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Özcan’dan Bakan Ceylan’a ziyaret
Van’da Kent
meydanı için
çalışmalara başlandı

Van şehir merkezi için
planlanan kent meydanı
çalışmalarına, Vali
Murat Zorluoğlu
başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı ile
başlandı. Cumhuriyet
Caddesi ile Müze Sokak
arasında belirlenen 25

Özcan ve beraberindekiler Ankara’da
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet-

lerini dile getiren Ceylan, Özcan ve beraberindekilere teşekkür etti.
haberi 3’te

dönüm arazi üzerinde
hayata geçirilecek proje
için Vali Konağında
düzenlenen toplantıda,
ilk olarak kent meydanın
animasyon şeklinde
hazırlanan taslak görselleri katılımcılarla paylaşıldı. 2’de

Usta
öğreticilerden
kadro talebi

Van'da Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Dernek
Federasyonu ile Van İl Temsilciliği tarafından meslek
eğitimcileri ve usta öğreticilere yönelik federasyon
bilgilendirme seminer düzenlendi.
Van Şoförler ve Otomobilciler Derneği toplantı salonunda düzenlenen seminere, Meslek Eğitimcileri
Usta Öğreticiler Dernek Federasyonu Başkanı Dilek
Bayındır, THF Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü
Özçetin Karacan, Usta Öğreticiler Derneği Van İl
Temsilcisi Şaban Avcıoğlu, bazı il temsilcileri ve usta
öğreticiler katıldı.
haberin devamı 4’te

Van kent müzesi çalışmaları
takvime bağlandı
Van Kent Müzesi’nin
hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar devam
ediyor.
Müze ile ilgili ikinci
toplantı Vali Murat Zorlu-

Van Bahçesaray Kaymakamı Mehmet
Özcan,Ankara’da bazı ziyaretlerde bulundu.
Van Bahçesaray Kaymakamı Mehmet

oğlu başkanlığında Vali
Konağında gerçekleştirilirken, toplantıda
müzenin yapım aşamaları
da takvime bağlandı.
devamı 4’te

Özcan’dan Çiftçi’ye
ziyaret

Van Bahçesaray Kaymakamı
Mehmet Özcan,Ankara’da bir dizi
ziyaretlerde bulundu.
Bahçesaray Kaymakamı Mehmet

Lösemili çocuklar
yeni yılı erken
kutladı

Özcan ve beraberindekiler Ankara’da
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı
Fatih Çiftci’yi makamında ziyaret ettiler. devamı 3’te

Yazar Hakan
Pütün'den liseli
gençlere şiir dinletisi
HABERİ 2’DE...

Van’da lösemili çocuklar
yeni yılı erken kutladı.
Lösemili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV) tarafından
Van’daki lösemi ve
kanser hastaları için Yılbaşı Partisi düzenledi.
Elite World Van Hotel’de
düzenlenen partide
lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi. Partide
bir açıklamada bulunan

LÖSEV Sosyal
Hizmetler Doğu Anadolu
Bölge Sorumlusu Burcu
Erdoğdu, üç günlük Van
ziyaretleri kapsamında
resmi kurumları ve ev ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, bugünde
lösemili çocuklar için
erken yılbaşı partisi
düzenlediklerini söyledi
devamı 5’te
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Van’da Kent meydanı için
çalışmalara başlandı
Van şehir merkezi için planlanan kent meydanı çalışmalarına, Vali Murat
Zorluoğlu başkanlığında
gerçekleştirilen ilk toplantı
ile başlandı.
Cumhuriyet Caddesi ile
Müze Sokak arasında belirlenen 25 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek
proje için Vali Konağında
düzenlenen toplantıda, ilk
olarak kent meydanın animasyon şeklinde hazırlanan
taslak görselleri katılımcılarla paylaşıldı. Şehrin vizyonu açısından
projenin çok önemli olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, proje paydaşlarından kısa süre içerisinde
fizibilite çalışmasının tamamlanmasını ve uygulama projesinin
hazırlanmasını istedi. Van’da öncelik sırası bakımından kent meydanı
projesinin ilk sıraya yazılabileceğini
belirten Vali Zorluoğlu, “Bu proje
Van için en önemli hizmetlerden

biridir. Süratle realieze edilmesi ve
gerekli adımların kısa sürede atılması için İpekyolu Kaymakamlığını
koordinasyon için görevlendirdik.
Büyükşehir belediyesi teşkilatı da
istenen her şeyi eksiksiz yerine getirecek. Diğer boyutlarıyla da çok
hızlı ilerletmemiz gereken bir projedir” diye konuştu.
Projenin kent merkezine ayrı bir
hava katacağını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Kent meydanı, 2019 için de

