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YIL : 8

SAYI : 799

FİYATI : 50 Kuruş

5. TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarında Van başarısı
Hastaların imdadına
belediye ekipleri yetişti
Van Büyükşehir Belediyesi
karla mücadele ekipleri,
Çatak ve Bahçesaray
ilçelerinde rahatsızlanan
vatandaşlara sağlık ekiplerini ulaştırmak için seferber oldu. Van’da etkili olan
kar yağışı ve tipi nedeniyle
çalışmalarını 24 saat
sürdüren Büyükşehir
Belediyesi Yol Yapım
Bakım ve Onarım Daire

5. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında Van ili 254 projeyle Türkiye ikincisi oldu.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire
Başkanlığınca 2018-2019 eğitim öğretim
yılında beşincisi yapılacak olan 4006
Bilim Fuarları Destekleme Programı

başvuru sonuçları açıklandı. Van ili, bu
yıl TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına 436
proje başvurusu yaptı. 254 projesi onaylanan Van ili, 81 il arasında Türkiye’de
ikinci oldu. 5-12. sınıf öğrencilerinin
öğretim programı çerçevesinde ve kendi
ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri

konular üzerinde araştırma yaparak,
araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir
ortam sunmayı amaçlayan 5. TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarlarına bu yıl yine Van ili
damga vurdu.
haberi 4’te

Başkanlığına bağlı karla
mücadele ekipleri, hasta
vatandaşların da imdadına
yetişiyor. Gece saat 02.00
sıralarında Bahçesaray ilçesine yaklaşık 13 kilometre
uzaklıkta bulunan Akyayla
Mahallesi’nde doğum
sancıları başlayan 23 yaşındaki Kamile Çeker için karla
mücadele ekipleri yaklaşık 5
saatlik çalışma yaptı. 3’te

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aktuğ
öğretmenlere Van’ı tanıttı
YYÜ'de ‘İş Sağlığı ve
Güvenliği’ eğitimi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 405 personele ‘iş sağlığı ve
güvenliği’ eğitimi verildi.
Van YYÜ ile Van İlkay
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi arasında yapılan sözleşme gereği sürekli işçi
kadrosunda bulunan 85
çalışan ile taşeron elemanı
iken kadroya alınan 320

personelin işe giriş sağlık
muayeneleri, iş sağlığı ve
güvenliği temel eğitimi ile
ilkyardım temel eğitimi
verildi. Bir hafta süren
eğitim programı açılışına
katılan Van YYÜ Rektörü
Prof. Dr. Peyami Battal, iş
sağlığı ve güvenliğinin
önemini vurgu yaptı. 3’te

Van’da "Seçim
Koordinasyon Merkezi" kuruldu
Van Emniyet Müdürlüğü
tarafından "Seçim Koordinasyon Merkezi" kuruldu.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, 31 Mart
2019 Pazar günü yapılacak
olan mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar
heyetleri seçimlerinin il ve
ilçe genelinde kamu güven-

liğinin sağlanması, seçim
öncesinde ve sonrasında
oluşabilecek olayların önlenmesi ve seçimlerin güvenli
bir ortamda yürütülmesi için
gerekli güvenlik önlemlerin
alınması, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde
yapılabilmesi için çalışma
yapıldığı belirtildi. 4’te

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü
Muzaffer Aktuğ, Erciş ilçesinde
göreve yeni başlayan öğretmenlere
Van’ı tanıttı. Hükümet Konağı'nda
düzenlenen programda ilçeye yeni
atanan öğretmenlere kenti tanıtan
Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, göreve yeni başlayan
öğretmenlerin çalıştıkları il ve
ilçeleri yakından tanımaları, Van’ın

sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel
zenginliklerin varlığından haberdar olmaları ve görev süreleri boyunca bulunacakları kenti daha iyi tanımaları
amacıyla böyle bir programı düzenlediklerini dile getirerek, “Van sadece
Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Çavuştepe
Kalesi gibi tarihi birikime sahip değil,
aynı zamanda zengin bir doğal yapıya
da sahip.
5’te

