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YIL : 9

AK Parti’den Yeni
Zelanda'ki terör
saldırısına tepki
AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda’nın
Christchurch şehrinde
Cuma Namazı esnasında
iki camiye düzenlenen
vahşi terör saldırısını
yaptığı açıklama ile kınadı.
AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda’nın
Christchurch şehrinde
Cuma Namazı esnasında
iki camiye düzenlenen
vahşi terör saldırısını
yaptığı açıklama ile kınadı. Ak Parti Van İl

Başkan Yardımcısı ve
İnsan Hakları Başkanı
Faysal İnan tarafından
yapılan kınama açıklamasında, Yeni Zelanda’nın Christchurch
şehrinde Cuma Namazı
esnasında iki camiye
düzenlenen vahşi terör
saldırısında onlarca
Müslüman kardeşimiz
hayatını kaybetmiş,
birçoğu ağır şekilde
yaralanmıştır.

SAYI : 821

FİYATI : 50 Kuruş

'Shopping Fest' muhteşem
gösterilerle start aldı
Van Valiliği öncülüğünde Büyükşehir
Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,
İpekyolu Belediyesi, Van TSO ve
DAKA’nın katkılarıyla 15-29 Mart tarihleri
arasında düzenlenecek ‘5’inci Shopping
Fest’ muhteşem gösterilerle start aldı.
Van Valiliği önünde kortej yürüyüşü ile
başlayan festival, daha sonra Park AVM

yanındaki boş alanda devam etti. Burada
açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet
Emin Bilmez, kentin prestijini artıran festivale bu yıl yoğun ilginin olduğunu ifade ederek, "Özellikle başta İran olmak üzere
komşu ülkelerden ve Türkiye'nin değişik
kentlerinden, festival boyunca ciddi an-

lamda bir misafir beklemekteyiz. Festivale;
Büyükşehir ile İpekyolu belediyelerimiz,
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz, Van
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Doğu
Anadolu Kalkınma Ajansımız destek
veriyor. Gönül ister ki; bütün meslek
odalarımız destek versin.
haberi 4’te

haberi 2’de

Erkeklerden
estetiğe rağbet

HDP’li Özgökçe, Bekir Kaya
dönemindeki
yolsuzluğun üzerini neden örttü?
Van’da Urartu Göz kurucularından Operatör Dr.
Atilla Yazıcıoğlu, erkeklerden estetik tedaviye
yoğun bir talebin
olduğunu söyledi.
Urartu Göz olarak göz ve
göz çevresi estetiğine
başladıklarını hatırlatan
Yazıcıoğlu, bununla ilgili
gerekli cerrahi ve tıbbi
müdahalelerin başarıyla
yapıldığını söyledi. Butoks uygulamaları, göz

kapağı estetik cerrahileri
ve göz çevresinde hoş olmayan görüntüleri ortadan kaldıracak cerrahi
ve tıbbi işlemlerin uzman
hekimler sayesinde
yapıldığını ifade eden
Yazıcıoğlu, “Bununla ilgili başta bayan hastalarımız olmak üzere
erkek hastalarımızdan da
iki haftadır yoğun talep
alıyoruz.
devamı 2’de

‘İranlı Ziyaretçiler
Raporu’ yayınlandı

T

ürkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK)
ve Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı
(DAKA) işbirliğiyle
hazırlanan ‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’ yayınlandı. DAKA’dan
yapılan açıklamada, son
yıllarda Van’ı ziyaret
eden İranlı turist
sayısında önemli ölçüde

artışlar yaşandığı belirtilerek, “2017 yılında Van
sınırları içerisinde bulunan gümrük kapılarından
yüzde 99,8’i İranlı
olmak üzere toplam 421
bin 977 yabancı turistin
Van’ı ziyaret etmesi,
2017 yılında İranlı turist
sayısında görülen artışla
birlikte ..
devamı 4’te

HDP Van Milletvekili ve Van
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Bedia Özgökçe Ertan’ın, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne verdiği soru
önergesine verilen “Belediyeyi 902
milyon 140 bin lira borçla bırakan
DBP’li Bekir Kaya döneminde, 113
milyon liralık zimmet var” şeklindeki
cevabı basınla paylaşmadığı ortaya
çıktı.

HDP Van Milletvekili ve Van
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu tarafından yazılı
olarak cevaplandırılması talebiyle
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
verdiği soru önergesini 23 Ekim 2018
tarihli mail aracılığıyla basınla paylaşmıştı.
devamı 5’te

Mehmetçik karlı yolları aşarak
mutluluk götürüyor
ayrıntılar 4’te

AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı
Yılmaz’ın Van
temasları

AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kayyum atamaları
oldu diye şikayet edenler
var. Hizmet etmekten
ziyade başka amaçlara
hizmet ediyorlardı.
Halka hizmet etmeye
yönelik kaynaklar başka
amaçlar için kullanılıyordu. Gerek kayyum
belediyelerimiz, gerek
seçilmiş belediyelerimiz
doğu ve güneydoğuda
gönderilen kaynakları

amacına uygun kullandılar” dedi.
Çeşitli programlara
katılmak üzere Van’a
gelen AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Yılmaz, kanaat önderleri ve
iş adamları programının
ardından Tuşba
Belediyesi tarafından
yenileme çalışması
yapılan Bediüzzaman
Caddesi’nin açılışına
katıldı.
haberi 3’te
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Başkan Özgökçe’den ’18 Mart’
mesajı
Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr.
Fevzi Özgökçe, 18 Mart Şehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin
104. yıldönümü nedeniyle bir mesaj
yayımladı.
Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin,
vatan topraklarını savunmak ve korumak için canlarını ortaya koymaktan
çekinmeyen şehitlerin anılması bakımından önemli ve anlamlı bir gün olduğunu
söyleyen Başkan Özgökçe; Çanakkale
Savaşı’nın; demir ve çeliğin, insan
gücünü ve cesaretini yenemeyeceğini ve
vatan sevgisini öldüremeyeceğini,
yıldıramayacağını bütün dünyaya kanıtlandığı gün olduğunu söyledi.
Çanakkale; yenilmez denilen orduları
dize getiren, dünyanın en güçlü
silahlarına karşı süngü takarak savaşan
bir milletin kazandığı zafer olduğunu
kaydeden Başkan Özgökçe,
“Çanakkale’de kazanılan zafer; iman,

vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları, zamanın en güçlü ve
donanımlı ordularına karşı koymada en
önemli faktörler olmuştur. Hangi etnik
kökene mensup olursak olalım, TürkKürt-Laz-Çerkez ayrımı yapmadan
Çanakkale’de gösterdiğimiz bu birlik,
beraberlik ve dayanışmaya milletçe
bugün de ne kadar ihtiyacımızın
olduğunu çok iyi idrak etmemiz
gerekiyor. Çanakkale’de şahlanan ruh,

