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YIL : 9

SAYI : 822

FİYATI : 50 Kuruş

Kar savaşçılarının zorlu mesaisi
Karayolları 11. Van Bölge
Müdürlüğü ekipleri, Mart
ayının son haftalarında
Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede bu yıl çetin geçen
kış şartlarından özellikle
yolculuk yapanların etkilenmemesi için gece
gündüz yollara koyulan
Karayolları 11. Bölge
Müdürlüğüne bağlı ekipler,
mesai gözetmeksizin kar,

tipi, soğuk hava demeden
aralıksız çalışıyor. Sabahın
erken saatlerinde görev
yaptıkları müdürlüğe gelen
ekipler, önce araçlarını
soğuk kış şartları ve yoğun
kar yağışına hazırlıyor.
Halkın yollarda kalmaması
için hemen göreve çıkan
ekipler, sorumluluk alanlarındaki Van-Bahçesaray
yolunda 24 saat esasına
göre kar temizleme çalışması yapıyor. 3’te

Bediüzzaman
Said Nursi Van’da
anlatıldı

Bakan Pekcan Van Mobilya
Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan Van
Mobilya Fuarı’nın açılışını
gerçekleştirdi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan,
Kapıköy Gümrük Kapısının
açılışını gerçekleştirdikten
sonra beraberindeki TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Van Valisi ve Büyükşehir

Belediye Başkan Vekili
Mehmet Emin Bilmez, AK
Parti Van milletvekilleri
Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, AK
Parti Van İl Başkanı Kayhan
Türkmenoğlu, Ajans Asya
Fuarcılık Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Güler,
kurum amirleri, oda başkanları ile birlikte Van Mobilya
Fuarının açılışına katıldı.
haberi sayfa 4’te

Van’da “Eğitim Pratiğimiz ve 2023
Eğitim Vizyonu” kongresi

Van’da esnaf buluşması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran’daki
yasakların kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Bu yasak listesindeki tercihli
ticaret listemizdeki 63 kalem için
görüşmeler halindeyiz" dedi. Ticaret
Bakanlığı tarafından DoubleTree by
Hilton Hotel Van’da düzenlenen ‘Esnaf
Buluşması’na Bakan Pekcan’ın yanı sıra
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK
Parti Van milletvekilleri Osman Nuri
Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas,
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi
Özgökçe, oda başkanları, kurum amirleri
ve esnaflar katıldı. Bakan Pekcan, bugün
Kapıköy Gümrük Kapısı için bir araya
geldiklerini belirterek, “Şehrimiz ve
ülkemiz için hayırlı, bolluk ve bereket
getirmesini temenni ediyorum. Bu arada
hepinizin Nevruz Bayramı’nı da kutluyorum.
haberi 5’te

Van’da "Türkiye Güven
Huzur Uygulaması-2"
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü
öncülüğünde Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün organize ettiği "Eğitim
Pratiğimiz ve 2023
Eğitim Vizyonu” kongresinin açılışı gerçekleştirildi.
Van YYÜ'de düzenlenen
“Eğitim Pratiğimiz ve
2023 Eğitim Vizyonu”
kongresi, saygı duruşu
yapıldıktan sonra İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla
başladı. YYÜ Rektörlüğü
öncülüğünde Eğitim Bil-

imleri Enstitüsü'nün organize ettiği kongrenin
açılışında konuşan YYÜ
Rektör Prof. Dr. Peyami
Battal, bu sempozyumun
yapılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen
2023 Eğitim Vizyonuyla
ilgili toplantıdayken karar
verdiğini söyledi. Rektör
Battal, "Toplantıda
arkadaşlara mesaj atarak
bir kongre yapmamız
gerektiğini söyledim.5’te

Van Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince "Türkiye
Güven Huzur Uygulaması-2" yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel asayişin ve
kamu düzeninin devamının sağlanması, terör
örgütlerinin muhtemel
eylemlerinin engellenmesi
ve Nevruz etkinliklerinin
huzur ve güven içerisinde
geçmesi amacıyla Türkiye
genelinde, kamu kurum ve
kuruluşları, stratejik
öneme haiz bölgeler ile
özellikle vatandaşların
yoğun olarak bulundukları
yerlerde 19 Mart 2019
günü 10.00-13.00 saatleri

arasında şüpheli şahısların
yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar,
park ve bahçeler ile bu
alanlara açılan bulvar,
cadde ve sokaklarda,
16.00-19.00 saatleri
arasında özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları eğlence ve
etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama
alanlarında, kamu binaları
çevreleri ile bu güzergâhlara açılan bulvar, cadde
ve sokaklarda, 20.00-22.00
saatleri arasında alışveriş
merkezleri, elektronik
oyun salonları, internet
kafe, eğlence mekânları ile
umuma....detaylar 4’te

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen “Yolumuzu Aydınlatan Kandiller”
projesi çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nde Bediüzzaman
Said Nursî’nin hayatı anlatıldı.
Okulun konferans salonunda
düzenlenen programa; İl Milli
Eğitim Şube Müdürü Şakir
Sığınç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Rahmi Tekin, İl Milli
Eğitim Ar-Ge Birimi çalışanları,
öğretmen ve öğrenciler katıldı.
haberi 2’de

