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FİYATI : 50 Kuruş

Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi onaylandı
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat
Arvas, Tarım ve Orman Bakanlığı
nezdinde kuruluş ve onay işlemlerini
yakından takip ettikleri Van Tarıma
Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi projesinin onaylandığını
söyledi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat
Arvas, 2019 yılı içinde yatırım alanı
ile ilgili etüt ve yer seçimi çalışmaları tamamlanarak yer tahsisi
yapılacağını belirterek, “Van’ımıza
ve sektöre yüksek katma değer
sağlayacak söz konusu yatırım,
tarım ve hayvancılığa farklı bir
boyut kazandıracak. Van Tarıma
Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi proje ile besicilik, besiciliğe
dayalı sanayi, kaba yem üretimi,
gübre değerlendirme, hayvansal
gübreden elektrik üretimi faaliyetleri
artık bu bölgede gerçekleştirilecek.
Burada üretilen ürünler işlenip
değerlendirilerek daha yüksek katma
değer oluşturulacak.
3’te

Genel Müdür Tekataş:

“İş güvenliği ihmale
gelmez”

Van Su ve Kanalizasyon
İdaresi (VASKİ) Genel
Müdürü Ali Tekataş,
denetimlerde personellerle
bir araya gelerek, “İş
güvenliği asla ihmale
gelmez, tedbirinizi almadan işe koyulmayın”
dedi. Gevaş ilçesinde
devam eden çalışmaları
yerinde takip eden VASKİ
Genel Müdürü Ali

Tekataş, Halime Hatun
Kız Lisesi kanalizasyon
hattının 120 metrelik
bölümünün yapımını
gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti. Okulun eski
hattının zarar görmesi üzerine yeni hat çekimi için
çalışma başlatan ekipler,
eğitim kurumunun büyük
bir sorununu gidermiş
oldu.
haberi 2’de

Ölçü ve ölçü aletlerinin
periyodik bakımı denetlenecek
Van Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü, ölçü ve tartı
aletlerinin periyodik
muayenelerinin yaptırılması için beyanname
verme süresinin 28 Şubat
2019 da sona ereceğini
duyurdu.
Van Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Nevzat Gün, ölçü
ve tartı aletlerinin periyo-

dik muayenelerinin yaptırılması için beyanname
verme süresinin 28 Şubat
2019’da sona ereceğini
belirterek, müracaat yapmayanların her bir ölçü
aleti için 2 bin 600 TL
cezasıyla karşılaşabileceğini söyledi.
devamı sayfa 2’de

İpekyolu’nda “Teknoloji Trendleri
ve Dijital Yolculuk” semineri

V

an’ın İpekyolu Belediyesi ile
Türkiye Bilişim Derneğinin işbirliğinde “Teknoloji Trendler ve
Van’ın Dijital Yolculuğu” konulu bir seminer düzenlendi. İpekyolu Belediyesi konferans salonunda verilen 3 saatlik
seminere; bilişim uzmanları, öğretmenler,
akademisyenler, girişimciler, satışpazarlama yöneticileri, IK uzmanları, kurumların orta ve üst düzey yöneticileri,
üniversite öğrencileri ile vatandaşlar
katıldı. Açılış konuşmalarının ardından 31.
Dönem Türkiye Bilişim Derneği Başkanı
ve 32. Dönem Onur Kurulu Üyesi ve
Hacettepe Mezunları Derneği Başkanı İker
Tabak, ‘Türkiye’nin dijital gündemi nedir
ve sizin gündeminiz ne olmalıdır, istihdam
ve girişimcilik fırsatları’ konusunda
Ankara’dan görüntülü canlı yayınla bağlanarak katılımcıları bilgilendirdi. 5’te

İpekyolu Belediyesinden ölçü
ve ayar birimleri kontrolü
Van’ın İpekyolu
Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü, esnaf
ve vatandaşların
alışverişlerindeki
ölçü ve ayar birimlerini düzenlemek
için bir dizi tedbir
aldı.
İpekyolu
Belediyesinden
yapılan açıklamada, 3516 sayılı
Ölçüler Ve Ayar
Kanunu gereği
ölçü ve tartı işlem-

lerinde kullanılan
her türlü elektronik
(barkotsuz çıktı
verebilme özelliği
olmayan, herhangi
bir cihaza bağlı olmayan) ibreli,
mekanik, teraziler,
kantar, baskül,
metre, litre, gram
ve kilogramlar
muayene ve
damgalama işlemine tabi olduğu belirtildi.
haberi 4’te

Buz tutan Engil
Çayı’nda su
ürünleri denetimi
Van’ın Edremit ilçesinde buz
tutan Engil Çayı’nda su ürünleri
denetimi yapıldı. Van Tarım ve
Orman Müdürlüğü ekiplerini il
genelindeki göl, gölet, çay ve
derelerde su ürünleri denetimleri
devam ediyor. Van’ın Edremit
ilçesi Köşk Mahallesi’nde bulunan Engil Çayı’nın kuzeybatısında buzla kaplı alanda
denetim yapan ekipler, tehlikeye
aldırış etmeden tırıvırı ile yasak
limit altı balık avcılığı yapan
şahıslara gerekli cezai işlem
uyguladı.
4’te

Van Büyükşehir
Belediyesinden yılın
ilk meclis toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesinin
2019 yılının ilk olağan meclis
toplantısı yapıldı. Van Valisi ve
Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilk
meclis toplantısını gerçekleştirdi. Vali Bilmez, başkanlığında Büyükşehir Belediyesi
Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı
ve Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Vekili Sinan Aslan ve
meclis üyeleri katıldı. 5’te

