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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 turistik bir doğa harikasına yer veriyoruz. Çatak 

İlçemizde bulunan ve yaz aylarının sonuna doğru kurumasına rağmen her sene yeniden 

akmaya başlayan Kanispi Şelalesine 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 birçok 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 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve "Yeşil Çağ" 

      
        Kurumumuz Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortağı olduğu "GreenAge - Fostering 

Competences of Students and Teachers for the Future in line with "New Green Deal 

Regulations" [YeşilÇağ- Yeni Yeşil Anlaşma Düzenlemeleri" doğrultusunda Öğrencilerin ve 

Öğretmenlerin Gelecek İçin Yetkinliklerinin Artırılması] isimli Erasmus+ Ana Eylem 2 ? 

Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar Projesi Polonya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilip 

hibelendirilmişti. 

        2 sene sürecek olacak projedeki ortaklar Polonya'dan Gelişim ve Yenilik için Eğitim 

Ajansı (IDEA), İspanya'dan StuCom, Çek Cumhuriyeti'nden EuPro, Polonya'dan Plock'ta 

Mesleki Eğitim Merkezi ve Türkiye'den Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'dür. 

        Bu projenin genel hedefi orta öğretimde Avrupa Yeşil Anlaşması konusunda bir kapasite 

oluşturmak ve öğrencileri gelecekteki "yeşil" kariyerlerine hazırlamaktır. Bu amaç 

doğrultusundaki özel hedefler ise: 

-Rehber öğretmenlerin çevre ve iklim değişikliği ve yeşil beceriler konusundaki kapasitelerini 

geliştirmek, böylece Avrupa yeşil anlaşma dönüşümü konusunda öğrencileri 

destekleyebilmeleri ve rehberlik edebilmeleri, 

- Hedef gruplar arasında yeşil geleceği savunacak liderler yaratmak, 

- Okul öğrencileri arasında çevre dostu bir zihniyeti teşvik etmek, 

- Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında öğretmen, öğrenci ve aileleri bilinçlendirmektir. 

        Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla proje kapsamında üç adet fikri çıktı oluşturulacak 

ve uluslararası erişime açık olarak sunulacaktır. Bu çıktılar öğrenciler ve rehber öğretmenler 

için öğrencilerin gelecekteki 'yeşil' kariyerlerinde başucu kitabı olacaktır. Bu çıktılar 

şunlardır: 

1-      Yeşil Çağ Kariyer Rehberi 

2-      Yeşil Çağ Platformu 

3-      İklim-Zinciri Dergisi 

        Bu çıktıları oluşturmak ve hedeflere ulaşmak için proje kapsamında gerçekleştirilecek 

ulus ötesi toplantıların ilki Haziran 2022'de Varşova, Polonya'da gerçekleştirilmiştir. 

Kurumumuzdan 3 proje uzmanı bu toplantıda yer almıştır. 

        Projenin ilerleyişini takip etmek ve kaliteli çıktılar oluşturmak amacıyla proje süresi 

kapsamında hem ulusötesi hem de çevrimiçi toplantılar düzenlenmeye devam edecektir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır'dan il 

Müdürlüğümüze Ziyaret 

 

 

        Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin ÇAKIR, İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Hasan TEVKE' ye ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası İl Milli Eğitim toplantı salonunda Teftiş 

Kurulu Başkanı Metin ÇAKIR, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, Van İl Milli 

Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Yusuf İPEK, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli 

eğitim müdürleri ve il milli eğitim şube müdürleri ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı 

öncesinde toplantı gerçekleştirdi. Birinci toplantı sonrasında ilimizde görev yapan eğitim 

müfettişleri ile ikinci toplantı yapıldı. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/06095937_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/06095935_unnamed_4.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/06095932_unnamed_3.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/06095929_unnamed_2.jpg
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Eğitim Öğretim Hazırlıkları Kapsamında Okullarımıza Ziyaretler 

      
        Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin ÇAKIR, İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Hasan TEVKE ve Eğitim Müfettişleri Başkanı Yusuf İPEK İpekyolu, Edremit ve Tuşba 

İlçelerinde okullarımıza eğitim öğretim hazırlıkları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. 

        Okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim öğretim öncesi hazırlıklar hakkında 

sohbet ederek, devam edilen çalışmalar hakkında konuşuldu. Heyet 2022-2023 Eğitim 

Öğretim yılının herkes için güzel geçmesi temennileriyle ziyaretlerine son verdiler.  

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09110242_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09110236_unnamed_4.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09110233_unnamed_3.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09110231_unnamed_2.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09110239_unnamed_5.jpg
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Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız'dan İl Müdürümüz Hasan Tevke'ye 

Ziyaret 

             
 

 

        Gevaş Kaymakamı Bayram YILDIZ Müdürümüz Hasan TEVKE' ye İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzde ziyarette bulundu. 

