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Önsöz
Her geçen gün gelişen ve ilerleyen bir zamanda yaşamaktayız. Her alanda olduğu gibi
eğitim alanında da gelişmeler tüm hızıyla kendini göstermektedir. Medeni bir toplum
seviyesine çıkmak, hedefimizi gerçekleştirebilmek için teknolojinin tüm imkânlarını
kullanarak işbirliği içinde, azimle ve sabırla çalışmaktayız. Çok farklı imkanlara sahip olan
Türkiye’miz, güçlü ve gelişen bir ülke olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yenilikçi bir
anlayışla yürütülen çalışmaların her geçen gün arttığı, bilgi ve teknolojinin en önemli
değerlerden olduğu günümüzde eğitim kurumlarının bu yenilik ve gelişmelerden uzak
durması mümkün değildir.
Bakanlığımızın, son dönemlerde bilgi ve iletişim alanındaki yatırımları, okullarımızın
teknolojik alt yapısını güçlendirmiş bu durum öğretmenlerimizin teknoloji becerilerinin
geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Yirmi birinci yüzyılın eğitim anlayışı bilimsel ve akılcı
düşünme becerisine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı olan, bilgiyi ezberleyen değil; bilgiye
ulaşabilen ve bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen,iletişim kurma becerisine sahip, teknolojiyi
etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen insanlığın ortak değerlerini sahiplenebilen,
üretken, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyleri yetiştirme anlayışıdır. Biz eğitimciler
de bakanlığımızın belirttiği millî ve yerli hassasiyetimizi gerçekleştirme amacı doğrultusunda
çalışmalarımızı sürdürerek, kendi değerlerimizi koruyarak, dünyaya uyum sağlayan nesilleri
yetiştirme gayreti içerisinde olmalıdır.
Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik araştırma
geliştirme projeleri üretmekte eğitimle ilgili bir çok yeni atılım yapmakta ve uygulamaktayız.
Yaşadığımız salgın döneminde de Müdürlüğümüz tarafından ilimizde gerçekleştirilen uzaktan
eğitim süreciyle de çalışmalarımız devam etmiş, bu zorlu süreç içinde öğretmenlerimizin
becerilerinin artırılması amacıyla bazı faaliyetlerimiz olmuştur.
Eğitimde kaliteyi yükseltmek adına yürütülen çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu
çalışmalar kurumumuzun gelişmesini ve eğitimde kalitenin artmasını sağlamaktadır. Bütün bu
çalışmaların ülkemizin aydınlık yarınları için hayırlı olmasını yürekten temenni ediyorum.
Hasan TEVKE
İl Milli Eğitim Müdürü
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Bakanlığımız bünyesinde genel amaç ve ilkeler doğrultusunda kişilerin ve toplumun
bütünsel eğitimini ve gelişimini sağlayarak, donanımlı, ahlaklı, erdemli, üretken, insan
haklarına saygılı, girişimci bireyler yetiştirmek, bilimin ışığında tüm okul ve kurumlarımızın
gelişmesini sağlamak misyonuyla hareket ederek insan merkezli eğitim anlayışıyla eğitimde
sürekliliği, milli birlik ve beraberlik bilincini özümsemiş, toplumun istek ve gereksinim
duyduğu objelere karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren öz değerlerini koruyarak yeni
yaklaşım ve uygulamaları yaşama geçiren dinamik bir kurum olma vizyonumuzla sürekli en
iyiye ulaşma azmiyle başarıya giden yolda ilerliyoruz.
Bu hedeflerle Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda, istikbalimizin teminatı olan
öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmenin bir istiklal meselemiz olduğu düşüncesiyle hareket
edip gerçek güce eğitilmiş bir nesil ile sahip olacağımızı unutmadan hedeflerimizin
kutsallığını hizmetlerimizde göstermek en büyük idealimizdir. Geleceğimizin teminatı olan
gençlerimiz için yapılan tüm yatırımlar ve çalışmalar ülkemizin daha güçlü olmasını
sağlayacaktır.
Van denince bir çok tarihi ve turistik yer aklımıza gelmektedir. Akdamar Adası, Van
Gölü ve çevresi, Van Kalesi bunlardan bazılarıdır. Bu tür yerler Van’ımızın Türkiye
genelinde ve Dünyada tanınmasını sağlayan nadir yerlerdir. İlimizin güzide tarihi ve turistik
yerlerinin gezilmesi, görülmesi için çeşitli tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır. Temennimiz
insanların buraları merak ederek gelmeleri ve buradaki büyüleyici atmosferi solumalarıdır.
Dergimiz aylık olarak bundan sonra yayın hayatına devam edecektir. İkinci sayımızda
İlimizde Ocak ve Şubat ayı içerisinde yapılan bazı etkinliklere ve çeşitli çalışmalara yer
verdik. Dergimizde dolu dolu bir içerikle karşınızda olmak bizi gururlandırıyor.
Bu derginin çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Şakir SIĞINÇ
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
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Van Halk Kütüphanesi