Van Ticaret
Borsasından Büyükşehir
Belediyespora
tam destek...
ayrıntılar 6’da

2
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Muradiye Şelalesi dondu

Van ve çevresinde özellikle geceleri
etkili olan soğuk hava nedeniyle
Muradiye ilçesindeki şelale dondu.
Hava sıcaklığının zaman zaman
sıfırın altında 15 dereceye kadar
düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan
suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi.
Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan
şelalenin buzla kaplı görüntüsü,
seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde farklı
güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, yaz ve kış mevsimlerinde fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı
oluyor.
Donan Muradiye Şelalesi’ni ziyaret
eden Selçuk Yay, “Muradiye Şelalesi her mevsim ayrı bir güzellik-

tedir. Şu an eksi 15 derecede donan
şelalemiz Pamukkale’yi andırıyor.
Şelale her ayda olduğu gibi bu ayda
da yerli ve yabancı turistlere görsel
bir şölen sunuyor” dedi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinden gelen
Hamdullah Denizhan ise, Muradiye
Şelalesi’ne ilk kez geldiğini ve çok
beğendiğini söyledi.

“İş güvenliği ihmale gelmez”

olarak alıp öyle hareket etmeleridir.
Onlar bizim için kıymetlidirler. Tüm
VASKİ ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum”

dedi.
Tekataş’ın incelemelerine Özel
Kalem Müdürü Mustafa Numan
Özdağ da katıldı.

İpekyolu Belediyesi bez torba dağıttı
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Cemil Öztürk, naylon
poşet kullanımının doğaya verdiği
zarara dikkat çekmek için semt
pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren
plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına İpekyolu
Belediyesinden tam destek geldi. ‘Sıfır
Atık’ projesi sloganıyla hayata geçirilen
ücretli poşet uygulamasına
destek veren İpekyolu
Belediyesi, proje kapsamında
ilçe genelinde vatandaşlara
dağıtmak üzere 30 bin bez
torba yaptırdı. Bu çerçevede
basılan bez torbaları ilçeye
bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan semt pazarında
alışveriş yapan vatandaşlara
dağıtan Kaymakam Öztürk,
naylon poşetlerin doğaya zarar
verdiğine dikkat çekti.

Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik
bakımı denetlenecek
Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, ölçü ve tartı
aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için
beyanname verme süresinin 28 Şubat 2019’da sona ereceğini
belirterek, müracaat yapmayanların her bir ölçü aleti için
2 bin 600 TL cezasıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Genel Müdür Tekataş:

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş,
denetimlerde personellerle bir araya
gelerek, “İş güvenliği asla ihmale
gelmez, tedbirinizi almadan işe
koyulmayın” dedi.
Gevaş ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde takip eden VASKİ
Genel Müdürü Ali Tekataş, Halime
Hatun Kız Lisesi kanalizasyon hattının 120 metrelik bölümünün
yapımını gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti. Okulun eski hattının zarar
görmesi üzerine yeni hat çekimi için
çalışma başlatan ekipler, eğitim kurumunun büyük bir sorununu gidermiş oldu.
VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik
Ergenç’den çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Genel Müdür
Tekataş, personelleri iş güvenliği
konusunda uyardı. Çalışmalarda
kesinlikle iş güvenliğinin ihmal
edilmemesini isteyen Tekataş,
“VASKİ olarak önemli projelere
imza atıyoruz. Ekiplerimiz yazı kışı
dinlemeden hizmetlerini sürdürüyor.
Hepsiyle büyük gurur duyuyorum.
Onlar büyük işlere imza attılar.
Halkın rahatı için hizmeti her yere
taşıdılar. Bizim personellerin
fedakarlığını takdir ediyoruz. Onlara
tavsiyemiz, her işte güvenliği tam
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Bez torba dağıtımı sonrası gazetecilere
açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Cemil Öztürk, bez torbaların çevreye
duyarlı olduğunu belirtti. Poşetlerin
ücreti olmasının son günlerde gündemde
olduğunu anımsatan Kaymakam Öztürk,
“Duyarlı bir belediye olarak vatandaşımıza katkı sunmak amacıyla bez
torba bastırdık. Bizler bastırdığımız bez
torbalarımızı özellikle pazara ve mar-

kete giden vatandaşlarımıza dağıtacağız.
Bez torbalar çevreye duyarlıdır. İpekyolu Belediyesi olarak şu an için 30 bin
tane bez torba bastırdık. Bugünden
itibaren İpekyolu ilçemizin sınırlarındaki tüm vatandaşlarımıza dağıtımı
yapılacaktır” dedi.
Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına tam destek
verdiklerini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yasayla birlikte marketlerde
poşetler 25 kuruş oldu. Çevre
kirliliğinin azalması amacıyla
böyle bir çalışma yapıldı. Bizlerde
bu kapsamda hem çevremizi koruyalım hem de bütçemizi koruyalım dedik. Bu düşünceyle
İpekyolu Belediyesi olarak artık
bez torbalarımızla vatandaşımızın
yanındayız.”
Bez torbaya yoğun ilgi gösteren
vatandaşlar, Kaymakam Öztürk’e
teşekkür etti.

