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Bir Önceki Sayımız 

 

İmtiyaz Sahibi 

Hasan TEVKE 

İl Milli Eğtim Müdürü 

    Genel Yayın Yönetmeni 

            Şakir SIĞINÇ 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Hazırlayanlar: 

Burhan DEMİR 

Barış ÜLGEN 
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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 tarihi bir yöremizi tanıtıyoruz. Gürpınar İlçemize 

bağlı Çavuştepe Mahallesinde yer alan Çavuştepe Kalesine Gezelim Görelim bölümünde yer 

veriyoruz. 

              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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Van'da 1 Milyon Kitap Dağıtılacak 
 

         
 

        Van’da 1 milyon kitap dağıtılacak projesi ile ilgili yapılan toplantıda konuşan Vali 

BALCI, proje kapsamında kentin birçok noktasına kütüphane kurulacağını dile getirdi.  

        BALCI, proje kapsamında yaklaşık 1 milyon kitap dağıtımının olacağını belirterek, 

"Proje kapsamında Van'ımızın geleceği olan çocuklarımız için okullarımızın kitaplıkları başta 

olmak üzere kentin birçok noktasına Türkiye'nin en güzel kütüphanelerini kuracağız. Bununla 

birlikte 1 milyonu aşkın kitap dağıtacağız" dedi. Vali BALCI, toplantının akabinde komisyon 

ile birlikte Van Gölü kıyısında gün batımı sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.  

        Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Orhan BEDİR ve Kitap Komisyonu katıldı. 

                

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_07/21144901_FYIT1bNWYAE9EOw.jpg
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden Yetişkin Eğitiminde Dijital 

Öyküleme 

            

            Dijital Öyküleme Yöntemiyle Yetişkinler İngilizce Öğrenecek 

        Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türk Ulusal Ajansı tarafından 

kabul edilip hibe kapsamına alınan 2020-1-TR01-KA227-ADU-098764 numaralı ve 

"Yetişkinler için yeni e-Artistik İngilizce Öğrenme Yaklaşımı" isimli uluslararası stratejik 

ortaklıklar projesi ikinci uluslararası toplantısını Hasselt, Belçika'da UC Limburg 

kampüsünde yaptı. Toplantıya Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanında proje ortağı 

kurumlar Van Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü, RS Planlama ve Proje Merkezi, Zavod Boter 

Enstitisü (Slovenya), UC Limburg Üniversitesi (Belçika) ve Sportsko uciliste  PESG 

Üniversitesi (Hırvatistan) temsilcileri katıldı. 

        'Yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için dijital yeterliliklerinin 

artırılması ve yenidünya düzeninin gerektirdiği niteliklerle donatılmaları genel amacıyla 

hazırlanan projede Türkiye'de yapılan ilk toplantı sonrasında tüm ortaklar tarafından 

işbirliğiyle hazırlanan Dijital Öyküleme Araç Seti değerlendirildi. E-öğrenme materyali 

olarak tasarlanan bu çıktı, yetişkinlerin dijital öyküleri oluşturmaları için gerekli olan tüm 

bilgi ve kaynağı içermektedir. 

        Daha sonra projenin ikinci çıktısı olacak e-öğrenme platformu "Storyland" dijital ortamı 

ile ilgili görev paylaşımı yapıldı. Ardından projenin yaygınlaştırma çalışmaları netleştirildi ve 

tarihler belirlendi. 

        Tüm bu fikri çıktılar tamamlandığında storlandproject.com adresinde erişime açık 

olacaktır. Projenin bir sonraki toplantısı Kasım 2022' de Slovenya'da yapılacaktır. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/22131726_unnamed_1.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/22131729_unnamed.jpg
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE Karne Dağıtım Törenine 

Katıldı 
 

   

        İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE İpekyolu ilçesinde yer alan Tunca Uras İlk-

Orta okulun da karne dağıtım törenine katıldı. Törene İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan 

TEVKE, Teftiş Kurulu Başkanı Yusuf İPEK, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa ŞİPAL, 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Şahin UÇKAN, Burhan KIRICI ve Nevzat TAŞDEMİR, 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir SIĞINÇ, İpekyolu Şube Müdürleri Aydın ACARSOY, 

Yunus DURMUŞ, Sadrettin KELEN ve M. Nuri CANDEMİR katılım sağladı. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160215_unnamed_1.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160218_unnamed_2.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160221_unnamed_3.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160223_unnamed_4.jpg
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        Törende konuşan İl Müdürümüz Hasan TEVKE: ''Pandemi koşulları altında başladığımız 

eğitim öğretim yılımızda  maskesiz bir arada karne törenimizi gerçekleştiriyoruz. Tatilde 

sizden beklentimiz bol bol kitap okumanız, Sizler için açtığımız yaz kurslarına katılmanız ve 

açılacak olan spor yaz kurslarından en az birine kayıt olarak tatilinizi daha yararlı geçirmeniz. 

