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YIL : 7
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FİYATI : 50 Kuruş

Özcan’dan Kayan ailesine
taziye ziyareti
B

ahçesaray Kaymakamı ve
Belediye
Başkan Vekili Mehmet
Özcan ve beraberindekiler taziye ziyaretinde
bulundu.
Bahçesaray Çatbayır
Mahallesi Düzbaşı
Mezrası’nda vefat eden
Salih Kayan'ın ailesine
ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan
Özcan ve beraberindekiler aile büyüklerine
taziyelerini bildirdi.

Öğrenciler
illeri tanıttı

haberi 4’te

Tarla içi sulama sistemlerine
yüzde 50 hibe desteği

V

an Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü, tarla
içi sulama sistemlerine
yüzde 50 hibe desteği verileceğini bildirdi.
Van Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama

Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 7
Aralık 2017 tarih ve 30263
Sayılı Resmi Gazete de
yayınlanarak yürürlüğe
girdiği belirtilerek, “Söz
konusu başvurular 1 Ocak1 Mart 2018 tarihleri
arasında yapılacaktır.
devamı 2’de

Van Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO),
dördüncüsü düzenlenecek olan Van
Alışveriş Festivali kapsamında Azerbaycan’a
çıkarma yapıyor.
Odada düzenlenen basın
toplantısında gündemle
ilgili açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet
Takva, 15 Mart-5 Nisan
tarihleri arasında düzenlenecek olan 4’üncü Van
Alışveriş Festivali ile ilgili çalışmalara değindi.
haberi 5’te

Van’ın çehresi
park ve
bahçelerle
değişecek
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ) tarafından Su Sayaçları
Ölçüm ve Ayar Kalibrasyon İstasyonu kuruldu.
VASKİ tarafından kurulan Su
Sayaçları Ölçüm ve Ayar Kalibrasyon İstasyonu sayesinde Van ve
bölgede bulunan diğer belediyeler de
su sayaçlarının test işlemlerini artık
burada yapabilecek. 2’de

Van’da ‘Su Sayaçları Ölçüm ve Ayar
Kalibrasyon İstasyonu’ kuruldu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ) tarafından Su
Sayaçları Ölçüm ve Ayar Kalibrasyon İstasyonu kuruldu.
VASKİ tarafından kurulan Su
müdürleri ve İpekyolu
Sayaçları Ölçüm ve Ayar Kaliilçesinde görev yapan okul
müdürleri katıldı. İl Milli
brasyon İstasyonu sayesinde
Eğitim Şube müdürlerinin
Van ve bölgede bulunan diğer
kendi alanları ile ilgili bilgibelediyeler de su sayaçlarının
leri aktarmasının ardından
test işlemlerini artık burada yaokul müdürlerine hitap eden İl
pabilecek. Yeni açılan istaMilli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, her ilçenin eğitim syonda abonelerin yüksek
tüketim itirazları, sayaç arıza
durumunu ayrı ayrı ele aldıklarını belirterek, bu sayede her bildirimleri hızlı bir şekilde test
edilerek çözüme kavuşturulailçenin kendi rengini, başarı
oranını görme şansı bulcak, abonelerin mağduriyeti de
duğunu söyledi. 5’TE
kısa sürede giderilecek.2’de

İpekyolu’nda ‘Eğitim
Değerlendirme’ toplantısı
Van İl Milli Eğitim Müdürü
Kıyasettin Kırekin, eğitimin
lokomotif ilçesi olan İpekyolu’nun her alanda göstereceği başarının Van’ın eğitim
rengini yansıttığını söyledi.
İpekyolu Selahaddini Eyyubi
İMKB Anadolu Lisesinde
düzenlenen ‘Eğitim Değerlendirme’ toplantısına İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı
Adem Çiftçi, İpekyolu Milli
Eğitim Müdürü Şükrullah
Yavuzer, İl Milli Eğitim Şube

Van TSO’dan Azerbaycan’a
çıkarma

Türkiye'de 81 ildeki 81 okul
tarafından hazırlanan '81 İliz
Hepimiz Biriz' projesi sergisi
açıldı. Türkiye genelinde 81 ilin
kendine özgü tarihi, turistik
mekanları, kültürel öğeleri ve
yöresel tatlarının tanıtılmasına
yönelik eş zamanlı olarak
gerçekleştirilen "81 İliz Hepimiz Biriz" projesi kapsamında
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Cengiz Andinç Kültür
Merkezi’nde sergi açıldı.
haberi 3’te

İtfaiye ekipleri bir yılda 5 bin
617 olaya müdahale etti
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı, 2017 yılında 5 bin
617 olaya anında müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı, 13 grup amirliği ile 1
müfrezede 29 araç ve 286 personelle 2017 yılı genelinde yaklaşık 5
bin 617 olaya müdahale ederek
büyük bir başarıya imza attı.
haberi 3’te
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Tarla içi sulama sistemlerine
yüzde 50 hibe desteği

