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Kaymakam Özcan,
kütüphane açılışı yaptı
Özcan, satranç
turnuvasını ziyaret etti
Bahçesaray Belediye
Başkan Yardımcısı ve
Kaymakamı Mehmet
Özcan, ilçe çapında düzenlenen satranç turnuvasını
ziyaret ett.
Bahçesaray’da Ortaokul
öğrencileri arasında
düzenlenen satranç turnuvasını ziyaret eden Kaymakam Özcan, burada
turnuvayı izleyerek,

öğrencilerle sohbet etti.
Satranç Federasyonu yetkililerinden bilgi alan
Özcan, ‘Öğrencilerimizin
sosyal aktivitelere böylesine ilgi göstermesi gurur
verici. Bahçesaray
ilçesinin de böylesine
güzel sosyal bir aktivite ile
anılması da gurur
verici.’dedi.
devamı 4’te

Bahçesaray Kaymakamı Mehmet Özcan
ilçede yeni hizmete girecek olan kütüphanenin açılışını yaptı.
Bahçesaray Milli Eğitim Müdürü Mehmet

Kasım Erva ve Okul müdürlerinin
katılımıyla Bahçesaray Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu bünyesinde yapılan Z
kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Özcan, ayrıca Bahçesaray’da düzenlenen
satranç turnuvasında dereceye giren
öğrencilere ödüllerini takdim etti.
haberi 3’te

Tuşba Belediyesi halka
verdiği sözü tuttu
Özcan, okul ve
konferans salonunu
ziyaret etti
Bahçesaray İlçe Kaymakamı Mehmet Özcan,
Çok Programlı Anadolu
lisesini ziyaret etti.
Bahçesaray Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nin okul,

pansiyon ve konferans salonundaki devam eden
tadilat çalışmalarını inceleyen Özcan, yetkililerden bilgi aldı.
haberi 4’te

Bahçesaray Kaymakamı
esnafı ziyaret etti
Bahçesaray Kaymakamı
Mehmet Özcan Bahçesray ilçesindeki esnafı ziyaret etti.
Özcan ve beraberindekiler ilçe esnafını ziyaret
ederek, esnafla sohbet
etti.
devamı 4’te

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Doç.
Dr. Fevzi Özgökçe, başkanlık sürecinde
verilen sözleri yerine getirdiğini belirterek,
“Halkımıza verdiğimiz sözlerin yüzde
95’ini 3 yılda tamamladık” dedi.
Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi
Özgökçe, 2017 yılında faaliyete geçirdik-

leri hizmetleri ve yapımı devam eden
çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Yapımı
devam eden İskele Sahil 1. Etap 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Tarihi Van Evleri
projesiyle ilgili bilgi veren Başkan
Özgökçe, çalışmalarının devam ettiğini
bildirdi. haberi 5’te

BAHÇESARAY KAYMAKAMI
SATRANÇ KURSİYERLERİNİ ZİYARET ETTİ
Bahçesaray Kaymakamı
Mehmet Özcan, Satranç
Eğitimi kursiyerlerini ziyaret ett.
Bahçesaray İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
desteğiyle Satranç Federasyonu tarafından açılan
"Satranç Antrenörlük
Eğitimi" kursuna katılanları sınıflarında ziyaret
eden Özcan’a, Milli
Eğitim Müdürü Mehmet
Kasım Erva tarafından
katılım plaketi takdim
edildi. 6’da
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SULAMA SUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Bahçesaray İlçesi İslam Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2017/663294
1-İdarenin
a) Adresi
: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası Kat:1 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İhale Şube Müdürlüğü 65100 İpekyolu/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322222275 - 4322222275
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.isleri@van.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Projesinde detayı belirtilen 1 Adet Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: VAN İli Bahçesaray İlçesi İslam Mahallesi
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü İpekyolu / VAN
b) Tarihi ve saati
: 02.01.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen (A) IX. GRUP İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İsteklilerin; iş deneyim belgesi yerine, İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ZeminKat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü İpekyolu / VAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak No:5 Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü İpekyolu /VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
BASIN - 00723161
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Jandarmadan insan hakları
ve demokrasi semineri