Bizler sizlerin daha iyi ortamlarda eğitim almanız amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya 

devam edeceğiz. Eğitim Öğretim yılımızın tamamlanmasında emeği geçen idareci, Öğretmen 

ve eğitim çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki eğitimde birinci önceliğimiz 

vatana millete yararlı iyi bir nesil yetiştirmektir. Bugün ilimizde 1530 okulumuzda karne alan 

312.753 öğrencimize iyi tatiller diliyorum'' dedi.  

         

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160226_unnamed_5.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160229_unnamed_6.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160231_unnamed_7.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160234_unnamed_8.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160237_unnamed_9.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160318_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160315_unnamed_19.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160312_unnamed_18.jpg
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        Tören sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan 

TEVKE okul spor sahasında açılan görsel sanatlar sergisini gezerek öğrencilerle sohbet etti. 

 

 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160310_unnamed_17.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160307_unnamed_16.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160304_unnamed_15.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160302_unnamed_14.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160259_unnamed_13.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160257_unnamed_12.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160254_unnamed_11.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/17160240_unnamed_10.jpg


Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
12 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE'den Yıl Sonu Mesajı 

 

        Van Maarif ailesi olarak öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizin gayretli çalışmaları, 

velilerimizin destekleri ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılını başarılı bir şekilde tamamladık. 

Emeği geçen yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim 

camiasında görev alan tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Yoğun çalışmalarla geçen bir yılı daha geride bırakırken dönem boyunca sergilediğiniz 

performansın geri bildirimi olan karnelerinizi aldınız. Öğrendiğiniz bilgilerin üstüne tatilde 

yeni bilgi ve beceriler ekleyerek öğrenme yolculuğunuzu geliştirmenizi tavsiye ediyorum. 

Sizlerden tatilde öncelikle dinlenmenizi, daha sonra da bol bol kitap okumanızı istiyor ve 

hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde sizler için yaz kurslarımızı hazırladık. 

Değerli meslektaşlarım, 

Hep beraber yoğun çalışma temposu içinde başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Sizlere 

dönem boyunca göstermiş olduğunuz özverili gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyor; sağlıklı 

bir tatil dönemi geçirmenizi diliyorum. 

Kıymetli velilerimiz, 

Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeliyiz. Unutmamalıyız ki 

karne tek başına başarı göstergesi değildir. Çocuğunuza, onu suçlamadan eksiklerin nereden 

geldiğini tespit ederek yaklaşınız. Her bireyin başarılı olabileceği alanlar bulunduğunu ve 

bunların keşfedilebileceğini çocuğunuza anlatınız. Evlatlarınızla beraber sağlıklı ve mutlu bir 

tatil dönemi geçirmenizi temenni ediyorum. 
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        İlimizde eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle 

çalışmalarımıza yön veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde hiçbir fert feda 

edilemez." sözüne istinaden her bir öğrencimiz bizim için ayrı bir değerdir. Yarınlarımızı 

emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. 

        2021-2022 Eğitim Öğretim Yılını tamamladığımız bugünde; sevgili öğrencilerimize, 

değerli meslektaşlarıma ve kıymetli velilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz tatili 

diliyorum.                                                                    

İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE'den Öğrencilere YKS Mesajı 
 

 
 

         İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Uzun 

soluklu bir çalışma sürecinin ardından geleceğinize ve hayallerinize giden yolda önemli bir 

noktaya geldiniz. Süreç boyunca elinizden gelenin en iyisini yapmak için gayret gösterdiniz. 

Sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyor ve sizlere güveniyorum. Başarı yolunda en 

büyük gücün kendinize duyduğunuz ve duyacağınız güvenden geleceğini de unutmayın. 

Kendinize güvenerek emin adımlarla ilerleyin. Göreceksiniz ki hayatta verilen hiçbir emek 

zayi olmaz; çalışmalarınızın karşılığını muhakkak alacaksınız." 

         Bu duygu ve düşünceler içerisinde, 18 ve 19 Haziran 2022 tarihlerinde 3 farklı 

oturumda yapılacak YKS'ye girecek olan İlimiz öğrencileri başta olmak üzere, tüm 

öğrencilerimize başarılar diliyor, her birinin hayal ve hedeflerine ulaşacakları bir 

yükseköğretim kurumuna yerleşmelerini temenni ediyorum." dedi. 
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE'den Resim Sergisi Açılışı 
 

     

 

 

 

        İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE İpekyolu İlçemizde yer alan Yusuf Gökçenay 

Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan Görsel Sanatlar 

Sergisinin açılışını yaptı. 

         Açılışa İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre AYDIN, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan 

TEVKE, VATSO Başkanı Necdet TAKVA, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan 

GÖL, Okul Müdürü, Öğretmen, Öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Program sonrası yapılan 

canlı müzik dinletisi ile program sona erdi. 

  

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/16134131_unnamed_1.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/16134133_unnamed_2.jpg
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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı 
 

 

 

        Vatan uğruna can vererek şehit olmayı makamların en yücelerinden kabul eden aziz 

milletimiz, 2016'nın 15 Temmuz'unda iradesine el koyup vatanını işgal etmek isteyen hainlere 

fırsat vermemiş ve tarihimizin en şanlı destanlarından birini yazmıştır. 

        Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın önderliğinde 

iradesine sahip çıkmış ve atalarımızın kanlarıyla yurt kıldığı bu topraklarda karanlık odakların 

ve kirli maşalarının emellerine asla hayat hakkı tanınmayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 

Nesiller boyu şanlı bir direniş ve ikinci milli mücadele olarak anılacak olan 15 Temmuz 

tarihi, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin heveslerinin boğazlarında kaldığı ve bundan sonra da 

ihanet merkezli bu heveslerin yok olmaya mahkûm olacağının kanıtı olmuştur. Biz 

eğitimcilere burada düşen en önemli görev ise 15 Temmuz ruhunu çocuklarımıza ve 

gençlerimize en iyi şekilde aktarmak ve bu tarihin edebiyat ve sanat dünyamızda da en güzel 

şekilde işlenmesine vesile olmaktır. 

        Bu duygu ve düşünceler içerisinde, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü'nü tebrik ediyor, 15 Temmuz'da şehadet şerbetini içen 252 şehidimiz başta olmak 

üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de 

sağlık dolu uzun ömürler diliyorum. 
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İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'den Kurban Bayramı Mesajı 

        Mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu milletçe yaşıyoruz.  

        Bayramlar; kardeşlik hukukunun pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en samimi 

duygularla yaşandığı, aile sıcaklığının hatırlandığı müstesna günlerdir. Gündelik 

koşuşturmalar ve hayat gailesi içinde ihmal ettiğimiz manevi dünyamıza yeniden 

eğilebilmemiz için en güzel fırsat yine bayramlardır. Yüce İslam dininin kültür ve 

medeniyetimize armağanı olan ulvi kıymetleri layıkıyla anlayıp hayatımıza aktarabilmemiz 

için  "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir." hadisi şerifinde ifadesini bulan birlik ve  yakınlığı 

doğru anlamalı bu söz üzere hareket etmeyi kendimize şiar edinmeliyiz. 

        Kurban Bayramı'nın Türk ve İslam âlemine, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve mutluluk 

getirmesini gönülden diliyor;  öğretmenlerimizin, sevgili çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu 

bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. 

Tarım Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Basın Toplantısı 
        Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Oteli'nde Van İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan 

TEVKE  okullarda yetiştirilecek öğrencilerin tarım sektörünün ara eleman ihtiyacını 

ziyadesiyle karşılayacağını ifade ederek Basın Toplantısına başladı.  

        Protokol metnine yönelik açıklamalarda bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan 

TEVKE, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde bu çalışmanın büyük önem arz ettiğini 

belirterek, tarım ülkesi olma özelliği taşıyan Türkiye'nin bu kararlı çalışmasına büyük ivme 

kazandıracağını söyledi. Hasan TEVKE, "Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek 

alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak 

sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, 

üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis etmektedir.  
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        Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri 

doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 

gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip 

olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirmek ve 

çeşitlendirmek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde dünyada yaşanan ve 

etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik 

problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz 

etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda 

talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün 

artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi 

olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için 

ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet 

edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği 

Gençlerde" yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz.  

        Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini 

güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları 

karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba 

sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal 

verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları 

uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile 

yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım 

faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, 

teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği 

olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini 

gerekli ve önemli kılmaktadır.  
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        Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini 

birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında 

faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve 

gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 

tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır.  

        2022-2023 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile 

Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci 

ve 264 öğretmeni kapsamına alan bu protokol ile;  

* Okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı 

çerçevesinde belirlenecek 

* Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri 

hazırlanacak 

* Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak, 

* Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman 

Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve 

arazilerde iş başında eğitim yapmaları sağlanacak  

* Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar 

yapılacak  

* Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları 

doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları 

sağlanacak 

*  Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak 

*  Alana uygun donatım yapılacak 

*  Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak  

* Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar 

yapılacak 

* Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman 

Akademisine erişim izni sağlanacak 

* Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki 

eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi 

eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak 

* Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik  

yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek 

* Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız 

tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek 
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* Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler 

hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak 

* Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak 

* Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi 

şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve 

Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst 

düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta iş birliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle 

yürüteceğimizi beyan ediyoruz. 
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"Yaz Spor Okulları" açılış programı düzenlendi 

          

        Van'da okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri 

amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Yaz Spor Okulları'nın açılışı için Nur Tatar 

Spor Salonunda bir program düzenlendi. Program, halk oyunları ve tekvando gösterisiyle 

başladı. 

        "Spora ve sporcuya tam destek vereceğiz" Programda bir konuşma yapan Vali ve 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan BALCI, amaçlarının spor kültürüne katkı sağlamak 

olduğunu belirtti. Her çocuğun bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlayacaklarını ifade eden Vali 

BALCI, "Burada sporun tohumlarını atmış olacağız. Bunun yanında da spor alt yapısına katkı 

sağlayacağız. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. Hemen hemen her okulun voleybol 

ve basketbol sahalarını yapacağız. Ayrıca valilik ve belediye imkanlarıyla okullara halı 

sahalar yapacağız. Yüzme havuzu ve kapalı spor sahası olmayan ilçemiz kalmayacak. Spora 

ve sporcuya tam destek vereceğiz" dedi.         

        Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin işlerini kolaylaştırmaktan mutluluk 

duyduğunu dile getiren BALCI, "Sporseverlere, spor yapmak isteyenlere tam destek 

vereceğiz. Akademik anlamda başarılı olmak elbette önemli ama sporun bir dalıyla 

uğraşılması lazım. Öte yandan bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmanız lazım. Bununla ilgili 

çalışmamız devam ediyor" diye konuştu. Program sonunda Van Büyükşehir Belediyesi ile 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporculara malzeme desteği verildi.

 

        Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan BALCI'nın yanı sıra İl 

Emniyet Müdürü Atanur AYDIN, , İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, Gençlik ve 

Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, antrenörler ve çok sayıda 

sporcu katıldı.  

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_07/01104135_1656580443eGdrN.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_07/01104141_165658044225jyB.jpg
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Özeliz Her Yerdeyiz' Yaz Etkinliklerinin 2. Gerçekleştirildi 

           

        Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla 

katılımlarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde yaz etkinliklerinin 2. düzenlendi.  

        Temmuz ayında Kültür Parkı'nda düzenlenen müzik şöleniyle başlayan etkinlikler, bu 

hafta müze ziyareti ile devam etti. Rehabilitasyon merkezinden gelen çok sayıda özel 

gereksinimli çocuk ve aileleri tarihe yolculuk yaptı. Müzedeki eserleri büyük bir ilgiyle 

inceleyen çocuklara rehber öğretmenleri eserlerle ilgili bilgiler verdi. Yapılan etkinlikle tarihe 

yolculuk yaptıklarını anlatan Ebubekir BENEK ise "Geleceğimize ışık tutan tarihi eserleri 

inceledik. Tarihimizi öğrenme şansımız oldu. Mutlu olduk. Kendimizi özel hissettik. İnşallah 

bu tür aktiviteler devam eder. Bu sayede ilimizin tarihini daha iyi öğrenmiş oluruz. Emeği 

geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.  

        Etkinlik, müze gezisi sonrası verilen ikramlar ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. 
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER Van’a Geldi 
 

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, okullar kapandıktan bir hafta sonra İstanbul'da 

başlattığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantılarını tüm il ziyaretlerinde devam 

ettiriyor. ÖZER, bu kapsamda yaptığı toplantıların yedincisini Van'da gerçekleştirdi. Millî 

Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında 

İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Uşak ve Sakarya'nın ardından Van'da gerçekleştireceği 

toplantı için Van’a geldi. Bakan ÖZER’i 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları 

kapsamında yapacağı toplantı ve gerçekleşecek program için geldiği Van havalimanında İl 

Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE ve il protokolü karşıladı.    
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Van'da "Köy Yaşam Merkezi" 
 

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, Türkiye'de ilk kez yetişkin ve çocukların aynı 

mekanda buluştuğu eğitim kurumlarını hayata geçirdiklerini belirtti. Türkiye'de herkesin 

eğitime ücretsiz şekilde erişebilmesini sağladıklarını dile getiren Özer, köy yaşam 

merkezleriyle attıkları adımın eğitim politikaları için çok özel öneme sahip olduğunu kaydetti. 

 

 

 

        Uygulama Oteli konferans salonunda yapılan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık 

Toplantısının ardından Edremit ilçesine geçen ÖZER, Dilkaya Köy Yaşam Merkezinin açılış 

töreninde yaptığı konuşmada, son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde çok önemli yatırımlar 

yaptıklarını söyledi. Yaşam merkezine dönüştürülen okullarda yıllar önce çocukların eğitim 

aldığını ifade eden ÖZER, şöyle konuştu: 

        "Türkiye'nin dört bir köşesinde göçler nedeniyle ilçelere, illere gidildikten sonra bu 

okullarımız kullanılamaz hale geldi. Şu an yaklaşık 6 bin 970 köy okulu atıl durumdayken 

bunları başlattığımız projeyle hızlı bir şekilde köy yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. 

Burada yaptığımız üç şey var. Birincisi köylerimizdeki köy ilkokullarının açılması için ilgili 

yönetmelik değişikliğini yaparak öğrenci sayısına bakılmaksızın Türkiye'nin tüm noktalarında 

köy okullarının açılabilir olmasını sağladık. İkinci adım, köylerimizde anaokulları açmak için 

öğrenci sayısının 10 olması gerekirken yönetmelik değişikliğiyle 5'e düşürdük. Sadece bu 

adımla 1800 köydeki 20 bine yakın çocuğumuz anaokullarıyla buluştu. Üçüncüsü ise köy 

yaşam merkezlerinde artık halk eğitimi merkezleri kuruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 

sadece eğitim çağı nüfusuna eğitim vermiyoruz. Yediden yetmişe herkese istedikleri her türlü 

eğitimi ayaklarına getiriyoruz." 
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        Köy yaşam merkezlerinde kuracakları halk eğitimi merkezleriyle tarımdan hayvan 

besiciliğine, arıcılığa her alanda usta öğreticilerin vatandaşlara eğitim vereceğini anlatan 

ÖZER, bu sayede insanların kendi hayatlarını şekillendirme de çok daha güçlü hale 

geleceklerini vurguladı. 