        İl Müdürümüz Hasan TEVKE ilimizde yeni göreve Başlayan Gevaş Kaymakamı Bayram 

YILDIZ' a İl Müdürlüğümüz binası girişinde bulunan şehit öğretmenler köşesinin tanıtımını 

yaparak bilgilendirme yaptı. Daha sonra Gevaş ilçesinin eğitim konuları üzerine görüşme 

yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin UÇKAN ve Gevaş İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Mehmet Kasım ERVA' da katıldı. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09144255_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09144247_unnamed_1.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09144250_unnamed_2.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/09144253_unnamed_3.jpg
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke'den "2022-2023 Eğitim 

Öğretim Yılı" Mesajı 
 

       
 

 

        Eğitim, sürekli yenilenmeyi, gelişmeyi ve değişmeyi zorunlu kılan dinamik bir alandır. 

Tatiller bu anlamda öğrencilerimizin ve biz eğitimcilerin kendini değerlendirmesi ve 

yenilemesi için iyi bir fırsattır. 

        Güzel Van'ımızda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin dinlenip yenilendiği yaz 

tatilinden sonra okullarımızda eğitime kaldığımız yerden devam edecek olmanın heyecanı 

içindeyiz. 

        Öğrencilerimiz, yaz tatilinde düzenlediğimiz birbirinden nitelikli etkinliklerle yeni 

öğrenmeler edinirken aynı zamanda dinlenme ve yenilenme fırsatı buldular. Kurumlarımızda 

her alanda sorumluluğu üstüne alıp canla başla çalışan değerli eğitim yöneticilerimiz ve 

öğretmenlerimiz, yaz tatilinde mesleki gelişimlerini arttırmak amacıyla hizmet içi eğitim 

çalışmalarına katılmanın yanında okullarımızı yeni döneme hazırlamak için de üstün gayret 

gösterdiler. 

        Bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de eğitimde fırsat eşitliğini 

güçlendirmek ve kurumlarımızın standartlarını yükseltmek için çalışmalar yaparken; 2021-

2022 eğitim öğretim yılında uyguladığımız projeleri gözden geçirerek, elde ettiğimiz birikim 

ve tecrübelerle 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyacağımız yeni projeleri ve 

çalışmaları planlama fırsatı bulduk. 
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Sevgili Öğrenciler; 

        Gelecek, kendisini bugünden ona adayanlarındır. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı, 

insan sevgisini her şeyin üzerinde tutan nesiller ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. 

        Dersleriniz için göstereceğiniz çalışma azmi sonucunda kazanacağınız bilgi ve 

becerilerin bir üst öğretimde sizi başarılı kılacağını unutmayın. Yüreğinizdeki azim, 

ruhlarınızdaki adanmışlıkla çağa tanıklık eden değil, çağa liderlik eden bir nesil olacağınıza 

inancımız tamdır. Bu süreçte aklın can yoldaşı kitaplar ile de beslenmeyi ihmal etmeyin. 

        Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. 

Kıymetli Meslektaşlarım; 

        Eğitim, iklimi bahar, yaprakları hep yeşil olan, çiçekleri her daim diri bir bahçedir. 

Öğretmen bilginin öz suyu ile bu bahçeyi taze tutan gönül ehli bir bahçıvandır. Zaman ve 

mekândan bağımsız, özünde en yüce duyguları barındıran akıl ve gönül işini icra ediyoruz. 

Çocuklarımızdaki cevherleri bulup ortaya çıkarmak ve onların ruhlarını bahar ikliminde 

tutmak bizlerin inancı ve çabasıyla olacaktır. 

        Olmazların, yokların, imkânsızlıkların içerisinde dahi, Sultan Fatihler, Mimar Sinanlar, 

Mustafa Kemaller yetiştirmeyi, öğrencisine Mevlana'nın hoşgörüsünü, Hacı Bektaş'ın 

sevgisini, Yunus'un aşkını, Dede Efendinin musikisini geleceğe taşıma endişesini 

vazgeçilmez bir hedef olarak belirlemelidir. Gayretiniz, inancınız ve kararlılığınızla; milli, 

manevi ve ahlaki değerlerle mücehhez, ülkesini ve milletini çok seven bir nesil 

yetiştireceğinizden asla şüphe etmiyoruz. 

Değerli Veliler; 

        Bize emanet ettiğiniz en değerli varlığınız olan çocuklarınız için birlikte adım atacağız. 

Her çocuğun sahip olduğu ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarma ve kendini gerçekleştirme 

sürecinde her zaman yapıcı bir yaklaşımla destek verecek; evlatlarımızı geleceğe hazırlarken 

hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. 

        Yeni dönemde, bünyemizdeki tüm kurumlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte, bölgesel, 

ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak üzere çalışmalarımızı sürdürecek, birlik ve 

beraberliğimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. 

        Çıktığımız bu yolda geleceğin müreffeh Türkiye'sine ulaşmak için her yeni güne heyecan 

ve azimle başlayacak, bir adım daha öteye gitmek üzere hiç durmadan ve yorulmadan 

çalışmaya devam edeceğiz. 

        Bu duygu ve düşüncelerle, eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 

sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi dilerim. 

