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Büyükelçi Christian Berger Van TSO’da
Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van’da bulunan 
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chırıstian 
Berger, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Tak-
va’yı ziyaret etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafın-
dan yapılan açıklamada, Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) 
OSB Projesi için talep edilen yerin bakanlıkça onaylandığı 
bildirildi. Van TSO Başkanı Takva, Van Gürpınar-Gevaş 

Karayolu güzergahında Gürpınar ilçe merkezinin batısın-
da bulunan 7 bin 816,23 da'lık alanın Van Tarıma Dayalı İh-
tisas (Besi) OSB yerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tara-
fından uygun bulunduğu bilgisini paylaştı.

Türk 
Hava Yollarının uçak 

sefer sayılarını azaltması 
nedeniyle özellikle Ankara 
ve İstanbul’a gitmek iste-
yen veya söz konusu iller-
den İlimize gelmek isteyen 
vatandaşlarımız uçak bile-
ti bulamamaktadır. Bu-
nunla beraber uçak bilet fi-
yatlarının astronomik de-
recede yüksek fiyattan sa-
tılması konuyu içinden çı-
kılmaz hale getirmektedir. 
İlimiz 1 milyonu aşkın nü-
fusuyla ülkenin en doğu-
sunda yer alan ve uzaklık 
nedeniyle ulaşım tercihi-
nin genellikle havayolu o-

larak tercih edildiği önemli 
bir kenttir. Önceki yılların 
uçuş ve yolcu sayılarına 
bakıldığı zaman önemli bir 
potansiyeli barındırmak-
tadır. Ancak bu tabloya 
rağmen uçak sefer sayıla-
rının arttırılmaması vatan-
daşlarımızın bölgede bulu-
nan diğer havaalanlarına 
yönlendirilmelerine sebep 
olmaktadır. Ankara, İstan-
bul yakın mesafelere ihti-
yaç fazlası çok sayıda sefer 
bırakılırken, İlimizde uçuş 
sayılarının azaltılarak, bir-
çok kentin iki katı fiyatına 
bilet satışının yapılması 
manidardır.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Chırıstian Berger, Van Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın bu bölgede bizim ortaklık yaptığımız, birlikte 
çalıştığımız tek kurum olduğunu belirterek “1 Nisan 2005 
tarihinde oda bünyesinde kurulan AB Bilgi Merkezi ile ortaklığı-
mız ve işbirliğimiz başlamıştır. Bugüne kadar çeşitli faaliyetler 
Van ve Bölge kamuoyuna AB bilgisini en iyi şekilde sağlamış bir 
ofisimiz var. 
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TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB PROJESİNİN YERİ ONAYLANDI

UÇUŞ SAYILARI ARTIRILARAK
BİLET FİYATLARI DÜŞÜRÜLMELİ

Van Ticaret ve Sanayi 
Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet 

Takva, Van Tarıma 
Dayalı İhtisas (Besi) 

Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) 

Projesi'nin Tarım ve 
Orman Bakanlığınca 

onaylandığını 
duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Petrol 
Ürünleri İşverenler Sendikası işbirli-
ğinde akaryakıt bayileri istişare top-
lantısı gerçekleştirildi. ● ^^’de

Tahran-Van yolcu tren seferlerinin 
başlamasıyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Van TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Takva, İranlıların Van’a olan 
ilgisini her zaman sıcak tutmak 
gerektiğini belirtti.  ● ??’de

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Necdet Takva, Kamu kurum ve kuru-
luşlarına kamu ihaleleri ile çağrıda 
bulundu.  ● ??’te

Van TSO ve Püis İşbirliğinde
 İstişare Toplantisi Düzenlendi

Tahran-Van Demiryolu
İki ülke arasındaki
ulaşım için büyük kolaylık

Akdamar Adası'nda

Çok Dilli Konser
Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faali-
yet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından 
'Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler' temasıyla çok dilli kon-
ser organize edildi. Akdamar Kilisesi önündeki konserde, 
Anka Müzik Topluluğu, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, 
İspanyolca, İngilizce, Yunanca, İbranice, Latince ve Er-
menice başta olmak üzere 20 dilde şarkılar seslendirdi. 
Gevaş ilçesindeki iskeleden teknelerle adaya taşınan 
yüzlerce kişi, tarihi kilise önünde farklı dillerde şarkılar 
dinlemenin keyfini yaşadı. Van Valisi Mehmet Emin Bil-
mez, burada yaptığı konuşmada, kentte uzun yıllardır 
AB ile ilişkiler çerçevesinde çeşitli projeler gerçekleşti-
rildiğini söyledi.

