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 Kıymetl� Okuyucularımız,

 Yen� b�r eğ�t�m öğret�m yılına başlamanın ve geleceğ�m�z�n tem�natı olan 

fidanlarımıza er�şmen�n mutluluğu ve heyecanı �çer�s�ndey�z. Şanlıurfa’da 755 b�nöğrenc�m�z, 

32 b�n öğretmen�m�z ve 2.634 okulumuz �le b�rb�r�ne kenetlenm�ş kocaman b�r a�le olarak yen� 

b�r öğret�m yılına daha merhaba ded�k. Böyles�ne büyük b�r a�len�n �ç�nde olmak b�z 

eğ�t�mc�ler �ç�n en öneml� zeng�nl�kt�r.

 Hayaller� ve ufku sınırlarımızı aşan b�r nes�l yet�şt�rmek üzere hayata geç�rd�ğ�m�z 

projelerle Şanlıurfa'nın merkez�nden en uzak beldes�ne kadar öğrenc�ler�m�z�n el�n� 

tutmaya,yüreğ�ne dokunmaya gayret ed�yoruz.

 M�llî eğ�t�m�n genel amaçları doğrultusunda, öğrenc�ler�m�z� m�llî, manevî, ahlak�, 

�nsan�, kültürel değerler�m�z� ben�mseyen,  koruyan, gel�şt�ren ve kend� yaşantılarını �nşa eden 

fertler olmalarına, çağın ve geleceğ�n becer�ler�yle donanmış, bu donanımı �nsanlık hayrına 

sarfedeb�len, b�l�me sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, akl-ı sel�m, kalb-� sel�m, bedensel ve 

sosyal bakımdan dengel� b�reyler olarak yet�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak amacıyla,

Fevz�  KURT
ŞANLIURFA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ

Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak 

�steyen toplumlar; evvela hays�yetler�n�, sonra hürr�yetler�n� daha sonra da �st�klal ve 

�st�kballer�n� kaybetmeye mahkumdurlar.” sözünü kend�m�ze ş�ar ed�nerek İl M�ll� Eğ�t�m 

Müdürlüğü olarak Şanlıurfa �l� genel�nde okullar arası başarı ve �mkan farklılıklarını azaltmak 

�ç�n öğrenc�ler�m�z �ç�n var gücümüzle çalışıyor ve yen� planlamalar yapıyoruz.

 Sevg�l� Çocuklar;

 S�zler, yarına bakan yüzümüz, en büyük zeng�nl�ğ�m�z, aydınlık geleceğ�m�zs�n�z. 

Ş�md� hazırlık vakt�d�r.  Rüyalarınızın peş�nden koşun, keşfed�n, hayal ed�n, bulun. 

Göreceks�n�z k� yüreğ�n�z �le sevd�ğ�n�z, dertlend�ğ�n�z her �şte başarıya ulaşacaksınız. 

Akadem�k gayretler�n�z�n yanı sıra sanata ve spora da mutlaka zaman ayırın. B�r hayra, b�r 

�y�l�ğe, b�r tebessüme sebep olmayı da �hmal etmey�n.

 Geleceğ�n M�marı Değerl� Meslektaşlarım;

 Eğ�t�mde en öneml� unsur kuşkusuz öğretmenlerd�r. Çünkü hayattak� en büyük başarı 

b�r �nsanın kend�n� gerçekleşt�rme arzusuna ves�le olacak b�r kapı açmaktır. Yüreğ�ne 

dokunduğumuz her çocuğa, rüyalarının peş�nden g�tme cesaret�n� ve kararlılığını 

aşılayab�l�r�z. Yarının Türk�ye's�ne yön ve şek�l verecek olan evlatlarımızı yet�şt�r�rken  

hedefim�z vatanımızı, küresel başarı h�kâyeler�n�n çıktığı b�r ülke hal�ne get�rmekt�r.

 Değerl� vel�ler�m�z;

 En kıymetl� varlıklarınızı b�zlere emanet ed�yorsunuz. B�zler de m�llet�m�z�n duası 

evlatlarımızı parlak b�r at�ye hazırlarken b�rl�k ve beraberl�ğ�m�zden güç alarak h�çb�r 

fedakârlıktan kaçınmayacağız.

 Bu duygularla 2022-2023 Eğ�t�m-Öğret�m yılının öğretmen, öğrenc� ve vel�ler�m�ze 

hayırlı olmasını d�ler; tüm eğ�t�m cam�asına sağlık, mutluluk ve başarı temenn� eder�m.
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 Şanlıurfa’da eğ�t�me da�r proje, çalışma ve haberler�n yer aldığı “81 Çalıkuşu 

Şanlıurfa” derg�m�z�n 6.sayısı �le s�zlerley�z. Yen� b�r eğ�t�m öğret�m yılına başlamanın 

heyecanı �le hazırladığımız derg�m�zde �l�m�zdek� ve �lçeler�m�zdek� eğ�t�m �le kültür 

faal�yetler�n� görünür hale get�rerek sayfalarımıza taşıdık.

 Okuyan, anlayan, araştıran, sorgulayan, özgürce düşünen ve kend�ne güvenen 

b�reyler yet�şt�rmeye odaklanan , Bakanlığımızın öncülüğünde b�rçok farklı yatırım ve 

projeyle öğrenc�ler�m�ze en �y� eğ�t�m� verme adına görevler�n� fedakârca �fa eden 

öğretmenler�m�z eğ�t�m� s�stem�m�z�n temel taşıdır. Eğ�t�m öğret�mde yaşanan farklılıkları en 

aza �nd�rmek adına yürüttüğümüz tüm çalışmalarda öğretmenler�m�z�n desteğ�yle 

akadem�k b�lg�n�n yanı sıra çocuklarımızın şahs�yetler�n� �nşa ederek geleceğ�m�z� tem�nat 

altına almayı hedefl�yoruz.

 Derg�m�z�n sayfaları arasındak� yolculuğunuzda başarılarımıza, şehr�m�z�n kültürel 

dokusuna , b�rçok özgün ve öğrenc� odaklı çalışmaya tanıklık edeceks�n�z.

 81 Çalıkuşu Şanlıurfa derg�m�z�n her safhasında b�zlere her türlü desteğ� sunan İl M�ll� 

Eğ�t�m Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Yayın sürec�nde emeğ� geçen tüm �lçeler�m�ze, 

öğretmenler�m�ze, çalışmaları t�t�zl�kle �nceleyen yayın kurulumuza, derg�m�z�n tasarımında 

emeğ� geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek �st�yorum. 81 Çalıkuşu Şanlıurfa 

derg�s� olarak n�ce sayıları, her b�r� alanında özgün çalışmalarla geç�rmek    umuduyla 81 

�l�m�zdek� tüm okurlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Ed�tör’den
Ed�tör

Jale KORKMAZ
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 2022-2023 Eğ�t�m ve Öğret�m yılı rehberl�k 
çalışmaları ve okula uyum eğ�t�mler�, okul önces� 
eğ�t�m �le �lkokul b�r�nc� sınıfa başlayacak öğrenc�ler 
�ç�n okullu olma heyecanı, okula uyum haftasıyla 
b�rl�kte başladı.

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Fevz� Kurt, okul hayatlarına �lk adımlarını atan m�n�k 
öğrenc�ler� okullarında z�yaret ederek, okula uyum haftasında heyecanlarına ortak 
oldu.

 Hal�l�ye Vakıflar 2002 İlkokulu b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�n� sınıflarında z�yaret 
eden İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Fevz� Kurt, eğ�t�m ve öğret�m hayatlarına attıkları bu 
�lk adımla hayat boyu öğrenme şevkler�n�n ve başarılarının devam etmes� d�lekler�nde 
bulunarak, “İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz, eğ�t�m ve öğret�m yılına eks�ks�z b�r şek�lde 
hazırdır. Okulların açılacağı �lk günün heyecanıyla,M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak bu 
heyecanı da�ma d�r� tutmak ve başarılara tebd�l etmek �ç�n çalışmalarımız devam 
edecekt�r.

MİNİK 
ÖĞRENCİLERİMİZİN 
OKULLU OLMA Heyecanı
OKULA UYUM 
HAFTASIYLA BAŞLADI

 Az�m ve kararlılıkla yen� eğ�t�m öğret�m yılının b�l�mde, sanatta, sporda, her 
türlü sosyal ve akadem�k kulvarda, şehr�m�z ve ülkem�z �ç�n başarılı b�r yıl olacağına 
olan �nancımızı �fade etmek �ster�m. 2022-2023 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı, değerl� 
öğretmenler�m�z, sevg�l� öğrenc�ler�m�z, kıymetl� vel�ler�m�z, şehr�m�z Şanlıurfa ve 
ülkem�ze hayırlı olsun.” ded�.
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 Saygı duruşu ve İst�klal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; öğrenc�ler 
ş��r, müz�k g�b� çeş�tl� etk�nl�kler serg�led�.

 Programda konuşma yapan İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt “Geleceğ�m�z�n 
tem�natı olan fidanlarımıza �lk can suyu olarak eğ�t�m vermeye başlayacağımız 
�lköğret�m haftasına er�şmen�n mutluluğu ve heyecanı �çer�s�ndey�z. Şanlıurfa’da 755 
b�n öğrenc�m�z, 32 b�n öğretmen�m�z ve 2.634 okulumuz �le b�rb�r�ne kenetlenm�ş 
kocaman b�r a�le olarak yen� b�r öğret�m yılına daha merhaba d�yoruz. Bu anlamlı 
haftada, ülkem�z�n geleceğ� olan çocuklarımız, okullarına; öğretmenler�m�z 
öğrenc�ler�ne kavuşmanın coşkusunu yaşamaktadır. Böyles�ne büyük b�r a�len�n 
�ç�nde olmak b�z eğ�t�mc�ler �ç�n en öneml� zeng�nl�kt�r. Hayaller� ve ufku sınırlarımızı 
aşan b�r nes�l yet�şt�rmek üzere hayata geç�rd�ğ�m�z projelerle Şanlıurfa'nın 
merkez�nden en uzak beldes�ne kadar öğrenc�ler�m�z�n el�n� tutmaya, yüreğ�ne 
dokunmaya gayret ed�yoruz.” ded�.