V

an Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, tarla
içi sulama sistemlerine
yüzde 50 hibe desteği verileceğini bildirdi.
Van Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama
Sistemlerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğin 7 Aralık 2017
tarih ve 30263 Sayılı Resmi
Gazete de yayınlanarak yürürlüğe
girdiği belirtilerek, “Söz konusu
başvurular 1 Ocak- 1 Mart 2018
tarihleri arasında yapılacaktır.
60 gün içerisinde son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru
sahipleri tarafından dosya halinde
tek nüsha olarak elden il müdür-

lüğüne (Kırsal Kalkınma ve
Örgütlenme Şube Müdürlüğü)
teslim edilerek yapılacaktır.

Bakanlık tarafından oluşturulan
güncel çiftçi kayıt sistemine
kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve

tüzel kişiler, yatırım konularından
yararlanmak üzere başvuru yapabilirler” denildi.

Van’da ‘Su Sayaçları Ölçüm ve Ayar
Kalibrasyon İstasyonu’ kuruldu
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ) tarafından Su Sayaçları
Ölçüm ve Ayar Kalibrasyon İstasyonu kuruldu.
VASKİ tarafından kurulan Su
Sayaçları Ölçüm ve Ayar Kalibrasyon İstasyonu sayesinde Van
ve bölgede bulunan diğer
belediyeler de su sayaçlarının
test işlemlerini artık burada yapabilecek. Yeni açılan istasyonda
abonelerin yüksek tüketim itirazları, sayaç arıza bildirimleri
hızlı bir şekilde test edilerek
çözüme kavuşturulacak,
abonelerin mağduriyeti de kısa
sürede giderilecek.
Altıntepe Mahallesi VASKİ
Garajında kurulan istasyonun ilk
testine Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Nevzat
Gün’ün yanı sıra VASKİ Abone
İşleri Daire Başkanlığı Sayaç İşleri Şube Müdürü Ömer
Özarslaner ve teknik ekip katıldı.
374 bin TL'ye mal olan istasyon

sayesinde daha önceleri
Malatya'ya gönderilen su
sayaçları artık buradan incelenecek. Su Sayaçları Ölçüm ve

Ayar Kalibrasyon İstasyonunda
çıkacak olan sonucun tarafsız
olacağını belirten yetkililer, yeni
istasyondaki işlemlerin Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
VASKİ teknik ekibinin ortak
çalışmasıyla yürütüleceği belirtildi.

Van’ın çehresi park ve bahçelerle değişecek
Van Su ve Kanalizasyon
İdaresi (VASKİ) tarafından
Su Sayaçları Ölçüm ve Ayar
Kalibrasyon İstasyonu kuruldu.
VASKİ tarafından kurulan
Su Sayaçları Ölçüm ve Ayar
Kalibrasyon İstasyonu
sayesinde Van ve bölgede bulunan diğer belediyeler de su
sayaçlarının test işlemlerini
artık burada yapabilecek.
Yeni açılan istasyonda
abonelerin yüksek tüketim
itirazları, sayaç arıza
bildirimleri hızlı bir şekilde
test edilerek çözüme kavuşturulacak, abonelerin mağduriyeti de kısa sürede
giderilecek.
Altıntepe Mahallesi VASKİ

Garajında kurulan istasyonun
ilk testine Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Nevzat
Gün’ün yanı sıra VASKİ
Abone İşleri Daire Başkanlığı
Sayaç İşleri Şube Müdürü
Ömer Özarslaner ve teknik
ekip katıldı. 374 bin TL'ye
mal olan istasyon sayesinde
daha önceleri Malatya'ya gönderilen su sayaçları artık buradan incelenecek. Su
Sayaçları Ölçüm ve Ayar
Kalibrasyon İstasyonunda
çıkacak olan sonucun tarafsız
olacağını belirten yetkililer,
yeni istasyondaki işlemlerin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve VASKİ teknik
ekibinin ortak çalışmasıyla
yürütüleceği belirtildi.
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Kaymakam Uçar,
3 kardeşi sünnet ettirdi
Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçede
ikamet eden doğuştan görme engelli Yasin ile
ağabeyleri Ekrem ve Bilal Erdoğan’ı sünnet
ettirdi.
Tuşba ilçesinin Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yaşayan ayakkabı boyacısı Mevlüt Erdoğan ve ev hanımı Hülya Erdoğan çiftinin
çocukları, Lokman Hekim Van Hastanesinde
Tuşba Kaymakamlığı tarafından sünnet ettirildi. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar da, dar
gelirli ve ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarını
sünnet edildikleri Lokman Hekim Van Hastanesinde ziyaret etti. Sünnet olan çocukları
odalarında ziyaret ederek sünnet kıyafeti ve
oyuncaklar hediye eden Uçar, çocuklarla
yakından ilgilenerek aileye ‘geçmiş olsun’
temennisinde bulundu.

