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YIL : 9

SAYI : 823

FİYATI : 50 Kuruş

4 günde 18 bin İranlı geldi
Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de
geçirmek için son dört günde 18 bin İranlı turist,
Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Van’a giriş yaptı.
Nevruz tatilini fırsat bilen İranlılar, Saray ilçesinde
modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Sınır
Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmaya devam

ediyor. Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Saray
Kaymakamlığı ve Gümrük Müdürlüğü yetkilileri,
sınır kapısından giriş yapan turistlerin Nevruz'unu
kutlayarak lokum ikram edip karanfil verdi.
Açıklamalarda bulunan Van Kültür ve Turizm
Müdürü Muzaffer Aktuğ, İran'da Nevruz tatilinin

başlamasıyla Van sokaklarında turist yoğunluğu
görüldüğünü kaydetti.
Muzaffer Aktuğ, "Son dört günde 18 bin İranlı
Van’a giriş yaptı. Gelen turist sayısının çok daha
fazla olmasını bekliyoruz.
devamı sayfa 4’te

8 yıldır ağır
hasarlı evde
yaşıyorlar

Van Kedisi Güzellik
Yarışması
Van’da bu yıl 5.’si düzenlenen Shopping Fest etkinlikleri kapsamında yapılan
'Van Kedisi Güzellik
Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.
Van Valiliği öncülüğünde
Büyükşehir Belediyesi,
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü, İpekyolu

Belediyesi, Van TSO ve
DAKA’nın katkılarıyla 1529 Mart tarihleri arasında
düzenlenen Shopping Fest
kapsamında kentteki bir
alışveriş merkezinde 'Van
Kedisi Güzellik Yarışması'
düzenlendi.
3’te

Van’da fotosafari
Vadi Doğa Sporları Kulübü ile Fujifilm yetkilileri, Van’da ilkini düzenledikleri Fotosafari ile
fotoğraf severleri buluşturdu.
Vadi Doğa Sporları Kulübü ve Fujifilmin organizasyonu ile yapılan Fotosafariye, amatör ve profesyonel toplamda 55 fotoğraf sever katıldı.

Van’ın Edremit ilçesinde kahvaltı ile başlayan
etkinlik, Fuji Film yetkilileri; Ümit Erdem ve
İbrahim Barun’un çekim için yanlarında getirdikleri fotoğraf makinelerinin özellikleri ve fotoğrafçılık hakkında teknik bilgilerin
verilmesiyle devam etti. haberi 5’te

2 Nisan geleneksel
Van gecesi

Van
Büyükşehir
Belediyesi 50 yeni
durak kurdu

Van Büyükşehir Belediyesinden
İŞ-KUR personeline eğitim semineri
Van’ın düşman işgalinden
kurtuluşunun 101. yıl
dönümü kapsamında bir
grup gönüllü tarafından
"3. Geleneksel Van
Gecesi" düzenleniyor.
Bir gurup gönüllüler
tarafından oluşturulan
'Mavi Fularlı'lar gurubu
tarafından organize edilecek olan gecede, yöresel
yemekler, çay ve kavurga
ikramı ile şiir, mani,

yarışma ve bol müziğin
olacağı Van gecesinde sürpriz konuklar da olacak.
Geceyi düzenleyenlerden
Necmi Beyde, amaçlarının
Van’ın düşman işgalinden
kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle, Vanlıları ve Van
dostlarını bir araya getirecek güzel bir gece düzenlemek olduğunu belirtti.
haberi sayfa 4’te

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan
Küçükgündüz ailesi, BDP’li
belediyenin 43 yıllık emsal parseli
imara kapatmasından dolayı 8
yıldır ağır hasarlı binada korku
içinde yaşıyor.
İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye
Mahallesi’nde yaşayan 3 nüfuslu
Küçükgündüz ailesinin 2011
yılında meydana gelen deprem
sonucu evlerinde ağır hasar meydana geldi. Ancak dönemin BDP’li
İpekyolu Belediyesinin arsayı
imara kapatmasından dolayı aile, 8
yıldır ağır hasarlı 5 katlı binanın
zemin katında yaşamak zorunda
kaldı.
devamı sayfa 2’de

V

an
Büyükşehir
Belediyesi,
bünyesinde
çalışan İŞ-KUR
personeline yönelik “Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi
verdi.
Büyükşehir
Belediyesi Sağlık
İşleri Daire
Başkanlığına

bağlı İş Sağlığı ve
Güvenliği Şube
Müdürlüğü
tarafından,
Toplum Yararına
Çalışma Programı
(TYÇP) kapsamında İŞ-KUR
üzerinden Van
Büyükşehir
Belediyesinde istihdam edilen personele yönelik
eğitim semineri
düzenlendi. 5’te