 Eğ�t�m�n toplumsal b�r görev olduğunu söyleyen Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan, 
“Yen� eğ�t�m-öğret�m yılımız hayırlı uğurlu olsun. Türk�ye’n�n en çok öğrenc�s� olan 
�ller�nden b�r�y�z. Eğ�t�m toplumsal b�r görevd�r. Şehr�n tüm d�nam�kler�yle eğ�t�me 
destek sağlayacağız. Eğ�t�m her şey�n başıdır. Ajandamızın b�r�nc� maddes� 
eğ�t�md�r. Her alanda sıkıntımız olab�l�r ama yapılan çalışmalarla sıkıntıları 
g�dereceğ�z. Urfa’nın eğ�t�m anlamında eks�kler�var. Urfa’da b�nlerce dersl�k yapıldı, 
şehr�m�ze b�nlerce öğretmen atandı. Çağ değ�ş�yor. Yen� �ht�yaçlar ortaya çıkıyor.    

2022-2023 
Eğ�t�m-Öğret�m Yılı 
İlk Ders Z�l�n�n 
Çalmasıyla Başladı

 İl�m�zde 2022-2023 Eğ�t�m-Öğret�m yılının heyecanı,Hal�l�ye Şeh�t Hasan 
Hüsey�n Çalışkan İlkokulu’nda İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt’un Atatürk Anıtına 
çelenk sunumu, saygı duruşu ve İst�klal Marşının okunmasıyla başlayarak, Hal�l�ye 
2002 Vakıflar İlkokulunda düzenlenen program �le devam ett�.

 Hal�l�ye 2002 Vakıflar İlkokulu’ndak� programa Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan, 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeynel Ab�d�n Beyazgül,M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
Ortaöğret�m Genel Müdürü İbrah�m Hal�l Topçu, AK Part� Şanlıurfa M�lletvek�ller� 
Zemzem GülenderAçanal �le Mehmet Al� Cevher�, İl Emn�yet Müdürü Murat Ulucan, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücah�t Avkıran,İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, 
öğretmenler ve çok sayıda öğrenc� katılım gösterd�.
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Yaklaşık 2 b�n dersl�ğ�n �hale sürec� devam ed�yor. 3 b�n dersl�k yapımı da  planımızda 
var. Okuma kültürü kazandırılması anlamında da her ay Val�l�k olarak 10 b�n 
k�tabıöğrenc�ler�m�ze göndereceğ�z. Öğrenc�lere bu kapsamda çeş�tl� hed�yeler 
vereceğ�z. Her hafta b�r saat okuma saat� yapılacak. Urfa �ç�n okuma saat� 
d�yeceğ�z. Herkes o saatte k�tap okuyacak.” �fadeler�n� kullandı.

 Yapılan protokol konuşmaları sonrası 2002 Vakıflar İlkokulu’nda Şanlıurfa 
Val�s� Sal�h Ayhan ve protokolün �lk ders z�l�n� çalmasıyla sınıflarına ve 
öğretmenler�ne kavuşma heyecanı yaşayan öğrenc�ler sınıflarının yolunu tuttular. 
Sınıflarda öğrenc�ler, öğretmen odasında öğretmenler �le b�r araya gelen Şanlıurfa 
Val�s� Sal�h Ayhan ve beraber�ndek�ler 2022-2023 eğ�t�m-öğret�m yılının hayırlı ve 
uğurlu olması d�lekler�nde bulunup, başarılar d�leyerek okul z�yaret�n� sonlandırdılar.
 
 2002 Vakıflar İlkokulu’ndak� program sonrası Göbekl�tepe Anadolu L�ses�’n� 
z�yaret eden Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan, Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeynel 
Ab�d�n Beyazgül,M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Ortaöğret�m Genel Müdürü İbrah�m Hal�l 
Topçu, AK Part� Şanlıurfa M�lletvek�l� Zemzem GülenderAçanal �le İl M�ll� Eğ�t�m 

Müdürü Fevz� Kurt yen� eğ�t�m öğret�m yılında sıralarında ders k�tapları ve yardımcı 
kaynak k�taplarına kavuşan öğrenc�ler �le sınıflarındab�r araya gelerek, gelecek 
planları üzer�ne b�r süre sohbet ed�p, okul kütüphanes�nde öğrenc�ler �le b�rl�kte k�tap 
okudular.
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 Karaköprü İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Hacı Murat Yanmaz, 15 Temmuz Şeh�tler� 
İlkokulu Müdürü H�kmet Öncülve öğretmenler� Sac�de Gülel �le b�rl�kte 
müdürlüğümüzü z�yaret eden öğrenc�ler�m�z �le eğ�t�mler� ve gelecek planlamaları 
üzer�ne key�fl� b�r sohbet eden İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Fevz� Kurt tat�l dönem�n�n 
b�tmes� yen� eğ�t�m-öğret�m yılının başlamasıyla b�rl�kte öğrenc�ler�n okullarına ve 
sınıflarına, öğretmenler�n , �darec�ler�n öğrenc�ler�ne kavuşma heyecan ve 
mutluluğunu yaşadığı bu günlerde varlıklarıyla müdürlüğümüzde ç�çek g�b� açan, 
m�n�k fidanlarımıza z�yaretler� �ç�n teşekkür ederek, m�n�k Esra ve Ömer’�n nezd�nde 
�l�m�zde sınıfları dolduran tüm öğrenc�ler�m�ze eğ�t�m hayatlarında başarılar d�led�.

 Karaköprü 15 Temmuz Şeh�tler� İlkokulu’ndan Esra Acar ve Ömer Del�baş, 
eller�nde ç�çekler�, gülen yüzler�yle İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Fevz� Kurt’u z�yaret 
ederek, İlköğret�m Haftalarını kutladılar.

kalpler

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Fevz� Kurt
İlköğret�m Haftasında M�n�k Kalpler� 
Makamında Ağırladı
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Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan
Okul Müdürler�yle Değerlend�rme 
Toplantısında B�r Araya Geld�

 2022-2023 eğ�t�m-öğret�m yılı önces� “M�ll� Eğ�t�m Değerlend�rme” toplantısı 
Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan başkanlığında Val� Yardımcısı Er�nç Dem�r, İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Fevz� Kurt, �lçe m�ll� eğ�t�m müdürler�, merkez �lçeler�n okul müdürler�n�n yüz 
yüze, d�ğer �lçe okul müdürler�n�n çevr�m�ç� ortamda katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

 Yoğun katılım �le gerçekleşen toplantıda, �l�m�zde eğ�t�m alanında yapılan 
yatırımlar ve projeler değerlend�r�ld�

.

 Val� Ayhan toplantıda Okul Müdürler�n� selamlayarak başladığı 
konuşmasında; “Okullar toplumumuzda bu denl� öneml� b�r organ �ken, okul müdürler� 
olarak s�zlere de elbette çok öneml� görevler düşmekted�r. Öncel�kle; tüm gün 
odasından çıkmayan, yen�l�klere kapalı, �darec�l�ğ� yalnızca katı prosedürler� yer�ne 
get�rmek sanan, makamını ve ceza vermey� b�r baskı aracı olarak kullanan okul 
müdürler�n�n günümüzde �sten�len başarıyı sağlaması asla mümkün değ�ld�r ve 
nazarımızda bunun yer� yoktur. Müdürlük müesseses� despotlukla yönet�leb�lecek 
b�r organ değ�l. Özell�kle öğretmenler�n�zle, okul personel�n�zle, öğrenc�ler�n�zle, 
vel�ler�n�zle olumlu �let�ş�m kurmak temel görev�n�zd�r. B�r öğretmen ''İy� k� bu okulda 
çalışıyorum'' demel�. B�r öğrenc� ''İy� k� bu okulun öğrenc�s�y�m'' demel�. B�r vel�, 
''Çocuğum �y� k� bu okulda eğ�t�m görüyor'' demel�. Bunların heps� aynı anda 
sağlandığı zaman; başarı da s�z�nle olacaktır.” ded�.

 İl�m�zde yapımı devam eden okul ve öğrenc� pans�yonlarının durumlarının da 
değerlend�r�ld�ğ� toplantıda,Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan eğ�t�m-öğret�m yılına tüm 
kademelerde en �y� şek�lde başlama adına okul müdürler�m�z�n görüş ve öner�ler�n� 
d�nled�. 



Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan
Okul Müdürler�yle Değerlend�rme 
Toplantısında B�r Araya Geld�

 2022-2023 eğ�t�m-öğret�m yılı önces� “M�ll� Eğ�t�m Değerlend�rme” toplantısı 
Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan başkanlığında Val� Yardımcısı Er�nç Dem�r, İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Fevz� Kurt, �lçe m�ll� eğ�t�m müdürler�, merkez �lçeler�n okul müdürler�n�n yüz 
yüze, d�ğer �lçe okul müdürler�n�n çevr�m�ç� ortamda katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

 Yoğun katılım �le gerçekleşen toplantıda, �l�m�zde eğ�t�m alanında yapılan 
yatırımlar ve projeler değerlend�r�ld�

.

 Val� Ayhan toplantıda Okul Müdürler�n� selamlayarak başladığı 
konuşmasında; “Okullar toplumumuzda bu denl� öneml� b�r organ �ken, okul müdürler� 
olarak s�zlere de elbette çok öneml� görevler düşmekted�r. Öncel�kle; tüm gün 
odasından çıkmayan, yen�l�klere kapalı, �darec�l�ğ� yalnızca katı prosedürler� yer�ne 
get�rmek sanan, makamını ve ceza vermey� b�r baskı aracı olarak kullanan okul 
müdürler�n�n günümüzde �sten�len başarıyı sağlaması asla mümkün değ�ld�r ve 
nazarımızda bunun yer� yoktur. Müdürlük müesseses� despotlukla yönet�leb�lecek 
b�r organ değ�l. Özell�kle öğretmenler�n�zle, okul personel�n�zle, öğrenc�ler�n�zle, 
vel�ler�n�zle olumlu �let�ş�m kurmak temel görev�n�zd�r. B�r öğretmen ''İy� k� bu okulda 
çalışıyorum'' demel�. B�r öğrenc� ''İy� k� bu okulun öğrenc�s�y�m'' demel�. B�r vel�, 
''Çocuğum �y� k� bu okulda eğ�t�m görüyor'' demel�. Bunların heps� aynı anda 
sağlandığı zaman; başarı da s�z�nle olacaktır.” ded�.

