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Bir Önceki Sayımız
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Genel Yayın Yönetmeni
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Önsöz
Bakanlığımız bünyesinde bireyin 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 amacıyla
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 olmasına
yöneliktir.
Dergimizde hedef ve gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra İlimizin gezilecek ve
görülecek yerlerini de tanıtarak il turizmine katkı da bulunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu ay
yayınlanacak sayımızda görülmesi gereken üst seviye bir doğa olayını tanıtıyoruz. Her yıl
Mart-Haziran aylarında aralıklarla üreme yapmak için Bendi-Mahi deresini akıntının tersine
uçarak ilerleyen ve Erciş ve Muradiye ilçelerimizde gerçekleşen Balık Göçü olayını sizlere
aktarıyoruz.
Bu derginin çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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.
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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1-7 Mayıs Trafik ve ilk Yardım Haftası

1-7 mayıs trafik ve ilk yardım haftası Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilkyardım eğitim
merkezi koordinesiyle 13 ilçemizdeki okullarda etkinliklerle kutlandı. Senaryo gereği
solunum yolu tıkanıklığı ve heimlich manevrası öğrencilerin katılımıyla öğretmenlerin
gözetiminde uygulandı. Aynı zamanda Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Amirliği ekipleri ve
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından seminerler düzenlendi.
Tuşba ilçesi Hacı Ömer Sabancı İlkokulunda yapılan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Orhan BEDİR, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Bakır BEDEVİOĞLU, Okul
idareci, öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi İş Güvenliği
Birimi büro yöneticileri katıldı. İlk yardım mesul müdürü Nurdan KILAVUZ öğrencilere ilk
yardım farkındalık semineri vererek ilk yardımın önemini bir kez daha vurguladı. Seminere
öğrenci ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.
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Yönetici Geliştirme Programı Semineri Açılış Töreni

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Ülke Genelinde tüm okul
yöneticilerinin alması planlanan seminer Edremit ilçemizde yer alan Evliya Çelebi Mesleki
Teknik ve Anadolu lisesine ait Turizm Uygulama Oteli konferans salonunda İl Milli Eğitim
Müdürü Hasan TEVKE'nin açılış konuşması ile başladı.
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE konuşmasında okul yöneticilerimize
verilmesi planlanan 120 saatlik 4 adet eğitim olarak gerçekleştirilecek eğitimler bugün
eğitime alınan 140 okul yöneticimiz ile başlamıştır. İlimizde görev yapmakta olan 639 okul
yöneticisinin kursunu en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Sizlere şimdiden başarılar diliyor
ve kolaylıklar diliyorum dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Şahin UÇKAN, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ayhan TAŞDEMİR, Talat TOY ve Eğitim
Müfettişi İsmail YILDIRIM katılım sağladı.
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10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Sergi ve Kermes Açılışı

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında ilimiz İpekyolu ilçesinde bulunan Şişli
Öğretmenevinde, Habiboğlu Mehmet Kaya Özel Eğitim Meslek Okulu, Abdurahman Gazi
İşitme Engelliler Okulu,Van Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi
tarafından düzenlenen sergi ve kermes açılışı İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE
tarafından açıldı. Sergide öğrenciler tarafından yapılan materyaller sergilendi.
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Açılışa İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları
Orhan BEDİR, Nuran Altan GÖL, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa ŞİPAL, Edremit
İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif YÖRÜK, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri,
Öğretmen, Öğrenciler ve Veliler katıldı.

Avrupa Mesleki Beceriler Haftalar Kapsamında Sergi ve Festival Açılışı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği Avrupa Mesleki Beceriler Haftası
kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile coşkulu bir festival şeklinde gerçekleştirildi.
Meslek Liselerinin becerilerini sergilediği festivalde İşkur İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü,
DSİ Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve TEMA Vakfı da kendi stantlarında
tanıtımlarını yaptılar. Festivalde Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erek Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ve Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız
Meslek) yiyecek ve içecek alanı öğretmen ve öğrencilerinin yaptıkları pasta ve çeşitlerini
ziyaretçilere ikram ettiler.
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Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi ve Aşçılar Federasyonu da ziyaretçilere ayran aşı
ikram ettiler. Güzel Sanatlar Lisesinin orkestrası eşliğinde açılışı yapılan festivalin devamında
halk müziği dinletisi yapıldı. Meslek Liselerimiz alanlarını ve projelerini ziyaretçilere
tanıttılar. Açılış programına katılan Vali Yardımcısı Yavuz ARSLAN tüm stantları tek tek
dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan BEDİR, Şube
Müdürü Mehmet Nuri ELÇİ, Şube Müdürü Şakir SIĞINÇ, Şube Müdürü Mehmet Baki
KARABULAK, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif YÖRÜK, İpekyolu İlçe Milli Eğitim
Müdürü İsa ŞİPAL ve festivalde standı olan kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri
katıldılar.
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Uygulama Otelinde iki gün devam eden festival, Perşembe günü Cumhuriyet Caddesi
bitişiğindeki kent meydanında devam etti. Van için Mesleki farkındalık günü olması açısından
farklı kurum ve kuruluşların aynı amaç için bir araya getirilmesi önemli bir çalışma olmuştur.
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke'den 19 Mayıs Mesajı

