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AR-GE BİRİMİ
ARGE birimi stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi,
idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini artırma ve proje geliştirme
faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir. Bu kapsamda 2 PEK, 2 ASKE
personeli ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Proje koordinasyon
ekibimiz sosyal destekleme programı kapsamında, ERASMUS+ ve AB
kaynaklı projelerini sürdürmektedir.

Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi
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GİRİŞ
AR-GE birimlerinin temelinde iki ana unsur olan “Araştırma ve
Geliştirme” yer almaktadır. Yeni bilgiler elde etmek, mevcut bilgilerle yeni bakış
açıları geliştirmek, bilgiye ve araştırmaya dayalı yeni projeler üretmek, süreç ve
hizmetler oluşturmak ve mevcut çalışmaları geliştirmek kurumsal kimliğin
oluşumunda temel prensiptir. AR-GE, oluşumunda bireyin ve toplumun bilgi
birikimini arttırmak, bu birikimle yeni uygulamalara yol açmak, sistematik bir
temele bağlanarak düzenlenen çalışma planını oluşturmak ve yeniliklere
kapılarını her zaman açık bırakmak kurumumuzun stratejik planında temel hedef
ve önceliklerden biridir. Nitekim eğitimde istenilen hedeflere ulaşmak amacıyla,
kaynaklarımızın en etkili şekilde kullanılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda
yeniliklerin yapılması, bu yeniliklerin uygulanması ancak stratejik plan dâhilinde
olur.
Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilerlemenin, üretmenin, gelişimin
ve değişimin şekilleneceği kurumların temelinde eğitim kurumlarının olduğunun
bilincindeyiz. Bu nedenle kurum olarak belirlediğimiz stratejik planımızda
gelişime ve değişime açık, kendisiyle sürekli rekabet içinde bulunan, araştırmacı
ruhuyla; daha ileri gitmeyi planlayan, eğitim kalitesinde ve seviyesinde asla sınır
çizilmemesi gerektiğine inanan tavrımızı ve bakış açımızı sergiliyoruz. Bu
bilinçle araştırmalarımızı yaparken ve projelerimizi geliştirirken doğru yerde,
doğru zamanda, doğru sorular sorabilme ve doğru yöntemlerle ileriye doğru
giderek motivasyonu yüksek, hayal gücü gelişmiş, ileri görüş yeteneğine sahip,
azimli, disiplinli ve kararlı bir ekiple çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bilal GÜR
Milli Eğitim Müdürü
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SAĞLIKLI BİR GELECEK SPOR İLE
GELECEK
“Sağlıklı Bir Gelecek Spor İle Gelecek” projesi il merkez okulları, merkez köy
okullarını ve ilçe merkezlerindeki okulları kapsayan 11 ayrı spor branşta
öğrencileri spor ile buluşturan ve spor eğitimi almalarını, sosyalleşmelerini,
zihnen ve bedenen gelişim göstermelerini sağlayan bir projedir. “Sağlıklı Bir
Gelecek Sporla Gelecek” projesi ilimiz merkezi dışında dört ilçemizde de
yürütülmekte. Anaokulundan son sınıfa kadar tüm sınıflar düzeyinde yürütülen
bu projede 11 branşta müsabakalar ve etkinlikler yapılmakta.
Futbol, basketbol, voleybol,
kayak,
futsal,
jimnastik,
badminton, hentbol, masa ,
tenisi,
dart
ve
yüzme
branşlarının yer aldığı projede
müsabakalar ekim ayından
mayıs ayına kadar sürmekte.
Okullarda görev yapan beden
eğitimi
öğretmenlerinin
perşembe günleri boşaltılmış ve
hazırlanan
fikstür
doğrultusunda Milli Eğitim
Müdürlüğüne ait 3 salon ve 3
halı sahada müsabakalar yapılmakta.
Aynı işleyiş ilçelerde de
yürütülmekte.
Projede
organizasyon işleri(hakemlik,
servis
ulaşım
sorumlusu,
malzeme sorumlusu…)beden
eğitimi öğretmenleri ve Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğünce
görevlendirilen beden eğitimi
bölümü mezunu olan usta
öğreticiler
tarafından
yapılmakta. Burada kullanılan
tüm spor malzemeleri yine
kendi imkânları doğrultusunda
Milli Eğitim Müdürlüğünce
karşılanmakta.
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Perşembe günleri müsabakaları olan
okullarımız Milli Eğitim Müdürlüğünce
görevlendirilen servislerle müsabaka
yerlerine taşınmakta ve müsabakaları
biten okullar yine servislerle okullarına
gönderilmekte. 3 salon ve 3 sahada
günde sekizer dokuzar müsabaka
oynandığı düşünülürse ciddi ve
küçümsenmeyecek
bir
servis
organizasyonu olduğu görülmekte.
Bu projede yürütülen iki spor
branşına ayrı bir parantez açmakta
fayda var; Jimnastik ve Kayak…
Avrupa’da spora başlama yaşının okul
öncesine indirgendiği ve ülkemizde
de spora başlama yaşının bu çağlara
indirgenmeye
çalışıldığı
düşünüldüğünde bu proje kapsamında
yapılan Jimnastik etkinliğinin önemi
bir kez daha anlaşılabilir.
Hakkâri merkezinde bulunan altı
anaokulumuzdaki öğrenciler Milli
Eğitim
Müdürlüğü
tarafından,
Atatürk
Anadolu
Lisesinde
oluşturulan jimnastik salonuna
taşınmakta ve tüm sınıflar hazırlanan
program çerçevesinde jimnastik
antrenörlerinden ders almakta ve bu
tüm yıl devam etmekte. Eğlence ve
sporun iç içe olduğu bu etkinlikte
anaokulu öğrencileri tüm yıl boyunca
hem spor yapmakta hem eğlenmekte
hem de sosyalleşmekte.
Kayak branşı ise bu projenin belki de
en özel ve farklı branşı konumunda.
Millî Eğitim Müdürlüğünce çok büyük
harcamalar
yapılarak
kendi
imkanlarıyla hiçbir destek almadan
kayak merkezinde oluşturan ve
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içerisinde 100 adet kayak takımının olduğu kayak odası aslında apayrı bir başarı
hikayesi.
Kayak odası oluşturulduktan sonra kayak sezonu boyunca temel eğitim ve
ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler program dahilinde 100’er kişilik
ekipler halinde kayak merkezinde taşınmakta ve yine Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünce görevlendirilen kayak antrenörleri tarafından öğrencilere kayak
eğitimi verilmekte.
Kayak Tesisine götürülen
öğrencilerin öğle yemekleri
Hakkâri Valiliği İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliği
tarafından
karşılanmakta.
Kayak etkinliği kapsamında
ilk yıl 5 bin, ikinci yıl 8 bin beş
yüz öğrenci kayak sporu ile
tanışırken bu yıl 10 bin
öğrencinin kayak ile tanışması
planlanmakta.
Okullardan
seçilen öğrencilerin daha
evvel kayak yapmayan, maddi
durumu yeterli olmayan ve
derslerinde başarılı olan öğrencilerden seçilmesi bu projenin önemini ve başarısını
daha da arttırmakta.
On bir spor branşının yer aldığı “Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek” Projesinde
ilk yılı olan 2016- 2017Eğitim Öğretim sezonunda 15 bin öğrenciye spor
yaptırılırken,2017-2018 eğitim öğretim sezonunda 35 bin 32 öğrenciye spor
yaptırılmış, projenin üçüncü yılı olan 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda ise 50
bin öğrenciye spor yaptırılmıştır.
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HAKKÂRİ EĞİTİMDE GELİŞİM PROGRAMI
(HEGEP) TANITIMI VE BASIN BULUŞMASI
TOPLANTISI
Öğretmen Evi’nde gerçekleşen kahvaltılı toplantıya Valimiz Sayın İdris
AKBIYIK, Belediye Başkan Vekili Cüneyt EPCİM, Vali Yardımcısı Mustafa
PALA, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri ÖZTÜRK, İl Emniyet Müdürü
Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal GÜR, Müdür
Yardımcıları, Şube Müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan
Valimiz Sayın İdris AKBIYIK, İl
Milli
Eğitim
Müdürlüğü
tarafından uygulanan projelerden
"Bir Kitap Bir İnsan" ile "Her
Çocuk Bir Etkinlik" projelerinin
daha önce görev yaptığı yerlerde
uyguladığı projeler olduğunu
söyledi.
Valimiz Sayın AKBIYIK, bu projelerin eğitimin yan destekleri olduğunu,
esas eğitimin anayasamız, kanunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığının göstermiş
olduğu 2023 vizyonu, mevzuat, genelgeler ve sunduğu sistemle yapılan eğitim
olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
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"Bu projelerle burada farkındalık yaratacağız, destekleyeceğiz. Ana
ilkelerimiz okullarımız, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz.
Bunun
dışındakilerin
hepsi bizim o ana
sisteme
vermiş
olduğumuz
destekler.
Buradaki amacımız iyi
ve
başarılı
insan
yetiştirmektir. Geleceğe,
istihdama dönük insan
yetiştireceğiz. Ama her
şeyden önce iyi bir
Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşı, iyi bir insan
yetiştireceğiz. Bu arada da önce Türkiye standartlarını sonra dünya standartlarını
Hakkâri’de yakalamak için tüm kamu kuruluşlarımızla tabi ki başta okullar,
öğretmenler, öğrenciler olmak üzere çalışacağız. Eğitim bir ekip işidir. Sadece
öğretmenlerin, öğrencilerin, Milli Eğitim Müdürünün işi değil. Burada İl Emniyet
Müdürlüğümüzün, İl Jandarma Komutanlığımızın, Belediye Başkanlığımızın,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün,
Müftülüğümüzün, Üniversitemizin eğitime çok büyük katkıları var. Yerel
yönetimin, sivil toplum örgütlerinin, basının ciddi katkıları var. Herkesin elini
taşın altına koyması lazım. Eğitime de zaman, kaynak ve destek ayırmamız
gerekiyor. Herkesin çocuğunu, kitabı, okulu önemseyerek bu uğurda bir şeyler
yapmasını istiyoruz. Tabi ki Hakkâri’mizin gelişmesi, kalkınması için çok şey