        "Türkiye'de ilk kez yetişkin ve çocukların aynı mekanda buluştuğu eğitim kurumlarını 

hayata geçirmiş oluyoruz." diyen ÖZER, şunları kaydetti: 

        "2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayana kadar bin köy yaşam merkezi açmayı 

hedefliyoruz. Geriye kalan tüm köy okullarını, yıl sonuna kadar köy yaşam merkezlerine 

dönüştüreceğiz. Böylece şehirlerdeki kalkınma hamlelerini tekrar köyden başlatarak köyden 

illere, ilçelere göçü durdurmak, buraları çok daha muhkem, çok daha güçlü hale getireceğiz. 

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da 12 Eylül 2022'ye kadar planladığımız 20 yaşam merkezi 

var. Hangi köyde yaşam merkezi ihtiyacı varsa gerekli destekleri vererek inşallah 12 Eylül'e 

kadar tüm vatandaşlarımızın, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin hizmetine sunmuş 

olacağız." 
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        Eğitim yatırımlarının ötesinde yıllardan bu yana düşündükleri bir projelerinin de 

olduğunu belirten ÖZER, "Türkülerimizin hikayelerini ortaya çıkartmak, çocuklarımızı 

türkülerle, onların hikayelerini bilerek yetiştirebilmek ve nesiller boyu bu kültür aktarımını 

sağlamak istiyoruz. Bu projeyi de Van'da başlatıyoruz. Güzel Sanatlar Lisesi'ne her türlü 

desteği vereceğiz. Türkiye'nin tüm illerinin, tüm bölgelerinin yıllardan beri, nesilden nesile 

aktarılan türkülerini hikayeleriyle birlikte ortaya koyacaklar. Öğrencilerimiz bunun 

performansını sergileyecekler. İnşallah tüm illerimizde gençlerimiz geçmişten miras kalan 

hikayelerle örülü, ağıtları, türküleri gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşayacaklar." 

ifadelerini kullandı. 

        Eğitime oldukça önem veren ve çalışmalarda öncelik sağlayan Vali ve Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan BALCI da bugün Van'ın geleceğine ilişkin önemli 

çalışmaların yapıldığına işaret ederek, "Van'a yapılacak 101 anaokulu kadınlarımız ve 

çocuklarımız için çok iyi olacak. Güçlendirilecek olan 14 okulumuz, depremden dolayı yıkılıp 

yapılacak 11 okulumuz, ikili eğitimi azaltmak için yapacağımız yeni okullar, 10 bin çocuğa 8 

ay boyunca vereceğimiz 300 lira yardım, meslek liselerine gideceklere vereceğimiz yardımlar, 

Türkiye'nin en zengin kitaplarının olduğu kütüphanelerle ilimiz çok güzel olacak." dedi. 

 

        AK Parti Van milletvekilleri İrfan KARTAL, Osman Nuri GÜLAÇAR, Abdulahat 

ARVAS ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen ORHAN da kentteki eğitim yatırımları 

hakkında bilgi vererek, Köy Yaşam Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi. 

        Konuşmaların ardından, Bakan ÖZER ve beraberindekiler açılışı yapılan Köy Yaşam 

Merkezi'ni gezdi, kadın kursiyerlerle sohbet etti. 

         Programa, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat TÜRKMAN, Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreteri Mehmet Fatih ÇELİKEL, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih 

LEBLEBİCİ, Edremit Belediye Başkanı İsmail SAY, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE, 

ilçe milli eğitim müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. 
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, 2022 Yılında Van'a 2,5 Milyarlık 

Eğitim Yatırımı Müjdesi Verdi 

         

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Van Valiliğinde düzenlenen il eğitim değerlendirme 

toplantısına katıldı. ÖZER, toplantı sonrasında Van ilinde 2022 yılında eğitim yatırımları için 

kullanılacak bütçenin yaklaşık 2,5 milyar liraya çıkarılması kararı aldıklarının müjdesini 

vererek sonrasında il eğitim değerlendirme toplantısı için Uygulama Oteli Konferans 

Salonu'nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na da katıldı. 
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Bakan ÖZER, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısında 

Van'daki Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi 

 
        Millî Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, okullar kapandıktan bir hafta sonra İstanbul'da 

başlattığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantılarını tüm il ziyaretlerinde devam 

ettiriyor. ÖZER, bu kapsamda yaptığı toplantıların yedincisini Van'da gerçekleştirdi. 

 

 
 

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları 

kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Uşak ve Sakarya'nın ardından Van'da resmî 

okul müdürleri ile bir araya geldi.  