"Tarihin en şanlı direniş destanlarından olan Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919
tarihi, aziz milletimizin işgal ve yıkımlara asla boyun eğmeyeceğini, ezelden beridir hür
yaşadığı gibi kıyamete kadar da hür yaşayacağını tüm dünyaya ispat ve ilan ettiği bir gün
olmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun'da başlatılan bu mücadele, Havza'da,
Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Ankara'da ve Anadolu'nun nice kutlu beldesinde gücüne
güç katmış ve yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti devletimizin temellerini atmıştır. Türk
tarihinin, hatta neticeleri itibariyle dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan
bu gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya bir vesile olması
ve gençlerimize armağan edilmiş bir bayram günü olması sebebiyle de büyük bir mana ifade
etmektedir. Vatanını ve tüm değerlerini canı pahasına koruyan ve yaşatan bir gençlik, 19
Mayıs 1919 ruhunu da en diri şekilde yaşıyor demektir. Bu ruhu yaşayan ve yaşatan
gençlerimiz, ülkemizi her konuda daima ilerilere taşıyacak, yeryüzündeki tüm masum,
mağdur ve mazlumların da umudu olmaya devam edecektir. İnanıyoruz ki geleceğin daha
büyük ve daha güçlü Türkiye'si, gençlerimizin omuzlarında yükselecektir.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere, gençliğini ve ömrünü bu vatanın kurtuluş ve bekasına adayan tüm
şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor; gençlerimizin ve aziz
milletimizin "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı"nı tebrik ediyorum."
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Vali Mehmet Emin Bilmez Van’a Veda Etti
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Vali-Başmüfettiş olarak Ankara’ya ataması yapılan
Vali Mehmet Emin Bilmez, valilik önünde vedalaşarak ilden ayrıldı.
Öğlen saatlerinde Eşi Meral BİLMEZ ile Valiliğe gelen Vali Mehmet Emin BİLMEZ,
Vali yardımcıları, il protokolü ve birlikte mesai yaptığı özel kalem personeli ile vedalaştı.
Daha sonra valilik önünde bekleyen kurum amirleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri,
vatandaşlar ve basın mensuplarıyla da vedalaşan Vali BİLMEZ ve eşi Meral BİLMEZ, tek tek
helallik istedi. Duygusal anların yaşandığı vedada, Vali BİLMEZ gazetecilere yaptığı
konuşmasında Van’a hizmet etmekten büyük onur duyduğunu söyledi. Kendini hep Vanlı
hissettiğini dile getiren Vali BİLMEZ, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın tensipleriyle 03.01.2019 yılında başladığım Van Valiliği görevimi yine Sayın
Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle tamamlamış bulunmaktayım. Ülkemizin kadim ve
müstesna illerinden olan Vanımızda göreve başladığımda hedefim Van’ı daha modern
ve daha yaşanır bir kent haline getirmek, birlik beraberliği tesis etmek ve vatandaşlarımızın
dertleriyle dertlenmekti. Bunun için milletvekillerimiz, siyasilerimiz, yerel yönetimlerimiz,
güvenlik güçlerimiz, üniversitemiz, meslek odalarımız ve diğer STK’larımızla şehrimize
hizmet etmek ve bu birlik beraberliği kurmak için elimizden geleni yaptık. Bunu
başardığımıza da inanıyorum” dedi.
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Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Vali BİLMEZ, “Bu süreçte sosyal, kültürel
faaliyetler ve etkinliklerle vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Bu anlamda gerek Valilik,
gerekse belediye olarak ilimizde spora ve sporcuya büyük önem verdik. İlimizde
kaynaşmanın lokomotifi olan gözbebeğimiz Vansporumuzun başarısı için her anlamda
destekte bulunduk. Geleceğimiz olan gençlerimizi spora yönlendirmek için amatör spor
kulüplerini destekledik. Van’da kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını ve bunun
sonucunda başarılar elde edildiğini anlatan Vali BİLMEZ şunları söyledi:
“İki yıl süren pandemide de ilimiz bu krizi çok iyi yönetti. Başta sağlık çalışanlarımız
olmak üzere ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde fedakarca çalışmasıyla ilimiz vaka
sayılarının azlığı bakımından Türkiye’de uzun zaman ilk sıradaki yerini korudu. İlimiz bu
sıkıntılı süreci de başarıyla tamamladı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış hoşgörünün
hakim olduğu kentte, güvenlik güçlerimiz de 7-24 şehrin her yerinde çalışarak asayişi
ve huzuru hakim kıldı.”
Van’da bulunduğu süre içerisinde her kesimden destek gördüğünü ifade eden Vali
Bilmez, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, bana böyle bir kadim şehre
hizmet etme fırsatı verdiği için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca başta Van Gölümüzün
korunması için yürütülen projelere büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendiye, farklı alanlarda yaptığımız
yatırımlara destek veren bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasilerimize, kamu kurum ve
kuruluşlarımızın çalışanlarına, STK temsilcilerine, birlikte görev yaptığım mesai
arkadaşlarıma, daha güzel bir gelecek için attığımız adımlarda bize destek veren gençlerimize,
yine bize haberleriyle destek veren, yol gösteren basın mensuplarımıza ve tüm Van halkına
teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Benden sonra hizmet bayrağını devralacak
meslektaşım Dr. Ozan BALCI’ya başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin. Allah’a emanet
olun.” Şeklinde konuştu.
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Valimiz Dr. Ozan Balcı Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı’nın 11 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı kararı ile Van’a atanan
Valimiz Dr. Ozan BALCI göreve başladı.
Vali Dr. Ozan BALCI’yı, Van Ferit Melen Havalimanında Vali Yardımcısı Ömer Faruk
CANPOLAT, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih ÇELİKEL, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Hüseyin BEKMEZ, İl Emniyet Müdürü Atanur AYDIN, 6. Hudut
Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker ERTUĞRUL, Jandarma Asayiş Kolordu Komutan
Yardımcısı Albay Yavuz TAŞDEMİR ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı
Fırat ASLAN karşıladı.
Valilik önünde polis mangasını selamlayan Vali Dr. Ozan BALCI’ya, Atatürk Anaokulu
öğrencileri ve öğretmenleri tarafından çiçek verildi. Vali Dr. Ozan BALCI, daha sonra
kendisini karşılayan vali yardımcılar, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve
STK temsilcilerinin tek tek elini sıkarak tanıştı. Toplu fotoğraf çekimi sonrası Valilik Şeref
defterini imzalayan Vali Dr. Ozan BALCI, makamda basın mensuplarına açıklama yaptı.

