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FİYATI : 50 Kuruş

Yapılan sunumun ardından konuşan Vali Bilmez, eğitimin birinci öncelik olduğunu ve bu
bölgenin kurtuluşunun eğitimle sağlanabileceğine dikkat çekti.

“Bu bölgenin terör ve cehaletten kurtulması eğitimden geçer”
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez,
eğitimin birinci öncelik olduğunu ve
bu bölgenin kurtuluşunun eğitimle
sağlanabileceğine dikkat çekerek,
“Bu bölgenin terör ve cehaletten kurtulması eğitimden geçer” dedi.
Kurum ziyaretleri kapsamında İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen Vali
Bilmez; Milli Eğitim Müdürü Hasan
Tevke, müdür yardımcıları ve şube
müdürleri tarafından karşılandı. Daha
sonra toplantı salonuna geçen Vali
Bilmez, müdür yardımcıları ve şube
müdürleriyle tanıştı. Vali Bilmez’e
toplantıda slaytlar eşliğinde ilin
eğitim durumu, okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısı, tamamlanan
projeler, devam eden ve ihale aşamasında olan projeler hakkında detaylı bilgi aktarıldı.
haberi sayfa 4’te

Van’da Türkiye-İran Bölgesel
İş Geliştirme Toplantısı

AK Parti Van Milletvekili
Abdulahat Arvas, Van’ın İran
için büyük bir avantaj
olduğunu belirterek,
“Demiryolu, karayolu ve
havayolunu düşündüğümüz
zaman Van ilimiz, İran için
lojistik merkez üssüdür” dedi.
Elite World Van Hotel’de
birçok İranlı iş insanın
katılımıyla “Türkiye-İran
Bölgesel İş Geliştirme
Toplantısı” gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıya
AK Parti Van Milletvekili
Abdulahat Arvas, Van

Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Rektörü Prof. Dr.
Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan
Vekili Cemil Öztürk, Edremit
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Atıf Çiçekli,
Tuşba Belediye Başkanı Doç.
Dr. Fevzi Özgökçe, Doğu
Anadolu Kalkınma Ajansı
(DAKA) Genel Sekreteri
Halil İbrahim Güray, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Aslan, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.4’te

Van’daki camilerde
gül kokusu yükseliyor

Van’ın Tuşba Belediyesi
tarafından hayata geçirilen
“Gül Kokulu Camiler”
projesi kapsamında ilçe
genelindeki camiler tek tek

Van’da ‘2023 Eğitim
Vizyonu’ çalıştayı
Van’ın Tuşba İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘2023 Eğitim Vizyonu’ çalıştayı
gerçekleştirildi.
TED Kolejinde düzenlenen çalıştaya; İl Milli
Eğitim Müdür Vekili
Osman Ayşin, Tuşba İlçe
Milli Eğitim Müdürü
Muhlis Ceylani, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi (YYÜ)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müdürü Doç. Dr. Fuat
Tanhan, YYÜ
akademisyenleri, eğitimci
ve STK yetkilileri katıldı.
devamı sayfa 2’de

Muşlu 300 çiftçiye süt
sığırcılığı eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (DAKA), Doğu
Anadolu Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi (DAP
temizlenerek gül suyu
İdaresi), Van Yüzüncü Yıl
sıkılıyor. Tuşba Belediyesi Üniversitesi (YYÜ), Muş
Çevre Koruma ve Kontrol Tarım ve Orman İl MüdürMüdürlüğünün “Gül
lüğü ile Muş ve ilçelerinde
Kokulu Camiler” slotarım ve hayvancılık
ganıyla başlattığı temizlik alanında faaliyet gösteren
çalışmaları çerçevesinde
üretici birliklerinin işbirbaşta merkez mahalleler
liğiyle tarımsal üretimde
olmak üzere, ilçe genelinde beşeri sermayenin geliştirbulunan tüm camilerin iç
ilmesine yönelik faaliyetler
ve dış mekan temizliği
kapsamında Muşlu çiftçilere
düzenli olarak yapılıyor.
yönelik süt sığırcılığı eğitimdevamı 4’te
leri verilmeye başladı. 5’te

Eski devlet hastanesinin
arsası satıştan kaldırıldı
Van’da uzun zamandır satışıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesi sınırları
içerisindeki Eski Devlet Hastanesi’nin arsasının satışı Ak Parti Van
Milletvekilleri, il yönetimi ve
Belediye Başkan Adayı Necdet Takva’nın girişimleri sonucu durduruldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Emlak Dairesi tarafından 29 ilde
satışa çıkarılan arsalar arasında Van
eski Devlet Hastanesi’nin boş arsası
da bulunuyor.
devamı sayfa 2’de

İpekyolu Belediyesinden
800 kursiyere 10 bin kaynak kitap
Van’ın İpekyolu Belediyesi,
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıkları
çerçevesinde sürekli eğitim
merkezi bünyesindeki 800 kursiyere 10 bin adet kaynak kitap
dağıtımı yaptı.
Geçtiğimiz yılki YKS sınavında
138 kursiyerini çeşitli üniversitelere yerleştirerek büyük bir
başarıya imza atan İpekyolu
Sürekli Eğitim Merkezine bir
ziyaret gerçekleştiren İpekyolu
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Cemil Öztürk,
kaynak kitapların dağıtımını
yaptı. devamı 5’te
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Van’da ‘2023 Eğitim
Vizyonu’ çalıştayı