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için
beyanname verme süresinin 28
Şubat 2019 da sona ereceğini
duyurdu.
Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Nevzat Gün, ölçü ve tartı aletlerinin
periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme
süresinin 28 Şubat 2019’da sona
ereceğini belirterek, müracaat yapmayanların her bir ölçü aleti için 2
bin 600 TL cezasıyla karşılaşabileceğini söyledi. Müdür Gün, Van’da
belediyelerle yapılan işbirliğiyle 6
ilçe belediyesinin Ölçüler ve Ayar
Gurup Merkezi kurduğunu ve bu
işler için memur tayin edildiğini, bu

Damga süreleri dolmuş bulunan
ölçü ve tartı aletlerinin periyodik
muayenelerinin yaptırılması için
beyanname verme süresinin son
başvuru tarihini anımsatan Gün,
“Periyodik müracaatı yapılmayan ve
ticari alanda kullanılan her bir ölçü
ve tartı aleti için 2 bin 600 TL idari
para cezası yasa gereği uygulanacaktır. Bu durumda kullanıcıların mağdur olmamaları için
damga süresini doldurmuş en son
2017 yılında muayenesi yapılmış ve
damgalanmış ölçü ve tartı aletlerinin
periyodik muayene müracaatlarını
yapmaları gerekmektedir” diye
konuştu.
Konuya ilişkin il müdürlüğüne,
yetkili muayene servisine ve

memurların eğitilip sınava tabi tutulduğunu ve başarılı olanların
görevlendirildiğini belirtti. 2019
yılında yapılacak çalışmalarla ilgili
il müdürlüğünde bir toplantı
düzenleyen İl Müdürü Gün,
“VEDAŞ’ın elektrik, VASKİ’nin su
sayaçları ölçü ayar merkezi,
belediyelerin ölçü ayar grup merkez
müdür ve memurları, yetkilendirilmiş ölçü, tartı aletleri, taksimetre, takograf tamir, ayar ve
servis hizmeti veren özel işletmelerle ayrı ayrı toplantılar düzenledik.
Bir program dahilinde şubat ayı sonuna kadar düzenli olarak bilgilendirme amaçlı esnaf ziyaretleri
planladık, mart ayından itibaren de
denetim amaçlı programımız var.
Denetimlerde ceza kesmek istemiyoruz. Ancak ölçü tartı aletlerinde
ölçüyü kaçırmayalım. Ticari alanda
kullanıldıklarımızın muayene
edildiğinden, doğru çalıştığından
emin olalım. Bu yüzden şubat ayının
son gününe kadar müracaatların eksiksiz yapılmasını tacir ve esnafımızdan bekliyoruz” dedi
Ölçü ve tartı aletlerine yönelik kurumlar arası işbirliği, ortak piyasa
gözetimi ve denetimi ile yapılacak
çalışmalar, yeni gelişme ve değişiklikler hakkında bilgilendirme yapan
Gün, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar
Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerinin belirli sürelerde periyodik
muayeneye tabi tutulmasının
zorunlu olduğunu hatırlattı.
“2 bin 600 TL idari para cezası
uygulanacak”

belediyelere yapılacak müracaatlarla
ilgili bilgi veren Gün, sözleri şöyle
sürdürdü:
“İl müdürlüğüne yapılacak müracaatlar; tartım kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan tartı aletleri,
akaryakıt, LPG sayaçları, hassas
kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı
kütle ölçüleri, hububat muayene
aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı
vagonları ve naklimetreler. Yetkili
muayene servisine yapılacak müracaatlar; otomatik tartı aletleri, tartım
kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2
bin kilogram dahil) okuma, çıktı
verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV’üncü sınıf
otomatik olmayan elektronik tartı
aletleri, I ve II’nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (kuyumcu ve
eczacı hassas terazileri), taksimetre
ve takograflar.
Belediyelere yapılacak müracaatlar;
5 kilograma kadar (5 kilogram
dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri,
tartım kapasitesi 2 bin kilograma
kadar (2 bin kilogram dahil) III ve
IV’üncü sınıf otomatik olmayan
elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2 bin kilograma
kadar (2 bin kilogram dahil)
mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, uzunluk
ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),
akıcı maddeler için hacim ölçüleri,
kuru taneli maddeler için hacim
ölçüleri şeklindedir.”
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Besi İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi projesi onaylandı
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tarım ve Orman
Bakanlığı nezdinde kuruluş ve
onay işlemlerini yakından takip
ettikleri Van Tarıma Dayalı Besi
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
projesinin onaylandığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat
Arvas, 2019 yılı içinde yatırım
alanı ile ilgili etüt ve yer seçimi
çalışmaları tamamlanarak yer tahsisi yapılacağını belirterek,
“Van’ımıza ve sektöre yüksek
katma değer sağlayacak söz
konusu yatırım, tarım ve hayvancılığa farklı bir boyut

kazandıracak. Van Tarıma Dayalı
Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje ile besicilik, besiciliğe
dayalı sanayi, kaba yem üretimi,
gübre değerlendirme, hayvansal
gübreden elektrik üretimi faaliyetleri artık bu bölgede gerçekleştirilecek. Burada üretilen ürünler
işlenip değerlendirilerek daha
yüksek katma değer oluşturulacak. Proje ile bölgede 100 adet
besi işletmesi kurulacak. Yılda 11