yapılıyor. Turizmden tarıma kadar madencilikten diğer alanlara kadar. Ama
eğitime yapılan her türlü katkı ve yatırım uzun vadede hem İlimize hem ülkemize
hem de insanlığa esas büyük katkıyı yapacağına inanıyoruz. Artık robotların
üretim yaptığı talebe göre insanın en aza indirildiği bir sanayi sistemi. Bizim bu
sanayi devrimlerini kaçırmamamız gerekir. Maalesef biri ikiyi tam zamanında
yakalayamamışız. Ama
bugün
Türkiye
hakikaten
eğitimden
sanayiye, sosyal, sportif,
kültürel
gelişmeden
ekonomik gelişmeye her
alanda bölgesinde ciddi
bir güç. Türkiye artık
dünyada da uluslararası
politikada her alanda
kendinden bahsettiren
ciddi bir potansiyeli olan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Gönül
coğrafyamız" dediği alanda ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyel geçmişte
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olduğu gibi bundan sonrada hem ilimde hem teknolojide, medeniyette belirleyici
olabilir. Bu da hiç şüphesiz
bizim en iyi eğitimi
vermemiz gerekiyor. Yeni
teknolojik
buluşlar
yapmamız
gerekiyor.
Çocuklarımızı üretime en
yüksek katkıyı sağlayacak
düzeyde çağın gerekleriyle
yetiştirmemiz
gerekiyor.
Mesela sadece Hakkâri’deki
bir çocuğun meselesi değil.
Bugün Afrika’daki bir mazlumun meselesi de bizim burada daha çok çalışmamızı
eğitime, kitaba, teknolojiye, geleceğe daha fazla değer vermemizi gerektiriyor. Bu
projeler yeterli değil. Biz önce kendi esas müfredatımızı işimizi örgün eğitimimizi
en iyi şekilde yapacağız. Tabi ki yaygın eğitimde önemli toplumun yetişmesi
açısından. Daha sonra da bu farkındalık projeleriyle de onu çeşitlendireceğiz,
başarıya katkı sağlayacağız. Önce hedefimiz Hakkâri’yi sınavlarda bir üst sıralara
yükseltmek. Ben buna da inanıyorum önümüzdeki yıl çok daha iyi durumda
olacağız. Daha güzel şeyleri konuşacağız. Basın mensuplarımıza da eğitime
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim kısa süreli bir iş değil, bir süreç.
Onun için atalarımız "Beşikten Mezara Kadar Eğitim" diyor. Biz de hayatımızın
her alanında birinci meselemiz, görevimiz, vazifemiz önce kendimiz için,
çocuklarımız için, ailemiz için içinde yaşadığımız toplum için eğitim olacak kitap
olacak."
İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal GÜR ise, Hakkâri’deki eğitimi geliştirme
adına yapmış oldukları projelerin tanıtımı yapmak ve bunları basın mensuplarıyla
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paylaşmak amacıyla bugün bir arada bulunduklarını söyledi. Eğitim sadece Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Milli
Eğitim Bakanlığının tek
başına
altından
kalkabileceği
bir
iş
olmadığını ifade eden Bilal
GÜR, "Eğitim bir ülke
meselesidir. Eğitim demek
ekonomi, bilim, teknoloji,
gelişmişlik, kalkınmışlık
demek. Dolayısıyla biz İl
olarak bu noktada çok
şanslıyız. Sayın Valimizin bu konuda çok ciddi destelerini alıyoruz. Her yerde her
fırsatta eğitim birinci meselemiz demesi bizim eğitim camiası olarak
ayaklarımızın daha sağlam bir şekilde yere basması, daha cesaretli bir şekilde
karar almamız ve aldığımız kararların arkasında durmamızı eğitim adına bir
kaliteye oynamamızı getirdi. Bu nokrada Sayın Valimize, Kaymakamlarımıza,
kurum amirlerimize saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müdürümüz, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptıkları eğitim
projeleri ile ilgili Valimiz Sayın AKBIYIK ve basın mensuplarına bilgi verdi.
Toplantı, yapılan kahvaltıyla sona erdi.
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BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşleri Sayın Emine
ERDOĞAN Hanımefendi’nin himayelerinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Biz
Anadolu’yuz Projesi" kapsamında 2019 yılı Mart ve Nisan aylarında Hakkâri’den
250 öğrenci ve 30 görevli öğretmen İstanbul ve Muğla gezilerine uğurlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen uğurlama programlarına Valimiz Sayın
İdris AKBIYIK İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal GÜR, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol HANLIGİL
öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.
Bir araya geldiği öğrencilerle bir süre
sohbet eden Valimiz Sayın İdris
AKBIYIK, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşleri
Sayın
Emine
ERDOĞAN
Hanımefendi’ye ve projeyi yürüten
içişleri bakanlığı olduğunu belirterek
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman
SOYLU’ya da teşekkür ederek şunları
kaydetti:
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"Biz Anadoluyuz Projesi"
Hakkari’de 2018-2019 yılında
yaklaşık
250’in
üzerinde
öğrenci gönderdik. Bir önceki
dönem binin üzerinde öğrenci
gönderdik.
Bütün
çocuklarımızın Türkiye’nin her
yerini
görmelerini
Tarihi,
turistik ve kültürel güzelliklerini
görsünler istiyoruz. Şüphesiz onların gelişmesine ileride eğitimlerine de katkı
sağlayacaktır. Çocuklarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. "
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“FİKİRLER BULUŞUYOR GELECEK OLUŞUYOR
PROJESİ” MÜNAZARA YARIŞMASI
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından geleneksel hale getirilmesi
planlanan ve bu yıl ilki düzenlenen "Liseler Arası Münazara Yarışması’nın finali
Hakkari Halk Eğitim Merkezin Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Bu yıl ilki düzenlenen Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor projesi
kapsamında düzenlenen Liselerarası münazara yarışmasının finali Halk Eğitim
Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirildi. 20 okulun katılımıyla
gerçekleştirilen yarışmada eleme usulüyle finale kalan okullarımız Atatürk
Anadolu Lisesi ve Fatma Aliye Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu.
Dereceye giren okullarımıza (1. Fatma Aliye Hanım Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi 2. Atatürk Anadolu Lisesi 3. Özel İdeal Temel Lisesi) yarışma sonunda
ödülleri takdim edildi. Birinci olan okulumuzun öğrencilerine ve öğretmenine
birer yarım altın, ikinci ve üçüncü olan okullarımıza öğrencilerine ve öğretmenine
birer çeyrek altın ve dereceye giren her okula birer bilgisayar hediye edildi.
Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Sayın Abdülkadir YILMAZ,
İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal GÜR, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları
Ali KORKMAZ, Mustafa KAHRAMAN Öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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Yarışmanın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Bilal GÜR,
Her
kültür
aslında
kendi
eğitim sistemini
üretir
her
toplumda eğitim
o
toplumun
kültüründe var
olan
bilgi
deneyim
ve
tecrübelere göre
şekillenmiş olur.
Aslında bizim kültürümüzde eğitim sürecinin sonuçlarını çıktılarını hemen
görmek isteriz hemen onlara sahip olmak isteriz. Burada bu münazara
yarışmasında aslında hep söylemiş olduğumuz müsabakalardan sonra bu
müsabakaların yarışmanın sonucunda kaybeden yok aslında, belki bu
cümlenin en çok anlam bulduğu yarışma bu yarışmadır. Burada finale kadar
gelen öğrencilerimiz başta olmak üzere daha önceki turlarda elenen
öğrencilerimizin hiçbiri kaybetmedi. Aslında hepsi de kazandı.
2018-2019 eğitim öğretim yılında 2023 Vizyonunun çizmiş olduğu yol
haritasıyla yola çıktık. Bu yıl 2023 eğitim Vizyonunda aklıselim kalbi selim
gençler yetiştirmek bizim hedefimiz. Bu aklıselim gençleri yetiştireceğiz.
Evet, bugün artık yapay zeka nanoteknoloji endüstri devrimlerini
konuştuğumuz günlerde bizlerin de gençlere yönelik akıllarını çok daha iyi
kullanabilecek olan çalışmaların altına imza atmak zorunluluğumuz var işte
bundan dolayıdır ki amacımız şudur, kalbinde merhamet duygusu olmayan
ve bununla birlikte zevki selim gençleri yetiştirmekle ilgili olarak
edebiyattan
anlayan
sanattan anlayan zihniyeti
yetiştirmek zorundayız.
Ben
özellikle
her
münazara yarışmasında
çok güzel çalışmalara
şahit oldum ve burada
gençlerimizin de böyle
güzel bir çalışmanın altına
imza atmadan önce çok
ciddi hazırlandıklarını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim"
dedi.
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Yarışmanın sonunda açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanlığı
Başmüfettişi Sayın Abdülkadir YILMAZ, her yarışmanın bir kazananı bir
kaybedeni vardır. Bu yarışmanın kaybedeni olmadığını belirtirken her iki
okulu da performanslarından ötürü tebrik etti.
Bu yarışmanın aslında bir kaybedeni olmadığını ve kazananın
"kardeşlik" olduğunu vurgulayan YILMAZ, puan üstünlüğüyle birinciliği
Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alırken, ikinciliği ise
Atatürk Anadolu Lisesi göğüslemiştir dedi.
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"BİR KİTAP BİR İNSAN PROJESİ"
Valimiz Sayın İdris AKBIYIK "Bütün hemşerilerimizin, bürokratlarımızın,
öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, herkesin gündeminin eğitim olmasını
arzu ediyoruz''

