04 Ocak 2019 Cuma

Nayif Süer’den Van’da
TMO Şube Müdürlüğü
açılması talebi

Van Ticaret Borsası
(VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer,
Toprak Mahsulleri
Ofisinin Van’da şube açmasının ürün kalitesini
arttırmakla birlikte
üreticinin yüzünü
güldüreceğini söyledi.
Kış mevsiminin gelmesiyle çiftçilerin yem
ihtiyaçlarını tedarik etmekte çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade

FİYATI : 50 Kuruş
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Kız Kalesi aslına kavuşuyor
Van’ın Edremit Belediyesi, ilçenin önemli
değerlerinden olan 3 bin yıllık Kız Kalesi’ni
yaptığı rekreasyon çalışmasıyla aslına
kavuşturdu. Edremit ilçesinde yer alan ve
Van’ın panoramik bir bakışına sahip Kız
Kalesi, 3 bin yıl aradan sonra hak ettiği
konuma geldi. Edremit Belediyesi tarafın-

dan başlatılan çalışmalar neticesinde
tamamlanan Kız Kalesi ve Seyir Tepe Kafe
ve Restoran basın mensuplarına tanıtıldı.
Kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf
Çiçekli, peyzaj ve rekreasyon çalış-

malarının tamamlandığını ifade ederek, “İki
yıllık bir çalışma sonrasında projemizi kuruldan geçirdik ve bölgeye has imar planını
yaptık. Daha sonra buradaki kaçak yerleri
ve gecekonduları yıkarak, Kız Kalesi
Peyzaj ve Rekreasyon Projemiz doğrultusunda burayı elden geçirdik. 3’te

devamı 4’te

Berge, bir marketin
açılışına katılarak, sahipleri kutladı. Berge, böyle
zor bir süreçte iş yeri
açan Bedrettin Kıyat’a
teşekkür ederek, Van
esnaf ve sanatkarının her
zaman üzerine düşeni
yaptığını kaydetti.
haberi 4’te

YYÜ’de muhteşem etkinlik
Van Yüzüncü Yıl üniversitesi (YYÜ) Türk Müziği
Devlet Konservatuarı
tarafından Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü (YÜBUK)
yararına gerçekleştirilen
etkinlik büyük ilgi gördü.
YÜBUK yararına düzenlenen ve Prof. Dr. Cengiz

SAYI : 800

eden Nayif Süer, Toprak
Mahsulleri Ofisinin
(TMO) Van'da şube
müdürlüğünün bulunmamasına da dikkat çekti.
Nayif Süer, “İşlerin
düzenli çalışmayan bir
temsilcilik ofisinden
yürütülmesi, vatandaşların civar illere
gitmesine neden oluyor.
Bu da maliyeti arttırıyor.

Başkan Berge’den yerel
marketlerden alışveriş
yapılması çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (VAN
ESOB) Başkanı İsa
Berge, ulusal marketlerin
Van’a bir katkısının olmadığını belirterek, yerel
marketlerden alışveriş
yapılması çağrısında bulundu.
Van ESOB Başkanı

YIL : 8

Andiç Kültür Merkezinde
gerçekleştirilen konser
öncesi konuşan Van YYÜ
Rektör Prof. Dr. Peyami
Battal, konservatuarın
gelişimini yakından takip
ettiğini, etkinliklerde gösterdikleri başarıların her
geçen gün arttığını belirtti.
devamı 5’te

Tuşba Belediyesi personeli
sağlık taramasından geçirildi

Van’ın Tuşba Belediyesi personelleri,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Kanunu gereği sağlık taramasından
geçirdi. Tuşba Belediyesi, Özalp yolu
üzerinde bulunan temizlik hizmetleri

garajında kurduğu mobil araç ile ilk
olarak, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü bünyesinde görev yapan
temizlik hizmetleri sağlık taramasından geçirildi.
devamı 2’de

Van’da ‘Okullar Arası Gençler Grup
Yüzme Yarışması’ sona erdi
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen ‘Okullar
Arası Gençler Grup Yüzme Yarışması’,
13 farklı kategoride 86 sporcunun
katılımıyla sona erdi. 29 ve 30 Aralık
2018 tarihleri arasında Kapalı Olimpik
Yüzme Havuzunda 13 farklı kategoride
gerçekleşen yarışmalarda, sporcular
okullarını en iyi şekilde temsil edebilmek ve il birinciliği için bir birleriyle kıyasıya mücadele ettiler. 6’da

‘Ah Tamara’
tiyatro oyununa
tepki

Van Devlet Tiyatrosu
oyuncuları tarafından
sahnelenen ve Akdamar
efsanesini konu alan
‘Ah Tamara’ oyunu, bilinen şeklinden farklılaştırıldığı
gerekçesiyle izleyicilerden tepki aldı. Van Devlet Tiyatrosunda Funda
Özşener tarafından
yazılan ve rejisörlüğünü
Ece Okay’ın yaptığı ‘Ah
Tamara’ oyunu, farklı

kurgusuyla dikkat çekti.
Katılımın yüksek
olduğu oyunun ilk gösteriminde, efsanenin
beklenenin dışında sahnelenmesi izleyicilerin
dikkatinden kaçmadı.
Oyun sonunda konuşan
tiyatroseverler, “Bizim
bildiğimiz kadarıyla efsane böyle değildi. Efsanede geçen olaylar da
bu şekilde gerçekleşmiyordu.
4’te
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Tuşba Belediyesi personeli sağlık
taramasından geçirildi
Van’ın Tuşba Belediyesi personelleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Kanunu gereği sağlık
taramasından geçirdi.
Tuşba Belediyesi, Özalp yolu üzerinde bulunan temizlik hizmetleri
garajında kurduğu mobil araç ile ilk
olarak, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü bünyesinde görev yapan
temizlik hizmetleri sağlık taramasından geçirildi. Tuşba Belediye
Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve
Başkan Yardımcısı Necati
Yertürk’ün de hazır bulunduğu
sağlık taramasında, belediye personeline akciğer grafisi, odyometri
(işitme) testi, solunum fonksiyon
(Spirometri) testi, elektrokardiografi
(EKG), otorefraktometre ile göz

