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Bakan Varank’ın
Van ziyareti

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa
Varank’ın iki günlük
Van ziyaretine AK Parti
Van milletvekilleri
Osman Nuri Gülaçar,
Abdulahat Arvas ve
İrfan Kartal da eşlik etti.
Ferit Melen Havalimanında Van Valisi
Mehmet Emin Bilmez,
AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri

YIL : 9

SAYI : 819

Bakan Varank, Van yatırımlarının
imza törenini gerçekleştirdi

Gülaçar, Abdulahat
Arvas ve İrfan Kartal, İl
Jandarma Komutanı
Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti İl Başkanı
Kayhan Türkmenoğlu,
kurum amirleri ve partililer tarafından
karşılanan Bakan
Mustafa Varank,
Blueteks Moda Tekstil
Atölyesini ziyaret etmişti. haberi 4’te

Hakan Elçi: “Kentimize olan
İranlı ilgisini yılın 12 ayına
yaymak için çalışmalıyız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından
düzenlenen ‘Cazibe Merkezleri destekleme
programı Van yatırımları açılış ve imza
töreni’ne katıldı. Elite World Van Hotel'de
düzenlenen törende konuşan Bakan Varank,

bakanlığın uyguladığı tüm politikaların
merkezinde yatırım ve üretim olduğunu
ifade ederek, “Güçlü kamu özel sektör işbirliği, istikrarlı ve yüksek büyümeyi de beraberinde getiriyor. Biz her zaman çözüm
odaklı bir hükümet olduk. Yeni sistemde

Shopping Fest tedbirleri yapılan
toplantıda masaya yatırıldı

Memleketçi Sanayici ve
İş Adamları Derneği
(MİSİAD) Van İl
Başkanı Hakan Elçi,
kentin ekonomisine
büyük katkı sağlayan
İranlı misafirlerin rahat
bir tatil geçirmeleri için
herkesin üzerine düşeni
fazlasıyla yapması
gerektiğini söyledi.
Hakan Elçi,
ülkelerindeki nevruz
tatilinden dolayı Van'a
gelmeye başlayan İranlı

turistlerin rahat ve keyifli bir tatil geçirmeleri
için herkesin elini taşın
altına koymasını istedi.
Elçi, “Velinimet olarak
gördüğümüz İranlı misafirlerimizin buradan
memnun ayrılmaları
için elimizden geleni
yapmalıyız. İranlı misafirlerimiz alışveriş yapmak, eğlence, tarihi ve
kültürel alanlarımızı ziyaret etmek için geliyorlar.
5’te

Van Ticaret Borsası,
SMMMO üyelerine ‘İstihdam
Seferberliği’ni anlattı
Van Ticaret Borsası,
Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler
Odası üyelerine yönelik
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve ilgili
bakanların açıkladığı ‘İstihdam Seferberliği

FİYATI : 50 Kuruş

2019’ programına ilişkin
sunum yaptı. VANTB
Genel Sekreteri Eser
Yıldız tarafından gerçekleştirilen sunumda, programın detayları
anlatıldı.
haberi 2’de

Van’da 15-29 Mart tarihleri arasında
gerçekleştirilecek Shopping Fest
Alışveriş Festivali’nin sıkıntısız ve
renkli geçmesi için alınacak tedbirler,
Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda masaya
yatırıldı.
Valilikte yapılan toplantıya Vali
Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, İl

Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz
Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet
Suat Ekici, Saray Kaymakamı Mehmet
Halis Aydın, Kültür ve Turizm İl
Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Ticaret
ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk
Biner, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray
ile İpekyolu Belediyesinden temsilci
katıldı.
2’de

Yaka-Kop esnaf odalarıyla bir araya geldi
Van Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve
İşletme Kooperatifi (Yaka-Kop), esnaf
odaları ile bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen program YakaKop tanıtım filmi ile başladı. Programda konuşan Yaka-Kop Aktivisti
Gülmay Gümüşhan, kooperatif
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

2014’ten itibaren çocuk yaşta evliliklerle ilgili bir kampanya yürüttüklerini
dile getiren Gümüşhan, “Okulda seminerlerle başladığımız bu kampanyada
daha sonra köylere giderek anne babalarla görüştük. Ayrıca muhtar ve
imamlarla tanışarak, onlarla da bu
kapsamda diyaloglar kurduk. 5’te

hızımızı da istekliğimizi de daha fazla arttırdık. Daha çok istihdam oluşturun diye son
dönemde birçok yeniliklere imza attık. Aralık 2020’ye kadar işe alacağınız her yeni
çalışanın SGK primi ve vergilerini 12 ay
boyunca biz ödeyeceğiz.
3’te

Bakan Varank iki
aşiretin barış
yemeğine katıldı

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank,
Van’ın Çaldıran ilçesinde
aralarında kan davası olan
iki aşiretin barış yemeğine
katıldı.
Bakan Varank, Van'ın
Çaldıran ilçesine bağlı
Osmanlı Mahallesi'nde
geçtiğimiz yıl İski ile
Bazıdi aşireti mensubu
olan Avcıer ile Bahadır
aileleri arasında 1 kişinin
ölümüyle sonuçlanan olay
sonrası devam eden
husumetin barışla
sonuçlanmasına tanıklık
etti. Mahallede bulunan
taziye evinde düzenlenen

barış yemeğine Van Valisi
Mehmet Emin Bilmez,
AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar,
Abdulahat Arvas, İrfan
Kartal, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Tekin Dundar, Tuşba Belediye
Başkanı Fevzi Özgökçe,
bölgenin önde gelen
kanaat önderleri, İski ve
Bazıdi aşireti mensupları
katıldı.
Yemekte konuşan Bakan
Varank, hayırlı bir iş için
bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler mümin
insanlarız. 4’te
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Shopping Fest tedbirleri yapılan
toplantıda masaya yatırıldı
Van’da 15-29 Mart tarihleri arasında
gerçekleştirilecek Shopping Fest
Alışveriş Festivali’nin sıkıntısız ve
renkli geçmesi için alınacak tedbirler, Vali Mehmet Emin Bilmez
başkanlığında yapılan toplantıda
masaya yatırıldı.
Valilikte yapılan toplantıya Vali
Yardımcısı ve Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Vekili

Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı
Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici,
Saray Kaymakamı Mehmet Halis
Aydın, Kültür ve Turizm İl Müdürü
Muzaffer Aktuğ, Van Ticaret ve
Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk
Biner, Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Halil
İbrahim Güray ile İpekyolu
Belediyesinden temsilci katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Bilmez,
Van Valiliği himayesinde Van
Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu
Belediyesi, Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, DAKA ve Van TSO’-

nun katkılarıyla gerçekleştirilecek
Shopping Fest’in Van’ın ekonomisine büyük bir katkı sunacağını
söyledi. Vali Bilmez, festivalin
sorunsuz ve renkli geçmesi için de
tüm kurumların koordinasyon
içerisinde çalıştığına dikkat çekti.
Festivalin 15 Mart 2019’da yürüyüş
kortejiyle başlayacağını dile getiren
Vali Bilmez, özellikle yoğun bir şekilde Van’a gelmesi beklenen İranlı
turistlerin, sorunsuz bir şekilde
Kapıköy Sınır Kapısından şehir
merkezine taşınması konusunda çok
sıkı tedbirler alınacağını vurguladı.
Festivalin, Van ekonomisine büyük
bir katma değer sunacağının altını

çizen Vali Bilmez, “Önümüzde
nevruz var. Geçmiş yıllarda yaklaşık
500 bin İranlı turist Van’ı ziyaret
etti. Bu çok önemlidir.
Yakaladığımız bu fırsatı çok iyi
değerlendirmeliyiz. Tüm kurumlar
koordineli bir şekilde çalışma
yürüterek, festival boyunca en
küçük bir ihmale fırsat vermeyeceğiz. İranlı turistleri kapıdan, güler
yüz ve çeşitli etkinliklerle karşılayacağız. Çeşitli ikramlarımız olacak.
Taşıma yapan servis şoförleri
gerekli nezaketi gösterecekler. Gümrük kapısındaki işlemlerin hızlı olması için her türlü tedbir alınacak.
Kapıda yığılma olmaması için de
taşıma yapan araçlar sürekli ring
halinde olacak. Festival kapsamında
yapılacak etkinliklerde herkesin bir
arada eğlenmesini sağlayacağız. Bu
da birlik ve beraberliğimizin göstergesi olacak. İnşallah huzurlu ve
sorunsuz bir şekilde festivalimizi
tamamlayacağız” dedi.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi
ile sona erdi.

Bakan Varank, Van Gölü sahilinde çay
içip protokolle sohbet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Van Gölü sahilinde çay içip,
il protokolüyle sohbet etti. Van’a

gelen ve geceyi kentte geçiren
Bakan Mustafa Varank, sabah saatlerinde Van Gölü kıyısında kentteki

kanaat önderleri ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Basına kapalı olarak yapılan kahvaltının ardından Bakan Varank,
beraberindeki Vali Mehmet Emin
Bilmez, AK Parti Dış İlişkiler
Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, AK Parti Van Milletvekili
İrfan Kartal, AK Parti Van İl
Başkanı Kayhan Türkmenoğlu,
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi
Özgökçe ile Van Gölü sahilinde çay
içip sohbet ettikten sonra Ağrı’ya
geçti.
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Van'da 14 yerleşim yeri
ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar
yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar
yağışı, hayatı olumsuz
etkiledi. Kar yağışı ve
tipi nedeniyle Bahçesaray’da 2, Başkale’de 11 ve Gevaş
ilçesinde ise 1 olmak üzere 14 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 çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge
genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde
buzlanma ve don olayı ile birlikte
yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının bölge

genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle
kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden
hafif, zaman zaman orta kuvvette
eseceği tahmin ediliyor. Bu gece
gerçekleşen en düşük sıcaklıklar;
Van’da eksi 4, Muş’ta eksi 4,
Bitlis’te eksi 6 ve Hakkâri’de ise
eksi 5 derece olarak ölçülmüştür.
Günün en yüksek sıcaklıkları ise
Van, Hakkâri, Muş’ta 8 ve Bitlis’te
ise 5 derece olması beklenmektedir.
Bölgemiz genelinde buzlanma olayı
ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi
beklendiğinden, yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı vatandaşların
ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Banyo küvetinin arkasından
uyuşturucu çıktı

V

an’ın İpekyolu ilçesinde
polis ekiplerince bir evde
yapılan aramada, banyodaki
küvetin arkasında 7 kilo 40 gram
afyon sakızı ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü görevlilerince
İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi

Zübeyde Hanım Caddesi
üzerinde bulunan bir
ikamet ve bodrum
katında arama yapıldığı
belirtildi.
Narkotik madde arama
köpeği Şila’nın da
katıldığı aramada, banyodaki küvetin arkasına
gizlenmiş vaziyette 5
paket halinde toplam 7
kilo 40 gram afyon
sakızı ele geçirildi. Elde
edilen uyuşturucu madde ile ilgili
olarak İran uyruklu Y.E. ve S.E.
isimli 2 şüpheli, “uyuşturucu veya
uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan
gözaltına alınırken, soruşturmanın
çok yönlü olarak devam ettiği
bildirildi.