        2022-2023 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. 
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Van'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlk Ders Zili Çaldı 

    

        İlköğretim haftası kutlama töreni, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve 

beraberindeki öğrencilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Program, saygı duruşu 

ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 

        Programa Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Vali Yardımcısı 

Adem Balkanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli 

Eğitim Şube Müdürleri, Öğretmen ve Öğrenciler katıldı. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/13095924_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/13095921_unnamed_9.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/13095919_unnamed_8.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/13095916_unnamed_7.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/13095913_unnamed_6.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/13095910_unnamed_5.jpg
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Van'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Açılışı 

 

        İlimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılı, valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk 

sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Van YYÜ 

yerleşkesindeki Çocuk Van Anaokulunda düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir 

Belediyesi Başkan Vekili Ozan BALCI, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması 

dileklerinde bulundu. Konuşmasında eğitime, bilgiye, bilime, kültüre ve sanata dost bir 

idareci olduğunu belirten Balcı, "Asli görevimiz; eğitim camiasının, öğretmenlerin ve 

öğrencilerin önündeki engelleri açmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı 

olmaktır. Bunları yaptığımız zaman memleketin ve milletin ilerlemesine, yükselmesine katkı 

sağlamış oluyoruz. Eğitim öğretim bir numaralı meselemizdir. Tüm gücümüzü, devletimizin 

ve milletimizin tüm imkânı, kabiliyet ve potansiyelini eğitim camiasının emrine vermiş 

bulunmaktayız" dedi. 
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        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay MORKOÇ ise bakanlık 

olarak bu yıl okul öncesi eğitimde bir seferberlik başlattıklarını belirterek, "Hiçbir çocuğun 

eğitimden yoksun kalmaması hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üç bin yeni 

anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfıyla yapıyoruz. Anaokulu hedefimizden bugün itibariyle bin 

407 anaokulunu açmış bulunuyoruz. Türkiye çapında 10 bin 200 ana sınıfını açarak 

çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk. Bu yıl itibariyle okulöncesi eğitiminden 

faydalanan çocuk sayısı bir önceki yıla göre 659 bin artmıştır. Bu çocukları bir yıl içerisinde 

sınıflara yerleştirmek, öğretmen, materyal vermek, bunların hepsi büyük işlerdi. Emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum. Büyük iller arasında yer alan Van'daki okullaşma oranını yüzde 

98'lere kadar çıkaran valimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizler için gurur verici bir 

tablo. Bundan sonraki hedefimiz sadece 5 yaşındaki çocuklar değil, 3-4 yaşındaki 

evlatlarımızı da en erken yaşlarda öğretmenlerimizle buluşturmak olacaktır" ifadelerini 

kullandı. 

 

 

    Halk oyunları gösteriminin ardından kurdele kesimi ile süren tören, Çocuk Van 

Anaokulunun gezilmesi ile sona erdi. 

         Programa AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri GÜLAÇAR ile Abdulahat ARVAS, 

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin BEKMEZ, İl Emniyet Müdürü Atanur AYDIN, İl 

Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE, Tuşba Belediye Başkanı Salih AKMAN, öğretmen, 

öğrenci ve çok sayıda veli katıldı. 
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Temel Eğitime Bağlı Okul Müdürleri ile Toplantı 

 

 

        Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncer MORKOÇ ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan 

TEVKE İlimizde Temel Eğitime bağlı okul müdürleri ile uygulama oteli konferans salonunda 

toplantı yaptı. 

        Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE: 2022-

2023 eğitim öğretim yılımızın kazasız belasız başarılı bir şekilde tamamlanması il 

önceliğimiz. Sizler eğitim öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirmesi adına 

sorumluluğunuzun fazla olduğunun farkındayız. Sizlerden ricam öğrencilerimizin en iyi 

ortamda eğitim almanı adına ne ihtiyacınız olursa bizlere hemen ulaşacağınızın farkındasınız. 

Sizlere kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı diliyorum. 
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        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay MORKOÇ ise bakanlık 

olarak bu yıl okulöncesi eğitimde bir seferberlik başlattıklarını belirterek, "Hiçbir çocuğun 

eğitimden yoksun kalmaması hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üç bin yeni 

anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfıyla yapıyoruz. Anaokulu hedefimizden bugün itibariyle bin 

407 anaokulunu açmış bulunuyoruz. Türkiye çapında 10 bin 200 ana sınıfını açarak 

çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk. Bu yıl itibariyle okulöncesi eğitiminden 

faydalanan çocuk sayısı bir önceki yıla göre 659 bin artmıştır. Bu çocukları bir yıl içerisinde 

sınıflara yerleştirmek, öğretmen, materyal vermek, bunların hepsi büyük işlerdi. Emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum. Büyük iller arasında yer alan Van'daki okullaşma oranını yüzde 

98'lere kadar çıkaran valimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizler için gurur verici bir 

tablo. Bundan sonraki hedefimiz sadece 5 yaşındaki çocuklar değil, 3-4 yaşındaki 

evlatlarımızı da en erken yaşlarda öğretmenlerimizle buluşturmak olacaktır" ifadelerini 

kullandı. 