bin 750 büyükbaş besi hayvanı
yetiştiriciliği, 4 bin ton et işleme,
592 ton deri işleme, biyometan
tesisi ile yılda 75 bin ton gübre
değerlendirme, biyometandan 2,2
mW/h (megavat/saat) elektrik
üretimi, yılda 4 bin 500 ton yonca
üretimi, 500 kişi istihdam gerçekleştirilecek. Proje kapsamında
Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinde
üretilen ürünlerin işlenmesi,
muhafazası ve pazarlanması
sağlanacak, bunun yanında tarıma
dayalı sanayi girdisini oluşturan
bitkisel ve hayvansal üretimin

yapıldığı işletmeler, ürünlerin
işlenmesine yönelik sanayi tesisleri kurabilecek, ancak bu bölgede
ihtisas konusu dışında işletme
veya sanayi tesisi kurulamayacak.
On yıllardır ihtiyaç duyulan
Tarıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ile kümelenme
modeli oluşturularak sektöre
büyük katkı sağlanacaktır. Özellikle mahallelerde ve diğer yerleşim alanlarında faaliyet

gösteren, insan ve çevre
sağlığını olumsuz etkileyen
hayvancılık işletmeleri de
söz konusu sanayi bölgelerine taşınacaktır. Altyapısı
tamamlanmış tam donanımlı
modern ihtisas organize
sanayi bölgeleri, katma
değeri yüksek üretimin
teşvik edilmesi açısından
çok önemli bir çalışmadır.
Çünkü tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu
hedefleyen Tarımsal Dayalı
İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB), kendi
kendine yeten ve üreten
bölge özelliğini taşımaktadır. İhtisas Organize
Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilen üretim, maliyetleri
düşürmekte, markalaşmayı
sağlamaktadır. Bakanlık
tarafından onaylanan Van
Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi, Edremit
ilçesi Köprüler Mahallesi, Gevaş
ilçesi Gündoğan Mahallesi ile
Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz ve
Sakalar mahalleleri sınırlarının
birleştiği bölge olan Van Et Tesisleri karşısındaki 7 bin 815 dekar
üzerinde kurulacak.
Bu projenin takdir edilecek yönlerinden biri de Van’da belki de
ilk defa birçok kamu ve sivil

toplum kuruluşu bir araya gelerek
bu önemli projenin gerçekleşmesi
için güç birliği yapmışlardır.
Bu projenin paydaşları olan Van
Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı, Van Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi,
Gevaş Belediyesi, Gürpınar
Belediyesi, Van Ticaret Borsası,
Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği
ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine duyarlılıklarından ve
katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Van’ı kalkındıracak ve
kazandıracak projelerde kurumların ortak hareket etmesini
önemsiyorum ve değerli buluyorum. Söz konusu projenin, alan
bazında ve fonksiyonellik
bakımından Türkiye’nin en
işlevsel TDİOSB projesi olacağına inanıyorum. Projenin başta
ilimiz olmak üzere bölgemize,
ülkemize ve tarım-hayvancılık
sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.
AK Parti iktidarı memleketimizin,
ülkemizin aydınlık yüzü,
kalkınma ve refahın lokomotifi,
huzur ve istikrarın adıdır. El ele
güç birliği yaparak Van’ı müreffeh bir kent yapmaya kararlıyız.
Bu projeden emeği olan herkesi
yürekten kutluyorum” dedi.

Van'da 118 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 118
yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz
etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle
Bahçesaray’da 1, Başkale’de 58,
Çaldıran’da 7, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 32, Muradiye’de 2 ve Saray
ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam
118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma
kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol
Yapım Bakım ve Onarım Dairesi
Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları
açmak için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.
Buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar
uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğün-

den yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklendiği

belirtildi.
Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve
pus hadisesi görüleceği tahmin
ediliyor. Hava sıcaklığı bölge
genelinde 1 ila 3 derece artacağı
tahmin ediliyor.
Rüzgar güneyli yönlerden orta,
yer yer fırtına şeklinde (60-90
km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar;
Van’da 1, Bitlis’te eksi 1,
Hakkâri’de 2 ve Muş’ta
0 derece olarak ölçülmüştür.
Günün en yüksek sıcaklıkları ise;
Van’da 3, Bitlis’te eksi 1, Muş’ta
eksi 1 ve Hakkâri’de 0 derece olması beklenmektedir” denildi.

3
Van'da bir tırda 133
kilo ele geçirildi
Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri
tarafından bir tırda yapılan aramada 133 kilo
145 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Edremit İlçesi Su
Sporları Merkezi önünde oluşturdukları
uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda arama yapıldı.
Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; dorsenin taban
kısmına zulalanmış 259 paket halinde
toplam 133 kilo 145 gram eroin maddesi ele
geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile
ilgili olarak S.P. isimli şahıs “Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok
yönlü olarak devam ediyor.

Nikah kıyıp Suriye sınırına
göreve gittiler
Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE)
görevli olan ve yeni nikah
kıyan çift, balayı yerine
gönüllü olarak Suriye
sınırına göreve gitti.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından Suriye'de
sürdürülen Fırat Kalkanı
Harekatı'na sağlık desteği
vermek amacıyla Van
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 1
doktor ve 5 sağlık personeli bugün dualarla uğurlandı. Suriye sınırında görev yapacak olan ekibin
arasında yer alan Dilek Atalar Özgür ve Sinan
Özgür çiftinin ise Ekim ayında nikah masasına
oturduğu, daha balayına gidemeden sınırda
gönüllü olarak göreve gittikleri öğrenildi. Genç
çift, herkesten büyük takdir topladı. Sınırda 15
günlük görevin ardından genç çift tekrar görev
yerleri Van’a dönecek.

Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkan Yardımcısı
Öz’den Vali Bilmez’e ziyaret
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Öz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkan
Vekilliği görevine atanan Vali Mehmet Emin
Bilmez’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor. Bu
kapsamda Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Van
Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Emin Bilmez’i
belediyedeki makamında ziyaret etti. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez,
sendika çalışmaları ile ilgili heyetten bilgi aldı.
Ziyaret, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz’ün
Vali Bilmez’e yeni görevlerinde başarı dileklerinin ardından hediye takdimi ile son buldu.
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İpekyolu Belediyesinden ölçü ve ayar birimleri kontrolü
Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü, esnaf ve vatandaşların
alışverişlerindeki ölçü ve ayar birimlerini düzenlemek için bir dizi tedbir
aldı.
İpekyolu Belediyesinden yapılan
açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler Ve
Ayar Kanunu gereği ölçü ve tartı
işlemlerinde kullanılan her türlü
elektronik (barkotsuz çıktı verebilme
özelliği olmayan, herhangi bir cihaza
bağlı olmayan) ibreli, mekanik, teraziler, kantar, baskül, metre, litre,
gram ve kilogramlar muayene ve
damgalama işlemine tabi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk
muayenesi yapılarak damgalanan ve
satışa sunulan teraziler kullanılabilir.
İlk muayene damgası bulunmayan
ölçü, tartı aletlerinin almak, satmak,
kullanmak ve iş yerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı
aletleri, Belediyemiz Ölçüler ve Ayar
Birimi’nden tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez.
Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada,
3516 sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu gereği ölçü ve
tartı işlemlerinde kullanılan her türlü elektronik
(barkotsuz çıktı verebilme özelliği olmayan,
herhangi bir cihaza bağlı olmayan) ibreli,
mekanik, teraziler, kantar, baskül, metre, litre,
gram ve kilogramlar muayene ve damgalama
işlemine tabi olduğu belirtildi.

Eğitim Bir-Sen’den
öğretmenlere müjde

Eğitim-Bir-Sen Van 1 Nolu Şube
Başkanı Mehmet Ali Uca, yeni yılda
öğretmenleri müjdeli haberlerin beklediğini ifade ederek, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde öğretmenlerimize
3600 ek göstergeleri verilecektir. Bunun
yanında önümüzdeki yıl ücretli öğretmenler aldıkları ücretin iki katını alacaklardır” dedi.
Bir kahvaltı salonunda gazetecilerle bir
araya gelen Eğitim-Bir-Sen Van 1 Nolu
Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, konuşmasına ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’nü kutlayarak başladı. Gazeteciliğin zorluklarına değinen Başkan Uca,
“Gazetecilerle ortak yönlerimiz var.
Gazeteciler haber peşinde koşar ve bir

mağduriyeti dile getirmek ister. EğitimBir-Sen de bu amaçla çalışır. Gazeteciler
gündem oluşturmak ister, Eğitim-BirSen’de şu anda Türkiye’nin gündemi.
Sadece eğitim üzerine odaklanan bir
sendika değiliz. Ekonomik, kültürel,
sosyal alanlarına da el atan bir
sendikayız. Bu anlamda gazetecilerle
kendimizi aynı ülküde hissediyoruz”
dedi.
Eğitimde yaşanan sıkıntılara değinen
Uca, “Eğitimde özellikle personel anlamında çok sıkıntılar yaşıyoruz. Eylül
ayında açılan okulları ancak kasım
ayında personellerle buluşturuyoruz. Bu
bir handikaptır. Buradan siyasilere,
uygulayıcılara seslenmek istiyorum. Bu

planlamaların yaz tatilinde yapılması
gerekiyor. Okullar açılmadan personel
ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Yine
bölgemizde öğretmen ihtiyacı çok.
Öğretmen ihtiyacının karşılanması
amacıyla ücretli öğretmenlerin
görevlendirilmesi yapılıyor. Bu noktada
Eğitim-Bir-Sen olarak talebimizi dile getirdik. 2023 vizyonu ile beraber bu
bölgede çalışan öğretmenlere, ‘Zorunlu
hizmet tazminatı’ verilerek dışarıdan
öğretmen talebi oluşturmaktır. Bu anlamda zor bölgelerde zorunlu hizmet
tazminatının getirilmesini savunuyoruz.
Bu da bu bölgedeki ücretli öğretmen durumunu azaltacaktır. Bunun yanında
ücretli öğretmenlerin de yaşam standartlarıyla ilgili yaptığımız
görüşmeler neticesinde
önümüzdeki yıl ücretli
öğretmenlerimiz, aldıkları
ücretin iki katını alacaklardır. Bu da ücretli öğretmenlerimizi sevindiren bir
olay oldu. En önemlisi ise
3600 gösterge, son üç
yıldır toplu sözleşme
görüşmelerde ısrar ettiğimiz bir konuydu. Dün
itibariyle yaptığımız görüşmede 3600 ek
gösterge ile ilgili epey bir yol kat
edildiği belirtildi.
Ben de buradan öğretmenlerimize 3600
ek göstergenin en kısa zamanda geleceğinin müjdesini vereyim” ifadelerini
kullandı.
Memur-Sen Van İl Başkanı Mahmut
Gülaçar ise, Eğitim-Bir-Sen’in, MemurSen’i sırtlayan bir sendika olduğunu
ifade ederek, “Eğitim-Bir-Sen; MemurSen’e bir ruh, bir heyecan getirdi. Ben
bu anlamda bizleri bir araya getiren
Başkan Uca ve yönetimine teşekkür
ediyor, başarılar diliyorum” diye
konuştu. Program, soru cevap ile sona
erdi.