Jandarma kadınlar için Van
Gölüne daldı

Van Ticaret Borsası, SMMMO üyelerine
‘İstihdam Seferberliği’ni anlattı
Van Ticaret Borsası, Serbest
Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası üyelerine
yönelik Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların açıkladığı ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programına ilişkin
sunum yaptı. VANTB Genel
Sekreteri Eser Yıldız tarafından
gerçekleştirilen sunumda, programın
detayları anlatıldı. 25 Şubat 2019
tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu'nun açılışını yaptıkları tanıtım toplantısında "Burası
Türkiye Burada İş Var" sloganıyla

İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatılmıştı. Konu ile ilgili
konuşan Van Ticaret Borsası
Başkanı Nayif Süer, programa tam
destek verdiklerini, ilgili her türlü
tanıtım, sunum, duyuru, etkinlikle
üye ve paydaşlarını bilgilendirdiklerini söyledi.
Teşvikler konusunda şirket sahipleri

ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan
kaynakları yöneticilerine de
büyük görevler düştüğünü belirten Süer, “İstihdam
teşviklerinin iyi anlaşılması ve
uygulanmasının sorumluluk
bilinciyle Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odasına bilgilendirme yaptık.
Kaliteli işgücü ve kalkınmayı
destekleyen ilave tedbirler sunan
program, ülkemizin gücüne güç katacaktır. Sunuma olan ilgi ve duyarlılıklarından dolayı Oda Başkanı
İbrahim Şahin ve değerli oda üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

V

an İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, “8 Mart Dünya
Kadınlar Günü” dolayısıyla
Van Gölü’ne bir dalış gerçekleştirdi.
“Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar”
sloganıyla kadının toplumdaki yerine dikkat çeken Van Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart
etkinliklerine devam ediyor.
Van Jandarma Komutanlığı tarafından erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak Van Valiliği
koordinatörlüğünde paydaş kurumların destekleriyle İpekyolu

Belediyesinde gerçekleştirilen ve
YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Rahşan Fatma Akgül tarafından
tasarlanan eserlerden oluşan “Ben
Daha Çocuğum” konulu serginin
ardından bu günde Van İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Sualtı Arama
Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi
08 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri çerçevesinde Van
Gölü'nün derin ve soğuk sularına
dalış gerçekleştirdi.

Bakan Varank, Van yatırımlarının
imza törenini gerçekleştirdi
dam imkanları oluşturacağız"
Van'da 55 milyon lira harcayarak
Tekstilkent'i kurduklarını ve burada 15 büyük firmanın 2 bin
kişiye iş imkanı sağladığını ifade
eden Varank, "İlimizde istihdam
oluşturacak yatırımlara
önümüzdeki dönemde de hız
kesmeden devam edeceğiz. 16
milyon liralık kaynağı buraya aktarıyoruz. İkinci Tekstilkent'i kuruyoruz. 50 fabrikaya ev sahipliği
yapacak Van Tekstil ve Hazır
Giyim OSB altyapı projesinin
imzasını bugün huzurlarınızda
atıyoruz. Bu sayede 15 bin Vanlı
kardeşimize yeni istihdam imkanları oluşturacağız. Bu şehir enerjisini gençlerinden alıyor. Biz bu
enerjiyi yenilik yapma, icat
çıkarma iştahıyla birleştirmek
istedik" ifadelerini kullandı.
Van için büyük hayallerinin bulunduğunu, bunu gerçekleştirSanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı tarafından
düzenlenen ‘Cazibe Merkezleri
destekleme programı Van yatırımları açılış ve imza töreni’ne
katıldı.
Elite World Van Hotel'de düzenlenen törende konuşan Bakan
Varank, bakanlığın uyguladığı
tüm politikaların merkezinde
yatırım ve üretim olduğunu ifade
ederek, “Güçlü kamu özel sektör
işbirliği, istikrarlı ve yüksek
büyümeyi de beraberinde getiriyor. Biz her zaman çözüm
odaklı bir hükümet olduk. Yeni
sistemde hızımızı da istekliğimizi
de daha fazla arttırdık. Daha çok
istihdam oluşturun diye son
dönemde birçok yeniliklere imza
attık. Aralık 2020’ye kadar işe
alacağınız her yeni çalışanın SGK
primi ve vergilerini 12 ay
boyunca biz ödeyeceğiz. Nisan
sonuna kadar her bir ilave istihdamınızın üç ay boyunca maaşını
devlet ödeyecek. Çabalarımızı

karşılıksız bırakmayın ve işlerinizi büyütmekten çekinmeyin.
Üretim tarafında da attığımız
önemli adımlarımız var. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin
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kapsamını geliştirdik ve arsa tahsis sürelerini hızlandırdık. Bakanlığımızın sera yatırım teşviklerini
artırdık. Hedefiniz yeni pazarları
keşfetmek, yeni ürünler
geliştirmek ve üretim süreçlerini
iyileştirmek olmalıdır” dedi.
Van'ın sanayicilerinin katkısıyla
16 senede milli gelirini 17 kat

menin temel şartının güven ve
istikrar olduğunun altını çizen
Varank, huzurun, güvenin olmadığı yerde kalkınmanın olamayacağını söyledi. Van'ın
gündemini tekrar terörün, Kandil'den atananların esir almaması için
salonda bulunan herkesin çok
büyük bir sorumluluğu olduğunun

artırdığını, kentin ekonomik anlamda güçlendiğini dile getiren
Varank, bu başarıda devletin sunduğu katkıların da büyük pay
sahibi olduğunu belirtti.
"15 bin Vanlı kardeşimize istih-

altını çizen Varank, “31 Mart, bu
salonda konuştuklarımızın
gerçeğe dönüşmesinde bir dönüm
noktası olacaktır. Bu şehre gelip
yatırım yapmak için sırada
bekleyen onlarca yatırımcı var.

Biz tüm yatırımcılarımıza, Vanlı
kardeşlerimize şunun sözünü çok
açık yüreklilikle veriyoruz. Ne
olursa olsun Van'ın gündeminin
terörle işgal edilmesine müsaade
etmeyeceğiz. Ama bu yolda
desteğe ihtiyacımız var. İnşallah
Van kayıp yıllarını hızla telafi
edecek yeni bir dönemi Necdet
Takva ile yakalayacak diye umut
ediyorum. İstismar siyaseti
yürütenler bu şehre yıllarca ihanet
ettiler. Onların bu şehre katabilecekleri, iş insanlarımız için,
sanayicilerimiz için yapacakları
hiçbir şey yok. Kazandırmaktan
değil kaybettirmekten anlar. Ama
biz Van'ın kaybetmesine, Van'ın
insanlarının kaybetmesine
müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Van, geleceğini
çalmak isteyenlere en güçlü cevabı sandıkta verecek" şeklinde
konuştu.