 

  

        Toplantı öncesinde Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay MORKOÇ ve İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Hasan TEVKE Zeve İlkokulu, YYÜ çocuk Van Anaokulu ve Şehit Yarbay 

Yusuf Turgut İlkokulunda öğretmenlerle bir araya geldi. 
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Öğrencilerimizle Pansiyonlarda ilk Akşam Yemeği Buluşması 

        
 

        İlimizde Pansiyonlarda kalan öğrencilerimizle her yıl olduğu gibi bu yılda ilk akşam 

yemeğini okul bahçesinde idareci ve öğretmenlerle yedi. Ailelerinden uzak kalarak eğitim 

öğretimleri için bizlere emanet edilen öğrencilerimizin moral ve motivasyonu için ilk akşam 

yemeklerini hazırlanan canlı müzik eşliğinde okul bahçelerinde hazırlanan yerlerde yedi. İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin katıldığı 

yemeklerde öğrencilerimizin aile ortamının eksikliğini hissetmemeleri amacıyla yapılan 

yemekten memnun olduklarını belittiler. Pansiyonda kalan öğrencilerimiz için her türlü 

imkanı sağlayan İl Müdürlüğümüz önümüzdeki süreçlerde de farklı etkinlikle yine 

öğrencilerle bir araya gelecektir. 
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Eğitim Camiamızın Acı Kaybı 

 

        Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müzik Öğretmeni Davut Çiftçi ilik kanseri 

nedeniyle 18/09/2022 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, 

ailesine, yakınlarına sabrı cemil ve Millî Eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. 

 

 
 

        İlimiz İpekyolu ilçesi Rekabet Kurumu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fazıl 

Akdağ  kanser nedeniyle 19/09/2022 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma 

Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabrı cemil ve Millî Eğitim camiamıza başsağlığı 

diliyoruz. 
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Spor Van Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

               
 

        Vali Ozan BALCI, Spor Van Projesi bilgilendirme toplantısında, beden eğitimi 

öğretmenleri, antrenörler ve spor insanları ve ilgili kurum müdürleriyle bir araya geldi. 

        Edremit Uygulama otelindeki toplantıda konuşan Vali Ozan BALCI, eğitime, spora dost 

bir yönetici olduğunu belirterek Spor Van Projesi kapsamında yapılacakları anlattı. 

Sporun Alt Yapısını Oluşturacağız 

        Sporun her kesiminden ilgililerin bu projeye destek vermesi gerektiğini belirten Vali 

Ozan BALCI çocukların, öğrencilerin  akademik başarıları kadar bedensel, zihinsel ve ruhsal 

gelişmelerinin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Anaokulu ve ilkokuldan itibaren her 

çocuğumuzu en az bir spor dalına yönlendirerek sporun içinde olan bireyler yetiştirmeliyiz. 

 Devletimizin imkân, kabiliyet ve potansiyeli ile ilimizde kurum müdürlerimizin hepsi projeyi 

benimseyerek bütün imkânlarını seferber edeceklerdir. Van'ın geleceği olacak gençlerin 

yetişmesinde sporu ve eğitimi seven bir Vali olarak daima yanınızdayım. Spor Van projesi 

çocuklarımızın, gençlerimizin, ilimizin ve ülkemizin projesidir. Spor Van projesini 

uygulamaya başladığımızda ilimizde sporun altyapısını oluşturmuş olacağız." Dedi. 

Tam Destek Vereceğiz 

        Sporun her dalına özellikle malzeme anlamında destek vereceklerini vurgulayan Vali 

Ozan BALCI şöyle konuştu: 

        "Her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı veya bir spor dalı hakkında her şeyi bilip onu 

sevmeli, izleyicisi olmalı. İlimizde bulunan kapalı veya açık özellikli bütün spor tesislerini 

öğretmen ve antrenörlerimizin emrine veriyoruz. Gerek salon sporları gerek doğa sporları 

olsun her alanda ihtiyaç duyulan malzemeler devamlı olmak üzere temin edilerek sizlere 

verilecektir. Uygun alanlara sahip okullarımızın basketbol, voleybol gibi branşlarında 

sahalarının hazırlanması devam etmektedir. Her okulumuzda bu branşlarda sahaların yanında 

geleneksel oyun alanlarının çizimi de yapılacaktır. Yüzme havuzu olmayan ilçemiz 

kalmayacak. Mevcut kapalı spor salonlarımıza  ek olmak üzere 17 kapalı spor salonu daha 

yapılacaktır. Sporcu fabrikası en kısa sürede tamamlanacaktır. Engelli bireylerimiz ile özel 

ilgilenilecektir. Bütün okullarımızda Gençlik Spor Kulüplerinin kurulmasını sağlayacağız. 

Ulusal ligler, yarışmalarda yarışacak sporcularımıza destek vereceğiz. 



Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
21 

 

        Spor branşlarında görev yapan öğretmen, antrenör, spor insanı, kurum müdür ve spor 

branşının içinde olan herkes bu projenin içinde olacak yürekten destek verecektir. 5 Ekim 

2022 tarihinde Spor Van Projesinin açılışı sonrasında gençlerimize karşı büyük bir görev ve 

sorumluluk öğretmenlerimizi, idarecilerimizi kısaca hepimizi beklemektedir. Aşkla, şevkle, 

yorulmadan çalışarak bu projenin hedeflerine adım adım ulaşacağız." 