zabıta müdürlüğü ölçü ayar
memurları dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri
bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde ölçüler ve
ayar birimine müracaat edilmek
zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin
muayenesinin yaptırılması,
damgalattırılması ve damgalarının
muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaflar, pazarcı
esnafı belediyemize müracaat edebilir. Bu çerçevede alanın ve satanın
haklarını korumak amacıyla 2019
yılı içerisinde periyodik muayene ve
kontrollerimiz devam edecektir.
Denetimler, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından
yapılacaktır” denildi.
Muayene için yapılacak işlemler
Esnafın kullanmış olduğu ölçü ve
tartı aletlerini her iki yılda bir 1
Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında
belediyenin ölçüler ve ayar birimine
beyannamesini vermek zorunda
olduğu ifade edilen açıklamada,

“Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası,
markası bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı
aletleri, ölçüler ayar birimince
bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere
randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve
tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri
yapmayan esnaflar hakkında 1 Mart
2019 tarihinden itibaren 3516 sayılı
Ölçüler ve Ayar Kanununun 15.
Maddesinin ilgili fıkraları gereğince
2019 yılı için 2 bin 600 TL para
cezası ile birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırılık
hükümlerine istinaden para cezası
uygulanarak ölçü tartı aletlerine el
konulup kamu mülkiyetine geçirilecektir. Yukarıda belirtilen iş ve
işlemleri yapmayan esnaf için Türk
Ceza Kanunu hükümlerince hapis
cezası yaptırımları da yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi yenilendi
Van Büyükşehir Belediyesinin resmi
web adresi yeni yüzüyle yayına
başladı. Van Büyükşehir Belediyesi
resmi web adresi www.van.bel.tr
güncellendi. Yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet verecek olan adresten
Van Büyükşehir Belediyesine ait tüm
haberleri, projeleri, etkinlikleri,
ihaleleri, cenaze gibi tüm duyurular
takip edilebilecek. Yine siteden ebelediye uygulamasından borç
sorgulama, UKOME kararları,
meclis kararları, otobüs saatleri ve
sosyal medya bölümlerine ulaşarak
istek ve temenniler de yetkili birimlere iletilebilir.

Buz tutan Engil Çayı’nda su ürünleri denetimi
Van’ın Edremit ilçesinde buz tutan
Engil Çayı’nda su ürünleri denetimi
yapıldı.
Van Tarım ve Orman Müdürlüğü
ekiplerini il genelindeki göl, gölet,
çay ve derelerde su ürünleri denetimleri devam ediyor. Van’ın
Edremit ilçesi Köşk Mahallesi’nde
bulunan Engil Çayı’nın kuzeybatısında buzla kaplı alanda denetim
yapan ekipler, tehlikeye aldırış
etmeden tırıvırı ile yasak limit altı
balık avcılığı yapan şahıslara gerekli
cezai işlem uyguladı.
Ekipler, il genelinde balık tüketiminde kaliteyi artırmak, vatandaşların sağlık koşullarına uygun
balık tüketimini sağlamak için balık-

ların karaya çıkış noktalarını ve
balık satışı yapılan perakende yerleri
de aralıksız olarak denetliyor. Perakende balık satışının yapıldığı işlet-

melerdeki tezgahların temizliği,
düzeni, balıkların tazeliğini kontrol eden ekipler, balık boylarını
da ölçtü. Ölçümler sonucunda
yasal limit altı balık satışının
yapılmadığı tespit edilirken,
görülen eksiklikler için gerekli
uyarılar yapıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl
Müdürü İbrahim Görentaş, inci
kefali üreme dönemi olan 15
Nisan - 15 Temmuz avlanma
yasağı döneminde gece gündüz
denetimler yaparak kaçak
avcılarla mücadele ettiklerini,
avlanma sezonunun açılması ile birlikte balıkların karaya çıkış noktalarında, perakende satış
yerlerinde, göl, gölet, çay ve
derelerde denetimlerin aralıksız
devam ettiğini söyledi. İl
Müdürü Görentaş, inci kefali
balığının 3 ay boyunca üremek
için geldiği tatlı suların ayrıca
sazan balığının üreme ve
yaşama alanları olduğunu ve
buralarda ticari avcılığın
yanında tırıvırı, manyat, serpme
gibi ağlarla avcılık yapmanın ve
yasal limit altındaki balıkların
avlanılmasının yasak olduğunu
kaydederek, denetimlerin
devam edeceğini ifade etti.
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İpekyolu’nda “Teknoloji Trendleri ve Dijital Yolculuk” semineri
İpekyolu Belediyesi konferans salonunda verilen 3 saatlik seminere; bilişim uzmanları, öğretmenler, akademisyenler, girişimciler,
satış-pazarlama yöneticileri, IK uzmanları, kurumların orta ve üst düzey yöneticileri, üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