çok önemli bir çalışma.
En kısa sürede uygulama
projesi tamamlanacak. İlgili bakanlıklarla da bu
konuda görüşmeler yapacağım. Belediyelerin
bizde olması büyük bir
avantajdır. Çünkü böyle
projeler farklı illerde
kolay kolay yapılamadığı
gibi sorun olabiliyor. 25
dönümlük bu meydan,
Van’ın gelecek 100
yılında çok önemli bir
mekan olacak. Bundan dolayı biz
bugünkü avantajımızı iyi kullanıp
bu projeyi hemen hayata
geçirmeliyiz. Doğal bir cazibe
merkezini, Van’a kalıcı bir meydanı
kazandırma amacındayız. Biz
paradan vazgeçmezsek bizden sonra
hiçbir belediye vazgeçmez. Parayı
değil, insanları düşüneceğiz. İnşallah 2019’un 15 Temmuz’unu burada
idrak edeceğiz. Bu çalışmanın sonu
hayırlı olacaktır. İnanıyorum Vanlılar, bu projeyi hayata geçirenlere
dua edecektir” şeklinde konuştu.
Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı
İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Cemil Öztürk, DAKA Genel
Sekreteri Halil İbrahim Güray,
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın ve Genel
Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer
katıldı.

Yazar Hakan Pütün'den liseli
gençlere şiir dinletisi
Vanlı yazar, şair Hakan Pütün, “Şiirin şair ile buluşması” etkinlikleri
çerçevesinde liseli öğrenciler ile bir
araya geldi.
Van Atatürk Lisesi “Şiirin şair ile
buluşması” etkinlikleri çerçevesinde
Mevlana ve hoşgörü haftasında
yazar, şair Hakan Pütün tarafından
yapılan şiir dinletisi ve söyleşi
büyük beğeni topladı. Gençlerle
Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerinin hayatı, güzel ahlakı ve şiirlerinin yer aldığı program
gençlerden tam not aldı. Programda
Mevlana şiirleri ve gençlerle soru
cevap şeklinde söyleşi yapan Pütün,
“Program beni ziyadesi ile mutlu
etti. Işıl ışıl, pırıl pırıl gençlere bir

nebzede olsa faydalı olabildiysem
ne mutlu bana” dedi.
Okul müdürü Nevzat Taşdemir,

“Bugün gençlerimize güzel sesi ve
yorumu ile yaşattığı doyumsuz şiir
ziyafetinden dolayı Vanlı yazar şair
ve yorumcu kardeşimiz Hakan
Pütün'e teşekkür ediyoruz” dedi.
Edebiyat öğretmeni Oya Orhun ise,
“Düzenlenen etkinliklerin öğrenciler
üzerinde çok olumlu etkilerini
görmekteyiz. Böylesine güzel organizasyonlar her zaman gençlerde
ayrı bir yer edinmekte. Hakan Pütün
beyefendi güzel sesi ve doyumsuz
yorumları ile bugün bizleri adeta
mest etti çok teşekkür ediyor
tekrarını bekliyoruz” dedi.
Program sonrası Hakan Pütün
gençlere Iraz isimli şiir ve öykü
kitabından imzalı hediye etti.
Gençlerde yazar hakan Pütün'e
çiçek takdim etti.
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Van'da Aralık ayı yağmur
ayı oldu

Her yıl kasım ayından itibaren
Van'da etkisini gösteren kar bu yıl
yerini yağmura bıraktı. Van’da 2
günden bu yana yağan yağmur
vatandaşı şaşırttı.
Son 2 gündür yurdun büyük bir
bölümünü etkisi altına alan kar
yağışı, Van’da ise yağmur şeklinde
görülüyor. Kasım ayı ile birlikte
sürekli kardan dolayı gündeme gelen
Van'da, bu yıl ise kar yerine yağmur
yağıyor. Van’da her yıl kasım ayı ortalarında başlayan ve etkisini

gösteren karın aralık ayının son haftası olmasına rağmen yağmaması
üzerine vatandaşlar “Allah’ın
takdiridir” dedi.
Havasının yağmurlu ve sıcak
geçmesini arzu ettiklerini belirtirken
vatandaşlar, “Kış burada ağır geçer.
Ama bu yıl Allah’ın takdiri kar yerine yağmur yağıyor. Yağmurla birlikte de havalar da sıcak. Her yıl
kardan dolayı biz etkileniyorduk,
şimdi de batıdaki iller biraz etkilensin” dediler.

Sokak hayvanları
İpekyolu’nda mutlu

V

an merkez İpekyolu
Belediyesi ile Van Bölge
Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan protokolle
sokak hayvanlarının yemek ihtiyacının karşılanması adına yeni bir
umut oldu.
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar
çerçevesinde, önceden atık ekmek-