 İl�m�zde yapımı devam eden okul ve öğrenc� pans�yonlarının durumlarının da 
değerlend�r�ld�ğ� toplantıda,Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan eğ�t�m-öğret�m yılına tüm 
kademelerde en �y� şek�lde başlama adına okul müdürler�m�z�n görüş ve öner�ler�n� 
d�nled�. 



 Öğretmenler odasında okul �darec�ler� ve öğretmenlerden yapılan çalışmalar 
�le �lg�l� b�lg� alan Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan, öğrenc�ler�m�z�n hem okuyup hemde 
üret�me katkı sağladığı meslek� ve tekn�k eğ�t�m okullarının çok değerl� olduğunu 
bel�rterek meslek l�seler�n�n eğ�t�m ve üret�m arasında b�r köprü olduğunu söyled�.

 Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, Hal�l�ye Urfa 
Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� �le Karaköprü GAP Meslek� ve Tekn�k Anadolu 
L�ses�n� z�yaret ed�p, yen� eğ�t�m öğret�m dönem�nde öğretmen ve öğrenc�ler �le b�r 
arada olmaya devam ed�yorlar.
 
 Okul z�yaretler�n�; Hal�l�ye Kaymakamı Serap Özmen Çet�n, Karaköprü 
Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, Hal�l�ye İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürü Mehmet Vural ve Karaköprü İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Hacı Murat 
Yanmaz �le b�rl�kte gerçekleşt�ren Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan sınıflarda ve 
atölyelerde öğrenc�ler �le b�r araya gelerek eğ�t�mler� üzer�ne b�r süre sohbet ed�p, 
k�tap hed�ye ett�.

Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan 
Üret�m�n Gözbebeğ� 
Meslek L�seler�n� Z�yaret Ett�



 Öğretmenler odasında okul �darec�ler� ve öğretmenlerden yapılan çalışmalar 
�le �lg�l� b�lg� alan Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan, öğrenc�ler�m�z�n hem okuyup hemde 
üret�me katkı sağladığı meslek� ve tekn�k eğ�t�m okullarının çok değerl� olduğunu 
bel�rterek meslek l�seler�n�n eğ�t�m ve üret�m arasında b�r köprü olduğunu söyled�.

 Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, Hal�l�ye Urfa 
Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� �le Karaköprü GAP Meslek� ve Tekn�k Anadolu 
L�ses�n� z�yaret ed�p, yen� eğ�t�m öğret�m dönem�nde öğretmen ve öğrenc�ler �le b�r 
arada olmaya devam ed�yorlar.
 
 Okul z�yaretler�n�; Hal�l�ye Kaymakamı Serap Özmen Çet�n, Karaköprü 
Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, Hal�l�ye İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürü Mehmet Vural ve Karaköprü İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Hacı Murat 
Yanmaz �le b�rl�kte gerçekleşt�ren Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan sınıflarda ve 
atölyelerde öğrenc�ler �le b�r araya gelerek eğ�t�mler� üzer�ne b�r süre sohbet ed�p, 
k�tap hed�ye ett�.

Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan 
Üret�m�n Gözbebeğ� 
Meslek L�seler�n� Z�yaret Ett�



Özel Öğrenc�ler 
Val� Amcalarını 
Okullarında 

Misafir Ei
 Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan,Karaköprü 
Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Fevz� Kurt Karaköprü Edessa Özel 
Eğ�t�m Uygulama Okulu’ndak� özel gereks�n�ml� 
öğrenc�ler� z�yaret ederek kalpler�ne dokunmaya 
çalıştılar.

 Özel öğrenc�ler� sınıflar uygulama ve oyun 
alanlarında z�yaret eden Şanlıurfa Val�s� Sal�h 
Ayhan ve beraber�ndek�ler öğrenc�lere hed�yeler 
ver�p, a�leler� �le sohbet ett�ler.

Sevg�, dayanışma ve empat� �le engels�z b�r 
yaşamın hep b�rl�kte �nşa ed�leb�leceğ�n� bel�rten 
Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan, okul �darec�ler� ve 
öğretmenlerden yapılan çalışmalar �le �lg�l� b�lg� 
alarak, engels�z sevg�ler�n� ver�p, özver�l� 
çalışmaları �ç�n kend�ler�ne teşekkür ett�.

 İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt z�yarette 
yaptığı açıklamada M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı olarak 
tüm �mkanların özel gereks�n�ml� öğrenc�ler �ç�n 
kullanıldığını, okullarda çalışan öğretmen ve 
�darec�ler�m�z�n her zaman fedakarlıkla ve 
büyük b�r çabayla öğrenc�ler�m�z� hayata 
hazırladıklarını �fade ederek kend�ler�ne 
teşekkür ett�.
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 Saygı duruşu ve İst�klal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende b�r konuşma 
yapan Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan �l�m�zdek� mevcut okul sayısının her geçen gün 
artığını, atılan her temel �le yavrularımızın eğ�t�m yuvalarının temeller� atılarak geleceğ�n 
güçlend�r�ld�ğ�n� bel�rterek, 32 dersl�kl� okulun �lçem�z, �l�m�z ve tüm eğ�t�m cam�ası �ç�n 
hayırlı olması d�lekler�nde bulundu.

 İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt �se yaptığı konuşmasında en öneml� 
sorumluluklarının şehr�n her b�r köşes�ndek� her b�r evladımıza en �y� �mkânlarla, daha �y� 
ortamlarda eğ�t�m öğret�m görmeler�n� sağlamak olduğunu bel�rterek, “B�r okul �nşa 
etmek, evlatlarımızın eğ�t�m� �ç�n b�r tuğla koymak, elbette bu �şler b�r m�llet, b�r devlet 
ödev�, her b�r�m�z katkı sağlayacağız.Daha n�tel�kl�, dünyadak� akranlarıyla yarışacak, 
d�md�k ayakta duracak nes�ller�n yet�şmes�ne gayret ed�yoruz.” ded�.

 Konuşmaların ardından Eyyüb�ye İlçe Müftüsü Osman Ormağ tarafından okunan 
dua sonrası Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan ve beraber�ndek�ler�n temel atma butonuna 
basması ve �nşaat alanında �ncelemelerde bulunulması �le 32 dersl�kl� okulun temel atma 
tören� sona erd�.

 E y y ü b � ye  � l ç e s �  Ye n � c e  m a h a l l e s � n d e 
Bakanlığımızın destekler�yle yapılması planlanan 32 
dersl�kl� İlk/Orta Okulun temel atma tören�, Şanlıurfa 
Val�s� Sal�h Ayhan, Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Zeynel Ab�d�n Beyazgül, Eyyüb�ye Kaymakamı 
Kudret Kurnaz,  İ l  M� l l �  Eğ�t �m Müdürü Fevz� 
Kurt,Eyyüb�ye İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Ahmet Dem�r ve 
�lçe sak�nler�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

İl�m�zde 
Eğ�t�m Yuvaları
Atılan Temeller İle

 Çoğalıyor
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 Eğ�t�m yatırımları değerlend�rme toplantısı Şanlıurfa 
Val� Yardımcısı Er�nç Dem�r’�n başkanlığında, İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Fevz� Kurt, merkez �lçe m�ll� eğ�t�m müdürler�, �l m�ll� 
eğ�t�m müdür yardımcıları ve şube müdürler�n�n katılımıyla 
yapıldı.

 İl�m�zdek� okul ve eğ�t�m kurumlarının �y�leşt�rme, 
yapım ve onarım konularının masaya yatırıldığı toplantıda 
yapılan çalışmalar �le �lg�l� Şanlıurfa Val� Yardımcısı Er�nç 
Dem�r’e b�lg� ver�ld�.

Eğ�t�m Yatırımları 
Değerlend�rme Toplantısı Yapıldı
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Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan yaptığı açıklamada 
Şanlıurfa’nın Türk�ye’n�n en genç nüfusuna sah�p 
kentler�n�n başında geld�ğ�n�, öğrenc� sayısı 
bakımından da �lk sıralarda yer aldığını bel�rterek, 
kentte �y� b�r eğ�t�m alt yapısı oluşturulması �ç�n 
yoğun b�r çaba sarf ett�kler�n� söyled�.

 Çocukları hayata hazırlamak �ç�n farklı 
projeler� devreye alacaklarını, bunlardan b�r�n�n de 
“Urfa Okuyor” projes� olduğunu bel�rten Şanlıurfa 
Val�s� Sal�h Ayhan “ Buradak� temel maksat ve 
muradımız okuma alışkanlığını ve okuma 
kültürünü kazandırmaktır. Dünyada okuma oranı 
düşüyor, Türk�ye’de düşüyor ama Urfa’da artacak 
�nşallah. 755 b�n öğrenc�m�z, 32 b�n öğretmen�m�z, 
serv�s şoförler�m�z ,  okulda çal ışan d�ğer 
görevl�ler�m�z hep�m�z aynı anda hafta b�r gün bell� 
saatlerde okuma etk�nl�ğ�n� gerçekleşt�receğ�z. 
Bunu yaparken de okullarımızın kütüphaneler�n� 
zeng�nleşt�recek, çocuklarımızın k�taplarla 
buluşmasını sağlayacağız.” ded�.

Okuyor
İl Genel�nde 
Büyük B�r Katılımla Başladı

 Şanlıurfa Val�l�ğ� öncülüğünde İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü koord�nes�nde, öğrenc�ler�m�zde okuma 
alışkanlığının artırılması amacıyla başlatılan 
o k u m a  sa a t � n d e  Şa n l ı u r fa  Va l � s �  Sa l � h 
Ayhan,Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl 
M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt Karaköprü M�ll� İrade 
Kız Anadolu İmam Hat�p L�ses�’nde öğrenc�lerle 
b�rl�kte k�tap okudular.

