
Dünya Bankası Türkiye
Direktörü Van TSO’da 

∂ Van Valili€i, Yüzüncü Y›l Üniversitesi

(YYÜ) ve Van Ticaret ve Sanayi Odas›

(Van TSO) iflbirli€i ile düzenlenen “Van

& ‹ran Hedef Pazar ve Müflteri ‹liflkileri

Yönetim Stratejileri” konulu panelde

önemli mesajlar verildi. 

VAN TURİZMİ
İRAN’DAN UMUTLU
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∂ Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i (TOBB)

MEYBEM A.fi ve Van Ticaret ve Sanayi Oda-

s› (TSO) ifl birli€inde, tehlikeli ifl kollar›nda faa-

liyet gösteren iflletmelere yönelik ‘Mesleki Ye-

terlilik Bilgilendirme’ semineri düzenlendi. 
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∂ Van Ticaret ve Sanayi Odas› Genç Giri-

flimciler Kurulu, YAKA-KOOP iflbirli€inde

engellilere yönelik aktivitelerde bir far-

k›ndal›k oluflturmak üzere “Engelsiz Tat-

lar”  e€itimi düzenlendi.

07

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI BAŞLIYOR 

Dünya Bankas› Türkiye Di-

rektörü Johannes Zutt, ifl

dünyas›, yat›r›m ortam›,

özel sektör gibi konularla yak›ndan

ilgilendiklerini belirterek “Dünya

Bankas›, dünyan›n her yerinde bu

konularla yak›ndan ilgilenmekte, bu

yönde politikalar gelifltirmektedir.

Bu gün de Van’da sektör temsilci-

leri, sektörün önderleri ile bir ara-

ya geldik.       Devamı 12’DE

Dünya Bankası Türkiye
Direktörü Johannes Zutt, Orta
Asya ve Avrupa Bölgesi’nden

sorumlu Operasyonlar
Direktörü Mariam Sherman

ve Dünya Bankası Türkiye
Ofisi Dış İlişkiler Koordinatörü

Tunya Celasin’den oluşan
heyet Van Ticaret ve Sanayi

Odası Yönetim Kurulu’nu
ziyaret etti.

HAZİRAN 2017       Yıl: 5      Sayı: 35

“Engelsiz Tatlar”
Engelsiz Hayatlar

Akdamar Adasında 
10 Dilde Konser

Akdamar Kilisesi önünde Anka

Müzik Toplulu€u, Türkçe, Kürt-

çe, Arapça, Farsça, ‹spanyol-

ca, ‹ngilizce, Yunanca, ‹branice, Latin-

ce ve Ermenice dillerinde flark›lar

seslendirdi.      5’TE

Van'da Ticaret ve Sanayi
Odası Avrupa Birliği (AB)

Bilgi Merkezi tarafından 9
Mayıs Avrupa Günü

kutlamaları kapsamında
Akdamar Adası'nda 10

dilde konser verildi.

Yurt d›fl›nda ticaret yapan üye-

lere düzenlenen ”Geçici Ürün

Tafl›ma Belgesi” ATA Karne-

si, Gümrük ve Ticaret Bakanl›€› tara-

f›ndan Türkiye Odalar ve Borsalar

Birli€ine tevdi edilmifl bir ifllem.

TOBB’da illerde bu görevi Odalar ve

Borsalara yetki vererek gerçeklefltiriyor.

Bu kapsamda  Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birli€i taraf›ndan Van Ticaret ve Sa-

nayi Odas›’na ATA karnesi düzenlenme-

si yetkisi verildi. 

Devam› 3’TE

Van Ticaret ve Sanayi Odası’na Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği tarafından ATA Karnesi
düzenlemesi yetkisi verildi.

1 Yılda 9 Bin Belge

Van TSO’ya ATA Karnesi
Düzenleme Yetkisi Verildi
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“Van & ‹ran Hedef Pazar ve Müflte-

ri ‹liflkileri Yönetim Stratejileri” konu-

lu panel Van TSO’da düzenlendi. Pa-

nele Van Valisi ‹brahim Taflyapan, Van TSO

Baflkan› Necdet Takva, YYÜ’den akademis-

yenler, turizm sektörü ve sivil toplum örgütü

temsilcileri kat›ld›. 

‹RANLILARLA ANKET

Panelin aç›l›fl konuflmalar›ndan önce YYÜ

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Baflka-

n› Suvat Parin, bölüm olarak ‹ranl› turistlerle

yap›lan “‹ranl› Turistlerin Van Alg›s›” konulu

anketin sonuçlar›n› aç›klad›. 

Anketin 2016 y›l› Mart ay› içinde yap›ld›€›-

n› belirten Parin, flunlar› söyledi:

“Anketi 961 kifli ile yapt›k. ‹limize gelenle-

rin yafl ortalamas› yüzde 90 civar›nda 18-49 yafl

aras›ndad›r. Daha çok grup turizmi söz konu-

su, yani ailece geliyorlar. E€itim profilleri ol-

dukça yüksek, yüzde 38 civar›nda üniversi-

te mezunu. E€itim düzeylerinin yüksek olma-

s›ndan dolay›, bunlar› birer turizm elçisi de

sayabiliriz. Çünkü gittikleri her yerde bura-

da gördüklerini aktarma gibi bir durumlar›

olacak.”