muayenesi, kan ve idrar tetkikleri
(hemogram, karaciğer enzimleri,
sedimentasyon, kanda kurşun,
idrarda fenol, TCA, protoporfirin,
hepatit tetkikleri), aşılama hizmetleri yapıldı.
Burada konuşan Başkan Özgökçe,
tüm personelin periyodik
olarak sağlık taramasından
geçirildiğini ifade ederek,
“Burada elde edilen bulgularla personellerimizin varsa
sağlık problemleri, erken
teşhis ve akabinde uygulanması gereken tedavi ve tetkikler için bilinçlendirip,
yönlendirmeler yapılmak-

tadır” diye konuştu.
Personelinin sağlığının, kendileri
için çok önemli olduğunun da altını
çizen Başkan Özgökçe,
“Belediyemiz bünyesinde çalışan
personelimizin sağlığı bizim için
çok önemlidir. Bu kapsamda 6331
Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yasasının bir gereği olarak tüm personelimizi sağlık taramasından
geçirerek gerekli tahlil ve tetkikleri
yapıldı. Testler tamamlandıktan
sonra uzman hekimlerimizin kontrolünde neticeleri raporlaştırıp
belediyemize takdim edildi ve her
kesin kişisel dosyalarında arşivlenmektedir” şeklinde konuştu.

Van’da uyuşturucu ve sigara operasyonu: 12 gözaltı
Van İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince yapılan çalışmalar
sonucunda 136 gram kubar
esrar ile bin 498 paket kaçak
sigara ele geçirilirken, 12
şüpheli ise gözaltına alındı.
Van-Bitlis karayolu üzerinde
devam eden yol emniyet ve
kontrol faaliyetinde, jandarma
kontrol noktasında durdurulun
bir yolcu otobüsünde arama
yapıldı. Aramada, yolcu olarak
seyahat eden şüpheliye ait

koltuğun arasına gizlenmiş
vaziyette 136 gram kubar esrar ele
geçirildi.
Ayrıca İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı Komutanlığı ekiplerince Özalp-Van
karayolu üzerinde devam eden yol
emniyet ve kontrol faaliyetinde ise
3 ayrı araçta arama yapıldı. Aramalarda toplam bin 498 paket
kaçak sigara ele geçirildi.
Olaylarla ilgili olarak 12 şüpheli
şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Küçük Vaner’in feryadı yürek burktu
Van’ın Edremit ilçesindeki TOKİ’lerde yaşayan 7 nüfuslu Gök
ailesi, kalpten çıkan tek damarla
yaşam mücadelesi veren 13
yaşındaki Vaner isimli çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor.
Edremit ilçesine bağlı Esenkent
Mahallesi’nde (Kiracılar TOKİ)
yaşayan İlyas ve Nahide Gök’ün
oğlu olan Vaner Gök, doğuştan
Trunkus Arteriyozus (kalpten tek
bir büyük damarın çıkması) rahatsızlığı nedeniyle şu an ilaçlara
bağlı şekilde yaşamını
sürdürüyor. Rahatsızlığı nedeniyle ‘Eisenmenger sendromu’
gelişen Vaner’in hayatta kalması
için de kalp ve akciğer nakli olmasının gerektiği belirtiliyor.
Milyonda bir görülen rahatsızlığından dolayı nakil için Ankara’ya sevk
edilen Vaner, maddi imkansızlıktan
dolayı tedavi olamıyor. Gözyaşları
içinde çaresizce yardım bekleyen
Vaner’in durumu ise yürek burkuyor.
İhlas Haber Ajansı (İHA)
muhabirine konuşan anne Nahide
Gök, çocuğunun hayatta kalması
için kalp ve akciğer nakli olması
gerektiğini belirtti. Çocuklarının
nadir görülen bir kalp rahatsızlığı
olduğunu ifade eden Gök,
“Çocuğum çok rahatsızdır. İy-

ileşmesi için kalp ve akciğer nakli
gerekiyor. Nakil için bizi Ankara’ya
sevk etti. Tabii maddi durumumuzun
yetersizliğinden dolayı elimizden bir
şey gelmiyor" dedi.
"Anne kalbim çok ağrıyor”
Şu ana kadar tedavisi için götürdükleri doktorlardan olumsuz yanıtlar
aldıklarını dile getiren anne Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ankara’da yapılacak nakille
çocuğumuzun sağlığına kavuşabileceğini söylediler. Bu yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Yeter ki