İlimize geldiği günden itibaren
başlatmış olduğu "Bir Kitap Bir
İnsan
Projesi"
kapsamında
okullarında yıl boyunca en çok
kitap okuyan öğrenciler İl Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal
GÜR ile birlikte Sayın Valimiz
İdris AKBIYIK'ı ziyaret etti.
Kampanya kapsamında herkesin kitap okuyacağını ve yanında
bulunan bir kişiye de okutacağını dile getiren Akbıyık, şunları belirtti:
''Hakkari'de göreve başladığım günden itibaren öncelikli olarak
"Bir Kitap Bir İnsan" kampanyasını başlattık. Bu proje kapsamında da
her hafta bir okulumuzu ziyaret ederek, hem sevgili öğrencilerimize
hem de değerli hemşerilerimize
kampanyamızı
tanıttık. Biz bir kitap
okuyacağız bir kişiye de kitap
okutacağız. Bu böyle devam
edecek. Bizim tek gayemiz
daha başarılı, daha mutlu,
vatanını, milletini seven
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vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bunun da yolu hiç
şüphesiz okumaktan, kitaptan geçiyor. Biz her zaman söylüyoruz, bizim
birinci meselemiz kitap, eğitim diyoruz. Hakkari'de de öyle olacak.
Bütün Hakkarililerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul
müdürlerimizin
herkesin
gündeminin eğitim olmasını
arzu ediyoruz. Başarının,
hayatta mutlu olmanın yolu
eğitimden, kitaptan geçiyor.
Bunu da inşallah Hakkari'de
artıracağız
ve
Hakkari
eğitimde
kaliteye
oynayacak.'' Yapılan ziyaretin ardından Sayın Valimiz İdris
AKBIYIK öğrencilere çeşitli hediyeler ve kitap dağıttı.. Valiliğin
ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen öğrenciler İl Milli Eğitim
Müdürümüz Bilal GÜR tarafından ağırlandı. İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Bilal
GÜR:
2023
Eğitim
Vizyonu'nu da göz önünde
bulundurduğumuzda kitap
okumanın öğrencilere birçok
kapıyı açacağını ifade etti.
Ayrıca son zamanlarda
yapılan sınavlarda kitap
okuyan öğrencilerin çok daha başarılı olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim
Müdürümüz Bilal GÜR öğrencilere çeşitli hediyeler ve kitap dağıttı.
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4006 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ
Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4006 TÜBİTAK (Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Bilim Şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa
Valimiz Sayın İdris AKBIYIK, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili
Piyade Komando Albay Hamdi Ünal AKMEŞE, Vali Yardımcısı Mustafa PALA,
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal GÜR, kamu kurum Müdürleri, öğretmen, öğrenci
ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılan
Valimiz
Sayın
İdris
AKBIYIK,
öğrenciler
tarafından
çiçeklerle
karşılandı.
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Program sunumundan sonra Saygı
duruşu
ve
İstiklâl
Marşı’nın
okunmasıyla 4006 TÜBİTAK Bilim
Şenliği´nin açılışı Valimiz Sayın İdris
AKBIYIK
tarafından
yapıldı.
Ardından bir konuşma yapan İl Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal GÜR
yaptığı konuşmasında;
“Hakkari’de
artık
gelenekselleşmiş olan ve bu yıl
3.sünü
gerçekleştireceğimiz
TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliğimiz
ve
Müdürlüğümüzce
eğitim
öğretim yılı boyunca yapmış
olduğumuz sayısız çalışmanın da
sergileneceği yılsonu şenliğimize
hoş geldiniz.
2018-2019 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK 4006 kapsamında il genelinde
kabul edilen 250 projemizden İl merkezinden 120 projemiz desteklenmeye hak
kazanmıştır. Bugün burada 35 projemizi sergileyeceğiz. Öğrencilerin hayal
güçleri ve bilgileriyle şekillendirdikleri projeleri ve öğretmenlerimizin gayretli
çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı
aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen
çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her
biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir.
Sevgili öğrenciler, biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her
çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki proje çalışmalarınızın her
biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır.

