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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, 3713 kilometrekare alanı ve 171 metre derinliği ile Türkiye’nin en 

büyük gölü olan Van Gölümüze 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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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze Ziyaret 
 

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer OĞUR ve Dernek üyeleri İl 

Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE’ ye ziyarette bulundular. Müdürlüğümüzde bulunan 

Terör  ve Deprem nedeniyle şehit olan Öğretmenler köşesini ziyaret ettiler.  

 

  

  
 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze  Ziyaret 
        İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tuncer YILMAZ ve Genel Müdür Sn.Mintez 

ŞİMŞEK, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Hasan TEVKE’yi ziyaret ettiler. 
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İl Müdürümüz Hasan TEVKE Seminer Açılışına Katıldı 
 

     

        İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının taslak 

ders kitabı ve araçların inceleme semineri açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış 

konuşmasında Sizler ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın okuyacağı kitapları belirleme 

aşamasında görev alacak ve görevi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Diğer illerden gelen 

öğretmenlerle iyi bir seminer ve eğitim alacağınızdan eminim. 

        İl Müdürümüzden sonra Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Elektronik Eğitim İçerikleri 

Daire Başkanı Can EKMEN konuşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra Eğitim Görevlileri 

Mihriban UYAR ve Sevgi AYDIN eğitime başladı. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/01132700_unnamed_6.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/01132658_unnamed_5.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/01132649_unnamed_2.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/01132646_unnamed_1.jpg
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Vali Ozan BALCI Atatürk Anadolu Lisesini Ziyaret Etti 

                       
 

        Vali Ozan BALCI Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir 

araya geldi. Okulda Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, öğretmen ve öğrenciler 

tarafından karşılanan Vali Ozan BALCI, ilk olarak resim atölyesine geçti. 

        Öğrenciler tarafından yapılan birbirinden güzel resimleri tek tek inceleyen Vali Ozan 

BALCI, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Lise yıllarının çok kıymetli 

olduğunu vurgulayan Vali Ozan BALCI, "Bu yıllarınızı çok iyi değerlendirin. Asıl amacınız 

mutluluk olsun. Prensipleriniz, büyük hayalleriniz idealleriniz olmalı. Kendinizle barışık ve 

uyumlu olun. Çalışkan olun. İyi üniversitelerde okuyarak başarılara imza atın. Kendinize, 

ülkenize ve çevrenize faydalı olun. Hayallerinizi gerçekleştirin." dedi. 

 

GÜZEL SANATLARLA UĞRAŞIN 

        Resim atölyesinin ardından müzik odasına geçen Vali Ozan BALCI, öğrencilerin 

akademik başarısının yanında güzel sanatlar ve sporla uğraşmasının çok önemli olduğunu 

vurguladı. Okul korosunun konserini de büyük bir ilgiyle dinleyen Vali Ozan BALCI, 

öğrencilere kitap hediye etti. Son olarak öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ozan BALCI, 

eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Eğitim benim 1 numaralı işim. 

Öğretmenler de benim en yakın çalışma arkadaşlarım. Onlar birer sanatçı. Van'da eğitim 

alanında çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla ilimizin 

akademik başarısını üst sıralara çıkaracağız" ifadelerini kullandı. 

        Vali Ozan BALCI, Van Eğitim Tarihi Müzesini ziyaret ederek programını tamamladı. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/04094015_01112022_34.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/04094009_01112022_24.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/04094003_01112022_15.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/04093957_01112022_11.jpg
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Meraklı Mucitler Projesi Start Aldı 

    

        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Meraklı Mucitler" 

projesinin tanıtımı ve serginin açılışı Vali Ozan BALCI' nın katılımıyla yapıldı. 

        Van Müzesinde projenin sergi açılış kurdelesini Vali Ozan BALCI, YYÜ Rektörü Prof. 

Dr. Hamdullah ŞEVLİ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih ÇELİKEL, Vali 

Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE, Turizm İl 

Müdürü Erol USLU, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kesti. 

        40 farklı bilim merkezi düzeneğinin bulunduğu serginin açılışında konuşan Vali Ozan 

BALCI, gençlerin ve çocukların akademik başarıları için her türlü imkânı seferber 

ettiklerini  söyledi. 