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından ‘2023 Eğitim
Vizyonu’ çalıştayı gerçekleştirildi.
TED Kolejinde düzenlenen çalıştaya; İl Milli Eğitim Müdür Vekili
Osman Ayşin, Tuşba İlçe Milli
Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Fuat Tanhan, YYÜ
akademisyenleri, eğitimci ve STK
yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan çalıştayda konuşan İl Milli
Eğitim Müdür Vekili Osman Ayşin,
“2023 Eğitim Vizyonu; sabır, emek,

geçen herkese teşekkür ediyor,
çalıştayın ilimize ve ülkemize
hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Tuşba İlçe Milli Eğitim
Müdürü Muhlis Ceylani ise,
2023 Eğitim Vizyonu’nun
temel amacının; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış
ve bu donanımı insanlık
hayrına sarf edebilen, bilime
sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler
yetiştirmek olduğunu kaydetti.
Ceylani, “Unutulmamalıdır ki
her eğitim sistemi, öğretmen-

lerin omuzlarında yükselir ve hiçbiri
öğretmeninin niteliğini aşamaz.
İnsan merkezli, öğretmen
temelli, kavramda evrensel,
uygulamada yerli; esnek, beceri
ve görgü odaklı; hesap verebilir,
sürdürülebilir bir ilkesel duruş
sergilemekle tecessüm edecektir” ifadelerini kullandı.
Çalıştayda konuşan YYÜ Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Fuat Tanhan’ın da bir
konuşma yapmasının ardından
İlçe Proje Koordinatörü Hakan
Durğun tarafından 2023 Eğitim
Vizyonu genel hatlarıyla anlatıldı. Çalıştay; 18 çalışma
grubunda 140 katılımcının sorun
analizi çalışmaları ile sona erdi.

samimiyet ve fedakârlık
isteyen ve eğitim öğretim
konusundaki atılım ve
şahlanış stratejimizin yol
haritasını ifade etmektedir. Türkiye’nin artık
eğitim öğretim alanında
sıçrama yapma, nicelikten niteliğe bir şahlanışı
ve hamleyi gerçekleştirme zamanı
gelmiştir. Bugün burada
Bakanımızın 2023
Vizyon Belgesinin tüm
paydaşlarla paylaşılması
adına toplandık. Eğitimi
bir bütün olarak ele almamız gerekir. Bu anlamda çalıştayda emeği

Van merkezli FETÖ operasyonu: 9
gözaltı
Van merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı
terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda
9 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan
açıklamada, Van Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma
kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör
örgütünün askeri mahrem yapılanması
içerisinde faaliyet yürüten mahrem
imamların örgüt içerisinde faaliyet
yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve
kripto şifreleme yöntemlerinin Van’daki
faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt
üyesi olan 8’i muvazzaf ve 2’si ihraç
olmak üzere 10 personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada,
“Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerimizce; 22 Ocak 2019 günü

Van merkezli Ankara, İstanbul, İzmir,
Adana, Diyarbakır, Denizli, Kars ve
Kilis illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak
gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin ise
yakalama çalışmaları devam etmektedir.
Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı
terör örgütü üyesi şüpheliler, Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından
adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

Kitap arasında eroin sevkiyatı

V

an’ın Gürpınar
ilçesinde yapılan
çalışmalar sonucunda
kitapların arasında zulalanmış
ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470
gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada,
Gürpınar ilçesindeki Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı önünde KOM Şube
Müdürlüğü ekiplerince
yapılan yol kontrol uygulamasında
bir minibüsün durdurulduğu belirtildi.
Yolcu minibüsünde seyahat eden bir
şahsın hareketlerinden şüphele-

nilmesi üzerine eşyalarında yapılan
aramada, çantasında bulunan kitapların arasında zulalanmış ve teneke
içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette
2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü,
doğu illeri için buzlanma ve çığ
uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge
genelinde havanın parçalı bulutlu
geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde
buzlanma ve don olayı ile birlikte
yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik
olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın, güneyli yönlerden hafif,
yer yer orta kuvvette eseceği beklen-

Eski devlet hastanesinin arsası satıştan kaldırıldı
sonucu durduruldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak
Dairesi tarafından 29 ilde satışa
çıkarılan arsalar arasında Van eski Devlet Hastanesi’nin boş arsası da bulunuyor. Van’da son günlerde gündem
olan ve sosyal medyada sıkça satışın
durdurulması yönünde yapılan paylaşımlar üzerine yetkililer harekete geçti.
TOKİ’ye yapılan müracaatlar sonrası,
TOKİ yaptığı açıklamada arsanın satıştan çekilmesine karar verildiğini
duyurdu.
TOKİ’nin konuyla ilgili
açıklaması şöyle:

Van’da uzun zamandır satışıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesi sınırları
içerisindeki Eski Devlet Hastanesi’nin

25 Ocak 2019 Cuma

arsasının satışı Ak Parti Van Milletvekilleri, il yönetimi ve Belediye Başkan
Adayı Necdet Takva’nın girişimleri

“İdaremizce yapılan değerlendirmede;
satışa sunulacak taşınmazlardan Van İli
İpekyolu İlçesi Tepebaşı Mahallesi’nde
bulunan 27 ada 13 parsel nolu taşınmazın satıştan çekilmesi uygun
görülmüştür.”

mektedir. Bu gece gerçekleşen en
düşük sıcaklıklar; Van’da eksi 6,
Bitlis’te eksi 14, Hakkâri’de eksi 10
ve Muş’ta eksi 8 derece olarak
ölçülmüştür.
Günün en yüksek sıcaklıkları ise
Van’da 3, Bitlis’te eksi 2, Muş’ta
eksi 2 ve Hakkâri’de eksi 2 derece
olması beklenmektedir. Bölgemiz
genelinde buzlanma olayı ve yüksek
kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve
yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Oğluna uyuşturucu taşıtan baba tutuklandı

Van'da polisin yolcu minibüslerinde yaptığı uygulama esnasında 15 yaşındaki
Y.K.'nin üzerinde 28,80 gram Afyon
sakızı ele geçirildi. Y.K. ifadesinde
uyuşturucunun babasına ait olduğunu
söyledi. Gözaltına alınan baba V.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri
sabah saatlerinde yolcu minibüslerinde
rutin uygulamalarından birini gerçek-