Van Büyükşehir Belediyesi,
kent merkezi ve 7 ilçede 50
yeni otobüs durağı kurulumu
yaptı. Van Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı tarafından durak
kabini bulunmayan mahallerle
ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma
ile İpekyolu, Edremit, Tuşba,
Erciş, Gürpınar, Özalp ve
Gevaş ilçelerindeki 50 noktaya
modern otobüs durakları kuruluyor. haberi sayfa 2’de

Van’da paraşüt
kazası:

1 ölü
2’de

2
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8 yıldır ağır hasarlı evde yaşıyorlar
Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan
Küçükgündüz ailesi, BDP’li
belediyenin 43 yıllık emsal parseli
imara kapatmasından dolayı 8
yıldır ağır hasarlı binada korku
içinde yaşıyor.
İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye
Mahallesi’nde yaşayan 3 nüfuslu
Küçükgündüz ailesinin 2011
yılında meydana gelen deprem
sonucu evlerinde ağır hasar meydana geldi.
Ancak dönemin BDP’li İpekyolu
Belediyesinin arsayı imara kapatmasından dolayı aile, 8 yıldır ağır

hasarlı 5 katlı binanın zemin katında
yaşamak zorunda kaldı. Özelikle ikinci kattaki kolon ve kirişlerde
büyük yarıkların oluştuğu, duvarlarının yıkıldığı binada korku içinde
yaşayan aile, durumun çözümü için
avukatsız 17 dava açarken, 7 de
soruşturma açıldı. Açılan dava ve
soruşturmalardan sonuç alamayan
aile, tapulu arazilerinin imara açılması için Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’la görüşme talep
etti. Konuya ilişkin konuşan arsa
sahiplerinden Ali Küçükgündüz,
ağır hasarlı binada 8 yıldır yaşamak
zorunda kaldıklarını belirtti.
Binalarının 2011
yılında meydana
gelen depremlerde büyük zarar
gördüğünü ifade
eden
Küçükgündüz,
"2011 yılında
meydana gelen
Van depreminde
binamız ağır
hasar aldı. Bizler
de bu ağır hasarlı
binada 8 yıldır oturmaktayız. Burada oturma sebebimiz, BDP’li
İpekyolu Belediyesinin emsal olan
parselimizin tanımaması ve imara
kapatmasıdır.
Bu yüzden davalar açmak zorunda
kaldık. Dava sürecinde avukat verilmediğinden dolayı bütün
davalarımıza avukatsız girdik. Bu
hususta çeşitli kurumlara verdiğimiz
dilekçelerden herhangi bir cevap

alamamaktayız" dedi.
"Dosya hakimi eve girmeye
tereddüt etti"
Yargı sürecinde dosya hakiminin
bile eve girmeye tereddüt ettiği binada 8 yıldır çaresizce yaşamak
zorunda kaldıklarını dile getiren
Küçükgündüz, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"İçinde çatlağı, türlü türlü
haşeresinin olduğu evde 3 kişilik
ailemizle yaşamak zorunda
kalmışız.
Yarın ne olacağını bilmemekteyiz.
Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın şehrimize gelip,
halkımıza hitap edeceğini biliyoruz.
Cumhurbaşkanımızdan yardım talep
etmekteyiz."
"Binanın kanuna aykırı herhangi
bir sorunu yok"
43 yılık imara açık arsasının imardan düşürerek yok edilmeye
çalışıldığını ifade eden ev sahibi
Mustafa Sadık Küçükgündüz ise,
"Evimizin tapusu ve ruhsatı var. 43
yıl önce imarı da çözülmüş, imara
açılmış, ruhsatı verilmiş, bütün
vergileri aksatılmadan ödenmiş, binanın kanuna aykırı herhangi bir
sorunu yok. Sorunu olmamasına
rağmen bana özel kamulaştırma
gönderilmiş.
Bu süreçte yargıya başvurduk, ancak
bu davalarımdan hala sonuç alamamaktayım. Bunu yüksek mahkemeye de sunmama rağmen herhangi
bir sonuç alamadığımdan dolayı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’dan acil randevu istemekteyim" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi 50 yeni durak kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, kent
merkezi ve 7 ilçede 50 yeni otobüs
durağı kurulumu yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Daire Başkanlığı tarafından durak
kabini bulunmayan mahallerle ilgili
çalışma başlatıldı. Çalışma ile
İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş,
Gürpınar, Özalp ve Gevaş
ilçelerindeki 50 noktaya modern

otobüs durakları kuruluyor. Edremit ilçesi
Erdemkent Mahallesinde
montajına başlanan durakları inceleyen Van
Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanı
Kemal Mescioğlu, ilçe
belediyeleri, mahalle
muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda
çalışma
başlattıklarını
söyledi. Çalışma
ile 7 ilçedeki 21
mahalleyi modern
otobüs duraklarına kavuşturacaklarını belirten
Mescioğlu, “Ekiplerimiz çalış-

malarına bugün Edremit ilçemizde
başladı. Van Büyükşehir Belediyemize ait logomuzun basılı olduğu
durak kabinlerimiz tek tek monte
ediliyor. İnşallah önümüzdeki hafta
içinde bu çalışmamız tamamlanacak. Ayrıca gelen talepler
doğrultusunda durak ihtiyacı olan
diğer mahallelerimiz de tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılacak”
diye konuştu.

