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Bir Önceki Sayımız 

 

İmtiyaz Sahibi 

Hasan TEVKE 

İl Milli Eğitim Müdürü 

    Genel Yayın Yönetmeni 

            Şakir SIĞINÇ 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Hazırlayanlar: 

Burhan DEMİR 

Barış ÜLGEN 
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Önsöz 
         

 
                                                                                                                     Hasan TEVKE                                            

                                                                                                               İl Milli Eğitim Müdürü 
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                                                                                                                Şakir SIĞINÇ                                           

                                                                                                    İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
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Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi 

 
        Anadolu Mektebi; Profesör Dr. Sami Güçlü ’nün 2012 yılında başlattığı, ilimizin de 

dahil olduğu 40 şehirde devam eden gönüllü bir okuma faaliyetidir. 

 

         Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların; bir sıra dâhilinde 

tüm eserleri ve hakkında yazılmış seçkin eserlerin okunmasını, okunan her eserden sonra eser 

hakkında bir değerlendirme yazılmasını, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu 

belirlenip, seçilen konuda bir konuşma metninin hazırlanmasını, düzenlenen panel 

programlarında hazırlanan metnin sunulmasını, konuşma metninin geliştirilerek 

yayınlanmasını amaçlayan bir okuma faaliyetidir.  

 

        Anadolu Mektebi yazar okumaları projesinde ilimizde 15 Lisemiz ve 9 Ortaokulumuzla 

yer almaktayız. Proje kapsamında öğrencilerimiz okul ve il panelleri düzenlemekte ve birçok 

kültür sanat faaliyetlerine katılmaktadırlar. Anadolu Mektebi faaliyetleri kapsamında eserleri 

okunan yazarlar: Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Yunus Emre , Mevlana, 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Sâmiha Ayverdi, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl 

Kısakürek, Sezai Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu’dur. 

Düzenlenen programlarda panellerin yanı sıra geziler, yaz kampları, dinletiler, 

yazar/akademisyen- öğrenci buluşmaları, film-tiyatro-belgesel gösterimleri, konser gibi 

birçok kültürel etkinlikle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak bir çizgide hareket 

edilmeye çalışılmaktadır. 
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            Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programının Van İl Panelleri yapıldı. Türkiye'nin 

40 ilinde yürütülmekte olan Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında 

belirlenmiş yazarların bütün eserleri okunup okul ve il panellerindeki sunumlarla 

anlatılmaktadır. İl Paneline katılan il müdürümüz Hasan TEVKE programın açılış 

konuşmasını gerçekleştirdi. Programa İl Gençlik Spor Müdürü Arif ÖZSOY ve 

İl  Milli  Eğitim Şube Müdürü Muhammed KARAKAYA’ da katıldı. 
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Akademi Van Projesi 
 

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, 

Van Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin paydaş olduğu projede 400 lise 

ve üniversite öğrencisine sekiz ay boyunca sekiz atölye çalışması ile eğitimler verilmeye 

başlanmıştır.  

Projenin amacı, çeşitli sanat alanlarında yetenekli öğrencilerin, alanında eserler 

yayınlamış ve ulusal düzeyde tanınmış yazar, şair ve sanatçılardan eğitim almalarını 

sağlamaktır. İpekyolu Gençlik Merkezinde yapılmakta olan atölye çalışmaları şiir, deneme, 

öykü, karikatür, sinema ve resim alanlarını kapsamaktadır. Proje kapsamında ayda bir 

“Medeniyet Söyleşileri” kapsamında ünlü şair, yazar ve sanatçılar konferanslar için 

öğrencilerimizle buluşturulmaktadır. 
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Van Okuyor Projesi 
 

        Öğrencilere düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak, araştıran, okuyan, sorgulayan, 

sağlıklı analiz yapabilen, engin dünya görüşüne sahip, milli-manevi değerlerle donanmış, 

aklın ve bilimin aydınlığında hareket edebilen bireyler olarak topluma kazandırılmalarını 

sağlamak.  

 

-Kitaplarla barışık bir sosyal yaşam kültürü oluşturmak  

 

-Kitaplarla arkadaş olunabilirliği gerçekleştirmek 

 

        Bu proje çerçevesinde öğrenci, idareci ve öğretmenlerimiz yıl boyunca kitap okumuş 

olacaklardır. Bu proje MEB Mesleki Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih 

ve 90757378-82199 E.8078486 sayılı yazısında ifade edildiği gerekçe ve usul ile 

uygulanmaktadır. 

         Bu proje il genelindeki yaklaşık 1500 eğitim kurumuzda 335.000 öğrencimizi 

kapsayacak şekilde devam ettirilmektedir. Projenin yürütülmesi çerçevesinde okullarımızda 

tanıtım çalışmaları yapılmakta ve seminerler verilmektedir.  