Yaklaşık 2 yıldır güçlendirilmesi ve restorasyonu yapılan İlimiz eski sanat okulu
kütüphane olarak kapılarını okuyucularına açtı. Çevre düzenlemesi tamamlanmasının
ardından kütüphane resmi olarak faaliyete girecek.
Okuyucuların kütüphaneye kabul edilmesinin ilk gününde Vali Mehmet Emin Bilmez,
beraberindeki il protokolü ile kütüphaneyi ziyaret etti.
Vali Bilmez, yapılan çalışmalar sonrası çok güzel bir kütüphanenin Van'a
kazandırıldığını belirterek, "Eski sanat okulumuz 2 yıllık bir çalışma ve restorasyon sonrası
şirin bir kütüphaneye dönüştü. Vatandaşlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz, ders çalışmak,
ödünç kitap almak ve süreli yayınları takip edebilmek için burayı ziyaret edebilirler. Kültür
Bakanlığı, Kütüphane Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve DAKA çok güzel bir ortam
hazırlamışlar. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Kültür Bakanlığı bize her türlü desteği
verdi. Çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra resmi olarak açılışını yapacağız. Kütüphanemiz
sabah 08.00 ile akşam 19.00 arası açık olacak" dedi.
Vali Mehmet Emin Bilmez ile birlikte kütüphanedeki incelemelere, Ak Parti Van
Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Vali Yardımcıları Ömer
Faruk Canpolat, Adem Balkanlıoğlu, ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE katıldı.
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Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun Açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile
Organize Sanayi Bölgelerinde (MESEM) Mesleki Eğitim İrtibat Bürolarının açılması
kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Van Organize Sanayi
Bölgesi arasında bir protokol imzalanmıştır. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan
(MESEM) Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun açılışına Van Vali Yardımcısı Sayın
Yavuz ARSLAN,Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet ASLAN, İl Milli Eğitim Müdür
Vekili Şahin UÇKAN, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep TÜRK, İl Milli Eğitim Tesis
Müdürü Ömer ŞAKİ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Meslek Liseleri Koordinatörü Çetin
DEMİR,Murat DEMİR, Mehmet Erdemoğlu MTAL Müdürü Ercan TÜRKER, Müdür
Yardımcısı Erdal BULUT, Birçok Meslek Lisesinden öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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Van İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Van 112 Acil Çağrı Merkezi
Arasında İşbirliği Protokolü" nü imzalandı

Tuşba İlçe Kaymakamı Furkan DUMAN, Van İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan
TEVKE ve Van 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü V. Yadigar ERGÜL' ün katılımıyla,
okullarda 112 çağrı numarasının tanıtımının yapılması ve farkındalığın arttırılması amacıyla
gerçekleştirilen " Van 112 Acil Çağrı Merkezi ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında
İşbirliği Protokolü" Kaymakamlık makamında imzalandı.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Türkiye' de 81 ilde
aktif ilde aktif olarak faaliyet gösteren bir kurumdur.
İmzalanan protokolün gerekliliği "112 acil çağrı merkezinde; 110 İtfaiye, 112 Sağlık,
122 Afad, 155 Polis, 156 Jandarma ve 177 Orman olarak bilinen farklı acil durum numaraları
"TEK" Acil Çağrı numarası olan '112' çatısı altında toplanmıştır. Diğer numaralar arandığında
artık 112 Acil Çağrı Merkezi ' ne yönlendirilmektedir. Öğrencilerin, değişen numaraların
hangileri olduğu yönünde bilgilendirilmesi gerekmektir. Ayrıca 112 Acil çağrı merkezi ilde
faaliyete geçtiği günden bu yana gelen aramaların % 83' ü gereksiz aramalardan oluşmaktadır.
Bu Protokolle birlikte Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm okullarda
öğrenim gören öğrencilerin, bütün acil çağrı numaralarının 112 olarak tek numara birleştiği
konusunda bilgilendirilmesi ve gereksiz aramalar konusunda bilinçlendirilmesi
amaçlanmaktadır. " ifadeleriyle belirtilmiştir.