Vanlı güreşçiler
Muş’tan 8
madalyayla
döndüler

G

ençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından
Muş’ta düzenlenen Okul Sporları
Yıldızlar Güreş Müsabakalarına
katılan Van Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları 8 madalya ile döndüler.
Spor Genel Müdürlüğü tarafından
hayata geçirilen ve Muş Yeni Spor
Salonunda Kahramanmaraş, Bitlis,
Iğdır, Batman, Muş, Van, Şanlıurfa,
Elazığ, Erzurum, Kars, Ardahan,
Diyarbakır, Bingöl, Hakkari ve
Siirt illerinden 254 sporcunun
katılımı ile yapılan Okul Sporları
Yıldızlar Güreş Müsabakalarına
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
güreşçileri damgasını vurdu. 6’da
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Öğrencilerden Meteoroloji
14. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Van Doğa Koleji öğrencileri, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Türkiye’deki tüm bölge yetkililerinin hazır bulunduğu video
konferans brifingine katılan öğrenciler, rasat parkını ve çalışmaları
yakından görerek atmosferin gözlenmesi hakkında geniş bilgi
aldılar. Coğrafya Öğretmeni Nurcan
Alçiçek, Bölge Müdürü Mehmet
Elkatmış’a duyduğu memnuniyeti
dile getirerek teşekkür etti.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürü
Elkatmış ise, teknik ekiplerinin
2018-2019 eğitim öğretim yılında

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari il
merkezi ile 17 ilçe ve 68 okulda 10
bin 800 öğrenciye Meteoroloji ve

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkında
tanıtım yapıldığını söyledi.

Bediüzzaman Said Nursi Van’da anlatıldı
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen “Yolumuzu
Aydınlatan Kandiller” projesi
çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı anlatıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen programa; İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Şakir Sığınç, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Rahmi Tekin, İl Milli Eğitim ArGe Birimi çalışanları, öğretmen ve
öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim
tilaveti ile başlayan programın açılış
konuşmasını yapan Milli Eğitim
Şube Müdürü Şakir Sığınç, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip
Ortaokulunda böyle anlamlı bir programın
düzenlemesinin sevindirici olduğunu söyledi.
Yakın tarihin en büyük
İslam alimlerinden biri
olan Bediüzzaman Said
Nursi’nin, ömrünü imana,
Kur’an-ı Kerim’e ve
halkın uyanışı için adayan
değerli bir şahsiyet
olduğunu söyleyen
Sığınç, günümüz

gençliğinin de bu önemli şahsiyet ve
değerin farkında olması gerektiğini
ifade etti.
Bediüzzaman’ın hayatından kesitler
verilen programda, Nursi’nin idealleri, fikir ve düşüncelerini anlatan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim

Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin ise,
Üstad Bediüzzaman’ın ileri görüşlü
bir insan olduğundan bahsetti. Bir
toplumu yok etmenin, yıkmanın üç
temel unsuru olduğunu belirten Doç.
Dr. Rahmi Tekin, bunun aileyi yıkmak, eğitimi yıkmak ve değerleri
yok etmekle mümkün olduğunu
söyledi. Bediüzzaman Said
Nursi’nin yaşamını slayt
sunumla öğrencilere aktaran
Tekin, değerlerine sahip çıkan
bir ailenin, bir toplumun, bir
gençliğin yolunun da aydın
olacağını dile getirdi.
Bediüzzaman Said Nursi’nin
İslam alemi için de önemli bir
değer olduğunu kaydeden
Tekin, Van’ın üstadın hayatında önemli bir yer
edindiğini vurguladı.
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Van’da KCK’nın DTK yapılanmasına
operasyon: 25 gözaltı
Van’da polis ekiplerince yapılan operasyonda, KCK çatısı altında olan
ve örgütün yasama organı DTK
yapılanması içerisinde faaliyet
yürüttüğü değerlendirilen 25 şüpheli
gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, PKK/KCK
silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve
engellenmesine yönelik yapılan
çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20
Mart 2019 günü Müdürlüğümüz
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; KCK çatısı
altında olan ve örgütün yasama
organı DTK yapılanması
içerisinde faaliyet yürüttüğü

değerlendirilen şüphelilere yönelik
yapılan eş zamanlı operasyonda, 25
şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin
ikamet, iş yeri ve üst aramalarında
çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokuman ele geçirilmiştir” denildi.

İpekyolu’nda ‘Sıfır Atık’ dönemi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü
‘Sıfır Atık’ projesi doğrultusunda
ilçe genelindeki okullarda sıfır atık
köşeleri oluşturuyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan
açıklamada, ‘Sıfır Atık’ projesinin
israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak,

yarınlara daha temiz ve daha yeşil
bir dünya bırakmak için atık önleme
yaklaşımı olarak tanımlanan bir
hedef olduğu belirtildi. Açıklamada,
“Bu doğrultuda İpekyolu Belediyesi
öncelikle hizmet binasında başlattığı
sıfır atık köşelerini ilçe sınırlarındaki okullarda da kurarak, öğrencilerimizin ‘Sıfır Atık’ projesine
katkıda bulunmasını sağladı. Kağıt,
plastik ve metal atık kutularından
oluşturulan köşeler, şimdiye kadar
14 okulda kuruldu. Proje kapsamında kalan 98 okulumuzda belirlenen program dahilinde kurulumlar
yapılacak. İpekyolu Belediyesi,
içinde yaşadığımız doğaya karşı duyarlılığını sürdürerek çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerine
düşen görev ve sorumlulukları yerine getirip, gereken malzeme ve
teçhizat desteğini tüm imkanları
doğrultusunda sağlamaktadır” denildi.