 İl genel�nde tüm okullarda okul �darec�ler�, 
öğretmen, öğrenc� ve görevl� personel�n katılımıyla 
başlayan k�tap okuma saat�ne Karaköprü M�ll� 
İrade Kız Anadolu İmam Hat�p L�ses�’nde katılan 
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 Geleceğ�m�z�n tem�natı olan çocuklarımızı 
şehr�m�z�n kültürel değerler�yle buluşturmaya 
devam ed�yoruz.

 İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak ŞURKAV �le 
�şb � r l �ğ �  ha l �nde yürüttüğümüz pro jem�z 
“Şanlıurfa’mı Tanıyorum Dünyaya Tanıtıyorum” 
kapsamında köy okullarındak� öğrenc�ler�m�z� 
şehr�m�z�n tar�h�  ve kültürel  değerler�yle 
buluşturmaya devam ed�yoruz. Bu yıl 5000 
öğrenc�m�z�n dah�l olacağı projem�zde her haftada 
üç köy okulumuzu m�safir ed�yor, Göbekl�tepe, 
Şanlıurfa Müzes� ve Balıklıgöl z�yaret�m�zden sonra 
ö ğ l e  ye m e ğ � n d e  b � r  a r a ya  g e l d � ğ � m � z 
öğrenc�ler�m�z� güzel ve eğlencel� b�r günün 
ardından okullarına ulaştırıyoruz. Projem�zde 
b�zlere destek olan Şanlıurfa Val�s� Sayın Sal�h 
Ayhan’a ve Şanlıurfa İl� Kültür Eğ�t�m Sanat ve 
Araştırma Vakfı’na(ŞURKAV) teşekkür ed�yoruz.

Şanlıurfa’mı Tanıyorum 
Dünyaya Tanıtıyorum
Projem�z Tüm Hızıyla Devam Ed�yor
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 Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı �le Türk�ye Teknoloj� Takımı Vakfı tarafından bu yıl 
Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında, Akıllı Ulaşım kategor�s�nde Türk�ye 
b�r�nc�s� olan S�verek B�l�m ve Sanat Merkez� öğretmen ve öğrenc�ler� İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Fevz� Kurt’u makamında z�yaret ett�ler.

TEKNOFEST'�n Türk�ye B�r�nc�ler� 
Müdürlüğümüzü Z�yaret Ett�

 İl�m�z�n gurur kaynağı olan öğrenc�ler ve öğretmenler� �le projeler� üzer�ne b�r süre 
sohbet eden İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, yaptıkları proje ve kazandıkları Türk�ye 
b�r�nc�l�ğ� �le geleceğe daha b�r umutla bakmamızda pay sah�b� olan S�verek BİLSEM 
öğretmen ve öğrenc�ler�n� kutlayarak, �l�m�z ve ülkem�z� adına başarılarının devamını 
d�led�.
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 Avrupa B�rl�ğ� tarafından finanse ed�len, Alman Kalkınma Bankası (KFW) 
tarafından M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �ş b�rl�ğ� �le yürütülen, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Yoluyla 
Sosyal ve Ekonom�k Uyum  Projes� (SEUP) kapsamında Karaköprü GAP Meslek� ve 
Tekn�k Anadolu L�ses�nde 2022-2023 eğ�t�m öğret�m yılı açılış şenl�ğ� düzenlend�.

SEUP (Sosyal ve Ekonom�k Uyum Projes� )
2022-2023 Eğ�t�m Öğret�m Yılı Açılış Şenl�ğ�
Görkeml� B�r Törenle Yapıldı

 Şenl�ğe;M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü Sosyal 
Ortaklar ve Projeler Da�re Başkanı Korkut Koçak, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdür Yardımcısı Mahmut Aksoy, İl M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü Ferhat Emre, Alman 
Kalkınma Bankası yetk�l�s� SalvatoreCalanducc�a, öğretmenler, vel�ler, �ş �nsanları ve 
öğrenc�ler katıldı.

 Programın açılışında konuşan İl M�ll� Eğ�t�m Müdür Yardımcısı Mahmut Aksoy; 
“Şanlıurfa İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak öğrenc�ler�m�z� yarınlara hazırlarken et�k 
değerlere ulaşmış, mesleğ� değerlere sah�p, mesleğ�nde uzman k�ş�ler yet�şt�rmey� 
hedefl�yoruz. Öğrenc�ler�m�z� çağın gerekler�ne ayak uyduran, 21’�nc� yüzyılın 
becer�ler�n� kazanmış donanımlı b�reyler olarak yet�şt�rmey� �st�yoruz” ded�.

 Alman Kalkınma Bankası yetk�l�s� SalvatoreCalanducc�a �se; “Bu s�z�n �ç�n 
�nanılmaz b�r fırsat.Bu yüzden bu fırsatı en güzel şek�lde değerlend�rmen�z� temenn� 
ed�yorum, hep�n�ze �y� şanslar d�l�yorum.” �fadeler�n� kullandı.Son olarak Meslek� ve 
Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Da�re Başkanı Korkut Koçak; 
“Uzun b�r eğ�t�m öğret�m dönem� b�z� bekl�yor. B�z her zaman şunu söylüyoruz; meslek� 
ve tekn�k eğ�t�m ülken�n geleceğ�nde k�l�t rol oynayacak b�r eğ�t�m türüdür ve bu 
nedenle bunların sadece sözde değ�l gerçekte de yansımalarını görmektey�z. B�z 
öğrenc�ler�m�zden çok büyük beklent�ler �çer�s�ndey�z.” ded�.

 Yapılan konuşmalar sonrası şenl�k; res�m serg�s�n�n, atölyeler�n gez�lmes� ve 
öğrenc�ler�n güzel b�r gün yaşamaları �ç�n hazırlanan etk�nl�kler �le devam ett�.
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 İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürler� Kurulu Toplantısı İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt 
başkanlığında �lçe m�ll� eğ�t�m müdürler�, �l m�ll� eğ�t�m müdür yardımcıları ve şube 
müdürler�n�n katılımıyla yapıldı.

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürler� 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

 İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıda b�r öncek� 
eğ�t�m-öğret�m yılının değerlend�rmes� yapılarak, ana gündem maddeler�n� oluşturan; 
taşımalı eğ�t�m ve yemekhâne �şler�, �l genel�nde düzenlenecek b�l�msel, sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sport�f faal�yetler, �ş sağlığı ve güvenl�ğ�, eğ�t�m kurumlarında h�jyen 
şartlarının gel�şt�r�lmes�, okul ve eğ�t�m kurumlarının �nşaat, bakım, onarım çalışmaları, 
proje çalışmaları konularında karşılıklı görüş alışver�ş�nde bulunuldu.
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Özel Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�seler� Tarafından
2022-2023 Eğ�t�m Öğret�m Yılına Hazırlık 
Öğretmen Meslek� Çalışma Programı Düzenlend�

 Özel Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�seler�, 2022-2023 eğ�t�m öğret�m yılına hazırlık 
öğretmen meslek� çalışma programı GAP Tarımsal Araştırma Enst�tüsü Müdürlüğü 
(GAP TAEM) konferans salonunda; AK Part� Şanlıurfa M�lletvek�l� Zemzem 
GülenderAçanal, Mehmet Al� Cevher�, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, Özel Meslek 
L�seler� Federasyonu Başkanı Avukat Ahmet Yalçın, ŞUTSO Yönet�m Kurulu Başkanı 
İbrah�m Hal�l Peltek, okul müdürler� ve öğretmenler�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.
 
 Programda b�r konuşma yapan İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, meslek l�seler�n�n 
ülke ekonom�s�ne katkıda bulunduğunu vurgulayarak şunları söyled�: “B�r yıllık refah 
�st�yorsan tohum ek, on yıllık refah �st�yorsan ağaç d�k, yüz yıllık refah �st�yorsan �nsan 
yet�şt�r anlayışıyla �st�hdam kaynağı olarak ülkem�z�n sanay�s�nde öneml� b�r yer tutan 
meslek� ve tekn�k anadolu l�seler�m�z�n öğret�m faal�yetler�n�n ve yönet�m�n�n yen� 
olgular doğrultusunda �y�leşt�rmes� önem arz ed�yor. Meslek l�seler�m�zde ülkem�z�n 

üret�m ekonom�s�ne katkı sunan gençler�m�z yet�ş�yor ve bu okullarımızın Türk�ye'n�n 
geleceğ�nde ve çalışma hayatında �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� ve donanımlı gençler�m�z�n 
yet�şmes�nde çok öneml� b�r yere sah�p olduğunu b�l�yoruz. Bu konudak� hedefim�z 
meslek l�ses� öğrenc�ler�m�z�n n�tel�ğ�n� artıp gel�ş�m�n� sağlayarak kal�fiye meslek 
elemanları yet�şt�r�p ülkem�z�n yerel ve ulusal sanay� s�stem�ne katkı sağlamaktır. Bu 
okullardak� öğrenc�ler�m�z ara eleman olarak değ�l aranan eleman olacaktır.”

 Şanlıurfa Tüm Özel Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�seler� Derneğ� Başkanı Av. Ahmet 
Yalçın, özel meslek� ve tekn�k anadolu l�seler�n�n �ş gücü p�yasasının �ht�yacı olan n�tel�kl� 
ana elemanı yet�şt�ren eğ�t�m yuvaları olduğunu anlattı. 28 Şubat’ta bu l�seler�n katsayı 
engel�yle önünün kapatıldığını bel�rten Yalçın, “Katsayı engel� meslek� eğ�t�m�n 
genler�yle oynamıştır. Meslek l�ses� memleket meseles� ş�arıyla hareket eden devlet�m�z 
kend� kend�ne yetecek durumdadır. Üreten Türk�ye'n�n önünde büyük b�r engel olarak 
duran katsayı sorunu 2010 yılında çözülmüştür” �fadeler�n� kullandı.
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“Gelecek, Okul Önces� Eğ�t�mle Gelecek”
Farkındalık Yürüyüşü Akçakale'de Yapıldı

 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı On b�r�nc� Kalkınma Planı ve 2019-
2023 M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Stratej�k Planda yer alan hedefler doğrultusunda okul önces� 
eğ�t�mde öğrenc�ler�n okula er�ş�m�, fırsat ve �mkân eş�tl�ğ�, okul önces� eğ�t�m� 
yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleşt�r�ld�.

 İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt, Akçakale İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Hüsey�n 
Gerçek, şube müdürler�, öğretmen, öğrenc� ve vel�ler�n katıldığı yürüyüş İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü önünde başlayarak Akçakale Kaymakamlığına kadar devam ett�.

 İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt etk�nl�k �le �lg�l� yaptığı açıklamada farkındalık 
yürüyüşüyle okul önces� eğ�t�m�n önem�ne d�kkat çekmek �sted�kler�n� bel�rterek “Okul 
önces� eğ�t�m�n amacı çocuklarımızı hayata ve b�r üst eğ�t�me hazırlamaktır. 
Bakanlığımız tal�matlarıyla 5 yaş gurubundak� çocuklarımızın okullaşması �ç�n yoğun 

b�r çalışma var. Vel�ler�m�ze çağrıda bulunuyor, okul önces� eğ�t�me önem vererek 
çocuklarını mutlaka okula göndermeler�n� �st�yoruz.” ded�.

 Akçakale İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Hüsey�n Gerçek farkındalık yürüyüşü �le �lg�l� 
yaptığı basın açıklamasında “Akçakale �lçem�zde ‘’Okul önces� eğ�t�m almayan öğrenc� 
kalmasın’’ hedefi �le tüm öğrenc�ler�m�z� öğretmen ve okulla buluşturmayı amaçlıyoruz. 
Bu doğrultuda tüm vel�ler�m�z�n okul önces� eğ�t�me önem vererek çocuklarını 
göndermes�n� bekl�yoruz. D�yoruz k�; Gelecek Okul Önces� Eğ�t�mle Gelecek” 
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 Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan burada yaptığı konuşmada, “Bakanlığımız tarafından 
trafiğ�n b�r kültür olması, yaşamın b�r parçası olması, b�l�nçl� b�r sürücü ve b�l�nçl� b�r 
b�rey olma konusunda b�r eylem planı yapılıyor. 2030 yılına kadar trafik kazalarında can 
kaybını azaltmak �ç�n bazı çalışmalar gerçekleşt�r�l�yor. Özell�kle yaya yolunun çok 
olduğu okullarımızda ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde bazı çalışmalar 
gerçekleşt�r�l�yor. Farkındalık oluşması açısından da her yıl çalışmalar yapılmaktadır. Şu 
an okullarımızdak� yaya geç�tler�n� kırmızıya boyuyoruz. Türk�ye genel�nde saat 13.00 �le 
14.00 arasında b�r duyarlılık oluşması �ç�n de bu kampanya gerçekleşt�r�l�yor” �fadeler�n� 
kullandı.

“Yayalara Öncel�k Duruşu, 
Hayata Saygı Duruşu”
Farkındalık Çalışması 

 Hal�l�ye Z�yaedd�n Akbulut Ortaokulu önünde düzenlenen "Yayalara öncel�k 
duruşu, hayata saygı duruşu" programına; Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan, Hal�l�ye 
Kaymakamı Serap Özmen Çet�n,İl Emn�yet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, , İl Jandarma 
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d�kkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak �ç�n başlatılan kampanya 81 �lde eş 
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 Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan burada yaptığı konuşmada, “Bakanlığımız tarafından 
trafiğ�n b�r kültür olması, yaşamın b�r parçası olması, b�l�nçl� b�r sürücü ve b�l�nçl� b�r 
b�rey olma konusunda b�r eylem planı yapılıyor. 2030 yılına kadar trafik kazalarında can 
kaybını azaltmak �ç�n bazı çalışmalar gerçekleşt�r�l�yor. Özell�kle yaya yolunun çok 
olduğu okullarımızda ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde bazı çalışmalar 
gerçekleşt�r�l�yor. Farkındalık oluşması açısından da her yıl çalışmalar yapılmaktadır. Şu 
an okullarımızdak� yaya geç�tler�n� kırmızıya boyuyoruz. Türk�ye genel�nde saat 13.00 �le 
14.00 arasında b�r duyarlılık oluşması �ç�n de bu kampanya gerçekleşt�r�l�yor” �fadeler�n� 
kullandı.

“Yayalara Öncel�k Duruşu, 
Hayata Saygı Duruşu”
Farkındalık Çalışması 

 Hal�l�ye Z�yaedd�n Akbulut Ortaokulu önünde düzenlenen "Yayalara öncel�k 
duruşu, hayata saygı duruşu" programına; Şanlıurfa Val�s� Sal�h Ayhan, Hal�l�ye 
Kaymakamı Serap Özmen Çet�n,İl Emn�yet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, , İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Mücah�t Avkıran, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� Kurt ve çok sayıda 
öğrenc� katıldı.

 Şanlıurfa’da �lkokul öğrenc�ler�, İç�şler� Bakanlığı tarafından "Yayalara öncel�k 
duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçeves�nde Şanlıurfa 
Val�s� Sal�h Ayhan �le b�rl�kte yaya geç�tler�n� kırmızıya boyadı. Trafikte yaya öncel�ğ�ne 
d�kkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak �ç�n başlatılan kampanya 81 �lde eş 
zamanlı gerçekleşt�r�ld�.



 Şanlıurfa Val�l�ğ� h�mayeler�nde, ŞURKAV, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü,  İl Kültür ve 
Tur�zm Müdürlüğü ve Eyyüb�ye İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �şb�rl�ğ� �le düzenlenen “Köyde 
S�nema Var” projes� kapsamında s�nemaya g�demeyen ve s�nema salonlarına ulaşma 
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s�nema göster�m� gerçekleşt�r�ld�. Köylü vatandaşlarımızın büyük �lg� gösterd�ğ� s�nema 
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KÖYDE 
SİNEMA 

VAR

Eyyüb�ye İlçes� Eyyüb�ye İlçes�



 Şanlıurfa Val�l�ğ� h�mayeler�nde, ŞURKAV, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü,  İl Kültür ve 
Tur�zm Müdürlüğü ve Eyyüb�ye İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �şb�rl�ğ� �le düzenlenen “Köyde 
S�nema Var” projes� kapsamında s�nemaya g�demeyen ve s�nema salonlarına ulaşma 
sıkıntısı yaşayan, kırsal kes�mlerde yaşayan köy halkını s�nemayla buluşturmak 
amacıyla Eyyüb�ye Kırkmağara köyünde, köy okulumuzun bahçes�nde açık hava 
s�nema göster�m� gerçekleşt�r�ld�. Köylü vatandaşlarımızın büyük �lg� gösterd�ğ� s�nema 
etk�nl�ğ�nde çeş�tl� �kramlarda bulunuldu.

KÖYDE 
SİNEMA 

VAR

Eyyüb�ye İlçes� Eyyüb�ye İlçes�



H�lvan İlçes�

 Hayvanları Koruma Günü etk�nl�kler� çerçeves�nde H�lvan Ah� Evran Meslek� ve 
Tekn�k Anadolu L�ses� Mob�lya ve İç Mekan Tasarımı alanı H�lvan El Cezer� İmam Hat�p 
Ortaokulu bünyes�nde başlatılan etk�nl�klere barınma evler� yaparak destek oldu. 
Kullanılan malzemeler sıfır atık projes�ne uygun olarak artık kullanılamaz durumda olan 
malzemeler�n, çeş�tl� tekn�kler ve �şlemlerle ger� dönüştürülmes�yle elde ed�ld�. Meslek 
l�seler�m�z�n bu g�b� faal�yetler�n�sürekl� hale get�rmeler� ve �lçedek� okullara katkıda 
bulunmaları �ç�n onları her zaman destekl�yoruz.

HAYVAN 
DOSTLARIMIZ 
YUVALARINA 

KAVUŞTU

H�lvan İlçes�

AİLE OKULU KURSLARIYLA 
HİLVAN’IN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR
 H�lvan Halk Eğ�t�m� Merkez� olarak açtığımız Eğ�t�c� Eğ�t�m� ve A�le Eğ�t�m� 
kurslarımızda �lk ay 819 kurs�yere ulaştık. Eğ�t�mler�m�z tüm hızıyla devam etmekte olup 
H�lvan �lçem�zdek� tüm vel�ler�m�ze en kısa sürede ulaşıp eğ�t�m sürec�n� başarılı b�r 
şek�lde tamamlamak �ç�n g�r�ş�mler�m�z devam edecekt�r.

 A�le �ç� �let�ş�m,teknoloj�k aletler�n düzgün ve etk�l� kullanımı,akran �let�ş�m�, 
başarı öyküler�, sağlıklı beslenme, kar�yer hedefler� g�b� konuların üzer�nde durulduğu 
kursun b�t�m�nde H�lvan �lçem�zde tüm vel�ler�m�z�n b�l�nçlend�r�l�p evlatlarının önünde 
b�r ışık olması ve hayatlarına yön vermeler�nde etk�l� olmaları hedeflenmekted�r.
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H�lvan İlçes�

 El Cezer� İmam Hat�p Ortaokulu, öğrenc�ler�n sorumluluk duygularının gel�ş�m�ne 
katkıda bulunmak ve toprakla, tarımla buluşmalarını sağlamak adına okulun 
bünyes�nde tarım atölyes� kurdu. Her gün b�r sınıf tarım atölyes�n� z�yaret ed�p, b�tk�lerle 
�lg�len�yor. Her türlü b�tk�n�n yer aldığı tarım atölyes�nde öğrenc�ler,  l�mon fidanından, 
mandal�na fidanı, kamkat fidanı, deve d�ken�, peygamber kılıcı, sukulentler, reyhan, 
gözyaşı ç�çeğ�, kasımpatılar, sarmaşık, b�ber�ye fides�, zerdeçal, zencefil fideler�ne 
kadar çok sayıda b�tk�yle tanışma fırsatı buluyor.

TARIM ATÖLYESİNDE 
GENÇLER BİTKİLERİN Hayına Dokunuyor

H�lvan İlçes�

HİLVAN EL CEZERİ İMAM HATİP ORTAOKULU 
İLK HAFIZINI YETİŞTİRDİ
       H�lvan El Cezer� İmam Hat�p Ortaokulunun düzenlem�ş olduğu Mevl�d-� Neb� 
programı Kuran'ı Ker�m t�lavet�yle başlayıp açılış konuşmaları ve yarışma ödüller� �le 
devam ett�.