V

an’ın İpekyolu Belediyesi
ile Türkiye Bilişim
Derneğinin işbirliğinde
“Teknoloji Trendler ve Van’ın Dijital Yolculuğu” konulu bir seminer
düzenlendi.
İpekyolu Belediyesi konferans salonunda verilen 3 saatlik seminere;
bilişim uzmanları, öğretmenler,
akademisyenler, girişimciler, satışpazarlama yöneticileri, IK uzmanları, kurumların orta ve üst düzey
yöneticileri, üniversite öğrencileri

ile vatandaşlar katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından 31.
Dönem Türkiye Bilişim Derneği
Başkanı ve 32. Dönem Onur Kurulu Üyesi ve Hacettepe Mezunları
Derneği Başkanı İker Tabak,
‘Türkiye’nin dijital gündemi nedir
ve sizin gündeminiz ne olmalıdır,
istihdam ve girişimcilik fırsatları’
konusunda Ankara’dan görüntülü
canlı yayınla bağlanarak katılımcıları bilgilendirdi.
Türkiye’nin bilişim alanında nite-

likli eleman açığının çok fazla
olduğunu belirten Tabak, “Van’da
Bilişim Derneği Şubesinin kurulmasıyla Van’ın genç nüfus potansiyelinin, Türkiye’nin nitelikli
bilişim eleman açığının kapanmasında önemli rol oynayacaktır.
Van yakın coğrafyanın bilişim üssü
olacak ve Van’ın bilişim alanındaki
çalışmaları, Ankara kamu ve özel
sektörleri ile ilişki kurmada köprü
olacaktır” dedi.
Yine görüntülü canlı yayın bağlantısı ile İstanbul’dan
Beyazperde.com Genel Müdürü ve
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Görevlisi, Google Analytics Kitabı
Yazarı M. Yalçın Parmaksız seminere bağlandı.
Ticareti yeniden düşünmek ve internetten müşteri bulmak, google’ı
işinizde etkin kullanmak ve kariyer
fırsatları konularına değinen Parmaksız, ayrıca Van özelinde internet ile girişimcilik fikirleri,
gençlerin dijital dünyada alacağı
sertifikaların neler olduğunu, nasıl
alacaklarını, sertifika aldıktan sonra
Van’da ikamet ederken ulusal ve
uluslararası alanda nasıl para

kazanılabileceğini anlattı.
Seminerde son olarak konuşan Dijital Stratejist ve Geleceği Kodlayan 65 Vanlı Proje Koordinatörü
Levent Karadağ ise, teknolojide
yeni trendler, dünya çocukları geleceğe nasıl hazırlanıyor, Van’dan
dünyaya örnek proje ‘Geleceği
Kodlayan 65 Vanlı’, Van özelinde
bilişim ile girişimcilik ve istihdam
politikaları ve Türkiye Bilişim
Derneği Van Şubesi 2019 stratejileri gibi konuları ele alarak,
katılımcıların sorularını cevapladı.
Levent Karadağ, Türkiye Bilişim
Derneği Van Şubesinin Türkiye

Bilişim Derneğinin ülke çapındaki
10 bin üyesine yeni üyeler katacağını, Van’ın bilişimle kalkınması
için dikkatleri çekmek amacıyla İstanbul ve Ankara’dan teknoloji firmalarıyla ilişki kurulması ve
Van’da bilişim ekosistemin geliştirilerek, işsizliğe önemli çözümler
getirileceğini vurguladı.
İpekyolu Belediyesi yetkilileri de,
Türkiye’nin dijital dönüşümü
yakalaması ve teknolojinin öncü
ülkeleri düzeyine gelmesi yolundaki hizmet ve çalışmalarına bundan sonra da aynı kararlılıkla
devam edeceğini bildirdi.

Van’da “Çocuklar Bu İşin Farkında Ya Siz” sergisi
Demir parmaklıklarla sıkışan köpek,
itfaiye tarafından kurtarıldı

Van’ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay
Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sağlıklı
yaşama dikkat çekmek için “Çocuklar Bu İşin
Farkında Ya Siz” konulu resim sergisi açtılar.
Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulunun minik öğrencileri; bulaşıcı hastalığa,
obeziteye, anne ve çocuk ve çevre sağlığına ve

toplumda sıklıkla görülen birçok hastalığa dikkat
çekmek için çizdikleri resimlerden sergi açtılar.
“Çocuklar Bu İşin Farkında Ya Siz” konulu
sergiyle dikkat çeken öğrenciler, çizimleriyle
topluma önemli bir mesaj verdiler. Öğrenciler,
amaçlarının sağlıkla ilgili farkındalığı artırmak ve
bilinç oluşturmak olduğunu söylediler.

