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SAYI : 803

FİYATI : 50 Kuruş

Van’da fabrika gibi okul
Van’ın Tuşba ilçesinde toplamda 736 öğrencisi ile 68
öğretmeni bulunan Kalecik Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, yıllık 1 milyon 53 bin cirosuyla
bütün dikkatleri üzerine çekiyor. İl Milli Eğitim
Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Kalecik Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Milli Eğitim

Şube Müdürü Şahin Uçkan ve Okul Müdürü Orhan
Sert ile birçok alanda üretim yapılan atölyeleri gezen
yapılan çalışmaları yakından inceleyen Tevke, öğrencilerin hem meslek öğrenmeleri hem de aile bütçesine katkı sunmalarını memnuniyetle karşıladıklarını
söyledi. Okulda mobilya, metal, inşaat alanında PVC

bölümü ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinin
aktif hale gelmesi ile okulun cirosunun arttığına
dikkat çekilirken, temel eğitim kurumlarının masa,
sıra ihtiyacının karşılanmasının yanında ilin ara eleman ihtiyacı da giderilmiş oluyor.
haberi 4’te

Van’da kilo işi poşet
satışları arttı

Türkiye'de 1 Ocak'ta
başlayan ücretli poşet
uygulamasının ardından
plastik ambalaj
satıcılarında kilo işi poşet
satışları arttı.
1 Ocak 2019 tarihi
itibariye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hayata geçirilen
ücretli poşet uygulaması

Van’da da hayata geçirildi.
Marketlerde poşetlerin 25
kuruşa satılmasının ardından Vanlı vatandaşlar alternatif olarak kilo işi poşet
satan ambalajcı esnafın
yolunu tuttu. Vatandaşlar,
poşeti 25 kuruşa markette
almak yerine kilo işi almayı tercih etti.

Van'da kar
yağışı durdu
mücadelesi
devam ediyor

Van Valisi Bilmez muhtarlarla
bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili
Mehmet Emin Bilmez,
muhtarlardan beklentilerinin fazla olduğunu belirterek, “Her muhtar
mahallesinde devleti,
Büyükşehir Belediyesi Fen Cumhurbaşkanını, valiyi
ve kaymakamı temsil eden
İşleri Daire Başkanlığı
kişidir” dedi.
tarafından yapılan bir
Van Valisi ve Büyükşehir
çalışma ile onarıldı. 510
metrekarelik alanda bulu- Belediye Başkan Vekili
Mehmet Emin Bilmez, Van
nan 300 kişi kapasiteli
Devlet Tiyatrosu salonunda
salon; tiyatro, sinema,
konferans ve her türlü gös- kentteki muhtarlarla bir
terinin yapılacağı alan ha- araya geldi.
haberi 5’te
line getirildi. 4’TE

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tek şeritten
ulaşıma açılan Van-Bahçesaray
yolunda genişletme çalışmaları
devam ediyor. Van-Bahçesaray
karayolu üzerinde bulunan 3 bin
Karapet Geçidi'nde önceki gün
yoğun kar yağışı ve tipiden
dolayı 2 gün kapalı olan yol,
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı
Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu
tek şeritten ulaşıma açıldı.3’te

haberi 4’te

‘Vizontele’ sineması
tamamlandı
Van Büyükşehir
Belediyesince Gevaş
ilçesinde bakım ve onarımı
yapılan 300 kişi kapasiteli
‘Vizontele Sinema Salonu’
tamamlandı.
Van’ın Gevaş ilçesinde
2000’li yıllarda çekilen efsane ‘Vizontele’ filminde
yer alan sinema salonu,

İpekyolu Belediyesi’nden
yıl sonu etkinliği
Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi
bünyesinde 60 branşta gerçekleştirilen
kursların yıl sonu etkinliği düzenlendi. 2
yıl boyunca 10 bin kişinin eğitim
gördüğü kurslarda yaklaşık bin kursiyere sertifikaları verildi. Van Devlet
Tiyatrosunda düzenlenen programa Van
Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven,
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Cemil Öztürk, Emniyet
Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erhan
Altıntaş, kurum müdürleri, muhtarlar,
öğrenciler ve velileri katıldı.2’de

Van'da sokak
köpekleri için
sıkı çalışma
Van Büyükşehir Belediyesi,
kent merkezi ve Yüzüncü Yıl
Üniversitesi yerleşkesinde bulunan sokak köpeklerini yasa
gereği toplayıp, Hayvan Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezinde
rehabilite ettikten sonra doğal
ortama bırakıyor. Sağlık İşleri
Dairesi Başkanlığı Hayvan
Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi ekipleri, sokak
köpeklerine yönelik yürütülen
çalışmalar kapsamında,
küpeleme işlemlerine devam
ediyor. Belediye ekiplerince,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde her gün düzenli
olarak takip edilen köpekler,
mama ihtiyaçlarının yanı sıra
yakın gözlem altında tutularak
gerekli tedavileri de yapılıyor.
4’te

2
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İpekyolu Belediyesi’nden
yıl sonu etkinliği
Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi
bünyesinde 60 branşta gerçekleştirilen kursların yıl sonu etkinliği
düzenlendi. 2 yıl boyunca 10 bin
kişinin eğitim gördüğü kurslarda
yaklaşık bin kursiyere sertifikaları
verildi.
Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen programa Van Vali Yardımcısı
Faruk Bülent Baygüven, İpekyolu
Kaymakamı ve Belediye Başkan
Vekili Cemil Öztürk, Emniyet
Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay
Erhan Altıntaş, kurum müdürleri,
muhtarlar, öğrenciler ve velileri
katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda açılış konuşmasını yapan
Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent
Baygüven, Kaymakam ve Belediye
Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün hem
Van’a hem İpekyolu ilçesine çok
güzel hizmetler kazandırdığını ifade
ederek, “Bizim yaptığımız hizmetlerin hem maddi hem manevi
boyutu vardır. Bunlar önemli şeyler.