15 kişilik minibüste
40 kaçak göçmen çıktı

Van’da Sinan Suruç ve Özgür Alter rüzgarı
“Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri” kapsamında Van’ın sevilen ses
sanatçıları Sinan Suruç ve Özgür
Alter, Vanlılara ve İranlı turistlere
unutulmaz bir gece yaşattı.
Bu yıl 5.’si düzenlenen "Shopping
Fest 2019" alışveriş festivali, renkli
etkinliklerle devam ediyor. Son
olarak ‘Van Büyükşehir Belediyesi
ile Bahara Merhaba Konserleri’,
Vanlı gençleri ve İranlı turistleri
coşturdu. Festival alanında düzenle-

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine
durdurulan 15 kişilik minibüste 40
kaçak göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan
açıklamada, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir
minibüsün durdurulduğu belirtildi.
Minibüs yapılan aramada, 29 Afganistan

ve 11 Pakistan uyruklu olmak üzere
toplam 40 kaçak göçmen ile göçmen
kaçakçılığı yapan R.F. isimli şüpheli
yakalandı.
Gözaltına alınan R.F. isimli şüpheli,
çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, yabancı uyruklu şahıslar ise
gerekli işlemlerinin yapılması için İl
Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısı
nen konserde, ilk
olarak Vanlı ses
sanatçısı Sinan Suruç
sahne aldı. Söylediği
Türkçe ve Kürtçe
şarkılarla gençleri
coşturan Suruç, daha
sonra yerini yine
Van’ın güçlü seslerinden Özgür

Alter’e bıraktı. Soğuk havaya rağmen halaylar çekerek gönüllerince
eğlenen gençler, unutulmaz anlar
yaşadı.
Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri kapsamında 20 Mart Çarşamba günü
saat 19.00’da ise yine festival
alanında Metin Barlık’ın sahne alacağı belirtildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu
illeri için buzlanma ve çığ uyarısında
bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge
genelinde havanın parçalı ve az bulutlu
geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Buzlanma ve don olayı ile
birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer
pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri
civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette

eseceği tahmin ediliyor.
Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da eski 6 ve Muş’ta eski 3,
Bitlis’te eski 7 ve Hakkâri’de eski 5
derece olarak ölçülmüştür. Günün en
yüksek sıcaklıklarının ise Van ve
Bitlis’te 5, Hakkâri’de 7, Muş’ta 8
derece olması beklenmektedir. Bölgemiz
genelinde buzlanma olayı ve yüksek
kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden,
yaşanabilecek olumsuzluklara karşı
vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve
tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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Kar savaşçılarının zorlu mesaisi
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Mart ayının son
haftalarında Van-Bahçesaray
karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede bu yıl çetin geçen kış
şartlarından özellikle yolculuk yapanların etkilenmemesi için gece
gündüz yollara koyulan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı
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Fatih Çiftçi’den Müdür
Sünnetçioğlu’na ziyaret
Gümrük ve Ticaret Eski Bakan Yardımcısı
Fatih Çiftçi, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.
Mahmut Sünnetçioğlu’nu ziyaret etti.
Fatih Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.
Mahmut Sünnetçioğlu’nu ziyaret ederek bir
süre görüştü. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.
Mahmut Sünnetçioğlu, Fatih Çiftçi’nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini
dile getirerek, “Sağlık Bakanlığı nezdinde
çalışmalarımız devan etmektedir” dedi.

tehlikesi ve fırtınaya aldırış
etmeden adeta ezberledikleri yolların açık kalması için gayret gösteriyor. Karayolları 11. Bölge
Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine
bağlı Görentaş Şantiye Şefliği
ekipleri, 12 iş makinesi ile yol
ağını açık tutmak için yoğun çaba
sarf ederek karla mücadeleyi
sürdürüyor.

Van'da kaçak et operasyonu
ekipler, mesai gözetmeksizin kar,
tipi, soğuk hava demeden aralıksız çalışıyor.
Sabahın erken saatlerinde görev
yaptıkları müdürlüğe gelen
ekipler, önce araçlarını soğuk kış
şartları ve yoğun kar yağışına
hazırlıyor.
Halkın yollarda kalmaması için
hemen göreve çıkan ekipler, sorumluluk alanlarındaki VanBahçesaray yolunda 24 saat
esasına göre kar temizleme çalışması yapıyor.
Kar yağışı olan günler başta
olmak üzere haftanın hemen her
günü iş makinelerine binip yola
koyulan ekipler, kar, tipi, çığ

VEDAŞ, aydınlatma çalışmalarına devam ediyor
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.
(VEDAŞ) tarafından Van-Erciş
karayolunda refüj aydınlatma
çalışması yapıldı.
VEDAŞ Van İl Müdürlüğüne
bağlı aydınlatma ekipleri tarafından yapılan çalışma ile Cezaevi
mevkiinden Erciş yönüne yaklaşık 17 kilometrelik refüjde aydınlatma direği dikildi.
580 adet galvanizli aydınlatma direğinin kullanıldığı çalışma, yaklaşık 2 milyon TL’ye mal oldu.
Daha öncesinde bölünmüş karayolu olmadığı için aydınlatma
çalışması yapamadıklarını ifade
eden VEDAŞ Van İl Müdürü
Beytullah Özbayram; “Şehrin
kuzey girişinde karayolları
tarafından refüj yapım çalışması
tamamlandıktan sonra bizim ekip-

lerimiz de aydınlatma çalışmalarına başladı. Van-Erciş
karayolunda aydınlatmaya uygun
bölümlerde yaklaşık 17 kilometre
aydınlatma çalışmasını tamamladık. Yaklaşık 2 milyon TL’ye
mal olan refüj aydınlatma çalışması ile birlikte Van’ımızın kuzey
girişi ışıl ışıl hale geldi. Refüjleri
tamamlanan mücavir alanlardaki
aydınlatma tesisi çalışmalarımız
devam edecektir” dedi.
“2018 yılında sokak aydınlatması
için 4 milyon TL yatırım yapıldı”
Şehir merkezi ve kırsal bölgelerde
de aydınlatma çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden
Özbayram; “Merkez ve kırsal bölgelerdeki aydınlatma çalışmalarımız için özel ekip kurduk.
Muhtarlarımızla koordineli bir