10 kilo 250 gram sıvı eroin
ele geçirildi
Van’ın Edremit ilçesinde
şüphe üzerine arama yapılan
otomobilin lastik içlerine şambrellere zulalanmış 10 kilo 250
gram sıvı eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, 23 Mart
günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince Edremit ilçesi
Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine 07
plakalı bir otomobilin durdurulduğu belirtildi. Otomobilde,
narkotik madde arama köpeği 'REXO' ile
birlikte yapılan detaylı aramada; lastik
içlerine şambrellere zulalanmış toplam
10 kilo 250 gram sıvı eroin maddesi ele
geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde

ile ilgili olarak R.U. ve D.İ. isimli 2
şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde
ticareti yapmak/uyuşturucu madde
nakletmek' suçundan gözaltına alınırken,
soruşturmanın çok yönlü olarak devam
ettiği belirtildi.

Markete molotoflu ve ses bombalı saldırı

Van merkez İpekyolu ilçesinde
hizmet veren bir markete, kimliği
belirsiz kişi ya da kişiler tarafından
ses bombası ile molotofkokteyli
atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit
Fehim Arvasi Mahallesi Meteoroloji 15. Sokak'ta şubesi bulunan bir markete kimliği belirsiz
kişi ya da kişiler tarafından ses
bombası ve molotofkokteyli
atıldı.
Markette kısa süreli çıkan
yangına Van Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri,
müdahale etti. Kısa sürede olay yerine giderek inceleme yapan polis,
saldırıyla ilgili geniş çaplı inceleme
başlattı.

Van’da paraşüt kazası: 1 ölü
Van’ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütü
yaptığı sıra ters rüzgar neticesinde iplerin dolanması sonucu Van Gölü’ne
düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Gevaş ilçesinde bağlı Altınsaç Mahallesi’nde paraşütle uçuş yapan 42 yaşındaki
Ercan İşbiyar, uçuş esnasında ters rüzgar
neticesinde iplerin dolanması sonucu
Van Gölü’ne düştü. Arkadaşlarının jandarmaya ve bölgedeki balıkçılara haber
vermesi üzerinde bölgeye ekip sevk
edildi. Yapılan çalışmalar sonucu İşbiyar, su içerisinde bulunarak sahilde bekletilen ambulansa götürüldü. Sağlık
ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen İşbiyar hayatını kaybetti.

Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu

Başkan Yay, down sendromlu Sümeyye’yi yalnız bırakmadı
Kızılay Muradiye Şube
Başkanı Selçuk Yay, 21 Mart
Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü nedeniyle
Sümeyye Aydoğan’ı evinde
ziyaret ederek çeşitli
hediyeler verdi.
Başkan Selçuk Yay, 21 Mart
Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü nedeniyle
Yenişehir Mahallesi’nde
ikamet eden Aydoğan
ailesinin down sendromlu kızları Sümeyye Aydoğan’ı (5)
evinde ziyaret ederek çeşitli
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hediyeler verdi. Başkan
Yay ve beraberindekiler,
Sümeyye ile ilgilenerek
bir süre oyunlar oynadılar.
Başkan Yay, 21 Mart
Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek,
“Eksik değil sadece bir
kromozom fazlalar.
Dünyaya kattıkları güzelliğin farkındayız. Her
zaman Kızılay olarak
yanındayız” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu
Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10'uncu yılı
dolayısıyla Van’da mevlit okutuldu.
25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'dan mitingden dönerken
bindiği helikopterin düşmesi sonucu
yanındakilerle birlikte hayatını
kaybeden BBP merhum Genel
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol
arkadaşlarının vefatının yıldönümü

dolayısıyla Hazret-i Ömer Camii’nde mevlit okutuldu.
İkindi namazı öncesi okutulan
mevlitte tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilendi.
Mevlit programına BBP Van İl
Başkanlığı teşkilatı, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma
Vakfı Van İl Başkanlığı üyeleri ile
vatandaşlar katıldı. Mevlit, okunan
ilahi ve duaların ardından sona erdi.
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Van Kedisi Güzellik Yarışması
Yasemin Özdemir'in 'Sezar' isimli
kedisi ise üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda katılımcılara sertifika verilirken, ödüllerinin ise 2
Nisan Van'ın düşman işgalinden
kurtarılışının yıldönümünde verileceği belirtildi.Burcu Utkaner
Kaval, yarışmaya katıldığı için
mutlu olduğunu belirterek, tüm
Van kedilerinin birbirinden güzel
olduğunu söyledi. Kaval, "Birinciliği beklemiyorduk. İlk kedimizin ismi açıklandığında çok