lerin değerlendirilmesine yönelik
çalışmaların kapsamı genişletilerek,
kamu ve özel sektördeki kurumların
atık yemeklerinin değerlendirilmesi
hedeflendi.
Bu kapsamda Van Bölge Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile imzalanan
protokol çerçevesinde, ilk aşamada
50 kilo atık yemek ile, 20 kilo bayat
ekmek, belediye tarafından eskimiş
çöp bidonlarından yapılan kulübeler
ve ekiplerin kontrolündeki alanlarda sokak hayvanlarına dağıtıldı.
İpekyolu Belediyesi’nin
özellikle kış aylarında
yiyeceğe ulaşmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının ihtiyacını
karşılamaya yönelik projesinin kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
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Özcan’dan Bakan Ceylan’a ziyaret
Jandarma ve polisten
ortak asayiş uygulaması
Van'da jandarma ve polis tarafından
müşterek düzenlenen “Türkiye güven
ve huzur” uygulaması kapsamında
jandarma ekipleri, 115 ekip ve 647
personelin katıldığı uygulamada 5 bin
303 şahsın sorgulaması yapılırken 2
bin 612 araç da kontrol edildi.
Van Valiliğinin koordinasyonunda,
vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç
işleme arasındakilerin caydırılması,
aranan şahıs ve araçlar ile her türlü
suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl
Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından ülke geneli ile eş zamanlı olarak
müşterek “Türkiye güven ve huzur
uygulaması” gerçekleştirildi. iki aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada 18:30 20:30 saatleri arasında
sabit yol kontrolü, araç ve şahıs araması yapılırken 21:00 23:00 saatleri
arasında vatandaşlarımızın yoğun
olarak bulunduğu umuma açık yer-

Van Bahçesaray Kaymakamı
Mehmet Özcan,Ankara’da bazı ziyaretlerde bulundu.
Van Bahçesaray Kaymakamı
Mehmet Özcan ve beraberindekiler
Ankara’da Çevre ve Şehircilik

Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Ceylan,
Özcan ve beraberindekilere
teşekkür etti.

İpekyolu Belediyesinden
“kanser taraması” semineri

Van merkez İpekyolu Belediyesi
tarafından “kanser taraması” semineri düzenlendi.
İpekyolu Belediyesi’nin, sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek
amacıyla düzenlediği seminerlerin
bu haftaki konusu kanser taramasıydı. İpekyolu
Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler
Müdürlüğü koordinasyonunda
düzenlenen ve
Berivan KültürSanat Merkezi’nde 5 ay
boyunca her hafta
verilecek seminerlerin üçüncüsü
pratisyen hekim
Vedat Kavak
tarafından veridi.

Kadın kursiyerlerin bulunduğu 250 katılımcıya, “2005 ve 2030'da
kanser oranları, cinsiyete göre Türkiye’de
en sık görülen kanserler, kanserde ölümün en
sık nedenleri, kanserden korunma ‘önleme,
tarama ve erken tanı’
evreleri, meme kanseri,
kendi kendine meme
kanseri taraması,
serviks kanseri,
kolorektal kanser,
malin melanom, prostat
kanseri” konularında açıklayıcı bilgiler verildi.
Seminer sonrasında katılımcılara
hastanelere düzenli giderek detaylı
sağlık taraması ve kanser taraması
yaptırmaları gerektiğini hakkında
uyarılarda bulundu.

lerde kontroller gerçekleştirildi. Jandarma bölgesinde 115 ekip ve 647
personelin katıldığı uygulamada 5 bin
303 şahsın sorgulaması yapılırken 2
bin 612 araç da kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan
aranan 4 şahıs yakalanırken, 5 şahıs
hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada görevli jandarma trafik timleri tarafından 36 araç
sahibine 16 bin 254 TL idari para
cezası uygulanırken, 14 araç trafikten
men edildi. Ana yollar üzerinde
gerçekleştirilen uygulama ile eş zamanlı olarak kaçaklara yönelik tali
yollarda gerçekleştirilen aramalarda
ise Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yaptıkları aramada 9 bin 680
paket kaçak sigara ele geçirildi. Yetkiler, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik
uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.

Ayrıca Bakan Ceylan, ziyaretle ilgili olarak da twitter sayfasında
Özcan ve beraberindekilere
teşekkür içeren bir yazı paylaştı.
Haber:Arif KARAKAŞ

Özcan’dan Çiftçi’ye ziyaret
Van Bahçesaray Kaymakamı
Mehmet Özcan,Ankara’da bir dizi
ziyaretlerde bulundu.
Bahçesaray Kaymakamı Mehmet
Özcan ve beraberindekiler
Ankara’da Gümrük ve Ticaret
Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci’yi
makamında ziyaret ettiler.
Yapılan ziyaretten dolayı Bahçesaray Kaymakamı Mehmet Özcan
ve beraberindekilere teşekkürlerini
bildiren Bakan Yardımcısı Çiftci, ziyaretle ilgili olarak sayfasında bir
yazı yayınladı.
Haber:Arif KARAKAŞ