Van’da
merdiven altı
imalathanelere
ani baskın
Van Büyükşehir Belediyesince merdiven altı
olarak tabir edilen kaçak işletmelere yapılan
ani denetimlerde, satışa hazır halde bir ton
yoğurt ve 750 kilo süt ele geçirildi.
Büyükşehir Belediyesince vatandaşların
sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için kent
genelinde sürekli denetimler gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda zabıta ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince kent
genelinde daha önceden belirlenen noktalara
ani baskınlar gerçekleştirildi. Ruhsatsız olduğu
belirlenen işletmelerde, sağlıksız ortamda
üretilen süt ürünlerine imha edilmek üzere el
konuldu. Bu ürünleri satan işletme sahiplerine
toplamda 16 bin TL para cezası kesildi.
Gıda üretimi yapan yerlerde sürekli denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Zabıta Daire
Başkanı Osman Sevinç, “Bugün gerçekleştirdiğimiz denetimlerde bazı işletmelerin
gerekli izinleri almadan, hijyenik olmayan ortamda süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yaptıklarına şahit olduk. Süt ürünlerine imha
edilmek üzere el koyduk ve para cezası uyguladık. Gıda ürünleri üretimi veya satışı yapmak
isteyen işletmelerimizin belediyemizden ve
diğer ilgili kurumlardan gerekli izinleri eksiksiz olarak almaları gerekiyor. Sağlık açısından
risk barındıran, uygunsuz ortamda üretilen
ürünlerin satışını yapanlara müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Sevinç, ayrıca vatandaşların gıda üretimi veya
satışı yapılan yerlerde gördükleri uygunsuzlukları Alo Gıda 174, Alo Zabıta 153 kanalıyla
kendilerine bildirmelerini istedi.
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Öğrenciler illeri tanıttı
Türkiye'de 81 ildeki 81 okul
tarafından hazırlanan '81 İliz Hepimiz Biriz' projesi sergisi açıldı.
Türkiye genelinde 81 ilin kendine
özgü tarihi, turistik mekanları,
kültürel öğeleri ve yöresel tatlarının tanıtılmasına yönelik eş
zamanlı olarak gerçekleştirilen
"81 İliz Hepimiz Biriz" projesi
kapsamında Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Cengiz Andinç
Kültür Merkezi’nde sergi açıldı.
Serginin açılışına Tuşba Belediye
Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe,
YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ahmet Kazankaya, İl Milli
Eğitim Müdürü Kıyasettin
Kırekin, Tuşba İlçe Milli Eğitim
Müdürü Muhlis Ceylani, öğretim
üyeleri, veliler ve öğrenciler
katıldı.Sergi öncesi yapılan protokol konuşmalarının ardından,

Jandarma ekipleri
kaçakçıların yeni
yöntemini deşifre etti
Van’ın Saray ilçesinde aracın taban kısmına özel olarak yaptırılan gizli bölmede
bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada,
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından
kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Saray ilçesindeki Kapıköy
Sınır Kapısından geçen bir aracın
içerisinde kaçak sigara bulunduğu bilgisi
alınması üzerine, Saray Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince
operasyon düzenlendi. Operasyonda,
şüpheli aracın taban kısmına özel
düzenekli yaptırılan gizli bölmede bin
500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç
sahibi şüpheli şahıs gözaltına alınırken,
soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı
ilkokulu öğrencileri tarafından
Van’ın tanıtımı ile ilgili bilgeler
okundu. Şehirlerin tanıtımına
yönelik slayt sunum ve mini
müzik dinletisinin ardından
serginin açılışına geçildi.
Kurdele kesiminin ardından protokol ve öğrenciler, 81 ilin tarihi,
kültürel, endüstriyel ve mutfak
kültürlerinin yer aldığı poster sergisini gezdi.
Program kapsamında katılımcılara ve öğrencilere Van’ın yöresel tatlarından ayran aşı
ikramında bulunuldu.