İpekyolu ve Van’da bunun yansımalarını görüyoruz. Gençlerimize,
kadınlarımıza, çocuklarımıza faydasının dokunması amacıyla sosyal
belediyeciliği çok güzel kurslarla ve
yoğun katılımla gerçekleştiren
İpekyolu Belediyemizin hizmetleri
inşallah çok daha güzel kurslarla
devam eder. Özellikle belediye
hizmetlerinin başarılı, çalışkan,
dürüst, vizyonu olan insanlara verildiğinde ne kadar güzel sonuçlar
alındığını, bunların toplumsal anlamda ne kadar güzel yararlarının
olduğunu görüyoruz. Bunun en
güzel örneklerini Van, İpekyolu,
Edremit ve diğer ilçelerdeki
kayyumların hizmetlerinde görüyoruz. Bu anlamda bunların bu açıdan değerlendirilmesi ve gözden
geçirilmesini vatandaşlarımızın vicdanlarına bırakıyorum” ifadelerini
kullandı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Cemil Öztürk ise 2
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SP'nin Saray Belediye Başkan adayı
İrfan Gülaçar oldu
Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, Saray Belediye Başkan
adayının İrfan Gülaçar olduğunu
açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerine doğru
giderken Saadet Partisi adaylarını

belirmeye devam ediyor. Çaldıran,
Özalp ve Gürpınar Belediye Başkan
adaylarını açıklayan SP, Saray
Belediye Başkan adayının İrfan
Gülaçar olduğunu kamuoyuna
duyurdu.

Van’da 20 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapandı

yıllık süre içerisinde belediyenin
yaptığı hizmetlere kısaca değindi.
Belediyelerin alt yapı, üst yapı gibi
görevlerinin olduğunu dile getiren
Öztürk, 2 yıl içerisinde İpekyolu
ilçesinde çamurlu yolların
kalmadığını belirtti. Belediyelerin
sadece yol yapmakla sorumlu olmadığını belirten Öztürk,
“Belediyeler aynı zamanda eğitime
de tam destek vermek zorundadır. 2
yıllık süreçte 15
milyona yakın
bir kaynağı
okullarımıza kullandık, kullanmaya devam
edeceğiz" dedi.
Yaşam merkezleri ve Engelsiz
Yaşam
Akademisini 2
yılda İpekyolu
ilçesinde hayata
geçirdiklerini

dile getiren Öztürk, "Belediyelerin
ihtiyaçları yapması gerekiyor ve biz
bunları yaptık. Sosyal belediyecilik
ve gönül belediyeciliği son dönemde
gündemimize giren ve Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gönül
belediyeciliğini belediyelerin esas
alması gerekiyor. Bu salonda bugün
2 yıllık sürede bahsettiğim sosyal
belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin karşılığını göreceksiniz"
ifadelerini kullandı.
2 yıllık süreçte 60 branşta 10 bin
kişiye kurslar verildiğini de sözlerine ekleyen Öztürk, “Bunlar sağlıklı
bir geleceğin Van'da inşası ve
toplumsal dönüşümün sağlıklı olması için bu kurslara ihtiyaç var.
Çocuklarımızın şiddeti görmemesi,
şiddetin içinde olmaması lazım.
Çocuklarımız ve gençlerimizin
bırakın terörün içinde, kıyısında olmaması ve görmemesi lazım. Bu
yüzden bu kurslar önemlidir.
Bostaniçi'ndeki bir çocuğumuz taş
atacağına, terörü göreceğine geldi
bu kurslarda bağlama, keman,
piyano, bilgisayar ve bunun gibi
şeyler öğrendi. Olması gereken
yerde, zamanını doğru kullandı"
diye konuştu.
Konuşmaların ardından dönem
içerisinde eğitim alan öğrenciler,
hünerlerini sergiledi. Spor, sanat,
meslek ve eğitim kursları başta
olmak üzere 60 branşta eğitim alan
yaklaşık bin kişinin sertifikalarını
alması ile devam eden program, yıl
sonu sergilerinin gezilmesi ile sona
erdi.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi
nedeniyle Bahçesaray’da 2,
Başkale’de 6, Çatak’ta 3, Gevaş'ta 4
ve Gürpınar ilçesinde 5 olmak üzere
toplam 20 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapanırken, 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 parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yağışların

