösteren sosyal çalışmalar içerisinde olan 

sportif faaliyetler yürüten sanata kültüre 

büyük önem veren sezonlar yaşamaktayız. 

Bunun böyle olmasında her ne kadar bizim desteklerimiz olsa da Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün büyük gayretlerini görüyorum. Artık eğitim-öğretim dediğimiz sezonlarda 

sadece derslere girip 40-45 dakika ders dinleyip teneffüs yapıp evlere dağılma döneminin 

Hakkâri’de sona erdiğini büyük bir mutlulukla görüyorum. Ben abartı olmasın diye sporla 

iştigal ettirdiğimiz öğrenci sayısını çoğu 

zaman 25 bin, 26 bin 27 bin olarak ifade 

ediyorum.  Ama bugün İl Milli Eğitim 

Müdürümüz bu sayıyı çok net olarak 

bizlere ifade ederek sporla uğraşanların 

sayısının 35.032 kişi olduğunu söyledi. 

İlköğretim ve ortaöğretim dâhil olmak 

üzere toplam öğrenci sayımız 70 bin 

civarında. Bunların içerisinde 1. sınıftan 4. 

sınıfa kadar olan küçük sınıflarda var. Tam 

E 
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olarak fiziki manada spor yapabilecek düzeye gelenler 4. sınıftan sonra başlıyor desek hemen 

hemen il ve ilçelerimizde bütün çocuklarımıza ve gençlerimize spor yoluyla temas kurmuş 

durumda olduğumuz ortaya çıkıyor. Bu çok büyük bir rakam. Biliyorsunuz spor Atatürk’ün de 

belirttiği gibi ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ ilkesinin hayata geçebileceği en önemli 

faaliyet alanıdır. Sağlam vücutların 

olabilmesi sağlam kafaların olabilmesi 

disiplinli bir hayata sağlıklı bir şekilde 

başlanabilmesi okul sıralarında sporla 

beraber sosyal hayata da gereken önemin 

verilmesiyle başlayabiliyor. 

Öğrencilerimizin gözlerindeki bu 

pırıltıyı, bu heyecanı, bu sevgiyi, bu 

saygıyı, bu enerjiyi görmek biz 

idarecilere en büyük hediye. Demek ki bu 

faaliyetler boşa gitmemiş 

öğretmenlerimizin, spor eğitmenlerimizin, idarecilerimizin kontrolünde, gözetiminde, 

denetiminde, desteğinde yürütülen bu çalışmalar görüyorum ki meyvelerini fazlasıyla vermiş. 

Geleceğe ümitle bakan enerjik öğrencilerimiz, sporcularımızı karşımızda görmek bu 

çabalarımızın ne kadar yerinde olduğunu bize net şekilde gösteriyor. Bunun yanı sıra sosyal 

sportif faaliyetlerin yanında Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz, Belediyemiz, gerek 

öğretmenler bazında gerek fiziki ortamlar 

sağlanma bazında gençlerimizin 

öğrencilerimizin akademik olarak da ilmi 

olarak da üniversitelere gitmeleri 

kazanmaları yönünde de büyük çabalar 

olduğunu görüyoruz. Hatta Emniyet 

Müdürlüğümüz de dâhil olmak üzere 

açılan kurslarda çocuklarımıza gerçekten 

cansiperane ders verme heyecanıyla 

çalışan öğretmenlerimizle beraber inşallah ilmi yönden de üniversite hayatlarına devam 

etmeleri yönünde de destek halindeyiz. Bunun da sonuç aldığını açıklanan rakamlardan 

üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin sayılarından anlayabiliyoruz. Ben burada İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzü tebrik etmek istiyorum. Benim gördüğüm son iki yıl içerisinde gece gündüz 

demeden öğretmenlerle beraber buradaki 

çocukların geleceği için iyi üniversitelere 

gidebilmeleri için sporla buluşup fit birer 

insan olabilmeleri için ruhen de, ahlaken de 

iyi düzeyde insan olabilmeleri için büyük 

bir gayret sarf ediyorlar. Gerçekten bu 

Türkiye’de örnek gösterilecek çalışmalar. 