İtfaiye ekipleri bir yılda 5 bin 617 olaya müdahale etti
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı, 2017 yılında 5
bin 617 olaya anında müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı, 13 grup amirliği
ile 1 müfrezede 29 araç ve 286 personelle 2017 yılı genelinde yaklaşık 5 bin 617 olaya müdahale
ederek büyük bir başarıya imza
attı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat
esasına göre görev yapan itfaiye
ekipleri, yıl içerisinde 2 bin 25
yangın, 159 trafik kazası, 183 su
baskını, 12 göçük, 101 baca temizleme, 614 semte su verme, 406
insan ve hayvan kurtarma operasyonu ile 2 bin 117 merdivenli görev
olmak üzere toplamda 5 bin 617
olaya müdahale etti. İş yerlerinin
denetleme, personel eğitimi, tatbikat, resmi kurum çalışanlarının
bilinçlendirilmesi ve benzeri
görevler olmak üzere çok sayıda
farkındalık çalışmasını yürüten İtfaiye Daire Başkanlığı, yoğun bir
çalışma dönemini geride bıraktı.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi
veren İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, son derece başarılı
bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Valimiz ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekilimiz Murat
Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza ağırlık
verdik. Geçmiş yıllarla
karşılaştığımızda yaklaşık olarak
yüzde 40 civarında bir iş artışına
gittik. Yıl içerisinde sadece 5 bin
617 olaya müdahale ettik. Bunun
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yanı sıra iş yerlerini denetleme, raporlandırma ve resmi kurum çalışmalarını bilinçlendirme noktasında
çok sayıda çalışmaya imza attık.
Vatandaşlarımızın can ve mal
güvenliğini sağlamak için mesai
gözetmeksizin çalışan ekiplerimiz,
özverili bir şekilde görevlerini icra
etmektedir” dedi.
2018 yılı hedeflerinden de söz
eden Arvas, şunları kaydetti:
“İnşallah 2018 yılında araç filomuza katacağımız 26 tam donanımlı, teknolojik itfaiye
araçlarıyla da bölgenin en güçlü itfaiyelerinden bir tanesi olacağımıza inanıyoruz.
Arkadaşlarımız da aynı özveri ile
çalışmalarını ortaya koyacaklardır.
Ben çalışmalarımızda yanımızda
olan valimiz başta olmak üzere
genel sekreter ve genel sekreter
yardımcılarımıza çok teşekkür
ediyorum.”

Patates çuvalları
arasında 17
1 bin
paket kaçak sigara
Van’da patates çuvalları altına gizlenmiş
17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan
açıklamada, Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, Erciş karayolu üzerinde
oluşturdukları uygulama noktasında
şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı
belirtildi. Aramada, patates çuvalları altına zulalanmış toplam 17 bin paket
kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi
olduğu tespit edilen M.B. isimli şahıs
hakkında ise yasal işlem yapıldığı
bildirildi.
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Özcan’dan Kayan ailesine taziye ziyareti
Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Mehmet Özcan ve beraberindekiler taziye ziyaretinde bulundu.
Bahçesaray Çatbayır Mahallesi
Düzbaşı Mezrası’nda vefat eden
Salih Kayan'ın ailesine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan
Özcan ve beraberindekiler aile
büyüklerine taziyelerini bildirdi.
Taziye evinde vatandaşlarla bir süre
sohbet eden Bahçesaray Kaymakamı
Özcan, taziyenin ardından taziye
yerinden ayrıldı.
Haber: Arif KARAKAŞ

Van'ın Sıhke Gölü buz tuttu
Van'da kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz
etkilerken, Sıhke Gölü’nün
kıyı kısımları ise buz tuttu.
Donan gölde binlerce martı
ise aç kaldı.
Van’da hava sıcaklığının gece
saatlerinde sıfırın altında 9
dereceye kadar düşmesi
yaşamı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle, Tuşba
ilçesine bağlı Alabayır Mahallesi’nde yer alan Sıhke
Gölü’nün kıyı kesimlerinde
buzlanma meydana geldi.
Sıhke Gölü kısmen donarken,
üzerine konan binlerce martı
güzel manzaraların oluşmasına neden oldu.
Her yıl ocak ve şubat aylarında
donan göl, bu yıl aşırı soğuk sebebiyle erken dondu. Aşırı soğuklar nedeniyle gölde 3-4 santimetrelik buz
tabakası oluştu.
Sabahın erken saatlerinde Tuşba
Belediyesi zabıta ekipleri donan
gölde yiyecek bulamayan martılara
ekmek attı. Donan gölde kuşlara
ekmek atan Tuşba Belediye Başkan
Yardımcısı Necati Yertürk, Van’da
kış şartların çetin geçtiğini ifade etti.
Soğuk havadan dolayı donan gölde

kuşların yiyecek bulamadığını dile
getiren Başkan Yardımcısı Yertürk,
“Yıllardır bu yörede doğup,
büyüdüğüm için kışların çok zor
şartlarda geçtiğini biliyorum. Bu
sene kar az yağdı. Her sene kar
yağışı çok olurdu.
Yağan kar nedeniyle Sıhke Gölümüz
buz tutuyor. Sıhke Gölü’nde
kuşlarımız sürekli aç kalıyor. Sabah
buradan geçerken de kuşlarımıza bir
şeyler alalım dedik. Genellikle 10
Aralıktan sonra memleketimizde
ciddi şekilde kış başlıyor” dedi.

“Gölün tamamı ocak ayında
donuyor”
Her yılın ocak ayında Sıhke
Gölü’nün tamamen donduğunu ifade
eden Emrah Kaya isimli vatandaş ise
“Kentimizde aralık aylarında soğuklar başlar. Sıhke Gölümüz de 15 Aralık’ta donuyor. Bu sene yarısı
donmuş. Doğu Bölgesinde, Van’da
hava koşulları kışın çok çetin
geçiyor. Ocak ayında gelirseniz
gölün tamamının donduğunu ve
yarısına kadar da karla kaplandığını
görürsünüz” diye konuştu.