 

Hedef Kitle: 

 

a) Van ilindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 

 

 b) Bu okullardaki yönetici ve öğretmenler 
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Okul Kütüphanelerine Yeni Kitaplar 

             
   

            Valimiz Sn. Ozan BALCI, “Kitap Van Projesi kapsamında okul kütüphanelerine yeni 

kitap dağıtım toplantısına katıldı.   Toplantıda konuşan Valimiz, kitabın yeni başkenti Van'da 

hedefin 2 milyon kitap olduğunu belirterek,   Okuma oranı açısından da Türkiye'de bir 

numara olacağız. Çünkü kitap okumak insanın hayal dünyasını genişletiyor. Çocuklarımızı 

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli insanlarıyla, yazarlarıyla, çizerleri ile buluşturmak büyük 

bir şey. Çocuklarımızı seviyoruz. Onları güzel kitaplarla buluşturmak istiyoruz. Onların 

hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Kitap okuyarak çocuklarımızın 

akademik başarısı da artacak.   1 milyon kitap aldık, 1 milyon kitap daha alacağız. Eğitim 

bizim bir numaralı işimiz. Van'da eğitim alanında güzel işler yapıyoruz. Okul kütüphanelerini 

yeniliyoruz, zenginleştiriyoruz. 13 ilçemize bebek ve çocuk kütüphaneleri yapıyoruz. İlimize 

yeni bir halk kütüphanesi kazandıracağız. Bizim görevimiz, devletin gerçek sahibi olan 

milletin kaynaklarını, milletin has çocuklarına, evlatlarına, yavrularına, 350.000 çocuğumuza 

harcamak. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Harcamaya da devam edeceğiz.” dedi.  

 

 

 
 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/09111922_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/09111919_unnamed_6.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/09111916_unnamed_5.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/09111914_unnamed_4.jpg
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Eğitimle Yeniden Buluşma Projesi 

                                  
            Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen 

"Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinin ikinci toplantısına Ağrı, Antalya, Batman, Bursa, 

Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Van il ve ilçe millî eğitim müdürleri ile Bakanlık 

yöneticileri katıldı. 

            Millî Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, toplantı başında projeye ilişkin güzel bir haber 

paylaştı. 4 Ocak'ta başlayan projenin daha bir hafta olmadan meyvelerini vermeye başladığını 

kaydeden Özer, proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 95.97'ye 

yükseldiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda 868 bin kız çocuğunun okullara erişemediği 

yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yayıldığını belirten Bakan ÖZER, İçişleri 

Bakanlığının kayıtları ve diğer kayıtlar karşılaştırılarak yoğun bir çalışma yapıldığını, sayının 

280 bin civarında olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. 16 Aralık 2022 tarihinde tüm il millî 

eğitim müdürleriyle bir toplantı yaptıklarını belirten ÖZER, bu 280 bin kişinin gerçekten 

verilen adreslerde olup olmadığına ilişkin bir çalışma yapıldığını ifade etti. Özer, geçen hafta 

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'ın il ve ilçe millî 

eğitim müdürleri ile bir araya geldiklerini belirterek bu ikinci toplantıya gelirken rakamları 

kontrol ettiğini şöyle anlattı:  

            "Rakamları aldım, güzel bir hareketlilik başladığını görüyoruz çünkü ortaöğretimdeki 

okullaşma oranları yüzde 95,06 idi; yüzde 95,97'ye çıkmış. Yani yüzde 96'ya yükselmiş. Bu, 

iyiye işaret..."  

           Mart ayının sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 99'a 

çıkarılmasını hedeflediklerini kaydeden ÖZER, "Hiçbir öğrencimizi, hiçbir kardeşimizi 

kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.  

            "Biz memleketimizin tüm çocuklarının eğitimle buluşması için Bakanlık olarak siz 

değerli arkadaşlarımızla birlikte sahada olup bu sorunu çözmek için mücadele edeceğiz." 

diyen ÖZER, tek bir kişiyi bile kazanmanın büyük mutluluk yarattığını, yaptıkları her şeyin 

okulların daha güçlenmesiyle ilgili olduğunu vurguladı. 

             Toplantıya katılan il ve ilçe millî eğitim müdürleri de bölgelerinde yürüttükleri 

çalışmalarla sahada karşılaştıkları problemleri iletme imkânı buldu. Bakan ÖZER, çocukların 

daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini de 

sözlerine ekledi. 
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İl Müdürümüzün 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Mesajı 

  

            Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, 

            2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın birinci döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 23 

Ocak-03 Şubat 2023 tarihleri arasında devam edecek olan yarıyıl tatili, öğrencilerimize hem 

dinlenme hem de ikinci dönemle ilgili planlamalarını yapma fırsatını verecektir. Tatil 

boyunca öğrencilerimiz kitap okuma, gezip görme gibi faaliyetlerle birlikte aileleri ve 

arkadaşlarıyla vakit geçireceklerdir. Okullarına zinde ve dinlenmiş olarak dönerek akademik 

ve sosyal başarılarının daha da yükselmesini sağlayacaklardır. 