‹lk konuflmay› yapan Van TSO Baflkan› Nec-

det Takva, ankete de€inerek, flunlar› söyle-

di: “Suat hocam›z ve ekibine teflekkür ediyo-

rum. Çok ufuk aç›c› bir çal›flma olmufl. 2017

y›l› içinde böyle bir çal›flmam›z yine olacak.

2017 y›l›nda daha iyi ç›kt›lar olaca€›na inan›-

yorum. Biz bu etkinli€i Turizm Haftas› nede-

niyle yapt›k. Panelin önemli ç›kt›lar› var.

‹ran masas›n›n kurulmas› önemli bir çal›flma

olacakt›r. Farsça kurs açt›k. Ancak istedi€i-

miz kadar talep olmad›. Bu anlamda daha faz-

la kat›l›m için çal›flmalar›m›z olacakt›r. Ben

fluna inan›yorum;

s›n›r kap›m›zla

ilgili ç›kan ç›kt›-

lar bir kap›m›z

olmad›€›ndan do-

lay› ortaya ç›km›fl-

t›r. Bir Kap›köy S›n›r

Kap›m›z var ancak

istenildi€i düzeyde flu

ana kadar hizmet vermi-

yordu. Hükümetimizin destekle-

ri ile bir temel atma törenimiz oldu. Daha ulus-

lararas› düzeyde bir kap›m›z yak›nda aç›la-

cak. Kap›m›z olmad›€› halde bu elefltirilerin

yap›lmas› önemlidir. Burada bunlar› tart›fl›yor

olmam›z önemli bir aflamad›r.

Tüm olumsuzluklara ra€men

bu anketi yapmam›z ve ‹ranl›la-

r› dinlememiz çok k›ymetlidir.

Bugün bunu tart›flmam›z da

önemlidir. Biz Van TSO olarak

meseleye böyle bak›yoruz. Shop-

ping Fest önemli bir çal›flmad›r.

Dönemsel olarak bu do€ru mudur de-

€il midir bunun bir tart›flmas› var. Bunun

için de yeni bir çal›flma yap›labilir. Bunun d›-

fl›nda konaklama önemli ç›kt›lar ortaya ç›kar-

m›flt›r. Bu y›l 961 kifli ile bu çal›flma yap›ld› an-

cak belki önümüzdeki y›l bu araflt›rmada bin

500, 2 bin kifliye ulafl›lacakt›r.”

Başkan Takva,
“2017 Mart ayı sonu

itibariyle 102 bin insan
sınır kapımızdan giriş yaptı.
Yapılan çalışmalarda kredi
kartı kullanılarak çok az bir

harcama yapıldığını
görüyoruz. Yani nakit girdisi

daha fazla. Bu bizim için
olumlu bir durumdur” 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

VAN TURİZM’İ
İRAN’DAN UMUTLU
Van'da turizm sezonu düzenlenen etkinliklerle start aldı. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçiren
Van, gözünü turizm sezonuna dikti. Turizm sezonundan beklenti içinde olan kentte, dün de önemli bir
panel düzenlendi. Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO)
işbirliği ile düzenlenen “Van & İran Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri” konulu panelde
önemli mesajlar verildi. Panelde YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Suvat Parin, İranlı
turistlerle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette İranlıların Van'a bakışını ortaya koyan önemli
veriler yer aldı. Vali İbrahim Taşyapan ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da anketten
önemli sonuçlar çıktığını belirterek, bunun üzerine değerlendirmelerde bulundu

“Van & İran Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri” Paneli düzenlendi

∂ Van’a gelen ve konaklama yapan
İranlı turistlerin yaş dağılımlarına ba-
kıldığında % 60,5’inin 18-35 yaş
aralığında bir profile sahip olduğu
çok net bir şekilde görülmektedir.

∂ Van’a turistik amaçla gelen grup-
ların eğitim durumlarına bakıldı-
ğında büyük çoğunluğunun lise ve
üzeri bir eğitim düzeyine sahip oldu-
ğu görülmektedir.

∂ İranlı turistlerin anadil açısından
dağılımlarına bakıldığında %%
62,3’ünün Azerice, % 28,6’sının
Farsça, % 4,4’ünün ise Kürtçe ana-
dillerine sahip olduğu görülmektedir.

∂ Turistlerin İran’ın hangi yerleşim
birimlerinden geldiğini sorguladığı-
mızda yoğunlaşmanın Tebriz (%
36,1), Tahran (% 27,6), Urmiye (%
16,9) ve Hoy (% 4,0) şehirlerinden
gelen turistlerde olduğu ortaya çık-
maktadır.

∂ Van’ı neden tercih ediyorsunuz/et-
tiniz? sorusuna katılımcıların %
40,1’i yakın olduğu için, % 16,2’si
kentteki hizmetler ve ürünler ucuz ol-
duğu için, % 23’3’ü ise Van’ın kent
olarak İran’a yakınlığını, ucuz ve gü-
venilir bir kent oluşunu içeren bir im-
kanlar dizisini barındırdığı için Van’ı
tercih ettiklerini dile getirmiştir.

∂ İranlı turistlerin Van’a gelmelerin-
deki en önemli etkenler sıralamasın-
da hem tatil ve dinlenme amaçlı yer
değişikliği hem de alış veriş yapma
isteğinin % 68,6’lık bir oran oluştur-
duğu, sadece dinlenme amaçlı gel-
diğini söyleyenlerin ise % 21,6’lı bir
oran oluşturduğu görülmektedir.