leştiriyordu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, durumundan
şüphelendikleri Y.K.'yi araçtan indirerek
kaba üst araması gerçekleştirdi. Üzerinde 28,80 gram Afyon sakızı çıkan
Y.K. gözaltına alınarak İlçe Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü. Y.K. ifadesinde
uyuşturucunun babası V.K.'ye ait
olduğunu söyledi. Gözaltına alınan baba
V.K. ise, tutuklanarak cezaevine konulurken, Y.K. serbest bırakıldı.
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Van’da Türkiye-İran Bölgesel
İş Geliştirme Toplantısı
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat
Arvas, Van’ın İran için büyük bir
avantaj olduğunu belirterek,
“Demiryolu, karayolu ve havayolunu
düşündüğümüz zaman Van ilimiz,
İran için lojistik merkez üssüdür”
dedi. Elite World Van Hotel’de birçok
İranlı iş insanın katılımıyla “Türkiyeİran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen
toplantıya AK Parti Van Milletvekili
Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr.
Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı
ve Belediye Başkan Vekili Cemil
Öztürk, Edremit Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli,
Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr.
Fevzi Özgökçe, Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel
Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Aslan, STK temsilcileri ve iş insanları
katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat
Arvas, İpek Yolu güzergahında bulunan İran ve Türkiye’nin komşuluk ilişkilerinin yıllardır hiç bozulmadığını
belirtti. Van ilinin İran için büyük bir
avantaj olduğunu ifade eden Milletvekili Arvas, “İran ile sınır kenti
olmanın avantajları çok fazladır.
Demiryolu, karayolu ve havayolunu
düşündüğümüz zaman Van, İran için
lojistik merkez üssüdür. Biz İran’ın
Van’da bir konsolosluk açmasının
karşılıklı ticaretlerin gelişmesine
katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Van, İran’ın teknolojik ürünlerini
dışarıya pazarlaması konusunda bir
cazibe merkezi konumundadır” diye
konuştu.
"Van ilimiz İran için büyük bir
avantajdır"
Siyasi nedenlerden dolayı dünyanın
İran’a ambargo uyguladığı sırada
Türkiye’nin İran’a sahip çıktığını ve
ambargo uygulamadığını ifade eden
Arvas, “Bizler elimizden geldiği
kadar komşu ve kardeş ülke olan
İran’a kapılarımızı açıyoruz. Ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
İran’ın hammaddelerini dünyaya
pazarlama noktasında Van ilimiz İran

için büyük bir avantajdır. Van’ın bu
avantajları ise İran’ın emrindedir. İran
ile ticaret yapma noktasında her
zaman hazırız. Biz Kapıköy Gümrük
Kapısında modernizasyon çalışması
yaparken, İranlı siyasilerinin de bu
konuda bir adım atmalarını istiyoruz”
şeklinde konuştu.
“İran ile ilişkilerimizi geliştirmek
için var gücümüzle çalışmaktayız”
Tarih boyunca doğu bölgesinin İran
sınır bölgeleri arasında ticaret ve
sosyal ilişkilerin öteden beri
sürdüğünü dile getiren DAKA Genel
Sekreteri Halil İbrahim Güray ise,
“Ajansımızın görev alanı Van, Bitlis,
Hakkari ve Muş illerini kapsamaktadır. Türkiye ile İran arasındaki

toplam 560 kilometrelik sınırın 300
kilometresi Van’da olmak üzere
büyük bölümü ajansımızın görev
alanı içerisinde bulunmaktadır.
Kapıköy, Razi ve Esendere sınır
kapıları, demiryolu hattı ve iki karayolu ana güzergahı, bölgemiz sınırları
içerisinde yer almaktadır. Tarih
boyunca bölgemizle İran sınır bölgeleri arasında ticaret ve sosyal ilişkiler olagelmiştir. Bugün de bu ilişkiler
devam etmekte ve biz de bu ilişkileri
daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız” dedi.
“Şu anki ticaret hacmi istenilen
seviyede değildir”
Türkiye ve İran cumhurbaşkanlarının
gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret
hacmine ulaşmak için kamu, özel sek-

tör ve sivil toplum kuruluşlarının
işbirliği yapması gerektiğinin altını
çizen Güray, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye ve İran ülkelerinin toplam
yüzölçümü Avrupa coğrafyasının
neredeyse yarısına, toplam nüfusları
ise Avrupa nüfusunun neredeyse 5’te
1’ine denk gelmektedir. Bu kadar
büyük potansiyeli, tarihi ve kültürel
kardeşliği olan önemli iki komşu ülke
için şu anki ticaret hacmi istenilen seviyede değildir. İki ülke arasında ortalama 10 - 12 milyar dolar civarında
olan ticaret hacmi, gerek iki ülkenin
potansiyeli ve gerekse de iki ülkenin
cumhurbaşkanlarının gösterdiği 30
milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
bakımından ne yazık ki yetersizdir.

Cumhurbaşkanlarının gösterdiği
ticaret hacmine ulaşmak için kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte elbirliğiyle
çalışması ve çaba göstermesi gerekmektedir.
Bugün gerçekleştirilen toplantı da bu
çabalardan biridir ve inşallah iki ülke
yararına olacak sonuçlar doğuracaktır.”
“İran’ın Türkiye’ye ihtiyacı var”
Türkiye ile İran arasında kurulacak
bir ortak organize sanayi bölgesinin
her iki ülkenin de büyümesine,
gelişmesine ve kalkınmasına büyük
katkı sunacağına dikkat çeken OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Aslan da, “Hammadde kaynakları ve
özellikle petrol ve petrol türevi ham-

madde kaynakları bakımından zengin
ve ucuz olan İran’ın Türkiye’ye ciddi
bir şekilde ihtiyacı var. İran yıllardır
batılı devletlerin siyasi ve özellikle
ekonomik baskısıyla karşı karşıyadır.
Yüksek teknolojik üretim yapamamakta, yapsa bile pazarlama
konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Hammaddesi bol ve mühendislik olarak da iyi seviyelerde olan İran,
batılıların ambargo ve siyası baskıları
sonucu markalaşmada da zayıf
kalmışlardır. Özellikle son zamanlardaki ABD ambargosu İran
ekonomisini çökertme noktasına getirmiştir. Ülkenin ulusal parasının
diğer ülke dövizlerine karşı olan sert
düşüşü, ülkenin ödemeler dengesinin
bozulmasına ve satın alma gücünün
zayıflaması sonucu devalüasyona yol
açmıştır. İşte burada Türkiye ile
Türkiye’de kurulacak bir ortak OSB,
İran’dan gelecek ucuz ve bol hammaddenin Türkiye’nin sahip olduğu
imkanlarla orta yüksek ve yüksek
teknoloji ile üretilen ürünler, ülkemizin markalaşmadaki tecrübelerinden
de istifade edilerek ulusal ve uluslararası pazarlarda yerini alacaktır”
diye konuştu.
“Van, İran ile bu ortak OSB’nin
kurulacağı en uygun yerdir”
İran ile Türkiye arasında ticaret işbirliği açısında faaliyet gösterecek bir
organize sanayi bölgesi konusunda
Van ilinin en uygun yer olduğunu altını çizen Aslan, şunları kaydetti:
“Siz dünyanın en kaliteli ürününü
İran markası ile üretirseniz uluslararası piyasalarda pazarlamada
ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Ama
Türkiye markası ile ürettiğiniz her
ürün dünyanın her tarafından istediğiniz pazarı bulabilirsiniz. Van kentimiz, İran ile bu ortak OSB’nin
kurulacağı en uygun yerdir. İlimiz,
İran İslam Cumhuriyetine en yakın ve
en uzun sınır hattına sahiptir. Yakında
tam kapasite ile ülkenin en modern
gümrük kapısına sahip olacak ilimiz,
ülkenin en avantajlı kentidir. Lojistik
imkanlar açısında son derece verimli
bir ulaşım ağına sahip ilimiz, üretilen
ürünün zamanında teslimatında hiçbir
aksama yaşatmayacak olanaklara
sahiptir.”