Şeffaf ve Rekabetçi
Bir İhale Süreci Şart

J'ai posé une questionJ'ai posé une question



Çevre Yolu Konusunda Ortak
Kararlar Alınmalı
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Van TSO Başkanı Necdet Tak-
va, Van'ın adeta kanayan yara-
sı haline gelen 'Çevre Yolu' so-
rununu yeniden gündeme taşı-
dı. Takva, başta Büyükşehir ol-
mak üzere diğer belediyeler ve 
hak sahiplerinin birleşmesi, 
toplantılar gerçekleştirmesi 
gerektiğini belirtti. Van Ticaret 
ve Sanayi Odası (VANTSO) 

Başkanı Necdet Takva, Van'ın 
adeta kanayan yarası haline 
gelen 'Çevre Yolu' sorununu 
çözümü için yeni öneriler geti-
rerek yeniden gündeme taşıdı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan 
Necdet Takva, büyükşehir ile 
ilçe belediyelerin el birliğiyle 
çözüm odaklı bir birliktelik 
sağlanılabileceğini söyledi. 

Başkan Takva, paylaşımında; 
'Edremit, İpekyolu, Tuşba ilçe-
lerini kapsayan ve kangrene 
dönüşen Çevre Yolu mesele-
sinde ivedi çözüm İçin Başta 
Büyükşehir olmak üzere ilgili 
belediyeler ile hak sahipleri ay-
nı amaç çerçevesinde süreci 
hızlandırmalı dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya PÜİS Genel 
Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Van Tso Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ka-
ya, PÜİS Van Temsilcisi Erdal Demir ve akaryakıt bayisi işadamları katıldı. 
Van Tso Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya’nın konuşma yaptığı toplantı-
da, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kapsamı dışında kalan firmaların 
başvuru prosedürleri, maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar, dağı-
tım şirketleri tarafından bayilerden farklı adlarla kesilen ulusal stok be-
deli, market ve istasyonda çalışan personelin almak zorunda oldukları 
sertifikalar konuları ele alındı.  

Toplantıya telefon bağlantısı ile katılan PÜİS Genel Başkanı İmran Oku-
muş, maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlarla ilgili PÜİS’in girişim-
lerini anlattı. Otogazdaki fiyat rekabeti ile ilgili yaptıkları çalışmaları dile 
getiren Genel Başkan Okumuş, dağıtım şirketlerini her ay bayilerden al-
dıkları otomasyon bedeli konusunda PÜİS’in çalışmaları sonucunda EP-
DK’nın bir kurul kararı taslağı hazırladığını ve taslağa göre mevzuat uya-
rınca dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan (otomasyonda dahil) 
uygulamaların maliyetinin bayilere yansıtılmayacağının öngörüldüğünü 
ifade etti. Genel Başkan Okumuş, geçmişte bayilere haksız olarak kesilen 
idari para cezalarına da dikkat çekerek, bu cezaların affedilmesi, affedil-
miyorsa 20’de 1 oranına düşürülerek tahsil edilmesi için TBMM nezdinde 
yoğun girişimlerde bulunduklarını ve konuyu çok ciddi takip ettiklerini i-
fade etti. Genel Başkan ayrıca nakliye bedelleri konusunda da uzun za-
mandır bir çalışma yürüttüklerini belirterek, nakliye bedellerinin ikmal 
noktalarına göre belirleneceği ve kâr marjından ayrı olarak verileceği bir 
sistemin uygulanması için çalıştıkları söyledi.

Katılımcı bayilerin yoğun ilgi gösterdikleri toplantıda, bayiler bu tür top-
lantıların düzenli olarak yapılmasını talep etti.

 Uzun yıllardır kentin kaderini değiştirecek çalışmalar için çabaladıklarını 
ifade eden Başkan Takva, “İran’da bulunan muhataplarımızla sayısız gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle Kapıköy Gümrük Kapısı’nın moderni-
zasyonundan sonra bu tür gelişmelerin ortaya çıkmasını bekliyorduk. İ-
ranlıların Van’a olan ilgisini her zaman sıcak tutmalıyız. Mart ayında Nev-
ruz tatili ve alışveriş için gelmelerin, yaz döneminde de tatil için gelmele-
rini cazip hale getirmeliyiz. Çünkü Van, Türkiye’nin en önemli turizm 
merkezlerinden biridir' dedi.