Programda konuşan DAKA Genel
Sekreteri Halil İbrahim Güray ise,
“Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
olarak inandığımız, altını doldurarak hazırladığımız, paydaşlarla
birlikte hayata geçirmek için yola
çıktığımız projelerimiz Bakanlığımız tarafından kabul gördü.
Bu gün sözleşmesini imzalayacağımız iki projemizin toplam
bütçesi, 22 milyon TL’dir. 22
Milyon TL’lik projemizi hayata geçireceğiz” ifadelerine yer
verdi.
Konuşmaların ardından program, Cazibe Merkezleri
Destekleme Programı kapsamında tamamlanan projelerin
imzalanması ve açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi.
Programa Van Valisi ve
Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Mehmet Emin Bilmez,
AK Parti Van milletvekilleri
Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, YYÜ
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı
Fevzi Özgökçe, AK Parti İl
Başkanı Kayhan Türkmenoğlu,
AK Parti Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Necdet Takva,
OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Aslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler ve
davetliler katıldı.

Van'da 57 yerleşim yerinde
karla mücadele devam ediyor
Van'da kar yağışından dolayı halen kapalı
bulunan 57 yerleşim yolunun açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle
Bahçesaray’da 3, Başkale’de 27,
Çaldıran’da 2, Çatak’ta 2, Gevaş’ta 1, Gürpınar 16 ve Muradiye ilçesinde ise 6 olmak
üzere toplam 57 yerleşim yerinin kapanan
yolu açma çalışmaları Van Büyükşehir
Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım
Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Van’da ev yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan yangın
itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,
evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı
Serhat Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde ikamet eden Mehmet Özyalçın isimli
vatandaşa ait evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup
Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye
başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma
sonunda yangın tamamen kontrol altına
alınırken, evde büyük çapta maddi hasar
meydana geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi
bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye
kaldırılırken polis, olayla ilgili tahkikat
başlattı.

Van SMMMO’dan
‘Kadınlar Günü’ etkinliği
Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odası (SMMMO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle kadın üyelerine yönelik bir etkinlik
düzenledi.
Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerine
gül vererek, günlerini kutladı. Etkinlik
çerçevesinde kadın mali müşavirlerin sorunlarına
yönelik bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Van SMMMO üyelerinden Teri
Eryiğit Sarıhan, “Kadın erkek eşitliği için yola
çıkan kadınların hak arama eylemeleri aynı zamanda, insan hak ve özgürlüklerinin dünya
genelinde önemsenmesine ve uygulanmasına
yönelik umut verici adımlar atılmasını sağlamıştır.
Ancak kadınların hala hak ettikleri yerde olmadığı
bir gerçektir. Yaşamın her alanında başarıyla yer
almış kadınlarımızın ayrımcılığın ve şiddetin
kalktığı ve özelde mali müşavir kadın
arkadaşlarımızın birikmiş olan sorunlarının
çözülmesi dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kutlarız” dedi.
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Bakan Varank’ın Van ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın iki günlük Van ziyaretine
AK Parti Van milletvekilleri Osman
Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve
İrfan Kartal da eşlik etti.
Ferit Melen Havalimanında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti
Van milletvekilleri Osman Nuri
Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan
Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti İl
Başkanı Kayhan Türkmenoğlu,
kurum amirleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Mustafa
Varank, Blueteks Moda Tekstil Atölyesini ziyaret etmişti. Bakana eşlik
eden AK Parti Van Milletvekili
Osman Nuri Gülaçar, ''Sanayi ve
Teknoloji Bakanımız Mustafa
Varank ile Van'a kazandırılan istihdam alanlarını ziyaret ettik. Blueteks
Moda Tekstil Atölyesinin açılışını
yaptık. İstihdama katkı sağlayan iş
adamlarımıza yürekten teşekkür
ediyoruz” dedi.
Restorasyonu tamamlanan Van'ın
Tarihi Peynirciler Çarşısı’nın

açılışına da katıldıklarını dile
getiren Gülaçar, ''Sanayi ve
Teknoloji Bakanımız Mustafa
Varank, Van Valimiz Mehmet
Emin Bilmez ve milletvekili
arkadaşlarımız ile Van
Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Peynirciler Çarşısı açılışına
katıldık. Van'ımıza hayırlı
olsun'' ifadelerini kullandı.

Bakan Varank iki aşiretin
barış yemeğine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Van’ın Çaldıran ilçesinde aralarında kan davası olan iki aşiretin
barış yemeğine katıldı.
Bakan Varank, Van'ın Çaldıran ilçesine
bağlı Osmanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz
yıl İski ile Bazıdi aşireti mensubu olan
Avcıer ile Bahadır aileleri arasında 1
kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası devam eden husumetin barışla
sonuçlanmasına tanıklık etti. Mahallede
bulunan taziye evinde düzenlenen barış
yemeğine Van Valisi Mehmet Emin
Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri
Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas,
İrfan Kartal, Çaldıran Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar,
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi
Özgökçe, bölgenin önde gelen kanaat
önderleri, İski ve Bazıdi aşireti mensupları katıldı.
Yemekte konuşan Bakan Varank,
hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini
belirterek, "Bizler mümin insanlarız.
Doğarken Kur’an-ı Kerim'le doğuyoruz
ve ölürken Kur’an-ı Kerim'le ölüyoruz.
Böyle sözlerimizi verirken de Kur’an-ı
Kerim'le söz veriyoruz. Bugün hayırlı
hizmetler için Van’a gelmiştim. Allah’ın ‘Müminler kardeştir, kardeşlerinizi barıştırın’ emri üzerine burada
toplanmış bulunuyoruz. Dolayısıyla
çok hayırlı bir iş için bir araya geldik.
Süleymaniye’nin bir minaresini yapmak için ecdadımız neler çekmiş ama
iki kişi bir araya gelsek o minareyi
alaşağı edebiliriz” dedi.
“Bu yaptığınız işi çok önemsiyorum”
İki ailenin barışmasına şahitlik etmek-