oğlum iyileşsin, başka da bir şey istemiyorum. Vaner sabahlara kadar
uyumuyor. ‘Anne kalbim çok
ağrıyor, çarpıntı yapıyor’ diyor, ama
elimden bir şey gelmiyor.”
Çocukluğundan bu yana kalp rahatsızlığının olduğunu dile getiren
Vaner Gök ise kar yağışından sonra
kartopu oynamak istediğini, ama rahatsızlığından dolayı koşup oynayamadığını söyledi. Çocuklar dışarıda
oynarken üzüldüğünü ifade eden
Gök, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dan
yardım istedi.
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Buruki Aşiretinin acı günü
Van’ın önde gelen aşiretlerinden
olan Buruki Aşiretinin ileri gelenlerinden Halit Kartal, 80 yaşında
hayatını kaybetti.
Buruki Aşiretinin lideri merhum
Kinyas Kartal’ın yeğeni ve Abdulbari Kartal’ın oğlu olan Halit Kartal,
tedavi gördüğü Lokman Hekim Van
Hastanesinde çoklu organ yetmezliğinden bugün hayatını kaybetti.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ile Mehmet, Burhan, Halil ve
merhum Ahmet Kartal’ın da ağabeyi
olan Halit Kartal’ın cenazesi, yarın
öğle namazına müteakip Hazreti
Ömer Camisi’nde kılınacak namazın
ardından Tuşba ilçesine bağlı
Dibekdüzü Mahallesi’ndeki aile
mezarlığında toprağa verilecek.
Mustafa, Azat, Murat, Fırat ve Dicle

Kartal’ın babaları da olan Halit Kartal için Abdulkadir Geylani Taziye
Evi’nde taziyelerin kabul edileceği
belirtildi.

Su kuyusuna düşen yavru
köpeğe AFAD şefkati
Van’ın Özalp ilçesinde düştüğü su
kuyusundan sağ olarak çıkarılan
yavru köpek, battaniyeye sarılarak
hayvan hastanesine götürüldü.
İlçenin İstasyon Mahallesi'ndeki bir
evin bahçesinde bulunan eski su
kuyusundan köpek sesi geldiğini
duyan İmdat Topçu, durumu hemen
Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl

Müdürlüğüne bildirdi. Hemen
harekete geçen AFAD ekipleri,
ağzının bir kısmı kapatılan ve bir insanın geçemeyeceği kadar dar olan
kuyuya, halata bağlanmış ve
içerisinde köpek maması bulunan
çarşafı sarkıttı. AFAD ekiplerinin
titiz çalışmasının sonunda yavru
köpek bulunduğu yerden çıkartıldı.
Hemen battaniyeye sarılan yavru
köpek, ısınması için ekip aracının
ön kısmına alındı. AFAD
çalışanının kucağından
düşürmediği yavru köpek, gerekli
tedavisi için Van Büyükşehir
Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Burada gerekli muayenesi yapılan
yavru köpeğin sağlıklı olduğu belirtildi.

Bebek giyim malzemeleri
arasında kaçak sigara çıktı
Van İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince yapılan çalışmalar
sonucunda, bebek giyim
malzemeleri arasında 2 bin 570
paket kaçak sigara ele geçirildi.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt
karayolu üzerinde devam eden yol
emniyet ve kontrol faaliyetinde,
bebek giyim malzemeleri yüklü bir
minibüs durduruldu. Jandarma
ekiplerince yapılan aramada, karton kutuların içerisinde 2 bin 570
paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak
gözaltına alındı.

Van’da 33 adet kaçak cep telefonu
ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 33
adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM
Şube Müdürlüğü ekipleri ile Alparslan
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde
devam eden yol emniyet ve kontrol
faaliyetinde, bir minibüs durduruldu.
Minibüste yapılan kontrollerde, yolcu
olarak seyahat eden şüpheliye ait el
çantası içerisinde 33 adet kaçak cep
telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili
olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak
gözaltına alındı.
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Van'da trafik kazası;

Kız Kalesi aslına kavuşuyor
Van’ın Edremit Belediyesi, ilçenin
önemli değerlerinden olan 3 bin yıllık Kız Kalesi’ni yaptığı rekreasyon
çalışmasıyla aslına kavuşturdu.
Edremit ilçesinde yer alan ve
Van’ın panoramik bir bakışına
sahip Kız Kalesi, 3 bin yıl aradan
sonra hak ettiği konuma geldi.
Edremit Belediyesi tarafından
başlatılan çalışmalar neticesinde
tamamlanan Kız Kalesi ve Seyir
Tepe Kafe ve Restoran basın mensuplarına tanıtıldı. Kentteki ulusal
ve yerel basın mensuplarıyla bir
araya gelen Edremit Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili Atıf
Çiçekli, peyzaj ve rekreasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “İki yıllık bir çalışma
sonrasında projemizi kuruldan
geçirdik ve bölgeye has imar
planını yaptık. Daha sonra buradaki
kaçak yerleri ve gecekonduları
yıkarak, Kız Kalesi Peyzaj ve
Rekreasyon Projemiz doğrultusunda burayı elden geçirdik. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın
sonucunda bu duruma getirdik.
Burası; seyir terası, yeşil alanları,
ışıklandırma alanları ile vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. 3 bin
yıl önceki haline dönen Kız Kalesi,
3 bin yıl aradan sonra hak ettiği duruma geldi” dedi.
Her şehrin bir seyir tepesine sahip
olduğunu dile getiren Çiçekli, “İnsanların gittiği şehirlerin panoramik
bir bakışa sahip noktası vardır.
Van’ın da böyle noktaları çoktu,
ancak ıslah edilmesi, elden geçirilmesi gerekiyordu. Şu anda Kız
Kalesi’ni bu hale getirdik. Burası
artık Van’a gelecek olan misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz, Van’a
nerden bakılır denildiğinde
gelebilecekleri bir yer haline geldi.
Yine buraya gelen insanların çay ve
kahve içecekleri, yemek yiyecekleri
bir yere de ihtiyaç vardı ve biz o

yeri de sit alanının hemen dışında
Seyir Tepe Kafe Restoran olarak
yaptık ve Edremit Kaymakamlığı
ile Edremit Belediyesi bünyesinde
burayı da işleteceğiz. Burası da, Kız
Kalesi de artık hak ettiği muameleyi görecek hale geldi” ifadelerini
kullandı.
“Kültür varlıkları; ahır olarak
bırakılmayla, gayri meşru
faaliyetlere konu edilmeyle veya
işgal edilmeyle korunamaz"
Belediye olarak kültür varlıklarını
koruma yönünde iki yıldır ciddi
mücadele verdiklerini vurgulayan
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3 yaralı