SP Van’ın sorunlarını ve çözüm önerilerini kitapçık haline getirdi
Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı
tarafından ‘Van’ın sorunları ve çözüm
önerileri’ 12 başlık altında kitapçık haline getirildi.
SP Van İl Başkanlığı tarafından Van’ın
sorunları ve çözüm önerileri kitapçık
haline getirildi. 12 maddeden oluşan
‘Van’ın sorunları ve çözüm önerileri’
adlı kitapçık ile ilgili bir basın toplantısı
düzenlendi. Bir otelde gerçekleşen
toplantıya SP Van İl
Başkanı Özay İlhan, ilçe
başkanları ve il yönetimi
katıldı. Burada konuşan SP
Van İl Başkanı Özay İlhan,
kentin sorunlarını ve
çözüm önerilerini kitapçık
haline getirdiklerini belirterek, bu sorunların 12
madde halinde ele
alındığını söyledi. Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan sanayi ve
teknolojiye, sınır

ticaretinden ulaşıma, spordan Van denizi
ve turizmine kadar bir çok alanda
Van’ın sorunlarını ve çözüm önerilerini
kaleme aldıklarının altını çizen Başkan
İlhan, “Van’ın sorunlarının ve çözüm
önerilerinin daha önceki belediye
başkanları ve milletvekilleri tarafından
raporlar halinde ele alındığını düşündük.
Ancak son zamanlarda böyle bir çalışmanın olmadığını gördüğümüz için

teşkilat mensuplarımızla böyle bir çalışmayı yaptık. Alanında uzman olan ve
farklı kesimden arkadaşlarla istişare yaparak sade bir kitapçık olarak sunmaya
çalıştık. Umuyoruz bu kitapçık, Van’ın
yararına olur. Hala hazırda memleketi
yönetenler tarafından çözüm önerilerimiz dikkate alınır ve sorunlarımız
çözüm bulunur diye düşünüyor SP
olarak iktidarın bu kitapçıktan istifade
edip Van’a katkı sunmasını arzu
ediyoruz” dedi.
İktidara geldiklerinde Van’ın sorunlarını çözeceklerinin sözünü veren
İlhan, “SP olarak sorunları ve
çözüm önerilerini sunduğumuz kitapçıkta şunun da sözünü veriyoruz. İnşallah yerelde ve genelde
iktidara geldiğimizde bu sorunların
tamamına çözüm üreteceğiz ve
Van’ı sorunsuz bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Toplantı soru-cevap bölümü ile
sona erdi.
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Usta öğreticilerden kadro talebi
Van'da Meslek Eğitimcileri Usta
Öğreticiler Dernek Federasyonu ile
Van İl Temsilciliği tarafından meslek
eğitimcileri ve usta öğreticilere
yönelik federasyon bilgilendirme
seminer düzenlendi.
Van Şoförler ve Otomobilciler
Derneği toplantı salonunda düzenlenen seminere, Meslek Eğitimcileri
Usta Öğreticiler Dernek Federasyonu Başkanı Dilek Bayındır, THF
Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü
Özçetin Karacan, Usta Öğreticiler
Derneği Van İl Temsilcisi Şaban
Avcıoğlu, bazı il temsilcileri ve usta
öğreticiler katıldı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Usta
Öğreticiler Derneği Van İl Temsilcisi
Şaban Avcıoğlu, “Bizler Halk Eğitim
Merkezlerinde görev yapan kadrosuz
usta öğreticileriz. Bilindiği üzere
Halk Eğitim Merkezlerinde asıl işi
yapan bizleriz fakat hak ettiğimiz

değeri alamıyoruz. Bugün burada olmamızın sebeplerinden biride birlikteliğimizi sağlamalıyız ve hep
birlikte taşın altına elimizi değil artık

gövdemizi de koymalıyız. Ben il
temsilciniz olarak her şeye varım ve
sizlerin de destekleri ile bu yolda beraber yürüyerek daha da güçlü olacağız. Katılımlarınızdan dolayı
hepinize teşekkür ederim” dedi.
Yapılan açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu üyesi Hasan
Hüseyin Solmaz tarafından usta
öğreticilerin hakları konusunda bilgilendirme açıklamasının ardından
usta öğreticilerin kadroya geçmeleri
gerektiğini söyleyen Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Dernek Federasyonu Başkanı Dilek Bayındır
ise, “Meslek Eğitimcileri Usta
Öğreticiler Dernek Federasyonumuz
8 Aralık 2017’de 9 derneğimiz ile
birlikte kurulmuştur. Federasyonu-

muzu kurmaktaki amacımız bizim
tamamen özlük haklarımızın elde
edilmesinin mecburiyetinden olan
bir zorunlulukla biz bu federasyonu-

muzu kurmuş bulunmaktayız. Biz
nasıl güçlü olacağız? Biz birlikte ve
beraberlikte güçlü olabileceğiz ve
bunu nasıl sağlayabileceğiz? İllerimizde derneklerimizi oluşturacağız ve
derneklerimize ilimizde, ilçemizde,
köylerimizde ve kasabalarımızda bulunan usta öğretici arkadaşlarımız
kendi il ve ilçelerindeki derneklerimize üye olacaklar ve dernek faaliyetlerinde bulunacaklar. Üye
arkadaşlarımız projeler yapacaklar
hem kendilerine hem de dernek
adına. Biz inanıyoruz ki ilerleyen
yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı bu federasyonlar ile birlikte proje içerisine
girecekler çünkü yalnızca bizim federasyon bütün meslek dallarını
içerisinde barındıran bir federasyondur” şeklinde konuştu.
Düzenlenen seminerin sonunda soru
ve cevap kısmının ardından program
son buldu.