‘Yeniden Refah Partisi’ Van’da teşkilatlanıyor
Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan’ın
genel başkanlığında kurulan “Yeniden Refah Partisi”, Van’da istişare ve temayül toplantısı gerçekleştirdi. Şişli-Van Öğretmenevinde düzenlenen
toplantı, selamlama konuşmaları ve temayül yoklaması ile başladı. Toplantıda konuşan Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Altınöz, ‘Yeniden Refah Partisi’nin elzem bir ihtiyaçtan dolayı kurulduğunu belirterek, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın
son 6 yılda tüm Türkiye ve Avrupa’yı bir bakıma
baştan sona dolaşması, Milli Görüş davamızın temel
prensiplerini ve Erbakan Hocamızın bize vasiyetiyle
‘Yaşanabilir bir Türkiye’yi, ‘Yeniden büyük
Türkiye’yi ve yeni bir dünyayı kurmamızın zorunlu
olduğunu anlattığı konferanslarla halkımızın bilinçlendirilmesiyle ortaya çıkan bir ihtiyaçtan doğdu.
Yani Yeniden Refah Partisi’ni bir bakıma halkımız
kurdu.
haberi 2’de
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‘Yeniden Refah Partisi’ Van’da teşkilatlanıyor
Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih
Erbakan’ın genel başkanlığında kurulan “Yeniden Refah Partisi”,
Van’da istişare ve temayül toplantısı
gerçekleştirdi.
Şişli-Van Öğretmenevinde düzenlenen toplantı, selamlama konuşmaları
ve temayül yoklaması ile başladı.
Toplantıda konuşan Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Altınöz,
‘Yeniden Refah Partisi’nin elzem bir
ihtiyaçtan dolayı kurulduğunu belirterek, “Genel Başkanımız Dr.
Fatih Erbakan’ın son 6 yılda tüm
Türkiye ve Avrupa’yı bir bakıma
baştan sona dolaşması, Milli Görüş
davamızın temel prensiplerini ve Erbakan Hocamızın bize vasiyetiyle
‘Yaşanabilir bir Türkiye’yi,
‘Yeniden büyük Türkiye’yi ve yeni
bir dünyayı kurmamızın zorunlu
olduğunu anlattığı konferanslarla
halkımızın bilinçlendirilmesiyle ortaya çıkan bir ihtiyaçtan doğdu. Yani
Yeniden Refah Partisi’ni bir bakıma
halkımız kurdu. 23 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da kurulan partimizi,
Allah’ın izniyle önümüzdeki genel
seçimlerde göreceğiz inşallah” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Yücel Mollaismailoğlu
ise, Van’ın çevre illerden göç alan
bir il olduğunu ifade ederek, “Erbakan Hocamın da üzerinde durduğu konu; yerinde yönetim ve
yerinde kalkınma. Yani batıda ne
yapıyorsan doğuda da yapmanız
lazım. Doğuda yaşayan kardeşlerimizin hakkettiği müreffeh hayatı
ancak Milli Görüşle sağlayabiliriz.
Bugün Van ilimizde karşılaştığımız
muhabbet, hoşgörü, ikram; rahmetli
Erbakan Hocamızın 40 yıl boyunca
ortaya koymuş olduğu vizyon, mil-

leti için yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığıdır. Hele hele son 1015 yıldır uluslararası Siyonist
projeler karşısında, bölgenin;
demokratik yapısı da değişmiş,
sosyal, kültürel yapısı da değişmiş
maalesef. Ama buna rağmen halen
bu mayanın, imanın var olduğunu
görüyoruz. Bundan dolayı ben buradan öncelikle Vanlı hemşehrilerimize, Milli Görüşlü kardeşlerimize
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Toplantı, il başkanlığı ve
yönetimi için başvuruların yapılması
ile sona erdi.

Van’da 334 parça tarihi eser ele geçirildi
yakın takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin kullandıkları araç
Tuşba ilçesi Küçük Sanayi Sitesi
mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan
aramada Urartu ve Yakın Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 adet
çanak çömlek, bir adet bilezik, 28 adet
bronz halka, 271 adet takı ve boncuk, 9
adet obje olmak üzere toplam 334
parça tarihi eser ele geçirilirken, olayla
ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına
alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,
kaçakçılıkla mücadele kapsamında
yaptıkları çalışmalar sonucunda bir
araçta 334 parça tarihi eser ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs
gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube
Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların
ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri
satmak için müşteri aradıkları bilgisi
üzerine zanlıların kullandıkları aracı

Van Büyükşehir Belediyesinden
evde bakım hizmeti
Van Büyükşehir Belediyesi; yardıma
muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara
evde bakım hizmeti veriyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, dar
gelirli vatandaşlara yaptığı hizmetleri aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar
kapsamında Sağlık İşleri Daire
Başkanlığı, kentte yardıma muhtaç
hasta ve yaşlılara ulaşmak için
çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar
sonucunda yaklaşık 2 bin yardıma
muhtaç insana ulaşıldı. Ulaşılan
hastalara haftanın belirli günleri evlerine giderek hasta nakil ve evde
bakım hizmeti veriliyor.
Hastalar durumdan memnun
Geçirdiği beyin kanaması sonucu 6
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Van’da 237 yerleşim yeri yolu kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 237 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapandı. Van’da etkili olan
kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 73, Başkale’de 3,
Çaldıran’da 11, Çatak’ta 120,
Gevaş’ta 5, Gürpınar’da 8 ve Muradiye ilçesinde ise 17 olmak üzere
toplam 237 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir
Belediyesi Yol Yapım Bakım ve
Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri,
kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge
genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin

edildiği belirtildi. Açıklamada,
“Yağışların Hakkari, Bitlis ve Van'ın
güney kesimlerinde yer yer yoğun
kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma
ve don ile birlikte sis ve pus olayı
görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında
seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr
ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra
orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van’da eksi 2, Bitlis’te eksi 3,
Muş’ta eksi 1 ve Hakkâri’de ise eksi
6 derece olarak ölçülmüştür. Günün
en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 4,
Bitlis’te 0, Muş’ta 2 ve Hakkâri’de
ise 2 derece olarak beklenmektedir”
denildi.

Van’da ‘tombala’ operasyonu
Van İl Jandarma Komutanlığı
tarafından düzenlenen operasyonda,
38 kişi tombala oynarken suçüstü
yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında geçirmelerine yönelik
çalışmalarına aralıksız devam
ediyor.
Bu kapsamda Edremit İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından Kurubaş
Mahallesi’ndeki bir iş yerinde
tombala oynatıldığı bilgisi üzerine
harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda, 38 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri tarafından kumar

oynayan şahıslara idari yaptırım
uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında
ise ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve
İmkan Sağlamak’ suçundan adli
işlem gerçekleştirildi.
Yetkililer, vatandaşın huzur ve
güven ortamı içerisinde yeni yıla
girmeleri maksadıyla önleyici
faaliyetlere aralıksız devam edileceğini belirttiler.