öğle saatlerinden sonra Hakkari
çevrelerinde yer yer yoğun kar
yağışı şeklinde olacağı belirtilerek,
“Bölge genelinde mevsim normalleri
civarında seyredeceği tahmin
ediliyor. Bu gece gerçekleşen en
düşük sıcaklıklar Van'da eksi 8,
Bitlis'te eksi 20, Hakkâri’de eksi 12
ve Muş’ta eksi 12 derece olarak
ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 1, Bitlis ve
Muş'ta eksi 4, Hakkâri’de ise eksi 5
derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli
olmak üzere buzlanma ve don olayı
beklendiğinden, yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van’da PKK/KCK operasyonu
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü
ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi
ve engellenmesine yönelik olarak
yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi
tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, “08 Ocak 2018
günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK
silahlı terör örgütü adına kırsal
alanda eğitim alıp, faaliyetlerini
yürüten ve günümüz itibariyle kırsaldan dönen şüphelilere yönelik
yapılan eş zamanlı operasyonda;
Y.Ö., V.K., D.S., İ.O., Serdar D. ve
S.D. isimli 6 şüpheli yakalanarak
gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan
şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst
aramalarında, çok sayıda dijital
materyal ve örgütsel dokümanlar ele

geçirilirken; gözaltına alınan 6
şüpheli hakkında tanzim edilen
tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca İ.O., Serdar D.
ve S.D. isimli 3 şüpheli adli kontrol
kararı ile serbest bırakılırken; Y.Ö.,
V.K. ve D.S. isimli 3 şüpheli ise tutuklanmıştır.
Silahlı terör örgütleriyle mücadele
kapsamında hukuk devleti ilkelerine
bağlı ve insan haklarına saygılı
görev anlayışı çerçevesinde, gerek
toplumun tüm katmanlarıyla gerekse
terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği
içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör
olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte
ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

Vanlı yetimlerin dramı
Van’ın Tuşba ilçesinde, rutubetli ve soğuk bir evde
yaşayan 8 yetim kardeşin
dramı yürek burkuyor.
Tuşba ilçesine bağlı İskele
Mahallesi’nde yaşayan
Çağan ailesi, rutubetli ve
soğuk bir evde yaşam mücadelesi veriyor.
Devletin kendilerine sunduğu
maddi yardımlarla geçimini
sağlamaya çalışan Çağan
ailesi, yetkililerden yardım
istedi.
İki yıl önce eşini kaybettiğini ve 5’i öğrenci
8 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını ifade eden Esmer Çağan,
“Yaşları 2 ila 14 arasında değişen 8 çocuğa
bakmak çok zor. 5 öğrencim var. Gerek
giyim olsun gerek yiyecek olsun ihtiyaçlarını
karşılamak çok zor. Bunun yanında kiralık
oturduğum ev hem rutubetli hem de
damlıyor.
Devletimizin bize sağladığı maaş yetmiyor.
Allah rızası için Cumhurbaşkanımızdan
yetimlerime ev istiyorum” dedi.
“Yetimlerime bir yuva yapmak istiyorum”
Komşularının yardımıyla ısınmaya çalıştığını
dile getiren anne Çağan, “Komşularım bana
biraz kömür getirdiler. Ben de sadece bir
odayı yakabiliyorum.
Bir odaya da elektrik sobası bırakmışım. Ev
tutacak durumum yok. Kiralar 600 TL’den
başlıyor. Ev tutamıyorum. Çok sıkıntım var.

Yetimlerime bir yuva yapmak istiyorum.
Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başta olmak üzere yetkililerden ve
hayırsever vatandaşlardan bir ev ya da ev yapabileceğim bir yer istiyorum” ifadelerini
kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet
Öğrenci olmaları nedeniyle birçok
ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İlayda
Tunç isimli çocuk ise, “Bazen ihtiyaçlarımız
oluyor alamıyoruz.
Hocalar bazen test istiyor ya da forma istiyorlar, alamıyoruz. Ancak bizim istediğimiz
tek şey bir evdir. Cumhurbaşkanımız sizi çok
seviyorum ve sizi evimize davet etmek istiyorum” diye konuştu.
Babası öldüğü için hiçbir şey alamadıklarını
belirten minik Fırat Tunç da, “Cumhurbaşkanım sizi çok seviyoruz. Kömürümüz
yok. Babam öldüğü için hiçbir şey yapamıyoruz. Ne olur sizden ev istiyoruz” dedi.
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Van'da kar yağışı durdu mücadelesi
devam ediyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
ekipleri, tek şeritten ulaşıma
açılan Van-Bahçesaray yolunda
genişletme çalışmaları devam
ediyor.
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Karapet
Geçidi'nde önceki gün yoğun kar
yağışı ve tipiden dolayı 2 gün ka-

palı olan yol, Karayolları 11.
Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması
sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.
Ekipler, yer yer 2 metre karın bulunduğu bölgede yol genişletme
çalışmaları için 5 iş makinesi ile
çalışmalarına devam ediyor.

3
Van'da bir otomobilde
11 kilo metamfetamin
ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri
tarafından bir otomobilde yapılan aramada
11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, İpekyolu Caddesi
Tekiş Kavşağında oluşturdukları uygulama
noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde Narkotik Madde Arama
Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı.
Yapılan detaylı aramada; otomobilin
kalorifer havalandırma ön ızgara boşluğuna
zulalanmış 20 paket halinde toplam 11 kilo
875 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili
olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında
tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte
çıkarıldıkları adli makamlarca S.B. adli kontrol kararı ile serbest, İ.V. ise tutuklandı.