Bugün burada yıl boyunca halk eğitim kurslarında usta öğreticilerimizin
yaptığı çalışmalarımızın bir kısmını da sizlerin beğenisine sunacağız.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
büyük çaba sarf ettiğimiz, Sağlıklı Bir
Gelecek Sporla Gelecek Projemizin de
3. yılındayız. 2018-2019 eğitim
öğretim yılında Sağlıklı Bir Gelecek
Sporla Gelecek Projesi kapsamında il
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genelinde mevcut 70.000 öğrencimizin 50.000’ine ulaştık. Bugün burada sağlıklı
gelecek sporla gelecek projemizin 11 dalında kazananların ödüllerini de takdim
edeceğiz.
Biz burada projelerimizi incelerken okul öncesi için farkındalık yaratmak
adına 200 kişilik anasınıfı kortejimiz çarşı merkezinde yürüyecektir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi dünyada her şey için, medeniyet için,
hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında
yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır. İşte bize düşen
ilim ve fennin ışığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu çağdaş
medeniyetler seviyesine çıkmaktır.
Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere
teşekkürlerimi sunarken gelecek yıllarda daha çok proje üretilmesini temenni
ediyorum.” Sözleri ile konuşmasını tamamladı.
Valimiz Sayın İdris
AKBIYIK ise burada yaptığı
konuşmada
“Hakkari’de
yapılacak olan yeni projelerde,
ortaya çıkacak yeni fikirlerde
gelişimde, kalkınmada proje
eğitimleri alanların, öncülük
edip büyük katkı sunacağını
belirterek şunları kaydetti:
´´Biz Hakkari’ye geldikten sonra burada bir proje koordinasyon biriminin
olmadığını gördük ve burada ilk olarak proje koordinasyon birimimizi kurduk.
Tabi bu güne kadar Hakkari’de SODES ve değişik kurum ve kuruluşların vermiş
olduğu destekler çerçevesinde bir çok proje yapılmış. Tabi Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (DAKA), teknik ve profesyonel olarak, bu işin eğitimini de
veriyor. Ancak benim gözlemlediğim kadarıyla Hakkari’de maalesef yeteri kadar
proje yok. Ya da yeteri kadar başarılı ve nitelikli proje yok. Hakkari standartlar
açısından verilere baktığımızda ekonomide, ticarette, eğitimde ve bir çok alanda
Türkiye de en son sırada yer alan ildir. Biz inşallah yapacağımız projeler ve
fikirlerle, Hakkari’yi son sıradan kurtaracağız. Valiliğimizdeki bu proje
koordinasyon birimi projelerin topluma ne kadar sirayet ettiğini ortaya koyan veri
bankası olacağını dile getiren Valimiz Sayın AKBIYIK, konuşmasına şöyle
devam etti:
Valiliğimiz bünyesinde açılan proje koordinasyon birimi Hakkari’de
yapılacak olan projelere hem öncülük yapıp koordinasyonunu sağlayacak, hem de
değişik alanlarda, örneğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı genel
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müdürlüğüne proje hazırlayacak ya da DAP’ın Büyük Elçiliğine proje
hazırlayacak ve açılan proje başlıklarını takip edip tüm birimler ve ilgililere
duyuracaktır. Şuanda bizim için önemli olan 3 projemiz var. Birincisi kayak
merkezimizde yapılacak olan otel projemizi hayata geçireceğiz ve bununla ilgili
gerekli çalışmalar şu anda devam ediyor. Diğer projemiz ise burada Türkiye’nin
en zengin Çinko madenleri var. Bunların Türkiye’ye getirisinin kalabilmesi için
bir tesisin kurulması gerekiyor. Tabi burada bir tesisin kurulması ülke
ekonomisine yaklaşık olarak, 1 Milyar Dolar civarında bir katkı sağlayacak. Yine
Nehirde kurulacak inanç turizmi için kurulacak bir külliye de büyük katkı
sağlayacak. İlimizin proje potansiyeli oldukça yüksek. İnşallah bizim bu proje
birimimiz proje hazırlayıp uyguladıktan sonra, bu işin de çok kolay olduğunu
göreceğiz. Burada yapılacak olan projeler insanımıza her şekilde dokunacak daha
anlamlı olacak ve direk olarak onların hayatına katkı yapacaktır´´.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hakkâri’de yapılan 250 projeden 120
tanesi kabul edilerek destek almaya hak kazanmıştı. Bu projelerden 35 tanesinin
sergilendiği stantları gezen Valimiz Sayın AKBIYIK, öğrencilerin hazırlamış
olduğu projeleri yakından inceleyip, projeleri hazırlayan öğrencileri tebrik ederek
başarılarının devamını diledi.
Program yıl boyunca düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceye giren
öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.
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“FİKİRLER BULUŞUYOR GELECEK OLUŞUYOR
PROJESİ” BİLGİ YARIŞMASI
2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor"
projesi kapsamında liseler arası bilgi yarışması yapıldı.