Van’da 77 yerleşim yerinin
yolu ulaşıma kapandı
Van’da etkili olan kar yağışının
ardından 35 mahalle ile 42 mezra
yolu olmak üzere toplam 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu,
ulaşıma kapandı. Van’da etkili olan
kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı ve tipi nedeniyle

Bahçesaray’da 18, Başkale’de 6,
Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 20 ve Muradiye’de 20 olmak üzere 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol
Yapım Bakım ve Onarım Dairesi
Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları
açmak için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.

Yol uygulamasında yakalanan
hırsızlık zanlısı tutuklandı

yıldır yatalak olan 58 yaşındaki 13
çocuk babası Ahmet Erol, haftanın
iki günü evinde tedavi ediliyor.
Sağlık ekipleri tarafından pansumanları yapılıp sondası değiştirilen
Erol’un 22 yaşındaki oğlu Ersin Erol
da, yapılan uygulamadan dolayı çok

mutlu olduğunu belirterek, Van
Büyükşehir Belediyesine teşekkür
etti.
1 doktor, 3 hemşire 2 acil tıp
teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1
sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyolog, 2
ambulans, 3 ambulans şoförü ile
hizmet verdiklerini belirten Sağlık
İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu,
“Hastalarımızın tedavisi için haftanın belirli günlerinde evlerine
giderek tedavilerini yapıyoruz. Yine
bu hastaların hastane ulaşımlarında
da ambulans desteği sunuyoruz.
Yaptığımız hizmetten hastalarımız
ve hasta yakınlarımız çok memnun.
Hizmetten yararlanmak isteyen
vatandaşlarımızda (0432) 222 12 34
numaralı hattı arayarak bize müracaatta bulunabilirler” dedi.

Van’da yol uygulaması
sırasında hırsızlıktan arandığı
belirlenerek gözaltına alınan
şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “23
Aralık 2018 günü Tuşba İlçe
Emniyet Müdürlüğü
görevlilerimizce Kalecik Mahallesi Kalecik Toki yolu üzerinde oluşturdukları
uygulama noktasında suç
işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların
yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 72
plaka sayılı aracın yapılan sorgulamasında araç ve araç içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde kol
saatlerinin çalındığı beyanıyla
M.Y.'nin ilimiz İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatının
olduğu tespit edilmesi üzerine olayla
ilgili F.B. isimli şahıs yakalanarak

gözaltına alınmıştır.
Gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli
şahıs, hakkında tanzim edilen
tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı
adli makamlarca tutuklanmıştır. Van
Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz
merkezinde ve ilçelerimizde
halkımızın can ve mal güvenliği için
her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız
kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
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Hastaların imdadına belediye
ekipleri yetişti
sine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta
bulunan Akçabük Mahallesi
Sivritepe mezrasında ise şiddetli
baş ağrısı bulunan 18 yaşındaki
Mecbure Çakar için sağlık ekiplerine haber verildi. Mezra yolunun
kapalı olması nedeniyle ulaşamayan sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan
karla mücadele ekipleri, 3 saatlik
çalışma sonucu mezra yolunu
açarak hastanın Çatak Devlet Hastanesine ulaştırılmasını sağladı.
Ekipler, Muradiye ilçesi Gültepe
Mahallesi Radar yolunda bulunan
karakolda rahatsızlanan askeri kurtarmak için de yoğun çaba saf etti.
Muradiye Devlet Hastanesine
kaldırılan asker tedavi altına
alındı. Öte yandan, 13 ilçede karla
mücadele ve tuzlama çalışması
yürüten ekipler; Başkale, Gürpınar, Saray ve Çaldıran ilçelerinde
yolda mahsur kalan çok sayıda
vatandaşı kurtardı.

Van Büyükşehir Belediyesi karla
mücadele ekipleri, Çatak ve
Bahçesaray ilçelerinde rahatsızlanan vatandaşlara sağlık ekiplerini ulaştırmak için seferber
oldu. Van’da etkili olan kar yağışı
ve tipi nedeniyle çalışmalarını 24
saat sürdüren Büyükşehir
Belediyesi Yol Yapım Bakım ve
Onarım Daire Başkanlığına bağlı
karla mücadele ekipleri, hasta
vatandaşların da imdadına
yetişiyor. Gece saat 02.00
sıralarında Bahçesaray ilçesine
yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta
bulunan Akyayla Mahallesi’nde
doğum sancıları başlayan 23
yaşındaki Kamile Çeker için karla
mücadele ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışma yaptı. Ardından sağlık
ekiplerini bölgeye ulaştı. İl Sağlık
Müdürlüğüne bağlı 112 Acil
Sağlık ekipleri tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine
kaldırılan Çeker, tedavi altına
alındı. Aynı saatlerde Çatak ilçe-
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Van’da sigara kaçakçılığı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar
sonucunda 16 bin 600 paket kaçak sigara ele
geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30-31 Aralık 2018 tarihleri arasında
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Tuşba ilçesinde 2 bin 100,
Edremit ilçesinde ise 14 bin 500 paket
olmak üzere toplam 16 bin 600 paket kaçak
sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2
şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Van’da 670 bin TL değerinde 112
bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
Van merkez
İpekyolu
ilçesinde bir
ilkokul öğrencisi parmağını
su matarasının
kapağına
sıkıştırdı.
Çocuğun parmağını
mataradan itfaiye ekipleri
çıkardı.
Van merkez İpekyolu ilçesindeki bir
ilkokulda okuyan öğrenci, parmağını su
matarasının kapağına sıkıştırdı. Öğretmen ve
idareciler çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber
verildi. Kısa sürede okula giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu
çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Jandarma uyuşturucu
tacirlerine göz açtırmıyor