milletimizin mayasını oluşturan ruhtur.
Bu ruh; dinin, vatanın, namusun,
mukaddesatın, bayrağın kısaca bizi biz
yapan değerlerin en zor şartlarda bile
feda edilmeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu ruhu yaşattığımız
müddetçe, ulaşamayacağımız hiçbir
hedef, başaramayacağımız hiçbir iş,
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir
mesele, çözemeyeceğimiz hiçbir problem kalmayacaktır. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyan başta
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere milletimizin kahraman evlatlarını ve şehitlerimizi ve 2016 yılı kalleş darbe
girişimi esnasında şehadet şerbeti için
15 Temmuz şehitlerimiz ile bugüne
kadar şehit olmuş tüm şehitlerimizi 18
Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümünde bir
kez daha rahmetle, hürmetle, minnetle
ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’den Yeni Zelanda'ki terör
saldırısına tepki
AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde
Cuma Namazı esnasında iki camiye
düzenlenen vahşi terör saldırısını
yaptığı açıklama ile kınadı.
AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde
Cuma Namazı esnasında iki camiye
düzenlenen vahşi terör saldırısını
yaptığı açıklama ile kınadı. Ak Parti
Van İl Başkan Yardımcısı ve İnsan
Hakları Başkanı Faysal İnan tarafından yapılan kınama açıklamasında,
Yeni Zelanda’nın Christchurch
şehrinde Cuma Namazı esnasında
iki camiye düzenlenen vahşi terör
saldırısında onlarca Müslüman
kardeşimiz hayatını kaybetmiş,
birçoğu ağır şekilde yaralanmıştır.
Alçak saldırının failinin sadece ismi
geçen cani Brenton Tarrant olmadığı
açıkça ortadadır. İnsanlığın sorunları
karşısında etrafını tel örgülerle çevirip kurdukları sözde medeniyetin
sınırları içerisinden yükselen faşist
çığlıklar, Batı dünyasının temsil ettiği ideolojik saplantının en büyük

göstergesidir. Yayınladığı sözde
manifestoda başta Müslümanlar
olmak üzere Türk Milleti’ne de aklınca kabul edilemeyecek tehditler
savuran bu barbar saldırgan, şüphesiz ki her geçen gün artan İslam düşmanlığı söyleminden beslenmiştir.
Müslümanlara, Türklere, kutsal
değerlerimize ve bugün tüm dünya
mazlumlarının sesi olmuş Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a karşı
alçak ifadelerin de yer aldığı barbar
manifesto, ırkçılık bataklığında çırpınan Avrupa’nın ötekileştirme
hastalığını bulaşıcı hale getirme
uğraşından ibarettir” dedi.
Kendi inançlarının ve değerlerinin
dışında kalan insanları küçümsemeyi gaye edinen sözde medeni birliğin sözde medeni siyasetçileri,
vahşilerin kullandığı kin ve nefret
dolu söylemlerin sorumlusu olduğunun altını çizen İnan, “Batılı
siyasetçilerin sözde savundukları
ancak söz konusu kendileri olmayınca her defasında ayaklar altına

aldıkları insan hakları, tüm insanlık
için dile getirildiği zaman anlamlı
olacaktır. Nefret söylemini meşru
hale getirmek ve buna sessiz kalmak
yalnızca İslam Dünyası için değil
adaleti savunan her insan için tehdittir. İnsanlığın tamamını tehdit eden
bu saldırıya başta batı ülkeleri
olmak üzere tüm dünyanın ortak bir
sesle birlikte karşı durması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bu
saldırı sadece bir camiye karşı değil
tüm insanlığa karşı yapılmıştır.
İbadetlerini yaparken gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını
kaybeden Müslüman kardeşlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise
acil şifalar dileriz” şeklide konuştu.
“AK Parti 3 gün boyunca müzik
yayınlarını durdurdu”
İnan, “Bu arada Van’da AK Parti
Van İl Başkanlığı olarak seçim
araçlarımızda ve seçim ofislerimizde gerçekleştirdiğimiz müzik
yayınlarını 3 gün boyunca durdurduk” dedi.

Erkeklerden estetiğe rağbet
Van’da Urartu Göz kurucularından
Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu,
erkeklerden estetik tedaviye yoğun
bir talebin olduğunu söyledi.
Urartu Göz olarak göz ve göz
çevresi estetiğine başladıklarını
hatırlatan Yazıcıoğlu, bununla ilgili
gerekli cerrahi ve tıbbi müdahalelerin başarıyla yapıldığını
söyledi. Butoks uygulamaları, göz
kapağı estetik cerrahileri ve göz
çevresinde hoş olmayan görüntüleri
ortadan kaldıracak cerrahi ve tıbbi
işlemlerin uzman hekimler
sayesinde yapıldığını ifade eden
Yazıcıoğlu, “Bununla ilgili başta
bayan hastalarımız olmak üzere
erkek hastalarımızdan da iki haftadır
yoğun talep alıyoruz. Erkek hastalarımıza da kırışıklık, gözaltı torbaları, göz kapağı şekil bozuklukları
ile ilgili estetik uygulamalarında bulunduk” dedi. Kozmetik sektörünün
son zamanlarda en gelişmiş sektör
olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu,
“İnsanlar daha iyi, daha güzel

19 Mart 2019 Salı

Van'da 49 yerleşim yeri
ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu
ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı
olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi
nedeniyle Bahçesaray’da 1,
Başkale’de 30 ve Gürpınar ilçesinde

Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü,
doğu illeri için çığ tehlikesi
uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge
genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar
yağışlı olacağının tahmin edildiği
belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın genellikle güney ve
güneybatı yönlerden hafif, ara sıra
orta kuvvette eseceği tahmin
ediliyor. Bu gece gerçekleşen en

verdiğini görüyoruz. Bunlar onarılması çok güç komplikasyonlara yol
açmaktadır. Bizler hem göz hem de
sertifikalı hekim olarak bay ve
bayan hastalarımızın göz ve göz
çevresindeki tüm sıkıntılarını çözecek alt yapıya sahibiz. Urartu Göz
olarak ger zaman halkımıza en iyi
hizmeti sunmak için çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı.

düşük sıcaklıklar; Van’da 1 ve
Muş’ta 2, Bitlis’te eksi 1 ve
Hakkâri’de 0 derece olarak
ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 6, Hakkâri’de
4, Muş’ta 7 ve Bitlis’te 4 derece olması beklenmektedir.
Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri
başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri
ve çığ tehlikesi beklendiğinden,
yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı
dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Soğukları etkisini kaybetmesiyle buzlar çözülmeye başladı

Van’da etkili olan Sibirya
soğukları birçok gölet, baraj,
dere ve şelalenin donmasına
neden olurken, soğuklar etkisini
kaybetmeye başlanmasıyla buzlar çözülmeye başladı.
Geçtiğimiz aylarda Van kırsalında geceleri hava sıcaklığının eksi 20 ila 35 dereceye
kadar düşmesi hayatı olumsuz
yönde etkilerken, yaşanan Sibirya
soğukları ile birlikte Muradiye ilçe
sınırları içerisinde bulunan
Bendimahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı,
Muradiye-Özalp ilçeleri sınırları
içerisinde bulunan Sarı Mehmet
Barajı ve Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti’nin
yüzeylerin donmasına neden oldu.
Soğuk hava etkisini kaybetmeye
başlamasıyla Muradiye Şelalesi ile

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 105 milyon metreküp su kapasiteli 50 bin metrekarelik Zernek
Baraj’nın buzları çözülmeye başladı.
Yaz aylarında 11 bin 300 hektarlık
bir alanı sulamak için kullanılan
baraj gölünde aynı zamanda kafes
balıkçılığı da yapılıyor. Van’ın
İpekyolu ilçe sınırları içerisinde bulunan Sıhke Göleti ile MuradiyeÖzalp ilçeleri sınırları içerisinde
bulunan 1 milyon 150 bin metreküp
su kapasiteli 10 bin metrekarelik
alana sahip Sarı Mehmet Barajı’nın
ise yüzeyi halen buzla kaplı.