Van’da vatandaşa daha iyi hizmet vermek amacıyla jandarma personeline ‘insan
hakları ve demokrasi’ semineri verildi. Vatandaşların huzur ve güven ortamı
içerisinde gündelik hayatlarını devam ettirmelerine yönelik toplum merkezli
çalışmalarına aralıksız devam eden Van İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlara
vermiş olduğu güvenlik hizmetinin kalitesini artırmak maksadıyla Van’da görev
yapan jandarma personelinin eğitimlerine de aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarla birebir temas halinde olan jandarma personelinin bilgi seviyelerinin
artırılması, toplum merkezli güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması maksadıyla İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personele ‘insan hakları ve
demokrasi’ konulu seminer verildi. Seminere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden
konusunda uzman olan Doç. Dr. Zihni Merey konuşmacı olarak katılırken, verilen
güvenlik hizmetinde insan haklarının önemi vurgulandı. Yetkililer tarafından
vatandaşlara toplum merkezi güvenlik hizmeti sunulması bilinciyle jandarma personeline yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.

İpekyolu Belediyesinden
‘Beslenme ve Kişisel Hijyen’ eğitimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve bilinçlendirilmesi
için kırsal mahallelerdeki okullarda ‘beslenme ve kişisel hijyen’ eğitimi vermeye
başladı. İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü Gıda
Denetim ekipleri organizasyonu ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün katkılarıyla yapılmaya başlanan eğitimlerin kırsal mahallelerdeki tüm
okullarda düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “İlk olarak Arıtoprak İlkokulunun
110 öğrencisine verilerek başlayan eğitimde; ‘nasıl beslenmeliyiz, güvenli gıdalar
nelerdir, kişisel hijyenimizi nasıl sağlarız, Alo 174 Gıda İhbar hattı nedir ne işe
yarar’ konularında öğrenciler bilgilendirilirken, okul öğretmenleri ve personeline
de okulun temizliği, bakımı ve hijyeni hakkında bilgiler verildi Eğitim sonrası
öğrencilere el yapımı yiyecek ve içecek dağıtımı yapan ekiplerimiz, mahallede
bulunan bakkal dükkanlarını da ziyaret ederek denetledi. Denetimde dükkan
sahiplerine satılan malların nasıl muhafaza edileceği hakkında gerekli uyarılar
yapılırken, gıda hijyeni konusunda gerekli önlemler anlatıldı” denildi.
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Kaymakam Özcan, kütüphane açılışı yaptı
Vali Zorluoğlu, hayvan bakım
evini ziyaret etti

Bahçesaray Kaymakamı
Mehmet Özcan ilçede yeni
hizmete girecek olan
kütüphanenin açılışını yaptı.
Bahçesaray Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Kasım
Erva ve Okul müdürlerinin
katılımıyla Bahçesaray
Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu bünyesinde yapılan Z
kütüphanesinin açılışı
yapıldı.
Özcan, ayrıca Bahçesaray’da düzenlenen satranç
turnuvasında dereceye giren
öğrencilere ödüllerini
takdim etti.
Haber:Arif KARAKAŞ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Murat Zorluoğlu,
Hayvan Bakım Evini ziyaret etti.
Tuşba ilçesi Özalp Yolu üzerinde
bulunan Van Büyükşehir
Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanlığına
bağlı Havyan Bakım Evini Vali
Murat Zorluoğlu eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte ziyaret etti. Vali
Zorluoğlu'nu Genel Sekreter
Yardımcısı Salih Allahverdi, Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Selim Elhansu ile bakım evi çalışanları karşıladı. Hayvan bakım evinde
incelemelerde bulunan Vali Murat
Zorluoğlu, hayvanların durumu ve

barınakta çalışan personel hakkında
bilgi aldı. Eksikliklerin biran önce
giderilmesi için talimat veren Vali
Zorluoğlu, hayvan barınaklarını
dolaşarak hayvanlarla yakından ilgilendi.