  

        Toplantıda yaptığı konuşmasına Van'ın yaklaşık 2,5 milyar liraya çıkarılan 2022 yılı 

eğitim yatırımı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Bakan ÖZER, kentte büyük 

özveri ile çalışan öğretmen ve yöneticilerin işini kolaylaştırmak, imkânlarını zenginleştirmek 

için bir arada bulunduklarını ifade etti. 2021-2022 eğitim öğretim yılının kesintisiz yüz yüze 

eğitimle tamamlanması için yaptıkları kıymetli çalışmalar için öğretmen ve yöneticilere 

teşekkür eden Bakan ÖZER, 1 buçuk yıllık süreçte uzaktan eğitimde ve vefa gruplarında 

yapılan çalışmaların her türlü takdirin ötesinde olduğunu söyledi. Okulların sadece eğitim 

öğretimin yapıldığı yer değil, ülkenin en kıymetli sermayesi olan beşeri sermayenin 

niteliğinin çok boyutlu olarak arttırıldığı yerler olduğunun altını çizen Millî Eğitim Bakanı 

Mahmut ÖZER, öğrenme kaybı açısından en büyük maliyeti ödeyenlerin sosyoekonomik 

olarak dezavantajlı kesim olduğunu kaydetti. ÖZER, okulların aynı zamanda toplumdaki 

eşitsizliklerin telafi edildiği en kutsal yerler olduğuna dikkati çekerek okulları açık tutma 

konusundaki çabalarından dolayı ikinci kez Bakanlığın tüm çalışan ve öğretmenlerine başarı 

belgesi vererek bu fedakârlığı tarihe not düştüklerini ifade etti.  
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        Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için son 20 yılda önemli yatırımlar yapıldığının altını 

çizen ve gelinen noktada kız çocuklarının okullaşma oranlarının erkek çocuklarına eriştiğini 

söyleyen ÖZER, hatta yükseköğretimde 2014 yılından itibaren kız öğrencilerin okullaşma 

oranının erkekleri geçtiğini belirtti. 20 yıllık süreçte eğitim sisteminin demokratikleşmesi için 

katsayı uygulaması ve başörtüsü yasağının kaldırılması gibi adımların da atıldığını ifade eden 

ÖZER, 28 Şubat zihniyetinin meslek liselerinin ve imam hatip liselerinin yükseköğrenime 

geçişi kısıtlayan uygulamalarının akademik olarak başarılı gençlerin mesleki eğitimden 

uzaklaşmasına da yol açtığını belirtti. Pansiyonlar, burslar, taşımalı eğitimde ücretsiz yemek, 

yardımcı kaynakların ücretsiz dağıtılması gibi uygulamaların eğitimde fırsat eşitliğini 

artırmak için kritik adımlar olduğunun altını çizen ÖZER, sistemdeki öğrenci sayısı artırılarak 

fiziki olarak gelişme sağlanırken kalitenin de sürdürüldüğünü vurguladı.  
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        PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmaların sonuçlarında sürekli artan başarıyı 

hatırlatan Bakan ÖZER, bugün 18.9 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmene ulaşan sistemin 

kalite odaklı büyüdüğünü kaydetti. Bu nedenle son 20 yıldaki eğitim alanında yapılan 

çalışmaların bir başarı hikâyesi olduğunu söyledi. Bu başarının mimarının Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip ERDOĞAN olduğunu dile getiren ÖZER, kendisine Van'dan şükranlarını 

ilettiğini ifade etti.  

  

        Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak 

için çaba sarf ettiklerini kaydeden ÖZER, 6 Ağustos 2021'de göreve geldiği zaman 3 yaşta 

yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 

70'e, 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranlarını da yüzde 100'e çıkarmak için tüm Türkiye'de 

3 bin yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktıklarını belirtti. 

Projenin kadın istihdamı açısından da önemli olduğunu kaydeden Bakan Özer, proje 

kapsamında bugüne kadar 1.110 anaokulun çocukların hizmetine sunulduğunu ve böylelikle 

500 bin çocuğun ilk kez anaokuluna başladığını, 10 ay gibi kısa bir sürede 5 yaştaki 

okullaşma oranının yüzde 78'den yüzde 93'e çıktığını ifade etti. 5 yaşta okullaşmada yıl sonu 

hedefimiz olan yüzde 100'e çok rahat bir şekilde ulaşacaklarını belirten ÖZER, bu nedenle 

Van'da da bu yıl 101 yeni bağımsız anaokulu yapımı kararı aldıklarını kaydetti. 

 

 
 

        Konuşmasında mesleki eğitim alanında yapılan çalışmaların ekonomik kalkınmanın 

sürdürülebilmesi için çok önemli olduğunu belirten Bakan ÖZER, mesleki eğitim alanında, 

katsayı uygulamasının uzaklaştırdığı akademik olarak başarılı öğrencilerin de artık mesleki 

eğitime yöneldiğini dile getirdi. Meslek liselerinde üretim yapmaya başladıklarını, üreterek 

öğrenmenin sağlandığını belirten Bakan Özer, öğretmen ve öğrencilerin de bu üretimden pay 

aldığını hatırlattı. Kovid-19 sürecinde meslek liselerinin maske, dezenfektan, solunum cihazı, 

maske makinesi gibi üretimlerle ihtiyaç duyulan ürünlerin temininde çok büyük katkılar 

sağladığını da ifade eden Bakan ÖZER, mesleki eğitim merkezlerinde de öğrencilerin haftada 

bir gün okula gittiği, dört gün işletmede eğitim aldıkları bir sistemin olduğunu dile getirdi.  