 El Cezer� İmam Hat�p Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen Mevl�d-� Neb� 
Programında �k� yılın sonunda hafızlığını tamamlayan öğrenc�m�ze İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürümüz S�nan ATEŞ tarafından altın hed�ye ed�ld�. Yarım hafız ve çeyrek hafız �le 
hafizeler�m�ze de çeş�tl� ödüller�n ver�ld�ğ� program hafızlığa devam eden tüm 
öğrenc�ler�m�z �ç�n yapılan dua �le son buldu. Hafızlık yolunda tüm öğrenc�ler�m�ze 
başarılar d�ler�z.
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S�verek İlçes�

 Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından yürütülen eğ�t�mde kal�tey� artırma projes� 
çerçeves�nde, okulların yol güzergâhlarında ağaçlara asılan k�taplar, öğrenc� ve 
vatandaşlar tarafından toplandı.  

 S�verek İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü, okulların açıldığı �lk günde öğrenc�lere sürpr�z 
yapmak ve öğrenc�ler� k�tap okumaya özend�rmek amacıyla, “Ağaçlar Ç�çek Açtı” 
etk�nl�ğ� düzenled�. İlçen�n Hürr�yet Caddes� üzer�ndek� yürüyüş yolu ve parklarında 
bulunan ağaçlara Türk ve dünya klas�kler�nden oluşan k�taplar asıldı.

 Okula g�den öğrenc�ler ve yoldan geçen vatandaşların �lg�s�n� çeken etk�nl�kte, 
ağaçlara asılan k�taplar vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı.

 Yapılan çalışma �le �lg�l� açıklamada bulunan İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünden 
Mehmet Fahr� Düşünekl�,‘’Val�m�z Sal�h Ayhan ve İlçe Kaymakamımız Az�z Gölbaşı’nın 
destekler�yle yürütmüş olduğumuz eğ�t�mde kal�tey� artırıma projes� çerçeves�nden 
olan ‘S�verek Severek Okuyor’ projes� kapsamında geçen yıldan bu yana 

SİVEREK’TE 
AĞAÇLAR KİTAP AÇTI

öğrenc�ler�m�ze 50 b�ne yakın k�tap dağıttık. Bugün de okullarımızın açılmasının �lk günü 
olması sebeb�yle ağaçlarımızda aynı gün k�tap açsın �sted�k. Okul yollarımızda bulunan 
ağaçlar k�tap açtılar, dallarında k�taplarımız var, öğrenc� ve vatandaşlarımız 
ağaçlardan k�taplar topladılar. Aslında okulların açıldığı �lk günde, öğrenc�ler�m�ze b�r 
hed�ye n�tel�ğ�nde de oldu bu k�taplar. Daha fazla öğrenc�ye ulaşmak �st�yoruz, daha çok 
öğrenc�m�z, daha çok k�tap okusun. Bu ves�leyle yen� eğ�t�m ve öğret�m yılı hayırlı uğurlu 
olsun” ded�
 
 Ağaçta asılı k�taplardan b�r�n� alan ve parkta okumaya başlayan 70 yaşındak� 
Eyüp Aksoy, aldığı k�tabı torununa götüreceğ�n� söyled�.
 
 Öğrenc�lerden Damla Yağmur, okula g�tt�ğ� sırada ağaçlarda k�tap gördüğünü ve 
çok şaşırdığını söyleyerek:‘’Merak ett�m ve k�taplara baktım, daha sonra ağacın 
dalından b�r k�tap aldım. Çok güzel b�r uygulama ve çok hoşuma  g�tt�. Em�n�m bu 
uygulamayı duyan çok öğrenc� gelecek ve k�tapları alacaktır. Bu güzel etk�nl�ğ� 
yapanlara çok teşekkür ed�yorum.” şekl�nde konuştu.
  
 Öğrenc�lerden Em�ne Kış ”Bugün okula g�derken parkta ağaçta asılı k�taplar 
gördüm ve merak ett�m. Asılı k�tapları �nceled�m ve tüm k�taplar b�rb�r�nden güzeld�. 
Bunu yapan herkese çok teşekkür ed�yorum, k�tap okumak büyük b�r zeng�nl�kt�r, k�tap 
okumadan geçen her gün boşa geçm�ş b�r gündür” d�ye konuştu.
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S�verek İlçes�

 S�verek İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından 1919 rakımlık Karacadağ’da 
göçerlere �lk yardım eğ�t�m� ver�ld�.

 İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından kurulan ek�pler,  �lçe sınırları �çer�s�nde 
bulunan 1919 rakımlı Karacadağ’ın z�rves�nde göçerl�k yapan vatandaşları z�yaret 
ederek �lk yardım eğ�t�m� verd�.

 Yaz mevs�m�nde havaların ser�n olduğu Karacadağ’a yerleşen ve burada 
hayvancılık yapan göçer a�leler�, yerleş�m yerler�nden uzak olmaları neden�yle özel�kle 
ac�l sağlık durumlarında sıkıntı yaşıyor. İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü bünyes�nde çalışan 
mob�l �lk yardım eğ�tmenler�, zorlu yol koşullarına rağmen bu vatandaşları yaşadıkları kıl 
çadırlarda z�yaret ederek eğ�t�m ver�yor.  Ek�pler, çadır çadır gezerek 112 Ac�l Ek�pler� 
olay yer�ne gelene kadar yaralanmalar ve kazalarda �lk müdahalen�n önem�n� ve 
yapılması gerekenler� uygulamalı olarak gösterd�.

GÖÇERLERE 
İLK YARDIM EĞİTİMİ

S�verek İlçes�

 Yapılan eğ�t�mden memnun kalan göçerler İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve 
ek�pler�ne teşekkür ett�.

 Karacadağ yaylasında göçerl�k yapan Eyüp Ağan, ”Yerleş�m yerler�nden uzakta 
hayvancılık yapıyoruz, bunun �ç�n özel�kle sağlık konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünden kıymetl� hocalarımız geld� ve �lk yardım eğ�t�m� verd�ler b�ze. 
İşte burada b�z�m en fazla rastladığımız yılan, akrep ısırmaları, yaralanmalar, kalp kr�z�, 
bayılma, çocuk hastalıkları g�b� konularda b�z� b�lg�lend�rd�ler. Ambulans gelene kadar 
ne yapılması gerekt�ğ�n� b�ze öğrett�ler. Çok faydalı b�r eğ�t�m oldu, çok memnun olduk, 
çok teşekkür ed�yorum” ded�.



S�verek İlçes�

 S�verek İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından 1919 rakımlık Karacadağ’da 
göçerlere �lk yardım eğ�t�m� ver�ld�.

 İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından kurulan ek�pler,  �lçe sınırları �çer�s�nde 
bulunan 1919 rakımlı Karacadağ’ın z�rves�nde göçerl�k yapan vatandaşları z�yaret 
ederek �lk yardım eğ�t�m� verd�.

 Yaz mevs�m�nde havaların ser�n olduğu Karacadağ’a yerleşen ve burada 
hayvancılık yapan göçer a�leler�, yerleş�m yerler�nden uzak olmaları neden�yle özel�kle 
ac�l sağlık durumlarında sıkıntı yaşıyor. İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü bünyes�nde çalışan 
mob�l �lk yardım eğ�tmenler�, zorlu yol koşullarına rağmen bu vatandaşları yaşadıkları kıl 
çadırlarda z�yaret ederek eğ�t�m ver�yor.  Ek�pler, çadır çadır gezerek 112 Ac�l Ek�pler� 
olay yer�ne gelene kadar yaralanmalar ve kazalarda �lk müdahalen�n önem�n� ve 
yapılması gerekenler� uygulamalı olarak gösterd�.

GÖÇERLERE 
İLK YARDIM EĞİTİMİ

S�verek İlçes�

 Yapılan eğ�t�mden memnun kalan göçerler İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve 
ek�pler�ne teşekkür ett�.

 Karacadağ yaylasında göçerl�k yapan Eyüp Ağan, ”Yerleş�m yerler�nden uzakta 
hayvancılık yapıyoruz, bunun �ç�n özel�kle sağlık konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünden kıymetl� hocalarımız geld� ve �lk yardım eğ�t�m� verd�ler b�ze. 
İşte burada b�z�m en fazla rastladığımız yılan, akrep ısırmaları, yaralanmalar, kalp kr�z�, 
bayılma, çocuk hastalıkları g�b� konularda b�z� b�lg�lend�rd�ler. Ambulans gelene kadar 
ne yapılması gerekt�ğ�n� b�ze öğrett�ler. Çok faydalı b�r eğ�t�m oldu, çok memnun olduk, 
çok teşekkür ed�yorum” ded�.



B�rec�k İlçes�

 B�rec�k Beled�yes� ve B�rec�k Su Ürünler� Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ�n�n destekler� �le 
�lçem�z 11 Temmuz İlkokulunda 822 öğrenc�m�ze balığın zekâ üzer�ndek� olumlu etk�ler� 
anlatıldı.

 Balığın faydaları hakkında konuşulduktan sonra tüm öğrenc�ler�m�ze balık ekmek 
�kramı yapıldı. Etk�nl�k B�rec�k Beled�ye Başkanı Mahmut MİRKELAM, İlçe Kaymakamı 
Kad�r DUMAN ve İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Mehd� TURĞUT katılımları �le gerçekleşt�r�ld�.

BİRECİK’TE 
BALIK EKMEK Etk�nl�ğ�

B�rec�k İlçes�

 B�rec�k 2. Kelaynak ve Balcan Fest�val� kapsamında Uçurtma Etk�nl�ğ� düzenlend�. 
Etk�nl�ğe katılan öğrenc�ler uçurtmalarını hazırlayarak onları gökyüzünün 
sonsuzluğuna bıraktılar.

 Uçurtma etk�nl�ğ�nde dereceye g�ren öğrenc�ler�m�ze İlçe Kaymakamımız Sn. 
Kad�r DUMAN tarafından ödüller� takd�m ed�ld�. Öğrenc�ler�m�z etk�nl�k çerçeves�nde 
oldukça key�fl� dak�kalar geç�rd�.