Van merkez Edremit ilçesinde 2 otomobilin
çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde
Edremit ilçesi çimento fabrikası civarında
meydana geldi. Sürücülerinin isimi ve
plakaları öğrenilemeyen 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında
3 kişi yaralandı. Olası bir sıkışmaya karşı
bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar,
bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye
kaldırılırken itfaiye ekipleri, kaza bölgesini
tazyikli suyla temizledi. Kaza yapan araçlar
olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

Van’da 362 yerleşim yerinin
yolu kapandı

Edremit ilçesinde yer alan ve Van’ın panoramik bir
bakışına sahip Kız Kalesi, 3 bin yıl aradan sonra hak ettiği
konuma geldi. Edremit Belediyesi tarafından başlatılan
çalışmalar neticesinde tamamlanan Kız Kalesi ve Seyir
Tepe Kafe ve Restoran basın mensuplarına tanıtıldı.
Çiçekli, “Kültür varlıkları; ahır
olarak bırakılmayla, gayri meşru
faaliyetlere konu edilmeyle veya
işgal edilmeyle korunamaz. Buralar
insanlarımızın, vatandaşlarımızın
veya toplumun kullanımına açılacak dönüşümlerle kullanılabilir. Biz
birinci halk plajını açtığımızda,
1967 yılında yapılmış okulları
işlevlendirdiğimizde bize saldıran
zihniyet; Kız Kalesi’nin peyzajını
yapmaya çalıştığımızda, Seyir Tepe
Kafe Restoranı sit alanın dışına
yaptığımızda aynı şekilde bize
saldırdılar. Ben bu ilgilileri kınıyor,
onları yapıcı olmaya davet ediyorum. Kentimizi, şehrimizi hak ettiği
konuma elbirliğiyle getirmeye
davet ediyorum. Çatışmadan, kavgadan artık yorulmadılar mı?
Gelsinler, kentin hak ettiği hizmeti
sunma noktasında bize destek sunsunlar.
Önümüzü açmaya da önerileriyle
bize destek olsunlar ve artık bu
kavga dilinden, çatışma dilinden
vazgeçsinler” diye konuştu.
Açılışın ileriki süreçte yapılacağını
da sözlerine ekleyen Çiçekli,
maliyeti hakkında da bilgilendirmede bulunarak, “Toplam
1.8 milyon TL’ye mal olan bu projemizin 900 bin TL’sini Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
marifetiyle projelendirdik. Geri
kalan 900 bin TL’sini ise Edremit
Belediyesi olarak karşıladık. İnşallah ileriki süreçte ilimize gelen bir
devlet büyüğümüzün teşrifi ile
resmi olarak açılışını gerçekleştireceğiz. Ben bu anlamda gerek Kız
Kalesi’nin gerekse Seyir Tepe Kafe
ve Restoranımızın ilçemize, ilimize
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Program, alanın gezilmesi ve hatıra
fotoğraflarının çekilmesi ile sona
erdi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 362
yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz
etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 68, Başkale’de 18, Çaldıran’da 103,
Çatak’ta 39, Erciş’te 2, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 55, Muradiye’de 25, Özalp’ta 22 ve
Tuşba ilçesinde ise 17 olmak üzere 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve
Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı
yolları açmak için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.
Buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden
yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevreleri kar
yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesi
görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr ise kuzeyli
yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en
düşük sıcaklıklar; Van’da eksi 5, Bitlis’te
eksi 5, Muş’ta eksi 5 ve Hakkâri’de ise eksi
5 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 3, Bitlis’te 0,
Muş’ta 3 ve Hakkâri’de de 1 derece olması
beklenmektedir” denildi.

18 ilde ve KKTC'de askeri
personele FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Van merkezli olarak 18 ilde ve KKTC'de
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 14 muvazzaf
askerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen
soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör
örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde
faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt
içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle
deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama
ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van’daki
faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi 14
muvazzaf, 4 ihraç ve 1 eski askeri personele
yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25
Aralık 2018 günü Van merkezli Ankara, Antalya,
İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt,
Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale,
Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkâri
ve Siirt illeri ile KKTC’de yapılan eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına
alınmıştı. Gözaltına alınan ve adli makamlara
çıkarılan 9 muvazzaf, 2 ihraç ve 1 eski personel
olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs adli kontrol
kararı ile serbest kalırken, 5 muvazzaf ve 2 ihraç
edilen personel ise tutuklanmıştır” denildi.
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Nayif Süer’den Van’da TMO Şube Müdürlüğü açılması talebi
Kış mevsiminin gelmesiyle çiftçilerin yem ihtiyaçlarını tedarik etmekte çok
ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Nayif Süer, Toprak Mahsulleri
Ofisinin (TMO) Van'da şube müdürlüğünün bulunmamasına da dikkat çekti.
Van Ticaret Borsası (VANTB)
Yönetim Kurulu Başkanı Nayif
Süer, Toprak Mahsulleri Ofisinin
Van’da şube açmasının ürün
kalitesini arttırmakla birlikte
üreticinin yüzünü güldüreceğini
söyledi.
Kış mevsiminin gelmesiyle çiftçilerin yem ihtiyaçlarını tedarik etmekte çok ciddi sıkıntılar
yaşadıklarını ifade eden Nayif
Süer, Toprak Mahsulleri Ofisinin
(TMO) Van'da şube müdürlüğünün
bulunmamasına da dikkat çekti.
Nayif Süer, “İşlerin düzenli çalışmayan bir temsilcilik ofisinden
yürütülmesi, vatandaşların civar
illere gitmesine neden oluyor. Bu
da maliyeti arttırıyor. Kentimizin
en önemli geçim kaynağı olan

