
OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 



ODAMIZ MESLEK KOMİTE  TOPLANTILARINDA  

TOPLAM 38 GÜNDEM MADDESİ  

GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.  



1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 

         HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 

 
1. Meslek Komite Üyeleri Van Organize Tarım İşletmeleri (VOTAŞ) ve Organize Hayvancılık 

Bölgesi ’nin ilerleyen zamanlarda kent ekonomisine katkıları ile ilgili görüş alışverişinde 

bulundular.     

 

2. Tarım ve hayvancılık üretimi yapan işletmelerin alt yapı çalışmalarında  başta belediyeler 

olmak üzere kurumlar tarafından pozitif ayrımcılık yapılması, 

 

3. Van Ticaret Borsası’ nın tarım ve hayvancılık sektörünün ana sorunlarına tam destek 

vermemesi ve işletmelere karşı duruş sergilemesi ayrıca üretici birlikleri ile ortak hareket 

etmemesi konusunun gündeme alınması, 

 

    



1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Eşref FAKIBABA’ nın ilimize yapacağı ziyaret esnasında aşağıda belirtilen 

başlıklar ile ilgili Meslek Komite Başkanı Abdullah ARVAS tarafından bildirimde bulunulması; 

 

•     Tarım ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesi amacı ile özellikle ilimizin genç nüfusu göz önüne alınarak projeler 

ve programlar geliştirilmesi, 

 

•     Tarım ve hayvancılık alanlarında üretim yapan ve girişimde bulunmak isteyenlere kredi desteği sağlanması, 

 

•     Özellikle tarım faaliyetlerinde bulunanlara resmi kurumlar tarafından tarla veya tarlacı gibi bakılmaması ticari 

faaliyeti göz önüne alınması, 

 

•     Ortak Çalışma Grubu oluşturularak; bakanlık, sektör temsilcileri, meslek odaları ve üretici birliklerinin bir araya 

gelmesinin sağlanması, 

 

•     ilimiz ve bölgemizde Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulması amacı ile fizibilite çalışması yapılması, 

 

•     Üreticiler tarafından Tarım Bakanlığından alınan evrakların kıymetlendirilmesi buna müteakip diğer bakanlıklar 

ve kurumların yoğun evrak taleplerinin en aza indirilmesi,  

 

•     tarım ve hayvancılık sektörü konusunda bölgelere arası gelişmişlik göz önüne alınarak mevzuat desteği ve 

destekleme, kredi ve diğer teşvik ve programlarda gelişmişlik farkının dikkate alınması sağlanması, 
 

•     Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan çiftçi kredi borçlarının ertelenmesi veya faizlerinin silinmesi 

ya da alınan faiz oranı kadar yapılandırma yapılması ve ekspertiz değerlerinin ticari faaliyetler dikkate alınarak 

düzenlenmesi,  

 

2.   MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
       TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE İMALATI  



3. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 

        MOTORLU ARAÇLARIN ALIM SATIM YEDEK PARÇA TİCARETİ GRUBU 

1. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Şoförler Odası ile iletişime geçilerek şehir içi 

taşımacılık yapanların çarşı merkezinde durak harici indi bindi yapmamaları, 

 

2. İskele Caddesinin çift yönlü trafiğe açılması için girişimlerin artırılması, 

 

3. şehir trafiğinin rahatlaması amacı ile alternatif yollar oluşturulması, 

 

4. il dışı ve yakın çevreden gelen yabancı misafirlere trafikte cezai işlem uygulanmaması ve 

yerel esnaf tarafından araç parklarında sıkıntı yaratılmaması 

 

5. Sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının kendi üyelerine yönelik; yabancı misafirlere 

özellikle İranlılara iyi davranılması konusunda eğitim verilmesi, 

 

6. Abartı ekzos kullanan sürücülerin denetlenmesi, 

 

7. Yüzüncü Yıl Üniversitesine ek seferlerin artırılması, 

 

8. Otogar kavşağına İpekyolu güzergâhından battı-çıktı (alt geçit) yapılması,    

 

       konularında girişimlerde bulunulması,  
 

 



4.    MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK İŞLERİ GRUBU      

 

1. Şehir trafiğinde yaşanan olumsuzluğun bir an önce çözülmesi ve İskele 

Caddesinin çift yönlü trafiğe açılması, 

 

2. Şehir merkezinde durak harici yolcuların indirilip bindirilmemesi, 

 

3. İmar Durumu ile ilgili yaşanan gelişmeler ve yeni imar alanları, 

 

Konularında girişimlerde bulunulması 

 

5. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
EV VE BÜRO AMAÇLI ÜRÜNLERİ VE TEKSTİL GİYİM TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ GRUBU 

1. Meslek Komite Üyeleri 2018 yılı SHOPPING-FEST dönemi ile ilgili görüş 

alışverişinde bulunmuşlardır.  