Burada idarecisinden, öğretmeninden, Halk 

Eğitim Merkezindeki kus 

öğretmenlerimizden ve öğrencilerimizden 

gereken çaba gösterildiği zaman görüyoruz 

ki hiçbir zorluk, hiçbir coğrafi zorluk bizi engelleyemiyor. İşte bu 35 bin tane öğrencimizin 11 

dalda sporla iştigal edip hem bir spor birikimine sahip olması hem sağlıklı bir ruha ve bedene 

sahip olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bunun sonucunda da düzenlenen yarışmalarda 

bazı arkadaşlarımız ödül kazandılar. Onlara da şimdi ödüllerini takdim edeceğiz. Geçen sene 

arkadaşlarımızla bu şenliği gezdiğimizde ben gurur duydum. Bazı stantlarda da gözlerime 
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inanamamıştım. Çocuklarımız o kadar güzel ilmi deney çalışmaları yapmışlar ki bunlara 

yatırım yapıldığında önem verildiğinde neler yapabileceklerinin ipuçlarını bize gösterdiler. Bu 

senede bu rakamlarda artış olarak 

300’ün üzerinde projenin 

TÜBİTAK tarafından kabul 

edilmesi buradaki beyinlerimizin, 

zihinlerimizin ne kadar gelişmeye 

açık olduğunu ne kadar zeki 

olduklarını bize gösteriyor. 

İnşallah bu çocuklarımız eğitim 

hayatlarına devam ederek bundan 

10-15 sene sonra inşallah 

ülkemizin gerçek manadaki 

bilimsel faaliyetlerde en önde 

olmasını Türkiye’nin her alanında dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışacak bilimsel 

potansiyele sahip olmasında en büyük rolü oynayacaklar. Ben bu çocuklarımızı gençlerimizi 

bu gözle görüyorum ve bundan da eminim." 

 

Ardından Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK ve beraberindeki protokol üyeleri 

tarafından şenlik kapsamında değişik dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 

ödülleri verildi. 

 

Daha sonra Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan TOPRAK, açılışını 

yaptığı yılsonu şenliğini gezerek 

4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği 

kapsamında öğrenciler tarafından 

hazırlanan projeleri yakından 

inceledi. 

Öğrenciler, stantlarını gezen 

Valimiz Sayın TOPRAK’a 

hazırladıkları projeleri hakkında 

bilgi vererek üzerinde deneyler 

yaptılar. 

 

 

 Valimiz Sayın TOPRAK, 

birbirinden güzel projeler 

hazırlayan öğrencileri tebrik 

ederek başarılarının devamını 

diledi. 

 

 Ardından Valimiz Sayın 

TOPRAK, Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünün el sanatları 

sergisini gezerek yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
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ÖZEL EĞİTİM VE REHBELİK HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRÜ CELİL GÜNGÖR’DEN İLİMİZE ZİYARET 
 

zel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın  Celil GÜNGÖR ve 

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı  M. Ramazan BARIN  ilimize ziyarette 

bulundular. 

 

 

Yüksekova Selahattin Eyyubi 

Havaalanında İl Milli Eğitim Müdürü 

Sayın Veysel DURGUN, Müdür 

Yardımcısı Bilal GÜR, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü ve Şube Müdürleri tarafından 

karşılanan Genel Müdürümüz Sayın 

Celil GÜNGÖR Yüksekova ilçesindeki 

ziyaret programı  kapsamında okullarda 

ve kurumlarda incelemelerde bulundu. 

 Ardından İl merkezine gelen Genel Müdürümüz Sayın Celil GÜNGÖR ve Daire Başkanı 

M. Ramazan BARIN Hakkâri evinde 

verilen iftar yemeğine katıldılar. 

Sayın Genel Müdürümüz, İftar 

yemeğinin ardından akşam saatlerinde 

Hakkâri Halk Eğitim Merkezi konferans 

salonunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

yöneticileri, Okul Müdürleri ve müdür 

yardımcıları ile bir araya geldi. 

Genel Müdürümüz Sayın Celil Güngör, konuşmalarında “Hakkâri ilimizde olmaktan 

dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Hakkâri ilimizde artık   yeni bir yapılaşma yeni 

bir okullaşma görünce hem okullarımızı yerinde görelim ihtiyaçlarımızı belirleyelim, hem de 

okul yöneticileri ve öğretmenlerimizle  bir araya gelip, sorun ve sıkıntılarımızı konuşmak ve 

bir durum değerlendirmesi yapmak istedik.” dedi. 