        Toplantı sonrası Vali Ozan BALCI, toplantıya katılan öğretmen ve spor adamlarıyla tek 

tek tokalaşarak tanıştı. 

        Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih ÇELİKEL, Vali 

Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE, Gençlik ve 

Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY, öğretmenler ve spor adamları katıldı. 

Yeni Atanan Öğretmenler Buluşma Toplantısı Yapıldı 

 
 

        Edremit Uygulama Otelindeki toplantıya Vali Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, 

Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve aileleri 

katıldı. 
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        Vali Ozan BALCI öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada eğitimin bir numaralı mesele 

olduğunu belirterek, yeni göreve başlayan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Van Güvenli Bir Şehir 

        Öğretmenlerin her zaman destekçisi olduğuna dikkat çeken Vali Ozan BALCI, "Yönetici 

olarak bizim asli görevimiz öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırmak, önlerini açmak destek 

vermektir. Van çok güvenli ve huzurlu bir kent. Burada çok güzel hatıralar biriktirebilirsiniz. 

Bazı zorluklar olabilir. Ancak başarılı olanlar her zaman dirençli olan insanlardır. Bunlar 

aşılacak zorluklardır. Yapacağınız hizmetlerle yeni insanlar yetiştirecek, hayatlarına 

dokunacak ve hayır duası alacaksınız" dedi. 

Hayal Ve Umutlarınız Olsun 

        Van'ın insanlarının, öğrencilerinin hizmete, hürmete layık olduğunu dile getiren Vali 

Ozan BALCI şöyle konuştu: 

        "Umudunuzu kaybetmeyin. Hayalleriniz, umutlarınız, iddialarınız ve enerjiniz olsun. 

Kendinizi yenileyin. Aşkla, şevkle çalışın. Çocuklara akıllarını iyi yönde kullanmasını ve 

büyük hayaller kurmasını öğretin. Çocukların dengeli bireyler olması için kültür, sanat ve 

spora yönlendirin. Hepinize yeni görev yerinizde başarılar diliyorum. ", 

        Konuşmanın ardından Vali Ozan BALCI, öğretmenlerle tek tek tokalaşarak tanışıp kitap 

hediye etti. 
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Bilime, Matematiğe ve Van'ın Geleceğine Büyük Destek 

         
        Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında "Bugünün Bilimi, Yarının Teknolojisi 

Projesi" işbirliği protokolü imzalandı. 

        Projenin önemli olduğunu belirten Valimiz Sn. Ozan BALCI, protokole atılan imzanın 

ülkenin ve kentin geleceğine verilen kıymet olduğunu belirtti. Valimiz, "Türkiye hızla 

ilerlerken, gelişirken, Van'ın geleceğini hazırlayacak çocukları bizde hazırlamak istiyoruz. 

        Teknolojideki hızlı değişim ve dönüşümle beraber çocukların iyi yetiştirilmesi gerekir. 

Bu proje sayesinde çok nitelikli çocukların ortaya çıkacağını, projenin onların hayatlarına, 

yaşamlarına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu proje onların umutlarını ve 

hayallerini gerçekleştirmesine verilen destektir. Bilime, matematiğe, sanata verilen önemdir. 

Kısacası Van'ın geleceğine verilen destektir." dedi. 

Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor 

              

        Van Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek Eğitimde Sağlık Hareketi 

projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
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        Edremit Uygulama Otelindeki toplantıya Vali Ozan BALCI, Vali Yardımcısı Adem 

BALKANLIOĞLU, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay BAYDAŞ, İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Hasan TEVKE, İl Sağlık Müdürü Muhammed TOSUN, kaymakamlar, ilçe milli 

eğitim ve sağlık müdürleri ile sağlık personelleri  ve öğretmenler katıldı. 

        Projenin sunum eşliğinde tanıtımının yapılmasının ardından konuşan Vali Ozan BALCI, 

projenin çok önemli olduğunu belirterek, anaokulundan 6. Sınıfa kadar tüm öğrencilerin 

taramadan geçirileceğini söyledi. 

Önemli Olan Sonuca Varmak 

        Örnek bir projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Vali Ozan BALCI, "Aslında taramayı 

herkes yapıyor. Bu projeyi farklı kılan sonuç elde etmek. Çocuklarımıza ağız diş, görme, 

ortopedik, işitme, obezite, çölyak, Akdeniz anemisi ve romatizmal hastalıklarla ilgili 

taramalar yapılacak. Un, tuz ve şekerin dengeli kullanılması konusunda eğitim verilecek. 

Sağlık sorunu olan çocuklarımız tespit edilecek, sonuna kadar takip edilerek tedavileri 

yapılacak. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz en değerlilerimiz. Projede görev yapacak çok 

çalışkan diş hekimlerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var. Hastanelerimizde anında 

müdahale edebilecek teknik imkânlarımız çok iyi. Biz kendi çocuğumuza nasıl davranıyorsak 

bize emanet olan çocuklara da aynı şekilde davranacağız. Örneğin dişle ilgili bir sorun tespit 

edildiyse, öğrenciye randevu alınıp ailesine bildirilecek ve takibi yapılacak. Tedavi edilecek. 