Yarışmaya İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Bilal GÜR, İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcıları Ali
KORKMAZ, Mustafa KAHRAMAN
Şube
Müdürleri
Öğretmen
ve
öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirmiş olan yarışmanın
formatını beğendiğini ifade eden İl
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal
Gür, şu ifadelere yer verdi: "2023
Eğitim
Vizyonunun
ruhunu
yansıtabildiğimiz sürece okullarımızın
daha nitelikli hale gelecek. Amacımız
çocuklarımızın bilgili, donanımlı, kültürlü, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek
bireyler olabilmelerini sağlamaktır.
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Her öğrencinin rakibinin kendisi olduğunu belirten Sayın Gür, Her geçen
süreçte öğrenci, bir önceki başarısına göre kendini yenilemeli, kendi başarı
seviyesini yükseltmelidir.”

"Fikirler Buluşuyor Gelecek
Oluşuyor" projesi kapsamında liseler
arası bilgi yarışması finali yapıldıktan
sonra, başarılı olan öğrencilerimize
ödülleri verildi.

33

34

35

KODLA HAKKARİM PROJESİ KAPSAMINDA
ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ
İlimizde 4 Şubat 2019 tarihi itibarı ile uygulamaya koymuş olduğumuz Kodla Hakkarim
projesi kapsamında öğretmen eğitimleri başladı.

Hakkari Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu kapsamında yeni ders müfredatlarına
entegre ettiği bilgi işlemsel düşünme ve yazılım geliştirme konularında öğretmenleri ve
öğrencileri bilgilendirmek, kodlayabilen ve yazılım geliştirebilen öğrenciler yetiştirebilmek,
öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek, yetenekleri doğrultusunda Hakkari´nin ve
dolayısıyla ülkemizin geleceğine katkıda bulunabilmelerini sağlamak amacıyla öğretmen
eğitimleri ile başlayıp önce öğretmenlerde farkındalık yaratıp, bilgi sahibi olmalarını;
sonrasında öğretmenlerimizin aldığı eğitimleri öğrencilerine yansıtmalarını sağlayarak her
derece ve türdeki okullarımızda öğrencilerimizin kodlama ve yazılım hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak, daha sonrasında yetenekli öğrencileri belirleyerek bunları robotik ve
kodlama atölyelerinde eğitime almak ve tüm bunlarla beraber vatandaşlardan da bu alanda ilgisi
ve yeteneği olanlara destek olmak, gerektiğinde eğitim vermek ve yardımcı olmak amacıyla
yola çıktığımız Kodla Hakkari´m Projesi kapsamında ilk öğretmen eğitimlerimiz İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Bilal GÜR´ün ve Müdür Yardımcımız Mustafa KAHRAMAN´ın
katılımıyla başladı...
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SAYIN VALİMİZ GENÇLERLE BERABER
Hakkâri Valimiz Sayın İdris AKBIYIK, Gençlik Merkezinde kitap okuma
etkinliğinde bulunan gençleri ziyaret ederek okudukları kitap ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Türk yazar Nurettin
TOPÇU’nun
"Büyük
Fetih"
adlı
kitabını
okuyan lise öğrencisi
gençlerle bir araya gelen
Valimiz
Sayın
AKBIYIK, Fatih Sultan
Mehmet ve İstanbul’un
fethinin çok yönlü bir
şekilde ele alındığı kitap üzerine sohbet etti.

Gençler, okudukları kitaptan
edindikleri bilgileri Valimiz Sayın
AKBIYIK ile paylaştılar. Valimiz
Sayın
AKBIYIK,
kaleme
alınan kitabın içeriği ile ilgili gençlere
bilgiler aktardı.

Daha önce "Bir Kitap Bir
İnsan" projesini başlattıklarını
anımsatan
Valimiz
Sayın
AKBIYIK, okumanın önemine
değinerek, "Kitap insan kadar
insan kitap kadar değerlidir. Bol
bol kitap okuyun, test çözün ve
ders çalışın. Üniversiteye geçince
kitap okumanın faydalarını çok
daha iyi anlayacaksınız. Bundan sonra vakit buldukça inşallah sizlerle bir araya
gelerek okuduğunuz kitap üzerine sohbet edeceğiz." şeklinde konuştu.
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Ziyarette Valimiz Sayın İdris
AKBIYIK’a İl Emniyet Müdürü
Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal GÜR, İl
Müftüsü Faruk GÜRBÜZ, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit
GÜLDAL ve Gençlik Merkezi
Müdürü Fahri GÜLDAL da eşlik etti.
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VALİMİZ SAYIN AKBIYIK, İLİMİZDE AÇILAN
MESLEKİ VE TEKNİK KURSLARI ZİYARET ETTİ
Hakkâri Valimiz Sayın İdris AKBIYIK, eşleri Sayın Sevim AKBIYIK
Hanımefendi ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan
mesleki ve teknik kursları ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mustafa KAHRAMAN, İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Erol HANLIGİL, Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Tahir TEKİN
ve çalışanlar tarafından karşılanan
Valimiz Sayın AKBIYIK, burada
açılan mesleki ve teknik kursları gezdi.

Valimiz Sayın AKBIYIK ve eşleri Sayın Sevim AKBIYIK Hanımefendi,
giyim, nakış, el sanatları ve benzeri dallarda açılan kurslarda eğitim gören
kadınlarla sohbet ederek yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri yakından
incelediler.