“Kalıcı olması için gerekli ilgiyi göstermeliyiz”

Tren seferlerine gerekli ilginin gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Tak-
va, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batıda bulunan tüm tatil olanakları artık Van’da da mevcuttur. Ayrıca 
halkımız da bir turizm kentinde yaşamanın bilincine ulaşmalı. Gelen İranlı 
turistlere kolaylıklar sağlamalıdır. Esnafımızın da duyarlı olması, İranlıla-
ra kolaylıklar sağlaması bizim önceliğimizdir. Türkiye’nin en modern ka-
pısına sahibiz. Bu durum gelen İranlı turistler açısından da büyük kolaylık. 
Artık daha rahat işlem yapıp, kısa sürede geçişlerini yapmaktadırlar. 
Tahran-Van demiryolu, iki ülke arasında ulaşım içinde büyük kolaylık 
sağlayacaktır. Bu seferlerin kalıcı olması için gerekli ilgiyi göstermeliyiz.”

Van’da uzun süredir devam eden ve son zamanlarda şikâyetlere 
konu olan kamu işleri konusunda değerlendirmeler yapan Takva, 
bu noktada şeffaf, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ihale sürecinin 
şart olduğunu belirtti. Takva, ekonomik olarak sıkıntılı günlerden 
geçilmesine rağmen Van’da kurumların aksi tavır sergilediğini 
söyledi. Kurumların birçoğunun şeffaflıktan ve rekabet koşullar-
dan uzak işler yaptığını, yerel üreticiye sahip çıkmadığını söyle-
yen Takva, bu konuda yerel üreticilerin ve firmaların es geçildiği-
ne de vurgu yaptı. Takva, hem kamu kaynaklarının korunması, 
hem de rekabet ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı. Tak-
va, bu noktada kamudaki parçalanan, doğrudan teminlerle ve 
tekliflerle verilen ihalelerin firmaları etkilediğine vurgu yaparak 
bu konuda da kurumları hassas olmaya davet etti.

Van TSO ve Püis İşbirliğinde
 İstişare Toplantisi 
Düzenlendi

Tahran-Van Demiryolu
İki ülke  arasındaki ulaşım
için büyük kolaylık
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Van TSO'dan Belediyelere Ziyaret
Van Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı öncülüğünde, 
şehrin menfaatlerini önceleyen 
ve ortak paydada kentin sorun-
larını çözme kararlılığı ile Van 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
ve ilçe belediye başkanları nez-
dinde bir dizi ziyaret gerçekleş-
tirilmiştir. Yapılan görüşmelerin 
etkin ve verimli sağlanması hu-
susunda Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı başta olmak üzere 
Edremit ve Tuşba Belediye Baş-
kanları ziyaret edilmiştir. Bu iti-
barla ilerleyen zamanlarda diğer 
ilçe belediye başkanları ile de 
kentin menfaatleri ve kurumsal 
iletişimin sürekliliği noktasında 
bir araya gelinecektir. Yapılan 
görüşmelerde Büyükşehir Bele-
diye Başkanının olumlu ve yapı-
cı yaklaşımlarından büyük bir 
memnuniyet duyulduğunu be-
lirtmek isteriz. Tebrik ziyaretle-
rinde ele alınan; Van Katı Atık ve 
Geri Dönüşüm Tesisi’nin de-
vamlılığının sağlanması ve Van 
Gölü Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 
hızlı bir şekilde etkin hale geti-
rilme çabası memnuniyetle kar-
şılanmıştır. Yine, Ramazan ayı 
boyunca Cumhuriyet Cadde-
si’nin trafiğe kapatılarak seyyar 
uygulamasına açılmasından du-
yulan rahatsızlık ifade edilmiş, 

Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı’nın seyyar satıcılar için kalıcı 
ve sürdürülebilir alanlar oluş-
turma konusundaki yaklaşımı 
ele alınmıştır. Ayrıca; kentimizin 
imar problemi, Van Gölü Beledi-
yeler Birliğinin devamlılığı, İran 
ile ilişkilerin geliştirilmesi ve 
kentimizde Konsolosluk sevi-
yesinde hizmet verilmesi, ula-
şım ana planı, alternatif yolların 
açılması, çevre yolu, Van Gölü 
Haftası programı, Kent Estetik 
Kurulunun aktif hale gelmesi, e-
konomik anlamda yapılacak 
yatırımlar ve istihdam girişim-
lerinin artırılması ve özellikle 
kentimizin en önemli marka de-
ğerlerinden olan VOTAŞ’ın Bü-
yükşehir Belediyesi işbirliği ile 
desteklenerek kent ekonomisi-
ne kazandırılarak markalaştırıl-
ması konularında işbirliği yapıl-
masının gerekliliği gündeme ge-
tirilmiştir. Yerel yönetimlerin 
seçim sonrasında siyasal pers-
pektifden ziyade kentin menfa-
atleri ve kalkınması doğrultu-
sunda üretim ve hizmet odaklı 
çalışmasının gerekliliği dile geti-
rilerek; bu istikamette, yapıla-
cak tüm çalışmalarda Van TSO 
olarak işbirliğinin sağlanacağı, 
olası negatif durumlarda tepki-
sel anlamda bir duruş sergilene-

ceği de ifade edilmiştir. Büyük-
şehir Belediye Başkanının bahsi 
geçen konu başlıkları ile ilgili 
şeffaf ve yapıcı yaklaşımı olum-
lu değerlendirilmiş, yine Edremit 
ve Tuşba İlçe Belediye Başkan-
ları ile yapılan görüşmelerde de 
benzer başlıklar gündeme geti-
rilerek; yapılacak olumlu giri-
şimlerde Odamızın aktif rol ala-
rak, destekleyici ve tamamlayı-
cı bir misyon yükleneceği belir-
tilmiştir. Başta Büyükşehir Be-
lediye Başkanı olmak üzere Ed-
remit ve Tuşba Belediye Baş-
kanlarının sıcak ve içten yakla-
şımlarının memnuniyetle karşı-
landığını tekrar belirterek; ken-
tin ortak menfaatleri doğrultu-
sunda bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonrada ekonominin 
ve iş dünyasının çatı kuruluşu 
olarak üzerimize düşen her tür-
lü sorumluluğun bilinciyle ay-
rıştırıcı bir anlayışa mahal ver-
meden sahiplenici, ortaklaşan 
ve destekleyen bir anlayış ile 
her türlü girişimi destekleyece-
ğimizi belirtir, başta Büyükşehir 
Belediye Başkanı olmak üzere 
Edremit ve Tuşba Belediye 
Başkanlarını tebrik eder, başa-
rılı çalışmalara imza atmalarını 
temenni ederiz.

Şeffaf ve Rekabetçi
Bir İhale Süreci Şart



Kömürcüler Toplu Alımlara Karşı
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Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 
Kaya;  Yeni Ekonomi Programı kapsamında Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yakacak alımlarının il düzeyinde 
birleştirerek toplu alımlar yapması, sektördeki ekono-
mik krizi derinleştirecektir dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının yakacak ihtiyaçlarının il düze-
yinde toplum alımlar şeklinde gerçekleşmesine yönelik 
uygulamasını üzerine Van Ticaret Sanayi Odası Enerji 
sektöründen sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya 
açıklamalarda bulundu.

İlhan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının Ocak ayı içerisinde İl 
Milli Eğitim Müdürlüklerine yakacak ihtiyaçlarının artık 
toplu alımlar şeklinde gerçekleştirileceğini bildirmesi 
üzerine Odamızın 12.Meslek Komitesi tarafından gerekli 
çalışmalar başlatılmış, yaşanan mağduriyet 25 Ocak 
2019 tarihinde Van Milletvekillerine intikal ettirilmiştir. 
Aradan geçen süre zarfında konuya ilişkin bir gelişme 
sağlanmamıştır dedi.

Kaya, son yıllarda ilimizde doğalgaz kullanımının artması 
nedeniyle sektör önemli oranda küçülmüştür. Daha çok 
kamu kurum ve kurulularının taleplerini karşılayan 
üyelerimiz bu uygulama ile birlikte bitme noktasına 
gelecektir. Tebliğde İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin 
yakacak ihtiyaçlarının birleştirilerek toplu alım çerçeve-
sinde karşılanacağı ifade edilse bile, yerelde toplu alımı 
karşılayabilecek bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle 
dışarıdan gelecek firmalar Van Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından bu yıl ihtiyaç olarak bildirilen 35 Bin Tonu 
aşkın yakacak alım ihalesini üstlenecektir.