Moloko Coffee Bistro Restaurant Van Şubesi açıldı
Moloko Coffee Bistro Restaurant Van Şubesi,
yoğun bir katılımla hizmete açıldı. 30 yıllık kahve
ustalığı ile Türkiye’de 450 noktaya organik gerçek
kahve üretimi gerçekleştiren Moloko, yeni ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile sektörde popüler mekanlar arasında yerini alacak yeni şubesini Van’da
hizmete açtı. Van Adliye Sarayı karşısında kurulan
kafenin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK
Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, AK
Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Necdet Takva, AK Parti ilçe belediye başkan adayları, SP Van İl Başkanı Özay İlhan, CHP İl Başkanı
Mehmet Kurukçu, STK temsilcileri ile çok sayıda
davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Van Valisi
ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet
Emin Bilmez, “Bölgemiz inşallah bundan sonra
turizmden daha çok pay alacak ve huzurla anılacak
bir kent olur. Rabbim hayırlı kazançlara vesile kılsın” dedi. Moloko Coffee Bistro Restaurant’ın Van
şubesi ile sektörde farkındalık oluşturacağını ifade
eden marka kurucusu Süreyya Cugnis ve Fatih
Sami Şahin, Moloko’nun marka gücü, vizyonu ve
birikimleri Van şubesi ile gözler önüne serildiğini
söyledi. 2018 yılının ekim ayı sonu hayata geçirilen Van Moloko Coffee Bistro Resturant’ın 2 bin
metrekare iç mekan ve 700 metrekare dış mekan

kullanıma sahip olduğunu dile getiren Cugnis ve
Şahin, “Moloko Coffee Bistro Resturant, 450 kişilik oturum kapasitesi, 100 kişilik toplantı alanı ve
50 çocuk kapasiteli oyun parkuru ile misafirlerini
ağırlamaya başladı. İç mekandaki konsept ayrıcalığı, seçkin menü çeşitliliği ve geniş ürün satış

yelpazesi ile gıda ve içecek sektöründe fark oluşturuyor” ifadelerini kullandılar.
“Kahve ile hayatı birleştirdik”
30 yıllık kahve deneyimine sahip köklü bir firma
olduklarını da dile getiren Cugnis ve Şahin,
“Endüstriyel üretimden uzak, tamamı ile organik
yöntemlerle en iyi kahve çekirdeklerini kavurarak,
kahvenin gerçek tadını sunuyoruz. Bununla beraber
çeşitli bitki çayları (organik), sıcak ve soğuk içe-

cekler ve organik salep üretiyoruz. Şu ana kadar
450 noktaya ulaştık. Mağazalaşma sürecimiz ise
2015 yılında başladı. İlk olarak coffee shop
tarzında ilerledik, ardından dünya mutfağını ekleyerek şubeleşmeye devam ettik. Van’da ise üzerinde
uzun süre çalıştığımız; gerek Ar-Ge, Ür-Ge çalışmaları, gerekse müşterilerimizin talepleri ve zamanın ihtiyaçları ile yeni konseptimizi oluşturarak
hizmet ve faaliyetlerimize başladık. 2 bin metrekarelik alana sahip Van şubemizi; iş dünyası,
aileleri, akademik ve eğitim camiası, bayanlar,
çocuklar ve yaşlılarımıza varıncaya kadar geniş
kitlelere hitap edecek bir konseptte oluşturduk. 100
kişilik toplantı ve organizasyon salonu ayrıca konumlandırdık, burada tam profesyonel donanımlar
mevcut, böylece gerek iş dünyası gerek eğitim
dünyasına veya bireysel ve çok amaçlı ihtiyaçlara
hizmet verme imkanı oluşturduk” diye konuştular.
Van Moloko Coffee Bistro Restaurant yatırımcısı
Ümit Esengül de, Van’da gerçekleştirdikleri
yatırımdan ve böylesine kapsamlı bir mekanı Van
halkına kavuşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, Moloko’yu Van halkına kavuşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Açılış kurdelesinin kesilmesi ve işletmenin
gezilmesi ile devam eden tören, ikramlarla sona
erdi.

3
Anne ve bebeği karlı dağlar
aşılarak hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Çatak ilçesinde doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan anne ve bebek, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından karlı dağlar
aşılarak hastaneye ulaştırıldı.
Çatak ilçesi Narlı Mahallesi Bahozan mezrasında
ikamet eden Hatun Naz isimli kadın, doğum yaptıktan sonra bebeği ile birlikte rahatsızlandı.
Mezranın yolu kardan kapalı olduğu için anne ile
bebeği hastaneye götürülemeyince yakınları yetkililerden yardım istedi. İş makinelerinin mezraya
ulaşması zaman alacağından, Van Sağlık İl
Müdürlüğünden paletli ambulans talep edildi.
Van'dan 1'i paletli 3 ambulansla yola çıkan
UMKE, yolun açık olan kısmına kadar geldi.
Diğer araçlar kar ve uçurum bulunan yola giremeyince bunun üzerine UMKE'nin paletli ambulansı harekete geçti. Uçurum bulunan yolda
güçlükle ilerleyen paletli ambulansa, önden yaya
olarak ilerleyen bir kişi yol gösterdi. Çığ tehlikesi
bulunan 4 kilometrelik yolu açarak mezraya
ulaşan ekipler, anne ve bebeğini alarak mahallede
bekleyen ambulansa ulaştırdı. Çatak Devlet Hastanesine 7 saatlik çabanın ardından ulaştırılan
anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Hasta yakınları ise olumsuz hava şartlarına rağmen yardıma koşan ekiplere teşekkür
etti.