Sevgili öğrenciler, 

            Bir yarıyıl dönemini daha tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz.  Karnelerinizi 

alarak yarıyıl tatiline gireceksiniz. Çaba ve gayretinizden dolayı hepinizi içtenlikle 

kutluyorum. Azim, cesaret ve inanç daima sizleri başarıya ulaştıracaktır. Gerçek başarının 

maddi ve manevi değerlerin birlikte özümsenmesi ile ortaya çıkacağını unutmayınız. 

Akademik bilginizi, örnek davranışlarla yarınlara taşıyınız. Tüm gücünüzle mensubu 

olduğunuz toplum için çalışınız. Yarıyıl tatilini hem dinlenme hem de kendinizi geliştirme 

fırsatı olarak görünüz. Tatil süresince eksikliklerinizi gözden geçirerek ikinci dönem için 

hazırlıklarınızı yapınız. Öğretmenlerinizin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak duygu ve 

düşünce ufkunuzu geliştiriniz. Her birinize teşekkürlerimi sunuyor, başarılarınızın devamını 

diliyorum.   

Değerli öğretmenler, 

            Eğitim-öğretim faaliyeti, hayatla birlikte ilerleyen bir faaliyettir. Eğitim-öğretim 

alanında birçok yeni yöntem ve teknik geliştirilmektedir. Öğrencilerinizi, mesleki bilgi ve 

becerilerinizle birlikte yeni yöntem ve teknikleri bir araya getirerek yarınlara 

hazırlamaktasınız. Okullarımızın fiziki ve sosyal imkânları sizlerin çabalarıyla 

öğrencilerimize ulaştırılmaktadır. Gelecek neslimizin, sizlerin üstün gayretleriyle inşa 

edilmekte olduğunu unutmayınız. Öğrencilerimizi başarıya taşıyan tüm meslektaşlarıma 

teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.  

Kıymetli veliler, 
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            Karne notları, çocuklarımızla birlikte bizlerin çabalarının ortak göstergesidir. 

Unutmayınız ki her bir çocuğumuzun karneye yansımayan akademik ve sosyal başarıları 

bulunmaktadır. Bizler ve sizler, çocuklarımızın akademik ve sosyal yönlerinin farkına vararak 

başarılarının daha da yükselmesi için çalışmalıyız. Okullarımızın başarısı, sizlerin üstün 

gayretleri ile daha da artmaktadır. Bizlerin ve öğrencilerimizin en büyük destekçileri olan her 

bir velimize teşekkürlerimi sunuyor, desteklerinin devam etmesini diliyorum. 

            Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak tüm personelimizle, eğitim-öğretim alanında 

daima verimlilik ve kaliteye önem vermekteyiz. Çocuklarımıza sevgi ve hoşgörü duygularıyla 

destek olmaktayız. Öğrencilerimizin millî ve manevi değerlerimizle birlikte evrensel değerleri 

toplum hayatına yansıtabilmelerini önemsemekteyiz. Bu duygularla öğrencilerimiz, 

öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir yarıyıl tatili 

geçirmelerini diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

            20 Ocak 2023 Cuma günü ilimizde 324.566 öğrenci ve 18.547 öğretmen yarıyıl 

tatiline girecekler.  

İl Müdürümüz Hasan Tevke Karne Törenine katıldı 

 

            İl Müdürümüz Hasan TEVKE Tuşba ilçesinde bulunan Koç İlkokulu ve Van 

Ortaokulunda 2022-2023 l. yarıyıl karne törenine katıldı. Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul 

şubelerinde karne dağıtımına katılarak öğrencilere karne ile beraber kitap hediye etti.              

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114910_unnamed.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114905_unnamed_12.jpg
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            Öğrencilere tatilde açılacak olan matematik ve İngilizce kurslarına katılmaları ayrıca 

bol bol kitap okumalarını tavsiye eden İl Müdürümüz program sonrasında öğretmelerle bir 

araya gelerek öğretmenler odasında sohbet gerçekleştirdi. Programa İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları, Şube Müdürleri de katılım sağladı. 

 

 
 

 
 

 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114902_unnamed_11.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114859_unnamed_10.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114833_unnamed_9.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114832_unnamed_8.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114829_unnamed_7.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114826_unnamed_6.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114823_unnamed_5.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/20114907_unnamed_13.jpg
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2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı 

 

            İl Müdürümüz Hasan TEVKE 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatilinde Eğitim 

Müfettişleri Başkanı Yusuf İPEK, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim 

Müdürleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Halk Eğitim Merkezleri Müdürleri ile 

toplantı yaptı. 