Van’da bu yıl 5.’si düzenlenen
Shopping Fest etkinlikleri kapsamında yapılan 'Van Kedisi
Güzellik Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.
Van Valiliği öncülüğünde
Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü, İpekyolu
Belediyesi, Van TSO ve
DAKA’nın katkılarıyla 15-29
Mart tarihleri arasında düzenlenen
Shopping Fest kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde 'Van

3
İç çamaşırındaki uyuşturucuyla
uçağa binmek isterken yakalandı

Van’da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu
maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Mart günü Ferit Melen Havalimanı
Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen
Y.A. isimli şahsın giriş kontrol noktasında
bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması
yapıldığı belirtildi. Aramada, iç çamaşırı
içerisinde 4 paket halinde toplam 208 gram
metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde
edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Y.A.
isimli şüpheli gözaltına alınarak, çıkarıldığı
adli makamlarca tutuklandı.

144 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Bir gözü mavi diğer gözü
sarı renkli Van kedileri, kırmızı

halıda bir birleriyle yarışırken,
vatandaşlar ise büyük ilgi gösterdi.
Yarışmanın sonunda 95 tam puan

alan Burcu Utkaner Kaval'ın
'Spak' isimli kedisi birinci, Fatih
Demir'in 'Etli Mama' isimli kedisi
ikinci ve geçen yılın birinci olan

şaşırdık. Büyük mutluluk yaşıyorum. Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” dedi.

İmam Hatipli hafızlar bölge birinciliği için yarıştı
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez,
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından
İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları
arasında düzenlenen, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması finaline
katıldı. Vali Bilmez, genç hafızların
gelecekte dünyaya nizam verme
adına büyük bir sorumluluğu
olduğuna dikkat çekti.
Van Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışmaya Van,
Hakkari, Bitlis, Siirt, Şırnak,
Mardin, Diyarbakır illerinden imam
hatip lisesi ve ortaokullarından 11
hafız katıldı. Burada konuşan Vali
Mehmet Emin Bilmez, hafızlık
yarışmasının Milli Eğitim Bakanlığı Din Hizmetleri tarafından
yapılmasının önemine dikkat çekerek, bu organizasyonun kendisini
çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Genç hafızların gelecek için umut
olduğunu anlatan Vali Bilmez, ”Ben
ve benim yaşımdaki insanlar bu
gördüğüm manzara karşısında ne
kadar şükretsek azdır. Milli Eğitim
Bakanlığı Din Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Türkiye genelinde hafı-

zlık yarışması düzenliyor. Bu çok
önemlidir. Sizin geldiğiniz Hakkari,
Bitlis, Siirt, Şırnak, Diyarbakır,
Mardin gibi illerimiz 1800’lü yıllarda bölgesine, Ortadoğu’ya ilim

saçan kentlerdi. Her biri, birer
medrese ve tasavvuf ocağıydı. Ama
bugün geldiğimiz noktada belki de
Ortadoğu’nun en çok sekülerleşen
kentleri oldu. 100 yıldan fazladır bu

bölgede bu yapıyı çökertmeye
yönelik özel projeler uygulandı. İnşallah aynı kentler, bölgesine ve
dünyaya ilim, irfan, medeniyet,
hoşgörü ve tasavvuf kültürünü
yayan yerler olur. Sizler o küllerden
tekrar doğan filizler olursunuz. Sorumluluğunuz çok fazla. Bölgemizin yapısı bozulmuş. Kentler
değerlerden, örf, adet, geleneklerden uzaklaşmış. Bu kentler tekrar
geçmişine sahip çıkıp ışık saçan
kentler olmalı. Ama aynı zamanda
da pozitif ilimlerle donatılmış insanlarla eskisinden güç alan, yeni
dönemin argümanlarıyla da bölgesine, coğrafyasına, dünyaya nizam
verenler olursunuz. Bu etkinliğe
öncülük eden Başta Milli Eğitim
Bakanlığına ve emeği geçen
herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan
Tevke’nin de, selamlama konuşması yaptığı yarışma hafızların Kuran’ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Programa, ilçe milli eğitim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve
aileleri de katıldı.