Van’da kaçak çay operasyonu
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda
2 ton 160 kilogram kaçak çay ele
geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Tuşba
ilçesine bağlı Gedikbulak Mahallesi’nde yol kontrol ve arama
faaliyeti yapıldığı belirtildi.
Durdurulan bir kargo şirketine ait
araçta yapılan aramada, piyasa
değeri yaklaşık 50 bin TL olan 2 ton
160 kilogram kaçak çal ele geçirildi.

Vanlı çocuklar dijital
eğitimle tanıştı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV) ve Google.org işbirliğiyle
tasarlanan “Algo Dijital” eğitim
seminerleri, Van’da da verilmeye
başlandı.
TEGV ile Google.org, çocukların
dijital becerilerini güçlendirmek
amacıyla “Algo Dijital” eğitim
seminerlerini Van’ın Muradiye
ilçesinde de vermeye başladı.
TEGV Muradiye Öğrenim Biriminde eğitimlere katılan çocuklar
hem eğleniyor hem de öğrenme becerilerini geliştiriyor.
Dijital okuryazarlığı, blok temelli
kodlamayı ve algoritmik düşünceyi
dünya standartlarında öğretecek
olan proje ile çocukların bilimsel
anlamda geliştirilmesi hedefleniyor.
Tamamen gönüllü eğitmenler ve
ücretsiz derslerle yapılan eğitim
sayesinde Muradiyeli 131 çocuk,
programlama dilini yaşlarına
uygun ve eğlenceli bir şekilde
öğrenme imkanına sahip olacak.

“Daha fazla çocuğa ulaşmayı
hedefliyoruz”
Açıklamalarda bulunan TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket
Müjde, proje ile çocukların temel
dijital becerilerini ilkokul çağında
kazanacağını belirtti.
Muradiye’de hayata geçirilen projenin 131 çocuğa uygulandığını
ifade eden Birim Sorumlusu
Müjde, “TEGV Muradiye Öğrenim
Birimi olarak şu an ‘Algo Dijital’
etkinliğini 15 grup şeklinde, 131
çocuğa uygulamaktayız. ‘Algo Dijital’ eğitim seminerleri sayesinde
çocuklar kod yazmayı ve kodlamayı öğreniyorlar. Projeyle birlikte
ilk defa ‘Algo Dijital’ ile tanışan
Muradiyeli çocuklarımız çok mutlu
oldular. Muradiye Öğrenim Birimi
olarak okullarla işbirliği ile bu
etkinliği olabildiğince daha fazla
çocuğa ulaştırmayı hedefliyoruz”
dedi.
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Van TSO’dan Azerbaycan’a çıkarma
Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO),
dördüncüsü düzenlenecek olan Van
Alışveriş Festivali kapsamında
Azerbaycan’a çıkarma yapıyor.
Odada düzenlenen basın toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Takva, 15
Mart-5 Nisan tarihleri arasında
düzenlenecek olan 4’üncü Van
Alışveriş Festivali ile ilgili çalışmalara değindi. Festival kapsamında Azerbaycan’a 40 kişilik bir
ekiple çıkarma yapacaklarını ifade
eden Başkan Takva, “bu yıl Van
Alışveriş Festivali’ni farklı bir
sahiplenme ile gerçekleştiriyoruz.
Bu kapsamda festivale yaklaşımlarından dolayı Van Valisi Murat
Zorluoğlu’na teşekkür ediyorum.
Bu yıl daha kurumsal daha
sahiplendirici bir anlayışla bu süreç
devam edecek. Bu festival artık
Van’ın kurumsal bir festivali haline
geldi. Bu kapsamda yaklaşık 40
kişilik bir heyetle Azerbaycan’a
gideceğiz. Pazarı çeşitlendirmek,
Van’a yakın bölgelerin daha çok
Van’da zaman geçirmelerini temin
etmek ve sadece İran pazarıyla
sınırlı olmamak için bir faaliyet
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda
Bakü’ye gideceğiz. KOSGEB
destekli üç günlük bir ziyaretimiz
olacak. Orada büyükelçiliğimizle,
Azerbaycan Kalkınma Fonu ve
Bakü Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edeceğiz. Bu anlamda onlarla
işbirliği protokolleri hazırladık. İnşallah ikili iş görüşmeleri