İlhan Kaya, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar 
ilimiz esnaf ve tüccarını olumsuz etkilemiştir. Hal böyle 
iken, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım-
larını yerel firmalardan yapmaması, sorunu daha da 
derinleştirecektir. Bu sürecin atlatılmasında yerel esnaf-
lara verilecek destekler önem arz etmektedir. Sektörde 
faaliyet gösteren firmaların mağduriyetinin giderilmesi-
ne yönelik, Milletvekillerimize ve karar alıcılara bir kez 
daha seslenmek istiyoruz. Bu uygulama maliyetlerin ve 

harcamaların azaltılması yönünde hissedilebilir bir katkı 
sağlamayacaktır. Aksine sektörde faaliyet gösteren 
işletmeleri kapanma noktasına getirerek, yeni işsizler 
ordusunun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu neden-
le gerekli merciler nezdinde girişimlerin yapılmasını 
bekliyoruz.

Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kamu kurum ve 
kuruluşlarının tüm mal alımlarını yerel esnaftan yapma-
sı konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine 
getirerek ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile çeşitli tarih ve 
dönemlerde iletişime geçmenin yanı sıra basın ve kamu-
oyunda bu noktada farkındalık oluşturarak açıklamalar-
da bulunduklarını ifade eden İlhan Kaya.  Yine kurumsal 
misyonumuz gereği, şehrimizin kalkınması ve istihdam 
sağlayıcıların mağdur olmaması noktasında yakacak 
sektöründe meydana gelecek bu olumsuzluğun gideril-
mesini istiyor ve sorunun çözüme kavuşmasını bekliyo-
ruz.  Bu çerçevede alım sürecinin Van Kömürcüler ve 
Oduncular Kooperatifi marifetiyle gerçekleşmesini talep 
ediyoruz dedi. 

Büyükelçi Chırıstian Berger
Van TSO’da
Bu çalışmalardan dolayı ortağımız ve partnerimiz olan Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu’na teşekkür ederiz. Bu ortaklığımız uzun yıllar 
devam edecektir. Bugün ayrıca Türkiye’nin farklı illerinde bulunan AB Bilgi 
Merkezleri Koordinatörleri de Van’dadır. Bu organizasyona ev sahipliği 
yapmak bile çok önemlidir” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise AB 
Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chırıstian Berger ve beraberinde-
kileri Van TSO’da ağırlanın onurunu yaşadıklarını belirterek “14 yıldır de-
vam eden ortaklığımız bir çok başarılı projenin hayata geçmesine vesile ol-
du. Her zaman uyumlu bir işbirliğimiz olmuştuk. Odamız AB Bilgi Merkezi 
bölgenin en önemli AB referans noktalarından biridir. AB Bilgi Merkezimiz 
iyi çalışmalar yaparak bölgede AB algısının olumlu olmasına katkı sun-
maktadır. Sayın Büyükelçi ve Türkiye’nin 20 ilinden AB Bilgi Merkezleri ko-
ordinatörlerini odamız ve ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duymakta-
yım.” Şeklinde konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chırıstian Berger, Van TSO 
Sergi Salonu’nda bulunan “Vangölü’nün Sırları” fotoğraf sergisinin açılışını 
yaptıktan sonra AB Bilgi Merkezleri Koordinasyon Toplantısına başkanlık 
yaptı.

Van TSO Yönetim Kurulu Necdet Takva, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Chırıstian Berger’e ziyareti anısına Van halısı hediye etti.

Özellikle yaz sezonu olması nedeniyle acente 
firmalarımız tarafından tur organizasyonları 
yapılması planlanırken, uçak bileti bulunma-
ması hem seyahat acentelerimizi hem de ko-
naklama sektöründe faaliyet gösteren işlet-
melerimizi olumsuz etkilemektedir. Bununla 
beraber İran’dan gelerek ülkemizin diğer şehir-
lerine gitmek isteyen İran İslam Cumhuriyeti 
vatandaşları da en az 5-6 gün beklemek zorun-
da kalacakları için ilimize gelmemektedir.

