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YIL : 8

SAYI : 801

FİYATI : 50 Kuruş

Beşyol Meydanındaki valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile
tekbirler getirerek Soydan Kavşağı'na kadar yürüdü. Öğrencilerin ve askerlerin 60 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı taşıdığı
yürüyüşün ardından program Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde devam etti.

Van'da Sarıkamış şehitleri anıldı
Van’da Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı
dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Beşyol Meydanındaki
valilik binası önünde
toplanan protokol üyeleri,
öğrenciler ile vatandaşlar,
ellerindeki Türk bayrakları ile tekbirler getirerek
Soydan Kavşağı'na kadar
yürüdü. Öğrencilerin ve
askerlerin 60 metre uzunluğundaki dev Türk
bayrağı taşıdığı
yürüyüşün ardından program Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü
Gençlik Merkezinde

Van’da 15 yerleşim
yerinin yolu kapandı
ayrıntılar 2’de
VASKİ kendi
markasıyla sayaç
üretecek

devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan
programda konuşan Van
Valisi ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili
Mehmet Emin Bilmez,
geçmişini bilmeyenlerin
geleceğe sağlam adımlarla
ilerlemesinin mümkün olmayacağını vurguladı.
İslam ile batı
medeniyetinin çatışmasının tarih boyunca hep
yaşandığını ifade eden
Bilmez, Sarıkamış'ın da
bunun bir devamı
olduğunu söyledi. 3’te

Milletvekili Gülaçar: “Gençlik, bütün
toplumların en büyük sermayesidir”
AK Parti Van Milletvekili ve MKYK
üyesi Osman Nuri
Gülaçar, gençliğin
bütün toplumların en
büyük sermayesi
olduğunu belirterek,
“Gençlik, kıymetli bir
sermayedir ve bu sermayenin doğru işlere
kanalize edilmesi, hem
gençlerin hem de
toplumun geri kalanı
için hayati önem taşımaktadır” dedi.
4’te

İpekyolu Belediyesi’nden birimler arası
futbol turnuvası

Van Su ve Kanalizasyon
İdaresi (VASKİ),
Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirerek, kendi
markasıyla su sayacı
üretecek.
Yaptığı yenilikler ve
atılımlarla kurumsal
yapıyı güçlendiren
VASKİ, bir yandan tüm
yerleşim birimlerinde
altyapı hizmeti
sürdürürken, bir yandan
da kurumun giderlerinin

en asgariye indirilmesi
için yeni projeler geliştiriliyor. Hem kurumun
ekonomik gücünü artırmak hem de milli ve
yerlilik politikası
çerçevesinde kendi
teçhizatını yapmak için
atağa geçen VASKİ,
Türkiye’de bir ilk olarak
kendi markasıyla su sayacı yapmak için gereken
altyapıyı oluşturdu.
HABERİ 2’DE

Van’ın İpekyolu Belediyesi, personelin mesai
saatleri dışında sosyal aktivitede bulunmasını
sağlamak, kaynaştırmak, birim müdürlükleri
arasında spor ve dostluk içinde bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla düzenlediği futbol

turnuvası, yapılan final maçıyla sona erdi.
Yaklaşık 2 aydan bu yana süren ve 10 takımın
katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.
DEVAMI SAYFA 6’DA

Van’da
“Gençlik
Çalıştayı”zirvesi
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, “Hep gençleri bir kalıba
koymaya ve dizayn vermeye
çalıştık. Bundan dolayı bugüne
kadar başarılı olamadık. Sizin hayallerinize ve umutlarınıza göre
yönetim şeklimizi belirlememiz
lazım” dedi. Elite World Van
Hotelde Van Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğünün sekretaryasını
yürüttüğü, Van Valiliği, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van
YYÜ), Van Büyükşehir Belediyesi
ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği “Van
Gençlik Çalıştayı”nda, gençlerin
sorunları ve çözüm önerileri
masaya yatırıldı. DEVAMI 5’TE

Başkan Aslan’dan
‘hayvanlarda kış
bakımı’ uyarısı
Van Bölgesi Veteriner Hekimleri
Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman
Aslan, küçükbaş hayvanların kışlık
bakımları konusunda üreticileri
uyardı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Lokman
Aslan, Van bölgesinin küçükbaş
hayvan sayısı bakımından
Türkiye’de ilk sırada yer aldığını
söyleyerek, “Van bölgesindeki
küçükbaş hayvanlar, kışın ahırlarda
besleniyorlar. Hayvanların bakımlarına dikkat edilmediği zaman,
verim düşüklülüğüne sebep verecek
şekilde yavru atımı ve bazı
hastalıklar görülebilmektedir.
devamı 4’te
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Van’da 15 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapandı.
Van’da kar yağışı ve tipi nedeniyle
Başkale’de 9, Gürpınar ilçesinde ise
6 olmak üzere toplam 15 yerleşim
yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım
Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak
için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge
genelinde havanın çok bulutlu,
Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere
karla karışık yağmur ve kar yağışı
beklendiği belirtilerek, “Sabah ve
gece saatlerinde buzlanma ve don
olayı ile birlikte sis ve pus olayı
görüleceği tahmin ediliyor. Hava sı-

caklığının mevsim normalleri
civarında seyredeceği, güney ve
güneybatı yönlerden hafif, ara sıra
orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin
ediliyor. Bu gece gerçekleşen en
düşük sıcaklıklar Van'da -5, Bitlis'te
-9, Hakkâri’de -8 ve Muş’da -1
derece olarak ölçülmüştür. Günün