UÇURTMALAR 
GÖKLERDE!
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BİRECİK’TE 
MOTİVASYON 

Kfersları

B�rec�k İlçes�

GÖKYÜZÜ
GÖZLEM ŞENLİĞİ

 B�rec�k İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve B�rec�k B�l�m Sanat Merkez� desteğ� �le tüm 
öğretmen ve öğrenc�ler�n gözü gökyüzü �le buluştu.

 Etk�nl�ğ�n çalıştay kısmında Akden�z Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Memduh 
Sam� Tamer Astronom� Öğretmen Sem�ner� �le B�rec�k'tek� katılımcı öğretmenlere ve 
öğrenc�lere eğ�t�m verd�. Ardından Uzm. Astronom Mahmut Tekeş gece gökyüzü hazırlık 
eğ�t�m� �le programa katkıda bulundu. Öğrenc�ler�n a�leler� �le katıldığı bu etk�nl�kte su 
roket� �le açılış yapıldı. Etk�nl�kte B�rec�k Kaymakamı Sn. Kad�r DUMAN �le B�rec�k İlçe 
M�ll� Eğ�t�m Müdürü Sn. Mehd� TURĞUT yapılan programın B�rec�k �ç�n etk�l� olacağından 
söz ederek; bu tür etk�nl�klere ev sah�pl�ğ� yapmaktan gurur duyduklarını bel�rtt�. 
BİLSEM katkıları �le düzenlenen programa gözlem �ç�n elver�şl� olan Hat�ce Sadık F�ncan 
Ortaokulu ev sah�pl�ğ� yaptı.

 Öğretmen, öğrenc� ve vel�ler�n katılımıyla teleskopla gökyüzünde Uluslararası 
Uzay İstasyonu, Jüp�ter, Satürn, Ay ve Takımyıldızları gözlemlend�. Tüm gökyüzü 
severler�n buluştuğu etk�nl�k �lçede oldukça büyük b�r farkındalık oluşturdu. Etk�nl�ğ�n 
gelecek yıllarda da devam ett�r�lmes� planlanmaktadır.

 Türk Kızılayı B�rec�k şubes� katkılarıyla  Eğ�t�mc�-Yazar Sıtkı ASLANHAN 
B�rec�k’te bu yıl sınava g�recek 12. Sınıf öğrenc�ler� �le buluştu. Sınav sürec� mot�vasyon 
ve k�ş�sel gel�ş�m konularında çok değerl� b�lg�lerle geçen key�fl� b�r konferansın 
ardından öğrenc�ler�m�z salondan güdülenm�ş b�r şek�lde ayrıldılar.  Sınav süres�nce 
�zlenecek stratej�ler, çalışma yöntemler� üzer�ne öğrenc�lerle etk�leş�ml� b�r söyleş� 
gerçekleşt�r�ld�.

        Çalışma, sosyal hayat, başarıyı olumlu olumsuz etk�leyecek etkenlerle �lg�l� öneml� 
konulara değ�n�ld�. Öğrenc�ler�m�ze başarıya ulaşma yolunda meden�yet�m�zden, 
kültürümüzden b�rçok örnek göster�ld�. 

 Türk Kızılayı B�rec�k şubes�n�n sene başında öğrenc�ler�m�ze yönel�k bu 
etk�nl�ğ�n�n sınav sürec�n başında olması sürec� yürütme açısından çok değerl�d�r.
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 Ben Serv�l� Cam��’ne de yet�şmed�m. Şehr�n meydan kapısına açılan tar�h� 
Alaburç’un önderl�k ett�ğ� surları geç�nce esk� postanen�n yer�nde olduğu b�l�n�r. Kırklı 
yıllarda b�r kış ayında kabarıp taşan neh�r bu defa b�r değ�l �k� caddey� aşıp 
Serv�l�Cam��’ne kadar sokakları basınca,taşları yaşlı ve yorgun cam�� sel ve su baskınına 
dayanamayıp yıkılmış yer�ne yen�s� de yapılmamış olduğundantar�h� şeh�r 
fotoğraflarında kalmış olan Serv�l� Cam��…

 Daha esk�den İskele Caddes�’ne çıkan kıyıya kurulu,ş�md� kalıntıları b�le 
kalmayan c�dd� sayıda gem� �malatı yapan b�r tersane b�le varmış,gem�c�ler de varmış 
�k� yaka arası eşya ve yolcu taşıyan, ben tersaneye de gem�c�lere de yet�şmed�m. 
Tersaney� şehr�n yaşlılarının sohbetler�nden, gem�c�ler� �se babamın kızdığı k�mselere 
söyled�ğ� “Sen� karşıya geç�ren gem�c�n�n…” cümles�nden b�l�yorum.

 N�nem ve halalarımla kab�yede kaldığım günlerde nehr�n kıyısında paslı el 
tezgâhları, dolap den�len metal ç�v�lerle döşel� kend�r eğ�ren gereçler ve kend�rc�ler�n 
beller�ne sardıkları ham halatlarla kend�rc�l�k oynamayı severd�m. Halam,“Bel�ne 
sardığın kend�r halatları sonlanınca Höl! Hööll! Hööölll!d�ye bağıracağız. Sen b�z� �ş�t�nce 
bel�ne b�r kelep kend�r l�fi dolanmış olarak ger� döneceks�n” derd�.

 Em�ne n�nem,kısacık boyu, hünerl�yumuk eller�, yusyuvarlak yüzüyle gülücüğü h�ç 
eks�lmeyen n�nem…B�rec�k köprüsünün altına denk düşen kıyı h�zasında kab�ye 
kurardı.Başına topladığı külfet�n geç�m�n� kend�rc�lere l�f üreterek sağlarlardı. 
K�br�t�nden ayırdıkları kend�r l�fler�n� Fırat’ın kıyısına kurdukları çardakta kelepler 
ha l �nde  b � r �kt � r � r lerd � .Dedem derme çatma gölge l �k ler  ve  çarp ı la r la 
desteklenenkab�yen�n kurulduğu �lk günlerde b�r uğrar kurulum tam b�tmeden n�nem� 
bahane ederek b�r kavga çıkarır sonra ortalıktan kaybolurdu.Bu �şlerden habers�z okula 
g�derd�.

Öğretmim

 Ben kışları yarıya yakınını suların bastığı b�r şeh�rde doğdum. Belk� de �nsanlarının 
�nce ve uzun düşünmeler� �le ayağımıneks�lmeyen çamuru hakkındak� peş�n fikr�m böyle 
b�r kıyı şehr�nde büyümüş olmamdandır.Belk� de kıyının ılıman b�r den�z sah�l� değ�l de 
karasal,kurak bozkırların sonlandığı b�r neh�r kıyısı olmasındandır.

 Fırat’ı söğütlük d�ye b�ld�ğ�m�z yeş�l alanla anayolun ayırdığı üç katlı müstak�l 
ev�m�ze taşındığımızda altı yaşındaydım. Ş�md�lerdek� g�b� beton kanallarla 
ehl�leşt�r�lmem�ş olduğundan o zamank� adıyladel� Fırat’ı soğuğu ve yağışlarıyla s�n�r 
küpü ederek kabartan kışlarda önünden kayıkla geç�ld�ğ�neyse yet�şmed�m.Aklım 
erd�ğ�nde şehr�n d�şe dokunur nüfusuna geç�m kaynaklığı eden kend�rc�l�k, ekmeğ�n� 
sudan ve taştan çıkaran ahal�n�n kad�m mesleğ�yd�. 

KILÇIKSIZ BALIK
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H�kayes�
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H�kayes�
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 B�r ev kadını �ç�n on b�r nüfuslu a�ley� altmışlı yıllar açısından küçük b�r memur 
maaşıyla geç�nd�rmek hüner �ş�yd�. N�nemler yazları bağda bahçede üzüm toplar şıra 
kaynatır; güzler�kab�yede k�br�t kırarlardı. K�br�tler�nden soyulan kend�rlerbalıkçı ağı, 
file, hamak, halat yapımına; k�br�tler �se eve kışın yakacak olarak kullanılmaya g�derd�. 
Ben altı yaşlarımda olduğumdan kucakta taşınır, b�sküv� şekerleme �le sev�nd�r�l�r, amca 
ve halalarımla tadını çıkarırdım. 

 Geceler� kab�yede uyurduk. B�rkaç adım ötem�zden akan del� Fırat’ın ses� b�ze 
n�nn� söylerd�. Rüzgâr sazları savururken tüm kıyıyı yosun kokusu sarar, balıklar atlar, 
kurbağalar vıraklar, ağustos böcekler� öterd�. O anlarda başımız yastıklarda gözler�m�z 
yıldızlarda olduğu �ç�n atlayan balıkları göremez sadece sesler�n� duyardık. Halam “Bu 
atlayan Kılçıksız Balık büyük �ht�malle,” derd�.

 “Nerden b�l�yorsun hala?”d�ye sorduğumda, ses� yaman geld�. Adeta karnını suya 
vurdu. “Kılçıksız Balık d�ğer gümüş pullulara benzemez herkes uyuyunca ortaya çıkar, 
kend�n� göster�r,” derd�.

 Fırat’takılçıksız b�r balık yaşadığını o sıralar öğrend�m. Halalarım anlatırlardı. 
Kılçıksız b�r balık gez�yormuş Fırat’ta… D�ğer balıklardan b�nlerce, kılçıksız balıktan b�r 
tane varmış. Sarışınmış, solungaç yarıkları kırmızı gözler� yeş�lm�ş. Endamla süzülür 
salına salına yüzerm�ş. Normal Fırat şabutlarının pulları gümüş �se Kılçıksız Balık’ın pulu 
altın sayılırmış. Sah�p olduğu büyülü güzell�ğ�yle onu yakalayanı hem zeng�n hem mutlu 
ederm�ş. Onu bu şeh�rde yaşayan herkes görmek �sterm�ş ama onun sadece �sted�ğ�ne 
görünmek g�b� b�r huyu varmış.