vanilmem

vanilmem

17

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve ekip çalışmasıyla daha iyi hizmetlerin yapılacağına
dikkat çeken Vali Dr. Ozan BALCI, “Bu bir ekip çalışması, bir bayrak yarışı. Van kadim bir
şehir. Türkiye’nin serhat şehri. Buranın imarında, ihyasında ve inşasında bir çok insan değer
üretmiş, katkı sağlamış. Memlekette taş üstüne taş koyan, tuğla üzerine tuğla koyan herkesten
Allah razı olsun. Bizim amacımız, görevimiz İlimize daha önce yapılan katkı ve yatırımları
bir üst seviyeye taşımak. Bu hizmet yarışını bir metre daha yukarıya çıkarabilmek. Bayrağı
bir metre daha yukarıya koyabilmektir. Biz bunu ekip arkadaşlarımızla beraber yapacağız.”
şeklinde konuştu
Devletin gerçek sahibinin millet olduğuna dikkat çeken Vali Dr. Ozan BALCI, şunları
söyledi:
“İdarenin başı olarak bizim temel felsefemiz, ‘insanı yaşat ki Devlet yaşasın’ Devletin
gerçek sahibi her zaman millettir. Milletimize hizmet etmek bizim için şereflerin en
büyüğüdür. Van’a da hizmet edeceğiz. Allah işimizi kolay kılsın. Buralara hizmet etmek
zaten bizim için şereftir. İnşallah Van’ın imarına, ihyasına, inşasına, Vanlı hemşerilerimizin
huzuruna, refahına, esenliğine arkadaşlarımızla katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bunu nasıl
yapacağımızı ifade edeyim. Tam bir adalet duygusuyla, merhametle, herkesi dinleyerek,
istişare ederek, şeffaf bir şekilde yapacağız. Daha önceki çalışmalarımızı da bu şekilde yaptık.
Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Van’ın eğitiminden sporuna, sosyal politikalarından
sağlığına, kültürüne, turizmine, iletişimine, ulaşımına, enerjisine, ticaretinden ormanlarına,
köy altyapılarının geliştirilmesine, şehrin geleceğe hazırlanmasına, kadınından erkeğine,
yaşlısından gencine, toplumun bütün kesimlerine, bütün parçalarına hep beraber dokunarak
şehre değer üretmeye çalışacağız. Değer üreten insanları değerli kılacağız. Benim temel
yönetim felsefem; Hazreti Mevlana diyor ya ‘Dışarıda biri üşürse ısınamam’ yani bir sıkıntı,
problem varsa o bizi ilgilendirir.”
Vali Dr. Ozan BALCI, kendisini karşılayan Atatürk Anaokulunun minik
öğrencilerini makamında kabul ederek hediyeler verdi. Bir süre protokol üyeleriyle
makamında görüşen Vali Dr. Ovan BALCI, Valilik binasında bulunan resmi kurumları ziyaret
ederek personel ile tanıştı.
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke ''Spor Aşkı Engel Tanımaz''
Malzeme Dağıtımı Törenine Katıldı