Vanlı yetiştiricilere 31,3 milyon TL
anaç koyun-keçi desteği
Van Tarım ve Orman İl Müdürü
İbrahim Görentaş, 2018 yılı anaç
koyun-keçi destekleme
ödemelerinin, yetiştiricilerin TC
kimlik numaralarının son hanelerine
göre yarından itibaren ödenmeye
başlayacağını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Van Tarım
ve Orman Müdürü İbrahim
Görentaş, Van’da 17 bin 245
yetiştiricinin 1 milyon 254 bin 824
küçükbaş hayvanına 31,3 milyon TL
tutarında destek verildiğini söyley-

görünmek için bu taleplerde bulunmaktalar. Biz de halkımıza bu anlamda bu hizmeti sunmaya başladık.
Bu işler merdiven altı yapılacak
işler değildir. Hekim dışı insanlar
tarafından yapılacak işler değildir.
Hem hukuken hem etik olarak yanlıştır. Televizyonlarda ya da sosyal
medyada merdiven altı yapılan estetik müdahalelerin nelere sebebiyet

ise 18 olmak üzere toplam 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol
Yapım Bakım ve Onarım Dairesi
Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları
açmak için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.

erek, “Kimlik numarasının son
hanesi 8 olan yetiştiricilerimize 15
Mart cuma gününden itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6
olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22
Mart 2019'da, kimlik numarasının
son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart 2019'da ödeme
yapılacaktır.
Yetiştiricilerimize hayırlı üretim, bol
kazanç ve sağlıklı günler dilerim.
Tüm yetiştiricilerimize hayırlı
olsun” dedi.
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PLAKA TANIMA SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR
VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
PLAKA TANIMA SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR
VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
VAN İLİ BAHÇESARAY İLÇESİ PLAKA TANIMA SİSTEMİ YAPIM VE KURULUM İŞİ yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi

: 2019/124850

: İpekyolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası A Kampüsü
Adalet Sarayı Yanı İPEKYOLU VAN İPEKYOLU/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322120028 - 4322144112
c) Elektronik Posta Adresi : van@vanyikob.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 40 - m2 ALANA PLAKA TANIMA SİSTEMİ YAPIM VE KURULUM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: VAN/ BAHÇESARAY
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı -Selimbey Mah.
502 İpekyolu Bulvarı Yeni Adliye Sarayı Yanı No 22/1
İPEKYOLU/VAN
b) Tarihi ve saati
: 08.04.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu iş için; "(D) ELEKTRİK İŞLERİ - IV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ
KAYNAĞI TESİSAT İŞLER" benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı -Selimbey
Mah. 502 İpekyolu Bulvarı Yeni Adliye Sarayı Yanı No 22/1 İPEKYOLU/VAN adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

(BASIN - 00966057)
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AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Yılmaz’ın Van temasları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kayyum atamaları oldu diye
şikayet edenler var. Hizmet etmekten ziyade başka amaçlara hizmet ediyorlardı.
Halka hizmet etmeye yönelik kaynaklar başka amaçlar için kullanılıyordu. Gerek
kayyum belediyelerimiz, gerek seçilmiş belediyelerimiz doğu ve güneydoğuda gönderilen kaynakları amacına uygun kullandılar” dedi. Çeşitli programlara katılmak
üzere Van’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, kanaat önderleri ve
iş adamları programının ardından Tuşba Belediyesi tarafından yenileme çalışması
yapılan Bediüzzaman Caddesi’nin açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz,
Tuşba ilçesinin AK Parti belediyeciliğiyle tanışan bir ilçe olduğunu belirtti.
Yılmaz, “Fevzi Özgökçe ve ekibinin gayretiyle son derece önemli hizmetler gerçek-

leştirildi. Kim ne derse desin ‘güneş balçıkla sıvanmaz’ yapılan hizmetler ortadadır.
Merkezi idare olarak bir takım destekler sağladık.Hizmet etmeye niyeti olan insan
için bu destekler bir anlam ifade eder. Hizmet etmeye niyeti yoksa başka işlerle
uğraşıyorsa bir belediye, istediğiniz kadar kaynak verin hiçbir şey oradan çıkmaz”
diye konuştu. “Kaynaklar amacına uygun kullanıldı” Gerek kayyum belediyelerin,
gerekse de seçilmiş belediyelerin doğu ve güneydoğuda gönderilen kaynakları
amacına uygun kullandığına işaret eden Yılmaz, “Geçmişte Van Büyükşehir
Belediyesi ve ilçelerine çok kaynak geldi. Merkezi idareden proje destekleri geldi
ama kaynaklar o şartlar içinde iyi kullanılmadı ve başka amaçlara hizmet etti. Van
halkına hizmet etmek yerine başka amaçlar için kullanıldı. Doğu ve Güneydoğunun
birçok belediyesinde biz bunu gördük. Şimdi kayyum atamaları oldu diye şikayet
edenler var. Ancak asıl atananlar kendileriydi. Hizmet etmekten ziyade başka
amaçlara hizmet ediyordular. Halka hizmet etmeye yönelik kaynaklar başka amaçlar
için kullanılıyordu. Gerek kayyum belediyelerimiz, gerek seçilmiş belediyelerimiz
doğu ve güneydoğuda gönderilen kaynakları amacına uygun kullandılar” şeklinde
konuştu. “Biz ideoloji partisi değiliz” AK Parti’nin bir ideoloji ve sloganların partisi olmadığını dile getiren Yılmaz, “Bizim derdimiz halkımızın sorunlarını çözmektir. Bizim siyasetimizin özünde insan var. Bizim siyasetimizde ‘yaradılanı
yaradandan ötürü sevmek’ var. Bizim anlayışımızda ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’
anlayışı var. Bu anlayış içinde bu projeleri yaptık. Biz doğru bildiğimiz yolda
yürümeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle ülkemizi çok daha iyi yerlere kavuşturacağız” dedi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez ise, Tuşba ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’nin ilçenin
yeniden planlanmasını avantaja çevirdiğini dile getirdi. Vali Bilmez, “Tuşba
Belediyesi hem merkezi idareden hem kardeş belediyelerden aldığı desteklerle
Tuşba’yı Van’ın cazibe merkezi, mesire alanı, sahilinde insanların yürüdüğü, insanların mavi bayraklı plajında yüzebildiği bir ilçe konumuna getirdi” dedi. Tuşba
Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de 2014 yılında aldıkları belediyeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle çamurdan, çukurdan, çöpten kurtardıklarını belirterek, “Çamurdan, çukurdan, çöpten geçilmeyen şehri yanabilir bir
şehir haline getirdik. Bütün bunların üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok ciddi destekleri var” diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından caddenin açılış kurdelesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı
sıra, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK
Parti Van Milletvekilli İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu,
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve katılımcılar tarafından kesildi.
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'Shopping Fest' muhteşem gösterilerle start aldı