20 BİN ÖĞRENCİ ZİYARET EDECEK 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/04094423_manset.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/04094417_01112022_20.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/04094411_01112022_15.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/04094405_01112022_8.jpg
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İl Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE' den 10 Kasım ATATÜRK' ü Anma 

Günü Mesajı 
     

 

        Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ü 

ebediyete uğurlayışımızın 84.yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. 

        Atatürk, Millî Mücadelede millî birliği temin eden eşsiz bir lider, savaş meydanlarında 

efsanevî bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamıdır. Bu nedenle aradan yüzyıllar 

geçse de bazı insanlar ölmez. Milletlerin tarihinde önderlikleriyle sonsuza dek hüküm 

sürerler. Mustafa Kemal ATATÜRK de ebediyete intikal etmiş ama manevi varlığı, 

düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında sonsuza dek yerini almıştır. 

Ülkemizin en zor zamanlarında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin 

hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi, Büyük ATATÜRK' ün 

ebedi istirahatgâhında huzur içinde yatması bakımından önemlidir. Mustafa Kemal 

ATATÜRK ve silah arkadaşlarının önderliğinde, büyük fedakârlıklar gösterilerek kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti; millî iradeyi esas alan, demokratik ve insan haklarına saygılı, 

bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın bir ülke olarak emin adımlarla yoluna devam 

etmektedir. 

        Bu vesileyle başta, İstiklal Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ü ve Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle ve 

minnetle anıyorum. 



Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
12 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan TEVKE' den 24 Kasım 

Öğretmenler Günü mesajı 

 

Değerli Meslektaşlarım; 

        İnsan yetiştirmek en kutsal ve önemli görevlerden biridir. Bu önemli göreve talip olan ve 

en zor şartlarda bile hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum. 

"Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurumum' düsturuyla medeniyetler inşa etmiş 

bir inancın mensuplarıyız. Bu inançla, öğrenmenin de, öğretmenin de kutsal bir görev 

olduğuna inanırız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK de 'Bir toplum ulus 

olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir 

ulus haline getirirler' diyerek öğretmenlerin ifa ettiği kutsal ve önemli görevi işaret etmiştir  

Bundan doksan dört  yıl önce, 11 Kasım 1928 tarihinde yeni kurulan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK' e "Millet Mektepleri 

Başöğretmenliği" unvanını vermiştir. Bu önemli kararın üzerinden 14 gün geçtikten sonra; 24 

Kasım 1928 tarihinde meclisin aldığı karar resmileşerek yürürlüğe girmiş ve 24 Kasım "24 

Kasım Öğretmenler Günü" olarak ilan edilmiş, o günden sonra da bütün Türkiye'de 

kutlanmaya başlanmıştır. 

        Türk Milleti'nin gönlünde, meslekten öte saygın ve kutsal bir yeri olan sizlerin Bugüne 

kadar olduğu gibi bundan sonra da üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi, insan onur ve haysiyetini 

temel alarak, kutsal görevlerinizi en güzel şekilde yerine getirmeye devam edeceğine 

inancımız tamdır. 

        Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, mesleklerini icra ederken 

vefat eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; yılmadan, yorulmadan 

üzerlerine yüreklerinden başka bir şey kuşanmayan siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler 

gününü en içten dileklerimle kutlar hepinizi gönül dolusu sevgi, saygı ve muhabbetlerimle 

selâmlarım. 
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24 Kasım Öğretmenler Günü Çelenk Programı 

        
 

        İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE 24 kasım Öğretmenler günü kutlama 

programı öncesinde Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtına öğretmenlerle beraber İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüz Çelengini bıraktı. 

        Programa İl Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl ve İlçe Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, 

Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. 

  

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/24122446_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/24122443_unnamed_6.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/24122435_unnamed_3.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/24122432_unnamed_2.jpg
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24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle Valimize Ziyaret 
 

     
 

        24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Hasan TEVKE 

ve beraberindeki öğretmenler, Valimiz Sn. Ozan BALCI' yı makamında ziyaret etti. 