İpekyolu’nda çevre temizliğinde yeni bir adım
Van merkez İpekyolu Belediyesi,
daha temiz ve yaşam standartlarına
uygun bir çevre için bu kez de seyyar çöp arabalarını yeniledi.
İpekyolu Belediyesi, çarşı
merkezinde görevli temizlik personellerinin kullandığı seyyar çöp arabaları çalışma esnasında
oluşturdukları görüntü ve gürültü
kirliliğinden dolayı çevreyi ve
vatandaşları rahatsız ediyordu. Bu
doğrultuda İpekyolu Belediyesi eski
seyyar çöp arabalarını değiştirerek

yerine 50 adet plastik, tekerlekli,
daha modern ve daha kullanışlı seyyar çöp arabalarını personellerine
dağıtarak, hizmete sundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan
İpekyolu Belediyesi, “İçinde
yaşadığımız doğaya karşı duyarlılığını sürdürerek daha temiz
yarınlarımız için üzerine düşen
görev ve sorumlulukları yerine getirmekte, gereken malzeme ve
teçhizat desteğini tüm imkanları ile
sağlamaktadır” denildi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde 144 kilogram
kaçak tütün ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri,
İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; yurda yasadışı yollardan sokulduğu
tespit edilen toplam 144 kilogram kaçak
tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi
O.D. hakkında "4733 Sayılı Kanun'a
Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı”
denildi.

Jandarma ekipleri 9 bin 211
paket kaçak sigara ele geçirdi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla
mücadele çalışmaları kapsamında 9 bin 211 paket
kaçak sigara ele geçirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı
ekiplerince, şüpheli şahsın Saray ilçesi Bakışık
Mahallesi, İran sınır hattında at sırtında yükler ile
giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine yapılan
müdahale sonucunda 3 bin 790 paket kaçak sigara
ve 1 adet dürbün ele geçirildi.
Öte yandan Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı
ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol
faaliyetinde 2 bin 471 paket, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol
emniyet ve kontrol faaliyetinde ise 2 bin 950
paket olmak üzere toplamda 9 bin 211 paket
kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 17 şüpheli şahıs yakalanarak
gözaltına alındığı belirtildi.
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4 günde 18 bin İranlı geldi
Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz
tatilini Türkiye'de geçirmek için son
dört günde 18 bin İranlı turist,
Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Van’a giriş
yaptı.
Nevruz tatilini fırsat bilen İranlılar,
Saray ilçesinde modernizasyonu
tamamlanan Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmaya devam
ediyor. Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Saray Kaymakamlığı ve Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, sınır
kapısından giriş yapan turistlerin
Nevruz'unu kutlayarak lokum
ikram edip karanfil verdi.
Açıklamalarda bulunan Van
Kültür ve Turizm Müdürü
Muzaffer Aktuğ, İran'da
Nevruz tatilinin başlamasıyla
Van sokaklarında turist yoğunluğu görüldüğünü kaydetti.
Muzaffer Aktuğ, "Son dört
günde 18 bin İranlı Van’a giriş
yaptı. Gelen turist sayısının
çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Bizler de hoşgörümüzü
ve Van'ı tercih etmelerinden
duyduğumuz memnuniyeti

için büyük bir avantaj. İran'dan
sanatçılar getirerek turistlerin iyi vakit
geçirmelerini sağlıyoruz. Onlara her
konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Amacımız misafirlerimizin kentimizden memnun bir şekilde ayrılmalarını
sağlamaktır.”
İran'daki Nevruz tatili, Van'da "Shopping Fest" adıyla düzenlenen alışveriş
festivalinde Farsça duyurularla ürün-

görmek amacıyla İranlı misafirlerimizi karanfillerle
karşıladık. Otellerimizde
doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Bugünden sonra
yoğunluk artacak" dedi.
İranlı turistler için kentte bu
yıl 5. Van Shopping Fest’i
(Alışveriş Festivali) düzenlediklerini ifade eden Muzaffer Aktuğ, şöyle konuştu:
"İranlı misafirlerimiz için esnafımız yüzde 70'e varan bir
indirim yapıyor. Bu da onlar

MHP Van Tuşba İlçe Başkanı Cancan, "Dış
mihraklara asla fırsat tanımayacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Merkez Tuşba İlçe Başkanlığı, yerel
seçimler için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.
Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası
için çok önemli olduğunu söyleyen MHP
Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan,
"Cumhur İttifakı’nın mimarı Genel
Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin izinden gideceğiz. Ülkemizin bekası için sonuna kadar destekleyeceğiz. Mahalli
idare seçimlerinde MHP ve AK Parti itti-

fakına sahip çıkacağız" dedi.
İttifak şüphesiz milletin geleceği ve
ülkenin bekası için atılmış önemli bir
adım olduğunu ifade eden Cancan, "Dış
mihraklar ve onların yerli işbirlikçilerinin ülkemize yönelik hain planlarını
yerle bir etmek için gerçekleştirilmiş
olan ittifak ruhuna sahip çıkmak her bir
vatanseverin şanlı tarihimize karşı sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle
hareket ederek büyük Türkiye hayalimizi
gerçekleştirmek için hiç bir fedakarlıktan
kaçınmayacağız. Biliyor ve inanıyoruz
ki ülkemize ve milletimize yönelik oynanan kirli oyunları bertaraf etmek
ancak birlik ve bütünlüğümüzü sağlayarak, kardeşlik duygularımızı pekiştirerek gerçekleşecektir.
Bunun içindir ki birlik ve bütünlüğümüze zarar vermek, kardeşlik
hukukumuza gölge düşürmek isteyen
mihraklara asla fırsat tanımayacağız"
şeklinde konuştu.