vanilmem

vanilmem

9

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Çanakkale Ruhu
18 Ocak 2022 tarihinde sabah seansında Edremit Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, öğleden sonraki seansta ise İpekyolu Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesinde
Çanakkale Ruhu adıyla öğrencilere yönelik bir program yapılmıştır. Programa İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Hasan TEVKE, Müdür Yardımcımız Recep TÜRK, Şube Müdürümüz
Şakir SIĞINÇ, İl Jandarma Komutanlığından gelen heyet, Okul İdareci ve Öğretmenleri, ArGe Birimi ve İl geneli liselerden öğrenciler katıldı.

İsmi anıldığında yüreklerin titrediği şehirdir Çanakkale. Ülkenin hemen her yanı mahşer
yeri adeta. Kafkasya cephesinde Ruslar taarruzda, Seddülbahir’de Türk askerleri düşman
saflarını topa tutuyor. Bir diğer cephe ise Irak. Birinci Dünya Savaşı, dört taraftan kuşatmış
imparatorluğu. Lakin asıl mahşer Çanakkale’de yaşanıyor. Akif mısralarına gözyaşlarını
ekliyor: “Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor / Bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler
batıyor!..”
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Slaytlar eşliğinde yapılan konuşma ve sunumuyla Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Ahmet Nedim KİLCİ konuk olarak katıldı. Program boyunca katılımcılar arasında oldukça
duygusal anlar yaşandı.

Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller
Öğrencilerimizin, tarihimize yön veren ve topluma önderlik eden alimler, aydınlar ve
entelektüellerin hayat hikayelerini öğrenerek onları, rol model edinmelerini sağlamak
amacıyla Van ili genelinde gerçekleştirilen bir projedir. Bu bağlamda, öğrencilere örnek
olabilecek şahsiyetleri tanıtarak, öğrencilerimizin, onların tecrübe ve bilgilerinden
faydalanmalarını ve meslekleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. İl geneli lise
ve ortaokullarda yürütülen ve sohbet, karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen projede,
konuk olarak akademisyen, meslek erbapları ve üniversite öğrencilerinden yararlanılmaktadır.
Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 4 Ocak 2022 tarihinde
İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesinde karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde yapıldı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri konuk olarak öğrencilere hayat
hikayelerini, çalışmalarını, hedeflerini ve gelecek ile ilgili planlarını anlattılar.
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Proje kapsamında 15 Şubat 2022 tarihinde Tuşba Kalecik Atatürk Ortaokulunda karşılıklı
sohbet ve soru-cevap şeklinde yapıldı. Programa konuk olarak davet edilen Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, öğrencilik süresince ders çalışma tekniklerini, okul
hayatlarını, aile yaşantılarını örneklendirerek anlattılar. Öğrenciler arasında büyük ilgi gören
program, Okul Müdürünün bu etkinliğin tekrarlanması dileğiyle sona erdi.

Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 17 Şubat 2022 tarihinde
İpekyolu Anadolu Lisesinde karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde yapılmıştır. Hz. Ömer
Camii Baş İmamı Muhammed Emin AKAN konuk olarak hayat hikayesini, manevi
güzellikleri ve yaşamı anlatırken öğrencilerimize tavsiyeler verdi.
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Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 22 Şubat 2022
tarihinde Tuşba Hasan Ali Yücel Ortaokulunda karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde
yapılmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin konuk olduğu programımız
öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür.

Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 25 Şubat 2022
tarihinde Edremit Türk Telekom Fen Lisesinde karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde
yapıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Çağaç
konuk olarak katıldı. Program konuğumuz Doç. Dr. Aydın Çağaç kariyer basamakları
sürecinde hiçbir zaman umudunun kaybolmadığını, hep daha iyisini hayal ettiğini ve
hayalinin peşinden giderken azimle çaba gösterdiğini anlattı. Hiçbir olumsuz durumda pes
etmediğini dile getiren Doç. Dr. Aydın Çağaç öğrencilerin kendilerine bir hedef belirlemesini,
hiç bir şekilde umutlarını kırmamalarını tavsiye etti. Hayat hikayesini ve kariyer başarı
basamaklarını anlatırken yaşadığı önemli olayları anlatan Çağaç’ öğrencilerimizden gelen
sorulara cevap vererek sunumunu tamamladı.
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Siber Zorbalık
İlimizde Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri
işbirliğiyle siber zorbalık adıyla öğrencilere yönelik konferanslar verilmeye başlandı.
Dijitalleşen dünyanın ilk adımı 1950’li yıllarda ilk bilgisayarların bulunması olarak kabul
edilebilir. Bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte birçok kavram ortaya çıkmış yeni
alışkanlıklar hayatlarımıza girmiştir.

Dijital dünyanın asıl devrimi 1991 yılında geliştirilip 1998 yılında hayatımıza girerek
evlerimizde de kullanmaya başladığımız World wide web (dünyayı saran ağ) yani internet ile
gerçekleşmiştir. İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte insanların bilgiye ulaşımı
kolaylaşmıştır. İnternet ve internetin sayesinde bilgiye hızlı erişim birçok yeni sektörün
doğması ile beraber bir çok yeni problemin doğmasına da sebep olmuştur. Günümüz itibariyle
dünya genelinde yaklaşık olarak 2 milyardan fazla insan günlük işlerinin birçoğunu dijital
ortam yardımıyla yürütmektedir. Dijital ağ bağlantısında ve kullanımında 2000’li yıllardan
sonra önemli gelişmeler olmuş ve artık internet kullanımı hayatımızın vaz geçilmez bir
parçası haline gelmiştir. İşte bu noktada dijital ağlar kötü niyetli kullanılmaya başlandığı anda
çok büyük sorumluluklar beraberinde suç ortamları, sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu
sorumluluk, suç teşkil edecek ortamlar ve sıkıntılardan öğrencilerimizi ve onların
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bilgilendirmeleri ile ailelerini dijital ağın tehlikeli tarafından uzaklaştırmak ve kötü kullanım
zararlarından çocuklarımızı korumak için ilimiz okullarında konferanslar verilmeye başlandı.
Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı çerçevesinde 21 Şubat
2022 tarihinde İpekyolu Atatürk Anadolu Lisesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirildi. Siber zorbalık, internet
kullanımı ve teknoloji bağımlılığının konu alındığı program karşılıklı sohbet ve soru-cevap
şeklinde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
birim personelleri Niyazi Yılmaz, Mehmet Ali Akdemir ve Ramiz Tuna' nın konuk İl Milli
Eğitim Müdürlüğü olduğu programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. Program İl
Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir SIĞINÇ başkanlığında Proje Koordinatörleri Fikret Çakar ve
Burhan Demir tarafından yönetilmiştir.

Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı bünyesinde 28 Şubat 2022
tarihinde İpekyolu Selahaddini Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde İl Emniyet
Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortaklığıyla
gerçekleştirildi. Siber zorbalık, internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığının konu alındığı
program karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki
Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü birim personelleri Niyazi YILMAZ, Mehmet Ali
AKDEMİR ve Ramiz TUNA' nın konuk İl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu programımız
öğrenciler arasında büyük ilgi gördü. Program Proje Koordinatörleri Fikret Çakar ve Burhan
Demir tarafından yönetilmiştir.
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Konferansta konuşan polis memuru Niyazi YILMAZ “Arkadaşlar arasında şakalaşmalar
hep olur; ama özellikle çevrim içi ortamlar söz konusu olduğunda biri sadece eğlence mi
arıyor yoksa sizi incitmek mi istiyor bunu ayırt etmek güç olabilir. Kimi durumlarda “şakaydı
şaka” ya da “sakın ciddiye alma” denilir ve gülüp geçilir.
Ancak; kendinizi incinmiş hissediyorsanız ve başkalarının sizinle birlikte gülmek yerine
size güldüğünü düşünüyorsanız o zaman şaka fazla ileri gitmiş demektir. Söz konusu kişiye
artık durmasını söyledikten sonra bile şaka devam ediyorsa ve bu konuda hala üzüntü
duyuyorsanız yapılan iş zorbalık sayılabilir.
Zorbalık, özellikle de çevrim içi ortamda gerçekleştiğinde, istenmedik bir şekilde
tanımadıklarınız da dâhil olmak üzere geniş bir çevrenin ilgisini çekebilir. Böyle bir durum
ortaya çıktığında, olay hoşunuza gitmemişse buna katlanmak zorunda değilsiniz.
Kendinizi kötü hissediyorsanız ve eylem sona ermiyorsa o zaman yardım almakta yarar
vardır. Siber zorbalığın durdurulması yalnızca zorbalık edenleri ihbar etmekle değildir; aynı
zamanda herkesin çevrim içi ortamda ve gerçek hayatta saygıyı hak ettiğini kabul etmekle
ilgilidir.”

Yine söz alan polis memuru Mehmet Ali AKDEMİR “zorbalık çevrim içi ortamda
gerçekleştiğinde her yerde, hatta kendi evinizde bile saldırı altındaymışsınız gibi
hissedebilirsiniz. Sanki kaçış yok gibi görünür. Etkileri de uzun sürebilir ve ilgili kişiyi pek
çok yönden etkileyebilir:
Ruhsal — kızgınlık, mahcubiyet, aptal yerine konma hissi, hatta öfke
Duygusal — utanç hissi ya da sevilen şeylere karşı ilgi kaybı
Fiziksel — yorgunluk (uyuyamama) ya da karın ağrısı ve baş ağrısı gibi semptomlar
yaşamak”
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Polis memuru Ramiz TUNA ise şu sözlerle konferansı bitirdi. “Komik duruma düşme ya
da başkaları tarafından rahatsız edilme endişesi insanları sorunu dillendirmekten ya da
çözmeye çalışmaktan alıkoyabilir. Bazı aşırı örneklerde siber zorbalık insanların yaşamlarını
sonlandırmalarına bile yol açabilir.
Siber zorbalık bizi pek çok yoldan etkileyebilir. Ancak bunların aşılması ve insanların
yeniden özgüvenlerine ve sağlıklarına kavuşmaları mümkündür. Zorbalığa maruz kaldığınızı
düşünüyorsanız yapmanız gereken ilk iş anne-babanız, ailenizden yakın bir kişiden yardım
alabilirsiniz ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevini sürdüren Siber Suçlarla Mücadele
Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.”

Strateji Geliştirme
Bakanlığın 2018/16 sayılı Genelgesine istinaden il milli eğitim müdürlüğümüzün 20192023 Stratejik Planı’nda başta hedefler ve performans göstergeleri olmak üzere stratejiler ve
diğer alanlarda bakanlığımızın planı ile uyumlu olması için gerekli güncellemeler yapılarak
valilik onayına sunulmuştur. Valilik onayı alınarak yürürlüğe girmiştir.
Bakanlığın ve ilimizin güncellenen 2019-2023 Stratejik Planı dikkate alınarak ilçe milli
eğitim müdürlüklerimizin ve ilçe planları dikkate alınarak okul ve kurumların stratejik
planlarının güncellenmesine rehberlik edilerek olurlarının alınması sağlanmıştır.
İlimizin 2021 yılı izleme ve değerlendirme çalışmaları tamamlanıp rapor haline
getirilerek Bakanlığımıza sunulmuştur.
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Can Veren Pervaneler
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Van Büyükşehir Belediyesi başkanlığı kapsamında
ilimize gelen Hayati İNANÇ Evliya Çelebi Turizm Uygulama oteli konferans salonunda Can
Veren Pervaneler Söyleşisi ile öğrencilerimizle buluştu.