Başkan Berge’den yerel marketlerden
alışveriş yapılması çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa
Berge, ulusal marketlerin Van’a bir
katkısının olmadığını belirterek,
yerel marketlerden alışveriş yapılması çağrısında bulundu.
Van ESOB Başkanı Berge, bir marketin açılışına katılarak, sahipleri
kutladı. Berge, böyle zor bir süreçte
iş yeri açan Bedrettin Kıyat’a
teşekkür ederek, Van esnaf ve
sanatkarının her zaman üzerine
düşeni yaptığını kaydetti. Berge,
“Bu ekonomik döngünün zor olduğu
günlerde kıymetli esnafımız, büyük
bir emekle işletme açmış. Van
halkına hizmet etmek adına iş yerini
açmış” dedi.
Ulusal marketlerin Van’a bir
katkısının olmadığını ve gelen

hasılatın bankalar üzerinden İstanbul’a gönderildiğini söyleyen Berge,
“Buradan Van halkına sesleniyorum.
Lütfen dışarıdan gelip Van’da ahtapot gibi yayılan marketlerden değil
de, Van’ımızda hizmet eden yerel
marketlerimizi tercih edelim. Yerel
marketlerde çalışacak olanlar bizim
evlatlarımızdır. Van’ın ekonomisi
ancak bizim birbirimize sahip çıkmamızla bir yerlere gelebilir. Müessesemizin hayırlara vesile olmasını
Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Berge, konuşmasının ardından açılış
kurdelesini kesti. Açılışa Berge’nin
yanı sıra iş adamı Kahhar Eraslan,
Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Dereli,
İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri,
Çınar AVM’nin işletmecisi Murat
Kıyat ve vatandaşlar katıldı.

tarımın gelişip güçlenmesine önemli
ölçüde destek sağlayacak devlet kurumlarının aktivite edilmesi çok
önemlidir. Geçimini tarım ve
hayvancılıkla sağlayan
üreticimiz, ürününü satamama
endişesi yaşıyor. İklim şartlarından dolayı, ilçelerimiz
arasında dahi bir ay hasat farkı
var. Toprak Mahsulleri Ofisinin
ilimizde şube açması, ürün
kalitesini arttırmakla birlikte
üreticinin yüzünü güldürecektir.
Bu kapsamda ilimizdeki TMO'nun yörenin iklim koşullarını
dikkate alarak, tarım ve hayvancılığına katkı sunması
elzem ve ivedidir.
Van Ticaret Borsası olarak, projenin hayata geçirilmesi için

her türlü takibi yaparak, katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek
isterim” dedi.

‘Ah Tamara’ tiyatro oyununa tepki
Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları
tarafından sahnelenen ve Akdamar
efsanesini konu alan ‘Ah Tamara’
oyunu, bilinen şeklinden farklılaştırıldığı gerekçesiyle izleyicilerden tepki aldı.
Van Devlet Tiyatrosunda Funda
Özşener tarafından yazılan ve rejisörlüğünü Ece Okay’ın yaptığı ‘Ah
Tamara’ oyunu, farklı kurgusuyla
dikkat çekti. Katılımın yüksek
olduğu oyunun ilk gösteriminde, efsanenin beklenenin dışında sahnelenmesi izleyicilerin dikkatinden
kaçmadı. Oyun sonunda konuşan
tiyatroseverler, “Bizim bildiğimiz
kadarıyla efsane böyle değildi. Efsanede geçen olaylar da bu şekilde
gerçekleşmiyordu. En önemlisi
çoban Müslüman bir gençti ve
Tamara’yı görmek için her akşam
adaya yüzerek gidiyordu. Sonunda
da hayatını kaybediyordu. Ancak
oyunda çobanın Müslüman olmadığı, adaya yüzerek değil de
kayıkla gittiğini ve oyun sonunda
genç yerine Tamara’nın babası olan
keşişin öldüğünü izledik. Neden efsane halk arasında bilindiği şekliyle
yazılıp oynanmadı? Açıkçası merak
ediyoruz” dedi.
Van Devlet Tiyatrosu Müdiresi
Azade Küçükaycan açıklama yapmazken, Devlet Tiyatroları Genel
Müdürü Mustafa Kurt ise oyunun bu
şekilde yazıldığını ifade etti.
’Ah Tamara’ oyununda Mikail ismindeki çoban, kayıkla adaya
gidiyor, keşişe kiliseye uğrayıp dua
ettiğini söylüyor. Uzun yıllar
boyunca yüzmemiş hatta Tamara
tarafından kendisine yüzmekten kortuğu dile getiriliyor ve olaylı gecede
ise keşiş ölüyor.
Akdamar Efsanesi (Ah Tamara)
Van Gölü’nün güneydoğusunda yer
alan, uzunluğu 1,5 kilometre,
genişliği 0,5 kilometre olan Akdamar Adası’nın ismiyle ilgili anlatılan efsane ise şu şekilde:
Çok eskiden Van’da bir Keşiş yaşa-