Van Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi,
Van TSO ve DAKA’nın katkılarıyla
15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ‘5’inci Shopping Fest’
muhteşem gösterilerle start aldı.
Van Valiliği önünde kortej yürüyüşü
ile başlayan festival, daha sonra Park
AVM yanındaki boş alanda devam
etti. Burada açılış konuşmasını
yapan Van Valisi ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mehmet
Emin Bilmez, kentin prestijini
artıran festivale bu yıl yoğun ilginin
olduğunu ifade ederek, "Özellikle

başta İran olmak üzere komşu ülkelerden ve Türkiye'nin değişik kentlerinden, festival boyunca ciddi
anlamda bir misafir beklemekteyiz.
Festivale; Büyükşehir ile İpekyolu
belediyelerimiz, Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğümüz, Van Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanlığı ile Doğu
Anadolu Kalkınma Ajansımız destek
veriyor. Gönül ister ki; bütün meslek
odalarımız destek versin. Festivalimizin bugünlere gelmesinde katkı
sunan herkese teşekkür ediyoruz”
dedi.
Festivalin kıymetinin her anlamda
bilinmesi gerektiğinin altını çizen

Horoz dövüştürenlere
operasyon

Van’ın İpekyolu ilçesinde ihbar üzerine horoz dövüştürenlere polis
ekiplerince operasyon yapılırken,
100 horoza ise el konuldu.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, ihbar üzerine
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro
Amirliği görevlilerince, İpekyolu
ilçesi Bahçıvan Mahallesi Karatekin
Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine
operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; horoz
dövüşü için kurulmuş bir adet ringin
olduğu, horoz dövüşüne iştirak
edenlerin bu ring etrafında toplandığı tespit edilmiştir. İş yerinde
100 adet dövüş horozunun olduğu,
dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, dövüş sonrası yaralanmış horozlara müdahalede kullanılan flaster,

tuzluk, makas, kanlı bez parçaları, 8
kutu ilaç ve 5 bin 395 TL para ele
geçirilmiştir. Olayla ilgili; 49 kişiye
Kabahatler Kanununun 34’üncü
maddesine göre 15 bin 680 TL idari
para cezası uygulanırken, 14 şüpheliye (hayvan dövüştüren) 1072
Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun
Alet ve Makinaları Hakkında Kanun
ile 5199 Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda işlem
yapılmıştır. 100 adet horoz Doğa
Koruma ve Milli Parklar Şube
Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Mevcut huzur
ve güven ortamının devamının
sağlanması amacıyla bu zamana
kadar yapmış olduğumuz denetimler,
aynı kararlılıkla bundan böyle de
devam edecektir” denildi.

Bilmez, “Bu aynı zamanda esnafımızın, tüccarımızın hem yüzünü
güldürmekte, hem de kentimizin
kültürünü, tarihini, turizm potansiyelini gelen turistler sayesinde yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına katkı
sunuyor. Onun için de bütün Van
halkının, bütün esnafın buna ciddi
anlamda katkı sunması gerektiğini,
her yabancı ve yerli turistin bizim
misafirimiz olduğunu, onlara jestler
yapmamız gerektiğini, çaya, kahv-

eye davet etmemiz gerektiğini,
mağazalarımızda bunlarla daha
yakından ilgilenmemiz gerektiğini
umuyorum” ifadelerini kullandı.
Festivalin 15 gün boyunca her
akşam konser ve gösterilerle devam
edeceğini dile getiren Vali Bilmez,
“Van’ımıza gelen misafirleri en
güzel şekilde eğlendirerek hoş bir
zaman geçirmelerine katkı
sunacağız. Bu güzelliğe bütün Vanlıların katkı sunmalarını bekliyorum"

diye konuştu.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat
Arvas ise, “Bu festivalin ilimize ve
ülkemize hayırlar getirmesi birinci
dileğimizdir. Her sokakta
gördüğümüz bir İranlı, her ne olursa
olsun ‘müşteri her zaman haklıdır’
felsefesiyle hareket etmemiz lazım.
15 gün boyunca sürecek festivalin
Van’ın her tarafta tanıtımına katkı
sunacağına, kentin turizmini
geliştireceğine inanıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından BBI
Karizma Basket Şov ve Extreme
Paten Şov grupları tarafından
sunulan gösteriler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Festivalin açılışına Van Milletvekili
İrfan Kartal, İpekyolu Kaymakamı
ve Belediye Başkan Vekili Cemil
Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof.
Dr. Peyami Battal, Emniyet Müdürü
Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri,
STK temsilcileri ve vatandaşlar
katıldı.

Mehmetçik karlı yolları aşarak mutluluk götürüyor
Van’ın Bahçesaray Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı yetkilileri, karlı yolları aşarak kırsal
kesimdeki öğrencilere hediye
dağıtıyor.
Bahçesaray Merkez Jandarma
Karakol Komutanı Astsubay Ahmet
Cemil Baykal, emrindeki askerlerle
hayata geçirdiği çalışmalarla çocukların mutluluğuna mutluluk katılıyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi
geçtiği ilçede halkın huzur ve güvenliği için sürekli görev başında olan
Mehmetçik, hayata geçirdiği sosyal
sorumluluk projeleriyle de herkesin
takdirini topluyor. Zorlu kış şartlarına rağmen sürekli kırsal kesimdeki mahalleleri ziyaret eden
Mehmetçik, beraberinde getirdikleri
hediyeleri de öğrencilere dağıtıyor.
Şu ana kadar 5 mahallede 50
anaokulu öğrencisine resim defteri,
sulu ve kuru boya ile giyim
yardımında bulunan Mehmetçik,
hediye dağıtımının yanı sıra mahalle
halkıyla da bir araya gelerek sorun
ve taleplerini dinliyor.
Öğrenciler ise, karlı yolları aşarak
kendilerine mutluluk getiren
Mehmetçik’e teşekkür etti.