ten mutlu olduğunu dile getiren Varank,
“Siz sulha talip oldunuz. Sulhu tesis
etmek için bir araya geldiniz. Sizler burada çocuklarınıza hayırlı bir gelecek
bırakmak için söz vereceksiniz. Sizden
sonraki nesiller de barış içinde bu
köylerde yaşayacaklar ve inşallah
memleketimize hizmet edecekler. Bu
yaptığınız işi çok önemsiyorum ve
buna şahitlik ediyor olmaktan da gayet
mutluyum.
Sizlere hizmet etmek için buradayız.
Bütün imkanlarımızı sizlerin daha iyi
bir yaşantısı olması için seferber ediyoruz” diye konuştu.
Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın,
“Bu olay yarın Van’ın tamamında
örnek olarak konuşulacak“ sözleri üzerine Bakan Varank, “Bu sulh
Türkiye’nin tamamında örnek olarak
konuşulacak.
Bu bizim buradaki insanımızın asaletini
gösteriyor. Kaderdir, her şey olabilir
ama Allah’ın bize Peygamber
Efendimizin vasıtasıyla gösterdiklerinde bizim güzel ahlaklı olmamız
lazım. Affetmek de, barış da güzel
ahlakın en yüksek göstergesidir” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından kan
davalı aileler barışırken, barış töreninin
ardından katılımcılara yemek verildi.
Barış yemeğinden sonra Bakan Varank
ve beraberindekiler, Sarıçimen Mahallesi’ne geçti. Burada Avcıer ailesiyle
de bir araya gelen Varank, çay eşliğinde
sohbetti. Bakan Varank, AK Parti Van
Milletvekili Gülaçar’ın Kur’an tilavetinin ardından Van’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Necdet Takva'nın
proje tanıtım toplantısına
da katıldıklarını
söyleyen Gülaçar,
''Büyükşehir Belediye
Başkan Adayımız
Necdet Takva'nın proje
tanıtım toplantısına
katıldık. Van'ın gelecek

on yıllarını kucaklayacak muhteşem
projelerini açıklayan Necdet Takva
Beyi büyük bir heyecanla dinledik.
İnşallah Van kararını AK Parti ve
Necdet Takva'dan yana verecek. Van
yarınlara umutla bakacak. Bilhassa
bu şehrin gençleri iş, aş ve istihdamla kucaklaşacak. İnşallah Van bu
projelerle kalkınacak ve daha güçlü
olacak'' dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank ile Muradiye ve Çaldıran
ilçelerini de ziyaret eden Gülaçar,
husumetli iki ailenin barış yemeğine
de konuk oldu. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından desteklenen
'Cazibe Merkezleri Destekleme Programı' kapsamında Van Yatırımları
Açılış ve İmza Törenine de katılan
Gülaçar, ''Bu destekler vesilesiyle
memleketimizde istikrar devam ederken, istihdam da artacak. Doğu'nun
incisi Van'ımıza hayırlı olsun''
ifadelerini kullandı.
Yoğun geçen programların ardından
Mustafa Varank, sabah saatlerinde
Van’dan ayrıldı.

"Bölgemizde istismar siyaseti yapanlar şimdi
hukuk önünde hesap veriyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, HDP'yi sert bir dille eleştirerek,
"Bölgemizde istismar siyasetini ne kadar
yapan varsa, şimdi hukuk önünde hesap
veriyorlar. Van'ı ve Vanlı kardeşlerimizi
hiçbir zaman Kandil'den emir alanların insafına terk etmeyeceğiz" dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Van’a gelen
Bakan Varank, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas,
İrfan Kartal, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Van Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Necdet Takva’nın
proje tanıtım toplantısına katıldı.
Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler
Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen
toplantıda konuşan Bakan Varank, Van'ın
terörle, istismar siyasetiyle meşgul edenlerden çok çektiğini belirterek, "Allah'a
şükür o dönemler geride kaldı. Biz Van'ın
önünde engel olan ne varsa onu kaldırmaya, Van'ın gelişimini kesintisiz
sürdürmesi için gereken ne varsa yapmaya
kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile birlikte Van’a defalarca kez geldiklerini hatırlatan
Varank, "Her gelişimizde de
yatırımlar için hizmetler için
açılışlar için geldik. Biz Van'a
gönlümüzü açtık. 2011 deprem
felaketinde Van ile birlikte yattık,
Van ile birlikte kalktık. O gece
Cumhurbaşkanımızın Van'a nasıl
sahip çıktığına bizzat şahit olmuş
bir kardeşinizim. Hamdolsun 30
bin yeni konutu Vanlı kardeşlerimize
suratla teslim ettik. Alt yapısıyla, üst
yapısıyla eskisinden daha modern bir Van'ı
yeniden inşa ettik. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Van'a yaptığımız
yatırımların toplamı 26 milyar lirayı
geçmiş durumda. Biz tüm bu hizmetleri
samimiyetle, yürekten yaptık" ifadelerini
kullandı.
"Vanlı kardeşlerimizi Kandil’e
peşkeş çektiler"
Ak Parti'nin Van'a hizmet siyaseti yaptığını
söyleyen Bakan Varank, "Van'da hizmet
siyaseti tek gündem maddesi olsun istedik.
Ancak bazıları Van'a ihanet ettiler. Vanlı
kardeşlerimizi Kandil'e peşkeş çektiler.
Vanlı halkımızdan aldığı oyları, Van'ın
değil, başka devletlerin hizmetlerine
çalıştılar. Maalesef mağdurların verdikleri
vergileri, devletin Van'a hizmet etmek için
gönderdiği paraları onlar Kandil'e gönderdiler. Van Büyükşehir'de ve ilçelerde
kurdukları düzenle paraları kendi zimmetlerine geçirdiler. Kandil'den gelen talimat-