Başkan Koç’tan şehit
ailelerine ziyaret

YYÜ öğrenci konseyi, küçük Yusuf için seferber oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)
Öğrenci Konseyi tarafından beyin
felci teşhisi konulan ve yürüyebilmesi için 100 bin liraya ihtiyaç
duyulan 4 yaşındaki Yusuf Talha
Erkek adına bir yardım gecesi düzenlendi.
YYÜ Öğrenci Konseyi tarafından,
küçük yaşta beyin felci teşhisi konulan ve yürüyebilmesi için tedavi masraflarında 100 bin liraya ihtiyaç
duyulan 4 yaşındaki Yusuf Talha
Erkek adına bir yardım gecesi düzenlendi. Gecede açılış konuşmasının
ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Genel Sekreteri Yusuf Uzun, duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirdi. Düzenlenen gecede; Metin
Barlık konserinin ardından, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Tiyatro ve Halk
Oyunları Topluluğu aynı zamanda

Halk Oyunları
Bölümü tarafından
sergilenen tiyatro
gösterisi ve halk
oyunları da yer
aldı. Destek
sağlayan öğrenciler için sürpriz
çekilişler ve
ödüllü sorular ile
hediyeler verildi.
Gecenin sonunda
duygularını ve
teşekkürlerini dile
getirmekte zorlanan Yusuf Talha'nın
annesi Esma Erkek, "Bundan 12 gün
önce benim oğlumun doğum
günüydü. Anneannesi bir askılı pantolon almıştı. Tek istediğim bu pantolonu onun üzerinde ayakta iken

görebilmek. Buna vesile oldunuz.
Hepinize çok teşekkür ederim. Ne
söyleyeceğimi bilmiyorum" diye
devam ederken, Öğrenci Konseyi
Başkanı Emre Karaduman, "Minik
Talha'nın tedavi masraflarını karşılamak için çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmayan ve desteğini
esirgemeyen tüm öğrenci
arkadaşlarımıza, bizlere bu aşamada
gönüllü yardımcı olan başta halk
oyunları ve tiyatro topluluğumuz
başta olmak üzere tüm topluluklarımıza, hediyeleri ile geceyi cazip
kılan tüm kurumlarımıza ve duyarlı
halkımıza yürekten teşekkür ederim.
Tüm arkadaşlarımın gönlündekiler şu
an benim dilimde, tüylerimiz diken
diken. Çok mutlu ve gururluyuz"
dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri
Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet
Erez Koç, şehit ailelerini ziyaret
etti.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri
Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet
Erez Koç, Van’ın Erciş ilçesindeki
şehit ailelerini ziyaret etti.
'Emanetin emanetimizdir' programı kapsamında şehit ailelerini
ziyaret ettiklerini ifade eden
Başkan Koç, "Emanetin
emanetimizdir programı
kapsamında ilçedeki 5 şehit
polis ailesini gezdik. Ziyaretlerimiz esnasında
kendilerine vakfımız ve
çalışmalarımız hakkında bilgiler sunduk. Onlara asla
yalnız olmadıklarını ve
vakıf olarak daima yanlarında olduğumuzu ilettik.
Kendilerine deri yelek ve
deri mont hediye ettik. İlimiz ve ilçelerimizdeki gazi
ve şehit ailelerine ziyaretler-

imiz bundan sonra da devam edecektir” dedi.
Şehit ailelerinin ziyaretlerinden
oldukça memnun kaldığını da
ifade eden Koç, program kapsamında İlçe Kaymakamı ve
Belediye Başkan vekili Mehmet
Şirin Yaşarı’ı da ziyaret ederek,
çalışmaları hakkında kendilerine
bilgiler aktardıklarını söyledi.
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Özcan, satranç turnuvasını ziyaret etti
Bahçesaray Belediye Başkan
Yardımcısı ve Kaymakamı
Mehmet Özcan, ilçe çapında
düzenlenen satranç turnuvasını ziyaret ett.
Bahçesaray’da Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen satranç
turnuvasını ziyaret eden Kaymakam Özcan, burada turnuvayı
izleyerek, öğrencilerle sohbet etti.
Satranç Federasyonu yetkililerinden bilgi alan Özcan,
‘Öğrencilerimizin sosyal aktivitelere böylesine ilgi göstermesi gurur verici. Bahçesaray
ilçesinin de böylesine güzel
sosyal bir aktivite ile anılması da
gurur verici.’dedi.