T

‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’ yayınlandı

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
ve Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (DAKA) işbirliğiyle
hazırlanan ‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’
yayınlandı.
DAKA’dan yapılan açıklamada, son yıllarda Van’ı ziyaret eden İranlı turist
sayısında önemli ölçüde artışlar
yaşandığı belirtilerek, “2017 yılında Van
sınırları içerisinde bulunan gümrük
kapılarından yüzde 99,8’i İranlı olmak
üzere toplam 421 bin 977 yabancı turistin Van’ı ziyaret etmesi, 2017 yılında
İranlı turist sayısında görülen artışla birlikte Van ekonomisinde ve Van’ın sosyal
hayatında gözle görülür bir canlanma
yaşanması ve bu canlanmanın ulusal ve
yerel basının da ilgi odağı haline gelmesi
neticesinde karar alıcılar ve tüm ilgili
paydaşlar için gerekli olan bilimsel ve istatistiki verilerin derlenmesi amacıyla

Van’a gelen İranlı ziyaretçilerin sosyoekonomik profillerini görmek, Van
ekonomisine katkılarını hesaplamak ve
şehirden memnuniyet düzeylerini ve
beklentilerini belirlemek üzere bir saha
çalışması yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. TÜİK Van Bölge Müdürlüğü ile
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(DAKA) arasında gerçekleştirilen bir
işbirliği protokolüyle, Van’a gelen İranlı
turistlerin yaptıkları harcamaların, Van’daki hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin ve beklentilerinin belirlenmesine
yönelik olarak ‘İranlı Ziyaretçilerin Van
Ekonomisine Katkısı ve Beklentileri
Araştırması’ projesi hayata geçirilmiştir.
Araştırma kapsamında, 2018 yılında
Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım olmak
üzere 4 dönem halinde, Van’ı ziyaret ettikten sonra Kapıköy Sınır Kapısı’ndan

çıkış yapan 15 yaş ve üzeri İranlı turistlerle yüz yüze görüşme yöntemiyle 1.
dönem 877, 2. dönem 522, 3. dönem 629
ve 4. dönem 477 olmak üzere toplam 2
bin 505 anket gerçekleştirilmiş ve
böylece cevap veren kişilerin birlikte
seyahat ettiği kişilerle birlikte 6 bin 148
kişinin verilerine ulaşılmıştır. Raporda
araştırmanın amacı, kapsamı ve
metodolojisi açıklanmakta, anket çalışmasının soru bazında dönemsel ve yıllık
sonuçlarına yer verilmekte, son
bölümünde ise anket sonuçlarının genel
bir değerlendirmesi yapılarak görüş ve
öneriler ifade edilmektedir. Raporun
karar alıcılar ve tüm ilgili paydaşlar için
fayda sağlaması ve yol gösterici olması
beklenmektedir. Rapor,
https://goo.gl/GDT5uA adresinden indirilebilir” denildi.
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HDP’li Özgökçe, Bekir Kaya dönemindeki
yolsuzluğun üzerini neden örttü?
HDP Van Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan’ın, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne verdiği soru önergesine verilen “Belediyeyi 902 milyon 140 bin lira borçla
bırakan DBP’li Bekir Kaya döneminde, 113 milyon liralık zimmet var” şeklindeki cevabı basınla paylaşmadığı ortaya çıktı.
HDP Van Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
verdiği soru önergesini 23 Ekim 2018 tarihli mail
aracılığıyla basınla paylaşmıştı.
Soruları basınla paylaşan Bedia Özgökçe Ertan cevapları neden paylaşmadı?
Mail ekinde soru önergesini ve önergede yer alan
soruları basınla paylaşan HDP’li Bedia Özgökçe
Ertan, soruların cevaplarında yer alan “Belediyeyi 902
milyon 140 bin lira borçla bırakan DBP’li Bekir Kaya
döneminde 113 milyon liralık zimmet var” bilgisini
basınla paylaşmadığı ortaya çıktı. Yaptığı ziyaretlerde
ve televizyon programlarında, şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyleyen HDP’li Bedia
Özgökçe Ertan, basınla paylaştığı sorulara verilen cevapları görünce sessizliğe gömülmesi, şeffaflık sözündeki samimiyeti ortaya koydu.
“DBP’li Bekir Kaya dönemindeki
113 milyonluk zimmet”
Bekir Kaya döneminde yapılan iş ve işlemleri inceleyen Sayıştay denetçileri ve İçişleri Bakanlığı
müfettişlerinin 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle verdiği
raporlarda, toplam 113 milyon 339 bin lira kamunun
zarara uğratıldığı detayları ile yer aldı. Denetimlerde
tespit edilen kamu zararının tahsil edilmesi için, tutulan raporlar doğrultusunda ilgiler hakkında suç duyurusu işlemleri başlatılarak, tespit edilen zimmet
yargıya taşındı.
İşte Bedia Özgökçe Ertan’ın soruları ve üstünü örttüğü
cevaplar:
HDP Van Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan’ın Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne verdiği 7/4723 esas numaralı soru
önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar şöyle:
Soru-1: 2009 Yerel Yönetimler Seçimi sonuçlarına
göre bir önceki belediye yönetimi belediyeyi Bekir
Kaya yönetimine ne kadar borçla devretmiştir?
Cevap: 2009 Yerel Yönetimler Seçiminden sonra devredilmiş kamu ve özel sektör toplam borcu 73 milyon
728 bin 430 lira 19 kuruştur.
Soru-2: Söz konusu borcun kamuya ve özel kesime
oranları ne kadardır?
Cevap: Borcun yüzde21’i özel sektör, yüzde 79’u kamuya aittir.
Soru -3: Bekir Kaya yönetimindeki Van Büyükşehir
Belediyesi 29 Mart 2009 seçimlerinden kayyum atamasının yapıldığı 17 Kasım 2016’ya kadar ne kadar
borçlanma gerçekleştirmiştir?
Cevap: 29 Mart 2009 seçimlerinden kayyum ataması
yapıldığı 17 Kasım 2016’ya kadar yapılmış olan banka
kredisi, SGK ve Vergi borçlanması 183 milyon 289
bin 262 lira 89 kuruştur.
Soru-4: Söz konusu borçlanmanın kamuya ve özel
kesime oranları ne kadardır?
Cevap: Yapılmış borçlanmanın tamamı kamuya aittir.
Soru-5: Bekir Kaya döneminde Van Büyükşehir
Belediyesi ne kadar borç ödemesi yapmıştır?
Cevap: Bekir Kaya döneminde Van Büyükşehir
Belediyesi 45 milyon 922 bin 335 lira 95 kuruş borç
ödemesi yapmıştır.
Soru-6: Bakanlığınızca ataması yapılan kayyumun
göreve başladığı tarih itibariyle Van Büyükşehir
Belediyesi’nin toplam ne kadar borcu vardır?
Cevap: Kayyum ataması yapıldığı tarih itibariyle Van
Büyükşehir Belediyesi’nin VASKİ ve iştirakler dahil
olmak üzere toplam borcu 902 milyon 140 bin 105 lira
42 kuruştur.
Soru-7: 23 Ekim 2018 tarihi itibariyle Van Büyükşehir
Belediyesi’nin toplam borcu ne kadardır?
Cevap: 23 Ekim 2018 tarihi itibariyle Van Büyükşehir
Belediyesinin VASKİ ve iştirakler ile birlikte, önceki
dönede ödenmeyip kayyum döneminde yapılandırılan
borçlar dahil 811 milyon 973 bin 310 lira 42 kuruştur.
Soru-8: Kayyum atamasının yapıldığı tarihten itibaren
Van Büyükşehir Belediyesi ne kadarlık finansman
desteği almıştır? Bunların kamu/özel kesim dağılımı
ve borçlanma faiz oranları nedir?
Cevap: Herhangi bir yerden finansman desteği alınmamıştır.
Soru-9: 17 Kasım 2016’dan bu yana Van Büyükşehir
Belediyesi’nin satışını yaptığı gayrimenkullerin adeti,
büyüklükleri, satış rakamları nelerdir ve alıcıları kimlerdir?
Cevap: a) İmar düzenlemeleri soncunda oluşan ortaklığın giderilmesi amacıyla yasal zorunluluk nedeniyle
2 bin 133.26 m2’ lik 9 parça, hisse sahiplerine, b) Oto
Galericilerin bir arada toplanması amacıyla 66 bin