Yani asıl amaç çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Böylece memlekete, 

millete, çocuklara, ülkemizin geleceğine katkı sağlamış oluruz. Görme, ortopedik anlamda da 

çok küçük dokunuşlarla çocuklarımızın yaşamını değiştiririz. Eğitim demek, sağlık demek, 

insan demektir. Memleketini, milletini seven herkes bu projeyi sahiplenmeli." dedi. 

Örnek Proje Olacak 

        Projenin kurulacak iyi bir sistemle başarıya ulaşılacağını dile getiren Vali Ozan BALCI, 

"Hep birlikte çalışarak başarıya ulaşacağız. Öyle bir uygulayalım ki projemiz, Türkiye'ye 

örnek olsun. Memleketin, milletin geleceğini hazırlayacak iki  güzide sınıf el ele 

veriyorsunuz. Bizim görevimiz de sizlere destek vermek ve önünüzü açmak." İfadelerini 

kullandı. 
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Kitabın Yeni Başkenti Van 
 

 

 

        Van'da okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Kitap Van" projesi 

kapsamında 235 bin 190 TÜBİTAK kitabı, Vali Ozan BALCI ve TÜBİTAK Başkanı Prof. 

Dr. Hasan MANDAL' ın katıldığı törenle öğrencilerle buluştu. 

Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesinde yapılan tören Kitap Van projesinin tanıtım filmiyle 

başladı. 

        Programda konuşan Vali Ozan BALCI, projenin önemine dikkat çekerek, Türkiye'ye 

model olacağını söyledi. 

Hedef 1 Milyon Kitap 

        "Kitabın yeni başkenti Van" sloganıyla başlatılan Kitap Van projesinin startının da 

verilmiş olduğunu vurgulayan Vali Ozan BALCI, "İlk etapta 235 bin 190 TÜBİTAK kitabını 

okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımızla buluşturduk. İnşallah bundan sonraki 

hedefimiz 3 ay içerisinde 1 milyon kitapla okullarımızın kütüphanelerini donatmak 

çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak. Sadece kütüphaneleri kitaplarla doldurmayacak, okuma 

kültürünü de yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Çocuklarımıza kitap okuma 

alışkanlığını kazandırmamız lazım. Devletin ve milletin ürettiği kaynakları, milletin geleceği 

olan çocuklara kullanmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çocuklar 

bizim göz bebeğimiz. Bu uzun soluklu bir iş." dedi. 

Kitap Okuma Törenleri Yapacağız 

        Kitap okumayı sevdirmek için yıl içinde belirli periyotlarda okuma törenleri yapılacağını 

vurgulayan Vali Ozan BALCI, şunları söyledi: 
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        "Düzenlediğimiz törenlerde başarılı olan çocuklarımızı ödüllendireceğiz. Nitelikli 

bilgiyle sahip olmak için kitap okumak gerekiyor. Kitap okuyan çocuklarımız Dünyanın ve 

Türkiye'nin en büyük yazarlarıyla, çizerleriyle, düşünürleriyle bir araya getirmiş oluyoruz. 

Kitap okuma bir yaşam tarzı olmalı. 235 bin kitap dağıtıyoruz. Bu 235 bin mutluluk, sevinç 

demek. Bunları birleştirdiğimiz zaman kocaman bir mutluluk demek. Biz ayrıca 12 ilçemizde 

anne bebek kütüphanesi yapıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Yeni bir halk kütüphanesinin 

temelini atıyoruz. İlimize yeni kültür merkezi kazandıracağız. Bu kitap projemiz Vanımıza, 

çocuklarımıza gençlerimize hayırlı olsun." 

  

        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL ise, böyle bir projenin startında Van'da 

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

        Van'da çok güzel gelişmelerin olduğunu anlatan Prof. Dr. MANDAL, "Van okumayla, 

kitapla, gökyüzü gözlem etkinliği ile bilim ve teknolojiyle buluştu. Bizim bugün burada 

yaptığımız etkinlik çok anlamlı. Bir ilde tüm okullara TÜBİTAK kitapları ulaştı. Buda bizi 

çok memnun etti." dedi. 

        Konuşmaların ardından Vali Ozan BALCI, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 

MANDAL çocuklarla birlikte fotoğraf çekip kitapları inceledi. 

  

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih ÇELİKEL, Vali 

Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan 

TEVKE, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/06102112_04102022_22-_Copy_.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/06102106_04102022_21-_Copy_.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/06102059_04102022_20-_Copy_.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/06102053_04102022_3-_Copy_.jpg
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Akademi Van Başladı 

                

        Vali Ozan BALCI'nın himayelerinde 12 Ekim 2022, 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 

uygulanacak ‘Akademi Van Projesi’ başladı. 

        Edremit Uygulama Otelinde başlayan proje kapsamında ünlü ressam, şair, yazar ve 

sanatçılar Vanlı gençlerle buluşacak. Edebiyat, Güzel Sanatlar, Sinema mektebinin yanı sıra 

her ay medeniyet söyleşileri gerçekleştirilecek. 