Geri Dönüşüm Kütüphanesi
İlimiz İpekyolu ilçesi İMKB Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerin çalışmaları sonucunda
atık malzemelerden kütüphane oluşturuldu. Kullanılmayan malzemelerin çöpe atılmak yerine
bir kaç işlemden geçirilerek oluşturulan kütüphane öğrencilerin boş zamanlarında kitap
okuma köşesine dönüştü.
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İpekyolu İMKB Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katkıları ile oluşturulan geri
dönüşüm kütüphanesi.

Meslek Liseleri Kütüphane Yapıyor
İlimizde ki Mesleki ve Teknik Liseler okul kütüphanelerini yeniliyor.Kütüphanesi
olamayan okullarımıza Mesleki Liselerimizdeki öğrenci ve öğretmenler tarafından
kütüphaneler tasarlanarak yeniden kütüphaneye kavuşuyor.
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Gezelim Görelim
Van da gezilecek yerler arasında en ilginç olanı Vanadokya Peri Bacaları:
Vanadokya, Van Başkale İlçesine bağlı Yavuzlar Köyü sınırları içerisinde yer
almaktadır. Oluşum olarak Kapadokya bölgesinde yer alan peribacaları ile aynıdır. Volkanik
yapılı Yiğit Dağı’ndan çıkan materyalin su ve rüzgarla aşındırılması sonucu oluşmuştur.
Vanadokya peri bacaları 17 bin peribacasını barındırır. 20 kilometrelik bir alanda yayılan
bacaların yanında 35 mağara ve 12 oyma evi bulunmaktadır.
Bölgeye seyahat edenlerin rahat gelmeleri için bacaların bulunduğu güzergah
asfaltlanırken, bölgenin turizme kazandırılması için eksik olan konaklama ve dinlenme
tesislerinin de yapılması gerekmektedir.
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“Işık Saçan Kütüphaneler”
A-YAPILAN SOMUT ÇALIŞMALAR:
1-Bakanlığımızın “Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi” kapsamında ilimiz okul ve rehberlik
araştırma merkezlerine 144 kütüphane kazandırıldıktan sonra, kütüphanelerimizi
güçlendirmek ve zenginleştirmek amacıyla öncelikle bir eylem planı yapılarak “Işık Saçan
Kütüphaneler” adlı bir proje başlatılmış ve il genelinde yürütülmeye başlanmıştır. Bu süreç
için her ilçede sorumlu birimler aracılığıyla ilçe faaliyet koordinatörleri belirlenmiştir. Sürekli
iletişim sağlanması amacıyla sosyal medya grubu oluşturulmuştur.
2-Tüm ilçelerimizle gereken resmi yazışmalar yaparak verilen talimatlar ve gelen bilgiler
doğrultusunda, okul kütüphanelerimiz ve mevcut kitap sayıları belirlenerek sisteme girişi
sağlanmıştır.
3-Yıllardır ilimizde sürdürülmekte olan “Van Okuyor” projesi paralelinde
kütüphanelerimizdeki kitap sayılarını artırmak için tüm ilçelerimizde kitap toplama
faaliyetleri başlatılması kararı alınmıştır.
4-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz tarafından proje paydaşlarımızla görüşmeler
gerçekleştirilmeye başlanmış, kitap desteği talebinde bulunulmuş ve bu talepler olumlu
karşılanarak dönüt alınmaya başlanmıştır. Görüşmeler neticesinde;
a.Van Büyükşehir Belediyesinden 6000 adet kitap,
b.Tuşba ilçesinde 5000 adet kitap,
c.Çaldıran ilçesinde 800 adet kitap,
d.Özalp ilçesinde 10300 adet kitap,
e.Edremit ilçesimde 1300 adet kitap,
f.Saray ilçesinde 300 adet kitap,
g.Başkale ilçesinde 450 kitap,
h.Muradiye ilçesinde 500 kitap bağışı bir aylık süreç içerisinde gerçekleşmiştir.
Kitap bağışı ile birlikte;
İpekyolu ilçemizde İlçe Belediyesinin üç büyük okula kütüphane yapımı için desteği
sağladı. Okul isimleri belirlendi. Keşif başlatıldı.
Özalp ilçesinde 2, Erciş ilçesinde 5, Edremit ilçesinde 10, Saray ilçesinde 2, Çaldıran
ilçesinde 6 kütüphane için okul isimleri belirlendi, bir kısmında inşaat işleri başlatıldı. Bu
çalışmalar için proje paydaşımız olan belediyelerden destek sağlandı.
5- İlimiz Ortaöğretim okullarının başlattığı kampanya neticesinde 3500 kitap bağışı alındı.