Bahçesaray Kaymakamı
esnafı ziyaret etti
Bahçesaray Kaymakamı
Mehmet Özcan Bahçesray
ilçesindeki esnafı ziyaret
etti.
Özcan ve beraberindekiler
ilçe esnafını ziyaret ederek, esnafla sobet etti.
Esnafın taleplerini
dinleyen Özcan, esnafla
çay içti.
Haber: Arif KARAKAŞ

Haber: Arif KARAKAŞ

Özcan, okul ve konferans
salonunu ziyaret etti

Jandarmadan, “Suç mağduru
çocuklar” konulu eğitim semineri

Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin okul, pansiyon ve
konferans salonundaki devam eden tadilat çalışmalarını inceleyen
Özcan, yetkililerden bilgi aldı.
Bahçesaray İlçe Kaymakamı
Mehmet Özcan, Çok Programlı Anadolu lisesini ziyaret etti.
Bahçesaray Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nin okul,
pansiyon ve konferans salonundaki devam eden tadilat
çalışmalarını inceleyen
Özcan, yetkililerden bilgi
aldı. Özcan okul öğretmen
ve öğrencileriyle de sohbet
etti.
Haber: Arif KARAKAŞ

Van’da jandarma personeline yönelik “Suç
mağduru çocuklar” konulu eğitim semineri
düzenlendi.
Toplum merkezli güvenlik hizmetinin
kalitesinin artırılması, çocuklara karşı işlenen
suçların önlenmesi ve suç mağduru çocukların
topluma kısa sürede kazandırılması maksadıyla İl Jandarma Komutanlığında görev
yapan personele “Suç mağduru çocuklar”
konulu eğitim verildi. Eğitime Van Bölge ve
Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan

Uzm. Dr. Şafak Eray konuşmacı olarak
katılırken, söz konusu eğitimde katılımcı jandarma personeline çocuklara karşı işlenen
suçlar ve suç mağduru çocukların topluma
kazandırılması konularında bilgiler verildi.
Yetkililer, geleceğin teminatı çocuklarımıza
yönelik suçların engellenmesi, suç mağduru
çocuklarımızın en kısa sürede toplumsal
yaşama kazandırılmalarına yönelik çalışmaların tüm paydaş kurumlar ile işbirliği
içerisinde sürdürüleceği vurgulandı.

Kadın kursiyerlere “Yeni doğan
bebek bakımı” semineri
Van Merkez İpekyolu Belediyesinden kadın
kursiyerlere “Yeni doğan bebek bakımı”
semineri verildi.
İpekyolu Belediyesi, sağlıklı nesiller oluşmasına katkı yolunda anneleri bilinçlendirme amacıyla “Yeni doğan bebek
bakımı” konulu seminer düzenledi.
Belediye Kültür ve Sosyal işleri Müdürlüğü
organizasyonunda düzenlenen seminer,
İpekyolu Toplum Sağlığı Merkezi doktoru
pratisyen hekim Aşir Eren Seven tarafından
verildi.
Berivan Kültür-Sanat Merkezi’nde 5 ay

boyunca her perşembe günü 10.00-11.00
saatleri arasında verilecek seminerlerin
ilkinde bebeğin hayata sağlıklı başlaması
için, bebeğin hastaneden ayrılmadan önce
işitme taramasının yapılmasına, yeni doğan
sarılığına, topuk kanı aldırmanın önemine,
göbek ve çevresinin temiz ve kuru
kalmasına özen gösterilmesi gerektiğine, bebeğin banyosunun nasıl yapılması gerektiği
konularında bilgi verildi.
Ayrıca bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü
verilmesinin, emzirmeye 2 yaş ve ötesine
dek devam edilmesinin faydaları anlatıldı.
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Tuşba Belediyesi halka verdiği sözü tuttu
Van merkez Tuşba Belediye
Başkanı Doç. Dr. Fevzi
Özgökçe, başkanlık sürecinde
verilen sözleri yerine getirdiğini belirterek, “Halkımıza
verdiğimiz sözlerin yüzde
95’ini 3 yılda tamamladık”
dedi.
Tuşba Belediye Başkanı Doç.
Dr. Fevzi Özgökçe, 2017
yılında faaliyete geçirdikleri
hizmetleri ve yapımı devam
eden çalışmalar ile ilgili bilgi
verdi. Yapımı devam eden
İskele Sahil 1. Etap 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Tarihi
Van Evleri projesiyle ilgili
bilgi veren Başkan Özgökçe,
çalışmalarının devam ettiğini
bildirdi. Van halkının yaşam
standartlarını en yüksek dereceye çıkaracakları çalışmalara
imza attıklarını ifade eden