Burada
basın
mensuplarına açıklamada
bulunan Valimiz Sayın İdris
AKBIYIK, Halk Eğitim
Merkezi
Müdürlüğü
bünyesinde değişik dallarda
açılan mesleki kursları
ziyaret ettiklerini belirterek,
şunları kaydetti:
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"İlimiz merkezinde
Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü bünyesinde
yaklaşık 547 kurs açılmış
durumda. Bu kurslara
çoğunluğu bayanlardan
oluşan 6 binin üzerinde
kursiyer
katılıyor.
Kursiyerlerin bir kısmı
hobi, bir kısmı meslek
edinme, bir kısmı da gelir elde etmek amacıyla kurslarımıza katılıyor. Bizim
kadınlarımızı da erkeklerimizi de çağın gerektirdiği en iyi şekilde eğitmemiz
gerekiyor. Birinci hedefimiz esas meselemiz Hakkâri’de eğitim diyoruz, kitap
diyoruz. Tabi ki bu eğitim sadece örgün eğitimi, okullardaki eğitimi-öğretimi
kapsamıyor. Burada yaşayan bütün insanlarımızın tamamını her anlamda arzu
ettikleri eğitimi almalarını gerektiriyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri bu
anlamda çok önemli bir görev yapıyor. Hakkâri İl Merkezinde 547 kursa 6 binin
üzerinde kursiyer katılıyor. İlçelerle beraber İlimiz genelinde ise 12 bin civarında
insanımız bu kurslardan faydalanıyor. Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğumuz hem
müzikte, hem tiyatroda ve diğer alanlarda çok güzel performanslar sergiliyorlar.
Halk eğitim olarak orada çok çeşitli kurslarımız var. Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü ile de "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projemiz var. Bu proje
kapsamında 3. ve 4. sınıfta okuyan yaklaşık 4 bin civarında çocuğumuz yüzme
öğreniyor. Yine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile kayak merkezimizde
bu sene 10 bin çocuğumuza kayak kursu vermeyi hedefliyoruz. Tabi bunların
kurumlar arası işbirliği de önemli. Gerekli her türlü ihtiyaçları diğer
kurumlarımızın da desteğiyle karşılıyoruz. İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfımız ve Belediyemizin de destekleriyle bu kursları
gerçekleştiriyoruz. Amacımız, her anlamda Hakkâri’nin Türkiye standartlarını
yakalaması. Bunun için birçok projemiz var. Daha önce de hep vurguladığımız
şey eğitimde birinci hedefimiz
Hakkâri’yi
son
sıralardan
kurtarmak. "Bir Kitap Bir İnsan" gibi
birçok projemiz var. Yine SODES
projelerimiz var, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfının, sivil toplum
örgütlerinin. Yaklaşık 20’in üzerinde
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projemiz 2017-2018 yılında gerçekleştirildi. Toplumun her kesimine de hitap
etmeye çalışıyoruz. İleri ki günlerde engellilerimizle de ilgili Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğümüzün bir kursu olacak. Rehberlik ve Araştırma Merkezi de
bunun çalışmasını yaptı. 60 civarında engelli vatandaşımız da burada el sanatları
kurslarına devam edecekler. Tabi bu kurslar küçükte olsa kadınlarımıza,
engellilerimize gelir getirici katkı da yapıyor. O anlamda hepsi önemli. Biz Valilik
olarak Halk Eğitim Merkezi kurslarını önemsiyoruz. Çünkü bizim kadınlarımız,
annelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız hepsi gönüllü olarak buraya geliyorlar ve
bir meslek ediniyorlar. Daha başarılı oluyorlar, güzel ürünler ortaya koyuyorlar.
Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü toplumun
her alanda eğitilmesi
yönünde önemli bir
kuruluşumuz. İnşallah
bundan sonra daha gelir
getirici
istihdama
dönük
Hakkâri’de
işsizliği
azaltmaya
katkı yapacak kursların
olması için de Valilik ve Kaymakamlıklarımız olarak proje desteklenmesi
anlamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, Milli Eğitim Müdürlüklerine
gerekli desteği sağlayacağız."
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"ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN" KAMPANYASI
KAPSAMINDA İLİMİZDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
İçişleri Bakanlığımızca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla
"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı
başlatılan uygulama kapsamında Hakkâri İlimizde etkinlik gerçekleştirildi.

Valimiz Sayın İdris AKBIYIK, etkinlik kapsamında Gençlik Caddesi’nde bir
araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlara düdük, anahtarlık ve not
defteri hediye etti. Öğrencilere İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının Yaya
Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edildiğini bu kapsamda yayaların öncelikli
olduğuna dair farkındalık yaratmak amacıyla hep birlikte yürüyeceklerini belirten
Valimiz Sayın AKBIYIK, "Ayrıca İçişleri Bakanlığımız tarafından kırmızı düdük
kampanyası da başlatıldı. Trafikte kaza yapan ağabeylerimizi, ablalarımızı,
amcalarımızı, ablalarımızı ikaz etmek için bugün kırmızı düdük de hediye
ediyoruz. Sürücüler, kırmızı ışıkta geçiyorsa yayayı gördüğünde durmuyorsa
hemen düdüğü çalarak ikaz ediyoruz" dedi.
Daha sonra Valimiz Sayın AKBIYIK, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa
BALIK, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri ÖZTÜRK, İl Emniyet Müdürü
Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal GÜR, kurum
müdürleri, öğretmen, öğrenci, STK temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte Gençlik
Caddesi’nden Çevre Yoluna müteakip çarşı merkezine kadar hep birlikte
yürüdüler. Öğrencilerin "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Öncelik Yaşayan
Adımlar" yazılı afiş ve pankartlar taşıdığı yürüyüşte Valimiz Sayın İdris
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AKBIYIK, taksi duraklarındaki sürücülere de düdük ve uygulama ile ilgili broşür
dağıtarak hep birlikte trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.
Çarşı merkezinde son bulan yürüyüş sonrasında basın mensuplarına bir
açıklama yapan Valimiz Sayın İdris AKBIYIK, "Öncelik Hayatın, Öncelik
Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan Trafikte Yaya
Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası kapsamında bugün öğrenci,
öğretmen, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla hep birlikte yürüyüş
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Valimiz Sayın AKBIYIK, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığımız, Bakanlar Kurulu’muz 2019 yılı Yaya öncelikli
Trafik Yılı olarak ilan etti. Bugün Türkiye’nin her yerinde İçişleri Bakanımız,
Yardımcıları, Valiler, Kaymakamlar, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ve
vatandaşların katılımıyla yayaların öncelikli olduğuna dair farkındalık yaratmak
amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Biz de bu farkındalığı oluşturmak amacıyla
bugün Hakkâri’de yürüdük, etkinlik yaptık. Ülkemizde her yıl yüzlerce binlerce
insanımız trafik kazlarında vefat ediyor veya yaralanıyor. İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman SOYLU’nun çabalarıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve
Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde son