Van’daki Kore gazileri
onuruna yemek
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve
eşi Meral Bilmez, Kore Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi’nin
Van’daki Kore gazileri onuruna verdiği
yemeğe katıldı.
Bir otelde verilen yemek, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile
Kore Cumhuriyeti milli marşının okun-

masıyla başladı. Burada konuşan Vali
Mehmet Emin Bilmez, Kore Devletinin
gösterdiği vefa örneğinin kendilerini
mutlu ettiğini belirterek, “69 yıl önce
Kore’ye gidip Kore halkı için savaşan
kahraman gazi ve şehitlerimiz için Kore
Devletinin bu organizasyonu bizi çok
memnun etti. Kore’den buraya bir gönül
köprüsü kurulmuştur. İki ülke arasındaki
ilişkiler daha da güçlenmiştir. Biz de

lerini tanıtan esnafın da yüzünü
güldürdü. Ülkelerindeki sınır
kapılarında uygulanan harç zammına
rağmen Van'ı tercih eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle kent
ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
Kentteki otelleri dolduran İranlılar,
eğlence mekanlarında da geç saatlere
kadar eğlenerek tatilin keyfini
çıkarıyor.

Kore Büyükelçisi Choi ve beraberindeki
heyeti burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Choi ise,
69 yıl önce Kore’nin özgürlüğünü ve
barışını korumak için Türkiye’den 8 bin
kilometre uzaklıktaki topraklarda kanını
döken kahramanlara minnettar olduklarını söyledi. Choi, “Kore halkı sizlerin
fedakarlığını ilelebet unutmayacaktır.
Van’a gelişimin amacı da, Kore Devletinin ve milletinin bu minnettarlığını sizlere iletmektir. Geçmişte
olduğu gibi her ülke arasındaki ilişkilerin günümüzdekilerle sınırlı kalmamasını ve ilerlemesini ümit
ediyorum” diye konuştu.
Programda vefat eden Kore gazilerinin ailelerine belge ile bazı Kore
gazilerine de temsili heykelcikler
Vali Bilmez ve il protokolü tarafından
verildi.
Programa Cumhuriyet Başsavcısı
İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı
Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet
Müdürü Mehmet Suat Ekici, Muharip
Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer
Oğur, Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği
Başkanı Ahmet Baki ile Kore gazileri ve
yakınları da katıldı.

2 Nisan geleneksel Van gecesi

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında bir
grup gönüllü tarafından "3. Geleneksel Van Gecesi" düzenleniyor.
Bir gurup gönüllüler tarafından oluşturulan 'Mavi Fularlı'lar gurubu
tarafından organize edilecek olan
gecede, yöresel yemekler, çay ve
kavurga ikramı ile şiir, mani,
yarışma ve bol müziğin olacağı Van
gecesinde sürpriz konuklar da olacak. Geceyi düzenleyenlerden
Necmi Beyde, amaçlarının Van’ın

düşman işgalinden kurtuluşunun
101. yılı nedeniyle, Vanlıları ve Van
dostlarını bir araya getirecek güzel

bir gece düzenlemek olduğunu belirtti.
Nuran Demirhan ise, bu yıl
üçüncüsünü düzenleyecekleri etkinlikle amaçlarının Van’da yaşayan ve
Van’ı seven her kesimden insanları
bu gece vesilesi ile bir araya getirterek Vanlılık ruhunu canlandırmak olduğunu belirtti. Daha önceki
Van gecelerinden daha renkli bir
gece hazırlamanın çabası içinde
olduklarını ve Van’ı seven herkesin
kendilerine destek olmaları gerektiğini belirten Demirkan, 5 Nisan
2019 Cuma akşamı yapılacağını
ifade etti.

Büyükşehir’den yaşlıları sevindiren ziyaret
Hizmetleri ekipleri ile birlikte
evde bakım hizmeti alan
Müzeyyen Arat ve Yusuf Erdoğan isimli yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Kapsamlı
bir sağlık taramasından geçirilen vatandaşlara daha sonra
Van Büyükşehir Belediyesi
tarafından içinde pijama

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Yaşlılar Haftası” kapsamında
evde bakım hizmetinden yararlanan
yaşlı vatandaşları ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 1824 Mart Yaşlılar Haftası’nda anlamlı
bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir
Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü; Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde
Bakım Hizmetleri ve Van Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi Evde Bakım

takımı, yatak koruyucu, terlik, hasta
bezi olan hediye paketleri ve ayrıca
gıda kolileri verildi. İl Sağlık
Müdürlüğü ekipleri de yaşlı vatandaşlara çiçek takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren yaşlı vatandaşlar, Van
Büyükşehir Belediyesi ve diğer yetkililere teşekkür etti.
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Van Büyükşehir Belediyesinden İŞ-KUR
personeline eğitim semineri