Edremit İlçesinde yer alan Nur Tatar Spor Kompleksinde gerçekleşen ''Spor Aşkı Engel
Tanımaz'' malzeme dağıtım töreni Van Valisi Sayın Dr. Ozan BALCI, İl Milli Eğitim
Müdürümüz Hasan TEVKE, Gençlik Spor İl Müdürü Arif ÖZSÖY ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleşti. İlimizde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü yedi
okula spor malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi.
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Van Valisi Dr. Ozan Balcı'dan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze Ziyaret

Vali Dr. Ozan BALCI İl Milli Eğitim Müdürlüğümü ziyaret etti. Vali Dr. Ozan BALCI,
Vali Yardımcısı Yavuz ARSLAN, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE ve ilçe milli eğitim
müdürleri tarafından karşılandı.
Milli Eğitim Müdürlüğü binası girişinde 2011 yılındaki depremde ve terör olaylarında
şehit olan öğretmenlerin panosunu inceleyen Vali Dr. Ozan BALCI, öğretmenlere rahmet
diledi. Personelle tek tek el sıkışarak tanışan Vali Dr. Ozan BALCI, daha sonra İl Milli Eğitim
Müdürümüz Hasan TEVKE'den ilin eğitim durumu ile ilgili brifing aldı. Vali Dr. Ozan
BALCI, eğitimin kendisi için birinci öncelik olduğunu söyledi. Eğitim alt yapısının
güçlendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Vali BALCI, akademik başarıyı
yükseltmek için etüt merkezlerinin önemine dikkat çekti. Vali Dr. Ozan BALCI,
kütüphaneden, kreşlere, ana okullarından ilk okullara, çocukların spor yapacağı alanlara,
eğitimin her alanında en iyisini yapmak için yılmadan, yorulmadan eğitim camiası ile birlikte
çalışacaklarını dile getirdi. Vali Dr. Ozan BALCI, yaz okullarında yapılması gerekenler
hakkında talimatlar vererek yaz okullarının dolu dolu geçmesini istedi.
Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih ÇELİKEL, Vali
Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim
müdürleri de katıldı.
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Van Valisi Dr. Ozan Balcı Eğitim Camiası ile Bir Araya Geldi

Van Valisi Dr. Ozan BALCI Edremit İlçesi Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesine ait Turizm ve Uygulama Oteli salonunda ilimiz de görev yapan Okul Müdürleri ile
bir araya geldi. Toplantıda ''En Kıymetli varlıklarımız çocuklarımızı siz öğretmenlere emanet
ediyoruz. Sizler sanatçısınız, eğitim ile ilgili hayallerinizi gerçekleştirin. Devletimiz bütün
imkan ve potansiyeliyle sizleri destekleyecektir''dedi.
Yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE, il milli eğitim müdür
yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il ve ilçe şube müdürleri ve ilimizde görev yapan
okul müdürleri katılım sağladı.
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE'den Resim Sergisi Açılışı

İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını Atatürk Sanat
Galerisinde gerçekleştirdi. Açılış İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, İpekyolu İlçe
Milli Eğitim Müdürü İsa ŞİPAL, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan KARAKAŞ, İpekyolu
İlçe Şube Müdürü Yunus Surmuş, Okul Müdürü İbrahim SEÇKİN, okul idareci ve
öğretmenleri, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Müdürümüz büyük ilgi gören resim sergisinin yanı sıra bir çok proje ile başarılara imza
atan Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim SEÇKİN, emeği geçen
bütün idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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Engelleri Aştık! Avrupa'da Staj Yaptık!