en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5,
Bitlis'te 0, Muş'ta 1 ve Hakkâri’de 2 derece olması beklenmektedir.
Bölgemiz genelinde buzlanma olayı
beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve
yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van’da 18 bin 228 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar
sonucunda 18 bin 228 paket kaçak
sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından
yapılan açıklamada, "Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli
şahısların İran sınır hattından getirmek suretiyle yasa dışı yollardan
temin ettiği kaçak sigaraları evinde
depoladığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın
ilçenin Yukarı Tulgalı Mahallesi'nde
bulunan adresinde yapılan aramada,
15 bin 370 paket kaçak sigara ele
geçirilirken, diğer ilçelerde de
devam eden yol emniyet ve kontrol
faaliyetlerinde; Başkale ilçesinde
bin 398 paket, Gürpınar ilçesinde
730 paket, Tuşba ilçesinde 590

paket, Muradiye ilçesinde 140 paket,
olmak üzere toplamda 18 bin 228

paket kaçak sigara ele geçirildi"
ifadelerine yer verildi.

VASKİ kendi markasıyla sayaç üretecek
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ), Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, kendi markasıyla su sayacı üretecek.
Yaptığı yenilikler ve atılımlarla kurumsal yapıyı güçlendiren VASKİ,
bir yandan tüm yerleşim birim-

lerinde altyapı hizmeti sürdürürken,
bir yandan da kurumun giderlerinin
en asgariye indirilmesi için yeni projeler geliştiriliyor. Hem kurumun
ekonomik gücünü artırmak hem de
milli ve yerlilik politikası
çerçevesinde kendi teçhizatını yap-

mak için atağa geçen VASKİ,
Türkiye’de bir ilk olarak kendi
markasıyla su sayacı yapmak için
gereken altyapıyı oluşturdu.
Makine İkmal Garajında faaliyete
geçirilecek yeni tesislerde incelemelerde bulunan VASKİ Genel

Müdürü Ali Tekataş, su sayaçları
yapımını gerçekleştireceklerinin
müjdesini vererek, bu projeyle kurumun büyük bir tasarruf ve istihdam
sağlayacağını belirtti. İlk etapta 12
bin sayaç üretmeyi düşündüklerini
ifade eden Tekataş, hedefin ise 25

bin sayacın onarımı ve yeniden
yapımı olduğunu söyledi. Tekataş,
“Bu Van için yeni bir başlangıç ve
büyük bir adımdır. Bizler kurumu
sıfırdan sayaç imal edebilecek
tesislere kavuşturuyoruz. Fabrika
gibi çalışacak olan tesis hem Van
hem de bölge illeri için önemlidir” dedi.
VASKİ’nin bir ilke daha imza
attığının altını çizen Tekataş,
“Kendi markamızla sayaç imal
edilecek. Büyük tasarruf ve
ekonomik geri dönüşüm
sağlanacak. Türkiye’de bir
ilke imza atılarak sayaçlar
Van’da üretilecek. 35 kişilik
bir istihdam sağlanması hedefleniyor. Çevre illere de
hizmet verilecek. Böylece
kurum bu proje ile 3 milyon
TL’lik bir tasarruf sağlamış
olacak” şeklinde konuştu.
Projeyle hiçbir sayacın atık
malzeme olarak işlev
görmeyeceğini, her parçanın
değerlendirilerek ekonomiye
geri kazandırılacağını açıklayan
Tekataş, bu yöntemle istasyonda
hem yeni sayaç üretileceğini hem de
sayaçlarda herhangi bir nedenle
oluşan arızaların tamiri yapılarak,
sayaçlar tekrar kullanılabilir hale getirileceğini ifade etti.
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Vali Bilmez’den VASKİ'ye ziyaret
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Mehmet Emin
Bilmez, Van Su Kanalizasyon İdaresini
(VASKİ) ziyaret etti.
Göreve başladığı andan
itibaren kentteki kurumları gezen Van Valisi ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili
Mehmet Emin Bilmez,
VASKİ'yi ziyaret ederek, geniş kapsamlı bir
brifing aldı. Birim
çalışanlarıyla da
tanışarak sohbet eden Vali Bilmez,
daha sonra toplantı salonuna
geçerek, kurum amirleriyle tek tek
tanışarak sorumlu oldukları alanlar

ilgili sorular sordu. Genel Müdür Ali
Tekataş tarafından slayt eşliğinde
yapılan sunumun ardından Vali
Bilmez, kurumdan ayrıldı.

Van’da 26 bin 250 paket kaçak
sigara ele geçirildi
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından
merkez ve ilçelerde yapılan çalışmalar
sonucunda 26 bin 250 paket kaçak
sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünce merkez ve ilçelerde haksız
kazanç sağlamak amacıyla gümrük
kaçağı ticareti yapan ve nakleden
şahıs/şahısların deşifresine yönelik
olarak yapılan çalışmalarda 26 bin 250
paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan
açıklamada, "4 Ocak 2019 günü

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, İpekyolu Karpuzalan
Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama
noktasında durumundan şüphelenilerek
durdurulan 34 plaka sayılı araçtan 5 bin
500 paket, İpekyolu ilçesi Karşıyaka
Mahallesi Hicret 2. Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında
yapılan aramada ise 20 bin 750 paket
olmak üzere toplam 26 bin 250 paket
kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili
B.K., R.D., G.T. ve K.S. isimli 4 şahıs
hakkında '5607 Sayılı Kanun’a
Muhalefet Etmek' suçundan işlem
yapılmış olup, ilimiz merkez ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç
sağlayan suç organizasyonlarına karşı
yürütülen mücadelemiz aralıksız ve
kararlı bir şekilde devam etmektedir”
denildi.