V

an Büyükşehir Belediyesi,
bünyesinde çalışan İŞ-KUR personeline yönelik “Temel İş Sağlığı ve
Güvenliği” eğitimi verdi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire
Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği

Şube Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına
Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞKUR üzerinden Van Büyükşehir
Belediyesinde istihdam edilen personele
yönelik eğitim semineri düzenlendi. İş
güvenliği uzmanları Abdullah Kıran ve Sibel

Vadi Doğa Sporları Kulübü ile Fujifilm yetkilileri, Van’da ilkini düzenledikleri Fotosafari
ile fotoğraf severleri buluşturdu.
Vadi Doğa Sporları Kulübü ve Fujifilmin organizasyonu ile yapılan Fotosafariye, amatör ve
profesyonel toplamda 55 fotoğraf sever katıldı.
Van’ın Edremit ilçesinde kahvaltı ile başlayan
etkinlik, Fuji Film yetkilileri; Ümit Erdem ve
İbrahim Barun’un çekim için yanlarında getirdikleri fotoğraf makinelerinin özellikleri ve
fotoğrafçılık hakkında teknik bilgilerin verilmesiyle devam etti.
Fotosafarinin ilk ayağı Edremit Kent Meydanı
ve Edremit Marinada yapılan çekimlerle
başladı. Çekimleri iki semazen, bir zumba hocası ve bir de yerel kıyafetli bir model eşlik

etti. Edremit’ten sonra Gevaş’a, ardından da Akdamar Adası’na gidilerek
Akdamar Kilisesi’nde çekimlere
devam edildi. Fotosafari İskele
sahilinde yapılan değerlendirme
toplantısı ile son buldu.
Etkinlik ile ilgili kısa bilgi veren Fujifilm yetkilisi Ümit Erdem; “Van’da
ilk defa böyle bir etkinlik düzenledik.
Katılım oldukça yüksekti. Van fotoğraf açısından çok zengin bir
coğrafya inşallah en kısa zamanda bu
etkinliğimizin ikincisini yapmayı
düşünüyoruz”’ dedi.
Etkinliğe katkı sağlayan Vadi Doğa Sporları
Kulübü

Dicle tarafından Kadın ve Aile Merkezinin
konferans salonunda verilen seminer, 3 gün
sürdü. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu uyarınca düzenlenen eğitim seminerlerinde, katılımcılara çalışma mevzuatı,
çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş

yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek
hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi
konularda çeşitli bilgiler verildi.
Seminer sonunda katılımcılara katılım belgesi verilirken, personele yönelik seminerlerin devam edeceği bildirildi.

Van’da fotosafari

Başkanı Ömer Demiz ise, “Bu etkinlikte
amacımız hem Van’daki fotoğraf severleri buluşturmak hem de Van’ın tarihi ve doğal güzel-

Noterler, ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasına hazır
Van’daki noterler, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilecek olan ‘nöbetçi noter’ uygulaması için tüm
hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların alım, satım ve vekalet gibi
işlemlerini hafta sonları da rahatlıkla
gerçekleştirebileceği ‘nöbetçi noter’
uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van 1. Noteri ve Noter
Odası Başkanı Betül Tortamış, kentteki 7 noterlik olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. 6
Nisan tarihi itibariyle başlatılacağı
öngörülen nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili detayları paylaşan Van 1.
Noteri Tortamış, “Adalet Bakanlığımız
6 Nisan tarihi itibariyle nöbetçi noterlik uygulamasının yürürlüğe gireceğini
belirtti. Bu konuda biz oda olarak
bakanlığımızdan gelecek direktif
doğrultusunda gerekli kura çekimlerini
yaptık. Şu an ‘nöbetçi noterlik’ uygulaması için hazır durumdayız” dedi.

5

“Her türlü noter işlemini
yapabilecektir”
Nöbetçi noter uygulamasının hafta
sonu 08.30-17.30 saatleri arasında
hizmet vereceğine dikkat çeken Tortamış, bu noterlerde her türlü işlemin
yapılabileceğini söyledi. Dini ve resmi
bayramlarda ise noterlerin kapalı olacağını aktaran Tortamış, sözlerini şöyle

sürdürdü: “Bakanlıktan yazı
geldiğinde hangi noterliklerin nöbetçi olacağını liste olarak ilgili kurumlara vereceğimiz gibi kendi
noterliklerimizin de kapısına
asacağız. Böylece vatandaşlarımız
herhangi bir noterliğe geldiğinde
hangi noterin o gün nöbetçi
olduğunu öğrenebilecektir. Bu kapsamda kentteki yerel gazetelerimizde
nöbetçi noter çizelgesinin yer almasını talep edeceğiz. Diğer taraftan
Türkiye Noterler Birliğinin Van sayfasında ve sosyal medya
hesaplarımızda nöbetçi noterle ilgili
bilgiler paylaşılacaktır. Nöbetçi noterler için ilk etapta düşünülen sadece
cumartesi ve pazar günlerinde hafta içi
mesai saatlerinde olduğu gibi 08.3017.30 saatleri arasında düşünülmektedir. Nöbetçi noterler, her türlü noter
işlemini yapabilecektir. Dini ve resmi
bayramlarda ise noterler kapalı olacak-