YYÜ'de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi
Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesinde
(YYÜ) 405
personele ‘iş
sağlığı ve
güvenliği’
eğitimi verildi.
Van YYÜ ile
Van İlkay
Ortak Sağlık
Güvenlik Birimi arasında
yapılan sözleşme gereği
sürekli işçi
kadrosunda
bulunan 85 çalışan ile taşeron elemanı iken kadroya alınan 320
personelin işe giriş sağlık
muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi ile ilkyardım
temel eğitimi verildi.
Bir hafta süren eğitim programı
açılışına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, iş
sağlığı ve güvenliğinin önemini

vurgu yaptı.
İlkay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Genel Koordinatörü İş
Güvenliği Uzmanı Kadri Salaz
ise, iş sağlığı ve güvenliği
konusundaki hassasiyet için başta
Rektör Prof. Dr. Peyami Battal
olmak üzere Genel Sekreter Prof.
Dr. Yusuf Uzun, Güvenlik Şube
Müdürü Nuray Haytabaşı ve tüm
emeği geçenlere teşekkür etti.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince
uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan
çalışmalarda bisküvi kutusu içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram
metanfetamin ele geçirildi.
Edinilin bilgilere göre, Gevaş ilçesi
Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı
ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde
Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit
edilen Afganistan uyruklu şahıs üzerinde ve
eşyalarında arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada bisküvi paketlerinin
içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 20 gram
esrar ile 420 metanfetamin ele geçirilirken,
olayla ilgili olarak Afganistan uyruklu şahsın
yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
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5. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında Van başarısı
5. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları
kapsamında Van ili 254 projeyle
Türkiye ikincisi oldu.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire
Başkanlığınca 2018-2019 eğitim
öğretim yılında beşincisi yapılacak
olan 4006 Bilim Fuarları Destekleme
Programı başvuru sonuçları açıklandı. Van ili, bu yıl TÜBİTAK 4006
Bilim Fuarına 436 proje başvurusu
yaptı. 254 projesi onaylanan Van ili,
81 il arasında Türkiye’de ikinci oldu.
5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim

programı çerçevesinde ve kendi ilgi
alanları doğrultusunda belirledikleri
konular üzerinde araştırma yaparak,
araştırmalarının sonuçlarını
sergileyebilecekleri ve eğlenerek
öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı
amaçlayan 5. TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarlarına bu yıl yine Van ili damga
vurdu.
“Kaliteli projeler üretiyoruz”
Van’ın bu yıl düzenlenecek olan 5.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları
çerçevesinde proje kabul sayısı ile

Kardan Van Gölü
canavarı yaptı
Van'da yoğun kar
yağışının ardından hafta
sonu tatilini fırsat bilen
Cezmi Fazla isimli vatandaş, çocuklar için kardan
Van Gölü canavarı yaptı.
Van’ın İpekyolu ilçesine
bağlı Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan Cezmi
Fazla, hafta boyu etkisini
sürdüren kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.
Komşu çocukları ile
kendi çocukları için kardan Van Gölü canavarı
yapan Fazla, böylece efsaneye de dikkat çekti.
İHA muhabirine konuşan
Cezmi Fazla, çocukları
mutlu etmek için kar
yağışını eğlenceye
dönüştürdüğünü ifade ederek, “Bu kardan canavar, tamamen
çocuklar için bir çalışma oldu. Son
zamanlarda kar yağışı nedeniyle

çocuklarımız eve hapsoldular. Kendi
kaygılarımızdan dolayı eve kapattığımız çocuklarımız, sosyal aktiviteleri yerine
getiremiyor. Bizler de
bunu aşmak için ve
çocuklar dışarıda
zaman geçirsinler diye
böyle bir çalışma yaptık. Bunu da Van Gölü
canavarından esinlenerek yaptım.
Çocuklar eğlensin diye
efsaneden farklı olarak
havada, karada, suda
ve uzayda yaşayabilen
bir şekilde yaptık.
Çocuklar çalışmamızı
çok beğendi ve mutlu
oldular” dedi.
Kar yağışını ve
okulların tatil olmasını
fırsata dönüştürdüklerini dile getiren Evin
Fazla ise, kardan Van
Gölü canavarını yaparak önünde hatıra
fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.