         Valimiz, öğretmenlerimizin gününü kutlayarak kendilerine kitap hediye etti. 

 

 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/24122916_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/24122908_unnamed_1.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/24122914_unnamed_3.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_11/24122911_unnamed_2.jpg
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı 

      
 

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarının 

hazırladığı sahne gösterileri ve sergi ile farkındalık çalışmaları yapılan programda sergilendi. 

Programa Van Vali Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları Recep TÜRK, Nuran Altan GÖL ve Orhan BEDİR katılım sağladı. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/07104117_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/07104114_unnamed_6.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/07104111_unnamed_5.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/07104105_unnamed_3.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/07104102_unnamed_2.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/07104059_unnamed_1.jpg


Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
16 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan TEVKE'nin '3 Aralık Dünya Engelliler 

Günü' Mesajı 

       
 

        "03 Aralık Dünya Engelliler Günü" toplumda farkındalık oluşturmak açısından büyük 

önem arz etmektedir. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Sağlıklı bir 

toplum kendi engellilerine sahip çıkan, onların üretime katılmasını sağlayan, koruyucu 

olanakları yaratan bir toplumdur. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şuuruyla hareket eden sosyal 

devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir 

yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. 

Bu anlamda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel öğrencilerimizi eğitim sistemimizin 

ayrılmaz bir parçası olarak telakki ediyoruz. 

        Hayatın önlerine çıkardığı tüm zorluklara rağmen herkes kadar başarılı, herkes kadar 

üretken olabildiklerini birçok alanda kanıtlayan özel bireylere, özellikle de eğitim 

yolculuğumuzda birlikte yol aldığımız özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimize karşı 

sorumluluğumuzu "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" vesilesiyle bir kez daha hatırlıyor ve 

onları anlamaya çalışıyoruz. Zihinsel ve bedensel yetersizlikler, bir kusur değil sadece 

farklılıktır. Aslında en büyük engel empatiden yoksun bireylerdir.Duyarsız kaldığımız her 

nokta bizler için bir engel oluşturur. 

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur." sözünü şiar 

edinerek Milli Eğitim camiası olarak engelli öğrencilerimiz için titizlikle çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz. Hayatın tüm alanlarında yer alan engelli bireylerin yaşama tutunmalarını 

sağlamak ve onlara toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını hissettirmek hepimizin 

görevidir. 

        Bu düşüncelerle özel öğrencilerimize ve onları büyük fedakârlıklarla yetiştiren ailelerine, 

özveriyle görev yapan engelli personellerimize, engellilerin eğitiminde önemli görevi ifa eden 

öğretmenlerimize  teşekkür ediyor, bu anlamlı gününü kutluyor, engelsiz bir dünya diliyorum. 



Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
17 

Kitap Okuma Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi 

                     
 

        Kitap Van Projesi kapsamında ilk kez düzenlenen Kitap Okuma Yarışmasında dereceye 

giren öğrencilere ödülleri  Valimiz Ozan BALCI tarafından törenle verildi. 

        Selahaddin Eyyübi İMKB Anadolu Lisesinde yapılan törende konuşan Valimiz, etkinliğe 

katılan ve dereceye giren öğrencileri kutladı. 

KİTAP OKUMAYA ÖZEL ZAMAN AYIRALIM 

        Kitap okumanın önemine dikkat çeken Valimiz, "Kitap okumaya, yemek yemeğe, su 

içmeye ayırdığımız gibi özel zaman ayırmalıyız. Çocuklarımıza bu alışkanlık kazandırılmalı 

ve devam ettirilmeli. Çünkü çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu 

olmaz. Akademik anlamda başarılı olmak için de kitap okumak lazım. Kitap okumak insanın 

hayal dünyasını genişletir, ufkunu açar. Van kitabın yeni başkenti. Bu anlamda okullarda her 

gün 1 saat kitap okunuyor. 1 milyon kitap alıyoruz. Okul kitaplıklarını zenginleştiriyoruz. 