Van’da 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan
çalışmalar sonucunda 2 kilo 120
gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi
Selimbey Mahallesi Kaptan
Sokak üzerinde bulunan bir

ikamette arama yapıldığı belirtildi.
Aramada, 10 paket halinde
toplam 2 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas
terazi ele geçirilirken, gözaltına
alınan F.G. isimli şahıs ise
çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca
2018 yılında yürütülen ve 6
kişinin tutuklandığı “Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suç kapsamında sürdürülen
soruşturma kapsamında 5 ayrı
olaya iştirak ettikleri tespit edilen
kişilerden yakalanan 6 kişi daha
tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, 2018 yılında
5 ayrı operasyonda 152 kilo 990
gram eroin ve 4 kilo 150 gram
Afyon sakızı ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu
maddelerle ilgili olarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti

Yapmak/Uyuşturucu Madde
Nakletmek” suçundan gözaltına
alınan 7 şüpheli şahıstan 6’sı tu-

tuklanmıştı. Van Cumhuriyet
Başsavcılığınca “Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde Ticareti Yap-

mak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı olayla
iştirak ettikleri tespit edilen 12
şüphelinin yakalanması için de
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlilerince 8 Ocak
2019 günü Van merkezinde 10,
İstanbul’da 1 ve Hakkâri’de 2
olmak üzere 13 adrese eşzamanlı
operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10
şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli
makamlarca 3’ü cumhuriyet
savcılığınca, 1’i adli kontrol
kararı ile serbest bırakılırken, 6’sı
da tutuklandı.

Van'da kar kalınlığının 3 metreyi
aştığı bölgede çalışma
Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar
yağışı nedeniyle kapanan 11 kırsal mahalle
yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar
gece gündüz sürüyor. Başkale’de 3 gün aralıksız devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine bağlı kırsal mahalle
yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 11 mahallenin yolu için de
ekipler amansız bir çalışma yürütüyor. Van
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım
Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri de
kar temizleme çalışmalarına sabah erken
saatlerinde başladı. Kar kalınlığının yer yer
3 metreyi aştığı kırsal mahallelerde yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde
havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle
kapalı olan 48 yerleşim yeri yolunun açılması
için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı
olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi
nedeniyle Bahçesaray’da 5,
Başkale’de 11, Çatak’ta 8, Gevaş’ta
11 ve Gürpınar ilçesinde ise 13
olmak üzere toplam 48 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 az bu-

lutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve

pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde
düşüş, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve
tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgâr doğulu yönlerden hafif,
yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van’da
eksi 8, Bitlis’te eksi 15,
Hakkâri’de eksi 14 ve Muş’ta
eksi 10 derece olarak
ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 3, Bitlis’te
eksi 3, Muş’ta eksi 1 ve
Hakkâri’de eksi 3 derece olması
beklenmektedir” denildi.

Van’da 2 kilo 436 gram
eroin ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan
çalışmalar neticesinde 2 kilo 436 gram eroin ele
geçirildi. Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma
Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis
karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait
yolcu otobüsünde seyahat eden şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada sırt
çantası içerisinde 2 kilo 335 gram eroin ele
geçilirken, aynı noktada devam eden faaliyet esnasında durduran başka bir yolcu otobüsünde
seyahat eden şüphelinin oturduğu koltuk kılıfı
arasına gizlenmiş vaziyette ise 101 gram eroin ele
geçirildi. Toplamda 2 kilo 436 gram eroin ele
geçirilirken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
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Van’ın Tuşba ilçesinde toplamda 736
öğrencisi ile 68 öğretmeni bulunan
Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, yıllık 1 milyon 53 bin cirosuyla bütün dikkatleri üzerine
çekiyor. İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Tevke, Tuşba Kalecik Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret
etti. Milli Eğitim Şube Müdürü
Şahin Uçkan ve Okul Müdürü Orhan
Sert ile birçok alanda üretim yapılan
atölyeleri gezen yapılan çalışmaları
yakından inceleyen Tevke, öğrencilerin hem meslek öğrenmeleri hem
de aile bütçesine katkı sunmalarını
memnuniyetle karşıladıklarını
söyledi. Okulda mobilya, metal, inşaat alanında PVC bölümü ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinin
aktif hale gelmesi ile okulun cirosunun arttığına dikkat çekilirken, temel
eğitim kurumlarının masa, sıra ihtiyacının karşılanmasının yanında ilin
ara eleman ihtiyacı da giderilmiş
oluyor.
Okulda okuyan her öğrencinin bir
meslek sahibi olarak yetiştiğini be-
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Van’da fabrika gibi okul
Ali Tekataş: “İşini aşkla yapan bir ekibiz”

lirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan
Tevke, böylelikle ilin ara eleman
ihtiyacının da giderilmesine katkı
sunduğunu söyledi. Tevke, söz
konusu okulda; masa, sıra, pano,
tenis masası, kat korkulukları, duvar
korkulukları, demir kapılar, PVC
kapı ve pencereler gibi birçok işin
yapıldığına değinerek, “Fabrika gibi
çalışan okulumuz kısa sürede yaptıkları işlerle adından söz ettirmeye
başladı. Kalecik Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri gerçekten