CMC Van’da çağrı merkezi kurdu Van kent müzesi çalışmaları
takvime bağlandı

Merkezi İstanbul’da bulunan
CMC Türkiye, Van’da çağrı
merkezi kurdu.
CMC Türkiye Van’da kurduğu
çağrı merkezi ile ilgili bir basın
toplantısı düzenledi. Elite World
Van Hotelde düzenlenen basın
toplantısına CMC Türkiye Genel
Müdürü Aytaç Aydın, Van Ticaret
ve Sanayi Odası (Van TSO)
Başkan vekili Yavuz Karaman,
Van TSO yönetim kurulu üyeleri,
iş adamı Osman Halitoğulları,
ulusal ve yerel basın mensupları
katıldı. Burada bir konuşma
yapan CMC Türkiye Genel
Müdürü Aytaç Aydın, Van’da kurulan çağrı merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Van’ın
şartlarını çağrı merkezi için
uygun gördükleri için yatırım
yaptıklarını belirten Aydın,
“Türkiye’de birçok ili değerlendirdik ve Van, farklı boyutlarda öne çıktı. Van’ı
değerlendirirken birçok kritere
baktık. Bu kriterlerin tamamı bize
burada iş yapmamızın cazip
olduğunu gösterdi” dedi.
CMC Türkiye olarak yabancı bir

fon yatırımı olduklarını ifade
eden Aydın, “Biz sadece çağrı
merkezi şirketi değiliz. Aynı zamanda iş süreçlerinin dış kaynak
kullanımı ile de ilgiliyiz. Sosyal
medya yönetimi, yazılım
geliştirme, doküman işlemle,
süreçlerin işlenmesi, operasyonel
süreçlerin yapılması ve
dolayısıyla sadece çağrı merkezi
odaklı değil, büyün süreçleri müşterilerimiz için yönetiyoruz.
Bunun için de hem teknolojiye
hem de insana yatırım yapıyoruz.
Burası aslında bir okul gibidir.
Aynı zamanda kalifiye eleman da
yetiştirmiş olacağız” ifadelerini
kullandı.
Van Valiliği başta olmak üzere
Van milletvekillerinin, Ticaret ve
Sanayi Odasının desteği ile daha
da cesaretlendiklerini dile getiren
Aydın, kendilerinde bu desteğin
bundan sonra da süreceği inancı
doğduğunu söyledi. İlk etapta 500
kişinin çalışacağı çağrı
merkezinde hedeflerinin 2018 yılı
sonuna kadar bin kişi olduğunu
vurgulayan Aydın, “İlk aşamada
500 kişilik bir yer açtık. Şu anda

bunun 350’ye yakını dolu. 2 tane
projeyle açtık. Bir tanesi çok
büyük bir telefon operatörü, bir
tanesi de bir internet şirketi. Bu
projeye biz çok inanıyoruz.
Teknolojik şirketlerin süreçlerini
yönetmeyi çok istiyoruz. İki tane
yeni müşterimizi de önümüzdeki
ayda buraya getireceğiz. Şubat
ayında 500 kişiye ulaştıracağız.
Hedefimiz 2018 sonunda bin
kişiye ulaşmak, sonrasında da
bunu 2 binli rakamlara çıkarmaktır” şeklinde konuştu.
Van TSO Yönetim Kurulu
Başkan vekili Yavuz Karaman ise
iş adamı Osman Halitoğlullarının
çabaları ve gayretleri sonucu
böyle bir yatırımın Van'a
kazandırıldığını belirterek, "CMC’nin ilimizde yatırım yapması
bizler için çok kıymetli ve değerlidir. CMC ile ilk görüşmelerimizde bu yatırımın Van için
önemini biliyorduk ve tüm
imkânlarımızı kendilerine sunduk
sunmaya da devam edeceğiz.
CMC’nin Van da olması; kentimize istihdam sağlamasının
yanında ilimizin marka değerine
de büyük katkı sağlamıştır.
İnanıyoruz ki bu denli uluslararası bir firmanın ilimiz de
yaptığı yatırım, ilimize ulusal ve
uluslar arası yatırımların gelmesine vesile olacaktır.
Bu kapsamda bu yatırımların ilimize gelmesinde emeği olan
herkese teşekkür ediyorum" dedi.
İş adamı Osman Halitoğulları’nın
kısa bir konuşma yaptığı toplantı
soru cevap ile sona erdi.

Van Kent Müzesi’nin hayata
geçirilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor.
Müze ile ilgili ikinci
toplantı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Vali
Konağında gerçekleştirilirken, toplantıda müzenin
yapım aşamaları da takvime
bağlandı. Toplantıda, Van’ın
en eski okulları arasında yer
alan Endüstri Meslek Lisesinin kent müzesine
dönüştürülmesi için
yürütülen çalışmaların güncel durumu sinevizyon
eşliğinde katılımcılara aktarılırken, kent müzesi projesinin önemine dikkat
çeken Vali Zorluoğlu, müze

konseptinin bir parçası
olarak Van’ın Evliya
Çelebi’nin gözünden anlatılmasının büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi.
Projenin 2018 yılı sonunda
tamamlanması için yoğun
çalışmalar yürütülmesi
gerektiğini anlatan Vali Zorluoğlu, “Müzede Van’ın
Evliya Çelebi’nin gözünden
anlatılması ilk kez hayata
geçirilecek bir proje. Bundan dolayı özellikle dışarıdan gelen insanların büyük
dikkatini çekecektir.
Uygulama projesinin 2 ay
içinde tamamlanması ve
Mart ayında da ihaleye
çıkılması hedefleniyor. İn-