        Açılışta konuşan Vali Ozan BALCI, projenin Van’a hayırlı olmasını dileyerek, “Bilimi, 

bilgiyi, kültürü, sanatı destekleyen, onlarla uğraşan gençleri seven bir vali olarak gençlerle 

beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Akademi Van kapsamında lisede okuyan 200 

istekli, arzulu, yetenekli gencimiz ile  yine 200 üniversite öğrencimize şiir öykü, roman, 

deneme biyografi yazma ile karikatür, resim, fotoğraf sanatı, sinema gibi alanlarda 

yetiştirilecek. Ayda bir medeniyet buluşmaları yapacağız” dedi. 

        Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin paydaşlığında başlatılan 

"Akademi Van" projesi kapsamında söyleşi düzenlendi. 

 
 

        "Akademi Van" projesinin açılış söyleşisi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 

Ozan BALCI, Vali Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü 

Hamdullah ŞEVLİ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan 

TEVKE, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şair, yazar, sanatçılar ile 400'ü aşkın 

sanatseverin katılımıyla yapıldı. 

http://www.van.gov.tr/kurumlar/van.gov.tr/Haberler/2022/10_EKIM_2022/10_akademivan/9A0A8273-_Copy_.jpg?mode=resize&width=1200
http://www.van.gov.tr/kurumlar/van.gov.tr/Haberler/2022/10_EKIM_2022/10_akademivan/9A0A8280-_Copy_.jpg?mode=resize&width=1200
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        Uygulama Oteli konferans salonunda yazar Fahri TUNA' nın moderatörlüğünde yapılan 

söyleşide, Şair Prof. Dr. Nurullah GENÇ, sanatseverlere tecrübe ve birikimlerini aktardı. 

        Program sonunda konuşan BALCI, 'Akademi Van' projesi hakkında bilgi verdiği 

gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

         Nitelikli bilgiye sahip olunması gerektiğini belirten BALCI, "Nitelikli bilgi de sanatla 

uğraşmakla, yazmayla, çizmeyle, kitap okumayla, olur. Bizim amacımız gençlerin yolunu 

açmak, onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak. Devletin, milletin imkânlarını 

kullanarak yapıyoruz. Çünkü devlet demek, millet demek, milletin kendisi demek. Bilim, 

kültür, sanat adına gençlere büyük destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bu 

etkinlikler 8 ay boyunca devam edecek. Şiirde, romanda, öyküde karikatürde, resimde ve 

diğer alanlarda önemli başarılar elde edeceğinize inanıyorum. Amacımız gençlerle olmak, 

hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak. Sizlere desteklerimiz devam edecek, sizlerle 

olmaktan mutluluk duyuyorum. Yine gençlerimize yönelik lise giriş ve üniversite girişlere 

hazırlık için 'Etüt Van projesi' başlattık. 60 bin öğrenci ve 5 bin öğretmen ile bu projeyi 

yapacağız. Proje kapsamında malzeme desteği de verilecek. Fırsatları kaçırmayın." diye 

konuştu. 

 
        Kentte 1 milyon kitap alımı yapacaklarını ifade eden BALCI, şunları kaydetti: 

        "Okullarımıza, kütüphanelerimize koyacağımız kitaplarla, Türkiye'de Van kitap 

zenginliğinde bir numara olacak. 3-4 ay içinde tamamlanacak projemizde ilk parti 1 ay içinde 

gelecek. Van, kitabın başkenti olacak. Büyük insanlarla, yazarlarla gençlerimizi buluşturmayı 

hedefliyor ve bu fırsatı sunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Gençler, iki eliniz kanda da olsa 

mutlaka bir saat kitap okuyun. Kitap okumak hayallerinizi genişletir. Ne kadar hayal varsa o 

kadar başarı olur. Bizler yanınızdayız." 

        Projenin devamında ise gençlere, ufuk ve vizyonlarının genişlemesi, sanat yönlerinin ve 

bakış açılarının ön plana çıkması amacıyla  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genç ofiste 8 ay 

sürecek sanat eğitimleri verilecek. 

        Açılış programına Vali Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, YYÜ Rektörü Prof. Dr. 

Hamdullah ŞEVLİ, İl Emniyet Müdürü Atanur AYDIN ve ilgili kurum amirleri öğrenciler 

katıldı.  

 

http://www.van.gov.tr/kurumlar/van.gov.tr/Haberler/2022/10_EKIM_2022/10_akademivan/9A0A8301-_Copy_.jpg?mode=resize&width=1200
http://www.van.gov.tr/kurumlar/van.gov.tr/Haberler/2022/10_EKIM_2022/10_akademivan/9A0A8264-_Copy_.jpg?mode=resize&width=1200
http://www.van.gov.tr/kurumlar/van.gov.tr/Haberler/2022/10_EKIM_2022/10_akademivan/9A0A8234-_Copy_.jpg?mode=resize&width=1200
http://www.van.gov.tr/kurumlar/van.gov.tr/Haberler/2022/10_EKIM_2022/10_akademivan/9A0A8317-_Copy_.jpg?mode=resize&width=1200
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İl Millî Eğitim Müdürü Hasan TEVKE'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

Mesajı 
 

 

 
 

 

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği ve Türkiye 

tarihimizin dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin 99. yılında, karakterinde bağımsızlık olan 

aziz milletimizin bu büyük bayramını içtenlikle kutluyorum. 