Van'ın bütün okullarında güzel bir kütüphane olacak. Bütün okullarımızı TÜBİTAK 

kitaplarıyla buluşturduk. Ancak sadece kitap almak yetmiyor. Okutmak lazım. Bu okuma 

etkinliklerimiz ve ödül törenlerimiz büyüyerek devam edecek. 13 tane ilçemizde bebek ve 

çocuk kütüphanesi yaparak bir ilke imza atıyoruz. Yeni bir il halk kütüphanesi yapıyoruz. İlçe 

kütüphanelerini zenginleştiriyoruz. Bütün kamu kurum kuruluşlarına kitap alıyoruz. Tematik 

okullarımızın kütüphanelerini uygun kitaplarla donatıyoruz." Dedi. 

 

 
        Konuşmanın ardından Valimiz dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi. 

        Ödül törenine Vali Yardımcısı Adem BALKANLIOĞLU, Milli Eğitim Müdürümüz 

Hasan TEVKE, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/14082155_1-_6_.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/14082151_1-_5_.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/14082143_1-_2_.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/14082138_1-_1_.jpg
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Okuma Yazma Kursunu Bitiren 332 Kadın Sertifika Aldı 
 

 

         

        Halk Eğitim Merkezlerinde okuma yazma kursunu tamamlayan 332 kadın kursiyerin 

sertifika töreni düzenlendi. Uygulama otelinde düzenlenen törende kursiyerler, kendilerine 

tanınan fırsattan dolayı teşekkür konuşmaları yaptı. 332 kadın okuma yazma kursunu bitirdi. 

Van Valisi Ozan BALCI da, Halk Eğitim Merkezlerinde okuma yazma kursunu tamamlayan 

332 kadın kursiyerin sertifika törenine katıldı. Vali BALCI, kursu başarıyla tamamlayan 

kadın kursiyerleri ve kurslarda eğitim veren öğretmenleri kutladı. 

         100 tane köy yaşam merkezi kurulduğunu ifade ederek, "Eğitime, devletimizin bütün 

gücünü, imkânını, olanağını kullanıyoruz. Etüt Van projemiz var. Bu projede hafta sonları çok 

kaliteli öğretmenlerimiz, öğrencileri üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlıyorlar. 

Çocuklarınızı oraya yönlendirin. Çocuklarla özel ilgilenirseniz başta kendileri olmak üzere 

sizlere, memlekete, millete, ülkemize güzel hizmetler üretirler. İlçe merkezlerinde 100 tane 

aile destek merkezimiz var. 100 tane de köy yaşam merkezi kurduk. Bu merkezlerin 

eğitimlerinden yararlanın" diye konuştu. 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/14083020_FjYQRt9WYAAxxJI.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_12/14083012_FjYQE59WYAES3PA.jpg
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“Sen Varsan Biz 1’iz” 7 Bölge 21 İl Programı 

        Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türkiye Beyazay 

Derneği’nin organizesinde “Sen Varsan Biz 1’iz” 7 bölge 21 il programının ilki Van'da 

gerçekleştirildi. 

        Edremit Uygulama Otelinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda özel eğitim gören 

çocukların korosunun mini konseri ve engelli Sevgi GÜLMEZ’ in hayat hikâyesi büyük ilgi 

gördü. 

 

       
 

        Programda konuşan Valimiz Sn. Ozan BALCI, Beyazay derneğinin engellilerin hayatını 

kolaylaştırmak için çok güzel projeler hayata geçirdiğini söyledi. Van’da da engellilerin 

yaşamlarını kolaylaştırmak, ailelerin yükünü hafifletmek için yoğun bir çalışma 

yürütüldüğünü belirten Valimiz; 

 
 

        “Türkiye Beyaz Ay Derneği’nin yaptığı çalışmalar için kendilerine müteşekkiriz. 