Zabıta ve itfaiye personeline
‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye personeline
‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi.
Van Büyükşehir Belediyesinin personeline yönelik
eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık
İşleri Daire Başkanlığı tarafından göreve yeni başlayan
itfaiye ve zabıta personeline iki günlük ‘İş Sağlığı ve
Güvenliği’ eğitimleri verildi.
Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda verilen
eğitime 87 itfaiye ve 37 zabıta memuru katıldı. İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sibel Dicle tarafından verilen eğitimlerde; iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, kapsamı, risk değerlendirmesi, iş kazaları ve önleyici
tedbirler gibi konularda detaylı bilgiler verildi.
Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona
erdi.

Bil Koleji yönetimi
basınla bir araya geldi
Bil Koleji Van Kampüsü Müdürü Abdul Menav Hemedoğlu ve öğretmenler, kentteki basın mensuplarıyla bir
araya geldi. Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Bil Koleji Van Kampüsü
Müdürü Abdul Menav Hemedoğlu, Van’ı tanıtmaya
katkı sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti. 20182019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini dolu dolu
geçirdiklerini dile getiren Hemedoğlu, okul olarak şu an
500 öğrenciyle çalıştıklarını, önümüzdeki dönemde bu
sayıyı 650’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Hemedoğlu, “Dolu dolu bir eğitim yarıyılı yaşamış olduk. Bu
süre içerisinde öğrencilerimizle eğitimin her yönüyle ilgili uygulamalar gerçekleştirdik. Yıl boyunca yüzme,
spor ve sanatsal anlamda bir takım etkinlikler gerçekleştirdik. Bir öğrencimiz karate spor dalında bölge birincisi oldu. Satrançta iyi derecelerimiz var. Yaptığımız
deneme sınavlarında Türkiye çapında derece alan
öğrencilerimiz var. Velilerimize sıcak ve rahat bir ortam
oluşturma adına bir takım uygulamalarımız oldu. Bu
sayede okul olarak son iki yıllık hedeflerimize ulaşmayı
başardık” dedi.
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“Bu bölgenin terör ve cehaletten kurtulması eğitimden geçer”
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez,
eğitimin birinci öncelik olduğunu ve
bu bölgenin kurtuluşunun eğitimle
sağlanabileceğine dikkat çekerek,
“Bu bölgenin terör ve cehaletten kurtulması eğitimden geçer” dedi.
Kurum ziyaretleri kapsamında İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen
Vali Bilmez; Milli Eğitim Müdürü
Hasan Tevke, müdür yardımcıları ve
şube müdürleri tarafından karşılandı.
Daha sonra toplantı salonuna geçen
Vali Bilmez, müdür yardımcıları ve
şube müdürleriyle tanıştı. Vali
Bilmez’e toplantıda slaytlar
eşliğinde ilin eğitim durumu, okul,
derslik, öğretmen ve öğrenci sayısı,
tamamlanan projeler, devam eden ve
ihale aşamasında olan projeler
hakkında detaylı bilgi aktarıldı.
Yapılan sunumun ardından konuşan
Vali Bilmez, eğitimin birinci öncelik
olduğunu ve bu bölgenin kurtuluşunun eğitimle sağlanabileceğine
dikkat çekti. Bu anlamda eğitimcilere büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Bilmez, “Bu bölgenin

Van’daki camilerde
gül kokusu yükseliyor
Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından hayata
geçirilen “Gül Kokulu Camiler” projesi kapsamında ilçe genelindeki camiler tek tek temizlenerek gül suyu sıkılıyor.
Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünün “Gül Kokulu Camiler” sloganıyla başlattığı temizlik çalışmaları
çerçevesinde başta merkez mahalleler olmak
üzere, ilçe genelinde bulunan tüm camilerin iç
ve dış mekan temizliği düzenli olarak
yapılıyor. Tuşba Belediye Başkanı Fevzi
Özgökçe’nin talimatıyla haftanın 3 günü
çalışma yapan ekipler, camilerin sağlıklı ve
hijyen olması için ellerinden gelen gayreti
gösteriyor. Cami içini baştan sona en ince
ayrıntısına kadar özveriyle temizleyen ekipler,
temizlik sonrası arkalarında gül kokulu
camiler bırakıyor.
“Hoş kokuları tercih ediyoruz”
Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden görevli Abdulaziz Kurt, ilçe
sakinlerinin ibadetlerini daha sağlık bir ortamda eda etmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti. Temizlik malzemesi olarak
genellikle özel kokuları tercih ettiklerini ifade
eden Kurt, “Tuşba Belediyesi olarak camilerimizi temizlerken birçok temizlik malzemesi
kullanıyoruz. Özellikle hoş kokuları tercih
ediyoruz. Bu sayede hem caminin hoş kokmasını hem de hijyenik olmasını sağlıyoruz.
Halkımızın temiz ve nezih bir ortamda ibadet-

lerini yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
Temizliğimizi haftanın 3 günü yapıyoruz. Bu
şekilde cuma öncesi camilerimiz temiz
kalıyor” dedi. Camilerde yaptıkları temizlik
çalışmasından dolayı olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Kurt, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Belediye Başkanımız Fevzi
Özgökçe, halkımızın manevi bir ortamda
ibadetini gerçekleştirirken aynı zamanda o ortamın temiz olmasına çok önem veriyor. Bu
konuda özellikle cami imamları ile halkımızdan olumlu dönüşler alıyoruz.”
“Görevimizi özenle yapmaktayız”
Cami temizliğini büyük bir keyifle yaptığını
dile getiren temizlik işleri görevlilerinden
Şahin Olcay ise “Cami temizliğimiz Tuşba
Belediyesi kurulduğundan bu yana düzenli
olarak yapılmaktadır. Bize de bu güzel görev
düştüğü için minnettarız. Cami temizliği olması dolayısıyla görevimizi daha özenli yapmaktayız. Bu yüzden vatandaşın olumlu
tepkileriyle karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Van'da 41 kilo eroin ile 10 bin
euro ele geçirildi
Van merkez İpekyolu ilçesinde polis
ekipleri tarafından 2 araçta yapılan
aramada 41 kilo 306 gram eroin ile
10 bin Euro ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu
tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar

kapsamında narkotik polisi, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Haydarbey Sokak üzerinde
oluşturdukları uygulama noktasında
durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki minibüste arama yapıldı.
Narkotik Madde Arama Köpeği
Zeyna ile birlikte yapılan detaylı
aramada; birinci minibüste 3 adet
poşet içerisine 80 paket halinde
toplam 41 kilo 306 gram eroin
maddesi, ikinci minibüste ise
10 bin Euro ele geçirildi. Elde
edilen uyuşturucu madde ve
Euro ile ilgili olarak Ş.A. ve
M.F. isimli 2 şahıs “Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde Ticareti
Yapmak/Uyuşturucu Madde
Nakletmek” suçundan gözaltına
alınırken, soruşturma çok yönlü
devam ediyor.

terör ve cehaletten kurtulması
eğitimden geçer. İyi yöneticilerle
eğitimin kalitesi de artar. Onun için
makamda oturan değil, alanda,
okulları ziyaret eden yöneticilere
ihtiyaç var. Sizler, sık sık okulları ziyaret edin, öğretmenlerin, öğrencilerin sıkıntılarını dinleyin.

Öğretmenleri motive edin. Tek hedefimiz eğitim olmalı. Daha güzeli ortaya koymak için çaba göstereceğiz.
Herkes taşın altına elini koymalı”
dedi.
Vali Bilmez, toplantının ardından
hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretini
tamamladı.

Van’da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması
Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal
mahallelerdeki hasta kurtarma ve
karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım
Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri,
kırsal mahallelerde etkili olan tipi
nedeniyle mahsur kalan hastaları
kurtarma ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettiriyor. Ekipler, Ağrı’nın Diyadin
ilçesine bağlı Dedebulak Mahallesi
Şahinbey mezrasında doğum hastası
olan Müslüme Altınparmak için 4 saatlik zorlu bir çalışma yaptı. Yolu açan
karla mücadele ekipleri, sağlık ekip-

lerinin mezraya ulaşmasını sağladı.
Düşük yaptığı belirlenen hasta,
Çaldıran Devlet Hastanesine
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çatak’ın Narlı Mahallesi’nde de
doğum yapan Hatun Naz rahatsızlandı.

Yakınları 112 Acil Servis ekiplerine
haber verdi. 112 Acil Servis ve UMKE
ekipleri, tipiden dolayı mahalleye
ulaşamayınca devreye karla mücadele
ekipleri girdi.
Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile hasta
kadın ve bebeği sağlık ekiplerine
ulaştırıldı.
Öte yandan, Gevaş ilçesine bağlı
Daldere-Anaköy-Töreli grup yolu,
İpekyolu ilçesi Gövelek Mahalle yolu,
Bahçesaray Özbeyli mezra yolu ile
Başkale hudut yolları tipi nedeniyle
ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak
için yoğun çaba sarf eden ekipler,
yemeklerini kar üzerinde yiyerek çalışmalarını sürdürdü.

Vali Bilmez’den kamu kurumlarına ziyaret
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl
Müftülüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgilendirme
aldı.
Vali Bilmez’in ilk ziyareti, İl
Müftülüğüne oldu. Yeni hizmet binası önünde Müftü Nimetullah
Arvas, merkez ilçe müftüleri ve şube
müdürleri tarafından karşılanan Vali
Bilmez, bilgilendirmenin yapılacağı

salona geçti. Din hizmetleri, eğitim
hizmetleri, mali işler, personel durumu ve farklı alanlardaki birçok
çalışma ve projelerle ilgili olarak
Vali Bilmez’e sunum yapıldı.
Sunumun ardından konuşan Vali
Bilmez, toplum üzerindeki etkisine
dikkat çektiği din adamlarının
yaşam tarzlarıyla örnek olması
gerektiğini ifade etti. Müftülük
tarafından yapılan çalışmaların ve hayata geçirilen
projelerin çok değerli
olduğunu belirten Vali
Bilmez, özellikle cami-çocuk
buluşması projesinin önemini
vurguladı.
Vali Bilmez, "4-6 yaş grubu
çocuklarımıza camilerde
eğitim verilmesi, dini konularda bilgi sahibi olmaları ve
çocuk seslerinin camilerde
yankılanması çok önemli bir
iş. Bu konuda çok iyi çalışmalar yapılıyor” dedi.
Vali Bilmez, sonraki ziyaretini
de İl Sağlık Müdürlüğüne
gerçekleştirdi.
Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu tarafından karşılanan
Vali Bilmez, bir süre Müdür
Sünnetçioğlu’nun makamında
sohbet etti. Daha sonra slaytlar
eşliğinde Van’daki sağlık

hizmetleri, yapılan çalışmalar, hastaneler, personel sayısı, hasta potansiyeli, yatak sayısı gibi birçok
konuda Vali Bilmez bilgilendirildi.
Bilgilendirmede Halk Sağlığı
Hizmetleri ile Kamu Hastaneleri
başkan ve yardımcıları da hazır bulundu. Vali Bilmez, bilgilendirmenin
ardından günün anısına fotoğraf çektirerek ziyaretini tamamladı.