∂ İranlı turistlerin Van'da bulunduk-
ları süre içinde ürün ve hizmet aldık-
ları esnafın tavır ve davranışlarını na-
sıl bulduğuna ilişkin sorgulamada %
97,5 gibi yüksek bir oranda bir mem-
nuniyetin olduğu görülmektedir.

∂ İranlı turistlerin Van'daki konak-
lama ve otel hizmetlerini nasıl bul-
duklarına bakıldığında % 89,8 ora-
nında bir memnuniyetin, % 8,9 ora-
nında ise memnun olmama durumu
göze çarpmaktadır.

∂ İran'dan gelen turistlere yönelik
olarak yürürlüğe konulan shopping
fest uygulamasından memnun olan
turistlerin oranı % 82,9 

∂ İranlı turistlerin % 88,3'ü konak-
lama için otelleri, % 2,2'si pansiyon-
ları, % 5,9'u ise 1+1 tipi stüdyo ev-
leri tercih ettikleri görülmektedir.

∂ İranlı turistlerin harcamalarını
ne şekilde yaptıklarına bakıldığında
% 97,1'inin  alış-verişlerinde nakit
kullandıkları görülmektedir. Van'da
kaldığınız süre içinde ne kadar har-
cama yaptınız? sorusuna verilen ya-
nıtlar baz alındığında ortalama her
turistin yaklaşık 1500-2000 $ harca-
ma yaptığı tahmin edilmektedir.

ANKETTE
ÖNE ÇIKANLAR 

∂ Vali ‹brahim Taflyapan da yapt›€› konufl-

mada üniversitenin anketine de€inerek,

“Hocam›z›n sunumu çok iyi bir sunum ol-

mufl, güzel veriler sundular bize. Bu bir

bafllang›çt›r diye düflünüyorum. Ç›kt›lar›-

na bakt›€›m›z zaman bizlere yön verecek

verileri içeriyor. Buraya en fazla turist gru-

bu olarak ‹ranl›lar geldi€i için böyle bir

araflt›rma yap›lm›fl. ‹nflallah bundan son-

raki çal›flmalara bir altl›k oluflturacakt›r.

Daha kapsaml› çal›flmalar›n veyahut ilimiz

turizm altyap›s›n›n ve turizmi nas›l gelifl-

tirilece€ine yönelik bu çal›flma vesile

olur.” dedi. 

Vali İbrahim Taşyapan, “Bu bir başlangıçtır”
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∂ YAKA-KOOP hizmet binas›nda gerçekle-

flen 50’ye yak›n engellinin e€itim ald›€›

programda, Van TSO Genç Giriflimciler

Kurulu Baflkan› E. Görsel Görmen ve Kurul

Üyeleri, Van ‹flitme Engeliler ve Aileleri Der-

ne€i Yönetim Kurulu Baflkan› Filiz Yörüko€-

lu, Van Aflç›lar ve Pastac›lar Derne€i Baflka-

n› Sinan Pulat ve YAKA-KOOP Yönetim Ku-

rulu Üyeleri kat›l›m sa€lad›lar.

Mardin’den özel olarak getirilen TAfiPA-

KON’a (Türkiye Aflç›lar ve Pastac›lar Kon-

federasyonu) ba€l› Pasta Ustas› Halil ‹bra-

him Bu€rucu’nun e€itmenli€i eflli€inde

gerçekleflen programda kursiyerlerin il-

gisi flafl›rtt›. Kuru pasta, börek ve yafl pas-

ta e€itimi alan engelli kad›nlar 7 saat sü-

ren e€itimin ard›ndan sertifikalar›n› alma-

ya hak kazand›lar.

Program›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Van

TSO Genç Giriflimciler Kurulu Baflkan› E.

Görsel Görmen, amaçlar›n›n fark›ndal›k

yaratmak oldu€unu belirterek “Engelilere

yönelik bir çok proje fikiri gelifltirdik. Konu-

lar›na göre ilgili paydafllarla çal›flmalar ya-

p›yoruz.  Bu günde arad›m›zda çok de€er-

li Sivil Toplum Örgütü temsilcileri var. Des-

teklerinden dolay› teflekkür ederiz” dedi.

Van Genç Giriflimciler Kurulu Baflkan›

E.Görsel Görmen yap›lan tüm etkinliklerine

flarts›z ve kay›ts›z destek veren Van Ticaret

ve Sanayi Odas› Baflkan› Necdet Takva ve

Yönetim Kuruluna, ayr›ca bugün ki etkinli€in

ana sponsoru Golden Rose yetkilisi Muham-

med Hatipo€lu’na teflekkürlerini sundu.

Van ‹flitme Engeliler ve Aileleri Derne€i Yö-

netim Kurulu Baflkan› Filiz Yörüko€lu ise En-

gellilerin e€itimi noktas›nda büyük emekler

verdiklerini belirterek “Bugün burada icra

edilen e€itimin engeliler ve aileleri aç›s›n-

dan tarifsiz mutluluk yaflatt›€›n›, e€itimin de-

vam›nda kapsaml› bir proje haz›rlayarak 6

ay boyunca sürecek bir e€itim hedefledik-

lerini” kaydetti.