Odada düzenlenen basın toplantısında
gündemle ilgili açıklamalarda
bulunan Van TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Takva, 15 Mart-5 Nisan
tarihleri arasında düzenlenecek
olan 4’üncü Van Alışveriş Festivali
ile ilgili çalışmalara değindi.
çerçevesinde üç günlük seyahatimizi tamamlayıp pazar günü Van’a
döneceğiz” dedi.
Temel amaçlarının Van’ın ve
ülkenin farkındalığını üst düzeye
taşımak olduğunun altını çizen
Takva, “Oradaki o insanları davet
etmek ve onları da Van Alışveriş
Festivali kapsamında ilimizde ağır-

layarak; şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin farkındalığını üst düzeye taşımayı
hedeﬂiyoruz. Yine Kuzey Irak’taki
bölgelerde de bir tanıtım programı
yapmayı hedeﬂiyoruz. Bunun
yanında İran’daki tanıtım programımız da yine aralıksız devam
ediyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın 2018 bütçesine koymak istediği yurt dışı çıkış harcının arttırılması yönünde bir anlayışın
olduğunu dile getiren Takva, “Bu,
tabi ki İran meclisinde tartışılacak.
Diliyorum ki bu basına yansıdığı

düzeyde bir anormallik olmaz. İran
ülkesinin de sağduyulu bir şekilde
kendi halkının uluslararası dolaşım
hakkını kısıtlamaya yönelik bu
kararı gözden geçireceğini umuyor
ve diliyorum. Çünkü mevcut harcın
on kat arttırılması bizi de olumsuz
etkileyecektir. Ben İran parlamentosunun da, politikacıların da,
halkının da duyarlılıkla bu süreci
kendi lehlerine olacak şekilde yapacaklarını düşünüyorum” şeklinde
konuştu.
Son günlerde sosyal medyada kendisiyle alakalı yazılan haberlerin
asılsız olduğunu vurgulayan Takva, “Zaman
zaman hem şahsımıza
hem de kurumumuza
karşı anlam
veremediğimiz iftira
düzeyinde tanımlayabileceğimiz birtakım
anlayışların olduğunu
görüyoruz. Bundan da
üzülüyoruz. Bunların
hiçbir doğru değil.
Eğer bu kente, bu
halka iyilik etmek istiyorsanız, onların haklarını korumak
istiyorsanız ve elinizde
bu düzeyde belge
varsa, hukuk diye bir
şey var. Bence o belgeleri götürüp
savcılığa teslim ederler. Hukuki
süreç içerisinde halkına da, iline de,
kendine de en büyük iyiliği yapmış
olur” dedi.
Toplantı soru cevap ile sona erdi.

İpekyolu’nda ‘Eğitim Değerlendirme’ toplantısı
Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin
Kırekin, eğitimin lokomotif ilçesi olan İpekyolu’nun her alanda göstereceği başarının
Van’ın eğitim rengini yansıttığını söyledi.
İpekyolu Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu
Lisesinde düzenlenen ‘Eğitim Değerlendirme’
toplantısına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Adem Çiftçi, İpekyolu Milli Eğitim Müdürü
Şükrullah Yavuzer, İl Milli Eğitim Şube
müdürleri ve İpekyolu ilçesinde görev yapan
okul müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Şube
müdürlerinin kendi alanları ile ilgili bilgileri
aktarmasının ardından okul müdürlerine hitap
eden İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin
Kırekin, her ilçenin eğitim durumunu ayrı ayrı
ele aldıklarını belirterek, bu sayede her ilçenin
kendi rengini, başarı oranını görme şansı bulduğunu söyledi. Bu tür toplantıların amacının
okullarda cereyan eden bütün davranışların,
eğitim durumunun genel bir durumunun ele
alınması açısından önemli
olduğunu belirten Kırekin,
“Şube müdürlerimiz dört ana
daldan bahsettiler. Amaç
sadece dört öğretim dalı ile
değil, okullarımızda cereyan
eden bütün davranışların
tekrar buradan gözden geçirilmesi, eğitim, öğretim,
yönetim, yönetilişin tekrar
tartışılması, gözden geçirilmesi, güzel örneklerin paylaşılması, olumsuzlukların
değerlendirilmesini sağlamaktır. Devamlı il genelinde
ilçe bazlı toplantılar sergiliyoruz. Her ilçenin ayrı ayrı

değerlendirmesini yapıyoruz. Van’ın eğitimi
denince akla lokomotif olarak İpekyolu ilçesi
geliyor. İlçenin eğitim durumu Van’ın
rengidir. Özel okullarla birlikte 116 bin öğrencisi mevcut. Birçok ilin nüfusundan çok
öğrenci sayısı mevcut. Dolayısıyla İpekyolu
ilçemiz, eğitimdeki temel ilçemizdir. Bu
ilçemizdeki başarı ve başarısızlıkta bize aittir.
Bu tür toplantılar nitekim bir değerlendirme
türüdür. Eğitimin her katmanında olduğu gibi,
öğrencilerimizin akademik başarılarına da
odaklanmalıyız” dedi.
“3 yıl boyunca eğitime hiçbir destek
görmedik, sürekli engel söz konusuydu” diyen
Kırekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün Van Büyükşehir Belediyesi tarafından
eğitime büyük destek alıyoruz. Bu yıl 8 milyon bütçe ayrılarak okullarımız onarıldı.
Büyükşehir ile yapılan anlaşma gereği
önümüzdeki günlerde yine iki deneme sınavı