Devletimizin varlık sebebi vatandaşa hizmeti kolaylaştırmaktır. Devletimiz yaptığı 

çalışmalarla engellileri daha görünür kıldı. Özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, engelsiz 

yaşam merkezi gibi birçok merkezimiz engellilere hizmet ediyor. Engellilerin hayatlarını, 

yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışan bir Vali olarak şuanda Sosyal Hizmet Kampusu 

yapıyoruz. Engellilerimizin, ailelerimizin, rahatlama ve soluklanma alanı olacak. Bu 

merkezde bedensel ve zihinsel engelli kardeşlerimizin hoşça vakit geçirecekleri alanlar 

oluşturulacak. Van merkez ve Erciş ilçemizde sosyal eğitim kampusu yapıyoruz. Bu 

kampusta da özel anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu olacak. Bir uygulama lisesi de kampus 

bünyesinde yapıyoruz. Burada engellilerimiz öğrenebilecekleri meslek gruplarında eğitim 

görecekler. Ortaöğretim ve lise eğitimlerini burada tamamlayacaklar. 
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        Mevcut okullarımızda özel eğitim sınıflarını da yeniden dizayn ediyoruz. Evde özel 

eğitim gören 269 engelli kardeşimiz var ve devletimiz evlerine özel öğretmen gönderiyor. 

Edremit ilçemizde Vali evi olarak kullanılan bir alan İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman 

SOYLU’ nun destekleri ile  engelliler için eğitim merkezine dönüşüyor. 

 

        Her zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanındayım. Onların sıkıntılarını 

biliyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte her sıkıntıya bir çözüm anlayışıyla çalışıyoruz." 

dedi. 

 

Valimiz Sn. Ozan Balcı, Türk Telekom Fen Lisesi'ni ziyaret etti. 
        Sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet edip kitap dağıtan Valimiz, “Eğitim bizim çok 

önem verdiğimiz, bir numaralı işimiz. Öğretmenlerimizi en yakın çalışma arkadaşlarım ve 

birer sanatçı olarak görüyorum. Öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür 

ediyorum.” dedi. 

        Valimiz, okulu gezdikten sonra öğretmenlerle de bir araya gelerek taleplerini dinleyip 

kitap hediye etti. 

        Resim ve müzik atölyelerini de gezen Valimize, Edremit Kaymakamı Sn. Yücel 

ERDEM eşlik etti. 
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2204 –B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 
 

        Bölge finalinde birincilik alan 7 projemiz 30 Ekim – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında 

Diyarbakır’da gerçekleştirilen Türkiye Final Sergisi’ne katılmışlardır. Final Sergisi’nde 

Edremit BİLSEM’ den Kimya alanında yarışmaya katılan proje Teşvik Ödülü almıştır. 
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EDUSIMSTEAM Projesi 

         EDUSIMSTEAM Projesi kapsamında 13-15 Haziran 2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen, STEAM Alanında Disiplinler arası Uygulamalar ve Yenilik Geliştirme 

Çalıştayına ilimizden katılan öğretmenler arasından İpek TANRIVERDİ STEAM il mentörü 

olarak seçilmiştir. 

        12.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına ilimizden STEAM il 

mentörümüz katılarak, EDUSIMSTEAM projesi kapsamında yapılacak çalışmalara yönelik 

aylık faaliyet planı hazırlanmıştır. 

        EDUSIMSTEAM projesi kapsamında Matematik Seferberliğini desteklemek üzere, 26 

Ekim 2022 tarihinden başlayarak her hafta Çarşamba günü olmak üzere MS Teams üzerinden 

çevrimiçi ortamda düzenlenen 5 webinar program yapılmıştır. Programa bakanlık temsilcileri, 

il mentörleri ve illerden gönüllü öğretmenler katılmışlardır. STEAM yaklaşımı konularında 

mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen tüm öğretmenlerimizle DYS üzerinden resmi 

yazı ile duyurular yapılmıştır. 

 

        EDUSIMSTEAM projesi kapsamında STEAM senaryolarının simülasyon ortamında 

uygulanmasına yönelik pilot uygulama süreci hakkında 9 Aralık 2022, cuma saat 16:00'da düzenlenen 

bilgilendirme toplantısına il steam mentörümüz katılmıştır. 