Van Aflç›lar ve Pastac›lar Derne€i Baflka-

n› Sinan Pulat ise böyle önemli bir projeye

paydafl olduklar› için çok mutlu olduklar›n›

aflç›l›k ve pastac›l›k mesle€inin dünyan›n her

yerinde geçerli oldu€unu kaydederek, böy-

le kutsal bir projede paydafl olarak mutfa€›-

n› hizmete açan YAKA-KOOP yönetimine son-

suz teflekkürlerini sundu.

Van TSO’ya ATA Karnesi
Düzenleme Yetkisi Verildi

Yurt d›fl›nda ticaret yapan üyele-

re düzenlenen ”Geçici Ürün Ta-

fl›ma Belgesi” ATA Karnesi, Güm-

rük ve Ticaret Bakanl›€› taraf›ndan Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birli€ine tevdi

edilmifl bir ifllem. TOBB’da illerde bu gör-

evi Odalar ve Borsalara yetki vererek ger-

çeklefltiriyor.

Bu kapsamda   Türkiye Odalar ve

Borsalar Birli€i taraf›ndan Van Ticaret ve

Sanayi Odas›’na ATA karnesi düzenlen-

mesi yetkisi verildi. Haz›rlanan protokol

iki kurum taraf›ndan imzalan›rken, Van

Ticaret ve Sanayi Odas› protokol kapsa-

m›nda belge düzenleyecek bir personel

görevlendirdi ve TOBB taraf›ndan düzen-

lenen e€itimlere kat›l›m› sa€lad›.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu Baflkan› Necdet Takva ATA Kar-

nesi düzenleme yetkisinin ard›ndan yap-

t›€› aç›klamada “Türkiye’de A s›n›f› Akre-

tidasyon sistemini uygulayan bir Ticaret

ve Sanayi Odas› olarak üyelerimize ver-

di€imiz hizmet kalitesi ve çeflitlili€ini ar-

t›rmak istiyoruz. Bu nedenle ATA Karne-

si düzenleme yetkisi almakla üyelerimi-

ze yeni bir hizmet sunman›n mutlulu€u-

nu yafl›yoruz. S›n›r da bulunan ilimizde bu

tür belgelerin düzenleme yetkisini alma-

m›z üyelerimiz ve odam›z aç›s›ndan çok

de€erlidir” fleklinde konufltu. 

Van Ticaret ve Sanayi Odası’na Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği tarafından ATA Karnesi düzenlemesi yetkisi verildi.

Van'da “Engelsiz Tatlar” Eğitimi
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Genç Girişimciler Kurulu,
Van İşitme Engeliler ve
Aileleri Derneği, Van Aşçılar
ve Pastacılar Derneği ve Van
S.S. Yaşam Kadın Çevre
Kültür ve İşletme Kooperatifi
(YAKA-KOOP) işbirliğinde
Engellilere yönelik
aktivitelerde bir farkındalık
oluşturmak üzere “Engelsiz
Tatlar”  eğitimi düzenlendi.
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Öncelikle sizi biraz

tan›yabilir miyiz?

‹smim Sabri YILMAZ. 7 çocuk

babas›y›m. 1983’te babamdan

devrald›€›m besicilik mesle€i

ile u€raflarak ifle bafllad›m ve flu

anda Van K›rm›z› Et Üreticileri

Birli€i Baflkanl›€› görevini yap-

maktay›m.

Van K›rm›z› Et Üreticileri

Birli€inden ve Birli€in

amaçlar›ndan biraz bahse-

der misiniz? 

2011 y›l›nda kurulan birli€imi-

zin amac›, et üreticilerini bir

çat› alt›nda toplayarak modern

teknoloji, hijyen ve kalite stan-

dartlar›na uygun üretim yapan

üyelerimizle alan›m›zda farkl›l›k-

lar yaratarak, sektörümüzde ön-

cülü€ü sürdürmektir. 16 firma ile

bafllad›€›m›z bu yolda merkezi

ve yerel yönetim birimleriyle

ifl birli€i yaparak ayn› zamanda

uluslararas› standartlarda, re-

kabet edebilir bir flehir profili

hedefi ile 550 firmaya ulaflt›k. 

‹limiz Hayvanc›l›k Sektörü

ve bu sektöre yönelik tefl-

vikler hakk›nda neler söyle-

mek istersiniz?

‹limiz ekonomisinde önemli

bir yer tutan hayvanc›l›k, bölge

insan›m›z›n temel geçim kay-

naklar›ndan biridir. Ne yaz›k ki

bölgemiz için bu kadar önemli

bir sektör olan hayvanc›l›k mo-

dern anlamda yap›lamamakta-

d›r. Bunda, sektörde faaliyet

gösteren insan›m›z›n e€itim ek-

sikli€inin yan› s›ra modern ko-

flullara sahip tesislerin olmay›fl›

da önemli etki sa€lamaktad›r.

Oysaki bölgemiz gerek küçük-

bafl gerekse büyük bafl hay-

vanc›l›€›n yap›lmas› için uygun

co€rafi özelliklere sahiptir. 