Van’da kilo işi poşet satışları arttı

Türkiye'de 1 Ocak'ta başlayan
ücretli poşet uygulamasının ardından
plastik ambalaj satıcılarında kilo işi
poşet satışları arttı.
1 Ocak 2019 tarihi itibariye Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması Van’da da hayata geçirildi.
Marketlerde poşetlerin 25 kuruşa
satılmasının ardından Vanlı vatandaşlar alternatif olarak kilo işi poşet
satan ambalajcı esnafın yolunu tuttu.
Vatandaşlar, poşeti 25 kuruşa markette almak yerine kilo işi almayı
tercih etti.Konu ile ilgili konuşan
plastik ambalaj ürünleri satan esnaflar, vatandaşların marketteki
poşete 25 kuruş vermemek için
kendilerine yöneldiğini belirtti.
Uygulama süresince kilo işi poşet
satışlarında bir artış yaşandığını
ifade eden Mustafa Teknaz isimli
esnaf, “Daha önceki yıllarda kışın
maddi durumu yetersiz ve kömür
kullanan vatandaşlara satış yapıyor-
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duk. Kilo işi sattığımız poşetlerin
fiyatı çok uygun. Marketler poşeti
vatandaşa 25 kuruşa satıyor. Bir
kilogramlık poşette 250 adet var.
Kilosu 50 liraya denk gelen poşetleri
biz 8 ile 9 liraya satışa sunuyoruz.
Bu durumda kilo işi poşetler daha
avantajlı oluyor. Tabi bizde daha
uygun poşetler de var. Onun kilosu
da 5,5 liraya denk geliyor” dedi.
“Destek veriyoruz”
Poşetlerin çevreye zarar vermesinden dolayı alınacak tedbirlere destek
verdiklerini, ancak poşetlerin ücretli
olmasından ziyade farklı tedbirlere
gidilmesi gerektiği önerisinde bulunan Teknaz, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Vatandaşın çevreyi temiz tutma
konusunda daha duyarlı olması
gerekiyor. Poşetleri parayla satın
alan vatandaşlar sonuç olarak o
poşeti yine çöp için kullanıyor. Bu
durumda çevre kirliliği yine devam
edecektir.”
Caner Barın isimli bir diğer ambalajcı esnafı ise, çevre açısından
poşetlerin ücretli olmasını
mantıklı bulduğunu belirterek,
“Plastik ambalaj ürün satmamıza rağmen poşetlerin
ücretli olmasını çok mantıklı
görüyorum. Ancak vatandaşlar
marketten 25 kuruşa aldığı
poşetleri kilo işi alırsa daha
avantajlı olur. Çünkü kilo işi
poşette, poşet başına 20 kuruş
civarı kâra geçmiş olur” diye
konuştu.

yaptıkları işlerle göz dolduruyor.
Öğrencilerimiz burada hem meslek
sahibi oluyor, hem kazanıyor. Aynı
zamanda iyi bir ara eleman olarak da
yetişiyor. Öğrencilerimiz kendi alanlarındaki işleri çok güzel öğreniyor.
Birçok kurumun işi buradan
yapılıyor. Bu okulumuzda okuyan
öğrencilerimiz mezun olduktan
sonra daha kolay iş buluyor. Çünkü
işverenler daha çok işi bileni tercih
ediyor. Bu da onlar için bir avantajdır” şeklinde konuştu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ)
Genel Müdürü Ali Tekataş, halkın taleplerinin anında karşılanması için yaz kış
demeden seferber olduklarını belirterek,
“Bizler VASKİ olarak işimizi aşkla,
şevkle yapan bir ekibiz” dedi.
Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki
Kent Park içinde bulunan taksi durağına
altyapı hizmeti verildi. VASKİ Genel
Müdürü Ali Tekataş’ın da bizzat takip ettiği çalışmalarla taksi durağına su ve
kanalizasyon bağlantısı gerçekleştirildi.
Taksi durağına yapılan hizmet ile büyük
sevinç yaşayan çalışanlar, sevinçlerini
kendilerini ziyarete gelen VASKİ Genel
Müdür Ali Tekataş’la paylaştılar.
Durakta çalışan taksi şoförleriyle çay
eşliğinde sohbet eden Tekataş, halkın
taleplerinin anında karşılanması için
imkânları yaz kış seferber ettiklerini
söyledi. Tekataş, “Bizler VASKİ
olarak işimizi aşkla, şevkle yapan bir
ekibiz. İyi bir ekip olduğumuz için de
başarıyoruz. Gücümüz birlikteliğimizdedir. Van’ın hem merkezi
hem de en ücra yerinde ekiplerimiz
7/24 kesintisiz uğraş veriyorlar. Bu
soğukta bile halk mağdur olmasın

diye uğraş veren çalışanlarımızı candan
tebrik ediyorum” dedi.
Durak çalışanlarından İsmail Türkmen
ise, bu soğuk günde kendilerini hem
hizmet hem de güler yüzle ısıtan VASKİ
ekibi ve Genel Müdürü Tekataş’a
teşekkür ederek, “Durağımızın hem su
hem de kanalizasyon sorunu çok kısa zamanda çözüldü. Bizleri yalnız ve çaresiz
bırakmayan VASKİ ekiplerine ve büyük
sürpriz yaparak bizleri ziyaret eden
VASKİ Genel Müdürümüz Ali Tekataş’a
minnet borçluyuz, çok teşekkür ederiz”
şeklinde konuştu.