larla şehrimizde teröre yandaşlık ederek,
belediye imkanlarını seferber ettiler.
Dönen kirli tezgahlarla ilgili yüzlerce
sayfa raporlar, deliller var. Hiçbir hukuk
devletinde bu yaşananlara göz yumulmaz,
nitekim biz de göz yummadık. Bölgemizde
istismar siyasetini ne kadar yapan varsa,
şimdi hukuk önünde hesap veriyorlar. Biz
hiçbir zaman Van'da başka konuşup,
İzmir'de başka konuşanlardan olmadık. AK
Parti olarak 81 ilin tamamında siyaset
yapıyor oluşumuzun sebebi de budur.
Çünkü bizim için asıl Türkiye'nin birliği ve
bütünlüğüdür. İstanbul için neyi hayal
ediyorsak, Van için de onu hayal ediyoruz.
Batıda hangi hizmet varsa, Van'da da o
hizmet olsun istiyoruz" diye konuştu.
"Ülkemizin en büyük üçüncü turizm
fuarı, Van'da düzenleniyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak
Van'da yaptıkları hizmetlere de değinen
Bakan Varank, "16 yılda 3 milyar TL’lik
yatırıma teşvik verdik. 18 bin vatan-

daşımızın yeni iş imkanlarıyla tanışmasına
sebebiyet verdik. 4 bine yakın işletme
KOSGEB hizmetlerinden faydalandı.
YYÜ'de teknokentleri kurduk. Yüzde 100
doluluk oranıyla çalışan bu
teknoparkımızda 34 firmamız şu anda
faaliyet gösteriyor.
Kalkınma ajansımız ilimizde 336 projeye,
100 milyon TL’lik destek sağladı. Tekstil
kenti kurduk. Buradaki kardeşlerimize iş
imkanı oluşturduk. Yine Tuşba Kongre
Merkezini ilimize kazandırdık. İşte bu yüzden ülkemizin en büyük üçüncü turizm
fuarı, Van'da düzenleniyor" dedi.
"Kapıköy Sınır Kapısı 100 milyon TL’lik yatırımla modernize edildi"
Turizm fuarı sayesinde Van'ın bir milyon
kişiyi ağırladığını hatırlatan Varank,
konuşmasını şöyle sürdürdü: "Abalı Kayak
Tesisini, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunduk. Van'da 362 bin genç
evladımız var. Onların geleceği, bizlerin de
geleceği. İlimizde istihdam oluşturacak
yatırımlara önümüzdeki dönemde de

devam edeceğiz. Burası sunduğumuz
teşvikler sayesinde öyle bir talep gördü ki;
mevcut alan artık yetmiyor. Üretimlerini
Van'a taşımak için sırada bekleyen firmalarımız mevcut. Tekstil kenti Vanlı
kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. İkinci etabını 50 fabrikaya devredeceğiz.
Fabrika demek üretim demek, iş demek.
Van'ı daha da zenginleştirmeye devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak
bunun sözünü veriyorum. Erciş OSB'nin
alt yapısı bitmiş, ancak enerji nakil hattı
şebekesi ve ana yolu bağlantısı olmadığı
için yatırımcılara tahsis edemiyoruz.
Öğrenir öğrenmez ben bunun talimatını
verdim. Erciş OSB'ye 13 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Van'a hayırlı uğurlu olsun.
Yine YYÜ'de girişimcilik merkezi kuracağız. Bu merkez Van'da yüksek katma
değer üretip, girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkmasına hizmet edecektir. Van, inşallah doğunun parlayan yıldızı olacak.
Bölgemiz ve ülkemiz için büyük ticaret
potansiyeli taşıyan Van, Türkiyeİran sınırının yaklaşık 300 kilometre sınırlarına sahip. Van'ın 50
yıllık hayali olan Kapıköy Sınır
Kapısı 100 milyon TL’lik
yatırımla modernize edildi.
Türkiye'nin en modern sınır
kapısını Van'a kazandırdık."
“Van'ı, Vanlı kardeşlerimizi
hiçbir zaman Kandil'den emir
alanların insafına terk etmeyeceğiz”
31 Mart'ta Van'da huzurun ve
hizmetin devamı için sandığa gidileceğini
hatırlatan Varank, “Yeter ki Van, bizim
arkamızda olsun.
Van'ı, Vanlı kardeşlerimizi hiçbir zaman
Kandil'den emir alanların insafına terk etmeyeceğiz. Bu topraklarda tüm vatandaşlarımızın tek isteği zalim terör örgütü
baskısının sona ermesi.
O yüzden Van'da herkes, gönül rahatlığıyla
sandığa gidip iradelerini ortaya koymalıdır" dedi.
AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri
Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl
Başkanı Kayahan Türkmenoğlu’nun da
birer selamlama konuşması yaptığı program AK Parti Van Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Necdet Takva’nın projelerini anlatması ile sona erdi.
Bakan Varank, konuşmasının sonunda Van
Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan adaylarıyla sahnede el ele tutuşup poz verdi.
Bakan Varank, buradaki programın ardından Çaldıran ilçesine geçerek, İski ve
Bazidi aşiretlerinin barış yemeğine katıldı.
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Hakan Elçi: “Kentimize olan İranlı ilgisini yılın 12 ayına yaymak için çalışmalıyız”
Memleketçi Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MİSİAD) Van
İl Başkanı Hakan Elçi, kentin
ekonomisine büyük katkı sağlayan
İranlı misafirlerin rahat bir tatil
geçirmeleri için herkesin üzerine
düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini söyledi.
Hakan Elçi, ülkelerindeki nevruz
tatilinden dolayı Van'a gelmeye
başlayan İranlı turistlerin rahat ve
keyifli bir tatil geçirmeleri için
herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Elçi, “Velinimet
olarak gördüğümüz İranlı misafirlerimizin buradan memnun ayrıl-