 

 



6.     MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
GIDA YİYECEK İÇECEK VE YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU 

 

1. Şehir trafiğinin rahatlaması başta olmak üzere yeni ticari alanlar oluşması amacı ile 

İskele Caddesinin çift yönlü trafiğe açılması konusunda girişimlerin artırılması, 

 

2. Şehrin birçok işlek noktasında gayri resmi yollarla gıda ürünleri korsan olarak 

satılmakta bunun sonucunda vergisini veren esnafta ticari kayıplar meydana 

gelmektedir. konu ile ilgili zabıta birimleri  ile yazışma yapılması korsan satıcıların 

semt pazarlarına yönlendirilmesinin sağlanması, 

 

 
7.     MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
SAĞLIK VE VETERİNERLİK ECZANE VE FİNANS MEDİKAL FAALİYETLERİ GRUBU 

1. Meslek komite kararlarına istinaden; Hazine müsteşarlığı- Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği- Sosyal Güvenlik Kurumu- Sağlık Bakanlığı- Yüzüncü Yıl Üniversitesi- Ziraat 

Bankası- Tıbbi Cihaz Üreticileri birliği- Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği- SGK İl 

Müdürlüğü ve Türkiye Eczacılar Birliği ile yapılan yazışmalar incelendi. 

 

2. Meslek komite başkanı Sultan ÖZGÖKÇE tarafından kasım ayı içerisinde sigortacılar ile 

genişletilmiş sektör toplantısı yapılması talep edilmiştir.  



8.     MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
İNŞAAT SARF MALZEMELERİ TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ GRUBU 
 

1. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a teslim edilen 

İnşaat Malzemecileri Sitesi Projesi ve toplanan imzalar ile ilgili meslek komite 

üyeleri istişarelerde bulundular.  

 
 
 

 

9.     MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
NAKLİYE YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI GRUBU 

1. Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından gelen 03.10.2017 

tarihli 3462 sayılı UKOME Kurulunun 61-77-83 nolu kararları incelenmiştir.  

 



10.    MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
KONAKLAMA RESTORAN VE TURİZM HİZMETLERİ GRUBU 

1. 2018 SHOPPING-FEST projesinin tanıtımı ile ilgili 27 ekim 2017 tarihinde İran’ ın 

Tebriz ve Urumiye illerine yapılacak olan ziyaretler ile ilgili istişarelerde 

bulunulmuştur. 

 

2. 2017 yılı turizm sezonunda İranlı turistlerin büyük kısmının ilimizi tercih etmesi 

kent ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. ancak alınan geri dönüşlerde 

konaklama noktasında büyük sıkıntılar yaşandığı belirtilmiştir. 2018 yılı turizm 

sezonu ile ilgili özellikle konaklama sektörü temsilcileri ile bir araya gelinerek yaşan 

olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için girişimlerde bulunulması, 

 

3. 25-28 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan İstanbul EMİTT Fuarı’na ilimizde faaliyet 

gösteren otel ve acentelerin davet edilmesi, katılım sağlayacak sektör temsilcilerinin 

konaklama ve yol masraflarının karşılanması için çalışmalar yapılması, 

 

4. Meslek komitelerinin almış olduğu tüm kararların maili olan üyelerimize iletilmesi 

ayrıca SMS yolu ile odamız Web sayfasında yer alan komite kararları linkinin tüm 

üyelere mesaj atılması,   

 



11.MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 

DIŞ TİCARET VE SERMAYE ŞİRKETLERİ GRUBU 

1. Kapıköy Sınır Kapsından İran’a ihracat yapan üyelerimizin nakliye araçları gümrük memurları 

tarafından İran sınırına bırakılmayarak Türkiye tarafından ürünlerinin boşaltılması isteniyor. ancak 

gümrük sahası ve yeterli depolama alanlarının olmayışı ürünlerin zarar görmesine neden oluyor. 

konu ile ilgili girişimlerde bulunulması, 

 

2. Kapıköy- Van arası yolcu taşımacılığı yapan araç sahipleri uzun kuyruklar ve düzensiz park yaparak 

ticaret alanını işgal etmektedir. ticaret alanı dışında taşımacılık yapan araçlara bir park alanı 

yapılması için girişimlerde bulunulması,   

 
 
 

 

12.MESLEK KOMİTESİ KARARLARI 
AKARYAKIT LPG KÖMÜR TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ GRUBU 

 
1. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kömürcüler Sitesinin yeni bir alana konuşlanması ile ilgili yapılan 

alt yapı çalışmaları tamamlanmadan Tüpçü esnafının da yeni yapılacak alanda istihdam edilmesi 

için girişimlerde bulunulması, 

 

2. Kırsal kesimler ve akaryakıt istasyonlarına uzak olan alanlarda tarım araçlarının (traktör-iş makinası 

vb.) akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere bidon/cerikanlar ile istasyonlara giden araç sahiplerine 

akaryakıt verilmemektedir. bu sorunun ortadan kalkması amacı ile araç sahiplerinin ruhsatları ile 

birlikte muhtar onay alarak yakıtlarını temin etmesi amacı ile kolluk kuvetleri ile iletişime 

geçilmesi,   



Moldova İş Seyahati 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Moldova’ya yapılan İş Seyahati’ne 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva katılım sağlayarak ikili 

görüşmelerde bulundular.   
 