‘Vizontele’ sineması tamamlandı
salon; tiyatro, sinema, konferans ve her türlü gösterinin
yapılacağı alan haline getirildi. Hazırlık odası, çay
ocağı ve mescit gibi bölümlerin de yer aldığı sinema salonu, ilçede yapılacak olan
sanatsal ve kültürel
faaliyetlere de ev sahipliği
yapacak.
Yaklaşık olarak 377 bin
TL’ye mal olan ve bakım
onarımı tamamlanan salonun
resmi açılışının ise
önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Van Büyükşehir
Belediyesince Gevaş
ilçesinde bakım ve onarımı
yapılan 300 kişi kapasiteli
‘Vizontele Sinema Salonu’
tamamlandı.
Van’ın Gevaş ilçesinde
2000’li yıllarda çekilen efsane ‘Vizontele’ filminde
yer alan sinema salonu,
Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Daire Başkanlığı
tarafından yapılan bir
çalışma ile onarıldı. 510
metrekarelik alanda bulunan 300 kişi kapasiteli

Van'da sokak köpekleri için sıkı çalışma
Van Büyükşehir Belediyesi, kent
merkezi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi
yerleşkesinde bulunan sokak köpeklerini
yasa gereği toplayıp, Hayvan Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezinde rehabilite ettikten sonra doğal ortama bırakıyor.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sokak köpeklerine yönelik yürütülen
çalışmalar kapsamında, küpeleme işlemlerine devam ediyor. Belediye ekiplerince, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
yerleşkesinde her gün düzenli olarak
takip edilen köpekler, mama
ihtiyaçlarının yanı sıra yakın gözlem altında tutularak gerekli tedavileri de
yapılıyor. Hayvan nakil aracı ile Hayvan
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine

götürülen köpekler, buradaki gerekli tedavi, kısırlaştırma ve aşılamaları tamamlandıktan sonra doğal ortamına
bırakılıyor.
Üniversite civarında saldırgan köpek
şikâyeti
Ekiplerin her gün sahada olduklarını
ifade eden Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge, ‘‘Sokak
hayvanları ile ilgili her türlü ihbar,
şikayet anında kayıt altına alınarak
değerlendiriliyor. Yine üniversite
civarında saldırgan köpeklerin olduğu
şikâyeti üzerine ekiplerimiz küpesiz
sokak köpeklerini toplayıp bakım
merkezimize götürecek. Burada sokak
köpeklerimizin titizlikle gerekli tedavileri yapılacak. Bunun yanında kısır-

laştırma ve aşılama çalışmalarımızı da
uygulayıp küpeledikten sonra yeniden
doğal yaşam alanlarına bırakacağız.
Üniversitemiz çevresi tamamen açık bir
alanda olduğu için sokak köpekleri
tarafından uğrak nokta oluyor. Bizim
amacımız küpesiz köpek sayısını en aza
indirgemektir. Saldırgan mizaçlı hayvanları da toplanıp, hayvan barınağımızda
tedavi altına alıyoruz. Sokaklara
bırakılan hayvanlara vatandaşların sahip
çıkmasını, korumasını da rica ediyoruz’’
dedi.
“Van Büyükşehir Belediyesi kontrollerini sıklıkla gerçekleştiriyor”
Van Büyükşehir Belediyesinin sokak
hayvanlarına verdiği önemden dolayı
teşekkür eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi
öğrencisi Melik Şah Kaya ise, ‘‘Dışarından gelen köpeklerin içerisinde illa ki
yabaniler de vardır. Fakat kampus
içerisindeki köpeklerin kesinlikle saldırgan olmadığını belirtmek istiyoruz. Bu
noktada Van Büyükşehir Belediyesi kontrollerini sıklıkla gerçekleştiriyor. Yabani
köpeklerin kampus içerisine girememesi
noktasında gerekli çalışmanın yapılmasını da uzun bir süredir dile getiriyoruz. Köpekler bazen birbirleri ile oyun
amaçlı veya iletişim amaçlı havladıklarında insanlarımız tarafından saldıracak korkusu yaşanıyor. Öyle bir şey
bugüne kadar yaşanmadı, yaşanacağını
da düşünmüyorum. Zaten gerekli aşıları
ve tedavileri Van Büyükşehir
Belediyesinin kontrolü altındadır’’
ifadelerini kullandı.
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Van Valisi Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Devlet Tiyatrosu salonunda kentteki
muhtarlarla bir araya geldi. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Bilmez, burada Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla muhtarların sosyal haklarında birçok yenilik yapıldığını söyledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, muhtarlardan beklentilerinin fazla olduğunu belirterek,
“Her muhtar mahallesinde devleti,
Cumhurbaşkanını, valiyi ve kaymakamı temsil eden kişidir” dedi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, Van Devlet Tiyatrosu salonunda kentteki muhtarlarla bir
araya geldi. Düzenlenen programda
bir konuşma yapan Vali Bilmez,
burada Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla
muhtarların sosyal haklarında
birçok yenilik yapıldığını söyledi.
Yapılan yenilikle muhtarların
çalışma koşularıyla maaşlarının iyileştirildiğini ve sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini ifade eden
Bilmez, "Her muhtar mahallesinde
devleti, Cumhurbaşkanını, valiyi ve
kaymakamı temsil eden kişidir.
Mevzuatımızda da kendi köyünün,
mahallesinin mülki idare amiridir,
belediye başkanıdır, kanaat önderidir. Muhtarlardan beklentimiz
çok fazladır. Van'ın huzurla, birlik