Uluslararası projelerde gösterdiği başarısıyla kitlelere ilham kaynağı olan Van İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Mesleki Eğitim, Bireylerin Öğrenme Alanında hazırladığı
"Engelsiz Staj, Engelsiz Van" projesiyle özel ihtiyaç sahipleri öğrencileri Avrupa'ya staj
yapmaya gönderdi.
Bazı yetersizliklerinden dolayı kendini farklı gören ve çevresi tarafından dışlanmış
hisseden engelli bireyler özellikle de okul çağındaki çocukları arkadaş edinme ve yaşları
itibari ile bir gruba ait olma duygusunu yaşayamadıkları için zamanla yalnızlaşıp kendi
içlerine kapanmakta ve toplumdan hatta bazı durumlarda ailelerinden bile uzaklaşmaktadırlar.
Bu durumlarının toplumsal hayata katılımları önünde bir engel olmaması, akranları gibi
eğitim görerek başarılı olabilecekleri bir mesleğe yönlendirilmeleri günümüz şartlarında bir
zorunluluk haline gelmiştir. İlgi ve becerileri doğrultusunda mesleki yeterlilikleri geliştirilen
ve aldıkları eğitimle istihdam edilen engelli bireylerin hayatlarını bağımsız olarak
sürdürebilmeleri aynı zamanda toplumsal bir kazanç olacaktır. Projedeki hedef, özel
ihtiyaçları olan öğrencileri, özel uygulamalı eğitimde ve çalışma faaliyetlerinde deneyimli ev
sahibi ortaklarımızın bünyesinde, yüksek kaliteli bir staj yaparak, mesleklerine dair çok
önemli yeterlikler ve beceriler kazandırmaktı. Ayrıca katılımcı olarak hareketliliğe katılan
kurum öğretmenleri, engelli öğrenciler için uygulamalı eğitim ve çalışma faaliyetlerinde aktif
olarak görev alarak, bu konularda güncel bilgi ve teknikler konusunda yetkinlik
kazanacaklardı. Bu hayalle başlayan projeyle:
Van Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde Kadın Terziliği eğitimi gören işitme engelli 6
öğrenci, İtalya'da bulunan Cattaneo-Deledda isimli eğitim kurumunun işletme merkezinde
İtalyan tarzında giysi dikimi stajı yaptı. Erciş Özel Eğitim Meslek Okulu El Sanatları eğitimi
gören 1 zihinsel engelli öğrenci, Romanya'da bulunan Masteshukar Butique'de takı ve süs
eşyası üretimi stajı yaptı. Konya Beyhekim Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Saç Bakım
Hizmetleri alanında eğitim gören hafif zihinsel engelli 7 öğrenci, Romanya'da bulunan Elena
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Ciftci Güzellik ve Saç Bakımı salonunda, kuaförlük stajı yaptı. Erciş Özel Eğitim Meslek
Okulu'ndan 2 öğretmen, Mesteshukar Butiq isimli işletmede, engelli öğrencilerin staj veya
uygulamalı eğitimlerinde, uzmanlarla birlikte görev alarak yeterliklerini arttırdı. Konya
Beyhekim Özel Eğitim Meslek Okulu'nda görevli 2 öğretmen, Romanya'da bulunan Beauty
Lounge isimli güzellik ve saç bakım işletmesinde, engelli gençlerin uygulamalı mesleki
eğitim ve staj çalışmalarında, uzmanlarla birlikte aktif görev alarak yeterliklerini arttırdı.