 
 
 



TEKNOLOJİYE DAVET BİLİŞİM ETKİNLİĞİ PROGRAMINA KATILIM SAĞLANDI 

Yüzüncü yıl Üniversitesi TEKNOKENT A.Ş. Tarafından organize edilen, kentimize 
bilişim ve teknolojik anlamda büyük katkılar sağlayacak “Teknolojiye Davet Bilişim 

Etkinliği” programına Ana Sponsor olundu.  

 
 

 
 

 



1. Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi 

Bu yıl ilk defa düzenlenmiş olan 1. Van Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi’ ne 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Takva katılım sağlayarak yerel 
ekonominin kalkınmasında öncelikli konular ve mevcut ekonomik durum ile 

ilgili bilgi aktarımında bulundular.  
 

 
 
 

 



Van Güç Birliği 

Van Valisi Sayın Murat Zorluoğlu Başkanlığında toplanan Van Güç Birliği Yönetim 
Kurulu Toplantısına katılım sağlandı.  

 
 

 
 

 



Kentsel Dönüşüm 

Deprem Gerçeğine Geç Olmadan Kentsel Dönüşüm konulu panele katılım sağlandı.  
 

 
 
 

 



İklim Eylem Haftası 

Odamız AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü öncülüğünde “ İklim Değişikliğine Karşı 
Mücadele Seninle Mümkün” sloganıyla iklim değişikliğine ilgi çekmek üzere  

Doğa Yürüyüşü ve Panel düzenlendi.   
 

 
 
 

 



Genç Girişimciler Kurulu  

Odamız Genç Girişimciler Kurulu tarafından Akköprü İlk Öğretim Okuluna modern 
standartlarda bir kütüphane yapılarak yaklaşık 900’ e yakın kitap desteğinde 

bulunuldu. Ayrıca okulun mevcut kütüphanesi de onarıldı.   
 

 
 
 

 



Geleceği Yazan Kadınlar 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkcell işbirliği ile gerçekleştirilen 
“ Geleceği Yazan Kadınlar” Ödül Törenine Odamız Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Semra Odabaşı katılım sağladı. 
 

 
 
 

 



İranlı Gıdacıların Ziyareti  

İran’ın Salmas, Hoy ve Urumiye kentlerinde Gıda İş ile iştigal eden 30’ a yakın 
tüccar Odamızı ziyaret ettiler. ziyaret esnasında Odamız Üyesi gıdacılar ile bir 
araya gelen İranlı ziyaretçilere yatırım teşvik ve destekler başta olmak üzere 
Kapıköy sınır kapısından gerçekleşebilecek ticaret ile ilgili bilgi aktarımında 

bulunuldu.  
 

 
 
 



Güç Birliği 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ nün katılımları ile gerçekleşen Güç 
Birliği Platformu toplantısına katılım sağlanarak Odamız Yönetim Kurulu 

Başkanı tarafından Sayın Özlü’ye brifing dosyası teslim edildi.  
 

 
 

 



İran Ziyareti I 

Odamız Yönetim Kurulu, Meclis, Oda Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşu 
temsilcilerinden oluşan bir heyetle İran’ın Salmas, Hoy ve Urumiye Şehirlerine İş 

Seyahati düzenlendi.    
 

 
 

 



İran Ziyareti II 

İran ziyareti esnasında İranlı Resmi Kurum temsilcileri ile bir araya gelinerek İran 
ve Van arasında gerçekleşen ticaret hacminin geliştirilmesi konularında 

istişarelerde bulunuldu.   
 

 
 

 



İran Ziyareti III 

2018 yılı Shopping-Fest Dönemi ile ilgili İkili görüşmeler geliştirilerek, İran resmi 
televizyon kanalına röportaj verildi.    

 
 
 

 



Çağrı Merkezi 

Türkiye’nin en büyük dış kaynak çağrı merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren 

Customer Mamagement Center (CMC) ile Odamız arasında işbirliği protokolü 

imzalandı.  
 
 

 



İstanbul Dostluk Grubu 

 

İstanbul Dostluk Grubu Üyeleri Odamızı ziyaret ederek istişarelerde bulundular.   
 

 



Cumhuriyet Bayramı  

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programına katılım sağlandı 
 

 

 



Tekstilde İş Gücü Yerinden Edinmiş Kişilerle Gelişiyor 

“Tekstilde İş Gücü Yerinden Edinmiş Kişilerle Gelişiyor” projesi sonuç toplantısı ile 

tamamlandırıldı. Toplantı sonrası kursiyerler tarafından hazırlanan giysiler Odamız 

sergi salonunda tanıtıldı 
 

 



TEŞEKKÜRLER 