Başta ülkemizin ve dünyanın en önemli hava-
yolu şirketi olan Türk Hava Yolları olmak üzere 
tüm havayolu şirketlerinin daha fazla kar a-
macı güderek, ilimize tahsisli uçakları başka 
rotalara kaydırmalarına yönelik kararlarını 
tekrar gözden geçirmelerini; Yukarıda da ifade 
ettiğimiz üzere son dönemde konunun muha-
tapları ile yaptığımız Ülkemizde faaliyet göste-
ren havayolu şirketlerinin ivedilikle uçuş sayı-
larını veya yolcu kapasitesi yüksek uçakları 
ilimize tahsis etmesini ve uçak bilet fiyatların-
da indirime gitmelerini talep ediyoruz.

w
eb

Van'ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev 
sahipliği yaptığını belirten Bilmez, 'Kentimi-
ze ve bölgemize türküler, halaylar, dostluk, 
kardeşlik, barış ve hoşgörü yakışır. Bu ak-
şamki konserin de bu anlayışa hizmet ede-
ceğine inanıyorum. Konserin birliğimize, be-
raberliğimize ve dostluğumuza vesile olma-
sını diliyorum.' dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger de Van'ın dünyanın en gü-
zel şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Bu 
etkinlikte kültür birlikteliğine dahil olduğu-
nu dile getiren Berger, 'Bizi birleştiren şey 
kültür ve müziktir. 

Umuyorum bu akşamki gibi birçok etkinli-
ğimiz daha olacak. AB Bilgi Merkezleri, Av-
rupa Birliği'ne, Türkiye'ye, birlikteliğin ne 
anlama geldiğini gösteriyor.' diye konuştu.  
Van TSO Başkanı Necdet Takva da konsere 
gelen davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Berger ve davetliler 
halay çekti.

Uçuş Sayıları
Artırılarak Bilet 
Fiyatları Düşürülmeli

Akdamar Adası'nda
Çok Dilli Konser
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TOBB önderliği ve Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfının (TE-
PAV) ortaklığında AB’nin finansmanıy-
la hayata geçirilen Mahir Eller Proje-
si'nin önemine değinen Rifat Hisarcık-
lıoğlu, şunları kaydetti: "Öncelikle proje 
kapsamında yoğun bir çalışma ve emek 
isteyen mesleki belgelendirme süreci 
sonunda hak ederek aldıkları Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri için buradaki kar-
deşlerimin her birini teker teker tebrik 
ediyorum. Mahir; becerikli, usta, ehli-
yetli demek. Sizler mesleğin ustası, işi-
nin erbabı olduğunuzu, tescillemiş ol-
dunuz. Sizler artık ara eleman değil ara-
nan eleman olacak, daha kolay iş bula-

bileceksiniz. Bundan da hem sizler hem 
firmalarımız hem ülkemiz kazançlı çı-
kacak." Hisarcıklıoğlu, söz konusu pro-
jenin önde gelen 12 sanayi kentini kap-
sadığını ifade ederek odaların bu sürece 
çok katkı sunduğunu söyledi.
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi gerekliliğine 
dikkati çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, şöy-
le devam etti: "Bugün bir araç kullan-
mak için nasıl ehliyet gerekiyorsa bir 
mesleği yapabilmek için de bu ehliyeti, 
yani Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almak 
gerekiyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi, 117 
tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte zo-
runlu. Ayrıca ikinci el araç alım-satımı 

ve emlak sektörlerinde de hem firma 
sahipleri hem de çalışanlar için zorunlu 
hale getirildi. Yani Mesleki Yeterlilik 
Belgesi çalışma hayatının her dalında 
aranan bir ehliyet haline geldi. Bu olma-
sı gereken bir iş. Zira mesleki yeterlilik, 
hem daha sağlıklı hizmet sunmak hem 
de insanımıza daha kaliteli hayat stan-
dardı getirmek demek. Ayrıca da bu 
belge uluslararası geçerlilikte. Yani tüm 
dünyada mesleki ehliyetinizi kanıtla-
mış oluyorsunuz. Resmi verilere göre 
yaklaşık 1,5 milyon kişinin bu belgeyi 
alması gerekiyor. Bu çok büyük bir ra-
kam."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOB-
B) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mer-
kez Bankasının faiz indirimi kararının 
hem bankaların fonlama maliyetini hem 
de mevduat faizlerini düşüreceğini be-
lirterek, "Şimdi sıra bankalarda. Onlara 
çağrıda bulunuyorum. Bankaların da el-
lerini taşın altına koymasını ve bu indiri-
mi kredi faizlerine bir an önce yansıt-
malarını bekliyoruz" dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu-
nun (PPK) dünkü toplantısında politika 
faizini 425 baz puan indirmesine ilişkin 
soruları yanıtladı. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Merkez Bankasının enflasyondaki dü-
şüş ve küresel piyasalardaki olumlu li-
kidite görünümünü dikkate alarak poli-
tika faiz oranında kayda değer bir indiri-
me gittiğini söyledi.