maktaymış. Bu keşişin dünyalar
güzeli bir kızı varmış. Kız o kadar
güzelmiş ki onu bir gören bin
gönülden vurulurmuş. Bu güzel
kızın ismi de “Tamara” imiş. Bütün
Vanlı delikanlılar Tamara’nın
peşinde dolanadursunlar, Tamara ise
gönlünü yiğit mi yiğit, yakışıklı mı
yakışıklı bir Türk gencine kaptırır.
İki sevgili gizli gizli buluşurlar. Bu
buluşmalar bir süre devam eder. Sonunda iki gencin aşkını Van’da duymayan kalmaz. Keşiş, kızını bu
sevdadan vazgeçirmek için ne kadar
uğraşırsa uğraşsın başaramaz. Tek
çare, kızını Van’dan uzaklaştırmaktır. Van Gölü’nün en büyük adası
olan Akdamar Adası’nda bir kilise
yaptırıp, kalan ömrünü kızıyla be-

sonra keşiş, iki gencin buluştuklarını
öğrenir. Bir gece, kızın bıraktığı
işaret fenerinin yerini değiştirir.
Feneri, keskin ve sivri kayalıkların
bulunduğu bir tarafa bırakır. Tamara
da delikanlı da kurulan tuzaktan
habersizdirler. Delikanlı her zaman
olduğu gibi yine kıyıdan suya girer,
adadan görünen ışığa doğru yüzmeye başlar. Şanssızlık bu ya, o gece
hem çok karanlık, göl de aşırı dalgalıdır. Delikanlı yüzer yüzer yüzer,
kollarında derman tükenir. Işığa
doğru yüzdükçe ışık uzaklaşır sanki.
Dalgalar daha da kudurur. Kuvvetli
bir dalga, gücü tükenen delikanlıyı
yükselttiği gibi sivri ve keskin kayalara çarpar. Her tarafı parça parça
olan delikanlının, gölün karanlık su-

raber bu adada geçirmeye karar
verir. Tamara ile Türk gencinin aşkları o kadar yüce, o kadar engel tanımaz ki, keşişin Tamara’yı adaya
hapsetmesi de fayda vermez. İki
genç anlaşırlar. Delikanlı, her gece
kıyıdan yüzerek adaya çıkacaktır. Bu
arada Tamara da sevgilisine adayı
bulabilmesi için fenerle işaret verecek, ona yardımcı olacaktır.
Dedikleri gibi yaparlar. Delikanlı,
yaz demez, kış demez, fırtınaya, dalgaya aldırmaz, her gece yüzerek
adaya çıkar. Sabaha kadar Tamara ile
birlikte olurlar. Gün ışımadan da
tekrar yüzerek geri döner. Bir zaman

larına gömülürken “Ah Tamara, Ah
Tamara!..” feryatları, kayalıklardan
yankılanarak Tamara’ya kadar ulaşır.
Artık Tamara’ya dur olur mu? O da
gözünü kırpmadan kendisini azgın
dalgaların kucağına bırakır ve kaybolur.
Böylece, yaşarken bir araya
gelmeleri engellenen iki genç, sonsuza kadar sürecek beraberliklerine,
Van Gölü’nün turkuaz sularının derinliklerini mekân seçerler.
Bu acıklı sonun yaşandığı adanın
ismi de o günden sonra “Ah
Tamara”nın değiştirilmesi ile “Akdamar” olur.
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Tuşba’da “Fikirler Konuşuyor” münazara yarışması

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından
hazırlanan “Tuşba’da Fikirler
Konuşuyor” temalı 3’üncü geleneksel münazara yarışmasının bu yılki
ilk etabı gerçekleşti.
Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü ve Tuşba Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği liseler
arası ‘Fikirler Konuşuyor’ münazara
yarışması, Canik Çok Programlı
Anadolu Lisesi ile Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri arasında gerçekleşti. Koç İlkokulunun konferans
salonunda düzenlenen münazara
yarışmasına Tuşba Belediye Başkanı
Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe
Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri
Bekiroğlu, okul müdürleri, öğretmen
ve öğrenciler katıldı.
Programda bir konuşma yapan Tuşba
Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe,
münazara yarışmalarındaki

amaçlarının öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında mutlu olması ve
üstün başarılar sergilemesi olduğunu
belirtti. İleride yetiştirdikleri öğrencilerin bir milletvekili gibi münazara
edebileceğini ifade eden Başkan
Özgökçe, “Fikirler Konuşuyor yarışmasıyla geleceğimiz olan gençlerimiz bir meclis üyesi veya
milletvekili gibi münazara edebilecektir. Burada yarışan sadece öğrenciler değil, izleyenler de birçok şey
öğreniyor. En önemlisi öğrencilerimiz zamanı en iyi şekilde nasıl
değerlendireceğini öğreniyor. Her bir
öğrencimiz 5 dakika içerisinde kendisini ifade edecek, karşıdaki öğrenciyi dinleyecek ve ona göre pratik bir
zekayla onlara bir cevap verecektir.
Daha sonra jürilerimiz ise öğrencilerin hak ettiği puanı veriyor. Bu
vesileyle öğrencilerimizi yetiştiren
ailelere, öğretmenlere, okul müdürlerine teşekkür ederim” dedi.
Bu yıl münazara yarışmalarının

3’üncüsünü gerçekleştirdiklerini
anımsatan Tuşba İlçe Milli Eğitim
Müdürü Muhlis Ceylani ise, “Münazara yarışmalarının birçok faydası
vardır. Bunlardan bir tanesi akademik
çalışma yapar gibi öğretmen ve
öğrencilerimiz öğrenme sürecini
başlatarak alıştırma yaparlar. Bu
çalışma yapılırken bilimsel bir tez
hazırlar gibi öğrencilerimiz kaynaklardan veriler toplarlar. Bu verileri toplarken de kaynağını belirtirler.
Dolayısıyla ilçemizdeki bütün
liselerin katılımıyla öğrencilerimiz
doğru, etkili, yalansız konuşma ve
karşı tarafı ikna etme şeklinde münazara ediyorlar” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından
düzenlenen yarışmada Van Güzel
Sanatlar Lisesi öğrencileri,
"Teknoloji kullanımı insan hayatında
olumlu sonuçlar doğurur" tezini
savunurken, Canik Çok Programlı