             Toplantıda İl Müdürümüz Hasan TEVKE ''ilçelerimizde okuma yazma kursları, okul 

aile bilgilendirme seminerlerine gösterilen çabaların bu dönem artarak devam etmesi 

gerektiğini vurguladı. Okullarımız da öğrencilerimiz için ikinci dönem hazırlıklarına bugün 

itibariyle başlamış bulunmaktayız. Karne dağıtım töreninde öğrencilerimize dağıtılan 

kitapların onların daha çok okumaya teşvik edeceklerinin bilincinde olarak okul 

kütüphanelerimizi daha da zenginleştireceğiz. Okullarımız da yapılacak olan yemek 

dağıtımları ve taşımalı öğrencilerimiz için tüm planlamaları bitirip Van'ımızda ikinci dönem 

herhangi bir soruna mahal bırakmadan başarıya ulaşacağımızın farkındayız'' dedi. 

            Toplantı iyi dilek ve temennilerle son buldu. 

  

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/23161230_unnamed_3.jpg
http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/23161224_unnamed_1.jpg


Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
17 

Okul Öncesinde "Ücretsiz Yemek" Uygulaması 

 

 

            Milli Eğitim Bakanımız Mahmut ÖZER, okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek 

uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada Millî Eğitim Bakanlığının eğitime erişimi artırmak 

için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Aralık 2021'de 

toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası'nda; "okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği 

sağlanması" yönündeki tavsiye kararına ilişkin çalışmaları hızlandırdıklarını ve bu konudaki 

hazırlıkları büyük bir titizlikle yürüttüklerini ifade etti. Bakan ÖZER, "1980'li yıllardan beri 

uygulanan taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen ücretsiz yemek 

hizmetinin son yirmi yılda kapsamı her geçen gün genişletildi. Biz de şûra kararı çerçevesinde 

öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin çalışmalarımıza hız verdik. Hâlihazırda 

eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, 

önce 1,8 milyona çıkardık. Şimdi de bu sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 

5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda 

somut bir adım daha atmış olacağız." diye konuştu. 

            Öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının önemli bir destek uygulaması olduğuna 

işaret eden ÖZER, son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandıklarını ve 

ücretsiz yemeğe özellikle gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi eğitimden başlayacaklarını 

söyledi. Bakan ÖZER, ücretsiz yemek programının kapsamını ikinci eğitim öğretim 

döneminin başlayacağı 6 Şubat itibarıyla kademeli olarak artıracaklarını dile getirerek şöyle 

devam etti:   "Burada ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve 

esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nu uygulanmak 

üzere 81 ilimize gönderdik. Bu kapsamda, resmî okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza haftanın beş günü, günlük bir öğün 

beslenme verilmesi uygulamasını 6 Şubat itibarıyla başlatıyoruz. Bu kapsamda 6 Şubat 

itibarıyla resmî okullara devam eden 1 milyon 450 bin öğrencimiz, bir öğün beslenme 

hizmetinden faydalanmaya başlayacak.   Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara 

devam eden öğrencilerimiz de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge 

ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm 

öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek. Bünyesinde ana sınıfı 

bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler ile yatılı bölge ortaokullarında eğitim 

alan gündüzlü öğrencilere imkânları uygun olan okullarda 6 Şubat günü beslenme verilecek. 

Diğer okullarda ise hazırlıklar tamamlanarak en erken zamanda beslenme verilmesine 

başlanacak." 
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            Bakan ÖZER, uygulamanın detaylarına ilişkin şunları kaydetti: "Okul mutfağında 

yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak 

ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisini yaptık. Kendi mutfağında yemek 

hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu 

kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesini sağlayacağız." Örnek menüler hazırlandı 

Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nda, okullarda beslenme hizmeti süreçleri 

detaylarıyla yer aldı. Bu süreçler, "menü yönetimi", "denetim süreçleri (gıda güvenliği ve 

hijyen uygulamaları)", "tedarik ve depolama", "üretim (hazırlama ve pişirme)", "yemeğin / 

beslenmenin dağıtılması" ve "servis sonrası işlemler" olmak üzere altı aşamadan oluşacak. 

Söz konusu kılavuz Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının bu konudaki mevcut 

mevzuat ve çalışmaları referans alınarak oluşturuldu. 