6- İlimiz mesleki teknik Anadolu liselerinde başlatılan kitap toplama kampanyası neticesinde
13514 adet kitap bağışı aldı. Faaliyetlerle ilgili görsel arşiv oluşturulmaya devam
edilmektedir.
7-İlçe koordinatörlerimiz kitap temini konusunda sadece yerelde değil il dışından da
(STK’lar, spor kulüpleri, Kızılay, gönüllüler, hayırseverler vb.) destek sözleri almışlardır.
8-Bazı ilçelerimizde "Öğretmenimin Kitaplığından Okulumun Kütüphanesine" adı altında bir
kampanya başlatıp -gönüllülük esasları gözetilerek- her öğretmenimizden kitaplığındaki on
kitabı okulunun kütüphanesine hediye etmesi çalışması başlatılmıştır.
9- Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 12.500,00 TL.
ödenek ile seçkin yazarların eserlerinden 825 kitap satın alınmış, okul kütüphanelerine
dağıtılmıştır.
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B-YAPILMASI PLANLANAN SOMUT ÇALIŞMALAR
1-Şimdiye kadar yapılan faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak amacıyla İl Millî Eğitim
Müdürlüğü Bünyesinde ilçe koordinatörleri toplantısı yapılarak istişarelerde bulunulacaktır.
2-Kitap ve ekipman desteği için görüşme yapılan kişi ve kurumlar tekrar ziyaret edilecek ve
desteklerinin devamı sağlanacaktır.
3-Yapılan tüm faaliyetlerle ilgili görsel arşiv oluşturulmaya devam edilecektedir.
4-İlimizde başlatılan “Işık Saçan Kütüphaneler” adlı projenin aksatılmadan yürütülecektir.
5-Bakanlığımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda ilimiz okul kütüphaneleriyle ilgili
her konuda gerekli resmi yazışmalar aksatılmadan devam ettirilecektir.
6-Okullarımızda, okuma yarışmaları yapan kurum ve kuruluşlardan öncelikle okul
kütüphanelerimize kitap kazandırılması için destek talep edilecektir. Bu yarışmaların tüm ilçe
okullarımızda yaygınlaştırılması için protokoller yapılacaktır.
7-Hayırseverlerin desteklerini sağlamada teşvik edici olması amacıyla bazı okullarımızdaki
kütüphane ya da kitaplıklara onların isimlerinin verilmesi sağlanacaktır.
8-Meslek liselerimizin ilgili bölüm/atölyelerinde imkanlar dahilinde okul kütüphane
donanımlarının temini için yapılan çalışmalara devam edilecektir.
9-Hedefimiz 2022 yılı sonu itibariyle okullarımız için 500.000 kitap temini
gerçekleştirmektir.
Sayın Bakanımızın bize gösterdiği hedef ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı
gibi okul kütüphanelerinizde 2022 yılı sonuna kadar 100 milyon kitabı kazandırmak için
güçlü bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde sahada çalışmaya devam edeceğiz.
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2204 –A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
Van ili 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 5368 başvuru ile Türkiye birincisi
oldu. Türkiye geneli başvuruların %21,39’u Van ili tarafından yapılmıştır.
2204 –A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Türkiye

25,095

Van Bölge
Van
Diyarbakır
Erzurum
İstanbul

İlçe
Bahçesaray
Başkale
Çaldıran
Çatak
Edremit
Erciş
Gevaş
Gürpınar
İpekyolu
Muradiye
Özalp
Saray
Tuşba
TOPLAM
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6626
5368
2365
1796
1331

Öğrenci Sayısı

2021-2022 Başvuru Sayısı
(TÜBİTAK’tan)

1026

8

3686

27

4623

34

1453

1074

11037

587

12748

418

2044

81

2396

95

27689

897

3880

237

5097

296

1364

113

12566

1501

89609

5368
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BİR ÖNCEKİ SAYIMIZ
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VAN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

MART
SAYI :

2022
2

“İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri
kullanmakta (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır:
Sıhhat ve boş vakit.”

Hadis-Buhari
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