Bunun yan› s›ra 3 Ekim 2016

Tarih 29846 say›l› Resmi Gaze-

tede yay›mlanan “Dam›zl›k

Düve Yetifltiricili€inin Destek-

lenmesi”ne iliflkin tebli€ kapsa-

m›nda programa dahil edilen

32 il aras›nda ilimiz bulunma-

maktad›r. Hayvan varl›€› ile

birlikte sektördeki tecrübeleri

göz önüne al›narak Büyükbafl

Hayvanc›l›€›n desteklenece€i

iller aras›na Van’›n da al›nmas›

ilimiz hayvanc›l›k sektörüne

büyük katk› sunacakt›r.

Van K›rm›z› Et Üreticileri

Birli€i’nin gündeminde

yer alan önemli sorunlar

nelerdir? Derne€in sorun-

lar› aflmak ad›na gerçek-

lefltirdi€i çal›flmalar› ve

bu konudaki tavsiyelerini-

zi anlat›r m›s›n›z?

DAKA, TKDK, IPARD benzeri

kurulufllar arac›l›€›yla verilen

desteklere ait proje ça€r› za-

manlar› bütün bölgelerde ayn›

tarihlerde yap›lmaktad›r. Örne-

€in, Ege Bölgemizin iklim ko-

flullar› ile Do€u Anadolu Bölge-

mizin iklim koflullar› farkl›d›r.

Yap›lan Hibe Duyurular› ve

projelerin uygulama zamanla-

r› ayn› oldu€unda, iklim koflul-

lar› elveriflli olan bölgeler,

projeleri çok daha erken bitir-

me flans›na sahiptirler. Oysaki

Bölgemizin proje uygulama

süresi k›s›tl›d›r. Ülkemizin co€-

rafi durumu göz önünde bulun-

durularak ça€r›lar bölgelere

göre farkl› zamanlarda yap›l-

mal›d›r.      

Bir di€er sorun ise mera

alanlar›n›n son zamanlarda

Güvenlik vb. nedenlerden ötü-

rü kullan›lamamas›d›r. Bu du-

rum sektöre maliyet, verimli-

lik gibi sorunlar yaratm›flt›r.

Hayvanlar›n› merada otlata-

mayan üreticilerin yem, bak›m

vb. maliyetleri oldukça yüksel-

mifltir. Bölgenin co€ra-

fi konumu itibariyle zaten hay-

van bafl›na tüketilen yem ora-

n› ülkenin di€er bölgelerine

oranla yüksektir. Bu durum

bafll› bafl›na ekstra bir mali-

yettir. Önceleri meralar›n kul-

lan›lmas› ile bu maliyet fark›

nispeten de olsa ortadan kal-

d›r›lmaktayd›. Ancak flu anda

bu durum söz konusu de€ildir.

Bu nedenle bölgede faaliyet

gösteren sektör üyelerine

özel yat›r›m destek paketi-

nin aç›klanmas› ve sektör üye-

lerinin mali aç›dan destek-

lenmesi gerekmektedir.

‹limiz küçükbafl hayvan yetifl-

tiricili€inde ülkemizin önemli

kentleri aras›nda yer almakta-

d›r.  Ülkemiz genelinde de ya-

p›lan özellikle difli kuzular›n er-

ken dönemde kesilmeleri, bir

yandan neslin tükenmesine yol

açarken, öte yandan et ihtiyac›-

n›n karfl›lanmas› için daha faz-

la hayvan›n kesilmesi anlam›n›

tafl›maktad›r. Bu durumun önü-

ne geçilmesi için belli bir kilo-

ya eriflmifl hayvanlar›n kesilme-

sinin desteklenmesi faydal›

olacakt›r.  

“ORGAN‹ZE HAYVANCILIK

BÖLGES‹ fiART”

Son 15 y›lda a€›rl›kl› olmak

üzere bölgemizde köyden

kente yap›lan göçler sonucu

hayvanc›l›k ile u€raflan insan-

lar›m›z daha önce köyde yap-

t›klar› hayvanc›l›€› ayn›

koflullarda flehirlerde kent

merkezlerinde yapmaya bafl-

lad›lar. Bu durum gerek hay-

vanc›l›€›n verimli flekilde ya-

p›lamamas› gerek ise halk

sa€l›€› aç›s›ndan oldukça

olumsuz sonuçlar do€urmufl-

tur. ‹limizde acilen bir organi-

ze hayvanc›l›k bölgesinin ku-

rulmas›, üreticilerimiz aras›n-

da ortakl›k kültürünün geliflti-

rerek  kent merkezinde yap-

t›klar› çal›flmalar› Organize

hayvanc›l›k bölgesine tafl›ma-

lar›n›n sa€lanmas› elzemdir.

“ET VE SÜT KURUMU

VAN’IN OLMAZSA OLMAZI”

Bu ba€lamda ilimizde faali-

yet gösteren Et ve Süt Kuru-

mu Van Kombinas› 2011 y›l›n-

da yaflanan deprem sonras›

hasar görmüfl ve bu tarihten

itibaren faaliyetine ara ver-

mek zorunda kalm›flt›r. Yap-

t›€›m›z görüflmeler sonucun-

da Kombinan›n ilimiz için

önemi ifade edilmifl, yeni-

den faaliyete geçmesi konu-

sunda kentte yo€un bir iste-

€in oldu€unu görülmüfltür.

Bize yap›lan aç›klamalar Van

Kombinas›n›n yeniden infla

edilerek daha modern ko-

flullarda faaliyetini sürdüre-

ce€i yönünde olmufltur. Bu

durum kentimizde özellikle

sektör temsilcileri taraf›n-

dan memnuniyetle karfl›lan-

m›flt›r.