İç çamaşırında esrarla
yakalandı
Van'da iç çamaşırına gizlediği 1
kilo 80 gram toz esrarla yakalanan
şahıs tutuklandı. Edinilen bilgilere
göre, Van'dan İstanbul'a gitmek
için Ferit Melen Havalimanı'na
gelen Cüneyt P., giriş kontrol noktasındaki X-Ray cihazından
geçerken şüphe üzerine polis
tarafından arandı. Yapılan aramada
şahsın pantolonun altına giydiği
şort ve iç çamaşırının içerisine
dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz
esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan
Cüneyt P., işlemlerinin ardından
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.

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.

Van'da Sarıkamış şehitleri
anma töreni düzenlendi
Beşyol Meydanındaki valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ile vatandaşlar,
ellerindeki Türk bayrakları ile tekbirler getirerek Soydan Kavşağı'na kadar yürüdü. Öğrencilerin
ve askerlerin 60 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşün ardından program Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde devam etti.
Balkanlardan Yemen'e kadar her vilayetten, her etnik kökenden insanların kardeşçe cephede savaştığını
görüyoruz. Dün bir arada kardeşçe
bu insanlar bir arada yaşayabiliyorsa biz neden yaşamayalım. Birbirinden 6 milyon insan öldüren
Avrupa, tek devlet olmaya
çalışırken bin yıldır birlikte yaşayan
insanlar olarak biz birbirimizin
boynuna neden sarılmışız. Bunu
sorgulamak gerekiyor" dedi.
Gençlerden hem tarihi hem de
bölgede yaşananları iyi okumalarını
tavsiye eden Bilmez, kimin kimden
ihale aldığını, kimin kim adına
çalıştığını iyi düşünmelerini istedi.
Van’da Sarıkamış Harekatı'nın 104.
yılı dolayısıyla anma programı
düzenlendi.
Beşyol Meydanındaki valilik binası
önünde toplanan protokol üyeleri,
öğrenciler ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile tekbirler getirerek Soydan Kavşağı'na
kadar yürüdü. Öğrencilerin ve
askerlerin 60 metre uzunluğundaki
dev Türk bayrağı taşıdığı
yürüyüşün ardından program Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde devam
etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başlayan programda konuşan Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, geçmişini bilmeyenlerin
geleceğe sağlam adımlarla iler-
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lemesinin mümkün olmayacağını
vurguladı. İslam ile batı
medeniyetinin çatışmasının tarih
boyunca hep yaşandığını ifade eden
Bilmez, Sarıkamış'ın da bunun bir
devamı olduğunu söyledi. Bilmez,
"Cephede bizi yenemeyen batı
medeniyeti, maalesef bu kez
içimizde oluşturabildiği kadar
tefrika oluşturarak bizi birbirimize
düşürmeye çalıştı. Bizi rengimize,
mezhebimize, etnik kökenimize
göre birbirimize düşürmeye
çalıştılar. Dünyanın dört bir yanından insanların giderek inşa ettiği

Amerika'da, herkes Amerika vatandaşlığı üst kimliğinde bir araya
gelirken, kimsenin etnik kökenine,
dinine, mezhebine bakılmazken,
birileri burada hep mezheplerimizle, etnik kökenimizle ne kadar
farklılık yaratabiliyorsa o farklılık-

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25
yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz
etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle
Başkale’de 15, Gürpınar ilçesinde ise 10
olmak üzere toplam 25 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, bölge genelinde havanın
parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde
Muş çevreleri, gece saatlerinden sonra Bitlis
ve Hakkari çevreleri ile Van’ın Güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin
edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve
gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile
birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin
ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin
ediliyor. Rüzgâr ise güneyli yönlerden hafif,
ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin
ediliyor.
Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar;
Van’da eksi 1, Bitlis’te eksi 1, Hakkâri’de
eksi 8 ve Muş’ta 1 derece olarak
ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları
ise Van’da 4, Bitlis’te 2, Muş’ta 5 ve
Hakkâri’de 0 derece olması beklenmektedir.
Bölgemiz genelinde buzlanma olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara
karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve
tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van’da uyuşturucu
operasyonu

ları deşerek bizi birbirimize
düşürdü. Bunun sorumluluğunu
sadece batıya yüklersek, kendimiz
sorumluluktan kaçarsak hiçbir şeyi
değiştiremeyiz. Biz o kaybettiğimiz
hoşgörüyü, sevgiyi, birliği,
kardeşliği tekrar ihya etmeliyiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan
Müşaviri Ali Özdemir ise, “Düşmanlarımızın tarih boyunca yaptığı,
bizi kendilerine benzetmek,
gençliğimizi kimliğinden uzaklaştırmak. Bizi yenemedikleri için
kendilerine benzeterek, değerlerimizden uzaklaştırarak yenmeye
çalışıyorlar. Ancak onlara 'hayır, biz
dedelerimize benzeyeceğiz. Onların
kimliğiyle yaşayacağız. Hür,
bağımsız olacağız.' diyoruz. Ülkeyi
bize emanet eden şehitlerimize
layık insanlar olacağız" ifadelerini
kullandı. Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da
bir konuşma yaptığı anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve
duanın yapılmasıyla sona erdi.
Programa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan,
Edremit Kaymakamı ve Belediye
Başkanvekili Atıf Çiçekli, kamu
kurum amirleri, öğrenciler, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yılbaşını kana bulayan 7 şüpheli tutuklandı
Van’ın İpekyolu ilçesinde yılbaşı gecesi bir gece
kulübünde alkol almaya devam etmek isteyen bir
grupla iş yeri çalışanları arasında çıkan kavgada 1
kişi hayatını kaybederken, şüpheli 7 kişi ise
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
olayın 1 Ocak 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet
gösteren bir gece kulübünde meydana geldiği belirtildi. İş yeri çalışanları A.Ç, T.A. ve Y.D. isimli 3
şahıs, şüpheliler tarafından silahlı ve bıçaklı
saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralılardan Y.D.
isimli şahıs kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yapılan tüm mü-