maları için elimizden geleni yapmalıyız. İranlı misafirlerimiz
alışveriş yapmak, eğlence, tarihi ve
kültürel alanlarımızı ziyaret etmek
için geliyorlar.
Bu şekilde sadece otel sektörü
değil; yemek, ulaşım ve giyim gibi
sektörler de bu pastadan payını
alıyor” dedi.
Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernize edilmesi ve Van Shopping
Fest’in (alışveriş festivali) düzenlenmesinin önemli olduğunu dile
getiren Hakan Elçi, “Kentimize
olan İranlı ilgisini yılın 12 ayına
yaymak için çalışmalıyız. Buraya

gelen her İranlı öyle memnun ayrılmalıdır ki, ülkesine gittiği zaman
Van’ın birer kültür elçisi olabilmelidir. Herkesin bir şekilde pay
aldığı bu turizm potansiyelini arttırmak ve sürdürebilir hale getirilmesi
için hassas davranmalıdır” diye
konuştu.
2018 yılında Van’a gelen yabancı
turist sayısının resmi rakamlara
göre 330 bin 31 olduğunu hatırlatan
Başkan Elçi, “Kentimize turist
çekebilmek için nelerin yapılacağını etraflıca konuşmak ve buna
göre bir yol haritası belirlememiz
lazım. İran’ın uyguladığı harç mik-

tarının düşürülmesi için hükümetimiz nezdinde girişimlerde bulunmamız gerekir. Aynı zamanda Türki
cumhuriyetlerden ve Avrupa’dan da

buraya turist çekebilmek için
tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermemiz gerektiği kanaatindeyim”
şeklinde konuştu.

Yaka-Kop esnaf odalarıyla bir araya geldi
Van Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür
ve İşletme Kooperatifi (Yaka-Kop),
esnaf odaları ile bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen program
Yaka-Kop tanıtım filmi ile başladı.
Programda konuşan Yaka-Kop Aktivisti Gülmay Gümüşhan, kooperatif hakkında bilgilendirmelerde
bulundu. 2014’ten itibaren çocuk
yaşta evliliklerle ilgili bir kampanya yürüttüklerini dile getiren
Gümüşhan, “Okulda seminerlerle
başladığımız bu kampanyada daha
sonra köylere giderek anne babalarla görüştük. Ayrıca muhtar ve
imamlarla tanışarak, onlarla da bu
kapsamda diyaloglar kurduk. Tabi
bu çalışmalar esnasında gördük ki
esnaflar farkında olmadan bu tür

plaket takdimi ile devam eden programda Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim
Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı

evliliklere katkı yapıyor. Bunun
için de ilk başta kuaförlerle bir
çalıştay yaptık. Bu çalışmamızı
Türkiye’nin birçok yerinde
sahiplendiler.
Kuaförlerden sonra müzik gruplarıyla, düğün salonu sahipleriyle,
aşçılarla görüştük. Onlardan da
gereken destekleri aldık. En son

geçtiğimiz ay Terziler ve
Konfeksiyoncular Odası ile
matbaacılarla görüştük. Onlar
da kampanyaya destek olacaklarını bizlere ilettiler. Ben
bu kapsamda kampanyamıza
destek veren herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Kampanyada emeği geçenlere

Çetin Karaduman ise kadınlara
çiçek takdim ederek, günlerini kutladı.Programa Van Berberler ve
Kuaförler Odası Başkanvekili
Nurgül Erdem,
Doğu Anadolu
Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı
Ali geyik, Van
Aşçılar ve Pastacılar Dernek
Başkanı Sinan
Pulat, Hakkari
Aşçılar ve Pastacılar Dernek
Başkanı Necmettin Kurt ve esnaflar katıldı.

Orgeneral Çetin’den Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu’na ziyaret
dile getiren Başkan kahraman,
“Bugün Güvenlik Korucuları
Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonumuzu ziyaret eden
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin paşamıza,
Van Asayiş Kolordu Komutanı
Hacı İlbaş paşamıza, Van İl
Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan paşama ve Tayin Daire
Başkanı İbrahim Koyuer
paşamıza teşekkür ediyorum Bu anlamlı ziyaret
şahsım, güvenlik korucuları ve şehit aileleri
için onur ve gurur duyacağımız ziyarettir.
Çünkü devletimiz ile
milletimiz arasında
demir köprüler kuran
değerli insanlar
sayesinde Van'da her
gün daha umutlu ve
güvenli günlere uyanJandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki heyetle birlikte
Güvenlik Korucuları Şehit ve
Gazi Aileleri Federasyon’nu ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde
Van Asayiş Kolordu Komutanı
Hacı İlbaş, Van İl Jandarma
Komutanı Yavuz Özfidan ve
Tayin Daire Başkanı İbrahim
Koyuer ile birlikte Güvenlik
Korucuları Şehit ve Gazi
Aileleri Federasyonu Başkanı
Ayhan Kahraman ve yönetim
kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti

maktayız. Bu anlamlı ziyaret
için şahsım şehit aileleri,
kahraman gazilerimiz ve
kahraman güvenlik korucuları
adına teşekkür ederim. Federasyon olarak Arif paşamıza
bugüne kadar korucularımıza,
şehit ve gazi ailelerimize
verdiği desteklerden ötürü
teşekkür plaketi verdik” dedi.

Bu kez uygulama için değil,
karanfil için durduruldular

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli kadın polis memurları, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücüleri karanfille
karşıladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum
Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli kadın
polisler, İkinisan Caddesi’nde bu kez uygulama için değil,
karanfil vermek için sürücüleri durdurdu. Uygulama için
durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, karanfillerle
karşılayan polisleri
karşılarında görünce
büyük sürpriz
yaşadılar.
Uygulama noktasında
kadın sürücülerinin
yanı sıra, kadın yolculara da karanfil dağıtan polisler,
sürücülerin dikkatli
olmaları hususunda da
uyarılarda bulundu.
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Saha komiserlerinden kitap yardımı
Türkiye Futbol Saha Komiserleri
Derneği (TFSKD) Trabzon Şubesi, Van
Şehit Nurettin İlkokuluna kitap bağışında
bulundu. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanlığı tarafından
Türkiye geneli başlatılan kitap kampanyası projesi kapsamında, TFSKD Trabzon Şubesi tarafından Van’daki Şehit
Nurettin İlkokuluna kitap bağışında bulunuldu. Trabzon’dan gönderilen kitapları okul yönetimine TFSKD Van Şube
Başkanı Ahmet Bayram ve yönetim kurulu üyeleri teslim etti. Kitap bağışı
hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol
Saha Komiserleri Derneği Van Şube
Başkanı Ahmet Bayram, “Öncelikle
Genel Başkanımız Hüseyin Doğan Beyin
ve Trabzon Şube Başkanımız Turgay
Kurt’un selamlarını Vanlı kardeşlerimize
ilettik. Dernek olarak sadece yeşil sahalarda değiliz. Genel başkanlığımızın
başlattığı proje kapsamında eğitime de
destek sunmaya gayret ediyoruz. Trab-