yıllarda ülkemizde trafik kazalarında ölümler, yaralanmalar büyük oranda azaldı.
İnşallah hiç olmaz. Türkiye’de Avrupa ve dünyanın gelişmiş ülkeleri gibi
yayaların güven içerisinde önceliklerini kullandığı trafik kazalarının en aza
indirildiği bir yıl olur. Bu da sürücüler olarak yayalar olarak kurallara uyduğumuz
müddetçe olur. Öncelik hayatın, öncelik yayaların diyoruz."
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HAKKÂRİ’NİN ÖZEL ÇOCUKLARINA ÖZEL MATERYALLER
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için hazırlanan, “Özel Çocuklara
Özel Materyaller” projesi tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımı ile
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
yapılan törenin ardından özel
eğitim
öğrencileri
için
geliştirilip üretilen 50 tır
materyalin ilk partisi ülkemizin
7 bölgesine dağıtılmak üzere
yola çıkmıştı.
Bugün Hakkâri’ye gelen
Özel Materyal Tırını İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal GÜR
,Şube Müdürü Sait EDİŞ ve Özel Eğitim Öğretmenleriyle birlikte karşıladı.
Müdür GÜR, Özel eğitim materyallerinin ilimize gelmesinin ardından yaptığı
açıklamada “Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Özel Çocuklarımız Özel
Çalışmalar yapılmaktadır. Özel Eğitim alan “Özel Çocuklarımız” için her zaman
daha iyisini yapmak gayretindeyiz. Bu
kapsamda ilimiz merkezine en uzak
köyümüzde bile özel çocuklarımız için
açtığımız özel eğitim sınıflarımız
mevcuttur. Bunların ihtiyaçlarını milli
eğitim müdürlüğü olarak gidermek
için birçok çalışma yaptık. Bugün de
bakanlığımız
tarafından
bu
çocuklarımızın eğitim aldığı okul ve sınıflarımız için geliştirilen 36 takım eğitim
materyali ilimize geldi. Bakanlığımızı
hedefi tüm özel eğitim ihtiyacı olan
tüm
çocuklarımızın
eğitime
erişimlerini sağlamak ve eğitim
ortamlarını dünya standartlarında
eğitim materyalleri ile donatarak
okullarımızın kapılarını mutluluğa
açmaktır. Özel eğitim ihtiyacı Özel
Eğitim alan bütün çocuklarımızın
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güncel eğitim materyallerine ulaşabilmeleri için bakanlığımızın desteğiyle tüm
okul ve sınıfların ihtiyaçları karşılanacaktır. ” dedi

Alanında ilk olma özelliği taşıyan ve ülkemizde normal gelişim gösteren
öğrencilerin eğitim gördüğü okullarımız bünyesinde açılan hafif ve orta-ağır
düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere yönelik hizmet veren özel
eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarında eğitim alan özel çocuklarımız için
gönderilen bu materyaller; okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım,
günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim vb. alanlardaki becerilerin
kazandırılmasına yönelik hazırlanmıştır.
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OKULLARIMIZ "BEYAZ BAYRAK VE
BESLENME DOSTU OKUL PROJELERİ”
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokoller gereği
2006 yılında "Beyaz Bayrak" 2010 yılında "Beslenme Dostu Okul" projeleri
hayata geçirilmiştir. Projeler kapsamında başarılı olan okullara Beslenme Dostu
Okul Sertifikası ve Beyaz Bayrakları düzenlenen belge töreni ile verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programa Valimiz Sayın
İdris AKBIYIK, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, İl Milli
Eğitim Müdürümüz Bilal GÜR, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah KARA, kurum
müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Bilal GÜR; "2006 yılında "Beyaz
Bayrak", 2010 yılında da "Beslenme
Dostu
Okul"
projeleri
hayata
geçirilmiştir. Projeler kapsamında
2018-2019
yılında
yapılan
denetimlerde beslenme, temizlik ve
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hijyen kurallarına uyduğu belirlenen 17 okulumuz Beslenme Dostu Okul ve 36
okulumuz da Beyaz Bayraklı Okul Sertifikası almaya hak kazandı.26 okulumuz
da daha önce bu belgeye sahipti. 2018-2019 yılında başarı oranı yüzde 130 artarak
beyaz bayraklı okul sayısı 62 olmuştur. Yine bu okullarımızdan 17 tanesi
Beslenme Dostu Okul projesinde başvuru yaparak ilimizde ilk defa Beslenme
Dostu Okul Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
Medeni toplumlarda hijyene, dengeli beslenmeye ve sağlığa verilen önem
bellidir. Ülkemizin geleceği için sağlıklı nesiller yetiştirmemiz, geleceğe umutla
bakmamız için çok önemlidir. Çocuklarımızın zamanlarının en fazla geçtiği yerler
de okullarımızdır. Öyleyse okullarımızı temiz tutmak ve onlara ev ortamındaymış
gibi beslenme imkanlarını sunmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple okul
ziyaretlerimde mutlaka okul kantinlerini dolaşarak yönetici, öğretmen ve
öğrencilerimizle dengeli ve sağlıklı
beslenme ile ilgili görüş alış
verişlerinde bulunuyoruz. Sağlık ve
Tarım Müdürlüklerimizle birlikte
güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu
çalışmalar devam edecektir. Bu arada
da diğer okullarımızın da beyaz bayrak
ve beslenme dostu okul standartlarını
yakalaması gerektiğini sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Beslenme Dostu
Okul ve Beyaz Bayrak Sertifikası almaya hak kazanan okullarımızın bunu
başardıklarını görüyoruz. Okul idarecilerimizin bu yöndeki gayretlerinin
devamını umuyor, yaptığınız çalışmaların diğer okullarımıza da örnek olmasını
diliyorum" dedi.
Daha sonra programda bir konuşma yapan Valimiz Sayın İdris AKBIYIK,
"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu İşbirliği Protokolü" kapsamında beslenme,
temizlik ve hijyen kurallarına uyan okullara beyaz bayrak ve sertifikalarını
dağıtacaklarını söyledi.
Valimiz Sayın AKBIYIK, şunları kaydetti:
"Devletimizin, velilerimizin ve bizlerin de çok önem verdiği okullarda
çocuklarımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim-öğretim görebilmeleri için
Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız arasında 2006 yılında
imzalanan Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü 2015 yılında 4 yıl süreyle geçerli
olmak üzere yeniden imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Böyle bir iş birliği
içerisinde hem okullarımızı sosyal projelere teşvik etmek, neler yapmaları
gerektikleri konusunda yol göstermek hem de bunun neticesinde bu standartlara
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ulaşanlara beyaz bayrak vermek üzere bir çalışma başlatılmıştır. 2018 yılına kadar
Hakkâri genelinde 25 okulumuz beyaz bayrak sertifikasına sahip iken,
arkadaşlarımızın bu konudaki özverili çalışmaları sonucunda bu yıl da 82
okulumuz denetlenmiş olup 2018-2019 yılında bu sayı 61' e yükselmiştir. Gelecek
seneki hedefimiz tabi ki bu sayıyı 61'de bırakmak değil, okullarımızın yüzde
90'ınını beyaz bayrak sertifikası alacak standartlara yükseltmektir."
Beyaz bayrak demek okullarımızın bahçelerinin, lavabolarının, sınıflarının
temiz ve hijyenik olması, yani sağlıklı bir eğitim ortamı demektir diyen Valimiz
Sayın İdris AKBIYIK, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yine Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız arasında 2010
yılında imzalanan Beslenme Dostu Okul Programı, 2016 yılında 4 yıl geçerli
olmak üzere yeniden imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu işe gönül veren