https://www.ogretmenlersitesi.com/images/haberler/2022/08/milli-egitim-bakani-mahmut-ozer-2022-yilinda-van-a-2-5-milyarlik-egitim-yatirimi-mujdesi-verdi-3918.jpg
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        25 Aralık 2021'de 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenleme 

sonrasında bugün itibariyle 600.888 öğrencinin mesleki eğitim merkezlerinde eğitim aldığını 

söyleyen ÖZER; burada gençlerin 9,10,11. sınıfta asgari ücretin yüzde 30'u, 12. sınıfta yüzde 

50'si kadar ücret aldıklarını, aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 

sigortalandığını da ifade etti. Bu sayede iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağına 

çok rahat şekilde eriştiğinin de altını çizen Bakan ÖZER, öğretmenlerin mesleki ve kişisel 

gelişim eğitimleri için yapılan çalışmalara da değindi. 2021 yılında 8.9 milyon lira olan 

öğretmen eğitimi bütçesinin de 2022 yılında 292 milyon liraya çıkarıldığını anlatan ÖZER, 

yeni modelde öğretmenlerin istedikleri eğitime kendilerinin karar verdiğini, merkezî değil, 

okul temelli bir yaklaşımın benimsendiğini belirtti. Mesleki gelişim topluluklarının oluştuğu, 

iyi uygulamaların yerinde görüldüğü okul yöneticisi ve öğretmen mobilite programlarının 

aktif hâle gelmesinin sağlandığını anlatarak,  öğretmen başına düşen 44 saatlik eğitimin yılda 

94 saate çıktığının altını çizdi.  

 

 
 

        Okul yöneticilerine yönelik Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Seminerleri 

gerçekleştirildiğini belirten ÖZER, öğretmenlik kariyer sistemine ilişkin de açıklamalarda 

bulundu. Burada herkesin sınava takıldığını kaydederek niyetlerinin kimseyi zorlamak 

olmadığını söyledi. Millî Eğitim Bakanlığının yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamında 

okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkâna sahip olduğunu da dile getiren ÖZER, bu 

vesileyle akademik yılın hayırlı olmasını temenni etti. 

  

        Toplantı sonrasında Millî Eğitim Bakanlığı ve Van Büyükşehir Belediyesi arasında 

mesleki eğitim merkezi öğrencilerine aylık 300 lira burs desteği verilmesini öngören iş birliği 

protokolü imzalandı. 
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İl Millî Eğitim Müdürü Hasan TEVKE'den 30 Ağustos Zafer Bayramı 

Mesajı 
 

 

 

 

        Yüce Milletimiz, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinde gösterdiği eşsiz 

kahramanlıkla vatanımızı yok etmek isteyen devletlere karşı birlik ve beraberlik ruhuyla 

büyük bir zafer kazanmış, bu güzel vatanı bizlere emanet etmiştir. 

        Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin bölünmez 

bütünlüğünü korumak için her türlü fedakârlığı gösterecek, bağımsız ve güçlü Türkiye 

kararlılığını sürdürecek güçtedir. Bizler de hep birlikte sergileyeceğimiz kararlı duruşumuz ve 

mücadelemizle, kurtuluş destanımızı yazan ecdadımızın bize emanet ettiği bu vatan için 

sonuna kadar hizmet edecek ve bu aziz vatanı bizden sonraki nesillere en güçlü şekilde miras 

bırakacağız. 

        Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Zaferin 100. yıldönümünü kutluyor, Anadolu'nun 

düşman işgalinden kurtarılmasında mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

olmak üzere silah arkadaşlarını ve şanlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için 

canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. 
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Gezelim Görelim 

        Van'ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Çavuştepe Köyü’nde yer almaktadır. Van'a 25 km, 

Gürpınar ilçe merkezine 10 km mesafede, Van-Hakkari karayolunun hemen güney tarafında 

bulunmaktadır. 

        Bol Dağı silsilesinin batı ucunda kurulmuş olan kale, aşağı ve yukarı kalelerden 

oluşmaktadır. Kale, II. Sarduri tarafından M.Ö. 764-734 tarihleri arasında yaptırılmıştır. 

Kurucusuna izafeten kale, Sardur'un şehri anlamında "Sardurihinili" olarak 

adlandırılmaktadır. Burası ilk önce İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Arif Erzen 

tarafından 1961-1986 yılları arasında yürütülen kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. İkinci 

dönem kazıları Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU başkanlığında 2014 tarihinde başlamış ve 

halen devam etmektedir. 