Türkiye ikincisi olduğunu belirten İl
Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke,
Van’ın bu yıl yine proje başvuru ve
kabul sayısında ipi göğüslediğini
söyledi. Van’ın kaliteli projelerle
Türkiye dereceleri aldığını belirten
Tevke, "Hepinizin bildiği üzere
bilim fuarları öğrenmeye istekli,
merak eden, araştırmacı, bilinçli
bireylerin yetişmesine katkı sağlayan
öğrenme metotlarından biridir. Bilim
fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin
gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Eğitim kurumlarının
öncelikli amacı da bunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Nitekim
Van ili son yıllarda bu anlamda
büyük mesafe aldı.
Gerek proje başvuru sayısında
gerekse proje kabul aşamasında
Türkiye ikincisi oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi Şube
Müdürü ve çalışanlarına, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara katkı sunan
öğretmenlerini kutluyorum. Bu

başarı hepimizindir. İnanıyorum ki
önümüzdeki yıllarda Türkiye birincisi olmayı başarırız. Bu Van’ın
eğitim anlamında vardığı başarı noktasını gösterir" dedi.
Söz konusu 4006 Bilim Fuarında
sergilenecek proje alanları ise şöyle:
“Tasarım, tanıtım ve robot/yazılım
alanlarında sergilenmektedir.
Sergilenen projeler matematik, dil ve

edebiyat, fizik, diğer mühendislik
bilimleri, kimya, teknoloji ve
tasarım, biyoloji, tarih,
uzay/havacılık bilimler, coğrafya,
bilgisayar/yazılım, felsefe, değerler
eğitimi, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, sağlık, tarımsal bilimler, din
kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimler
ve elektrik/elektronik alanlarında
sergilenecektir.”

Van’da "Seçim Koordinasyon Merkezi" kuruldu
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından
"Seçim Koordinasyon Merkezi" kuruldu.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, 31 Mart 2019
Pazar günü yapılacak olan mahalli
idareler ile mahalle muhtarlıkları ve
ihtiyar heyetleri seçimlerinin il ve
ilçe genelinde kamu güvenliğinin
sağlanması, seçim öncesinde ve sonrasında oluşabilecek olayların önlenmesi ve seçimlerin güvenli bir
ortamda yürütülmesi için gerekli
güvenlik önlemlerin alınması, seçim
iş ve işlemlerinin düzen içerisinde
yapılabilmesi için çalışma yapıldığı
belirtildi. Açıklamada, “İlimiz polis
sorumluluk bölgelerinde alınacak
güvenlik tedbirlerin koordinasyonu
ve seçim sürecinde meydana gelen
olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir
şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için 31 Aralık 2018 tarihinde ilimiz merkezinde ve
ilçelerimizde 24 saat esasına göre
çalışacak şekilde ‘Seçim Koordinasyon Merkezi’ kurulmuştur. Seçim

Koordinasyon Merkezi telefon ve
faks numaraları ise;
İpekyolu/Tuşba/Edremit Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 217 4639 0432 217 1352, Bahçesaray İlçe
Seçim Koordinasyon Merkezi 0432
751 2526 - 0432 751 2120, Başkale
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi
0432 651 2560 - 0432 651 2265,
Çaldıran İlçe Seçim Koordinasyon
Merkezi 0432 412 2268, Çatak İlçe
Seçim Koordinasyon Merkezi 0432
512 2316, Gevaş İlçe Seçim Koordi-

nasyon Merkezi 0432 612 3147 0432 612 2020, Gürpınar İlçe Seçim
Koordinasyon Merkezi 0432 551
2379 - 0432 551 2286, Saray İlçe
Seçim Koordinasyon Merkezi 0432
781 2343 - 0432 781 2120, Erciş İlçe
Seçim Koordinasyon Merkezi 0432
388 2098 - 0432 388 2099, Muradiye İlçe Seçim Koordinasyon
Merkezi 0432 4512029 - 0432 451
2163, Özalp İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 712 2247 - 0
432 712 2044”

Jandarmadan 'Gece far' avcılarına operasyon

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma
ekipleri tarafından 'gece far'
avcılarına yönelik gerçekleştirilen
operasyonda 4 kişiye 8 bin 960 lira
para cezası uygulandı.
Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı
ekipleri, kaçak ve yanlış avlananlara
yönelik başarılı çalışmaları devam
ediyor. Bu çalışmalar kapsamında

gece araca bağlı projektör ile Tavşan
avı yapan 4 kişi yakalandı. Şahıslar
daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
14. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim
edildi.
Bu 4 kişiye 8 bin 276 TL İdari Para

Cezası ile avlanan Tavşan için de
630 lira tazminat talep edildi. Avcılık
yapılan hafif ticari komyonet ile
takoz bulunmayan 1 adet yarı
otomatik av tüfeğine ve projektöre el
konuldu. Ekipler,
destekleri için Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı personeline
teşekkür ettiler.
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Kültür ve Turizm İl Müdürü Aktuğ öğretmenlere Van’ı tanıttı
Manisa’dan Van’a binlerce kitaplık
gönül kütüphanesi

Van Kültür ve Turizm
İl Müdürü Muzaffer
Aktuğ, Erciş ilçesinde
göreve yeni başlayan
öğretmenlere Van’ı
tanıttı.
Hükümet Konağı'nda
düzenlenen programda
ilçeye yeni atanan
öğretmenlere kenti
tanıtan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, göreve yeni
başlayan öğretmenlerin
çalıştıkları il ve ilçeleri
yakından tanımaları,
Van’ın sahip olduğu
tarihi, doğal ve
kültürel zenginliklerin
varlığından haberdar
olmaları ve görev
süreleri boyunca bulunacakları kenti daha iyi
tanımaları amacıyla
böyle bir programı
düzenlediklerini dile
getirerek, “Van sadece
Van Kalesi, Hoşap
Kalesi, Çavuştepe
Kalesi gibi tarihi
birikime sahip değil,
aynı zamanda zengin