Van’da 25 yerleşim
yerinin yolu kapandı

dahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kasten öldürme ve yaralama olayı ile ilgili polis
ekiplerince yapılan araştırmalarda; yılbaşı gecesi
saat 03.00’de gece kulübünün çalışanları tarafından
iş yerini kapatmak istemesi ve içeride bulunan bir
grubun alkol almaya devam etmek istemesi üzerine
kavga çıktığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği görevlilerince olayın firari
şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan
sokak ve güvenlik kamerası çalışmasında; olayı
gerçekleştiren şüpheli şahısların farklı suçlardan
kaydı olan A.Ç, T.D, C.S, S.Ç, F.B, O.C, İ.K. ve
S.K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan eş
zamanlı operasyonda; A.Ç, T.D, C.S, S.Ç, F.B,

O.C. ve İ.K. isimli 7 şüpheli şahıs ve olayda kullanılan bir adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden O.C.’nin 4 yıl 4 ay,
F.B.’nin 3 yıl 9 ay cezaların bulunduğu ve cezaevi
firarisi oldukları, F.B, O.C. ve İ.K. isimli 3 şüphelinin de farklı tarihlerde meydana gelen iki “kasa
hırsızlığı” ve üç “iş yerinde hırsızlık” olmak üzere
toplam 5 olayın firari şüphelileri olduğu tespit
edildi.
Adli makamlara sevk edilen A.Ç, T.D, C.S, S.Ç,
F.B, O.C. ve İ.K. isimli 7 şüpheli şahıs tutuklanırken, firari şüpheli S.K.’nın yakalanmasına
yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince
yapılan çalışmalar sonucunda 110 gram toz
esrar ve 55 gram metanfetamin ele geçirildi.
Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçimen Mahallesi’nde ikamet eden
şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete
geçti. Şüphelinin Sarıçimen Mahallesi’nde
bulunan adresinde yapılan aramada 110
gram toz esrar ve 55 gram metanfetamin ele
geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs
gözaltına alındı.

Van’da akaryakıt kaçakçılığı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince
yapılan çalışmalar sonucunda bin 564 litre
kaçak motorin ele geçirildi.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın yasadışı yollardan getirmek suretiyle temin ettiği kaçak akaryakıtı
evinde depoladığı bilgisi üzerine harekete
geçti. Şüpheli şahsın Saray ilçesi Kazlıgöl
Mahallesi’nde bulunan adresinde yapılan
aramada, 200 litrelik 4 varil, 60 litrelik 5 jelikan bidon, 20 litrelik 20 bidon, 40 litrelik
10 bidon ve 10 litrelik 10 bidon içerisinde
toplam bin 564 litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs
gözaltına alındı.

4

Bahçesaray Sesi

08 Ocak 2019 Salı

Milletvekili Gülaçar: “Gençlik, bütün toplumların en büyük sermayesidir”

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK üyesi
Osman Nuri Gülaçar, gençliğin bütün
toplumların en büyük sermayesi olduğunu
belirterek, “Gençlik, kıymetli bir sermayedir ve bu sermayenin doğru işlere
kanalize edilmesi, hem gençlerin hem de
toplumun geri kalanı için hayati önem taşımaktadır” dedi.
Van ve bölge gençliğinin sorunlarını ve
çözümlerini hedefleyen Van Gençlik Çalıştayı zirve programında konuşan AK Parti
Van Milletvekili ve MKYK üyesi Osman
Nuri Gülaçar gençlikle ilgili önemli
mesajlar verdi. Konuşmasına organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini
sunarak başlayan Gülaçar, “Van Gençlik
Çalıştayı adı altında birbirinden kıymetli
kurum ve kuruluşların, yine birbirinden
kıymetli gençlerle birlikte gençlerin sorunlarını gündemine aldığı uzun bir çalışmanın
sonucunda, bugün güzel bir final yapmak
için toplanmış bulunmaktayız. Eğitim, aile,
göç, kalkınma, istihdam gibi ülkemizin,
hatta dünyanın çokça tartıştığı, kıymetli ve
bir o kadar da netameli konu başlıkları üzerinde gençlerle el ele vererek kafa yormaya, sorun alanlarını belirlemeye ve
çözümler üretmeye yönelik böylesi bir
çalışmadan dolayı emeği geçen kurum ve
kuruluşlara ve siz değerli gençlere
teşekkürü bir borç biliyorum. Çalıştay
vesilesiyle şehrimize teşrif eden kıymetli
misafirlerimize, kentimize hoş geldiniz diyorum, umarım buradan güzel dostluklar ve