392,69 m2’lik taşınmaz Galericiler Derneği’ne - Atıl
durumda olan bin 680,94 m2 2 adet taşınmaz ile 1 adet
daire, - Katlı otopark binası içinde bulunan toplam
586,04 m2’lik 13 adet işyeri, ihale kanunu hükümleri
çerçevesinde açık ihale usulü ile satılmış, bunlardan
elde edilen gelir 22 milyon 043 bin 450 liradır.
Soru-10: 17 Kasım 2016’dan bu yana Van Büyükşehir
Belediyesi’nin alımını yaptığı gayrimenkullerin adeti,
büyüklükleri, satış rakamları nelerdir ve satıcıları kimlerdir?
Cevap: Yol, park, rekreasyon, şantiye alanı ve garaj
yeri için 24 parçadan oluşan toplam 58 bin 445,60
m2’lik gayrimenkul satın alma yoluyla elde edilmiş,
tutarı 11 milyon 956 bin 422 lira 56 kuruştur. Ayrıca
tahsisen ve trampa yoluyla 51 parçadan oluşan toplam
1 milyon 506 bin 968,61 m2’lik taşınmaz belediyeye
kazandırılarak envanter kayıtlarına alınmıştır.
Soru-11: 17 Kasım 2016’dan bu yana merkezi idare
bütçesinden Van Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılan
kaynak miktarı ne kadar olmuştur?
Cevap: Normal kanuni payların dışında herhangi bir
kaynak aktarımı yapılmamıştır.
Soru-12: Bakanlığınız müfettişlerinin yaptığı çalışmalar sonucu Bekir Kaya yönetiminin belediye gelirlerini kamu hizmeti dışında harcadığı kalemler ve
yerler tespit edilmiş midir?
Cevap: Bekir Kaya’nın belediye başkanı olarak görev
yaptığı döneme ilişkin olarak: a) İçişleri Bakanlığı
müfettişlerince toplam 103 milyon 330 bin 130 lira 59
kuruş, b) Sayıştay denetçilerinin 2014 mali yılına ait
sorguya aldığı 10 milyon 9 bin lira olmak üzere
toplam 113 milyon 339 bin 130 lira 59 kuruş kamu
zararı rapor edilmiştir.
“Bedia Özgökçe Ertan’dan cevap bekleyen sorular”
34 milyon liralık vergi neden tahsil edilmedi? 2010 2016 yılları arasında tahsil edilmesi gereken 23 milyon 893 bin 910 lira emlak vergisi, 7 milyon 797 bin
044 lira çevre temizlik vergisi, 2 milyon 459 bin 946
lira ilan ve reklam vergisi tahsil edilmedi. Tahsil
edilmeyen toplam34 milyon 239 bin liralık vergi
neden tahsil edilmedi?
“Halkın kaynakları eşcinsellere ve teröre hizmet
eden derneklere neden peşkeş çekildi?”
Bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına çalışan
dernek statüsü kazanmamış olan derneklere
belediyeler Valilik oluru ile yardım yapabilir. DBP’li
Bekir Kaya yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi,
Van halkına hizmet edilsin diye gönderilen 862 bin
216 lirayı, valilik oluru almadan eşcinseller tarafından
kurulan Ahtamara LGBTİ Van Derneği başta olmak
üzere PKK/KCK terör örgütü amaçlarına hizmet ettiği
için KHK ile kapatılan derneklerin de arasında olduğu
11 derneğe neden peşkeş çekti? Söz konusu dernekler
bu paraları ne yaptı?
“Bekir Kaya döneminde satılan belediye mülklerinin parası ne oldu?”
HDP’li siyasetçiler 29 Mart 2009 seçimleri öncesinde
Burhan Yenigün’ün Van Belediyesi’nin her şeyini sattığını iddia etmişti. Burhan Yenigün belediyenin her
şeyini sattıysa, 2010 yılında 17, 2011 yılında 15, 2012
yılında 7, 2013 yılında 4 ve 2014 yılında 9 adet olmak
üzere, Bekir Kaya döneminde satılan 52 adet taşınmaz, yalan söyleyip iftira attığınızı ortaya çıkarmıyor
mu? DBP’li Bekir kaya döneminde satılan toplam 52
adet taşınmaz ne kadar bedelle kimlere satıldı ve
parası nerede kullanıldı?
“Mavikent A.Ş. yetkilisinin şahsi hesabına 30 milyon neden aktarıldı?”
Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakçisi olduğu
Mavikent A.Ş.’nin şirket hesaplarına DBP’li Bekir
Kaya döneminde sermaye artırımı nedeniyle aktarılması gereken 30 milyon 323 bin 453 lira neden şirket
yetkilisi Cuma Köylüoğlu’nun hesabına aktarıldı?
Mavikent A.Ş.’ye iş avansı olarak verilen 28 milyon
ne yapıldı?
Van Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Mavikent
A.Ş.’ye İş Avansı ve Kredileri Hesabı kullanılarak
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2014 yılına devreden ve yıl içerisinde de ilave olarak
borçları öderken, Bekir Kaya kente ve halka hizmet
DBP’li Bekir Kaya döneminde aktarılan toplam
yapmadığı halde neden borç yaptı? Belediyenin par27.941.362,5 lira avans hangi iş ve işlemler için kulaları nereye gitti?
lanıldı?
Bekir Kaya halka hizmet için gelen paraları ne yaptı?
Mavikent A.Ş.’ye mal ve hizmet alımı için verilen 4
Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı bütçesi 660
milyon ne oldu?
milyon lira. Belediyenin yerelden elde edeceği gelirMal ve hizmet alımları ile yapım işleri amacıyla verleri toplamayan, halka hizmet için toplaması gereken
ilen avanslar ile Mavikent A.Ş.’ye DBP’li Bekir Kaya
belediye kaynaklarını bazı çevrelere peşkeş çeken
döneminde verilen iş avansları kapatılmadan yeni
Bekir Kaya yönetimi, bütçenin 452 milyon lirasını
avanslar verilerek ve kapatılmayarak toplam 4 milyon
gerçekleştirebildi. Gerçekleşen bütçenin de sadece 138
066 bin 600 lira nerede kullanıldı?
milyon lirasını yatırım için ayırabildi. Kente ve halka
Ödeme emri ve muhasebe fişi olmayan 65 milyon
yansıyan yatırımları ile gündeme gelmeyen Bekir
672 bin lira kimlere neden ödendi?
Kaya yönetimi, yatırım için ayrılan bütçeyi ne yaptı?
DBP’li Bekir Kaya’nın yönetimde olduğu 2010-2011Kayyum hem borç ödeyip hem yatırım ve hizmetleri
2012-2013-2014 yıllarında ödeme emri ya da
nasıl yaptı?
muhasebe işlem fişi olmadan 1443 gerçek ve tüzel
Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesi 663
kişiye toplam 65 milyon 672 bin 549 lira ödeme neyin
milyon lira. Belediyenin yerelden elde edeceği gelirkarşılığı ve kimlere yapıldı?
leri hizmete dönüştürmek için toplayan kayyum yöne1 milyon 317 bin lirayı hayali mal ve hizmet alımı ile
timi bütçenin 624 milyon lirasını gerçekleştirdi.
kimlere verdiniz?
Gerçekleştirdiği bütçesinin yarısından fazlası olan 369
DBP’li Bekir Kaya yönetimindeki Belediye hesabına
milyon lirasını da Van’a yatırıma ve hizmete ayırdı.
ait banka ekstresinde harcama olarak yer alan, ancak
Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesi 700
ödeme emri belgeleri ekinde kanıtlayıcı bir harcama
milyon lira. Belediyenin yerelden elde edeceği gelirbelgesi bulunmayan veya belgeleri fotokopi olan, harlerini hizmete dönüştürmek için toplama kararlılığını
cama yetkilisince imzalanmadan toplam 1 milyon 317
sürdüren kayyum yönetimi bütçenin 666 milyon 364
bin 832 lira hayali olarak yapılan 59 ayrı mal ve
bin lirasını gerçekleştirdi. Gerçekleşen bütçesinin
hizmet alımlarına neden ödendi?
yarısı civarında olan 308 milyon 577 bin lirayı da
"Çalışmadığı halde çalıştı gösterilip kimlere maaş
Van’a yatırım ve hizmete ayırdı.
ödendi?"
Van’a Kayyum mu, DBP’li Bekir Kaya mı hizmet etti?
DBP’li Bekir Kaya döneminde Kültür Merkezi PerYapılan yol yatırımları ile halka hizmet için gönderilen
sonel ve Kültür Etkinlik Organizasyonları Hizmet alım kamu kaynaklarının Bekir Kaya yönetimi tarafından
işi kapsamında 8.809,119.21 lira ihale bedeli ile alınan
nasıl heba edildiği, kayyum tarafından nasıl kente
49 kişinin çoğu çalışmadığı halde maaş ödenmesi
yatırıma ve halka hizmete dönüştüğü rakamlar ile oryapıldı. Söz konusu hizmet alım işi kayyum atamasıntaya çıkıyor.
Bekir Kaya yönetimi yol yatırımları:
dan sonra 01.03.2017 tarihinde 677 sayılı KHK
uyarınca feshedildi. DBP’li Bekir Kaya döneminde
2016 yılında: 247 km BSK yapılırken, 243 km sathi
KADIN YAŞAM MERKEZİ’ne hizmet alım işi kapkaplama olmak üzere toplamda 490 km yol çalışması
samında alınan 7.080.192.72 lira ihale bedeli ile alınan yapıldı.
50 kişinin çoğu çalıştırılmadığı halde kendilerine maaş "Kayyum yönetimi yol yatırımları:"
ödemesi yapıldı. Söz konusu hizmet alım işi
2017 yılında: 656 km BSK yapılırken, 311 km sathi
14.03.2017 tarihinde mücbir sebeplerden dolayı feskaplama, 332 km stabilize olmak üzere toplam 1,299
hedildi. Toplam maliyeti 15 milyon 889 bin 311 lira
km yol çalışması yapıldı. 2017 yılında kayyum atanan
olan her iki ihale ile Van Büyükşehir Belediyesi’nde
illerde yapılan 5000 km yol asfalt çalışmasının bin
çalışıyor gösterilen 99 kişiden bazılarının, maaşlarını
km’sini sadece Van yaparak bölgede öne çıktı. 2018
genellikle Hakkâri ve ilçeleri ile Diyarbakır’dan çekyılında: 273,5 km BSK yapılırken, 61 km sathi
tikleri yapılan incelemeler sonucunda belirlendi.
kaplama, 345 km stabilize olmak üzere toplam 679,5
Çalışmadığı halde çalışıyor gösterilip belediyeden
km yol çalışması yapıldı.
"DBP’li Bekir Kaya yönetimi halka mı teröre mi
maaşları ödenen bu kişiler kim? PKK/KCK Terör
hizmet etti?"
örgütü üyeleri mi, yoksa HDP kurmaylarının yakınları
mı?
Van Çatak karayolunda yapılan aramada, Van
Muhtaç olmayan kişilere neden sosyal yardım
Büyükşehir Belediyesi’nin kamyonunda Çatak’a
yapıldı?
götürülmek üzere bomba bulunmuş ve güvenlik
DBP’li Bekir Kaya’nın yönetimde olduğu 2010-2011kuvvetleri tarafından yasal işlem başlatılmıştı. Van Su
2012-2013-2014 yıllarında 3294 sayılı yasa kapve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) hizmet aracı
samında yardıma muhtaç olmadığı halde kendilerine
içerisinde bulunan PKK’lı teröristler, güvenlik kuvvetyardım yapılan 42 kişinin bulunduğu ve bunlara
lerine ateş açmış ve çıkan çatışma sonucunda ele
toplam 66.400.00 lira ödeme yapıldığı belirlendi.
geçirilmişlerdi. Belediyelere ait kepçeler, barikat kurMuhtaç olmadığı halde PKK/KCK terör örgütü üyeler- mak üzere caddeleri kazmaya başlamıştı. Gelen ihbar
ine mi, yoksa HDP’li yöneticilerin yakınlarına mı
üzerine harekete geçen güvenlik kuvvetleri, kepçelere
yardım yapıldı?
el koymuş, ilgilileri de gözaltına almıştı.
Oylar HDP’ye belediyenin paraları Hatice Çoban’a "HDP halkı sadece oy deposu olarak mı görüyor?"
mı?
Seçim zamanı “kendimizi seçelim” denilerek oy iste5393 sayılı kanunda “belediye eş başkanlık” ve “eş
nen Van halkı, seçimden sonra belediyeye gittiğinde
başkan” ile ilgili düzenleme bulunmamasına rağmen,
ya “bedel ödemedin” ya da “Kürtçe bilmeyenlerin
Belediye eş başkanı sıfatını kullanan Belediye Meclis
işini yapmayız” denilerek belediyeden kovulup istek
Üyesi Hatice Çoban’a toplam 113.604.28 lira yersiz
ve talepleri alınmıyordu. Halkı kapıdan kovan DBP’li
ödeme yapıldı. DBP’li Belediye Meclis Üyesi Hatice
Bekir Kaya yönetimi, halk için gönderilen kaynakları
Çoban, hizmet etmek için mi, yoksa 113 bin lirayı
muhtaç olmayan kişilere yardım görüntüsü ile vermesi
almak için mi Eş Başkanlık sıfatını kullandı?
Vanlıya ve seçmene bakış açısını ortaya koyuyor.
Van Büyükşehir Belediyesini batıran DBP’li Bekir
"HDP’li yöneticiler halkı sadece oy deposu olarak mı
Kaya değil mi?
görüyor?"
2009 Yerel Yönetimler Seçiminden sonra devredilmiş kamu ve özel sektör toplam 73 milyon 728 bin 430 lira borç nedeniyle, HDP’li
belediye meclis üyeleri her fırsatta Burhan
Yenigün’ün belediyeyi batırdığını iddia etmişti. Kayyum ataması yapıldığı tarih
itibariyle VASKİ ve iştirakler de dahil olmak
üzere, toplam borcu 902 milyon 140 bin lira
olan Van Büyükşehir Belediyesi’ni, asıl
19 Mart 2019 Yıl : 9 Sayı : 821
batıran DBP’li Bekir Kaya değil midir?
Kayyum borç öderken, DBP’li Bekir Kaya
neden borç yaptı?
İmtiyaz Sahibi
Bekir Kaya döneminde 902 milyon 140 bin
Mehtap
AKARSU
lira olan Van Büyükşehir Belediyesi’nin
borcu, 23 Ekim 2018 tarihi itibariyle VASKİ
ve iştirakler ile birlikte, önceki dönemde
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ödenmeyip kayyum döneminde yapıNihat AKARSU
landırılan borçlar dâhil 811 milyon 973 bin
liradır. Kayyum döneminde yapılan biyoloDizgi ve Baskı
jik arıtma tesisi gibi birçok hizmetin yanında
90 milyon lira da borç ödendi. Yaklaşık
KERİM OFSET & MATBAACILIK
olarak aynı miktardaki bütçe ile Van
Çarşı İçi PTT Yanı Bahçesaray
Büyükşehir Belediyesini yöneten kayyum
Telefon : (0 432) 751 24 24
bir yandan hizmet yapıp, diğer yandan
e-mail:
bahcesaraysesi@hotmail.com
DBP’li Bekir Kaya yönetiminden kalan