Hayaller gerçek oldu! Böylece katılımcı öğrenciler engelli gençlere uygulamalı eğitim ve
staj organize etmek konusunda deneyimli kurumlarda önemli bir iş deneyimi elde edip,
mesleki alanlarıyla ilgili yeterlikler ve beceriler kazandılar. Tamamı engelli olan ve
dezavantajlı bireyler grubuna giren katılımcı öğrencilerimiz Avrupa şehirlerinde staj yaparak
hem özgüvenlerini arttırdılar hem kişisel ve sosyal gelişimleri uluslararası bir alanda
desteklendi. Edindikleri iş deneyimi, kazandıkları yeterlikler ve bunları belgeleyen Avrupa
sertifikaları sayesinde, istihdam edilme şansları arttı. Öğrenciler ek olarak İngilizce konuşma
pratiklerini geliştirdiler.
Refakatçi öğretmenler, katılımcı öğrencileri hareketlilik faaliyetleri sırasında izledi ve
gerekli her türlü rehberliği sundular. Kurumumuz Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilimizdeki
eğitim kurumlarına, proje geliştirme, yerel ortaklıklar kurma ve proje yürütme konularında
destek olmaktadır. AR-GE birimimiz, tecrübe ve imkan eksiklikleri yüzünden Erasmus+
programına katılamayan kurumlarımıza ücretsiz destek sağlamaktadır. Oluşturduğumuz
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konsorsiyumlarda yer alan kurumlara, proje geliştirme ve yürütme konusunda gelişmelerini
desteklemek amacıyla yönlendirmeler yapılmaktadır. Projemiz, kurumumuz için bir başka
başarılı proje oldu ve personelimizin AB proje deneyimini arttırarak ilimizdeki eğitim
kurumlarıyla iletişimimizi güçlendirdi.

En önemlisi de projemiz engelli gençlerin mesleki eğitiminin önemine dikkat çekti,
işletmelerin ve hayırseverlerin özel öğrencilere mesleki eğitim veren kurumlara maddi ve
manevi destek olması, engelli gençlerimizin istihdam olanaklarının artırılması konusunda
teşvik etmesi anlamında büyük bir adım attı. Bölgemizde desteklenen bilinçlenme, engelli
gençlerimize sağlanan fırsatların artırılmasını sağlayacaktır.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Gençlik Yılında Liseli Gençlerle
Bir Araya Geliyor

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Gençlik Yılında liseli gençlerle bir araya
geliyor! Hem onlara Avrupa Fırsatları'nı anlatıyor hem de onları Siber Zorbalık'la
mücadelenin birer parçası haline getiriyor. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eurodesk Temas
Noktası'nın yaptığı stratejik planla belirlediği ihtiyaçlara göre kurumun Avrupa Yılı 2022
temel hedefleri şunlardır:
1- Yereldeki 500 gence ulaşarak Eurodesk ağını ve işlevini anlatmak (gençleri AB fırsatları
hakkında bilgilendiren geniş bir Avrupa ağı);
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2- Yereldeki 500 gençte Erasmus+ ve AB fırsatları farkındalığı oluşturmak;
3- Yereldeki 100 gençle yapılacak Siber Zorbalıkla mücadele atölyeleriyle gençlerin bu
probleme karşı hem farkındalıklarını hem de hiç bir zaman yalnız olmadıkları bilincini
arttırmak.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda okulların son iki haftası içinde 3
okulumuzu ziyaret etti. Öncelikle Eurodesk'i tanıttı, sonra Erasmus+ ve ESC'den bahsetti en
sonda da Siber Zorbalıkla Mücadele atölyelerini uyguladı. Siber Zorbalıkla Mücadele
etkinlikleri Hırvatistan Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "CYBERSAFETY" isimli
Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesinin faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirilmiştir. Bu projedeki ortaklar; Ivan Cankar İlkokulu (Hırvatistan), Youth Europe
Service (İtalya), MNE Vaganti (İtalya) Spiru Haret Ulusal Koleji (Romanya) ve Van İl Milli
Eğitim Müdürlüğüdür. Projenin amacı 13-18 yaş arasındaki gençleri, siber zorbalık olaylarını
tanımak ve bu durumlardan kaçınmak veya bu durumlardan kurtulmak için doğru araçlarla
hazırlamaktır. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu proje kapsamında tasarladığı iyi
uygulamalar atölyelerinde aşağıdaki yaygın eğitim tekniklerinden faydalandı:
a) Forum Tiyatro: Öğrenciler 3 gruba ayrıldı. Siber zorbalıkla ilgili senaryolar dağıtıldı.
Öğrenciler rol paylaşımı yapıp (kurban, zorba, destek verici, ilgisiz kişi vb.) senaryolarını
hazırladı ve sergilediler. İlk gösteriden sonra izleyiciler oyuna girerek olayın gidişatını
değiştirdiler (ilgisiz rehber öğretmen yerine probleme çözüm getiren öğretmen, aile, arkadaş
gibi). Bu atölye Ahmet Yurtsever Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle
yapıldı.
b) Akran Desteği: Öğrenciler birer kâğıt-kalem verildi ve anonim olarak ister kendi
yaşadıkları, isterlerse tanıdıklarının başına gelen, isterlerse de tamamen kurgu olan siber
zorbalık olaylarını yazmaları istendi. Herkes yazdıktan sonra mektuplar toplanıp bir kutuya
atıldı ve her öğrenci bir mektup seçti. Mektubu sesli bir şekilde okuduktan sonra şu sorular
kapsamında çözüm önerileri sundu - kurbanın yerinde olsan ne yapardın, kurban destek için
kime gitmeli, kurban destek için sana gelse nasıl bir destek sağlardın? Bu atölye Tuşba
TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle yapıldı.
c) Step Forward: Öğrenciler gözleri kapalı bir şekilde tek sıra halinde dizildiler. Eurodesk
İrtibat Kişisi onlara internette zorbalık yaşayıp yaşamadıkları, küçük düşmüş hissedip
hissetmedikleri, destek için birine başvurup başvurmadıkları ile ilgili sorular sordu ve
öğrenciler EVET cevabı yerine bir adım öne çıktı. Sonunda en arkada kimse kalmadı, herkes
gözlerini açtı ve bu şekilde bu hadiseyi yaşayan tek kişinin kendileri olmadığını gördüler. Bu
atölye IMKB Fen Lisesi öğrencileriyle yapıldı.
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Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü çağımızın vebası olan siber zorbalıkla mücadeleye
devam edecek, hem gençler arasında Siber Zorbalık hakkında farkındalık yaratacak hem de
öğretmenlere Siber Zorbalığı önlemek ve bunlarla mücadele etmek için beceri ve yeterlilikler
kazandıracaktır.