            Günlük enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanabilmesi için 

çocukların tüketmeleri gereken besinlerin iyi kalitede ve yeterli miktarlarda olmasına dikkat 

edilecek. Beslenme hizmetleri kapsamında sağlıklı beslenme ilkelerine uygun menüler 

planlanacak; ihtiyaç duyacakları besin içeriklerinin karşılanması, bunun yanı sıra sağlıklı 

beslenme alışkanlıkları kazandıracak eğitimlerin verilmesi de sağlanacak. Okullara diyetisyen 

desteği beslenme hazırlanırken Sağlık Bakanlığının ilgili programları gereğince az tuz 

tüketimine dikkat edilecek. Tatlılarda hiçbir şekilde yapay tatlandırıcı 

kullanılmayacak.   Menülerde sağlıklı beslenme için bulunması gereken besin ve besin 

grupları sırasıyla, süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, 

ekmek ve tahıllar grubu, sebze ve meyveler grubu olacak. Okullara gönderilen yemeklerin 

okullarda oluşturulacak komisyon tarafından haftalık belirlenen menü listelerine ve 

gramajlarına uygun olup olmadığı kontrol edilerek alınacak.   Bakanlık tarafından okul öncesi 

eğitim kurumları için dengeli beslenme ilkelerine uygun örnek menüler hazırlanarak illere 

gönderildi. Kendi menülerini yapacak okul, il ve ilçe halk sağlığı merkezlerinden diyetisyen 

desteği alacak. 

            Kahvaltı da verilebilecek, menüler web sitesinde yayınlanacak. Öte yandan, Bakanlık, 

normal eğitim yapan okullarda öğlen yemeği seçeneği kullanılmasını öneriyor. Bu okullarda 

ailelerle birlikte alınacak karar doğrultusunda sabah kahvaltısı menüsü de 

kullanılabilecek.   İkili eğitim yapan okulların sabahçı gruplarında sabah kahvaltısı menüsü 

veya ailelerin görüşleri alınıp okulun beslenme saati menü türüne göre düzenlenerek öğlen 

yemeği menüsü de kullanılabilecek. İkili eğitim yapan okulların öğlenci gruplarında ise öğlen 

yemeği menüleri kullanılması öneriliyor. Ailelerle alınacak karara göre sabah kahvaltısı 

menüleri de kullanılabilecek. Ayrıca diyetisyen desteği ile okullarda hazırlanacak olan 

haftalık beslenme listesi okulun web sayfasında yayınlanacak. Komisyonlar kurulacak her il 

ve ilçede temel eğitim biriminden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında 

en az bir anaokulu müdürü, bir ana sınıfı olan okul müdürü ve varsa beslenme üreten okul 

müdüründen oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon tarafından periyodik aralıklarla 

ücretsiz bir öğün beslenme verilmesi programına ilişkin süreçler konusunda rehberlik ve 

denetim yapılacak.  

            Yemek alacak öğrencilerin velilerinden izin alınacak Okullarda sürecin planlanması, 

hazırlanması ve uygulanması aşamasında temizlik ve hijyene dikkat edilecek. Ücretsiz 

beslenme desteği verilecek olan öğrencilerin velilerinden izin belgeleri alınacak. Belgede 

veliler, öğrencinin beslenmeye bağlı herhangi bir alerjisi veya hassasiyetinin olup olmadığını 

yazılı olarak beyan edecek. Yemek menülerinin belirlenmesinde özel durumu olan 

öğrencilerin beslenme programlarına uygun hareket edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz 

bir öğün beslenme verilmesi programının sağlıklı ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için 

valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi. Beslenme hazırlanması ve sunumunda, 

Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nda belirtilen hususlara titizlikle uyulacak. 
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Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller 
 

                Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 03 Ocak 2023 

tarihinde Niyazi Türkmenoğlu 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 programımız 05 Ocak 2023 

tarihinde Tuşba Ahmed-i Hani Anadolu Lisesinde Saray Devlet Hastahanesi Doktoru Dr. 

Mircan UÇAR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatı Av. Tuba DİKMEN' in katılımı ile 

gerçekleştirildi.  Dr. Mircan UÇAR ve Av. Tuba DİKMEN kariyerlerini ve hayat hikayelerini 

anlatıp, öğrencilere meslekleri hakkında bilgilendirme yaptılar. Karşılıklı sohbet ve soru-

cevap şeklinde geçen programımız öğrenciler arasında büyük ilgi görmüştür. 

      

  

  

  
        

 



Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
21 

            Kariyer Günleri ve Yolumuzu Aydınlatan Kandiller programımız 10 Ocak 2023 

tarihinde Tuşba Ahmed-i Hani 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. 
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TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİM ÖĞRETİME 13 ŞUBAT'A KADAR ARA 

VERİLDİ 

 

            Bakanımız Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen 

deprem dolayısıyla tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı. 