şallah 2 Nisan Van’ın kurtuluşunun 100. yılında ilk
kazmayı vurup, müzemizin
temelini atacağız. Kaynağımız hazır. Yapılacak
işler takvimlendirildi. Elimizde her şey var. Kaynak
var, teknik bilgi var, ekip
var.
2018 yılı sonuna kadar Van
Kent Müzesi’ni tamamlayıp
halkımıza açacağız. Projeyi
yürütecek firmadan da çok
estetik bir ışıklandırma istiyoruz” diye konuştu.
Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Vali
Yardımcısı İbrahim Civelek,
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Muzaffer Aktuğ, Van Müze
Müdürü Erol Uslu,
DAKA Genel
Sekreteri Halil
İbrahim Güray, Van
Büyükşehir
Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa
Yalçın, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van
Bölgesi Tarih ve
Arkeoloji Araştırma
Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Erkan
Konyar ve projeyi
yürütecek mimarlar
katıldı.
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Lösemili çocuklar yeni yılı erken kutladı
süreçte en azından biraz moral bulmaları adına yaptığımız bir etkinlik.
Yılbaşını onlarla birlikte kutlamak
bizim için de çok mutluluk verici.
Çocuklarımızla birlikte güzel vakit
geçirebileceğiz bugün.
Bir parçada olsa onları mutlu edebileceğimize inanıyorum. Bundan sonra
Van’daki etkinliklerimize devam edeceğiz bu tarz etkinliklerimiz ve hastalarımıza ulaşmak ve onların
hayatlarına bir parça olsa mutluluk
katmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Lösemili çocuklar da Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi (YYÜ) tiyatro ekibi
ile birlikte oyun oynayıp, partinin
tadını çıkardılar.
Van’da lösemili çocuklar yeni yılı
erken kutladı.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)
tarafından Van’daki lösemi ve kanser
hastaları için Yılbaşı Partisi düzenledi.
Elite World Van Hotel’de düzenlenen
partide lösemili çocuklar gönüllerince
eğlendi. Partide bir açıklamada bulunan LÖSEV Sosyal Hizmetler Doğu
Anadolu Bölge Sorumlusu Burcu Erdoğdu, üç günlük Van ziyaretleri kapsamında resmi kurumları ve ev
ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, bugünde lösemili çocuklar
için erken yılbaşı partisi düzenlediklerini söyledi
LÖSEV’in Van’da herhangi bir temsilciliği veya şubesinin olmadığını
ifade eden Erdoğdu, “Bunun için
çalışmalarımız devam ediyor. Daha
çok il ziyareti yaparak inşallah daha
güzel olacak” dedi.
Van’da LÖSEV’e kayıtlı 300 lösemi
ve kanser hastasının olduğunu dile getiren Erdoğdu, LÖSEV olarak hem
çocuk hem de yetişkin hastalara
hizmet verdiklerini söyledi. LÖSEV
Karadeniz Bölge Sorumlusu Sosyal
Hizmet Uzmanı Sümeyra Bilen ise
Van ziyaretini yılbaşı partisi ile noktaladıklarını dile getirerek, “Yılbaşı
etkinliğimiz çocuklarımızın bu zorlu

Tuğgeneral Özfidan’dan
Sağlık Müdürü Uzm.
Dr. Akdoğan’a ziyaret

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Sağlık
Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğanı makamında ziyaret etti.
Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Sağlık
Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğanı makamında ziyaret ederek
hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar
diledi. Ziyaret yaklaşık iki saat
sürdü. Karşılıklı hoş sohbetin
ardından, Uzm. Dr. Akdoğan, Tuğgeneral Yavuz Özfidan’nın yapmış
olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'da 92 kilo
eroin ele
geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde park
halindeki aracın bagajında 92 kilo
820 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, Başkale İlçe
Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği
ekiplerince Yeni Mahalle’de bulunan bir ikametin bahçesinde park
halindeki araçta arama yapıldığı
belirtildi. Aracın bagajında çuvallar
içerisinde 173 paket halinde
toplam 92 kilo 820 gram eroin
maddesi ele geçirilirken; V.T., F.T.,
Y.G., S.G. ve A.E. isimli şahıslar
ise gözaltına alındı. Soruşturmanın
çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muşlu
tekstilciler İran’ı ziyaret edecek