Özgökçe, şu ana kadar projelerini yüzde 99’unun tamamladığını ifade etti. Konuya
ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan
Özgökçe, “Tuşba Belediyesi
başta kalkınma ajansımız ile
bir proje hazırladı. Bu proje
neticesinde bir fizibilite yaptık.
Fizibiliteyle ‘Bu bölge acaba
düzelebilir mi?’ dedik. Van
İskele sahilinden, Yüzüncü Yıl
Üniversitesine kadar 5,5 kilometrelik alanın fizibilitesini
gerçekleştirdikten sonra, buranın Van’ın cazibe merkezi
haline getirilebilir dedik.
Bütçesini çıkardığımızda
bakanlıklardan ilgili fonlardan
destek arayışına girdik. DAP
desteğiyle Van’a yaklaşık 8 milyonluk bir proje ile engelli
parkından tutun, kafeteryasına

kadar, amfi tiyatrodan tutun,
çok amaçlı salonuna kadar şu
an projemizin yüzde 99
tamamlandı” dedi.
“Buralar cıvıl cıvıl olacak”
Projelerin tamamlanmasıyla
Tuşba’nın cıvıl cıvıl olacağını
ifade eden Özgökçe, “Za-

manında bu güzel memleketin,
bu güzel sahillerine dokunulmamış. İşte şimdi Van’ı seven
bütün bölge insanını 15 Temmuz Şehitler Parkı’na davet
ediyoruz. Bundan sonra buralar
cıvıl cıvıl olacak. Van’a
kazandırdığımız eserlerden bir
tanesi 15 Temmuz Şehitler
Parkı, tarihi Van evlerimiz, mahalle olarak bunları aktif olarak
kullanabilmek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Nasip olursa Haziran ayı
yüzme sezonunda halk plajlarımıza gideceğiz” şeklinde

konuştu.
“Van’ımızda sayısız parklar
yaptık”
Yıl içinde ilçeye birçok park
yaptıklarını sözlerine ekleyen
Özgökçe, “Bugüne kadar mahallelerimize, ailelerimizin
nefes alabileceği yeşil alanlar
yokken, hamdolsun bunları
sıfırdan oluşturduk. Halkın en
büyük ihtiyacı olan asfaltlarımızdı. Mahallelerimizde
yüzde 95’e varan bize ait yolların asfaltlanmasını tamamladık. 2018’de Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte Tuşba
Belediyesi ağındaki bütün yol-

ları da asfaltlayacağız.
Tuşba’nın ve Van’ın halkın
yaşam standartlarını en yüksek
dereceye çıkaracağımız alana
getiriyoruz” diye konuştu.
“Halkımıza verdiğimiz
sözlerin yüzde 95’ini 3 yılda
tamamladık”
Tuşba Belediyesi olarak halka
verdikleri sözlerin yüzde 95’ini
3 yılda yerine getirdiklerine
dikkat çeken Özgökçe, “Şu
anda sözümüz dışında kalan
yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Yüzde 5’likte bekleyen
sözlerimizin de projelerini
gerçekleştirdik. Allah nasip ederse 2018 yılında onları da
hayata geçireceğiz. Halkımıza
vermiş olduğumuz sözleri
yüzde 100 yerine getiriyoruz.
Allah nasip ederse yakın zamanda hizmet binamız, kültür
merkezimiz, kütüphanemiz,
Tuşba’nın alışveriş merkezi,
okulu ve çok önemli bir kompleksinde temel atma aşamasına gideceğiz. Allah nasip
ederse orada da Tuşba’nın
merkezini oluşturuyoruz" sözlerini tamamladı.

Van’da 2 ayrı minibüste
39 bin 500 paket
kaçak sigara ele geçirildi
Van’da polis ekipleri tarafından
yapılan 2 ayrı çalışma sonucu yurda
yasadışı yollarla sokulduğu tespit
edilen 39 bin 500 paket kaçak sigara
ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, il ve ilçelerinde
haksız kazanç sağlamak amacıyla
gümrük kaçağı ticareti yapan ve
nakleden şahıs/şahısların deşifresine
yönelik olarak çalışmaların aralıksız
sürdüğü belirtildi. Yapılan çalışmalar
kapsamında, 14 Aralık 2017 günü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri
tarafından Özalp ve Erciş karayolu
üzerinde oluşturdukları 2 ayrı uygulama noktalarında durumlarından
şüphelenilerek durdurulan 2 ayrı
minibüste arama yapıldığı belirtilen
açıklamada, “İlk minibüste yapılan
detaylı 13 bin paket, diğer minibüste
ise 26 bin 500 paket, toplamda 39 bin
500 paket olmak üzerinde TAPDK
bandrolü bulunmayan kaçak sigara
ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu
tespit edilen N.A., S.A. ve T.Y. isimli
şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan N.A.,S.A. ve T.Y.
isimli şüpheli şahıslar için haklarında
tanzim edilen tahkikat evrakları ile
birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest
kalmışlardır. İlimiz merkezinde ve
İlçelerimizde halkımızın huzur ve
güvenliğinin sağlanması, haksız
kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz
aralıksız ve kararlı bir şekilde devam
etmektedir” denildi.