PPK'nin bir sonraki toplantısının eylülde 
gerçekleştirileceğini, Kurulun bu ne-
denle 2 aylık faiz indirimini önden yük-
lemeli yaptığının anlaşıldığını dile geti-
ren Hisarcıklıoğlu, karara ilişkin açıkla-
maya bakıldığında, enflasyon ana eğili-
mindeki olumlu gelişmelerin faiz indiri-
minde etkili olduğunun görüldüğünü 
ifade etti.

Kurulun açıklamasına göre büyümeye 
yönelik iktisadi faaliyette ılımlı bir to-
parlanma eğiliminin olduğu ve ekono-
mideki kademeli toparlanmanın devam 
edeceğinin öngörüldüğünü belirten Hi-
sarcıklıoğlu, enflasyondaki iyileşmenin 
devam ettiği ve tahminlerin bir miktar 
altında kalabileceği sinyallerinin veril-
diğine dikkati çekti. 

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz 
indiriminin iş dünyasına moral verdiğini 
vurgulayarak, indirimlerin önümüzdeki 
aylarda da sürmesini arzu ettiklerini 
söyledi.

"Şimdi sıra bankalarda"

Hisarcıklıoğlu, faiz indiriminin hem ban-
kaların fonlama maliyetini hem de mev-
duat faizlerini düşüreceğini belirterek, 
"Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. On-
lara çağrıda bulunuyorum. Bankaların 
da ellerini taşın altına koymasını ve bu 
indirimi kredi faizlerine bir an önce yan-
sıtmalarını bekliyoruz." dedi. 

Bankaların da kredi faizlerinde indirime 
gitmesiyle piyasaların canlanacağını di-
le getiren Hisarcıklıoğlu, "Böylece faiz 
indiriminin etkisi reel sektörümüze ve 
ekonominin geneline yansıyacak, iç pi-
yasa hareketlenecek, istihdam ve yatı-
rım tüm bunlardan olumlu etkilenecek-
tir." değerlendirmesinde bulundu. 

TOBB'dan Bankalara Çağrı

Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranan
Bir Ehliyet Haline Geldi

Türkiye
Ürün İhtisas
Borsası
faaliyete geçiyor

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Faaliyet İzni Belgesi 
Teslim Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, 
küreselleşme ve teknolojideki köklü değişimlerin haya-
tın her alanına etki ettiğini vurgulayarak, “Bugün ABD’de, 
Çin’de ekilen tarım ürünlerinin türü, miktarı, ekimin za-
manlaması gibi birçok faktör bizim soframızdaki gıdala-
rın fiyatına etki etmektedir. Bu sebeple bizim de tarım pi-
yasalarının etkinliğini artırmamız, gelişmiş bir tarım pi-
yasasına sahip olmamız gerekiyor. Öte yandan kuzeyi-
mizde ve doğumuzda dünyanın en büyük tahıl ihracatçı-
larından Rusya, Ukrayna ve Kazakistan var. Güneyimizde 
ise en büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkelerden Ortadoğu 
ve körfez ülkeleri yer alıyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, bu resimde gelişmiş bir tarım piyasası ile 
Türkiye’nin coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda 
merkez üssü haline gelebileceğini, bunun için de uzun yıl-
lardır Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürüttükleri iki aşa-
malı bir dönüşüm süreci üzerinde çalıştıklarını anlattı.

50 yıllık bir hayal gerçekleşiyor
Bu dönüşümün ilk ayağı olan lisanslı depoculuk çalışma-
larına 2005 yılında ticaret borsalarının öncülük ettiğini a-
nımsatan TOBB Başkanı, “Borsalarımız elini taşın altına 
koyarak en büyük lisanslı depo yatırımcısı haline geldi. 
Tarım ve Orman Bakanlığımızın son 5 yılda TMO üzerin-
den sürece aktif bir katkı vermesiyle, şu anda 163 lisanslı 
depo kuruluş izni aldı. Bunlardan 80 tanesi faaliyet izni a-
larak 4 milyon tonun üzerinde kapasite oluşturdu. İnşal-
lah kalan 83 depomuz da faaliyete geçince 14,5 milyon 
tonluk kapasiteye sahip olacağız” dedi.  
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