bir doğal yapıya da
sahip. 1460 metrede
bulunan Türkiye’nin
en büyük gölü ve
sadece bu gölde
yaşayan, akıntıya karşı
adeta uçarak önüne
çıkan engelleri aşmaya
çalışan Van balığına
sahip. Yine Van denizi
içinde bulunan Akdamar, Çarpanak, Adır
ve Kuzu adalarına, bir
gözü mavi, bir gözü
kehribar renkte olan
dünyalar tatlısı Van kedisine, Muradiye Şelalesi'ne,
Vanadokya’da peri bacalarına, Başkale’de
travertenlere ve burada
sayamayacağım daha
birçok güzelliğe sahiptir. Hemen yanı
başınızda balık
bendinde 15 Nisan-15
Temmuz tarihleri
arasında dünyada bir
benzeri olmayan eşsiz
balık göçüne sahiptir.
Sizler Van’da, Erciş’te
görev almakla ne kadar

doğru bir tercih yaptığınızı bu saydığım
yerleri görünce daha
iyi anlayacaksınız”
dedi.
Van’ın sahip olduğu
tarihi ve doğal güzellikleriyle büyük bir
turizm potansiyeline
sahip olduğunu belirten Aktuğ, “1980’li
yıllarda nüfusunun çok
daha üstünde turist
ağırlardı. Maalesef
Orta Doğu'daki olumsuzluklar Van’ı da etkiliyor. Günümüzde
yıllık ağırlamış
olduğumuz turist sayısı
1 milyon civarında
ama Van için bu sayı
çok az. Van, bu sayının
çok üstünde turist ağırlayabilecek hem kapasiteye hem potansiyele
sahip. Sizlerden ricam
bizim gönüllü turizm
elçimiz olmanız ve gittiğiniz her yerde Van’ı
anlatmanız, Van’ı
tanıtmanızdır”
ifadelerini kullandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri
Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan
Yılmaz Gürakan tarafından başlatılan
‘Kitap kumbaram’ e-Twinning projesi
kapsamında toplanan binlerce kitap
Manisa’dan kilometrelerce uzaktaki
Van’ın Çatak ilçesindeki Kayaboğazı
Ortaokuluna büyük bir kütüphane
kazandırılmasını sağlayacak.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunun Türkçe öğretmenlerinden Gönül Kovan Gürakan ve
Alpaslan Yılmaz Gürakan tarafından
başlatılan ‘Kitap kumbaram’ e-Twinning projesi büyüyerek devam ediyor.
Türkiye’nin pek çok ilinde başlatılan kitap
toplama kampanyası toplumun her kesiminden büyük destek görürken proje kapsamında Şehitler Ortaokulu başta olmak
üzere Manisa’daki pek çok okula, iş yerlerine ve diğer illerdeki okullara konulan
kumbaralar sayesinde 26 Nisan 2019 tarihinde ‘Kitap kumbaram kütüphanesi’
tabelasıyla Van’ın Çatak ilçesi Görentaş
mevkiindeki Karaboğaz Ortaokuluna
büyük bir kütüphane kurulacak. Çatak
Kaymakamlığının da okulda kütüphane
için çalışmalara başladığı öğrenildi.
'Kitap kumbaram' projesi sayesinde ihtiyacı olan çocuklar kitaplarla buluşurken
aynı zamanda da kitaplarını paylaşan
çocuklara paylaşma, yardımlaşma, sevgi,
saygı, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi
kazanımlar da verilmiş olacak. Toplanan
kitaplar okul öğrencileri tarafından kolilere
yerleştirilerek proje öğretmenleri tarafından kargoyla Van’a gönderildi.
Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler tarafından
da desteklenen proje hakkında bilgi veren
Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan,
"Şehitler Ortaokulu olarak 'Kitap kumbaram' projesi gerçekleştirmekteyiz. Bu
projeyi başlatırken en çok da köy
okullarına yardım etmeyi hedefledik ama

bir diğer önemi de kendi çocuklarımıza
paylaşmayı öğretmekti, birlik beraberliği
kazandırmaktı, sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı kavratmaktı aslında. Karşılıklı pozitif
bir iletişim olacak. Proje sayesinde Manisa
ve Van arasında bir gönül köprüsü olacak
bu kumbara. Oraya gidecek olan kitaplar
umarım çocuklar için çok büyük bir
kazanç olur hem Manisa için hem Van
için. Başka okullara da bu kütüphaneleri
kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Projenin Eylül ayında başladığını kaydeden Gönül Kovan Gürakan, şunları
söyledi: "Kumbaramız defalarca doldu
taştı diyebilirim. Şu an 3 bine yakın bir
kitabımız oldu. 26 Nisan tarihine kadar
sürecek bu proje. 26 Nisan’da Van’ın
Çatak ilçesindeki Kayaboğazı Ortaokulunda kütüphanemizi kuruyoruz ve
açılışını yapacağız. Bizler de buradan gitmeyi hedefliyoruz isteyen öğrencilerimizle
beraber. Onlar orada heyecanla bekliyorlar,
biz kurulmasını heyecanla bekliyoruz. Çok
güzel bir çalışma. Bu projeyi daha önce de
gerçekleştirdim. Manisa’nın köy
okullarına götürdük. Aslında 3-4 yıldır
devam eden bir proje. O çocukların yüzlerindeki ifadeyi gördüm. O kadar heyecan
ve mutlulukla bekliyorlardı ki, bu heyecanı
onlarda tekrardan göreceğim. Bu seferki
daha büyük bir proje olacak. Büyük bir