Ziyaretlerinin ikinci gününde ilimiz merkezde bulunan okul ve kurumları ziyaret eden 

genel müdürümüz daha sonra Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK’ı makamlarında ziyaret 

ettiler. Bu ziyaretin ardından il milli eğitim Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN’u da ziyaret 

eden Genel Müdürümüz Sayın Celil GÜNGÖR ve Daire Başkanımız M.Ramazan BARIN daha 

sonra ilimizden ayrılarak Yüksekova Havaalanında İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel 

DURGUN tarafından uğurlandılar. 

 

Ö 

https://hakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/01140332_28.jpg
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UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ÖZKAN ŞENOL 

GELİŞİM SEMİNER VERDİ 
 

zman Klinik Psikolog 

Psikolog Özkan ŞENOL 

tarafından 03-06 Haziran 

2018 tarihleri arasında 

İlimiz Merkez ve 

Yüksekova İlçesinde okul yöneticisi, 

öğretmen ve öğrencilerimize yönelik 

eğitim seminerleri verildi. 

  

 

 

 

         Okul yöneticilerine “Etkili Yöneticilik”, Öğretmenlere yönelik “Etkili 

Öğretmenlik Uygulamaları”, Rehberlik Öğretmenlerine yönelik “Rehberlik 

Servislerinin Sık Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümleri”, Yükseköğretim Sınavına 

girecek öğrencilerimize “Eğitimin Hayatımızdaki Önemi ve Sınav Sürecini 

Yönetmek” konulu seminler verildi. Seminerlere 82 Okul Yöneticisi, 755 Sınıf ve 

Branş Öğretmeni, 105 Rehberlik Öğretmeni ve YKS’ye girecek 300 öğrenci 

katıldı. 

  

 

U 
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VALİMİZ SAYIN TOPRAK, TATİLE GİREN 

ÖĞRENCİLERE KARNELERİNİ DAĞITTI 
 

akkâri Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, okulların kapanmasıyla birlikte 

tatile giren öğrencilere karnelerini dağıttı.  

 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte İlimiz genelinde 350 

okulda toplam 70.000 civarında öğrenci karne heyecanı yaşadı. 

  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Selahattin İlk/Ortaokulu’nda düzenlenen 

karne dağıtım törenine katılan Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan TOPRAK, eşleri Sayın Dr. 

Funda TOPRAK Hanımefendi, Belediye 

Başkan Vekili Cüneyt EPCİM, İl Jandarma 

Komutanı Tuğgeneral Ferdi KORKMAZ ve 

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat 

DİLBEROĞLU, İl Milli Eğitim 

Müdürü Veysel DURGUN, öğretmen ve 

öğrenciler tarafından karşılandı. 

        

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Valimiz Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 

2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte tatile giren öğrencilere karnelerini 

dağıttı. 

        

Daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu 

İlk/Ortaokulu’na geçen Valimiz Sayın 

TOPRAK, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Sayın Emine 

ERDOĞAN Hanımefendi himayelerinde 

"Okuma yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla 

ülkemiz genelinde başlatılan "Okuma Yazma 

Seferberliği" kapsamında verilen eğitimi 

başarıyla tamamlayan kadınlara okuryazarlık 

belgelerini dağıttı. Kadınlar, okuryazarlık 

belgelerini Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK’ın elinden almanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadılar.  

        

Burada bir açıklama yapan Valimiz 

Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, 2017-2018 

eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 

temsili olarak birkaç sınıfa karne 

dağıttıklarını söyledi. Bunun yanında 

kendilerini memnun eden bir faaliyete de şu 

anda katıldıklarını ifade eden Valimiz Sayın 

TOPRAK, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

H 
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Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Sayın Emine 

ERDOĞAN Hanımefendi’nin 

himayelerinde Türkiye çapında okuryazar 

olmayan her yaş grubundan vatandaşlara 

kurslar düzenlendiğini anımsattı. Onların da 

okuryazar olmalarına temine yönelik yoğun 

bir faaliyet yürütüldüğünü belirten Valimiz 

Sayın TOPRAK, şunları kaydetti:  

         