Vali Zorluoğlu'nun okul ziyareti
Van Valisi Murat Zorluoğlu, İpekyolu
ilçesindeki Mehmetçik Selen İmam
Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek,
okul idarecileri ve öğrencilerle bir
araya geldi.
1986 yılında eğitim-öğretime açılan
ve 80 öğrencisi bulunan okulda incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu
sınıfları dolaşarak, sohbet ettiği
öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilerden hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalarını isteyen Vali
Zorluoğlu, 35 yıl önce kendisinin
de İmam Hatip Ortaokulunda
okuduğunu anlatarak kendi eğitim
hayatından örnekler verdi. Zamanın
çok çabuk geçtiğine vurgu yapan
Vali Zorluoğlu, “Sizi bu şekilde
görünce 35 yıl geriye gittim. 35 yıl
önce ben de sizin gibi bir İmam
Hatip Ortaokulu öğrencisiydim. Sizlerden beklentimiz yüksek. Geleceğimizi sizlere devredeceğiz.
Kendinizi çok iyi hazırlamanız
gerekiyor. Sadece öğretmenlerinizin
verdikleriyle yetinmeyeceksiniz.
Ülkemizin en önemli gücü genç nüfusa
sahip olmasıdır. Avrupa ülkeleri gittikçe
yaşlanıyor. Çok şükür ülkemizde ciddi
oranda genç nüfus var. Eğer biz çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe iyi şekilde hazırlarsak, Türkiye eminim bu
yüzyılda dünyanın en önemli güçlerinden biri olacak. Bunu sizler başaracaksınız. Biz inşallah sizlere bu alt
yapıyı hazırlamaya çalışıyoruz. Ama sizler bizleri aşacaksınız inşallah.
Gençler, hiçbir zaman ümitsizliğe
düşmeyin. Biliyorsunuz Kur’an-ı Kerim’in hükmüdür, Allah’ın kelamıdır.
Her zaman umudunuzu koruyun.
Çünkü mücadele ettiğiniz sürece mutlaka sonuca varır, başarılı olursunuz.
Çok çalışın, çok kitap okuyun. Film de

izleyin, tiyatroya da gidin. Spor yapın,
arkadaşlarınızla vakit geçirin. Ama
bunların hepsini belli bir seviye ve plan
dâhilinde yapmaya gayret edin. Şimdiden çalışmaya başlarsanız emin olun
üniversite sınavı sizin için daha kolay
olur. İnanıyorum bu sınıfımızda, bu
okulumuzda çok sayıda çocuğumuz,
üniversite sınavında çok iyi yerleri
kazanacak ve gelecekte birer doktor,
hâkim, savcı, kaymakam, öğretmen olacak” dedi.
Sınıfları ziyaretinde kız çocuklarının
erkeklerden daha fazla olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Vali
Zorluoğlu, “Kız çocuklarımızın okuması memnuniyet verici. Kızların
üniversite okuması, sosyal hayata, iş
hayatına daha fazla katılması hakikaten
bizim de devlet olarak hedeflerimizden
biridir. Kız çocuklarımızın mutlaka
okullara getirilmesi şarttır. Bu, bölgede
hakikaten çok önemli bir konudur. Böl-