         İlimizden pilot uygulama sürecinde görev alacak 4 öğretmen belirlenmiştir. Bu doğrultuda 

STEAM senaryolarının entegre edilmesine ilişkin SimuLearn platformu hakkında 16 Aralık 2022 

tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına il mentörümüz ve görevli 

öğretmenlerimiz katılmışlardır. 
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Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller 
                Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 22 Kasım 2022 

tarihinde Filistin Vakfı 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 Emre AKYAPIN' ın konuk olduğu programımız öğrenciler 

arasında büyük ilgi görmüştür. Program Proje Koordinatörleri Fikret ÇAKAR ve Burhan 

DEMİR moderatörlüğünde yapılmıştır. 

  

  
        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 29 Kasım 2022 tarihinde 

Edremit Şehit Murat Demirci 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 Emre AKYAPIN' 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 programı 01 Aralık 2022 tarihinde 

Van Atatürk Anadolu Lisesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 

Mehmet GÜLCAN ' ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kimya dalında uzman olan Prof. Dr. 

Mehmet GÜLCAN öğrencilerle sohbet edip sorular sorarak kitap hediye etmiştir. Karşılıklı 

sohbet ve soru-cevap şeklinde yapılan programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. 

  

  
        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programı 06 Aralık 2022 tarihinde 

İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mücip TAPAN ' ın katılımı ile 

gerçekleştirildi. İnşaat mühendisliği dalında uzman olan Prof. Dr. Mücip TAPAN öğrencilerle 

sohbet edip sorular sorarak kitap hediye etmiştir. Karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde 

yapılan programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. 
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        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 08 Aralık 2022 

tarihinde İpekyolu Atatürk Anadolu Lisesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber 

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirildi. Siber zorbalık, internet 

kullanımı ve teknoloji bağımlılığının konu alındığı program karşılıklı sohbet ve soru-cevap 

şeklinde yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele 

Müdürlüğü birim personeli Niyazi YILMAZ ve Ahmet ÇALTI' nın konuk olduğu 

programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. Program Proje Koordinatörleri Fikret 

ÇAKAR ve Burhan DEMİR moderatörlüğünde yapılmıştır. 

  

  
        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 13 Aralık 2022 

tarihinde İpekyolu Borsa İstanbul Fen 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 Ahmet ÇALTI' nın 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 15 Aralık 2022 

tarihinde İpekyolu Mesut Özata Anadolu Lisesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Eyüp AKTÜRK’ ün katılımı 

ile gerçekleştirildi. Eğitim Bilimleri dalında uzman olan Doç.Dr. Eyüp AKTÜRK öğrencilerle 

sohbet edip sorular sorarak kitap hediye etmiştir. Karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde 

yapılan programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. 

  

  
        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 21 Aralık 2022 

tarihinde İpekyolu Merkez İmam-Hatip Anadolu Lisesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Eyüp AKTÜRK’ ün katılımı 

ile gerçekleştirildi. Eğitim Bilimleri dalında uzman olan Doç.Dr. Eyüp AKTÜRK öğrencilerle 

sohbet edip sorular sorarak kitap hediye etmiştir. Karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde 

yapılan programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. 
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        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 27 Aralık 2022 

tarihinde İpekyolu Mesut Özata 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 Ramiz TUNA ve Ahmet ÇALTI' nın konuk olduğu programımız 

öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. Program Proje Koordinatörleri Fikret ÇAKAR ve 

Burhan DEMİR moderatörlüğünde yapılmıştır. 

  

  

        Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 29 Aralık 2022 

tarihinde İpekyolu Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet GÜLCAN ' ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kimya 

dalında uzman olan Prof. Dr. Mehmet GÜLCAN öğrencilerle sohbet edip sorular sorarak 

kitap hediye etmiştir. Karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde yapılan programımız öğrenciler 

arasında büyük ilgi görmüştür. 
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Gezelim Görelim 
Van Gölü; 

Konum Türkiye 

Göl türü Tuzlu, Sodalı 

Uzunluk 120 km 

Genişlik 80 km 

Yüzölçümü 3.713 km² 

Ortalama derinlik 171 m 

En büyük derinlik 451 m 

Yüzey rakımı 1646 m 

Adalar Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuşadası 

Yerleşimler Van, Edremit, Gevaş, Tatvan, Ahlat, 
Adilcevaz, Erciş ve Muradiye 

        Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan 

Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu 

varsayılan volkanik bir göldür. Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü’nün yüzölçümü 3.713 

km²’dir. Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. 