mesai arkadaşlarımızın emekleri sonucunda İlimiz genelinde 17 okulumuz ilk
defa Beslenme Dostu Okul Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. "Beslenme
Dostu Okullarımız", beslenme alışkanlıkları ve okul sporları alanlarında
yürüttükleri çalışmalarla öğrencilerimizin sağlık ve beslenme konusunda bilinçli
bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı, okul kantinlerinde sağlıklı ürünlerin
satılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Buradan okul yöneticisi
arkadaşlarımıza bir kez daha okul kantinlerinde gençlerimizin ve çocuklarımızın
gelişimini olumsuz yönde etkileyecek yiyecek ve içeceklerin satışına müsaade
etmemelerini hatırlatmakta yarar görüyorum. Yemekhane ve kantin gibi
birimlerde hijyen eğitimi almış kişilerin çalıştırılabileceğini hatırlatıyor ve aksi
bir durum ile karşılaşıldığında hem yöneticilerimizin hem de öğrencilerimizin bu
konuda üzerine düşen görevleri yapacağına inanıyorum.
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Kıymetli okul yöneticilerimiz, okul sağlığı ve hijyeni ile öğrencilerimizin
sağlıklı beslenmesi hususlarında Bakanlığımızın yönetmelikleri ve genelgeleri
istikametinde çalışmalarınızı sürdürünüz. Unutmayınız ki yavrularımızın beden
ve ruh sağlıklarını korumak bizlerin ilk ve en temel görevidir. Çalışmalarımızı bu
minval üzere şekillendirmek ve sürdürmek bizlere emanet edilen nesillere sahip
çıkmak anlamına gelmektedir.
Bu projeler, eğitim kurumlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevreye
kavuşturulması ve okullar arasında temizlik, hijyen, okul kantini gibi konularda
olumlu bir rekabetin oluşmasına ortam hazırlayacaktır. Tıp dünyasının, bugünün
ve geleceğin hastalıkları sıralamasında üst sıralarda yer verdiği obezite ile
mücadeleye devlet olarak bizler de çok önem veriyoruz. Obezite ile mücadeleye
çocuklarımızın oturduğu sıralardan, okudukları okullardan başlamak elzemdir.
Yanlış beslenme alışkanlıklarının önüne geçilmesi için, okul kantinlerinin ilgili
yönetmelikler doğrultusunda dizayn edilmesi, denetimlerinin yapılması ve en
önemlisi toplum olarak sağlıklı beslenme bilincinin kazanılması gerekmektedir.
Okullarımızda temiz ve hijyenik bir ortam oluşturulmalı, daha sonra bu temiz
ortama uygun, öğrencilerimizi sağlıklı yiyeceklerle buluşturmalıyız. Ayrıca
okullarımızın fiziksel aktivite ve spor kültürü programı hazırlayarak yavrularımızı
eğitmeliyiz. İşte tüm bunlar, bir okulun sağlıklı birey ve sağlıklı toplum yetiştirme
konusunda üzerine düşeni tam olarak yaptığının göstergesidir. İlimizdeki tüm
okulların bu standarda kavuşması için başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak
üzere, tüm paydaşlarımız gerekli duyarlılığı gösteriyorlar göstermeye devam
edeceklerdir. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmek her öğrencimizin en tabii hakkıdır. Valilik olarak bizler de ilimizdeki
okulların beyaz bayraklı, beslenme dostu okul kategorisinde yer alması için tüm
okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz."
Daha sonra Valimiz Sayın AKBIYIK ve beraberindeki protokol üyeleri
tarafından beslenme, temizlik ve hijyen kurallarına uyan okullara pirinç levha ve
sertifikaları verildi.
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SPORU VE
SANATI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR
Hakkâri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 20162017 eğitim öğretim yılı yaz tatilinde gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan
uzaklaşması, sağlıklı bir yapıya sahip olması, yaz tatillerinin eğlenceli dolu dolu geçmesi ve
sosyal sorumluluk kapsamında başlatılan Milli Eğitim Müdürlüğü Yaz Spor okullarımız bu yıl
da açılmıştır. Beden eğitimi bölümünden mezun olan 120 kişinin görev alacağı ve bağlamda
istihdam sağlanacak Yaz okullarında 12 branşta

Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, Futsal, Badminton, Paten, Atletizm,
Hentbol, Yüzme, Dart) 7-8 bin öğrencinin faydalanması planlanmaktadır. Yaz spor
okullarımızda Milli eğitim müdürlüğüne ait Halı saha, spor salonları ve okul bahçelerinden
yararlanılacaktır. Merkeze uzak mahallerdeki çocukların merkezdeki salonlara gelmeleri zor
olduğu için bu mahallerde bulunan okulların bahçelerinde kurslarımız açılmıştır. Bağlar, keklik
pınar, biçer, sümbül, berelen gibi mahaller dışında Geçitli, Üzümcü, Taşbaşı, Çimenli gibi
köylerimizde de kurslarımız açılmış ve oradaki çocuklarımızın da sporla tanışması sağlanmıştır.
Bu yıl ayrıca Müzik, resim, fotoğrafçılık ve halk dansları alanında da kurslarımız
açılacaktır. Reng-i Hakkari sanat topluluğunda görev alan Halk Eğitim usta öğreticilerimizin
eğitim vereceği bu kurslarımızda öğrenci sayılarının artması durumunda dışarıdan da usta
öğretici görevlendirilmesi yapılabilecektir. Spor ve Sanat kurslarımız için Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne başvurular yapılabilecektir. 6-18 yaş aralığında herkesin başvurabileceği kurslar
tamamen Ücretsizdir.
Bunların dışında Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Üniversiteye (TYT-AYT)
yönelik yaz kurslarımız açılmış olup bu bağlamda 12. Sınıfta okuyan ve gelecek yıl sınava
girecek 430 öğrencimize yaz boyunca eğitim verilecektir.
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BİRİM ÇALIŞANLARIMIZ

Adı Soyadı

Görevi

Ekibi

Erol HANLIGİL Şube Müdürü

E-posta

Birim
erolhanligil@hotmail.com
Yöneticisi

Hurşit DEMİR

Öğretmen

PEK

Gülnur UĞUZ

Öğretmen

ASKE

gulnur30@hotmail.com

Ekrem TANSU

Öğretmen

ASKE

ekremtansu@hotmail.com

Ertan ERİK

Öğretmen

PEK

psik.dan.hursit@gmail.com

erterk14@gmail.com
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