yapacağız. Valimize desteklerinden ötürü
ine ve projelere de değinen Kırekin, “Öğrenci
teşekkürlerimi sunuyoruz. Sınav hayatın bir
servisleri, taşımalı eğitim konularına dikkat
parçası, gereğidir. Çocukların başarısı için
edin. Ar-Ge projelerinde ilimizin genel dudaha fazla gayret göstermeliyiz. Öğrencilerrumu iyi. Ortaokul ve lise düzeyinde yapılan
imizi gerek merkezi sınavlara ve uluslararası
çalışmalara daha fazla ilgi gösterin. Van en
sınavlara hazır hale getirmek zorundayız.
çok proje sunan iller arasında yer alıyor. Aynı
İpekyolu ilçemizde okullarımızın yerel ve
başarıyı bu yılda bekliyoruz.
ulusalda birçok alanda dereceye girmesi bizKaliteli projeler üreterek yeni başarılara imza
leri sevindiriyor. Birçok örnek uygulamada
atmanızı bekliyoruz. Beyaz bayrak konusunu
Van pilot il seçiliyor. Yoktan değil, var olan
ihmal etmeyin. Her okulun beyaz bayrak
imkanlardan dolayıdır. Van’ın birçok örneği
çalışmasına katılmasını bekliyoruz. Bu tür
Türkiye’de model gösteriliyor. Bu anlamda bu
toplantıların ilçelerde düzenli bir şekilde
imkanları iyi değerlendirmek lazım.”
yapılmasına gayret gösterilmeli, bu gemide
Üç asıl ana hedeﬂeri olduğunu da dile getiren
hep beraber yaşıyoruz. Bu geminin sağ salim
Kırekin, “Birincisi tekli eğitime geçmek, ikinbir şekilde limana yanaşması için gayret
cisi okullaşma oranını istenilen düzeye gegöstermeliyiz” şeklinde konuştu.
tirmek, üçüncüsü ise akademik
başarıyı en üst noktaya getirmektir.
Okul müdürlerimizi en çok etkileyen
unsur, akademik başarıdır. TEOG
kalktı diye bir gevşeklik
söz konusu olamaz. Bunun
için birçok kurs açtık, denYerel Süreli Yayın
eme sınavları yapıyoruz
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ve kaynak kitap destekleri
sunuluyor. Ama asıl olan
İmtiyaz Sahibi
elimizin altında olan
Mehtap AKARSU
öğrencilerimizin akademik
başarısını üst düzeye
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
çıkarmamız lazım. Okul
müdürlerimiz eylem planNihat AKARSU
ları yaparak bunu başarDizgi ve Baskı
mak zorundalar.
Öğrencilerimize daha
KERİM OFSET & MATBAACILIK
fazla rehberlik yapmak
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zorundayız” diye konuştu.
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Karakobralardan hakemlere tepki
KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan
Dülger, pazar günü Van Büyükşehir
Belediyespor ile Pazarspor arasında
oynanan müsabakayı yöneten hakemlere yaptığı yazılı açıklama ile tepki
gösterdi.
TFF Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, pazar günü evinde 4-0 mağlup
olduğu Pazarspor maçını yöneten
hakemlere tepkiler devam ediyor. 10
Aralık 2017 tarihinde Büyükşehir
Belediyespor ile Pazarspor arasında
oynanan müsabaka ile ilgili açıklamalarda bulunan KaraKobralar
Dernek Başkanı Ercan Dülger, bütün
emek verenlerin hakkını hakemlerin
yediğini ileri sürdü. 20. dakika orta
hakem tarafından verilmek istenen
penaltı ve kırmızı kart, dördüncü
hakemin uyarısı sonrası iptal
edildiğini ifade eden Dülger, “Yazıklar
olsun. 10 binlere stadı dolduruyoruz,
Van Büyükşehir Belediyespor’a sahip
çıkıyoruz. Bu kadar yanlı karar olmaz,
emeğimize yazık. Van Büyükşehir
Belediyespor’un maçlarını yönetmeye