kütüphane kurmayı hedefliyoruz.
Umarım bu şekilde devam eder. Bu
projeyi ömrüm olduğu sürece gerçekleştirmeyi planlıyorum. Umarım 100.
kütüphane, yüzlerce kütüphane kurmayı hedefliyorum öğrencilerimle
birlikte.”
“Oradaki öğrencilerin kitaba
verdiği önemi biliyoruz”
Projenin diğer bir öğretmeni olan Alpaslan Yılmaz Gürakan ise duygularını şöyle dile getirdi: "Eşimle
beraber yürüttüğümüz ‘Kitap kumbaram’ projesi biraz daha büyüyerek
Van’ın Çatak ilçesi Kayaboğazı Ortaokuluna kütüphane olarak gerçekleşecek.
Bu anlamda Eylül ayından beri gerek sivil
toplum kuruluşlarının destekleriyle gerek
öğrencilerimizin katkısı, gerek farklı
illerdeki okullardan gelen kitaplarla projeye destek büyük gözüküyor. Nisan ayında
Van’ın Çatak ilçesinde açılışı yapılacak
olan kütüphanemize ilgi yoğun. Van’daki
öğrencilerimizin de bu anlamda umutla
beklediklerini biliyoruz. Bizler de Muş’ta
görev yaptık. Oradaki öğrencilerin kitaba
verdiği önemi biliyoruz. Bu anlamda onların derdine bir nebze de olsa çare olursak
ne mutlu bize ve öğrencilerimize.”
'Kitap kumbaram’ projesine kumbaraya attıkları kitaplarla destek olduklarını kaydeden okulun 6/D sınıfı öğrencilerinden
Emre Tuncer, “Toplanan kitaplar Van’a ve
Türkiye’deki diğer illere gönderilecek.
Çocuklara bu kitaplar ulaşacağı için çok
seviniyoruz. Kitap okuyabilecekler. Kitap
okuyunca bilgileri çoğalacak. Kitapların
yanı sıra test kitapları da gönderdik. Test
de çözebilecekler" diye konuştu.
Projenin çok güzel olduğunu anlatan okulun 6/D sınıfı öğrencilerinden Lalsu Sağır,
"Van’a ve diğer illere okumaları için çok
sayıda kitap gönderiyoruz. Çok güzel bir
duygu. Gurur duyuyorum" şeklinde
konuşarak duygularını dile getirdi.

Van'da İl Emniyet Müdürlüğünden ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’nın 9’uncusu gerçekleşti.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan
açıklamada, genel asayişin ve kamu
düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin
muhtemel eylemlerinin engellenmesi
amacıyla ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile
özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz
ulaşımı, meydanlar, alış veriş merkezleri,
park ve bahçeler vb.) huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç
işleme amacındakilerin caydırılması, aranan

şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 29 Aralık tarihinde saat 09.00-12.00 arasında ‘Türkiye
Güven Huzur Uygulaması’nın 9’uncusunun gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Toplu taşıma yapılan gar-istasyon,
iskele-liman, otogar-terminal girişleri ile
park ve bahçelerde 18.00 ila 20.00 arası,
alışveriş merkezleri ve çevreleri ile cadde,
sokak, bulvar gibi yerlerde ise 21.00 ila
23.00 saatleri arasında özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bulundukları
umuma açık eğlence mekanları ve
çevrelerinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirmiştir. Mevcut huzur ve
güven ortamının devamının sağlanması, suç

işleme amacındakilerin caydırılması, aranan
şahıs ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya ilimizde asayiş, terör,
çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla
mücadele, özel harekât, trafik, narkotik

Van’da 70 çocuğa giyim yardımı
AK-AY Grup İcra Kurulu
Başkanı Umut Akay tarafından
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğünce
tespit edilen yaklaşık 70 çocuğa
giyim yardımı yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği ‘Çocuk ve Gençlik
Kampüsü’ projesi kapsamında
sokakta çalıştırıldığı tespit
edilen 70 çocuk, DoubleTree By
Hilton Van Otelinde ağırlandı.
Otelde güzel bir gün geçiren ve
dilediğince eğlenen çocuklar; yeni
yıla, yeni kıyafetlerle girmenin
mutluluğunu yaşadı.
Yapılan yardım çalışmasıyla ilgili
gazetecilere açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü Abdurrah-

man Çohaz, sokakta çalışan ve dilencilik yapan çocuklara karşı
önlem amacıyla bir proje başlattıklarını belirtti. Proje kapsamında
sokakta çalıştırılan çocukların
mobil ekipler tarafından tespit
edildiğini ifade eden İl Müdürü

Çohaz, “Bu kapsamda bir mobil
ekip kurmuştuk. Bir yıldan bu
yana haftada 3 gün boyunca
mobil ekiplerimiz sahada çalışmalar yapıyorlar. Bu kapsamda
sokaktan alınan çocukların
aileleriyle görüşmeler yapılarak
eğitimlerinin devamlılığı
sağlanıyor. Bu konuda yoksul
ailelere ise sosyal ve ekonomik
destekler veriliyor” dedi.
DoubleTree By Hilton Van Oteli
yetkililerinin çocukları ağırlayarak sevindirdiklerini dile getiren Çohaz, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Çalışma sürecimizde Kurtuluş
Akay ile Umut Akay bizlere güzel
bir yaklaşım gösterdiler. ‘Kış
gününde çocukları giydirmek istiyoruz’ dediler. Bizler de bu tek-