güzel anılarla uğurlarız sizleri, ayaklarınıza sağlık” dedi.
Muhtemel ‘Keşke’ler için uyarı
Gençliğin, yaşamının bu dönemini bitirmiş insanların istisnasız tümü için
özlemle ve biraz da pişmanlıklarla anılan
bir dönem olduğunu ifade eden Gülaçar,
“Gençlik özlenir, çünkü gençlik yılları insanın en idealist, en enerjik olduğu yıllardır. Mücadele etmeye, azmetmeye,
hayal etmeye en meyyal olduğu çağ gençlik çağlarıdır. Gençlik aynı zamanda,
keşkelerle anılan bir dönemdir. Çünkü bu
yıllar insanın en saf, en doğal ve samimi
olduğu çağlardır ve bu açıdan yaptıklarımız
ya da yapamadıklarımız için iç çektiğimiz
dönemlerdir. Yani gençlik, insan yaşamında
bir şeyleri başarmaya en yakın olduğu ve
aynı zamanda bir şeyleri yanlış yapmaya en
meyyal olduğu bir dönemdir. Buradan
çıkaracağımız sonuç, siz gençlere, toplumsal, ekonomik ya da siyasal her türlü meselenin çözümü için büyükleriniz olarak
bizlerin ve sizden sonra gelecek nesillerin
ihtiyacı var. Toplumun; sizlerin enerjisine,
cesaretine ve üretmesine ihtiyacı var.
Ancak bunu sizden beklerken, bizlerin de
size karşı en önemli bir görevimiz var.
Sizin yaşayacağınız muhtemel ‘keşke’ler
için sizleri uyarmak ve yönlendirmektir.
Gençlik, kıymetli bir sermayedir ve bu sermayenin doğru işlere kanalize edilmesi,
hem gençlerin hem de toplumun geri kalanı
için hayati önem taşımaktadır” ifadelerini

Van’da ‘Gözaltı ışık dolgu’
uygulaması

Van Urartu Göz’de ‘Gözaltı ışık
dolgu’ uygulaması başarıyla
yapılıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan
Urartu Göz Uzmanlarından Op. Dr.

Ali İhsan Güngör, gözaltı ışık dolgusunun özellikle gözaltı morluk
ve çukurluklarda uygulanan bir
işlem olduğunu ifade etti.
İşlemin kısa süreli olup sonuçları
itibariyle yüz güldürücü olduğunu
dile getiren Op. Dr. Güngör,
“Gözaltı ışık dolgu uygulaması ile
hastaların yorgun ifadesi kısa
sürede daha canlı dinamik bir
görünüme dönüşmektedir. Dolgu
uygulaması etkinliği 12 ay devam
etmektedir. Işık dolgusu uygulamaları ile beraber göz kapak morluk ve kırışıklıklarında mezoterapi
ve PRP uygulamalarını Urartu Göz
ailesi olarak güvenle yapmaktayız”
dedi.

Başkan Aslan’dan ‘hayvanlarda kış
bakımı’ uyarısı
Van Bölgesi Veteriner Hekimleri
Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman
Aslan, küçükbaş hayvanların
kışlık bakımları konusunda üreticileri uyardı.
İHA muhabirine açıklamalarda
bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan,
Van bölgesinin küçükbaş hayvan
sayısı bakımından Türkiye’de ilk
sırada yer aldığını söyleyerek,
“Van bölgesindeki küçükbaş hayvanlar, kışın ahırlarda besleniyorlar. Hayvanların bakımlarına
dikkat edilmediği zaman, verim
düşüklülüğüne sebep verecek
şekilde yavru atımı ve bazı
hastalıklar görülebilmektedir.
Bundan dolayı da üreticiler büyük
ekonomik kayıp yaşıyorlar. Ahırda
hayvanların bakımlarını yaparken
dengesiz beslememek gerekir.
Parazit ilaç uygulanması kadar ahırların havalandırması ve geniş olması
da bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
İç ve dış parazit mücadelesi yapılması için üreticilerimizin bu aylarda

daha dikkatli olmaları gerekir. Hayvanların beslenmeleri için vitamin
ve mineral takviyeleri yapılmalıdır.
Üreticilerimiz; Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve
serbest veterinerlere danışarak ikazlara uydukları takdirde verim kaybı
yaşanmayacaktır” dedi.

kullandı. Gençliğin önemine değinen
Gülaçar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sizlerin, komisyonlardaki yoğun çabalarınız ve uğraşlarınız sonucunda bugüne
getirdiğiniz ve bu çalıştay vesilesiyle kamuoyuyla paylaşacağınız çalışmalarınızı
önemli kılan husus, bizler için hayati derecede ehemmiyet kesbeden gençlik mefhumunu ve gençlerin yaşadığı problemleri
gündemine almasıdır. Daha da önemlisi bu
problemlerin belirlenmesi ve çözümler
üretilmesi sürecini yine siz gençlerle beraber yürütülmesidir. Mezuniyet sonrası
karşılaştığınız iş bulma, düzenli bir yaşam
kurabilme, içinde yaşadığınız toplumun
saygın bir bireyi olarak yaşamınızı devam
ettirme gibi istek ve taleplerinizin
tartışıldığı, gündemleştirildiği bir çalıştay,
umuyorum ki hepimiz açısından gerekli
farkındalığı oluşturur ve gençliğe yönelik
yapılacak yeni çalışmaları beraberinde getirir.”
“Lütfen potansiyelinizin farkında olun”
Gençlere değiştirme ve dönüştürme potan-