genin hassasiyetleri hepimizin
malumudur. Bu insanların terörle ilgili yaşadıkları sıkıntılar ortadadır.
Bu sorunun çözümü, orta ve uzun
vadede tamamen eğitimle alakalıdır.
Biz mücadelemizi güvenlik güçleri
eliyle zaten başarılı şekilde yapıyoruz. Ama esas operasyonları öğretmenlerimizden bekliyoruz.
Operasyondan kastım çocuklarımızın doğru ve bilinçli şekilde
yetiştirilmesidir. İnşallah bu hedeflerimize sizlerle birlikte ulaşacağız.
Ben maddi imkânı iyi olmayan bir
ailenin çocuğu olarak okudum.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti bütün
vatandaşlarına, çocuklarına, gençlerine eşit imkânlar sunuyor. Herkes
gerçekten eğer kendini iyi yetiştirir,
iyi çalışır ve başarılı bir şekilde aşamaları geçerse mutlaka çok iyi yerlere gelir. Allah yardımcınız olsun.
Sizlere eğitim hayatınızda üstün
başarılar temenni ediyor, hepinize
yürekten başarılar diliyorum. Allah’a
emanet olunuz” diye konuştu.
“Eğitim ve okullaşma alanında
Türkiye ortalamasının altındayız“
Daha sonra öğretmenler ve okul idarecileriyle de bir araya gelen Vali Zorluoğlu, öğretmenler odasında yaptığı
konuşmada Van’ın akademik
başarısının yükseltilmesi için yoğun
çaba gösterdiklerini ifade ederek,
“Eğitim alanında Türkiye ortalamasının
altındayız. Tam gün eğitime geçişte eksiğimiz var. Okullaşmamız da Türkiye
ortalamasının altında. Bu ortalamayı
yakalamak için hepimizin çaba sarf
etmesi, daha büyük özveri ve fedakârlıkla çalışmamız lazım. Birçok şey
öğretmenlerimizin elinde. Bütün zorluklara, sıkıntı ve engellere rağmen
öğretmenlerimizin, okul idarecilerim-

izin gayret göstererek çocukların geleidarecilerimize, müdürlerimize daha
ceğinde büyük farklılıklar oluşturabileçok iş düşüyor. Okula gelmek duruceklerine inananlardanım. İlkokul
munda olup da gelemeyen çocuköğretmenimin benim üzerimde çok
larımızın mutlaka takip edilmesi,
olumlu etkisi vardır. Öğretmenim olsorunları varsa sorunlarının tespit
masaydı ben şimdi çok farklı bir hayat
edilmesi, çözülebilecekse çözülmesi,
ve noktada olacaktım. Siz öğretmenlerçözülemezse bir üst merciye ulaştırılden bir isteğim var: Sadece mesai
masını istiyoruz” ifadelerini
içerisinde rutin öğretmen-öğrenci ilişkkullandı.Okul ziyaretinde ‘Orisi içerisinde değil, çocuklar için çok
taokullararası en güzel ezan okuma
farklı bir rol model olmanızı istirham
yarışmasında’ birinci olan 6. sınıf
ediyorum. Bütün okullarımızın tam gün öğrencisi Serkan Sarıbulak’tan dineğitime geçmesi için ilave iki binin üzlediği ezandan oldukça etkilenen Vali
erinde dersliğe ihtiyacımız var. Biz arsa Zorluoğlu, sesini çok beğendiği
çalışması başlattık. Belediyelerin aröğrencinin Valilik tarafından da ödülsalarını yeni okulların yapılması için
lendirilmesi talimatını verdi. Vali Murat
ayırdık. Okullarımızın eksikliklerini giZorluoğlu’nun Mehmetçik Selen İmam
dermek için yerel kaynakları kullanıyHatip Ortaokulu ziyaretine, Vali
oruz. Etüt merkezleri açtık. Şu anda
Yardımcısı Sinan Aslan ve İl Milli
sadece büyükşehir belediyesi binin üzEğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin de
erinde liseyi bitirmiş, üniversiteye
katıldı.
hazırlanan öğrenciye, iyi imkânlarla
üniversiteye hazırlık kursu veriyor.
İlçelerle birlikte 2
bin öğrenci bu
kurslardan faydalanıyor. Bu etüt
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merkezlerinin
sayısını artıracağız.
İmtiyaz Sahibi
Gelecek yıl, son
Mehtap AKARSU
sınıf öğrencilerine
de böyle bir imkân
sağlayacağız. Bu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
şehirde akademik
Nihat AKARSU
başarıyı artırmaya
çalışırken, bir
taraftan da yeni
Dizgi ve Baskı
okullar yapmak isKERİM OFSET & MATBAACILIK
tiyoruz. Okullaşma
Çarşı İçi PTT Yanı Bahçesaray
oranını artırılTelefon : (0 432) 751 24 24
masında öğretmene-mail:
bahcesaraysesi@hotmail.com
lerimize,
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BAHÇESARAY KAYMAKAMI
SATRANÇ KURSİYERLERİNİ ZİYARET ETTİ
Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
desteğiyle Satranç Federasyonu
tarafından açılan "Satranç Antrenörlük
Eğitimi" kursuna katılanları sınıflarında
ziyaret eden Özcan’a, Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Kasım Erva tarafından
katılım plaketi takdim edildi.