 

            Özer açıklamasında şunları kaydetti: "Şu andaki tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz 

önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında 

sadece deprem bölgesindeki iller değil çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri 

yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta 

tatil ediyoruz. Böylece millet olarak devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde 

yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini 

kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz. Ama bu kararı alırken tüm 

illerimizdeki özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık 

tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, 

öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek." 
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            2023 Lgs'de 8. Sınıfın, Yks'de 12. Sınıfın İkinci Dönem Konuları Sınav Kapsamına 

Dâhil Olmayacak 

            Yaşanan büyük felaket sonrasında devletin tüm imkânlarını kullanarak vatandaşla el 

birliği hâlinde ve hızlı bir şekilde toparlanma sağlamaya çalıştığını kaydeden Millî Eğitim 

Bakanı Mahmut ÖZER, Bakanlık olarak tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde 

okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. 

             20 Şubat'a kadar tüm Türkiye'de eğitim öğretime ara verildiğini hatırlatan ÖZER,  71 

ilde depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen bu aranın verilme sebebini "tüm 

öğretmenlerin ve millî eğitim camiasının 10 ildeki yaraları sarmak üzere seferberlik hâlinde 

olması" şeklinde ifade etti. ÖZER, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bölgede günlük 945 bin 215 

kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtıldığını, toplamda 1 milyon 141 bin 315 

kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti. Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim 

atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilerek depremzedelere ulaştırıldığını 

kaydeden ÖZER, şunları söyledi: "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullar, pansiyonlar, 

yurtlar ve öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Yine 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 5 bin kişilik arama kurtarma ekibi tüm illerimizde 

AFAD' a yardım ederek arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. 2 bin öğretmenimiz 

on ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyor. 

Diğer illerden gelen on binlerce gönüllü öğretmenimiz de sahada hem organizasyonlarda hem 

çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda hem gelen malzemelerin tasnif işlemlerinde 

aktif olarak çalışıyor. Yani sadece 10 ilde değil, 81 ildeki tüm milli eğitim camiası 10 ilin 

yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretime ara vermeseydik 

diğer bu lojistik destekleriyle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eş 

güdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Yavaş yavaş diğer birimler devreye girdikçe biz 

çekileceğiz." dedi. 

             10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, 

deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini de 

anımsatan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS' ye ilişkin alınan yeni kararları da şöyle 

açıkladı: "LGS' de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci 

sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS' de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları 

sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak 

hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf 

ediyoruz." 
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            Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Biriminden (VAN MEM 

AKUB) 12 öğretmen depremin ilk gününden itibaren Malatya’ya gitti. 10 gün boyunca 

Malatya’da bulunan ekip çoğunlukla enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremin 

ikinci ve sonraki günlerinde de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gönüllülük esasına 

dayalı ekipler kurularak bölgeye gönderilmiştir. Bölgeye intikal eden ekipler ve Van MEM 

AKUB Ekibi çadır kurulumu, çadır alanlarında yardımların organizasyonu ve dağıtımında da 

görev yapmıştır. Ayrıca Van Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları organizasyonları ile bir çok 

yerde kurulan yardım toplama merkezleri aracılığıyla deprem bölgelerine ihtiyaç malzemeleri 

temin edilerek gönderilmiştir. Bütün Van Halkı adına Geçmiş Olsun Türkiye’m. 
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İyilikte Yarışan Sınıflar, Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
 

            ‘’İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Van İlindeki Bütün Okullarda Hayat Buluyor.’’ 

İyilikte Yarışan Sınıflar projesi, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın başvurusu ve Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın E-84037561-821.05-58445818 sayılı ve 21.09.2022 tarihli onayıyla “Türkiye geneli 

tüm resmi/özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde özel ve devlet okulu ayırımı 

yapılmaksızın gönüllülük esası çerçevesinde ilgili projeye desteğin sağlanması” kaydıyla kabul 

edilmiştir. 

            Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören gönüllü öğrenciler, proje 

aracılığıyla yetim kardeşlerine destek oluyor. Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, 

lise ve özel okullardaki öğrencilerin katılabildiği “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi bu yılda 

Van ilindeki bütün okullarda uygulanmaya başlandı. Onuncu yılına giren proje, İHH İnsani 

Yardım Vakfı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği ve çeşitli STK’ ların da 

destek verdiği bir projedir. Proje vesilesiyle bugüne kadar 1 milyonu aşkın gönüllü öğrenci, 

binlerce yetim kardeşine destek oldu. Öğrenciler, Türkiye dâhil dünyanın 49 farklı ülkesine ve 

bölgesine iyiliklerini ulaştırdı. 