siyellerini hiçbir zaman küçümsememeleri
gerektiğini ifade eden Gülaçar, “Lütfen
potansiyelinizin farkında olun. Sizler bu
toplumun arızalı yönlerini düzeltmeye
mahirsiniz. Bu kabiliyet siz de fazlasıyla
var. Ancak sizden istirhamım bu değişim ve
dönüşüm sürecinin çevrenizden, oradan buradan değil, kendinizden başlayın. Önce
kendinizi değiştirin ve kendinizi geleceğe
hazırlayın. Bu ülkeyi, bu toplumu daha
güzel günlere taşıyacağınıza dair hayalleriniz mutlaka olsun, ancak bu hayallerin
ilk durağı yine siz olun. Bunu başarırsanız,
kendinizle başlayarak, ailenizi ve çevrenizi
ve yaşadığınız şehri değiştirebilirsiniz. İşte
o zaman, 21 yaşında İstanbul’u fethedebilirsiniz, işte o zaman 18 yaşında Peygamberimizin emri üzerine İslam ordusuna
kumandan olabilirsiniz. İslam tarihinden
bir bedevi kadının hikayesiyle toparlamış
olayım. El Mufaddal bin Zeyd, ‘Müslüman
bir bedevi kadının oğluna gözleri dokununca ona hayranlık duydum, çocuktaki
terbiye, nezaket, güzel söz ve davranış çok
mükemmeldi. Kadını çağırıp sordum,
oğlunu nasıl bu kadar güzel yetiştirebildin?
Kadın şu cevabı verdi, çocuğum beş yaşını
doldurunca onu iyi bir terbiyeciye verdim.
O, ona önce Kur’an okutup ezberletti.
Sonra yararlı şiirler nakledip, öğretti. Kendi
milletinin öz değerlerini, iftihara vesile
geçmişlerini anlatarak çocuğa tarihini ve
milletini sevdirdi. Dede ve babalarının
güzel eserlerini, iyi hasletlerini bir bir

öğretti. Çocuk ergenlik yaşına gelince ona
ata binmeyi, at üzerinde çevik hareketler
göstermeyi öğretti. Sonra silah kuşanma
şeklini talim etti. Kabile ve oymakların
çadırları arasında onu dolaştırıp bağırıp
çağıranların, inleyip sızlayanların sesini
duymasını sağladı. Gençlik, bütün toplumların en büyük sermayesidir. Fakat gençliği
aileden, eğitimden, toplumsal ilişkiler ağından ayrı değerlendiremezsiniz. En önemlisi
de konumunuzu, değerlerinizi ve
medeniyetinizi merkeze koymadan çözemezsiniz. Radikal bir şekilde sorgulamalar
yapmalıyız. Uyuşturucu müptelası olmuş
gençlerin problemlerini, sadece bağımlılığın tedavisi ile çözemezsiniz. İslam’ın
temel kurallarından biri de bir şey haramsa
ona götüren yollar da haramdır. Uyuşturucu
veya daha farklı bir bağımlılığın yollarını
kapatmak, set çekmek aileden başlar. Bilinçli ve şuurlu bir aile, çocuklarının
toplumun en saygın insanları olma bilinciyle, sonrasında ilk adımını attığı eğitim
kurumunun, o kurumdaki terbiyeci,
eğitimci ve öğreticilerinin ona katacağı
katma değerle yol alır. Sözü fazla uzatmadan medeniyetinize, köklerinize
dönecek, çare ve çözümü burada arayacaksınız. Bu da çok ciddi toplumsal bir
değişim ve dönüşümle gerçekleşir. Emeği
geçen her bir gencimize yürekten teşekkür
eder, organizasyonu düzenleyen kurum ve
kuruluşlarımıza şükranlarımızı arz ederiz”
şeklinde konuştu.

Jandarma Sarıkamış şehitlerini Van Gölü’nde andı
Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı
Timi, Van Gölü’nde düzenlenen
dalışla Sarıkamış şehitlerini andı.
Enver Paşa komutasında 104 yıl
önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı
sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir
yanında olduğu gibi Van’da da
anıldı. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi, Van
Gölü'nde gerçekleştirdikleri dalışla
Sarıkamış şehitlerini andı. Şehitler
anısına Van Gölü'nün soğuk sularında pankart açan Sualtı Timi,
Sarıkamış Şehitliği'nde omuz omuza
yatan kahramanları andı.

Van’da Kavram Eğitim Kurumları
tarafından ‘Kavram Starını Arıyor’
adlı ses yarışmasının üçüncüsü
düzenlendi.
Merkez İmam Hatip Lisesinde
düzenlenen yarışmada öğrenciler
hünerlerini sergiledi. Jüriliğini Vanlı
ses sanatçısı Hüsamettin Bucak,
Yusuf Sahik, O Ses Türkiye yarışmasının finalisti Ümit Durak ile
Müzik Öğretmeni Selin Gündoğdu
ve Erdem Çurku’nun yaptığı yarışmada Befrin Yurdakul ve Enes Şefik
Kaptaner birinci olurken, Botan Eren
Ertaş ikinci, Berfin Değirmenci ise
üçüncü oldu. Yarışma sonunda bir
açıklama yapan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin,
“Üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamız harikaydı. Her zamankinden
daha coşkuluydu. Beklentilerimizin
çok üstünde bir veli ve öğrenci
katılımı oldu. Bu anlamda yarışmamıza katılan jürilerimize, veliler-

imize, öğretmen ve öğrencilerimize
teşekkür ediyorum” dedi.
Yarışmada birinci olan Befrin Yurdakul ise çok mutlu olduğunu ifade
ederek, “Birinci olacağımı beklemiyordum. Çok mutluyum” ifadelerini
kullandı.