Anadolu Lisesi öğrencileri ise,
"Teknoloji kullanımı insan hayatında
olumsuz sonuçlar doğurur" antitezini
savundu.
Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın
sonunda Van Güzel Sanatlar Lisesi

öğrencileri 84 puan alırken, Canik
Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ise 84.58 puan alarak bir üst
tura yükseldi. Zorlu geçen münazaranın ardından, öğrencilere
çeşitli hediyeler verildi.

VEDAŞ çalışanlarından kan bağışı
Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde
elektrik dağıtım hizmeti veren
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.
(VEDAŞ) çalışanları, “Kanımızda Sorumluluk Var” düşüncesinden hareketle şirket merkezinde kurulan Kızılay
standında kan bağışında bulundu.
VEDAŞ ailesi olarak altıncı kan
bağışını gerçekleştirdiklerini ifade
eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “VEDAŞ ailesinin geleneği haline gelen kan bağışına,
çalışanlarımızın gönüllü katılımları
mutluluk verici. 2018 yılı içerisinde
birçok sosyal sorumluluk projesini
hayata geçirdik. 2018’e veda ederken

de ‘Kanımızda Sorumluluk Var’
düşüncesiyle hareket edip kan
bağışında bulunduk. Hastanelerde tedavi gören hastaların ihtiyaç duyduğu
kan, bizlerin bağışlarıyla karşılanıyor.
Bu nedenle vatandaşlarımızı düzenli
kan bağışçısı olmaya davet ediyorum”
dedi. Kurumların kan bağışına önem
vermesinin farkındalık açısından
önemli olduğunu vurgulayan Van
Kızılay Ekip Doktoru Ozan Sayan ise,
“VEDAŞ ailesi yıllardır Kızılayın
düzenli kan bağışçısı olarak bizlere
destek oluyor. Gösterdikleri sosyal duyarlılıktan ötürü kendilerine teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.

YYÜ’de muhteşem etkinlik
Van Yüzüncü Yıl üniversitesi (YYÜ) Türk
Müziği Devlet Konservatuarı tarafından
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü (YÜBUK) yararına gerçekleştirilen
etkinlik büyük ilgi gördü.
YÜBUK yararına düzenlenen ve Prof. Dr.
Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser öncesi konuşan Van YYÜ
Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, konservatuarın gelişimini yakından takip ettiğini, etkinliklerde gösterdikleri başarıların her geçen

gün arttığını belirtti. Battal, bu başarıda
emeği geçen başta konservatuar müdürü
olmak üzere tüm öğretim elemanlarını ve
öğrencileri tebrik ettiğini ifade etti.
Programın, YÜBUK yararına gerçekleştirilmesinin etkinliğe güzel bir anlam kattığını
ifade eden Battal, YÜBUK Koordinatörü
Prof. Dr. İlhan Kaya’ya ve YYÜ Vakıf Üyesi
Adnan Selçuk’a emeklerinden dolayı
teşekkür etti. Rektör Battal, salonda ayakta
duracak yer bile kalmadığını, bu durumun

memnuniyet verici olduğunu belirterek, izleyicileri üniversitenin ‘BURS’ yaz ‘1465’e
gönder kampanyasına katılmaya davet etti.
Daha sonra kürsüye çıkarak konservatuar
hakkında bilgi veren Konservatuar
Müdürü Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı
ise; kuruluşunun 5. yılında ilk
mezunlarını vereceklerini ve bunun
haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, konservatuarımıza her aşamada desteğini esirgemeyen Rektör
Prof. Dr. Peyami Battal’a teşekkür
etti.
Etkinliğin birinci bölümünde Öğretim Görevlisi Osman Ekşi ile Öğretim Elemanı Ebru Özünlü’nün
hazırlamış olduğu birbirinden güzel
Kütahya, Bayburt, Muğla ve Tokat
türkülerini Türk Halk Müziği ASD
öğrenci korosu seslendirdi. Öğretim
Elemanı Ebru Özünlü’nün de solo
türkü seslendirmesinin ardından koronun Trabzon’a ait “Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın” isimli türküyle
seslendirmesi ile ilk bölüm sona erdi.
Etkinliğin ikinci bölümünde ise Türk
Halk Oyunları Bölümü Öğretim
Görevlisi Necip Çetin, Öğretim Elemanı M. Ege Han Karaer ile Öğretim
Elemanı Ersin Demir’in hazırladığı
Azerbaycan Halk Oyunları gösterisi,
Türk Halk Oyunları ASD öğrencileri
tarafından sergilendi.
Performansların ayakta alkışlandığı
etkinlik; Rektör Prof. Dr. Peyami
Battal ile Adnan Selçuk tarafından
YÜBUK adına konservatuar müdürü

ve öğretim elemanlarına plaket ve teşekkür
belgelerini verilmesi ile devam etti.
Program, Rektör Battal’ın da katılımıyla
halay çekilmesiyle sona erdi.
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Van’da ‘Okullar Arası Gençler Grup
Yüzme Yarışması’ sona erdi
29 ve 30 Aralık 2018 tarihleri arasında Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda 13 farklı
kategoride gerçekleşen yarışmalarda, sporcular okullarını en iyi şekilde temsil edebilmek ve
il birinciliği için bir birleriyle kıyasıya mücadele ettiler.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen ‘Okullar
Arası Gençler Grup Yüzme Yarışması’, 13 farklı kategoride 86
sporcunun katılımıyla sona erdi.
29 ve 30 Aralık 2018 tarihleri
arasında Kapalı Olimpik Yüzme

gorisinde rakiplerini bir bir yenerek
şampiyon olan sporcular, gerçekleşecek olan bölge, grup ve Türkiye finalleri yüzme yarışmalarında Van’ı
temsil etme hakkı elde ettiler.
Müsabakada dereceye giren takımlara madalyaları Kapalı Olimpik