tır. Bunun dışında hafta için tüm
noterlerimiz mesai saatleri içinde
hizmet vermeye devam edecektir.”
“İlçelerde nöbet olmayacaktır”
Sadece il merkezlerinde nöbetçi noter
uygulamasının olacağını, ilçelerde
böyle bir uygulamanın olmayacağını
dile getiren Betül Tortamış, “Nöbet
uygulaması şu an sadece il merkezlerinde uygulanacaktır. İlçelerde nöbet
olayı olmayacaktır. İl merkezlerinde
de Ankara ve İstanbul gibi illerde birden fazla nöbetçi noter olacaktır.
Ancak Van için sadece bir noter nöbetçi olacaktır. Bitlis’te iki noterliğimiz var. Bu noterler kendi
aralarında nöbet usulünü belirlediler.
Kendilerine nöbet çizelgesi verilecektir. Hakkari’de ise tek noterimiz
vardır. Bu noterlik resmi ve dini
bayramlar dışında haftanın 7 günü
mesai saatleri içerisinde hizmet verecektir” diye konuştu.

liklerini tanıtmaktı. Nitekim Fotosafariye katılan arkadaşların çektikleri fotoğraflar 200 bine yakın üyesi olan
Fujifilm fotoğraf gruplarında paylaşıldı. Bu da Van’ın tanıtımı için çok
önemli. Etkinliğimiz çok güzel geçti.
Ancak hava koşulları nedeni ile gitmeyi düşündüğümüz Altınsaç koylarına
gidemedik. En kısa zamanda etkinliğimizi tekrarlamayı düşünüyoruz.
Ayrıca bu etkinliğimize katılanlar ve
bizlere kaktı sunan Edremit Belediyesine, Gevaş Kaymakamlığı ve Gevaş
İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür
ediyoruz”’ dedi.
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Edremit’te ‘Gençler Futbol Turnuvası’
sona erdi
Kiltaşspor karşılaşması ise Kıyıcaksporun üstünlüğü ile son buldu. Turnuva sonunda Kıyıcakspor birinci,
Kiltaşspor ikinci ve Mavipenspor ise
üçüncülüğü elde etti. Edremit
Belediyesi tarafından birinci takıma
10 adet çeyrek altın, ikinci takıma
eşofman takımı ve üçüncü takıma ise
spor ayakkabısı verildi.
Sporculara ödülleri Edremit
Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat
Kazak, Edremit Jandarma Komutanı
Yüzbaşı Fatih Temiz tarafından verildi. Edremit Belediye Başkan
Yardımcısı Nevzat Kazak, turnuvaya
gösterilen ilgiden dolayı gençlere
teşekkürlerini iletirken, gençlerde bu
tür etkinliklerden dolayı Kazak’a
teşekkür ettiler.

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından
düzenlenen ‘Gençler Futbol Turnuvası’ sona erdi. Edremit’e bağlı
Çiçekli Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve 24 takımın katıldığı karşılaşmalar, renkli görüntülere sahne oldu.
Mahallede bulunan halı sahada
yapılan karşılaşmalar kıyasıya mücadelelere sahne olurken, finale
kalan takımlardan Kıyıcakspor ile

Vanlı boksörlerden büyük başarı
Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar
Boks Şampiyonasına katılan Vanlı
sporcular, farklı kategorilerde 4
madalya aldılar.
Marmaris’te düzenlenen Türkiye
Yıldızlar Boks Şampiyonasına

katılan Van Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü boksörlerinden Yakut
Yılmaz 54 kiloda Türkiye üçüncüsü
olurken, Hamza Aslan 63 kiloda,
Seyit Ahmet Gevaş 80 kiloda ve
Özgür Kaya ise 52 kiloda Türkiye
dördüncüsü oldu. Yapılan ödül

töreni sonrası açıklamalarda bulunan
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz,
“Türkiye Boks Federasyonumuz
tarafından Marmaris’te 490 sporcumuzun katılımı ile gerçekleştirilen

Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasına bizlerde Van Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı
olarak 6 sporcumuz ile katılım
sağladık. Zorlu ve 12 farklı sıklette
mücadele eden sporcularımızdan 54

kiloda Yakut Yılmaz Türkiye
üçüncüsü olurken, Hamza Aslan 63
kiloda, Seyit Ahmet Gevaş 80 kiloda
ve Özgür Kaya ise 52 kiloda
Türkiye dördüncülüğünü ilimize
kazandırdılar” dedi.
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