5

Bahçesaray Sesi

08 Ocak 2019 Salı

Van’da “Gençlik Çalıştayı” zirvesi
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, “Hep gençleri bir kalıba
koymaya ve dizayn vermeye
çalıştık. Bundan dolayı bugüne
kadar başarılı olamadık. Sizin hayallerinize ve umutlarınıza göre
yönetim şeklimizi belirlememiz
lazım” dedi.
Elite World Van Hotelde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sekretaryasını yürüttüğü, Van Valiliği,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van
YYÜ), Van Büyükşehir Belediyesi
ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği “Van
Gençlik Çalıştayı”nda, gençlerin
sorunları ve çözüm önerileri
masaya yatırıldı. Çalıştaya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Mehmet Emin Bilmez,
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müşaviri Ali Özdemir, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr.
Peyami Battal, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve
Abdulahad Arvas, DAKA Genel
Sekreteri Halil İbrahim Güray,
kurum amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda genç
katıldı.
Çalıştayda bir konuşma yapan Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, gençlerin hayal ve umutlarına göre bir yönetim şeklinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Gençlerin bir sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade eden Vali Bilmez, “Hep

olan dış tahrikli gençlerin tedavisi
nedir acaba? Bölgemizin iki problemi var, biri cehalet, diğeri işsizliktir. İşsizliği yenebiliriz. Peki,
cehaleti nasıl yeneceğiz? Eğer biz
helal ve haramı bir gencimizin
kalbine yerleştirmemişsek, biz
bunun ailesine huzuru sokamayız.
Peygamber sevgisini kalbine
yetiştirmesek, komşusuna zarar
verecek. Biz akademik başarının
yanında, ahlaki başarıyı ihmal
ettik” dedi.

gençleri bir kalıba koymaya ve
dizayn vermeye çalıştık. Bundan
dolayı bugüne kadar başarılı olamadık. Bizim sizi dinlememiz
lazım. Sizin hayallerinize ve umutlarınıza göre yönetim şeklimizi belirlememiz lazım. Devlet milletine
şekil veren değil, milletin
geçmişine göre şekillenen bir aygıttır. Bundan sonra gençlerimizi daha
çok dinleyeceğiz ve sizin hayallerinize göre adımlar atacağız.
Gençler olarak da sadece karanlıklara küfrederek bir şeyler yaptığımızı sanmayacağız. Biz
okuyacağız, düşüneceğiz, sosyal
sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Dünyada ve bölgemizde
yaşananların niçin yaşandığını
kendi aramızda tartışacağız” diye
konuştu.
“Bölgemizde yaşanan oyunların
farkında olalım”
Gençlerin bölgede yaşanan oyunların farkında olması gerektiğini
dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“80 öncesi bölgemizde ve ülkemizde yaşanan sağ-sol olayları neye
mal olduğunu, bizi nereye
götürdüğünü ne olur düşünelim.
Arzularını şiddetle dile getirmek
acizlerin işidir. Bunun için taleplerinizi her ortamda dile getirin.
Şiddet içermeyen her talep
makuldür. Biz ortak aklı bulmak
zorundayız.”
Çalıştayın Van gençliği için hayırlı
olması temennisinde bulunan
Gençlik ve Spor Bakanlığı

dan sonra daha çok gencimize
ulaşacak şekilde, daha çok
imkanla ve çok sayıda gencin
katılımıyla, gençlerimize daha çok
kıymet vermeye çalışıyoruz. Bu
çalışmaları yürütürken de gençlerin talepleri doğrultusunda daha
kaliteli programlar yapmaya
çalışıyoruz. Bugünkü çalışmamız
da bunun bir göstergesidir” dedi.

Müşaviri Ali Özdemir ise, “En
büyük potansiyelimiz, sahip
olduğumuz genç nüfusumuzdur.
Allah’a hamd olsun genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Gençlik
ve Spor Bakanlığımızın kuruluşu
da gençliğe verilen önemi göstermektedir. Önceki yıllarda daha
mütevazi yapılan gençlik çalışmaları, bakanlığımızın kurulmasın-

“Bugün gençlik bir
buhran yaşıyor”
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, çalıştaya katkı sunan
tüm paydaşlara teşekkür ederek,
“Gençler geleceğimizin teminatıdır.
Bugün gençlik bir buhran yaşıyor.
Burada önemli olan gençleri dış etmenlerden nasıl korumaktır. Bu dış
etkenler fikri ve zihni bulanıklardır.
Sermayemiz olan gençleri bize düşman eden hareketler nelerdir, bunu
araştırmak gerekmektedir. Yıkıcı ve
tahrip edici, dinine, örfüne düşman

“Gençlerimiz, bölgenin
kalkınmasında önemli bir
rol oynamaktadır”
Bölgenin kalkınması için genç nüfusun önemli bir potansiyeli
barındırdığına işaret eden DAKA
Genel Sekreteri Halil İbrahim
Güray da, “DAKA olarak bölgemizin kalkınmasına yönelik 2009
yılından bu yana Bitlis, Hakkari,
Muş ve Van illerinde tarımdan turizme, eğitimden sanayi altyapısına
kadar birçok alanda program, proje
ve farklı destek mekanizmalarıyla
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Bölgemiz mevcut nüfus yapısıyla
ülkemizin en genç nüfusuna sahiptir. Bu durum hepimize kuşkusuz
bir takım sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye’nin en geri kalmış
bölgesine hizmet eden DAKA
olarak gençlerimizin kapasitelerini
artırmak ve böylece kalkınma entegrasyonunu sağlamak için önemli
strateji belgelerinin gerekli planlamaları ve müdahalelerini yaptık”
ifadelerini kullandı.

Çocuk korusundan coşkulu konser
Van’ın İpekyolu Belediyesi
Çocuk Korosu,
ilk konserlerini Sevgi
Evlerinde kalan çocuklar
için verdi.
İpekyolu Belediyesinin çocukların eğlenerek
öğrenmeleri ve müzik eğitimi almaları hedefi
ile kurduğu çocuk korosu, ilk konserini Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
bağlı Sevgi Evleri’ndeki çocuklar için verdi.