Son Olarak Sizin Eklemek

‹stedi€iniz Baflka fieyler

Varsa Alabilir Miyiz?

Van K›rm›z› Et Üreticileri

Birli€i olarak sektör sorunla-

r›na daima çözüm arayaca€›-

m›z› belirtmek istiyorum. Ay-

r›ca ilimizde hayvanc›l›€›n

geliflmesi için giriflimlerde

bulunan ve deste€ini esir-

gemeyen herkese flükranla-

r›m› sunuyorum. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

“Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Başkanı Sabri YILMAZ ile sektörün
gündemini konuştuk”

“16 firma ile başladığımız

bu yolda merkezi ve yerel

yönetim birimleriyle iş

birliği yaparak aynı

zamanda uluslararası

standartlarda, rekabet

edebilir bir şehir profili

hedefi ile 550 firmaya
ulaştık.”

“ORGANİZE
HAYVANCILIK
BÖLGESİ
ŞART”

Tarım Bakanlığı
aracılığı ile yapılan

destekler hayvancılığın
geliştirilmesine önemli

katkılar sunmuştur.
Bunun olumlu

sonuçlarını her geçen
gün görmekteyiz.

Beklentimiz, verilen
desteklerin devam
etmesi yönündedir. 

Kurulduğu ilk günden
itibaren bölge

hayvancılığının
gelişmesine katkı
sağlayan Et ve Süt

Kurumu, özel sektöre
öncülük ettiği gibi

hayvancılığın modern
koşullarda yapılması
konusunda da örnek

teşkil etmektedir.
Kurum aynı zamanda

hayvancılık ile uğraşan
insanımızın yetiştirmiş

oldukları hayvanları
satın alarak kendilerine

maddi kaynak
sağlamada da önemli

görev üstlenmiştir.
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Akdamar Adasında 

1 0 Dilde Konser

Akdamar Kilisesi önünde Anka Müzik Toplu-

lu€u, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, ‹s-

panyolca, ‹ngilizce, Yunanca, ‹branice, Latin-

ce ve Ermenice dillerinde flark›lar seslendirdi.

Van TSO Baflkan› Necdet Takva, yapt›€› aç›klama-

da, farkl› kültürlerin buluflmas›, farkl› inançtan insan-

lar›n bir araya gelerek fark›ndal›k oluflturmas› için

etkinli€i Akdamar Adas›'nda yapma karar› ald›kla-

r›n› söyledi.

Avrupa Birli€i'nin kültürler buluflmas› oldu€unu

ifade eden Takva, 'Avrupa Birli€i, farkl›l›klar içinde

bir birli€i temsil ediyor. Biz de kentimizin geçmifliy-

le gelece€ini bu kültürel ortakl›k temelinde temsil

etmek ve bu mesaj› vermek üzere, muhteflem bir alt-

yap› haz›rlayarak, 10 dilde konser veren bir müzik

toplulu€unu konuk ederek bu fark›ndal›€› en üst dü-

zeye tafl›mak istedik.' dedi.

Gevafl Belediye Baflkan› Sinan Hakan da Akdamar

Adas›'n›n insana ait bütün de€erlerin ortak payda-

s› oldu€unu dile getirdi.

9 May›s Avrupa Günü kutlamalar› kapsam›nda ger-

çeklefltirilen konseri çok say›da kifli izledi.

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi
tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında
Akdamar Adası'nda 10 dilde konser verildi.
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Öncelikle Fevzi ÇEL‹KTAfi kimdir,

sizi daha yak›ndan tan›yal›m?

1965 Özalp do€umluyum. Evliyim ve 3 çocu-

€um var.  Tam bir Van sevdal›s›y›m.

‹nflaat sektörüne girmeye nas›l karar

verdiniz ?

30 y›ll›k ifl serüvenime s›n›r ticareti ile baflla-

d›m. Uzunca bir süre bu sektörde faaliyet gös-

terdim. S›n›r ticaretinin bafll›ca sorunlar› olan

yasaklar, kotalar ve a€›r bürokrasi nedeni ile

2014 y›l›nda uzun süredir akl›mda olan inflaat

sektörüne yöneldim.  Sektörü ve iflimi çok se-

viyorum. Bizim baflar›m›z›n arkas›nda yatan s›r

verdi€imiz her sözü tutmam›z ve afl›r› çaba gös-

termemiz. 

fiu an inflaat sektörünün içinde bulundu€u

durumu de€erlendirir misiniz?

Dövizdeki art›flla beraber inflaat girdilerinin

fiyatlar› da artt›. Sektördeki firmalar›n öz kay-

naklar› olmad›€› için tüketicileri zor duruma dü-

flürebilece€ini düflünüyorum. Türkiye de yafla-

nan birçok olumsuz etken döviz ve konut sek-

törünü olumsuz etkiliyor. Ancak ben sürecin ge-

çici oldu€una inan›yorum. 