ve beraberlikle anılan bir il olmasını temenni ediyorum” diye
konuştu.
“Muhtarlarımızdan ciddi bir
beklentimiz var”
Van'ın ve Vanlının lehine olan her

işin yanında olduklarını dile getiren
Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak Van'ın ve Vanlının aleyhine
olan her işin karşısındayız. Muhtarlarımızdan ciddi bir beklentimiz
var. Devlet hiç kimsenin baskısına
ve meydan okumasına fırsat ver-

mez. Unutmayalım ki devletten
daha büyük organizasyon, milletten
daha büyük cemiyet, cemaat,
tarikat yok.”
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer
Yıldız’ın uyuşturucu maddelerin
zararları ve bu kapsamda yürütülen

çalışmalarla ilgili bilgi vermesiyle
devam eden program, Yeşilay
Cemiyeti Van Şube Başkanı Doç.
Dr. Rahmi Tekin’in ‘Açık Kapı
Projesi’ konusunda yaptığı
sunumuyla son buldu.
Programa Van Valisi ve Van
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Mehmet Emin Bilmez, Vali
Yardımcısı İbrahim Civelek, Van İl
Jandarma Komutanı Tuğgeneral
Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet
Müdürü Mehmet Suat Ekici, çeşitli
kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile muhtarlar katıldı.

MİSİAD Van İl Başkanlığına Hakan Elçi atandı
Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği
(MİSİAD) Van İl Başkanlığına iş insanı
Hakan Elçi atandı.
MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel
tarafından ataması yapılan Hakan Elçi, Van’daki teşkilatlanma konusunda önemli işlere
imza attı. Önümüzdeki hafta MİSİAD Van İl

Başkanlığı bürosunun açılışını yapmayı da
planlayan iş insanı Hakan Elçi, “MİSİAD, iş
insanlarımız beraber emeğin sömürülmediği
bir dünyayı arzu ettiğini söylemekle
kalmayan, bunu şahsi iş hayatına uygulayan
inanmış insanların yeni adresidir. MİSİAD,
inanmış insanların gönül seferberliğine
başladığı yerdir. Misyonumuz,
bütün iktisat mesaimizden yegane
amaç, memleketi yükseltme
gayretidir. Önümüzdeki hafta
başkanlık büromuzun açılışını yaparak, artık faal bir şekilde memleketimize hizmet edeceğiz.
Memleketimiz için çalışıp mücadele etmek isteyen tüm iş insanlarımızı da yanımızda görmek
isteriz. Bizleri bu göreve layık
gören Feridun Öncel başkanımıza
teşekkür ederim” dedi.

Jandarmadan Akdamar ve Kuzu
adalarında yemleme çalışması
Van İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, zorlu kış şartlarında yem
bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Van Gölü’nde bulunan Kuzu ve Akdamar adalarına
yem bıraktı.
Özellikle kara ile bağlantısı olmaması nedeniyle
kış aylarında yem bulmakta en çok zorlanan
Van Gölü’ndeki adalarda
yaşayan yaban hayvanları
için Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri seferber oldu. Doğadaki yaban
hayatının sürdürülebilirliği için yıl boyunca
kaçak avcıların korkulu

rüyası olan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan
yaban hayvanları için de Van
Gölü’nde bulunan Kuzu ve Ak-

damar adalarına yem bıraktı.
Van İl Jandarma Komutanlığına
bağlı Çevre Koruma Timi, Sualtı
Timi, Edremit Bot Timi ile Van
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuzu ve
Akdamar adalarında
yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem
bırakılırken, hava durumuna göre diğer adalardaki yaban hayvanları
için de benzer faaliyetlerin kış mevsimi
süresince yapılacağı belirtildi.

Av tüfeğiyle vurulan köpek için seferberlik
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, av tüfeğiyle
vurulan köpeği yoğun kar yağışına rağmen
yürütülen yoğun çalışmalar sonucu 3 saatte hayvan hastanesine ulaştırdı.
İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi’nde yaşayan
Fuat Eraygen’in köpeği, kimliği belirsiz kişiler
tarafından av tüfeğiyle vuruldu.
Vurulma ile birlikte köpek kanlar içinde yere yığılınca, Eraygen durumu Van Büyükşehir
Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı Hayvan Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezine
bildirdi. Yaralı köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan
ambulansı, bölgede etkili olan
yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi.
Kapalı yol bilgisinin Van Büyükşehir Belediyesine aktarılmasıyla bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin
öncülüğünde, 3 saat süren çalışma ile yaralı
köpeğe ulaşıldı. Yaralı köpek ilk müdahalenin