Yaklaşık 2 aydan beri eğitim gören ve 7-10
yaş aralığındaki çocuklardan oluşan koro,
geniş repertuvarıyla eğlenceli bir konsere
imza attı.
Şefliğini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünden
Doç. Dr. Serap Yükrük'ün yaptığı konserde
Sevgi Evleri'ndeki çocuklar keyifli ve
coşkulu anlar yaşadı. İpekyolu Çocuk Korosu ise 13 Ocak’ta düzenlenecek İpekyolu
Belediyesi sanat, spor ve mesleki eğitim
kursları sertifika töreninde vereceği konser
öncesinde moral buldu.

VASKİ ekibinin zorlu kış mesaisi
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ)
Genel Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8
ayrı arızayı giderdi.
Çatak ilçesine bağlı Sözveren Mahallesi Kirazlı mezrasında yaşanan içme suyu arızası
için VASKİ ekipleri, malzemeleri ile birlikte
yaklaşık 5 kilometrelik yolu yaya giderek
arıza bölgesine ulaştı.
Son günlerde etkisini hissettiren soğuk ve
karlı havalarda bile durmayan ekipler, Kirazlı
mezrasındaki su arızasını gidermek için
büyük zorluklar yaşadı.
Malzemeleri sırtlarında taşıyıp yaklaşık 5
kilometrelik yaya olarak gittikleri alanda 8
ayrı arızayı giderdi.
Arızaya giden ekipler, zorlu yolculuklarını
eğlenceye çevirerek kar üstünde kaymayı da
ihmal etmedi.
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İmtiyaz Sahibi
Mehtap AKARSU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nihat AKARSU

Dizgi ve Baskı
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İpekyolu Belediyesinden birimler
arası futbol turnuvası
Yaklaşık 2 aydan bu yana süren ve 10 takımın katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.
Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün yanı sıra birçok birim
amiri ile belediye personellerinin ve çok sayıda sporseverin izlediği final maçında; Çevre Koruma Müdürlüğü ile İnsan
Kaynakları&Plan Proje Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, personelin mesai saatleri dışında sosyal aktivitede bulunmasını sağlamak,

kaynaştırmak, birim müdürlükleri
arasında spor ve dostluk içinde bir
rekabet ortamı oluşturmak amacıyla

düzenlediği futbol turnuvası, yapılan
final maçıyla sona erdi.
Yaklaşık 2 aydan bu yana süren ve
10 takımın katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.
Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün yanı
sıra birçok birim amiri ile belediye
personellerinin ve çok sayıda sporseverin izlediği final maçında; Çevre
Koruma Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları&Plan Proje Müdürlüğü
takımları karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen maçın galibi 54’lük skorla İnsan Kaynakları&Plan
Proje Müdürlüğü olurken, turnu-

vanın ikincisi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü, üçüncüsü de
Zabıta Müdürlüğü oldu.
Başkan Vekili Öztürk, şampiyon
takıma kupasını verirken, turnuvaya

katılan tüm takımları ise tebrik etti.
Öztürk, İpekyolu Belediyesi olarak
bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini
vurguladı.

Van'da ‘AK Gençlik Futbol Turnuvası’
devam ediyor
AK Parti Van Gençlik Kolları
Başkanlığınca düzenlenen ‘AK
Gençlik 18-30 Yaş Arası Futbol Turnuvası’nın dördüncü tur kura çekimi
ve malzeme dağıtım töreni yapıldı.
Şişli Öğretmenevinde yapılan törene
katılan AK Parti İl Başkanı Kayahan
Türkmenoğlu, Van gençliğini
sahiplenme adına futbol turnuvası
düzenlediklerini belirtti. Futbol turnuvalarında çok güzel arkadaşlık
gruplarının oluştuğunu ifade eden İl
Başkanı Türkmenoğlu, “Futbol turnuvalarımızdaki kaynaşma nihai
olarak ocak ayı sonu itibariyle de
neticelenecektir. Burada kazançlı
çıkacak olan da sportif faaliyetlere

katılan gençliktir. Burada bir arkadaş
grubu oluştu. Bundan sonraki süreçte

bahara doğru 100 takım daha çıkaracağız. Bu turnuva sonucunda ortaya

çıkan dostlukların şehre katma değer
sağlaması lazım. Türkiye’de hangi
büyükşehir belediyesi başarılıysa
onun arkasındaki amblem AK Parti
belediyeciliğidir. Siyaset farklı,
belediyecilik farklı bir şeydir.
Belediye başkanı, koltuğa oturduktan
sonra bütün halkın başkanıdır” dedi.
Bütün projelerinde öncelikle gençleri
hedef aldıklarını dile getiren Van
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Necdet Takva ise, “Burada olmaktan
gerçekten çok mutluyum. Öncelikle
geleceğe yönelik yaklaşımlarımızı
sosyal medyadan parçalar halinde
paylaşıyorum. Biz öyle bir yerel
yönetim modeli tasarlıyoruz ki bütün

projelerimiz öncelikle gençleri hedef
alacaktır. Önümüzdeki günlerde özellikle gençlerin hayatına dokunacak
ve onların kendini daha mutlu,
huzurlu hissedebilecekleri, geleceğe
güvenle bakabilecekleri bir kentte
yaşamalarına olanak sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı her birinizle paylaşacağız.
Kendi kimliğiniz ve düşüncenizle bu
şehirde aidiyeti güçlü, huzurlu
hissedebileceği bir zeminde yerel
yönetim modeli tasarlıyoruz” diye
konuştu. Konuşmaların ardından turnuvaya katılan sporculara forma,
şort, yağmurluk ve çantadan oluşan
spor malzemesi dağıtıldı.
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