liften dolayı çok memnun olduk.
Kendilerine liste yaptık. Bu kapsamda çocuklarımızı otellerinde
ağırlayarak yardımda bulundular.
Bu da çocukların sosyal hayatı
tanımaları açısından çok güzel bir
çalışma oldu.”
Çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden
AK-AY Grup İcra Kurulu Başkanı
Umut Akay ise, “Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle
beraber sokakta çalışan kardeşlerimizle yeni yıla, yeni kıyafetlerle
girmiş olmalarının mutluluğunu
yaşıyoruz. Her yılbaşında artık geleneksel hale getirmek istediğimiz
bu davetimize katılan Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü yetkililerine teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

suçlarla mücadele ve havacılık şubeleri
başta olmak üzere diğer birimlerimizden
toplam 290 personel, 54 ekip, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği
katılmıştır” denildi.
55 umuma açık iş yeri ve 156 araç üzerinde yapılan uygulamada bin 637
kişinin sorgulandığı kaydedilen açıklamada, “Uygulamada 2 iş yerine ve 5
aranan şahsa işlem yapılmış olup, kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Mevcut
huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış
olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla
bundan böylede devam edecektir” ifadelerine
yer verildi.

Bahçesaray Sesi Gazetesi
Yerel Süreli Yayın
01 Ocak 2019 Yıl :8 Sayı : 799

İmtiyaz Sahibi
Mehtap AKARSU

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

ARAŞTIRMACI YAZAR EMİNE
ŞENLİKOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tuşba Gençlik Merkezi’nin
“Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi” kapsamında düzenlediği “Okuma Halkaları Yazar Buluşmaları” etkinliğinde;
Tuşba Gençlik Merkezi okuma halkalarından iki gruba dağıtılan Emine Şenlikoğlu’nun kitaplarını okuyan gençler, kitabın
yazarıyla da bir araya gelme fırsatı buldular.
Araştırmacı Yazar Emine Şenlikoğlu,
“Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi” kapsamında düzenlediği
“Okuma Halkaları Yazar Buluşmaları” etkinliğinde, Van Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda gençlerle buluştu.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren Tuşba
Gençlik Merkezi’nin “Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi” kapsamında düzenlediği “Okuma
Halkaları Yazar Buluşmaları” etkinliğinde; Tuşba Gençlik Merkezi
okuma halkalarından iki gruba
dağıtılan Emine ŞENLİKOĞLU’nun
kitaplarını okuyan gençler, kitabın
yazarıyla da bir araya gelme fırsatı
buldular.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Konferans Salonunda yaklaşık bir
saat süren konferanstan sonra, Emine

Şenlikoğlu gençlerin sorularını cevapladı. Yazarın “Bir İmam Hatipli
Vardı” kitabını okuyan gençler, kitapla ilgili sormak istekleri soruları

Şenlikoğlu’na yönelttiler.
Emine Şenlikoğlu’nun gençlerle bir
araya geldiği programa Gençlik ve
Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Şube

Müdürleri de katıldı. Programın
başında bir selamlama konuşması
yapan il müdürü inanç; okumanın
öneminden bahsedip, programda

emeği geçenlere ve iştiraklerinden
dolayı Yazar Emine Şenlikoğlu’na
teşekkür etti.
Emine Şenlikoğlu ise konuşmasında
şu ifadelere yer verdi; çoğunluklu
olarak teknolojik gelişmelerle birlikte yaşanan iletişim sorunlarından
ve manevi hastalıklardan bahseden
şenlikoğlu gençlerin daha hayatın
başında yaşamın tüm zevklerini
tükettiklerini ve bulundukları ortamdan zevk alamaz hale geldiklerini
belirten Şenlikoğlu; “Bir şeyi elde
etmek için çaba gösteren kişi istediğine ulaştığında mutlu olur.
Günümüz gençleri ise ne çaba gösteriyor ne de elde ettikleri şeyden
hoşnut olabiliyorlar. Şükür hamd,
tevekkül ve teslimiyet gibi değerlerden uzak yaşayan bu çocuklar bir
şeyden mahrum kalmaya tahammül
edemiyorlar. Bütün yaşamları anlık
hazlar düzleminde devam ediyor.
İslam toplumlarının geleneğinde, sohbet ve paylaşım ağırlıktadır. İnsanlar bir araya gelir sohbet eder,
hasbihalleşir ve birbirlerinden haberdar olurlar. Günümüzde ise insanlar
bir arada yaşıyor, aynı ortamda
çalışıyor, aynı güzergâhta yolculuk
yapıyorlar fakat duygusal bağlamda
aralarında büyük mesafeler var.
Teknoloji yaşamı anlamlı kılan duygusal bağlarımızı koparmakla
kalmadı, çocuklarımızı ruhsal
çökkünlüğe ve anlam boşluğuna
sürükledi. Teknoloji hayatımızı
birçok noktada kolaylaştırıyor. Bilgiye kısa yoldan ulaşmamızı ve
dünyada olup biten olaylardan haberdar olmamızı sağlıyor. Modern
araçlar öyle bir dünya ki, burada
sadece parmaklarınız konuşuyor.
Fakat diğer taraftan, sohbet geleneğimiz zayıflıyor, paylaşım
duygularımız köreliyor ve bizler cansız birer nesneye dönüşüyoruz.”
dedi.Konuşma ve soru-cevap faslının
ardından, Şenlikoğlu’na Van hatırası
bir plaket takdim edildi. Program
gençlerin kitaplarını Emine Şenlikoğlu’na imzalatıp, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından
sona erdi.
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