VASKİ’nin elektrik
trafoları tahrip edildi

şekilde aydınlatma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2018 yılı yatırımlarımız
kapsamında bin 18 adet galvanizli
aydınlatma direğinin montajını

yaparak toplam 34 kilometre aydınlatma çalışması gerçekleştirdik. 2018 yılında aydınlatma
çalışmalarına 4 milyon TL harcama yaptık” diye konuştu.

‘Ben Daha Çocuğum’ sergisi devam ediyor
Van İl Jandarma Komutanlığı
tarafından Van Valiliği koordinatörlüğünde erken yaşta
evliliklerin önlenmesine yönelik olarak hayata geçirilen
“Ben Daha Çocuğum” sergisi
devam ediyor.
YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Rahşan Fatma Akgül
tarafından yapılan tasarımların
yer aldığı “Ben Daha

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 adrese
düzenlenen operasyonda kaçak 3 bin 500 kilo et,
4 bin 150 kilo hayvansal ürün ve 300 kilo kuyruk
yağı ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli
şahısların piyasada satışa sunmak üzere yasadışı
yollardan temin ettikleri kaçak et, hayvansal yağ
ve hayvan emvalini sağlıksız ortamda depolayarak satışa sunmak üzere bulundurdukları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen
jandarma ekipleri, Van il merkezinde 5 ikamet ve
3 iş yeri olmak üzere 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde,
yurt dışından yasa dışı yollarla temin edildiği,
kontrolsüz ve faturasız olduğu tespit edilen, hijyen kurallarının olmadığı ortamda muhafaza
edilen 3 bin 500 kilo et, 4 bin 150 kilo hayvansal
ürün ve 300 kilo kuyruk yağı ele geçirildi. Olayla
ilgili olarak 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına
alındı.

Çocuğum” sergisi; İpekyolu
Belediyesi ve Van Devlet Tiyatrosundan sonra Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür
Merkezinde sergilenmeye başlandı. “Mutlu Çocuklar Güçlü
Türkiye” sloganıyla YYÜ
tarafından 19-21 Mart 2019
tarihleri arasında gerçekleştirilen “Eğitim Pratiğimiz ve
2023 Eğitim Vizyonu Kon-

gresi” fuayesinde açılan sergi,
kongrenin ilk gününde katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Jandarma yetkilileri tarafından
serginin hazırlanmasında büyük
pay sahibi olan Öğretim Üyesi
Rahşan Fatma Akgül’e katkılarından dolayı anı plaketi ve jandarma bebekleri hediye edilirken,
serginin önümüzdeki dönemde
Van’ın çeşitli yerlerinde de açılması bekleniyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel
Müdürlüğüne ait su depolarında bulunan elektrik
trafoları, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Son aylarda toplamda 7 adet trafoyu tahrip ederek
malzemeleri çalan faili meçhul kişi veya kişiler
halkı susuzluğa mahkum ederken, VASKİ’yi de
büyük zarara uğrattı. Kırsal kesimde bulunan
VASKİ su depolarında meydana gelen hırsızlık ve
tahrip olayında bazı depoların duvarları
delinirken, bazılarının da camları ve korkulukları
kırılarak hırsızlık gerçekleştirildi. VASKİ yetkilileri, hizmetleri aksatmaya ve sabote etmeye
yönelik gerçekleşen olaylar için savcılığa suç
duyurusunda bulunurken, olayın faillerinin
yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
VASKİ, tahrip edilen trafoları tekrar onararak
halkın susuzluk çekmemesi için gereken tedbirleri
aldı.
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Van’da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2"

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması2" yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, genel asayişin
ve kamu düzeninin devamının
sağlanması, terör örgütlerinin
muhtemel eylemlerinin engellenmesi
ve Nevruz etkinliklerinin huzur ve
güven içerisinde geçmesi amacıyla
Türkiye genelinde, kamu kurum ve
kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak
bulundukları yerlerde 19 Mart
2019 günü 10.00-13.00 saatleri arasında şüpheli şahısların
yoğun olarak bulunabileceği
yerler, metruk binalar, park ve
bahçeler ile bu alanlara açılan
bulvar, cadde ve sokaklarda,
16.00-19.00 saatleri arasında
özellikle vatandaşların yoğun
olarak bulundukları eğlence
ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları

çevreleri ile bu güzergâhlara açılan
bulvar, cadde ve sokaklarda, 20.0022.00 saatleri arasında alışveriş
merkezleri, elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekânları
ile umuma açık yerler ve
çevrelerinde "Türkiye Güven Huzur
Uygulaması-2" gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Mevcut huzur
ve güven ortamının devamının
sağlanması, başta terör, asayiş ve
narkotik olayları ile ilgili suç işleme

Bakan Pekcan Van Mobilya
Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere
Van’a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan Van Mobilya Fuarı’nın açılışını
gerçekleştirdi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere
Van’a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısının
açılışını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri
Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas,
İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı
Kayhan Türkmenoğlu, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Güler, kurum amirleri, oda başkanları ile
birlikte Van Mobilya Fuarının açılışına
katıldı. Burada açılış kurdelesini kesen
Bakan Pekcan, “Van Mobilya Fuarı’nın
hayırlı ve bol kazançlı geçmesini diliyorum” dedi.
Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu

Başkanı Süleyman Güler ise, ikincisini
düzenledikleri Van Mobilya Fuarı’na 40
firmanın katılım sağladığını dile getirerek, “İkinci mobilya fuarımız, 150
markanın sergilenmesi ile start aldı. Şu
ana kadar fuarı yüzlerce kişi ziyaret etti.
Gayet verimli bir fuar oluyor. Biz
herkesin gelip bu fuarı görmesini ve bu
imkanlardan faydalanmasını istiyoruz.
Buradaki amaç bir alışveriş arenası oluşturarak hem yurtiçi hem yurt dışından ziyaretçilerin katılımını sağlamaktır.
Özellikle ekonominin durağan olduğu
dönemde mobilya fuarının, Van
ekonomisine büyük katkısı olacağını
düşünüyoruz” dedi.
İl dışından yaklaşık 300 kişilik bir ziyaretçinin Van'a geldiğini sözlerine
ekleyen Güler, “Bu fuarın bölgede ulusal
ve uluslararası arenada söz sahibi olacağına inanıyoruz. 5 aylık bir çalışmanın
sonucunda bugün fuarımızı açtık. Ben bu
anlamda fuarın ilimize, bölgemize ve
ülkemize hayırlı
olmasını diliyorum” şeklinde
konuştu.
Bakan Pekcan, fuar
alanındaki stantları
gezmesinin ardından Van valiliğine
geçerek Van Valisi
ve Büyükşehir
Belediye Başkan
Vekili Mehmet
Emin Bilmez’i
makamında ziyaret
etti.

amacındakilerin caydırılması, aranan
şahısların yakalanması, varsa suç
delillerinin ele geçirilmesi için
gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet,
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele, Özel Harekât, Trafik,
Narkotik Suçlarla Mücadele ve
Havacılık şubeleri başta olmak üzere
diğer birimlerimizden de personel
takviyesi ile toplam 385 personel, 93
ekip, 1 helikopter, 1 dedektör polis
köpeği katılmıştır. Uygulama neticesinde; 47
umuma açık iş yeri, 338
araç üzerinde yapılan uygulamada 2 bin 318 kişi sorgulanmış, 15 araca cezai işlem
uygulanmış, 2 araç trafikten
men edilmiştir. Mevcut
huzur ve güven ortamının
devamının sağlanması
amacıyla bu zamana kadar
yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla
bundan böyle de devam
edecektir” denildi.

AYKOME Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı
Koordinasyon Merkezinin
(AYKOME) 2019 yılı genel kurul
toplantısı yapıldı. Van Büyükşehir
Belediyesinin toplantı salonunda
gerçekleştirilen toplantıya, Yol
Yapım Bakım ve Onarım Daire
Başkanı Serdar Tarhan, Bilgi İşlem
Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal,
altyapı yatırım kuruluşları ve ilçe
belediyelerinin ilgili birim müdürleri
katıldı. AYKOME 2019 yılı genel
kurul toplantısında kentte yapılacak
kazıların koordineli bir şekilde ilerlemesi için kurum ve kuruluşların
uyum içinde çalışmaları ve yapılacak
çalışmaların kısa sürede tamamlanması gibi konular ele alındı.
Toplantıda ayrıca yatırımların

desteklenmesi amacıyla 2017 ve
2018 yıllarında zemin tahrip bedelleri birim fiyatlarına zam yapılmadığı belirtilerek, 2019 birim
fiyatlarının ise ilçe belediyeleri ve
alt yapı yatırımcı kuruluşlarınca
birim fiyat analizleri yapıldıktan

sonra 17 Mayıs 2019’da yapılacak
genel kurul toplantısında belirlenmesi kararlaştırıldı. Toplantı, birim
müdürleri ile altyapı yatırımcı kuruluşlarının görüş ve önerilerini
bildirmesinin ardından soru-cevap
bölümüyle son buldu.

Jandarmadan ‘güven ve huzur’ uygulaması
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘güven ve huzur’
uygulaması yapıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığı
tarafından vatandaşların huzur ve
güven ortamı içerisinde gündelik
hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla Türkiye geneli ile eş zamanlı
olarak ‘güven ve huzur’ uygulaması
gerçekleştirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından
80 ekip ile birlikte 486 jandarma
personelinin katıldığı uygulama neticesinde 7 bin 276 şahıs ile 4 bin 340
aracın sorgulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından 14 sürücüye 6 bin 94
TL idari para cezası uygulanarak, 4
araç trafikten men edildi.
Yapılan sorgulamalar neticesinde
çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs
yakalanırken, şahıslar hakkında adli
ve idari işlem gerçekleştirildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven
ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak
uygulamalara aralıksız devam edileceği belirtildi.
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Van’da “Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim
Vizyonu” kongresi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü
öncülüğünde Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün organize ettiği "Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim
Vizyonu” kongresinin açılışı gerçekleştirildi.
Van YYÜ'de düzenlenen “Eğitim Pratiğimiz ve
2023 Eğitim Vizyonu” kongresi, saygı duruşu
yapıldıktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başladı. YYÜ Rektörlüğü öncülüğünde Eğitim
Bilimleri Enstitüsü'nün organize ettiği kongrenin
açılışında konuşan YYÜ Rektör Prof. Dr. Peyami
Battal, bu sempozyumun yapılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen
2023 Eğitim Vizyonuyla ilgili toplantıdayken
karar verdiğini söyledi. Rektör Battal, "Toplantıda
arkadaşlara mesaj atarak bir kongre yapmamız
gerektiğini söyledim.
Çünkü Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bizim bir
geleneğimiz var. Türkiye'deki eğitim ile ilgili
bütün sorunlara başından beri biz çok hassas
davrandık ve bu konularda çok ciddi çalışmalar
yaptık. Deprem döneminde birçok sorunla
uğraşırken bile bir eğitim çalıştayı yaptık. Bu
çalıştayın raporlarını da Milli Eğitim Bakanlığına
sunduk" dedi.
Rektör Battal, 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili
olarak Türkiye'deki bilim insanlarını, uzmanları
çağırıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitimle
ilgili konuları tartışıp, bunları yazılı bir eser