Okullarımızın Başarıları
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Proje Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı tarafından desteklenen "Kodla Muradiye Projesi" kapsamında hazırlanan
"STEM:Kodlama ve Sanat" Sergisi açılışı gerçekleştirildi.
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İlçemiz İpekyolu Mesut Özata Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencimiz, Sitav Ertaş
kick boks gençler dünya şampiyonu olmuştur.

İlimiz İpekyolu Hürriyet Ortaokulu Spor Tırmanışı dalında küçükler erkek takımı Aydın
ilinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olmuştur. Ayrıca Spor Tırmanışı
dalında küçükler kız takımı Türkiye beşincisi olmuştur.
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İpekyolu Kerim Tuncer Ortaokulu Yıldız Kız Atletizm takımı Erzincan da düzenlenen
Puanlı atletizm grup finalinde grup ikincisi olmuştur. 800 metre ile 1500 metrede öğrencimiz
Viyan Adar bölge 1.si olmuştur. Takımımız 9-10 Haziran'da Diyarbakır da yapılacak olan
Türkiye finalinde ilimizi temsil edecektir.

Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller
Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 06 Nisan 2022 tarihinde
Tuşba Mimar Sinan Ortaokulu konuklar; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri.
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Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 19 Nisan 2022 Tuşba Koç
Ortaokulu konuklar; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çiçek.

Siber Zorbalık

Teknoloji ve internet gelişiyor,
teknolojiye ulaşım kolaylaşıyor
ancak
beraberinde
getirdiği
riskler ise dijital dünyamızın yanı
sıra, doğal yaşamımızı tehdit
ederek çok çeşitli zararlara sebep
olabiliyor.
Nedir bu zararlar?

 Sağlık Sorunları
• Obezite hastalığı
• Duruş bozukluğu
• Göz hastalıkları
• Aşırı yorgunluk
• Solunum ve dolaşım
sistemi problemleri
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 Psikolojik Sorunlar
•

Uyku bozukluğu

•

Davranış bozukluğu

•

Bunalım

•

Stres

•

Aşırı sinir

 Aile İçi ve Toplumsal
Problemler
•

İletişim problemleri

•

Yalnızlaşma

•

Duyarsızlaşma

•

Trafik kazaları

Siber Suç ve Siber Zorbalık
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Ülkemizde bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalarda 2019
yılında;
 Evlerin internete erişimi % 88,3’e
 Cep telefonu kullanımı % 98,8’e
 Düzenli internet kullanımı % 98,3’e
 İnternet kullanan bireylerin sosyal medya kullanımı % 81,4’e
 İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı ise % 34,1’e yükselmiştir.
Teknoloji doğru kullanıldığında insanoğluna birçok alanda sayısız fayda sağlamaktadır
ancak kontrolün kaybedilmesi, özellikle internetin ölçüsüz ve sınırsız kullanılması sorunlarını
da beraberinde getirmektedir.
İlimizde Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri
işbirliğiyle siber zorbalık adıyla öğrencilere yönelik konferanslar verilmeye başlandı.
Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı bünyesinde 25 Nisan 2022
tarihinde Edremit Seyit Fehim Arvasi Kız İmam-Hatip 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 olduğu programımız öğrenciler arasında büyük ilgi
gördü. Program İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir SIĞINÇ başkanlığında, Proje
Koordinatörleri Fikret ÇAKAR ve Burhan DEMİR tarafından yönetilmiştir.

Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 11 Mayıs 2022 Van
Anadolu İmam-Hatip Lisesi Siber zorbalık, internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı.
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Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 20 Mayıs 2022 Van Özel
Yöntem Koleji Siber zorbalık, internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı.

Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 25 Mayıs 2022 İpekyolu
İpekyolu Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi Siber zorbalık, internet kullanımı ve
teknoloji bağımlılığı.

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.
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Gezelim Görelim
İnci Kefalı

Van Gölü’nün tuzlu ve yüksek derecede sodalı sularında yaşayabilen, endemik bir balık
türüdür. Adı kefal olmasına rağmen bu balık sazangillerin bir üyesidir. Uzun bir süre Van’da
yaşayanlar ve Van’ı tanıyan bilim insanları dışında kimse onun varlığından haberdar değildi.
Çünkü o, iç sularımızda bulunan onlarca türden sadece birisiydi. Halen birçok coğrafya,
zooloji ve balık sistematiği kitaplarında Van Gölü’nde yaşamadığı, sadece akarsuların göle
dökülen kısımlarında yaşadığı iddia edilir. Van Gölü, sularının taşmasıyla, birkaç adası,
özellikle tüm dünyada bilinen Akdamar Adası ve efsane canavarıyla sık sık gündeme gelir.
Ancak balığı ile yeni yeni duyulmaya başlandı. Her yıl İnci Kefali’nin adına Erciş’te
"Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenmektedir. Festivalde
kapsamlı etkinliklerin yanı sıra İnci Kefali’nin dans gösterilerine benzeyen, görsel şölene
dönüştürdükleri üreme göçleri de izlenmektedir. İnci Kefali göçü Nisan ayı sonlarından
Haziran ayı sonlarına kadar devam etmektedir.
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Yaşamı gölün tuzlu ve yüksek derecede sodalı sularında geçse de, köken olarak bir tatlı su
balığı olduğu için çevresindeki akarsulara üreme göçü yapıyor. Bu göç öyle göremediğiniz,
gizli-saklı bir balık göçü değil. Karların erimesiyle beyaz köpüklerle akan çılgın derelerde
akıntının tersine, akıntıyla mücadele ederek yapılan bir göç. Şiddetli akıntıya rağmen en ideal
üreme yerine ulaşmak için önüne çıkan engelleri, şelaleleri aşması da gerekiyor.

Çünkü inci kefali iç güdüsel olarak biliyor ki derenin kaynağına, yukarı kesimlerine ne
kadar yaklaşırsa ve yumurtalarını oraya bırakırsa yavruları o kadar tatlı suda gelişir, güçlenir
ve neslinin devamı garantiye alınmış olur. Bu yüzden önüne çıkan engelleri aşmak için bazen
binlerce kez atlar, zıplar, uçar, tırmanır ve sonunda geçer orayı. Ancak bu yolculuk sanıldığı
kadar kolay başlamaz. Balığın tuzlu-sodalı göl suyundan, tatlı sulara vücudunda iyon
ayarlaması yapmadan geçişi ölümüne neden olabilir. Bu yüzden önce göç yolculuğuna çıkan
balıklar akarsuyla göl suyunun karıştığı mansap bölgelerinde bir müddet bekler, vücut iyon
yoğunluğu ayarlanınca artık yem almayı keser ve başlar derelerdeki üreme yolculuğu. Yani
şelalelerin önünde binlerce kez atlayarak şiddetli akıntıya rağmen orayı geçmeye çalışan
balıkların midesi boştur, açtır karınları. Özellikle Erciş Deliçay ve Muradiye Bendi Mahi Çayı
balık bendi mevkilerinde bu göç dünyada eşi benzeri olmayan mücadele görüntülerine sahne
olur. Boylarının 4-5 katı yüksekliğindeki bir şelaleyi aşmak için milyonlarca balık toplanır ve
bir araya gelerek sürekli mücadele eder.
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Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği yerde balıklar aynı zamanda martılarla da mücadele
etmektedirler. Seyir keyfi oldukça yüksek olan balık göçü izlenmeye değer nadir
faaliyetlerden biridir.
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BİR ÖNCEKİ SAYIMIZ
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“Eğitimdir ki, milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir
toplum halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”

Mustafa Kemal Atatürk
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