Havuzunda 13 farklı kategoride
gerçekleşen yarışmalarda, sporcular
okullarını en iyi şekilde temsil edebilmek ve il birinciliği için bir birleriyle kıyasıya mücadele ettiler.
Ailelerin tribünleri doldurduğu ve ilgiyle izlediği yarışmalarda, sporcuların ortaya koyduğu mücadeleler
renkli görüntülere sahne oldu. Kate-

Yüzme Havuzu Tesis Amiri Mustafa
Iğdır, yüzme antrenörleri ve çocuklarını izlemeye gelen aileler tarafından verildi.
Sporcuları il birinciliği yarışmalarında gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Kapalı
Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri
Mustafa Iğdır, iki gün süren yarış-

malara 24 okuldan 11 takım ve 86
sporcunun katıldığını söyledi. Hayli
çekişmeli geçen müsabakaların 50
metre serbest, sırtüstü, kurbağalama,
kelebek ve serbest kategorilerinde
gerçekleştirildiğini dile getiren Iğdır,
“Küçük yaştaki sporcuların sayısının
yüksek olması bizleri gerçek anlamda çok mutlu etti. Sporcularımız
antrenmanlarda gösterdikleri çabayı

fırsata dönüştürmeyi başarmışlardır.
Sporcularımızın daha iyi dereceler
alarak grup, bölge ve Türkiye finali
yarışmalarında ilimizi en iyi şekilde
temsil edeceklerine inanıyoruz. İl
müdürlüğümüz tarafından düzenlenen il birinciliği yarışmalarına bu
yılki katılımın geçen yıldan daha
fazla olması bizleri gerçekten çok
mutlu etti. Sporcularımızın bu denli

katılımlarını sağlamak amacıyla
yoğun bir çalışma yürüten bütün
beden eğitimi öğretmenlerimize,
antrenörlerimize, yine yarışmalara
gösterdikleri ilgiden dolayı bütün
sporcularımıza, ailelerine ve bu organizasyonda emeği geçen bütün
çalışma arkadaşlarıma da çok
teşekkür ediyorum'' şeklinde
konuştu.

Vanlı dağcıların 2300 rakımlı olan Gören
Dağı tırmanışı
Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri,
gerçekleştirdiği 2300 rakımlı Gören
Dağı tırmanışında rahatsızlanan
arkadaşlarını kendi imkânları ile indirerek hastaneye ulaştırdılar.
Vadi Doğa Sporları Kulübü
üyelerinden oluşan 18 kişilik dağcı,
Ömer Demez başkanlığında 2300
rakımlı Gören Dağı'na tırmandı.
Zirvede rahatsızlanan bir
arkadaşlarını kendi imkânları ile hastaneye ulaştırmayı başardılar.
Konu ile açıklama yapan Vadi Doğa
Sporları Kulübü Başkanı Ömer
Demez, Gören Dağı zirve tırmanışı
30 Aralık 2018 tarihinde Vadi Doğa
Sporları Kulübü'nün gerçekleştirmiş
olduğu etkinlik Güvençli Mahallesinden hareket etmekle

başladığını ifade etti. 18 kişilik bir
ekip Güvençli ile Yeşilsu (Amik)
mahalleri arasında bulunan sırtı takip
ederek 4 saatlik bir yürüyüş sonunda
2300 rakımlı Gören Dağı zirvesine
ulaştıklarını ifade eden Deme, "2300
rakımlı olan Gören Dağı manzara

bakımından muhteşem bir konuma
sahip. Mavi Van Denizi karşıda
beyaza bürünmüş Süphan Dağı göz
kamaştırıyordu. Etkinlik fevkalade
güzel geçti ve zirveye vardığımızda
kar ve tipi başladı. Sis her tarafı
kaplamış oldu ve bu manzara bile

çok harikaydı. Ekibimiz 14:20'de
iniş için harekete geçtiği sırada bir
arkadaşımız dizlerinden rahatsızlandı. Menisküs rahatsızlığı olan
arkadaşımızı sedyeye alarak Nas-Sar
arama kurtarma timi Vadi Doğa Spor
Kulübü ile beraber ortaklaşa bir kur-

tarma operasyonu gerçekleştirdik.
Arkadaşımızın sağlıklı bir şekilde
saat 17:00'da etkinliği başladığı
Güvençli Mahallesi'ne kadar indirmeyi başardık. Sağlık durumu iyi
olan arkadaşımıza tekrar geçmiş
olsun diyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.
Nas-Sar ve Vadi Doğa Sporları
Kulübü arama kurtarma timi her
şartta her koşulda ekip, ekipman ile
beraber hazır ve her an her şartlarda
operasyon yapabilecek kabiliyete ve
yeteneğe sahiptir.
Kurtarma ekibine teşekkür ederiz.
Bütün ekibimiz elinden gelen
yardımı esirgememiş, her an yardım
etmek için seferber olmuştur bütün
ekibimizi kutluyoruz" dedi.
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