Van’da 15 bin
paket kaçak sigara
ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 bin paket kaçak
sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan
açıklamada, Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince Erciş karayolu üzerinde
oluşturulan uygulama noktasında
şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu
belirtildi. Araçta yapılan aramada
toplam 15 bin paket kaçak sigara ele
geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit
edilen R.İ. ve M.Y. isimli şahıslar
hakkında da 5607 S.K.M. suçundan
yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kaçakları taşıyan minibüs ile
otomobil çarpıştı: 33 yaralı
Van’da kaçak göçmen taşıyan minibüs ile bir
otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen
kazada 33 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Van-Erciş Karayolu
Ünseli Mahallesi İnci Petrol önünde, Van istikametinden Erciş istikametine giden İran,
Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 36
kaçak göçmenin içinde bulunduğu 65 AF 316
plakalı minibüs ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı.
Kazanın duyulmasının ardından, olay yerine
çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar
çevre hastanelere sevk edildi. Bu arada kaçak
göçmenlerin üzerlerinden sahte kimlik ve belgeler çıkarken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Dokunsal haritalar ve eğitim materyalleri sergisi
sergileniyor.
Sergiyi ziyaret eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Cemil Öztürk, engelli vatandaşların günlük hayata entegrasyonlarını kolaylaştırmak için her
türlü imkanı kullandıklarını belirterek sergiden duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
Öztürk sergiye katılan Altı Nokta Körler Derneği üyeleri
ile de sohbet ederek, engelli vatandaşlarımız için açılacak kurslar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bahçesaray Sesi Gazetesi
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
tarafından organize edilen iş seyahatine TRB2 Bölgesi illeri olan Bitlis,
Hakkari, Muş, Van’dan 18 firma temsilcisi İran’ı ziyaret edecek.
Bölgede son yıllarda hızla
gelişmekte olan tekstil sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyet, İran’ın
Urumiye ve Tebriz kentlerine ziyaret
geçekleştirecektir. İran pazarını
yerinde görmek, sektördeki iş
adamları ile ikili görüşmeler yapmak
amacıyla gerçekleştirilecek olan iş ziyareti, 23-26 Aralık 2017 tarihleri

arasında gerçekleştirilecektir. Doğu
Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından
organize edilen iş seyahatine TRB2
Bölgesi illeri olan Bitlis, Hakkari,
Muş, Van’dan 18 firma temsilcisi
katılacaktır. Ziyaret kapsamında tekstil fabrikaları ve satış noktaları ziyaret edilecek ve Tebriz Ticaret ve
Sanayi Odası ile ortak toplantı düzenlenecektir. Türkiye Tebriz Başkonsolosluğu ziyaretinin ardından iş
gezisinin son gününde Aras Serbest
Bölgesi’ne yapılacak ziyaret ile program tamamlanacaktır.
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İmtiyaz Sahibi
Mehtap AKARSU
Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından "Dokunsal
haritalar ve eğitim materyalleri" sergisi açıldı.
İpekyolu Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik duyarlılığını bu kez görme engellilere yönelik sergiyle
sürdürüyor.
Engelsiz Yaşam Akademisi organizasyonunda Van
AVM’de düzenlenen sergide, görme engellilerin kullanımına uygun kabartmalı haritalar ve materyaller

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nihat AKARSU

Dizgi ve Baskı

KERİM OFSET & MATBAACILIK
Çarşı İçi PTT Yanı Bahçesaray
Telefon : (0 432) 751 24 24
e-mail: bahcesaraysesi@hotmail.com

Van Büyükşehir Belediyespor’da kongre kararı
TFF 3. Lig. 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor kongreye
gidiyor. 2017-2018 sezonuna iddialı giren Van Büyükşehir Belediyespor,
ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek ve yeniden yapılanmak amacıyla olağanüstü
genel kurul kararı aldı.
Van Büyükşehir Belediyespor yönetimi son haftalarda alınan başarısız
sonuçlardan ötürü olağanüstü genel
kurul kararı aldı. TFF 3. Lig. 2.
Grupta mücadele eden Van
Büyükşehir Belediyespor kongreye
gidiyor. 2017-2018 sezonuna iddialı
giren Van Büyükşehir Belediyespor,
ligin ikinci yarısına daha güçlü
girmek ve yeniden yapılanmak
amacıyla olağanüstü genel kurul

kararı aldı. Van Büyükşehir
Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Görev yaptığımız yaklaşık 9
ay gibi bir süre içerisin de
takımımızın daha ileriye gitmesi için
çok çaba sarf ettik. Ancak gelinen
süreçte son iki haftada alınan
sonuçlar ve arzu edilen seviyeye
ulaşılamamasından ötürü değişimine
ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle
ligin ikinci yarısına daha güçlü gir-

ilmesi adına Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu olarak
olağanüstü genel kurul kararı alınmıştır. Kulübümüzün genel kurulu
07.01.2018 tarihinde saat 10.00’da
Van Ticaret ve Sanayi Odasına ait
toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.Bu süreçte takımın yanında
bulunan tüm Van Büyükşehir
Belediyespor sevdalılarına şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