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran’daki yasakların kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Bu
yasak listesindeki tercihli ticaret listemizdeki 63
kalem için görüşmeler halindeyiz" dedi. Ticaret
Bakanlığı tarafından DoubleTree by Hilton Hotel
Van’da düzenlenen ‘Esnaf Buluşması’na Bakan
Pekcan’ın yanı sıra Van Valisi ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez,
AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri
Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK
Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba
Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, oda başkanları,
kurum amirleri ve esnaflar katıldı. Bakan Pekcan,
bugün Kapıköy Gümrük Kapısı için bir araya
geldiklerini belirterek, “Şehrimiz ve ülkemiz için
hayırlı, bolluk ve bereket getirmesini temenni
ediyorum. Bu arada hepinizin Nevruz Bayramı’nı
da kutluyorum. 112 milyon dolarlık bir harcama
yapıldı. Çok güzel bir kapı oldu. Kara hudut
kapılarımızda yılda 2 milyon giriş yapılıyor. Bu da
turist demektir. Bu kapının açılmasıyla esnafımızın işleri daha fazla canlanacak, daha fazla
kazanç getirecektir. Aynı kapasitede İran tarafının
da hazır olmasını temenni ediyorum. İran’daki
yasakların kaldırılmasını bizde istiyoruz. Bu yasak
listesindeki tercihli ticaret listemizdeki 63 kalem
için görüşmeler halindeyiz. Razi kapısının tamamlanmasıyla ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.
“Esnaf ve sanatkarlarımızın
yayındayız”
Esnafa çok önem verdiklerini dile getiren
Pekcan, “Göreve gelir gelmez ‘İstişare Kurulu’
kurduk. Gelen talepleri değerlendiriyor, geri
dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız devam edecek.
Cumhurbaşkanımız her zaman esnafın yanında
olmuştur. Bakanlık olarak aynı zamanda taşınmazlarda olduğu gibi taşınır malların teminat
gösterilmesinin önünü açtık. Bundan sonraki
çalışmalarımızda da esnaf ve sanatkarlarımızın
yayındayız” ifadelerini kullandı.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise,
oda başkanlarının çeşitli sıkıntıları dile getirdiğini ifade ederek, “AK Parti döneminde
sorunların nasıl çözüldüğünü de biliyoruz. Biz
şehrimizi nasıl ayağa kaldırabiliriz? 31 Mart’ta
acaba Van’ın esnaf ve sanatkarları da hazır mı? Bir
daha terörle anılmama adına, Van’ın ilim ve irfan
yuvası bir kent olması adına bir çaba gösterebilecek miyiz? Van kazanırsa esnafımız kazanacak”
dedi. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı İsa Berge de, ülkemizin ekonomik can
damarı olan esnaf ve sanatkarın, milletimizin

halinde getirerek Türkiye'nin eğitim sistemini
mercek altına almak istediklerini ifade ederek,
"Bu yüzden bu çalışma, bu kongre çok önemli.
İnanıyorum ki ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında önemli görüşler, önemli konular ortaya

konulacak. Ve bunları da Milli Eğitim
Bakanlığımıza yollayacağız. Bu sempozyumun yapılmasında bize desteğini
esirgemeyen valimize teşekkür ederim.
Ayrıca sempozyumda emeği geçen Van
Büyükşehir Belediyesine, DAKA'ya, Van
Kültür ve Turizm Müdürümüze, ilçe kaymakamlarımıza, ilçe belediyelerimize,
Milli Eğitim Müdürlüğüne, eğitim fakültesi
dekanımıza, bu organizasyonun başından
sonuna kadar zahmetini çeken Doç. Dr.
Fuat Tanhan ve düzenleme kurulu ekibi ile
siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum"
şeklinde konuştu.
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç.
Dr. Fuat Tanhan da, kongreyle ilgili bilgiler
vererek, kongreyi destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Tanhan'ın ardından
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Hasan Tevke
de birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından açılış konferansını
veren Prof. Dr. Necmettin Tozlu, "Eğitim
Vizyonuz Üzerine" başlıklı bir sunum yaptı.
Sunumdan sonra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü tarafından düzenlenen "Çocuk
Geline Hayır" temalı sergi protokol tarafından
gezildi.