Konut sektörünü faiz oranlar› da etkiliyor. So-

nuçta biz müteahhitler, konutlar›m›z› kredili oran-

larda sat›yoruz. Dolay›s›yla inflaat sektörü faiz-

ler konusunda hassas davran›yor. Bugün içinde

bulundu€umuz durumu iyi analiz etmemiz ve he-

saplar›m›z› ona göre yapmam›z gerekiyor 

2011 Y›l›nda Van’da meydana gelen iki y›k›c›

depremin ard›ndan kentin yeniden imar edilme-

si en büyük sorun olarak karfl›m›za ç›km›fl, kent-

sel dönüflüm yasas› bu durumun düzeltilmesi için

büyük bir f›rsat olmufltur. Biz de Deprem sonra-

s› duran inflaat sektörünü teflvik ederek, sektö-

re katk›lar sa€layan ve birçok vatandafl›n site-

sini yeniden yapabilmesine imkan veren kent-

sel dönüflüm kapsam›nda infla etti€imiz yap›lar-

la flehrimize katk› sunmaya çal›fl›yoruz.

Projelerinizi yaparken dikkat etti€iniz özel-

likle üzerinde durdu€unuz sizi baflar›l› k›lan

etmenler nelerdir?

Tabii ki temel felsefemiz de€iflerek ve gelifle-

rek yolumuza devam etmektir. Hepimiz, ömrü-

müzün sonuna kadar ö€renmeye aç›€›z. Biz de

bu felsefeden hareketle hem sektörel hem de

kiflisel geliflim için çaba gösteriyoruz, bu da bizi

baflar›l› k›l›yor. Bu baflar›y› yakalamam›zdaki bü-

yük etmenlerden bir di€eri ise paray› birinci s›-

raya koymamam›zd›r. Tabi ki yapt›€›m›z ticari

bir ifl para kazanma amac›m›z var ama bu bizim

birinci önceli€imiz de€il. Biz daha çok iflimize

yat›r›m yapmay› iflimizi büyütmeyi hedefliyoruz.

Düflük kar marj› ile çal›flmay› tercih ediyoruz,

markam›za yat›r›m yap›yoruz. 

‘’Güven’’ ‹nflaat sektöründe olmazsa olmaz

olgular›n bafl›nda gelmektedir. Bu aç›dan

bakt›€›m›zda sizin firman›z ‘’ güven’’ olgu-

sunu nas›l de€erlendiriyor?

Konut insanlar›n ailesi ile bar›nd›€› zaman›-

n›n büyük k›sm›n› içinde geçirdi€i bir yaflam

alan›. Biz konut infla ederken öncelikle bu ko-

nutlarda biz ikamet etsek nelere ihtiyaç du-

yaca€›m›z› düflünerek yap›yoruz. Öncelikle

depreme dayan›kl›, statik aç›dan güçlü, mi-

mari aç›dan özenli sosyal yaflam alanlar› zen-

gin konutlar infla ediyoruz. Teslimat tarihle-

rine gösterdi€imiz hassasiyet bize hep refe-

rans oluyor. Güven olgusu ise bu hassasiyet-

lere ba€l› olarak gelifliyor. Yapt›€›m›z ifllere

verdi€imiz önem ve hassasiyet ile yapt›€›m›z

teslimatlardaki memnuniyet bize olan güve-

nin bafll›ca göstergeleridir.

Son olarak eklemek istedi€iniz bir fleyler

var m›? Genç Giriflimcilere neler söyle-

mek istersiniz? 

En büyük arzum Van için daha fazla istihdam

sa€layabilmek, ekonomisine daha fazla katk› su-

nabilmek, deprem sonras› meydana gelen psi-

kolojik y›k›ma çare bulabilmektir. Bu idealimi-

zi koruyabildi€imiz sürece gelecek zaten bafla-

r›larla ve önemli eserlerle dolu olacakt›r. Mar-

ka olacak projeler üretmek daimi hedefimizdir.

Bununla beraber çocuklar›ma iyi e€itim verip

ileride baflar›l› kifliler olmalar›n› görmek de her

baba gibi benim için de çok önemli bir idealdir.

Gençler için bir fleyler söylemek gerekirse do€-

ruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden, ayn›

zamanda çok çal›flarak hayallerini gerçeklefl-

tirebileceklerini düflünüyorum. 

Çocukluğundan beri iş yaşamının içerisinde olan, hedefleri
ve idealleri doğrultusunda ilerleyen Fevzi ÇELİKTAŞ ile bir
röportaj gerçekleştirdik. İş yaşamına dair birçok soru
yönelttiğimiz Fevzi ÇELİKTAŞ tüm sorulara samimiyetle
cevap verdi ve başarısının sırrını bizlerle paylaştı…

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Fevzi ÇELİKTAŞ

“En Önemli İlkem
ve Önceliğim
Dürüstlüktür”

∂ fiu an ilimizde bütün sektörleri etkileyen na-

kit s›k›nt›s›, al›m gücünün düflük olmas› bizi de

olumsuz etkilemektedir. Bunun yan› s›ra eksper-

tiz raporlar›nda emlak de€erlerinin düflük ç›k-

mas›, dövizdeki istikrars›zl›k, ruhsat al›mlar›nda

bürokrasi engeline tak›lmam›z, mevsimsel s›k›n-

t›lar inflaat sektörünü sekteye u€ratmaktad›r.