            Geleceğin iyiliksever Türkiye Projesi 

            İyilikte yarışan sınıflar projesi çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçli, 

yardımsever ve erdemli insanlar olarak yetiştirebilmeyi esas almaktadır. Bu projeyle; savaş, 

doğal afet, yoksulluk, hastalık, kaza vb. sebeplerle Türkiye veya dünyanın bir başka ülkesinde 

anne/babasını kaybetmiş olan çocuklarımızın eğitim,sağlık, gıda, giyecek ve barınma gibi 

temel ihtiyaçlarının karşılanması için ülkemizdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel 

okullardaki öğrencilerimizin gönüllü katkılarıyla Türkiye’de ve dünyada bulunan yetim 

çocuklara yönelik bir farkındalık oluşturulmak isteniyor.Proje paydaşlarının geri bildirimleri  

projenin öğrencilerin psikolojik (kişilik oluşumu, empati gelişimi, vb.) ve ahlaki 

(iyi,yardımsever, vicdanlı olma, vb.) gelişiminde büyük bir öneme sahip olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca bu projeyle çocuklarımızın/gençlerimizin bilinçli bir şekilde yardım 

etmelerine aracı olarak onların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmayı ve iyiliği 

yüreğinde yaşayabilen, zor şartlar altındaki insanlarla empati kurabilen, ihtiyaç sahibi biriyle 

yakınlık geliştirebilen ve kendi bulunmuş olduğu durumun kıymetini bilen bireyler olarak 

yetişmelerine imkan sağlamayı hedeflemekteyiz. 

            ‘’49 ülkeden istediklerini seçebiliyorlar’’ 

            Projeye katılmak isteyen gönüllü öğrenciler, İHH’ nın Yetim Sponsorluk Sistemi 

kapsamındaki 49 ülkeden dilediklerini seçebiliyor. Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra 

sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren “Yetim Özet Bilgi 

Formu” posta veya e-posta ile İHH tarafından her sınıfa gönderiliyor. Proje, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın onayıyla sürdürülüyor. 

            “Proje gönüllülük esasına dayanıyor” 
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            81 ilde uygulanan projenin yardımlaşma ve paylaşma bilincinin artmasına katkı 

sağlıyor. Bu projenin, destek alan yetim çocuklarımız olduğu gibi destek veren 

öğrencilerimize, organize eden öğretmenlerimize ve ailelere de olumlu yansımaları olduğunu 

raporlarda gözlemliyoruz. Projeye katılım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. 

Türkiye’nin dört bir yanında olumlu geri dönüşler alıyoruz. İyilik yaygınlaştıkça dünyamızın 

güzelleşeceğine ve dünyada adaletin barışın hâkim olacağına inanıyoruz. 

            "İyilikte yarışan sınıflar, her sınıfın bir yetim kardeşi var" projesinin sunumu 15 

Temmuz şehitleri Anadolu imam hatip lisesinde ve 15 Temmuz şehitleri imam Hatip 

ortaokulunda gerçekleştirildi. Sunum okulun tüm öğretmenlerine ve toplamda 690 öğrenciye 

yapıldı. Kumbaralar dağıtıldı. Ayrıca okuldaki örgencilere yardımcı kaynak kitap dağıtımı da 

yapıldı.  
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            “Dünya’da 150 milyondan fazla yetim var!” 

            Yetim çocukların insan tacirleri, organ mafyaları ve misyoner kuruluşlar gibi 

tehlikelerin hedefi durumunda bu çocukların sorumluluğu bütün insanlığa aittir. Birleşmiş 

Milletler verilerine göre dünyada 150 milyondan fazla yetim ve öksüz çocuk var. Unıcef 

raporları bu sayının 200 milyonun üzerinde olduğunu söylüyor. Her yıl yüz binlerce çocuk 

savaş, afet, hastalık, kaza gibi nedenlerle yetim kalıyor. Milyonlarca yetim sokaklarda 

yaşıyor, binlerce sahipsiz çocuk organ mafyaları tarafından kaçırılıyor, dünyanın bazı 

bölgelerinde çocuklar savaşmaya zorlanıyor. Projenin kapsamındaki çalışmalarının temel 

amacı, yaşamını tek başına idame ettiremeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak 

yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak. 