Van merkez Edremit ilçesindeki bir
okulun duvarından atlamak isterken demir parmaklıklarla sıkışan
köpek, itfaiye ekipleri tarafından
kurtarıldı.
Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa
Mahallesi'nde bulunan 30 Ağustos
İlkokulu ve Ortaokulunu
çevreleyen duvar üzerinden atlamak isteyen köpek, demir parmaklıklar arasında sıkıştı. Okul
yönetimi köpeği sıkıştığı yerden
kurtaramayınca Van Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
ekiplerine haber verdiler. Kısa
sürede bölgeye giden ekipler, 15
dakikalık çalışma sonucu köpeği
sıkıştığı yerden kurtardı. Kısa süre
düştüğü yerde yatan köpek daha
sonra bölgeden uzaklaştı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yılın ilk meclis toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesinin 2019
yılının ilk olağan meclis toplantısı
yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Vali Bilmez, başkanlığında
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda
gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Vekili Sinan Aslan ve meclis
üyeleri katıldı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ağırlıklı
imar olmak üzere 41 gündem maddesi
görüşüldü. Bunlardan 31 madde karara
bağlanırken, diğer maddelerin
görüşülmesine devam edilecek. Ayrıca
toplantıda; vergi ve harç tarife cetvelleri,
numarataj çalışmaları kapsamında ismi
olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve çoğunluğu imar konularının
oluşturduğu gündem maddeleri
konuşuldu.
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Van Ticaret Borsasından Büyükşehir
Belediyespora tam destek
Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Servet
Yenitürk başkanlığındaki
heyet, Van Ticaret Borsasını
(VANTB) ziyaret etti.
VANTB Yönetim Kurulu
Başkanı Nayif Süer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Van
Büyükşehir Belediyespor
dışarıya açılan yüzümüz ve
kentimizin gururudur. Onu
eski günlerine kavuşturmak
için hepimizin kenetlenmesi
ve elini taşın altına koyması

İ

lazım. Takımımıza geçmişte
olduğu gibi şimdide aynı
heyecanla destek olmak
boynumuzun borcudur.
Gerçek taraftarlık iyi günde
de kötü günde de takımının
yanında olmayı gerektir. Biz
de Van Ticaret Borsası olarak
bu amaçla toplu bilet alımı
yaparak, katkı sunmak istedik. İnanıyorum ki takımımız
yeni yönetimin heyecanı ve
özverili çalışmaları ile ligde
hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Birlikten kuvvet doğar

düsturu ile üzerimize düşeni
yapmaya her daim hazırız”
dedi.
Kulüp Başkanı Servet Yenitürk ise, VANTB yönetimine ilgi ve desteğinden
dolayı teşekkürlerini ileterek,
Başkan Süer'e görevinde
başarılar diledi.
VANTB yönetimi, TTF 3.
Ligde mücadele eden ve 2.
yarı hazırlıklarını sürdüren
Van Büyükşehir Belediyespora destek olmak amacıyla
kombine bilet alımı yaptı.

Fenerbahçeli iş adamlarından öğrencilere yardım desteği

stanbul Fenerbahçeli İş
Adamları Derneği (FBİAD)
üyeleri tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrencilere mont,
ayakkabı ve giyim yardımında bulunuldu.
Yardımları öğrencilere ulaştırmak
üzere Tatvan’daki Van Gölü İlk ve
Ortaokulunu ziyaret eden FBİAD
üyeleri, Okul Müdürü Şahin Ballıkaya’dan okul hakkında bilgi aldıktan sonra, okulu gezerek
incelemelerde bulundular. Ardından
yanlarında getirdikleri mont,
ayakkabı ve giyim gibi yardım
malzemelerini okul yönetimi tarafından belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi
öğrencilere dağıttılar.
Yaptıkları okul ziyareti ve yardımlar
hakkında açıklama yapan FBİAD
Genel Sekreter Yardımcısı Yunus
Yüce, daha öncesinden okula
kütüphane kurduklarını hatırlatarak,
bu kez de öğrencilere mont,
ayakkabı ve giyim yardımında bulunduklarını söyledi.
Van’daki okullarda öğrencilere
giyim ve bot yardımında bulunduktan sonra Bitlis’in Tatvan ilçesine
gelerek burada da öğrencilere giyim
ve bot desteğinde bulunduklarını
ifade eden Yüce, toplamda 400-450
öğrenciye destek olduklarını belirtti.
Bu ziyaretin uzak yerlere yapılan ilk
sosyal sorumluluk projeleri
olduğunu kaydeden Yüce, "Fenerbahçeli İş Adamları Derneği olarak
sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Van’a ve Tatvan’a geldik.
Tatvan’daki okulumuzda yaklaşık 50
öğrenciye bot, mont ve benzeri

yardımlarda bulunduk.
Van ve Tatvan’da toplam 400-450
öğrenciye destek olduk. Derneğimiz,
Fenerbahçe’ye gönül vermiş iş
adamlarından oluşmaktadır.
Derneğimiz, Fenerbahçe’ye fayda
sağlamaktan çok insanlara ve renklere yardımcı olmaktadır. Bu bizim
uzak yerlere yaptığımız ilk sosyal
sorumluluk projemizdir. İlk uzak ziyaretimizi buraya yapmış bulunmaktayız.
Buradaki çalışmalarımızda bize
yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum. Derneğimizin bu
ve buna benzer çalışmaları aralıklarla devam edecektir" şeklinde
konuştu.
Heyet üyeleri daha sonra İlçe Milli
Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer’i,
ardından Kaymakam Mehmet Ali
Özkan’ı ziyaret ettiler.
Kaymakam Özkan’a çalışmaları ve
yaptıkları projeler hakkında bilgilendirmede bulunan heyet üyeleri,
misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini ilettiler.
Aralarında FB Tribün Lideri Halit
Aras Yeniaras’ın da yer aldığı Fenerbahçeli heyet; Van Golü İlk ve Ortaokulundan bir grup öğrenciyi bahar
aylarında Fenerbahçe Başkanı Ali
Koç ile buluşturma ve Kadıköy’de
Fenerbahçe’nin bir maçını izletme
sözü verdiler.
Okul Müdürü Şahin Ballıkaya
tarafından kendilerine hediyeler
takdim edilen heyet, daha sonra ilçeden ayrıldı.
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