VAN GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYET TABLOSU
1-Okulların ilgili branşlarda son
başvuru tarihlerinde başvuru sayısı
artması halinde müsabaka tarihlerinde değişiklik yapılabilir.Müsabaka tarihlerinde değişiklik
yapılması halinde okullarımız
van.gsb.gov.tr web adresinden ve
mesaj sisteminden öğretmenlerimiz
bilgilendirilecektir.
2-Hava ve saha şartlarından dolayı
bir olumsuzluk yaşanması halinde İl
Müdürlüğümüz tarafından
okullarımız van.gsb.gov.tr web
adresinden ve mesaj sisteminden
bilgilendirme yapılacaktır.
3-2017-2018 eğitim öğretim yılı
okul sporları faaliyet programı gerek
genel müdürlüğün tarihlerde
değişiklik yapması,gerek il müdürlüğünden kaynaklı tarih değişiklikleri van.gsb.gov.tr adlı web
adresimizde yayınlanacaktır. Öğretmenlerimizin sitemizi her hafta
düzenli olarak ziyaret ederlerse
yapılan değişikliklerden haberdar
olacaklardır. Aksi takdirde yaşanan
aksiliklerden okulsporları birimi sorumlu olmayacaktır.
4-2017-2018 eğitim öğretim yılı
okul sporları faaliyetlerinde Erciş
merkez olmak üzere Çaldıran ve
Muradiye’nin de katılımıyla yapılacak olan Futbol-Voleybol-Basketbol- branşlarının yapılacağı faaliyet
tarihleri tablosu ile ilgili bilgi almak
için Erciş koordinatörlerimiz Hasan
Mercan ( 0532 441 38 76) Erdal

lanacaktır.

Sarsılmaz (0533 626 86 19) ile irtibata geçebilirsiniz.
5-Okul Sporları Yarışma Talimatlarına Bakanlığımızın
okulsportal.gsb.gov.tr adlı web
sitesinde bulunan ''Yarışma Bilgileri'' linkinden ulaşabilirsiniz.
6-Müsabakalara başvurular okulsportal.gsb.gov.tr adresindeki Okul
Sporları Bilgi Yönetim Sisteminden
yapılacaktır
7- Müsabakalara gelen okullarımız
öğrencilerin lisanslarını, kimliklerini,esame listelerini ve fotoğraflı
ek-5 belgelerini getirmek zorundadırlar. Belgelerini müsabakalara
getirmeyen okullar müsabakalara

alınmayacak ve hükmen mağlup
sayılacaklardır.
8-Müsabaka takvimi KASIM-ARALIK-OCAK- ayının tümünü kapsamaktadır.
9-Voleybol-Basketbol-Güreş-Bisiklet-BOKS -Atletizm –HalterKarate- Kros- Oryantiring-Kayak
mahalli, grup, yarı final ve Türkiye
birinciliği yarışmalarına katılacak
okul takımları ayrı ayrı Gençler B
ve Gençler A kategorilerinde takım
oluşturabileceklerdir. Gençler kategorisindeki sporcu öğrenciler, 20172018 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde
Gençler A kategorisinde yarışmalara
katıldıkları takdirde Gençler B kate-

gorisinde, Gençler B kategorisinde
yarışmalara katıldıkları takdirde ise
Gençler A kategorisinde yarışmalara
katılamazlar.
10-Masa tenisi –Badminton-Yüzme
–Kros-Halkoyunları-müsabakalarına
başvuru yapan okullarımız faaliyet
tablosunda belirtilen tarihte ve saatte
kura çekimi ve teknik toplantıya
katılarak yarışmalara dahil edileceklerdir.
11-Müsabaka programının çok
yoğun olmasından dolayı fikstür
kura çekimine öğretmenlerimiz
çağırılmayacaktır. Fikstür çekimleri
müsabaka başvurularının bitiminde
tertip komitesince çekilip yayın-

12-Önemli : 2017-2018 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR
FAALİYETLERİNDE ANA
BRANŞIN YANINDA ATLETİZM
BRANŞINI SEÇEN SPORCU
ÖĞRENCİLER; ANA BRANŞTA
GENÇLER A KATEGORİSİNDE
YARIŞMALARA KATILDIKLARI
TAKDİRDE ATLETİZM
BRANŞINDA GENÇLER B KATEGORİSİNDE, ANA BRANŞTA
GENÇLER B KATEGORİSİNDE
YARIŞMALARA KATILDIKLARI
TAKDİRDE İSE ATLETİZM
BRANŞINDA GENÇLER A KATEGORİSİNDE YARIŞNMALARA
KATILAMAZLAR. BU KURAL
ATLETİZM YARIŞMALARINA
KATILIP KROS YARIŞMALARINA DA KATILACAK SPORCU
ÖĞRENCİLER İÇİNDE GEÇERLİDİR.
13-Önemli : Özellikle fikstür çekiminin olduğu branşlardaki müsabakaya son başvuru tarihi ve
saatine öğretmenlerimizin dikkat
etmesi gerekmektedir. Belirtilen
tarih ve saatten sonra müsabakaya
kesinlikle takımlar alınmayacaktır.
14-Bir olumsuzluk yaşanması
halinde Tertip Komitesi müsabaka
gününde,yerinde ve saatinde
değişiklik yapma konusunda yetkilidir.

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

MATBAACILIK & REKLAM HİZMETLERİ
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e-mail: kerim_ofset_65@hotmail.com