TFF Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele eden
Van Büyükşehir Belediyespor, pazar günü evinde
4-0 mağlup olduğu Pazarspor maçını yöneten
hakemlere tepkiler devam ediyor.
10 Aralık 2017 tarihinde Büyükşehir Belediyespor
ile Pazarspor arasında oynanan müsabaka
ile ilgili açıklamalarda bulunan KaraKobralar
Dernek Başkanı Ercan Dülger, bütün emek
verenlerin hakkını hakemlerin yediğini ileri sürdü.
gelen hakemler hep art niyetli geliyor.
TFF Van’ı sevmeyen hakemleri gönderiyor. Hakkımızı istiyoruz. Bizim
olan maç hakem tarafından katledildi.
Bizim şampiyonluğumuzu engellemek
için her şey yapılar. Van Büyükşehir
Belediyespor büyük camiadır. Emek
hırsızı hakemler Van Büyükşehir
Belediyespor’un yenilmesi için her
şeyi yapıyorlar. Bu kadar insanın ahını

emeğini çalan hakemleri şiddetle
kınıyorum. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Emek hırsızları hakemleri
protesto ediyorum, TFF’yi de istifaya
davet ediyorum. Biz pazara kadar
değil mezara kadar Van Büyükşehir
Belediyesporluyuz. Vanspor taraftarlarına, karakobralara desteklerinden
dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine
yer verdi.

ATLETİZMCİLERİMİZ AYDIN'DAN KUPA VE
MADALYA İLE DÖNDÜLER
Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros
Ligi Final Yarışlarına katılan, atletizm
takımı sporcularımızdan Zeynep Bayçınar 1500 metre ferdi sıralamada Türkiye
Üçüncüsü olurken erkekler kategorisinde
ise erkek atletizmciler Van’a takım
halinde Türkiye üçüncülüğü kupasını
kazandırdılar.
Aydın Kuş adasında yapılan ve
Türkiye’den 71 ilden 786 atletizmcinin
katıldığı Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel
Kros Ligi Final Yarışmaları kızlar kategorisinde ferdi olarak yarışan Zeynep
Bayçınar 1500 metre kızlar kategorisinde Türkiye Üçüncülüğü ile bronz
madalyanın sahibi olurken, yarışmalara
katılan Van’ın erkek atletizmcileri ise
takım halinde üçüncü olarak Van’a takım
üçüncülüğü kupasını kazandırdılar.
Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü, Atletizm Antrenörü Enes
Kaplan ise yaptığı açıklamasında şu
ifadelere yer verdi; Türkiye Atletizm
Federasyonumuzun 2017 faaliyet programında yer alan ve ilimiz ile birlikte
71 ilden 786 sporcumuzun katılım
sağladığı Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel
Kros Ligi Final Yarışmalarına bizlerde
ilimiz adına genç kızlar kategorisinde
mücadele ettik.
Van’dan yarışmalara katılan sporcumuz
Zeynep Bayçınar bizlere 1500 metre
Genç Kızlar Kategorisinde Türkiye

oldukları desteklerinden dolayı başta il
müdürlüğümüz olmak üzere emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”
Diye konuştu.Van’a erkekler kategorisinde takım halinde Türkiye

Üçüncülüğü kazandırdı. Kazandırdığı
başarısından dolayı sporcumuz Zeynep
Bayçınar’ı ve bu zorlu parkurlarda mücadele sergileyen bütün sporcularımızı
da yürekten kutluyoruz.
İlimize kazandırdığımız bu
başarılarımızın temelinde disiplinli ve
programlı çalışmalarımızın olduğunu belirtmek istiyorum.
İnşallah atletizm branşımızdaki başarı
çıtamızın böylesi zorlu ve çekişmeli
yarışmalar sonucunda gerek ferdi, gerek
takım olarak kazandığımız derecelerimiz

ile daha da üst seviyelere çıkacağına
inanıyoruz.
Sporcularımızın kazandığı bu güzel
başarılar; ilimizin spor alt yapısında
yetişen yeni sporcularımıza çok iyi
bir rol model olacağına inanıyoruz.
Gençlerimizi spora teşvik etmemizdeki amacımız; gençlerimizin boş
vakitlerini yetenekli oldukları herhangi bir spor branşı ile tanıştırıp
onları bu başarılara imza atan
sporcularımızın izinde yürütmektir.
İlimiz atletizm branşına vermiş

Üçüncülüğü kazandıran Atletizm Erkek
Takımı antrenörü Nurettin Bilir yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Öncelikle Türkiye Atletizm Federasyonumuz tarafından Ülkemizde Atletizmin tabana yayılmasını
sağlamak amacı ile hayata
geçirilen ve farklı bölgelerinde birçok sporcunun katılım sağladığı
Küçükler ve Yıldızlar
Bölgesel Kros Ligi Final
Yarışmalarına bizlerde,
Van Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü
erkek atletizm takımı
olarak 6 sporcumuz ile
katıldık. Katıldığımız bu
zorlu ve çekişmeli yarışmalar sonucunda ilimize
erkekler kategorisinde
Türkiye Üçüncülüğü
kazandırdık. İlimiz adına
kazandıkları başarılarından dolayı bütün sporcularımızı bir kez daha
tebrik ediyor, kendilerine
bundan sonraki yarışmalarında başarılar diliyoruz. Bu yarışmalara
katılmamızda emeği
geçen herkese çok
teşekkür ediyoruz.” dedi.
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