Suları tuzlu ve sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi 

iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 

metredir. Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise, 451 metredir. Gölün doğu 

bölümünde dört ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi 

ve turistik özelliğe sahiptir ve 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmişlerdir. 
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        Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye’de bulunan en büyük göldür. 

Gölün tuzlu-sodalı suları, biyolojik çeşitliliği sınırlamaktadır. Gölde bilinen 103 tür 

fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür balık inci kefalı, (Chalcalburnus tarichi) 

yaşamaktadır. Göl etrafı karadan 430 km.dir. Yöre halkına göre gölde bir canavar 

yaşamaktadır. Söylentiyi çıkaranların amaçlarının bölgeye turist çekmek olduğu söylense de, 

söylentileri araştırmak amacıyla bölgede pek çok bilimsel araştırma ekibi çalışmalar 

yapmıştır. İstanbul-Tahran demiryolu hatlarını da bağlamaktadır. Türkiye ve İran’a bağlanan 

demir yolu 1970 lerde yapılmıştır. 

  

 

    Tarihçe 

        Eski Yunan coğrafyacıları tarafından Thospitis Lacus ya da Arsissa Lacus olarak anılan 

Van Gölü’nün modern zamanlardaki ismi, sınırlarına dahil olduğu Van ilinden gelmektedir. 

Urartu Krallığının başkenti, İ.Ö. 10. ve 8. yüzyıllar arasında, gölün doğu kıyılarında 

kurulmuştur. Van Gölü sahilleri boyunca ve pek çok adalarında Ermeni Kilisesi ve manastır 

kalıntıları bulunabilir. En iyi korunanı onuncu yüzyıldaki Kutsal Haç Kilisesidir. Akdamar 

Adasında yer alır. Kral Gagik Artzruni tarafından 915 ve 921 yılları arasında inşa edilmiştir. 

Dış duvarlardaki rölyefler kutsal kitaba ait Adam and Eve (Adem ve Havva), Jonah and the 

whale (Yunus ve Balina), David Davud ve Goliath (Golyat) gibi hikâyeler sunar. Diğer 

önemli tarihsel anıt gölün doğu kıyısındaki Van Kalesi dir. Modern Van şehri bu kalenin 

doğusunda yer alır. Yüz ölçümü 3.713 km² dir. Denizden yüksekliği 1.646 metre derinliği ise 

457 metreyi aşmaktadır. Gölün doğusunda Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adaları 

bulunmaktadır. Bu adalar turistik özelliğe sahiptir. Sit alanı olarak ilan edilmiştir. Suyu sodalı 

ve tuzludur. Aynı zamanda dünyanın en çok soda içeren gölüdür. Van gölü kıyısındaki iklim 

diğer yerlere göre daha yumuşaktır. 
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Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür. 

Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür. 

Van Gölü Türkiye’de feribot ile taşımacılık yapılan tek göldür. 

Van Gölü dünyanın en derin 15. gölüdür. 

Van Gölü'nün yüzölçümü 3.713 km² dir. 

Van Gölü’nün 600 bin yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. 

Van Gölü, Nemrut Volkanik Dağı’nın patlaması sonucunda oluşmuştur. 

Van Gölü denizden 1646 metre yüksektedir. 

Van Gölü, ismini Urartu Krallığı'nın başkenti olan Van'dan almaktadır. 

Van Gölü'nün dışarıya akıntısı yoktur ve sular buharlaşmayla kaybolur. 

Van Gölü’nün etrafı karadan 430 km’ dir. 

Van Gölü'nün en derin noktası 451 metre, ortalama derinliği ise 171 metredir. 

Van Gölü'nün tuzluluk oranı %0,19' dur. 

Van Gölü'nün doğu kısmında 4 ada bulunmaktadır. Bu adalar tarihi ve turistiktir. 

Van Gölü’nün içinde 3 bin yıllık bir Urartu kalesi bulunmaktadır. 

 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/blog/seyahat/vanin-tarih-kokulu-mimari-yapilari-akdamar-kilisesi.5.47.aspx
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