Bahçesaray Sesi Gazetesi
Yerel Süreli Yayın

Pazarspor Van’dan galip ayrıldı
TFF. 3. Lig 2. Grupta mücadele eden
Van Büyükşehir Belediyespor,
evinde konuk ettiği Pazarspora 1-0
mağlup oldu.

Pazarspor: Ceyhun Demircan xx,
Mert Özmen xx, Samet Göker xx,
Gökalp Seçal xx (Oğuzhan Birben
dk. 68 xx), Mehmet Ali Kıran xx,
Oktay Gümüş xx, Muhammed Emin
Balcılar xx, Maksut Birben xx, Kadir
Yılmaz Çelik xx (Mehmet Aytemiz
dk. 76 xx), Sinan Yazıcı xx, Emre
Gemici xxx (Can Muhammet Vural
dk. 90+2 ?)

Stat: Atatürk
Hakemler: Alirıza Altunbakır xx,
Necmi Demir xx, Mehmet Kirişçioğlu xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih
Şenbaş x, Soner Birinci x (Emrah
Tacir dk. 55 x), Batuhan Er x, Serdar
Cansu x, Burçak Özkanca x, Oktay
Aydın x, Şerif Doğan x, Umut Koray
Öz x (Güney Tutcuoğlu dk. 62 x),
Barış Gök x, Barış Sağır x (Mesut
Saray dk. 70 x), Yakup Demir
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Sarı Kartlar: Samet Göker (dk. 19),
Muhammed Emin Balcılar (dk.
45+1), Ceyhun Demircan (dk. 86)
(Pazarspor), Şerif Doğan (dk. 43),
Burçak Özkanca (dk. 57) (Van
Büyükşehir Belediyespor)
Gol: Emre Gemici (dk. 52 P)

Çaldıran’da kar yağışı altında kar voleybolu

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca yaptırılan termal kayak
merkezinde buz pateninin yanı sıra
kar voleybolu sahası açıldı.
Çaldıran Belediyesinin Ayrancılar
mevkiine kurduğu termal kayak
merkezine vatandaşların ilgisi gün
geçtikçe artıyor.
Kayak tesislerinde daha önce
hizmete sunulan buz pateni sahasının
yanına voleybol sahası kuruldu.
Türkiye’de havaların ısınması ile birlikte ülkenin sahil kesimlerinde in-

sanlar denize girerken Çaldıran’da
lapa lapa yağan kar yağışı altında
vatandaşlar, bir yandan kayak yaparken, diğer bir yandan da kar voleybolu
oynadılar.
Çaldıran
Kaymakamlığının
talimatı
ile
Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü tarafından Termal Kayak
Merkezin’de düzenlenen “Sende
takımı kur gel” sloganıyla kar voleybolu turnuvaları düzenlendi. Sporcular Çaldıran Belediye Başkanlığınca
yaptırılan termal kayak merkezinde

kurulan kar voleybolu sahasında bir
yandan kayak keyfi yaptıktan sonra
bir yanda da kar voleybolu turnuvalarına katılarak hem spor yapıyorlar hemde eğleniyorlar.
Çaldıran Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Tekin Dundar, “Lapa
lapa yağan karın altında ilçemizde ilk
defa düzenlen kar voleybolunun turnuvasının final maçını izliyoruz.
Bilindiği gibi Çaldıran Türkiye’nin
en soğuk ilçelerinden biri. Kar
yağışının yoğun olduğu ve yaşandığı

bir ilçe. Bizde halkımıza, vatandaşlarımıza belediye adına çeşitli
imkanlara çevirdik.
Kayak merkezi, buz pateni pisti ve en
son olarak ta kar voleybolu müsabakalarını yaptık. İlçede geçen ay
kayak festivalinin ikincisini düzenledik. Kış memleketinde kış namına
yapılabilecek her türlü sportif etkinlikleri yapmaya çalıştık.
Hem çocuklarımızın spora alışmaları
hem de vatandaşlarımızın sıkılmadan
kışı geçirmeleri adına bu tür faaliyet-

lerimiz devam edecektir inşallah“
dedi.
Kayak yapan Pınar Bakır ve Havva
Karakaya
isimli
öğretmenler,
“Türkiye’nin bir çok yerinde deniz,
kum güneş varken bizler hala burada
kayak
yapıyoruz.
Aşağıda
arkadaşlarımız kar voleybolu oynuyorlar. Bizde belediyenin yaptığı termal kayak merkezinde kayak
yapmaktayız. Çok memnunuz
belediyemize teşekkür ederiz“
dediler.

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

MATBAACILIK & REKLAM HİZMETLERİ

Tel : (0432)

214 37 75

e-mail: kerim_ofset_65@hotmail.com