            22.02.2023 tarihinde İnci Kefali Ana-İlk-Ortaokulunda iyilikte yarışan sınıflar 

projesinin sunumu yapıldı. Toplamda 952 öğrenciye sunum yapıldı. 56 kumbara dağıtıldı. 
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            23.02.2023 tarihinde Özen adalı Anadolu lisesine iyilikte yarışan sınıflar projesinin 

sunumu yapıldı, yardımcı kaynak kitaplar verildi. 880 öğrenciye sunum yapıldı 35 kumbara 

dağıtıldı. 
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İl Müdürlüğümüz Psikososyal Ekibi Adıyaman'a Uğurlandı 
 

         
 

            Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerden etkilenen ve 

vatandaşlarımıza yönelik Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

organizesinde Adıyaman iline rehberlik ve araştırma merkezleri ve okullarımızda görev yapan 

Rehber öğretmen ve Psikolojik danışmanlardan oluşan 30 kişi Van İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzden uğurlandı. Bir hafta boyunca Adıyaman ilinde öğrenci ve öğretmenlere 

yönelik  psikososyal çalışmaları yürütecek ekip eğitim materyalleri ve oyuncakları 

beraberinde götürdü. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan TEVKE, Özel Eğitim ve Rehberlikten 

sorumlu Müdür yardımcısı Nuran Altan GÖL, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve İl Milli 

Eğitim Şube Müdürleri tarafından Adıyaman'a uğurladı. 

 

 

http://van.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/24100019_unnamed_3.jpg
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Gezelim Görelim 
 

Van kalesi 

            Van il merkezinin sınırları içerisinde olup, merkeze 5 km mesafede bulunmaktadır. 

Van ovasındaki doğu-batı doğrultusunda uzanan kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Kayalık, 

20-120 m arasında değişen genişlikte, 1800 m uzunluğunda ve 100 m. yüksekliğinde doğal bir 

kütleye sahiptir. Güneyden sarp ve dik, kuzeyden meyilli topografik bir özellik 

göstermektedir. Üç bölümlü kalenin kuzeydeki çıkış yolu, batıdan doğuya doğru hafif rampa 

şeklindedir. Tuşpa adıyla uzun süre Urartu Devleti'nin başkentliğini yapan kale, Urartu kralı I. 

Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulmuştur. Kalede Urartular'dan kalma 

Madır (Sardur) Burcu, Analı-Kız açık hava tapınağı, 1. Argişti, Kurucular, Menua ve II. 

Sarduri kaya mezarları, Bin Merdivenler ile ana kayaya oyulmuş sur duvar yatakları ve sur 

duvarları bulunmaktadır. Kalede Urartular'dan sonra Osmanlı'ya kadar Pers yazıtı dışında 

herhangi bir kalıntı gelmemiştir. Doğu tarafindaki sur ve kuleler, kuzey batıya bakan kale 

giriş kapısı, tahkimat ve diger beden duvarları, Yukarı Kale, Süleyman Han Cami ve minaresi 

ile askeri amaçlı kerpiç ve taştan çeşitli yapılar, Osmanlı döneminden kalmadır. Tahkimatı 

sağlayan beden duvarları, burçlar ve kuleler moloz taş, kerpiç ile kesme taş malzeme ile 

yapılmıştır. Bu duvar ve tahkimatlar kuzeyden kalenin siluetini oluşturmaktadır. Osmanlı 

döneminde kale tamamen askeri amaçlı olarak kullanılmıştır. Asıl şehir kalenin güneyinde 

kurulmuştur. Burası da surlarla çevrilmiş. 1915’ten sonraki tahrip olmuş haliyle günümüze 

ulaşmıştır. 

 



Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü                                             

       

 vanilmem                                           vanilmem  
31 

 

 

VAN KALESİ EFSANESİ 

            Her kentimizin kendine özgü bir veya daha fazla efsanesi bulunuyor. Van Kalesi için 

de böyle bir efsane vardır. Rivayete göre kaleyi, Asur Kraliçesi Semiramis yaptırmıştır. 

Semiramis; dediği dedik, astığı astık, geniş topraklara hükmeden ve çok güzel olan bir 

kraliçedir. Ne var ki gönlüne göre birisini bulamamıştır; Van'ın Muradiye kazasının kuzeyine 

sefere çıkana kadar. Semiramis'in ordusu bölgeyi egemenliği altına almaya başlar. Semiramis 

burada gönlünü ''Ara'' adındaki krala kaptırır. Savaş sürmektedir, mağrur kraliçe sırrını 

kimseye demez. Bu arada ''Ara'' savaşırken öldürülür. Semiramis aşkını kalbine gömer ve 

ordusuna geri dönüş emri verir. Dönüş yolu üzerinde Van'a gelirler. Van'ın doğal güzelliği 

içindeki Van Gölü'nü ve tepedeki kayalığı görünce çok beğenir burayı ve aşkını 

ölümsüzleştirmek için bu kayalığın üzerine ''Ara'nın anısına bu kaleyi inşa eder. Kale yapılır 

ve yanına bir kent inşa edilir; adına da Şamrangerd denir. Bu sefer de memleketini özleyen 

kraliçe; şehri ve kaleyi Van adında bir komutanına bırakarak geri döner. Şehrin adının bu 

komutandan geldiği rivayet edilir. 
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“Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana, 
Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ olmak 

üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan 

vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” 
   

     

 

 

 
        