Bahçesaray Kaymakamı Mehmet
Özcan, Satranç Eğitimi kursiyerlerini ziyaret ett.
Bahçesaray İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü desteğiyle Satranç Federasyonu tarafından açılan "Satranç
Antrenörlük Eğitimi" kursuna
katılanları sınıflarında ziyaret eden
Özcan’a, Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Kasım Erva tarafından
katılım plaketi takdim edildi.
Haber: Arif KARAKAŞ

MASA TENİSÇİ KIZLARIMIZDAN ALTIN GALİBİYETLER
Masa Tenisi Süper Lig ve 3.Lig
3.Etap müsabakalarına katılan Bayan
Masa Tenisi Takımı sporcularımız
Sivas ve Kırşehir illerini mağlup ederek Altın kupa ve madalyanın sahibi
oldular.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
2017 faaliyet programında yer alan ve
İzmir ilinde yapılan Masa Tenisi
Süper Lig ve 3.Lig 3.Etap müsabakalarına katılan, Van Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
bayan masa tenisi kız takımı ilk gün
karşı karşıya mücadele ettikleri Sivas
Gençlik Spor Bayan Masa Tenisi
Takımını, ikinci gün ise Kırşehir
Gençlik Spor Masa Tenisi takımlarını
3-1'lik sonuçlarla mağlup eden, Van’lı
Bayan Masa Tenisçiler Altın kupa ve
madalyanın sahibi oldular.
İzmir Halkapınar Spor Salonunda 32
erkek, 32 beyan toplamda ise 64
takımın katılımı ile gerçekleştirilen

Süper Lig ve 3.Lig 3.etap müsabakalarında Van adına katılım sağlayarak mücadele eden, Van Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Bayan Masa Tenisi Takımı sporcuları
rakipleri olan Sivas ve Kırşehir Bayan
Masa Tenisi Takımlarını 3-1’lik skorlarla mağlup edip müsabakalardan 2
kupa ve 4 madalya kazanarak büyük
bir başarıya imza attılar.
Yapılan müsabakalar sonunda açıklamalarda bulunan, Van Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Masa Tenisi Antrenörü Mahmut Kurt
ise konuşmasında şu ifadelere yer
verdi; Türkiye Masa Tenisi Federasyonumuzun 2017 faaliyet programında
yer alan ve İzmir ilimizde ülkemiz
geneli 64 takımımızın katılımı ile
gerçekleştirilen, Masa Tenisi Süper
Lig ve 3.Lig 3.Etap Şampiyonasından
madalyalar kazanan bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. “Büyük

emekler vererek, yoğun antrenmanlar
ile hazırlanıyoruz her şampiyonaya,
inşallah bundan sonra katılacağımız
tüm şampiyonlarda başarının bizlerle
olacağına inanıyoruz. İlimizde son 3
yılda düzenli ve programlı bir şekilde
devam eden çalışmalarımız ile gerek
sporcu, gerek ilimiz adına katılım
sağladığımız müsabakalardaki
başarılarımızın artış göstermesi bizlere bu başarıları kazandırmaktadır.
Bu başarılara imza atan ve bu
başarıların gerçekleşmesinde emeği
geçen bütün sporcularımızı bir kez
daha yürekten kutluyor, bundan sonraki katılacakları karşılaşmalarında
başarılar diliyoruz. Buradan son
olarak ilimiz adına bu aldığımız güzel
başarılarımızda bizlerden desteklerini
esirgemeyen başta il müdürlüğümüz
olmak üzere bütün emeği geçenlere
kendim ve sporcularım adına çok
teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Cad.
Nur Baba 1. Sokak No:8/D VAN
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