5

Bahçesaray Sesi

25 Ocak 2019 Cuma

Muşlu 300 çiftçiye süt sığırcılığı eğitimi
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(DAKA), Doğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi (DAP
İdaresi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Muş Tarım ve Orman
İl Müdürlüğü ile Muş ve ilçelerinde
tarım ve hayvancılık alanında
faaliyet gösteren üretici birliklerinin işbirliğiyle tarımsal üretimde beşeri sermayenin
geliştirilmesine yönelik faaliyetler
kapsamında Muşlu çiftçilere yönelik süt sığırcılığı eğitimleri verilmeye başladı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP
Çiftçi Eğitim Merkezinde uygulamalı eğitim almak üzere gruplar
halinde misafir edilen çiftçiler, 5
gün boyunca sığır ırkları ve damızlık seçimi, süt ineklerinde kızgınlık takibi ve suni tohumlama, gebe
ineklerin bakımı ve beslenmesi,
buzağıların bakımı ve beslenmesi,
süt ineklerinin laktasyon dönemi
bakımı ve beslenmesi, süt ineklerinde makineli sağım ve meme
sağlığı, sığır barınakları, hastalıklarla mücadele, aşılama ile sağlıklı
süt ve süt ürünleri üretimi konularında Prof. Dr. Suphi Deniz önderliğinde YYÜ öğretim
görevlilerinden teorik ve pratik
eğitimler alarak Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi yerleşkesinde bulunan

Van’da yaban hayvanlarına
yem desteği

50 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikte uygulamalar gerçekleştiriyorlar. Muş Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği, Muş Süt
Üreticileri Birliği, Muş Koyun ve
Keçi Yetiştiricileri Birliği, Bulanık-

Malazgirt Süt Üreticileri Birliği, Muş Kırmızı Et Üreticileri
Birliği ve Muş Manda
Yetiştiricileri Birliği
ile işbirliği içerisinde
gerçekleştirilen
eğitimlere şu ana
kadar 66 çiftçi
katılırken, mart ayı
sonuna kadar toplam
300 önder çiftçinin
eğitim alması
amaçlanıyor.
Eğitimlerin sonucunda çiftçilerin
özellikle süt sığırcılığında verim ve
kalite konularında daha fazla bilgi
ve tecrübe kazanarak üretim kapasitelerini artırmaları hedefleniyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri,
yüzlerce kuş türünün yaşadığı
avlak ve sulak alanlara kış şartları
nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar 14.
Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl
Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk
ve sert geçen kış aylarında doğal
yaşam alanlarında bulunan yabani

canlıların hayatta kalabilmesi için
yem bırakma çalışmasına başladı.
Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç
kalan yaban hayvanları için yem,
bayat ekmek ve pazar artığı
bırakma çalışmaları devam ediyor.
Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine
yardımcı olmak üzere, yemleme
çalışmaları kış boyunca aralıksız
devam edecek.

İpekyolu Belediyesinden 800 kursiyere 10 bin kaynak kitap
Geçtiğimiz yılki YKS sınavında 138 kursiyerini çeşitli üniversitelere yerleştirerek büyük bir başarıya imza atan ,
İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezine bir ziyaret gerçekleştiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Cemil Öztürk, kaynak kitapların dağıtımını yaptı.
Van’ın İpekyolu Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
(YKS) hazırlıkları çerçevesinde
sürekli eğitim merkezi bünyesindeki 800 kursiyere 10 bin adet kaynak kitap dağıtımı yaptı.
Geçtiğimiz yılki YKS sınavında
138 kursiyerini çeşitli üniversitelere yerleştirerek büyük bir
başarıya imza atan İpekyolu
Sürekli Eğitim Merkezine bir ziyaret gerçekleştiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Cemil Öztürk, kaynak kitapların
dağıtımını yaptı. Beraberindeki
İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü

Şükrullah Yavuzer ve İpekyolu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam
Sanat Okulu Müdürü Zafer
Kayakeser ile sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet eden Öztürk,
geçen yılın sınav sonuçlarına
bakıldığında kısa sürede ciddi
başarılar elde edildiğini vurgulayarak, “Öğrencilerimizin çabalarının karşılığını almaları bizleri
çok mutlu etti. Bu yıl da sınava
girecek gençlerimizin hayatlarına
yön verecek bu zorlu sınavda her
türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda belediyemizin
imkanlarını seferber ederek, 10 bin

kaynak kitabı ücretsiz olarak gençlerimizle buluşturmaktan mutluyuz” dedi. Öztürk, sürekli eğitim

merkezinde dönem sonuna kadar
her öğrenciye 55 deneme sınavı
uygulanacağını ve her branşta 10

bin adet yaprak testin ücretsiz
olarak kursiyerlere dağıtılacağını
belirtti.
Kursiyerler de, geleceklerine yön
verecek böylesine önemli bir sınav
öncesinde İpekyolu Sürekli Eğitim
Merkezinden aldıkları ücretsiz
hizmet ve destekten ötürü İpekyolu
Kaymakamı ve Belediye Başkan
Vekili Cemil Öztürk’e ve tüm ilgililere teşekkür ettiler. Başkan
Vekili Öztürk, daha sonra sürekli
eğitim merkezi yönetici ve öğretmenleri ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi alarak görüş
alışverişinde bulundu.

VASKİ’den Çatak ilçesine 10 milyonluk yatırım
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ)
Genel Müdürlüğü tarafından Çatak ilçesine
10 milyon TL maliyetle ileri biyolojik arıtma
tesisi kuracak.
VASKİ, ilçelerin altyapı hizmetlerinin eksiksiz olmasına yönelik projeler yürütürken,
ayrıca ilçelerin arıtma tesislerine kavuşması
için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu
çalışmalar çerçevesinde yürütülen yoğun
programlar sonunda Çatak ilçesine de
ileri biyolojik arıtma tesisinin kurulması
için ihale yapıldı. İller Bankası Genel
Müdürlüğünce Ankara’da geçen ay
içinde yapılan ihalesi yapılan 10 milyon
TL bütçeli Çatak İlçesi Arıtma Tesisinin
kısa sürede yapımına başlanması hedefleniliyor.
Yapılacak yeni arıtma tesisisin tam donanımlı bir işletim sistemine sahip ola-

cağı, ilçenin 2050 yılına kadar olan nüfus
yoğunluğuna yetecek şekilde tasarlandığı
açıklandı. Ayrıca, tesisin çevreye dost bir
tasarımla planlandığı ve ilçede atık suların
artık çevredeki doğaya karışmasına izin verilmeden yüzde 100 arıtılarak doğasıyla
meşhur Çatak’ın gelecek nesillere temiz bir

şekilde bırakılması hedefleniyor.
VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş,
bütün çabalarının halkın geleceği
için tedbir almak olduğunu belirterek, “Biz yatırımlarımızı her
alanda sürdürüyoruz. Çatak’ta
hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor.
Geçen hafta içinde yine
orayı ziyaret ederek çalışmaları denetledik. Arıtma
tesisi Çatak ilçesi için elzem
bir yatırımdı. Yıllardır beklenen hizmete kavuşturuyoruz. Çatak ilçesinin doğal
yapısını ve çevreyi korumak
için azami gayret gösteriyoruz. Bu yatırım Çatak ilçesine hayırlı olsun” şeklinde
konuştu.