        Büyük mücadelelerle ve kayıplarla kazanılan cumhuriyetimizi korumanın önemini 

tarihte olduğu gibi bugün de maruz kaldığımız iç ve dış mihrakların girişimleriyle anlamamız 

mümkündür. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadesinden 

de hareketle; baskılara boyun eğmeyen, zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen, temel değerler ve 

vatan sevgisini her daim ortaya koymaya hazır bir millet olarak kahramanlıklarla dolu olan 

geçmişimiz, gelecek için de bunları korumaya hazır bir millet olduğumuzun göstergesi olarak 

önümüzde durmaktadır. Koşullar ne olursa olsun; zor zamanlarda her daim varlığını ortaya 

koyan bu milli bağ, atalarımızdan aldığımız emaneti korumanın da güvencesidir. 

        Bu bağlamda; Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. 

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." diyerek seslendiği her yeni 

neslin nitelikli, donanımlı, milli ve manevi değerlerini benimsemiş bireylerden oluşması 

hepimizin önceliği olmalıdır. Aklıselim, kültürüne ve tarihine sahip çıkan bireyler yetiştirme 

şiarıyla; başta 98 yıllık Cumhuriyet tarihimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu topraklar için canını siper eden 

tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. 

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! 
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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. Proje kapsamında mesleğinde başarı 

sağlayan iş insanları, meslek erbapları, halen okumakta olan ve başarılı bir öğrenim gören 

çeşitli bölümlerde eğitimine devam eden üniversite öğrencileri ile söyleşiler yapılmakta olup,  

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortaklığıyla 

da, siber zorbalık, internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında öğrencilere 

rehberlik edilmekte, çeşitli programlar yapılmaktadır. 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, üniversite öğrencileri ve İl Emniyet Müdürlüğü 

personelinden yararlanılmaktadır. 

        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 11 Ekim 2022 

tarihinde İpekyolu Necip Fazıl Kısakürek 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 yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla 

Mücadele Müdürlüğü birim personelleri Komiser Ahmet ÇALTI ve Niyazi YILMAZ'ın 

konuk olduğu programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. Program Proje 

Koordinatörleri Fikret ÇAKAR ve Burhan DEMİR moderatörlüğünde yapılmıştır. 
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        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 18 Ekim 2022 

tarihinde Edremit Seyit Fehim Arvasi Kız Anadolu İmam-Hatip 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 yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü 

bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü birim personeli Niyazi YILMAZ'ın konuk 

olduğu programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. Program Proje Koordinatörleri 

Fikret ÇAKAR ve Burhan DEMİR moderatörlüğünde yapılmıştır. 
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        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 25 Ekim 2022 

tarihinde İpekyolu Vestel Mesleki ve Teknik 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 yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla 

Mücadele Müdürlüğü birim personeli Niyazi YILMAZ ve Ramiz TUNA’ nın konuk olduğu 

programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. Program Proje Koordinatörleri Fikret 

ÇAKAR ve Burhan DEMİR moderatörlüğünde yapılmıştır. 

  

  

  
 



Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
33 

Gezelim Görelim 
        Van iline 75 km, Çatak İlçe merkezine 5 km uzaklıkta olan, Kanispi yani Beyazsu 

Şelalesi, Van Çatak yolu üzerinde yer almaktadır. Bu şelale Nisan ayı sonunda çok gür bir 

şekilde akmaya başlar ve ağustos ayı ortalarında azalmaya başlar ve en son Eylül ayı başında 

tamamen biter.  

   

        Çok güzel bir mesire yeri olup yaz aylarında sıkça ziyaretçi akınına uğramaktadır. 

Hemen yanında Alabalık tesisleri kurulmuş olup istendiği dakikada canlı alabalık almak 

mümkündür. 
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        100 metre yükseklikteki kayalıklardan çıkarak aşağıya doğru beyaz köpükler oluşturarak 

inen su, görenleri hayran bırakıyor. Akarken, oluşturduğu sütbeyazı renginden dolayı beyaz 

şelale anlamına gelen Kanispi ismi verilen su kaynağı, Ağustos ayı ortalarından itibaren 

başlayan azalmanın ardından tamamen kuruyor.   

 

        Suyun çıkardığı ses insanın yüreğini ve içini okşarken, suyun karşısında bulunan ve 

etrafı yeşil doğa örtüsü ile kaplı köyün manzarası ise, ayrı bir güzellik oluşturuyor. Aynı 

zamanda çok güzel bir mesire yeri olarak da kullanılan  ve yaz aylarında sıkça ziyaretçilerin 

akın ettiği Kanispi, akmaya başladığı dönemlerde muhteşem bir görüntü oluşturuyor. 
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BİR ÖNCEKİ SAYIMIZ 
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“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta 

olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi 

rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla 

anıyoruz.” 
   

     

 

 

 
        