Van’da esnaf buluşması

tamamına hizmet verdiğini söyledi. Berge, “İlimizin ticaretinde sosyal, ekonomik ve kültürel
dengeyi sağlayan esnaf ve sanatkarlarımız, önemli
sayıdaki istihdamı ile ekonomiye can katıyor. Ahi
Evran kültüründen geliyoruz. Helal ve haklı
kazancımızla manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Yüzyıllardır süregelen ve dürüstlüğün simgesi olan Ahi Evran teşkilatının üyeleriyiz. Esnaf
ve sanatkarımız her daim kendisine hizmet eden
hükümetinin ve devletinin yanında olmuştur.
Hükümetimiz de her dönemde esnaf ve sanatkârlara yönelik önemli hizmetlere imza atmıştır. Yeni
düzenlemeler için hükümetimize teşekkür ediyoruz. Malumunuz Van; Türkiye’nin Ortadoğu’ya,
Kafkaslara ve Ortaasya’ya açılan kapısıdır. Van
Ekonomi Konseyi olarak bir hafta önce, Kapıköy

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Edremit, Tuşba belediyeleri ile DAKA, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü tarafından desteklenen kongrede;
8 salonda 140 bildiri sunulurken, 13 ayrı oturumda da eğitim vizyonu tartışılacak.
Türkiye'nin farklı üniversitelerinden çok sayıda
akademisyenin katkı sunduğu kongreye Ahi Evran
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya,
YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel,
Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun,
akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

edilen turizm geliri, 2018 yılında toplam 231 miİran ile ticaretin daha verimli olabilmesi için bazı
lyon 942 bin 605 TL olarak tahmin edilmiştir.
uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren
İranlı misafirlerimizin yüzde 83’ünün, Van esBerge, “Bunlar sınır kapısında bürokrasinin
nafına ve halkına karşı memnun olması bizleri
azaltılması, iki kapıda da danışmanlık hizmetsevindirmiştir. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
lerinin verilmesi, sınır ticareti yapılan ürün yelBirliği olarak bu memnuniyeti arttırabilmek adına,
pazesinin genişletilmesi ve İran ile karşılıklı
olarak kotaların yükseltilmesi. Atılacak bu adımlar valimizin katkılarıyla Farsça ve İngilizce kursları
düzenledik. Hedefimiz memnuniyet oranını yüzde
280 kilometre sınırımızın olduğu İran vesilesiyle
100’e çıkarmaktır. İranlı misafirlerimizin memnun
Van’daki işsizliğe en büyük çözüm olacaktır. Bölolmasını sağlayan esnaf ve sanatkarlarımıza ve
geler arasındaki gelişmişlik farkının en aza intüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.
dirilmesi adına 5 ya da 10 yıllığına vergi
“Bakanım göreve başlar başlamaz esnaf ve
muafiyetinin veya vergi indiriminin getirilmesi
sanatkarlarımızı çok önemsediniz, bizlere umut
başta Van olmak üzere bölge illerini de cazibe
oldunuz” diyen Berge, konuşmasını şöyle
merkezleri haline getirecektir. Ayrıca Esendere,
sürdürdü:
Gelincik ve Çilli sınır kapılarının da 24 saat
“Odalarımız ve birliklerimiz esnaf ve sanatkarlara
hizmet vermesi, ekonomik canlanmayı da beraberinde getirecektir. Bakanım, İran'ın uyguladığı hizmet vermeye çalışıyor, ancak daha iyi hizmet
sunabilmek ve sektörel bazda nitelikli işgücü ve
ithalat yasağının kaldırılması için lobi faaliyetleri
kalifiye eleman yetiştirebilmek için yeni düzenyürütülmelidir. Dış ticaret kapsamında olan
akaryakıt, halk tabiriyle mazot ticareti, sınır ticare- lemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Nace kodlarına
getirilen düzenlemenin yanı sıra, birlik ve
tine konu edilen ürünler arasına alınmalıdır. Bu
odalarımız ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapıluygulamanın yapıldığı 1997-1999 yıllarında, ilması önem arz etmektedir. Meslek komitelerinin
imiz büyük bir ekonomik büyüme yaşamıştı.
yer aldığı ticaret odaları benzeri bir konseptin
Böyle bir uygulamaya geçilmesi durumunda, Van
uygulanmasının daha verimli olacağını düşünüyekonomik olarak yeniden canlanacaktır. Bu anoruz. Böylece güçlü birlikler olarak, önemli prolamda İran'a uygulanan ambargo da fırsata
jelere imza atarak esnaf ve sanatkarımıza büyük
çevrilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.
“Farsça ve İngilizce kursları düzenledik, hedehizmetler sunabilme imkanına kavuşmuş olacağız.
fimiz memnuniyet oranını yüzde 100’e çıkarYani diyoruz ki; güçlü esnaf, güçlü Van ve güçlü
maktır”
Türkiye.” Bakan Pekcan, programın ardından
Van'dan ayrıldı.
Van’da 2018 yılında 37 milyon 486 bin dolar ihracat, 48 milyon 349 bin dolar ithalat gerçekleştiğini
kaydeden Berge, “Van’ın 2018 yılında en
çok ihracat yaptığı başlıca ülkeler
sırasıyla; 25 milyon 244 bin dolar ile
İran, 8 milyon 317 bin dolar ile Irak ve 1
milyon 142 bin dolar ile İtalya geliyor.
Van’ın 2018 yılında en çok ithalat yaptığı
başlıca ülkeler sırasıyla; 21 milyon 766
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bin dolar ile İran, 8 milyon 832 bin dolar
ile Yunanistan, 5 milyon 266 bin dolar ile
Azerbaycan ve 4 milyon 721 bin dolar ile
İmtiyaz Sahibi
İspanya oldu. Bu rakamlar da gösteriyor
Mehtap
AKARSU
ki İran, Van’ımız için büyük bir potansiyeldir. İranlı misafirlerimizin Van turSorumlu Yazı İşleri Müdürü
izmine büyük bir katkı sağladığını
biliyoruz. DAKA verilerine göre, 2017
Nihat AKARSU
yılında 421 bin 977 İranlı misafirimiz
Van’a gelirken, bu rakam 2018’de ne
Dizgi ve Baskı
yazık ki İran tarafından yurtdışına çıkış
KERİM OFSET & MATBAACILIK
harcına uygulanan yüksek zamlar neÇarşı İçi PTT Yanı Bahçesaray
deniyle 232 bin 202’ye düşmüştür. Van’ı
Telefon : (0 432) 751 24 24
ziyaret eden İranlı misafirlerimizden elde
e-mail: bahcesaraysesi@hotmail.com