         

        Kale, bereketli Gürpınar ovasına ve ovadan geçen yollara tamamen hâkim bir mevkide, 

ova ortasında yükselen Bol dağının batı ucundaki iki tepe üzerine kurulmuştur. Düzgün 

kesilmiş kalker bloklarıyla inşa edilmiş surları, doğrudan ana kayaya oturmaktadır. Doğudan 

batıya doğru sıralanan ahır yapıları, depo binaları, tapınak, saray binaları ve sarnıçlardan 

oluşmaktadır. Tanrı İrmuşini adına inşa edilmiş tapınak üzerinde çivi yazılı kitabesi 

bulunmaktadır. Rizalitli kule tipli tapınaklar grubunda önemli bir yapıdır. Doğu tarafında 

kapısı ve bazalt taşlarından cephesi bulunmaktadır. 
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        Kalenin diğer önemli yapılarını ana kayaya oyulmuş sarnıçlar, saray ve depo binaları 

teşkil etmektedir. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki kale, güçlü surlarla birlikte doğudan ve 

batıdan kayaya oyulmuş iki hendekle koruma altına alınmıştır. Kale; “Yukarı Kale” ve “Aşağı 

Kale” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Doğu tarafta yer alan Yukarı Kale’de Urartu 

baş tanrısı Haldi’ ye adanmış kare planlı revaklı bir tapınak ile bununla ilişkili dinsel 

mekânlar bulunmaktadır.  

        Yukarı kale, aşağı kaleye kıyasla daha küçük bir alanda dikdörtgen planlı olup çevresi 

güçlü surlarla kuşatılmıştır. Batı tarafta yer alan Aşağı Kale ise 430 m. uzunluğunda ve 125 

m. genişliğindedir.  Aşağı kalenin doğu kısmında “Uç Kale” olarak adlandırılan 27.50 

mx17.30 m. boyutlarında dikdörtgen planlı bir yapı yer almaktadır. Bugüne kadar tespit 

edilmiş olan hiçbir Urartu kalesinde benzerine rastlanmayacak bir şekilde özenli işçilikte inşa 

edilmiştir. Uç Kale’nin esas işlevi bilinmemekle birlikte, dinsel içerikli olduğu tahmin 

edilmektedir. 

        Aşağı Kale’nin iç kısmında ayrıca saray bölümü, bununla ilişkili depo odaları ve 

atölyeler ile tanrı İrmuşini’ye adandığı bilinen ikinci bir tapınak bulunmaktadır. Kayaya 

oyulmuş temeller üzerine inşa edilen, 81x33 m boyutlarındaki saray, iki sıra paye ile üç 

bölüme ayrılmıştır. Her iki yanında da koridorlar yer almaktadır. Güneydeki koridor İrmuşini 

Tapınağı’na kadar uzanır. Sarayın alt katı; mutfak, kiler, depo ve tuvalet gibi birimlere 

ayrılmıştır. Ortadaki salonda kayaya oyulmuş üç adet sarnıç yer almaktadır. Doğu ve batı 

uçlarda içlerinde ocak, çeşme ve atık su kanallarının bulunduğu iki ayrı mutfak mekânı 

bulunmaktadır.    

     

        İrmuşini Tapınağı, Aşağı Kale’nin en yüksek noktası üzerine kurulmuş olup kare planlı 

yapı ile eklentilerinden oluşmaktadır. Tapınak girişi doğuya bakar ve bu cephe alttan iki sıra 

halinde son derece özenli işlenmiş kare biçimli bazalt taşları bulunmaktadır. Üzerinde 

yaklaşık 10 metre yüksekliğinde olduğu düşünülen kerpiç duvarlara ait kalıntılar mevcuttur. 

Çivi yazısıyla yazılmış inşa metni, girişin sol yanında yer almaktadır. İçten, 4.50 x 4.50 metre 

boyutlarındaki kare planlı kutsal odanın duvarları mavi, kırmızı, siyah ve beyaz renkli, 

bitkisel motiflerin ağırlıkta olduğu resimlerle süslüdür. Depolar, atölyeler ve diğer mekânlar, 

kalenin diğer bölümleri arasında yer almaktadır. Kalenin büyük depo odalarında yarıya kadar 

toprağa gömülü ve sayıları 120’yi bulan depolama küpleri (pitos) yer almaktadır. 
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        Kalenin Nekropolü (Mezarlık) kalenin yaklaşık 1 km. kuzeyinde yer almaktadır. Burada 

2017 yılından önce yapılmış olan çok sayıdaki kaçak kazı, Urartu mezarlığına büyük ölçüde 

zarar vermiştir. Yapılan arkeolojik kazılarda Urartu toplumuna ait ölü gömme adetleri 

hakkında çok önemli bilgiler elde edilmiştir. Buna göre Urartularda iki tür ölü gömme 

âdetinin olduğu, bunlardan ilki ölülerin yakılarak bir çömleğin (urne) içinde gömüldüğü, 

ikincisinin ise ölülerin toprağa ana karnındaki duruş biçiminde ve yan yatırılarak (hoker) 

yapıldığı anlaşılan gömülerdir. Nekropolde dört farklı mezar tipi tespit edilmiştir. Bunlar; örme 

oda mezar, urne mezar, sandık mezar ve basit toprak mezarlardır.       
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BİR ÖNCEKİ SAYIMIZ 
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“Büyük Taarruz’un 100. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk ve bu toprakları bize vatan kılan Aziz Şehitlerimizi 

ve kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad 

ediyoruz .” 
   

     

 

 

 
        