Bahçesaray Sesi Gazetesi
Yerel Süreli Yayın
25 Ocak 2019 Yıl :8 Sayı : 806

İmtiyaz Sahibi
Mehtap AKARSU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nihat AKARSU

Dizgi ve Baskı

KERİM OFSET & MATBAACILIK
Çarşı İçi PTT Yanı Bahçesaray
Telefon : (0 432) 751 24 24
e-mail: bahcesaraysesi@hotmail.com

Van Altayspor öğrencileri kahvaltıda buluştu
Van Altayspor Kulübünde eğitim
gören minik sporcular kahvaltıda bir
araya geldi.
Bir kahvaltı salonunda düzenlenen
etkinliğe Edremit Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli,
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş
Nurullah Kıylık, AK Parti Edremit
Belediye Başkan Adayı İsmail Say,
Van Altayspor Doğu Anadolu Bölge

lirterek, böyle bir oluşumun başlatılmasında emeği geçen herkese
teşekkür ettiler.
Van Altayspor Doğu Anadolu Bölge
Koordinatörü Ali Erhan Sağdinç de,
Van’da 125 lisanslı sporcularının
olduğunu ifade ederek, “İlk yılımız
olmasına rağmen bu sayıya ulaşmak
bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şu
anda Van’da 13, 14, 15, 17 ve 19 yaş

tayspor olarak kendilerine karne
hediyesi olarak böyle bir kahvaltı
düzenledik.
İnşallah bundan sonra da bu tür
etkinliklerimiz devam edecektir. Ben
bu anlamda katılım sağlayan protokole ve gerek sporda gerekse
eğitimde gösterdikleri başarıdan

Koordinatörü Ali Erhan Sağdinç,
antrenör ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte minik sporcularla bol bol sohbet eden Kaymakam ve Belediye
Başkan Vekili Atıf Çiçekli, karnelerinden dolayı öğrencileri tebrik
etti.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş
Nurullah Kıylık ve Belediye Başkan
Adayı İsmail Say ise, ilçede
başlatılan oluşumun güzel olduğunu
ve pırıl pırıl gençlerin yetiştiğini be-

dolayı tüm sporcularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Kahvaltının ardından Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Atıf Çiçekli tarafından düzenlenen
öğle yemeğinde bir araya gelen
öğrenciler, daha sonra at çiftliğini
gezdiler.

gruplarında yarışıyoruz ve her yaş
grubunda da ilk üçteyiz. Her yaş
grubunda ilk üçte olmak bizleri
memnun ediyor, ancak hedefimiz her
yaş grubunda birinci olmaktır” dedi.
Kulüp bünyesinde yetişen sporcuların eğitimlerinde de gösterdiği
başarının takdire şayan olduğunu
dile getiren Sağdinç, “Öğrencilerimizin sporun yanında eğitimlerinde de
başarılı olmaları ve karnelerinin iyi
olması nedeniyle bizlerde Van Al-

ATLETİZMCİLERİMİZ ANTALYA'DA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
Antalya’da düzenlenen Okullararası
Kros Türkiye Şampiyonasına Van
adına katılan, Erciş Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu atletizm takımı 18 takım
ve 124 sporcu arasında en yakın rakibine 52 puan fark atarak Yıldız Erkekler
kategorisinde takım olarak Türkiye
Şampiyonu oldular.Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen Okullar arası Kros Türkiye
Şampiyonasına katılan Erciş Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) erkek
atletizm takımı en yakın rakibine 52
puan fark atarak yıldız erkekler kategorisinde ilimize birincilik kupası ile
döndüler.
Van’lı sporcular, atletizm branşında da
başarıdan başarıya koşmaya devam
ediyor. Birçok başarı kazanmış Vanlı
atletler, bu kez de Antalya'da rüzgar
gibi eserek kendilerinden sıkça bahsettirdiler.Van’da Gençlik ve Spor İl

Müdürlüğü organizasyonluğunda
gerçekleştirilen Okullar arası Kros
Yarışmasında Van il birincisi olan
Erciş Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu, 15 Ocak 2019 tarihinde Antalya’da yapılan Okullar arası Kros
Türkiye Şampiyonasına katılmaya
hak kazandı.15 Ocak 2019 tarihinde
Antalya’da yapılan Okullar arası
Kros Türkiye Şampiyonasına
katılan, Erciş Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu atletizm takımı 18
takımdan 124 sporcunun katılım
sağladığı yarışmada en yakın rakibine 52 puan fark atarak yıldız
erkekler kategorisinde Türkiye Birinciliği Kupasının Sahibi
oldular.Antalya’da yapılan Kros
müsabakalarını değerlendiren Erciş
YİBO Beden Eğitimi Öğretmeni
Muğdat Öztürk, aldıkları başarının
kendileri için oldukça önemli

olduğunu söyledi. En yakın rakiplerine
52 puan fark attıklarını vurgulayan
Öztürk, "Bu derece ile Türkiye finallerine de katılacağız inşallah. Okulumuz
son 3 yıldır azimli, disiplinli ve düzenli
çalışmaların meyvesi olarak Okullar
arası Kros Türkiye Şampiyonasında birincilik kupasını hiç kimseye kaptırmayarak yolumuza devam ediyoruz.
Sporcularımızın bu yarış sonrası kendilerine olan güveni oldukça arttı. Türkiye
finalinde ise iyi bir derece ile Van’a
döneceğimize sonuna kadar inanıyoruz.
İlimiz adına bu zorlu ve çekişmeli yarışmalara katılarak ter döken ve yarışan tüm
sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu
yarışmalara katılmamızda emeği geçen
başta; Erciş Kaymakamımız Nuri
Mehmetbeyoğlu’na, Van Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğümüze, ve emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."
İfadelerini kullandı.
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