"Bugün biz burada bunların sadece 

65’i ile bir araya geldik. Kadınlarımızla bir 

araya geldik. Hakkâri geneline baktığımızda 

okuryazar olmayan 5 bin tane vatandaşımızı biz tespit ettik. Bunlardan 4.200 tanesi 

kurslarımıza katıldı ve hemen tamamı bu kursları başarıyla tamamlayarak okuryazar hale 

geldiler. Her yaş grubundan belli sebeplerden okuma-yazma öğrenemeyen kadınlarımız bu 

kurslar neticesinde artık kitap, gazete okuyabilecek. Trafik uyarılarını anlayabilecek kamu 

kurumlarında kendi işlerini görebilecek bir noktaya geldiler. Fakat beni bu faaliyette en çok 

sevindiren bu kurslara katılan her yaştan 

kadınlarımızın hepsinde büyük bir heyecan 

görmem. Hepsi büyük bir mutluluk içerisinde 

gözlerinden adeta ışık saçıyorlar. Çok 

sevinçliler ve aynı zamanda da bizden 2. 

kademe dediğimiz yani ilkokul seviyesinde 

de bu eğitimlerin devam ettirilerek bu 

kurslara devam etmeleri ve arzu etmeleri. 

Benim katıldığım sınıflardakilerin tamamı 

evliydi. Hatta ben onlara sordum eşleriniz bu 

işe nasıl bakıyor diye. Hepsi eşlerinin 

kendilerini teşvik ettiğini büyük bir 

mutlulukla bu kurslara gönderdiklerini ve devam etmesi yönünde de onların iradesi olduğunu 

beyan ettiler. Biz de inşallah buradan onlara o sözü veriyoruz. 2. kademe dediğimiz İlkokul 

diploması alacak seviyeye getirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle 

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşleri Sayın Emine Hanımefendi’ye de böyle bir faaliyete vesile 

oldukları için buradan şükranlarımızı minnetlerimizi arz ediyorum."  

      

Ayrıca Valimiz Sayın Cüneyit Orhan 

TOPRAK’ın eşleri Sayın Dr. Funda 

TOPRAK Hanımefendi Derviş Yalım, Şehit 

Çetin Deniz ve Gazi İlk/Ortaokullarını da 

ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Sayın 

Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin 

himayelerinde başlatılan okuma-yazma 

kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlara 

okuryazarlık belgelerini dağıttı. 
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“SAĞLIKLI BİR GELECEK SPORLA GELECEK” 

PROJESİ 
 

 

l merkezinde 2016 yılında 

başlattığımız “Sağlıklı Bir 

Gelecek Sporla Gelecek Projesi” 

2017 – 2018 Eğitim Öğretim 

yılında Hakkari Merkez 

ilçesinde uygulamaya devam 

ederken; bu eğitim öğretim 

yılında ilçelerin de katılımıyla 

tüm öğrencilerimize ulaşmıştır. 
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2017-2018 

Eğitim-

Öğretim Yılı, 

İl Merkezinde: 

16.430, 

Çukurca’da: 

2.140, 

Şemdinli’de 

3.360 ve  

Yüksekova’da: 12.240 öğrenci kendi yetenekleri 

doğrultusunda seçtikleri futbol, basketbol, voleybol, 

masa tenisi, satranç, dart, jimnastik, kayak, badminton,  

paten ve 

dağcılık olmak 

üzere 11 spor 

dalında 35.032 

öğrenci değişik 

sportif 

faaliyetlerde 

yer almıştır.   
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SAĞLIKLI BİR GELECEK SPORLA GELECEK 

YAZ SPOR KURSLARI 
 

 

akkari Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü 

işbirliğiyle bu yıl ikinci kez organize edilen Yaz 

Spor Okulları 18 Haziran 2018’de start aldı. Halk 

Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü bünyesinde 

istihdam edilen 105 

Beden Eğitim Öğretmeni 

ve Antrenör eşliğinde 13 

farklı saha, salon ve 

tesiste 11 farklı branşta 

başlatılan Yaz Spor Okullarında 

hedef 6 bin çocuğumuzu sporla 

buluşturmak ve çocuklarımızı 

dolu dolu bir yaz tatili 

geçirmelerini sağlamak. Geçitli 

Köyünden Çığlı Köyüne kadar 

en uzak noktalara çocuklarımız 

ayağına sporu götürdük. Geçitli 

köyünde Voleybol, Çığlı 

Köyünde Atletizm spor 

dallarında bir ilki başlattık. 

H 
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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 

Ekrem TANSU Öğretmen ASKE ekremtansu@hotmail.com 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Hakkâri Millî Eğitim Müdürlüğü 

Bulak Mah.  

Merkez /HAKKÂRİ 

Telefon : 0 438 280 30 36 

Faks : 0 438 280 30 51 

e-posta: arge30@meb.gov.tr 
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