 Kab�yede kaldığım güz günler�ndeher sabah Kılçıksız Balık’ı görmek �ç�n uyanır, 
her gece uykuya rüyamda Kılçıksız Balık’ı görmek �ç�n dalardım. Gündüzler� çamur 
�ç�nde yalın ayak dolaşırdım. Parmak uçlarıma basıp yürüsem de otlar, çalı çırpılar, 
d�kenler tabanıma batıp çıkardı. Batan d�ken�n acısından zıplar tek ayağımı arkadan 

katlar topuğumdak� d�kenler� çıkarır; kend�m� güneş�n alnındak� Em�ne n�nem�n 
yanından gölgeye atardım. Gölge ded�ğ�m, �nşaat hal�ndek� köprünün kalıp 
keresteler�n�n gölgeled�ğ� �nce uzun alandan başka b�r yer değ�ld�.N�neme Kılçıksız 
Balık’ı görmek �ç�n sabırsızlandığımı, ne zaman göreceğ�m� sorardım. N�nem, “Onu 
görmek ve yakalamak �st�yorsan uslu durmalı b�ze yardım etmel� Ma�l amcanın öğrett�ğ� 
küfürler� unutmalısın,” derd�.

N�nem, halama seslen�r:
“Hed�ye! Kızım b�r bardak su ver.” Halam meşgul, çünkü keleklerden kend�r ayırmakta. O 
da “İş�m var anne görmüyor musun? Yeter, çay koyma bahanes�yle �çer�ye attı kend�n�, 
ona seslen,” der.

N�nem yen�den seslen�r:
“Yeter! Kızım b�r bardak su ver.”
Yeter halam,“Ver�yorum anne,” der.

 Tarladan yeş�l olarak çek�len boyları �k� metrey� aşan kend�rler güneş� bol alan 
kıyıya ser�lecek. Akan suya kapılmasınlar d�ye üzerler�ne ağırlık konulacak. 
Kuruduğundan em�n olunan kend�rler l�fler� saplarından kolayca ayrılsın d�ye �ç�nde b�r 
hafta kadar bekleyecekler� cerg� havuzuna yatırılacak.

 N�nem, güneş�n alnındasudan çıkarılan cerg�ler� en az b�r hafta sürecek kuruma 
önces� güneşe serecek. B�r öncek� yığından kuruyan cerg�ler�n l�fler� gövdeler�nden 
soyularak çıkarılacak.Islaklığı tam g�tmem�ş kend�r balyaları bağ bağ alınıp kend�r� 
k�br�t�ndenayrılacak ve tamamen kuruması �ç�n yen�den güneşe atılacak.Kalan l�fler 
dolaplara bağlı makaralarla gerd�r�lerek örülecek. Kend�rler tartılıp atölyeye g�decek; 
çıplak kalan kelek odunları balyalar hal�nde bağlanacak.  K�br�tler�n b�razı satılacak 
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ger�ye kalanlar kış �ç�n yakacak olarak kullanılmak üzere halalarımın sırtında 
n�nemler�nGültepe’dek� evler�ne taşınacak. 

 N�nem �şler� kolaylayınca “Bu su var ya bu su, sadece yaşam kaynağı değ�l 
�nsanının aşı ekmeğ�d�r. Su yakacaktır. Odundur. Su balıktır,” d�yecek. Ben, “Ya Kılçıksız 
Balık?” d�ye soracağım. N�nem gülümseyecek.

 Kılçıksız Balık olayını öğrend�kten sonra kend� kend�me,“Önceler� çok saf ve 
masum b�r çocukmuşum,” ded�m. Kılçıksız Balık fikr� kafama g�rd�kten sonra onu bende 
�stemeye başladım. Eğer onu benden b�r başkası yakalarsa üzüleceğ�m� h�ssett�m. 
Hayatımda �lk defa kıskançlık ve rekabet duygularıyla tanıştım. 

 Kılçıksız Balık, bu şeh�rde umudun adıydı. Geleceğ�n, varlığın ve mutluluğun… 
Şeh�rdeküçük büyük, zeng�n yoksul, tahs�ll� ümm�, güçlü zayıf, sağlıklı hasta… Herkes b�r 
şek�lde bulduğu �lk boş zamanındaoltasını yem�n� alır kıyıyaulaşır oltasını suya atar 
beklemeye başlardı. “Vurdu vurdu balık vurdu.” Bu sadece gümüş� b�r şabutun oltayı 
yoklaması �ht�mal� değ�ld�. Bu vurma, oltanın bu t�tremes� yoksullukla zeng�nl�k,b�r ömür 
saadet�yle bedbahtlık, kölel�kle efend�l�k, rez�ll�kle vez�rl�k, yoklukla varlık arasındak� 
mesafen�n kapanma vuruşuydu. Sank� yer yer�nden oynar, sev�nç ve umudun tavan 
yaptığı o anlarda küçük çaplı b�r zelzele olurdu. Canhıraş savrulmalarla suyu döve döve 
çek�len balık tam yaklaşıp gümüş� b�r balık olarak görülene dek heyecan dorukta, 
nefesler tutulu olurdu.

 Tüm kıyı şer�d�n� etk�s� altına alan bu umut çırpınışlarının en yakın en canlı, 
gerçeğ� en �y� b�len şah�tler�b�z�m g�b� kıyı müdav�mler�yd�.Ma�l amcam �ç�n Kılçıksız 
Balık evlenmek �ç�n aradığıgüzel kız, Aydın amcam �ç�n, onu k�msen�n dövmek �ç�n 
aramadığı b�r köşede rahat b�r uyku, halalarım �ç�n çey�z hayırlı kısmet, n�nem �ç�n on b�r 

nüfuslu, dar gel�rl� a�len�n rahat geç�m�, bu şeh�r �ç�n Kılçıksız Balık her sene der�n ve 
azgın sularına kurbanlar ver�len nehr� uslandıracak b�r köprü, bölge �ç�n tar�h� ve tur�st�k 
zeng�nl�ğ�ne benzers�z b�r efsane katarak b�r caz�be merkez�ne dönüştürecek b�r 
değerd�.

 Kılçıksız Balık’ı avlamak konusunda en şanslı olanların kend�rc�ler olmasına 
rağmen neden şehr�n en yoksullarının da onlar olduklarını anlayamazdım.

 Sadece ben�m değ�l yaşamlarını onu avlamak umuduyla geç�ren; yaşadıklarına 
ve öldükler�ne şah�t olduğum şeh�rden h�çb�r yakın uzak tanıdığın da b�r kez b�le 
görmed�ğ�; atadan oğula geçen b�r gen g�b� Kılçıksız Balık hayaller�n� hep d�r� 
tutmalarına rağmen neden h�ç k�msen�n onu yakalayıp arzu ett�ğ� zeng�nl�ğe 
ulaşamamış olduğunuda… Dahab�rçok şey� anlayamazdım. Suyun �ç�nde yaşayan bu 
�nsanların zaman zaman susuzluk çekt�ğ�n�,  kuruyan k�br�tler�n kend� ev yakacak 
�ht�yaçlarını karşılamaları şöyle dursun; nasıl olup da artan b�rkaç desten�n satılıp küçük 
paralar kazanıldığını, bu şeh�rde yaşamanın neden gem�c�lerle �y� geç�nme şartına bağlı 
olduğunu,başta Em�ne n�nem olmak üzere kadınların sırtından geçen bu �şlerde 
erkekler�n neden sonra ortalıkta göründükler�n�...

 Em�ne n�nem de bana yet�şmed�. İnsan �nsana neden yet�şmez onu da 
anlayamıyorum. O g�tt�ğ�nde ben okullu olmuştum. El�me kalem almış gözlük 
yapıyordum. B�r sayfa boyunca gözlük yazdığımda aklıma Kılçıksız Balık gel�r. Acaba 
Kılçıksız Balık bu şehr�n �nsanlarının b�r ömür boyu yaşama tutunmalarına sebep b�r 
duygudan ve umuttan başka b�r şey değ�l m�yd�?  Sakın b�r yalan olmasın!.. Yoksa… 
Yoksa artık �ht�yar b�r balık mı oldu? Şeh�rde balık tutanların yok den�lecek kadar 
azalması o �ht�yar balığın da kıyıda dolaşıyor olab�leceğ�n� göstermez m�? 
Belk� de “Yok mu ben� yakalayacak bu neh�rden çıkarıp bu dertten kurtaracak b�r�?” d�ye 
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yırtınıyordur da balık tutan k�mse kalmadığından o da muradına erem�yordur. Bunu 
nereden m� b�l�yorum?

 Çünkü büyüdüm… Çünkü laf aramızda,adını b�le anmak �stemed�ğ�mo umut 
tac�r�n� artık her gün görüyorum. Çünkü sarışın,pulları dökülmüş kırmızı dudakları 
kırışmış yüzgeçler�nde derman kalmamış o vefasızın püf desen suyun d�b�n� 
boylayacak b�r hal� var.

Öğretmim

Hoyrat b�r at, hoyrat b�r sabah
Ne �ster daha b�tmem�ş ek�nlerden sah�!
Yağmayan yağmurun ardına düşer b�r sözüm yakılır kalır
Kopan tozlara kabarır hırsım şu ten�ne yabancı olduğum şeh�rde
B�r şeyler b�r�k�r köşede öylece
Sığ sulardan yüksel�p gelen taşkınlara değ�n b�r şeyler hâlâ öylece
Sana b�r şeyler anlatamam ben b�r nehr�n kıyısında durup d�nlenmeden
Kalkıp b�r günün ardına el savurup,
Uçuşan kuşlara senden bahsetsem eks�k kalır gözler�ne b�ç�lemeyen paha
Ne b�ley�m ben!
El�me düşen damlalar kaldırır ger�nerek ben� şu uzaklıktan
Tam da zamanı olur mevs�msel göçler�n bu coğrafyada
B�lemem ben sıktığım toprağın avcumdak� �z�n�
Sahra n�ye get�r�r kumunu
Dağlar n�ye böyle dümdüz
Sınırlar neden hep hırçın
Çocuklar n�ç�n huysuz
İnsanlar neden sabırsız
Eller�ne değ�nce d�le gel�r kel�meler
Hang� söz yeter anlatmaya kuşların omzuna tünemes�n�.

UZAYAN BİR YOLCULUĞUN RESMİDİR
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