ardından ambulansla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kaldırıldı. Merkezde yapılan
müdahale ile köpekten onlarca saçma tanesi
çıkartıldı. Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar sahibine teslim edilecek.
Kar ve fırtınaya rağmen zorlu yolu aşarak
köpeğini kurtaran ekiplere
teşekkür eden Fuat Eraygen,
“Köpeğim silahla vuruldu.
Silah sesini de duydum. Evin
önüne geldiğinde köpek kanlar içerisindeydi. Yan yatmış,
acı çekiyordu. Hemen Van
Büyükşehir Belediyesini
aradım. Ortanca Mahallemiz
Van merkeze 37 kilometre
uzaklıkta yer alıyor. Bu zorlu şartlarda kar ve fırtınada gelip köpeğime ilk müdahaleyi burada yaptılar. Merkezde ise tedavisini devam ettirecekler.
Belediyemizin hayvanlara karşı böyle duyarlı olması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini
belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge ise ‘‘İlk
müdahalemizde köpeğin sağ arka
tarafında saçma denilen mermi izlerine
rastladık.
Bir kısmı delip geçmişti. Bir kısmı da
halen bacağındaydı. Çok acı çekiyordu.
Saçmaları bacaktan temizledik. Bir diğer
kısmında olan saçmaları da çıkartacağız.
Köpeğin durumu şu anda iyi, gerek antibiyotik gerekse dolaşım sistemindeki
tedavilerin hepsi titizlikle yürütülüyor.
Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz.
Toplumumuzda her havlayan köpeğin
ısıracağı mantığı var. Köpekler bazen
farklı sıkıntılarda da insanlara havlayarak
çağrıda bulunabiliyorlar. Özelikle kış aylarında hayvanlara karşı daha merhametli
ve empati kurarak yaklaşmalıyız” diye
konuştu.
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Karşıyaka 20 Ocak'ta Van’ı ağırlayacak
Çeşme kampında yapılan son antrenmanda stoper Metin, ön libero Mustafa Aşan ve santrfor Hakan Kuş sakatlandı.
Ayak bileğinden sakatlanan Hakan ve adalesinde ödem olan Mustafa'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci
yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar
günü Van Büyükşehir Belediyespor'u
ağırlayacak Karşıyaka'da ilk 11'in 3
banko isminin sakatlıkları kurmayları korkuttu.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci
yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar
günü Van Büyükşehir Belediyespor'u
ağırlayacak Karşıyaka'da ilk 11'in 3
banko isminin sakatlıkları kurmayları korkuttu.
Çeşme kampında yapılan son antrenmanda stoper Metin, ön libero

Mustafa Aşan ve santrfor Hakan Kuş
sakatlandı. Ayak bileğinden sakatlanan Hakan ve adalesinde ödem
olan Mustafa'nın durumlarının iyi
olduğu öğrenildi.
Kasık fıtığı olan Metin'in durumu
takip edilecek. Dinlendirilecek 3 futbolcunun Van maçında sahada olmaları bekleniyor. Karşıyaka, ikinci
yarı maratonu öncesi son provayı
yarın saat 13.30'da Kaynaklar Tesisleri'nde Bucaspor'la oynayacağı
hazırlık maçında yapacak. Metin,
Mustafa ve Hakan'ın karşılaşmada
riske edilmeyeceği öğrenildi.

Vanlı Mazlum Öndil Elaziz Belediyespor'da
TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz
Belediyespor, dış
transferde Cizrespor'dan Mazlum Öndil'i
renklerine bağladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz
Belediyespor, dış
transferde Cizrespor'dan Mazlum Öndil'i
renklerine bağladı.

malarını sürdürüyor.
Daha önce İnegölspor'dan Arif Şahin,
Nevşehir Belediyespor'dan Gökhan
Aydaş'ı renklerine
bağlayan kırmızı lacivertliler, son
olarak TFF 3. Lig
ekibi Cizrespor'da
forma giyen Mazlum Öndil'le anlaşma sağladı.

Elaziz Belediyespor,
dış transfer çalış-

1995 Van Doğumlu
olan Mazlum, Van

Büyükşehir Belediyespor'da
başlayan profesyonel futbol kariyerinde Bodrumspor, Pazarspor ve
son olarak Cizrespor formaları giydi.
Ön libero mevkiinde görev yapan
genç oyuncu, bu sezon 14 maçta
forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız son olarak
Cizrespor'da forma giyen ön libero
Mazlum Öndil'le 1.5 yıllık sözleşme
imzalamıştır. Yeni transferimize
hoşgeldin diyor, kırmızı-lacivertli
formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Erek Dağı’na zirve tırmanışı
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi
Çalışkan, yüksekliği 3 bin 204 metre

olan Erek Dağı’nın zirvesinde
belediyenin bayrağını açtı.
Sarıkamış şehitlerini anmak için

çeşitli dağcılık kulüplerine üye olan
5 profesyonel dağcı ile Büyükşehir
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
Antrenörü Fehmi Çalışkan, Erek
Dağı’na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren zorlu
tırmanışın ardından dağcılar zirveye
ulaştı. Burada Türk bayrağı, kulüp
bayrakları ve Van Büyükşehir
Belediyesi bayrağını açan dağcılar,
fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.
Öte yandan, Van Büyükşehir
Belediyesinde zabıta amiri olarak
çalışan Baran Sarpdağ ise, geçen yıl
ekibi ile birlikte Kafkasların ve
Gürcistan’ın en yüksek noktası olan
Kazbek Dağı’na tırmanarak zirvede
büyükşehir belediyesinin bayrağını
açmıştı.

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