zon şubemizin katkılarıyla gönderilen kitaplarımızı okulumuza teslim etmek için
buradayız” dedi. Kitap tesliminde öğrencilerle bir araya gelen Bayram, “Trabzon’dan gönderilen çeşitli bilgi ve kültür
bilgilerini barındıran bu eserlerimizi
öğrencilerin faydalanması adına okul
kütüphanesine hediye ettik. İnşallah okulumuza ve öğrencilerimize eğitim adına
bir nebze de olsa yardımcı olduk. Vanlılar adına Trabzon Şube Başkanımız
Turgay Kurt’a teşekkür ediyorum” diye
konuştu. TFSKD Van Şube Başkanı
Ahmet Bayram, Şehit Nurettin İlkokulu
Müdürü Ramazan Çakan ve projede
emeği geçen öğretmen ve aynı zamanda
futbol klasman hakemi olan Safa Yılmaz’a ilgi ve alakalarından dolayı da
teşekkür etti. Şehit Nurettin İlk Okulu
Müdürü Ramazan Çakan ise, TFSKD
Genel Başkanı Hüseyin Doğan’a,
TFSKD Trabzon Şube Başkanı Turgay
Kurt’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ranss’tan spora teşvik desteği
Van’daki Ranss Marketler Zinciri
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Bayram, spora teşvik amacıyla

okullara forma hediye etti.
Yıllardır kentin gıda sektörüne
önemli katkılar sunan Ranss AVM,

aynı zamanda sosyal sorumluluk
adı altında da çalışmalarını
sürdürüyor. Sosyal sorumluluk
adı altında okullara forma
desteğinde bulunduklarını ifade
eden Ranss Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Bayram, “Daha
önce Nene Hatun Mesleki
Anadolu Lisesinin okul takımına
çeşitli hediyelerimiz olmuştu.
Şimdi de Zaferler Ortaokuluna
spor malzemesi hediye ettik.
Okul okuyan öğrencilerimize
desteklerimiz her zaman olmuştur, olmaya da devam edecektir.
Bu hediyelerimiz ile birlikte
gençlerimizin spora daha çok
yönelmelerini amaçlamaktayız”
dedi.
Gençlerle ilgili her türlü çalışmanın içinde yer almaya çalıştıklarını dile getiren Bayram,
“Gençler hepimizin geleceğidir.
Bundan dolayı elimizden

geldikçe destek olmaya
çalışmaktayız ve gençlerimizin faydalı birer birey
olmaları için çaba harcamaktayız. Bugün burada
öğrencilerimize spor
malzemelerimizi hediye
ettik. İnanıyorum ki, Çetin
Yacan hocamızla birlikte
gençlerimiz başarılı işler
gerçekleştirirler’’
ifadelerini kullandı.
Zaferler Ortaokulu Beden
Eğitimi Öğretmeni Çetin
Yacan ise, spora ve öğrencilere verdiği desteklerden
dolayı Adnan Bayram
başta olmak üzere tüm
Ranss çalışanlarına
teşekkür etti.
Aldıkları formaları giyen
öğrenciler de, Başkan
Bayram’a teşekkür ettiler.

SPORDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı ve Spor Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
yürütülen eğitimlerimiz devam ediyor.
Sporda Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
yürütülen Özel Beden Eğitimi ve Spor
Tesislerinin açılması, işletilmesi ve denetim işlemlerinin dijital ortama taşınması
amaçlanmaktadır.Özel Beden Eğitimi ve
Spor Tesisleriyle ilgili işlemlerin dijital
ortama taşınmasında;
•Personelin çalışma şartlarının kolaylaştırılması, tesis bilgilerine hızlı ve güvenilir bir şekilde erişilebilmesi,

•Tesis sorumluları, İl Müdürlükleri ve
Bakanlık arasında anlık bilgi paylaşımı
sağlamak,
•Elektronik imza sistemiyle işlem
sürelerini kısaltmak, kolaylaştırmak,
•Tesis denetim ve vize bilgilerini sürekli
güncel olarak görüntülemek, takibini kolaylaştırmak,
•Tesis yetkililerinin ve çalıştırıcıların
yönetmelikle belirlenen kriterlere uygunluğunun kontrolü ve denetimini sağlamak,
•Vatandaşlarımızın bu tesislerden güvenli
bir şekilde faydalanabilmesinin yanında
daha fazla spor elemanına (Antrenör,
Eğitmen, Cankurtaran, Masör, Masöz vb.)
istihdam sağlanmasının önünü açmak,

•Vatandaşlarımızın tesislere erişimini ve
bilgi sahibi olmalarını kolaylaştırmak,
•Sporu teşvik edici çalışmalara destek
sağlamak,
gibi konularda gelişimine etkinlik göstermek amaçlanmaktadır.
Söz konusu projenin hayata geçirilmesi
için Daire Başkanı Osman Gümüş ve
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet
AKIN’ ın katılımlarıyla 03-09 Mart 2019
tarihleri arasında Antalya ilinde iki grup
halinde 81 Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan Özel Beden Eğitimi
ve Spor Tesisleri şubesi personeline yönelik uygulamalı ve teorik olarak hizmet içi
eğitim yapılmaktadır.

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