Bahçesaray Sesi Gazetesi
Yerel Süreli Yayın

sınır kapısında incelemelerde bulunduk. Günde 2
bin 500 kişinin giriş ve çıkış yaptığı, ayrıca bin tır
geçiş kapasitesine sahip olan sınır kapımız, sınır
ticareti yapan esnaf, sanatkar ve tüccarımıza umut
kapısı olmuştur. Bu anlamda hükümetimize ve siz
bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
“İran'a uygulanan ambargo da fırsata
çevrilmiş olacaktır”
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Van Özel Çınar Koleji Voleybol takımı,
Türkiye finaline yükseldi
Ağrı’da yapılan Okullararası Yıldızlar Voleybol Müsabakalarına
katılan, Van Özel Çınar Koleji Voleybol Takımı rakipleri olan,
Hakkâri, Artvin ve Bitlis takımlarını
3-0’lık net bir skorla mağlup ederek
elde ettiği grup birinciliği ile Türkiye
finale yükseldi.
Spor Genel Müdürlüğü 2019 faaliyet
programında yer alan ve Ağrı
Merkez Spor Salonunda Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
organize edilen Ağrı, Ardahan,
Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum,
Hakkari, Iğdır, Kars, Siirt ve Van illerinden 22 takım ve 244 sporcunun
katılımı ile gerçekleştirilen, Okullar
arası Yıldızlar Voleybol müsabakalarında Van’ı temsil eden, Özel
Çınar Koleji Okulu rakipleri
Hakkari, Artvin ve Bitlis takımlarını
3-0’lık net bir skorla mağlup ederek
bölge birincisi olarak, ileriki tarihlerde Gaziantep’te yapılacak olan
Türkiye Finallerinde ilimizi temsil
etme hakkı elde ettiler. Van adına
katıldıkları Okullararası Yıldızlar
Voleybol müsabakalarında kızlar kategorisinde grup birinciliği kazanarak, Okullararası Türkiye Voleybol
Finallerine katılma hakkı kazanan,
Van Çınar Koleji Voleybol Beden
Eğitimi Öğretmeni Tekin Çetiner
yaptığı açıklamasında, “İlimiz adına
erkek ve kız takımlarımız ile

katıldığımız Okullararası Yıldızlar
Voleybol Müsabakalarında çekişmeli
ve zorlu karşılaşmalar ile kız
takımımız rakiplerimiz olan Hakkari,
Artvin ve Bitlis’i yenerek kızlar kategorisinde grup birinciliği elde etti.
İleriki tarihlerde Gaziantep’te yapıla-

cak olan Okullararası Türkiye Voleybol Finallerinde ilimizi temsil etmenin mutluluğunu şimdiden
yaşamaktayız. İlimize ve bizlere bu
güzel mutluluğu yaşatan ilimizin file
sultanlarına teşekkür ediyorum.
Okullararası Voleybol Yarı Final

Müsabakalarına katılan
arkadaşlarımıza da şimdiden
başarılar diliyoruz. İlimizde voleybol
branşına vermiş oldukları desteklerinden ve bu tür müsabakalara
katılmamız konusunda her zaman

desteklerini yanımızda hissettiğimiz
başta; Van Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğümüze, Çınar Koleji okulumuzun değerli yöneticilerine ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vanlı güreşçiler Muş’tan 8 madalyayla döndüler

G

ençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından
Muş’ta düzenlenen Okul Sporları
Yıldızlar Güreş Müsabakalarına
katılan Van Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları
8 madalya ile döndüler.
Spor Genel Müdürlüğü tarafından
hayata geçirilen ve Muş Yeni Spor
Salonunda Kahramanmaraş, Bitlis,
Iğdır, Batman, Muş, Van, Şanlıurfa,
Elazığ, Erzurum, Kars, Ardahan, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari ve Siirt illerinden 254 sporcunun katılımı ile
yapılan Okul Sporları Yıldızlar
Güreş Müsabakalarına Van Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü güreşçileri
damgasını vurdu.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
güreşçilerinden 57 kiloda Musa
Oflas ve 85-100 kiloda Ömer Kartal
birinci, 48 kiloda Samet Aydın, 85-

100 İbrahim Alan ve 62 kiloda ise
Yusuf Sönmez ikinci, 41 kiloda
Şefik Türker, 44 kiloda Ali Alkan ve
75 kiloda ise Serdar Güngör
üçüncülük madalyasının sahibi oldu.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Güreş Antrenörü Cahit Cevizci,
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından Muş’un ev sahipliğini
yaptığı ve 15 ilden 254 güreşçinin
minderde ter döktüğü Okul Sporları
Yıldızlar Güreş Müsabakalarına Van
olarak 9 sporcu ile katılım sağladıklarını söyledi.
Cevizci, “Güreşçilerimiz çıktıkları
minderden rakiplerini mağlup ederek ilimize 2 birincilik, 3 ikincilik,
3 üçüncülük madalyası ve bir de
grup birinciliği kazandılar.
İlimiz adına böyle güzel başarılara
imza atarak bizlere bu mutluluğu
yaşatan güreşçimizi bir kez daha
tebrik ediyoruz” dedi.

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