Siyasi, bölgesel ve ekonomik belirsizliklerin

ortadan kalkmas›, ekonominin özel sektöre

odakl› büyümeyi sürdürmesi aç›s›ndan bü-

yük önem tafl›maktad›r. ‹limizin lokomotif sek-

törlerinden biri olan ‹nflaat sektörünün bu bü-

yümeye yeterince katk› sa€layabilmesi için tefl-

vik kapsam›na al›nmas› gerekti€ini düflünüyo-

rum.  Ayr›ca emlak de€erlerinin hak edilen se-

viyelerde raporlanmas› ve buna ba€l› olarak

bankalardan çekilen kredilerin istenilen sevi-

yede olmas› piyasay› canland›racakt›r.

“PARA GÜVENLI LIMANI SEVER” 



‹limizdeki mücbir sebep halinin sona

ermesiyle birlikte ilimiz için olas› so-

nuçlar›n›n ve uygulanacak yöntemle-

rin de€erlendirildi€i toplant›da VAN

SMMMO Baflkan› ‹brahim fiAH‹N aç›klama-

larda bulundu.

Buna göre; 31.05.2017 tarihi itibari ile ili-

mizde uygulanan mücbir sebep halinin

son buldu€unu ve bu dönemde verilme-

yen beyannameler ve bildirimlerin veril-

mesi için 3 (Üç) ayl›k bir sürenin ilimiz için

uygulanaca€›n› belirten fiahin, mücbir

sebep halinden sonra verilmeyen beyan-

name ve bildirimlerin ise 24.06.2017 tari-

hine kadar verilmesi gerekti€ini vurgula-

d›. Biriken vergi borçlar›n›n ödenmesi hu-

suslar›nda da bilgi veren, ‹brahim fiAH‹N

30 (Otuz) eflit taksit ile 60 (Altm›fl) ay içe-

risinde bu borçlar›n ödenmesi gerekti€i-

ni ve ödemelerin 01.01.2018 tarihinde

bafllayaca€›n› belirtti.

Daha sonra söz alan di€er konsey üyele-

ri yap›lan düzenlemelerin do€uraca€› olum-

suz sonuçlar›n az›msanacak düzeyde olma-

d›€›n›, mücbir sebep dönenimde verilme-

yen beyanname ve bildirimler ba€l› bulunu-

lan vergi dairelerine bildirilmeden ,mücbir

sebep dönemi sonras› (31.05.2017 tarihinden

sonra) 24.06.2017 tarihine kadar verilmesi

gereken beyanname ve bildirimlerin büyük

bir karmaflaya yol açaca€›n› belirttiler.

7020 say›l› kanun ve uygulama esaslar›nda-

ki durumlar göz önünde bulun-

duruldu€u vakit Van Ekonomi

Konseyi bileflenleri ilimizin

içinde bulundu€u ekonomik

durum itibari ile durumdan

memnuniyetsizliklerini dile ge-

tirdiler.

Toplant›n›n bir di€er gün-

dem maddesi olan meslek lise-

lerindeki ö€rencilerin günlük

yaflamda karfl›laflt›€› zorluk-

lar, staj durumlar› ve toplumun meslek lise-

lerine bak›fl aç›s›,  toplant›ya konuk olarak

ça€r›lan Van Bostaniçi Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi yöneticilerinin kat›l›m› ile ele

al›nd›.

Özellikle meslek lisesi ö€rencilerinin staj

yapma zorunlulu€u, staj yerleri bulmakta ya-

flad›klar› s›k›nt›lar ve staj süresince alacak-

lar› ücretler  ve sonraki dönemde yaflan›lan

sorunlar›na de€inen Van Bostaniçi Mesleki

ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri 3308 sa-

y›l› Mesleki E€itim Kanunu hakk›nda konsey

bileflenlerini bilgilendirdiler.

Buna göre; 10 personeli olan her iflletme-

nin bu say›n›n en az %5’i kadar stajyer ö€-

renci çal›flt›rmak zorunda oldu€unu belit-

tiler. Stajyer ö€rencilere verilmesi gereken

maafl›n ise 2017 y›l›nda asgari ücretin en az

3’te 1’i olmas› gerekti€ini vurgulayan okul

yöneticileri, çal›flan personel say›s›n›n

20’nin alt›nda olan iflletmelerde bu tutar›n

3’te 2’sinin , çal›flan personel say›ns›n

20’den fazla oldu€u iflletmeler için ise bu

ücretin 3’te 1’nin devlet deste€i fonundan

karfl›land›€›n› belirttiler.

As›l amaçlanan durumun günü kurtar-

mak de€il ilimiz ve ülkemizde her y›l yafla-

nan bu sorunlar› en aza indirgemek için far-

k›ndal›k yaratmak oldu€unun önemini vur-

gulayan okul yöneticilerinin k›sa sunumu ile

toplant›ya son verildi.

Van Ekonomi Konseyi Vergi’de Yapılandırmayı Değerlendirdi
Van Ekonomi Konseyi 30.05.2017 tarihinde Van Ticaret ve Sanayi Odasının dönem Başkanlığında toplandı. Toplantı ya
VANTSO, VAN ESOB, VANSİAD, VAN İŞGEM, VAN TB, VAN GİAD, VAN SMMMO, VAN TMMOB, VAN SOFÖD,TÜMSİAD
VAN ŞUBESİ,MÜSİAD VAN ŞUBESİ,TEKNOKENT A.Ş ve VAN PERDER temsilcileri üst düzeyde katılım sağladılar.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr
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∂ O, genç yaflta yaflad›€› baflar›s›zl›k-

lar›na ra€men pes etmedi ve flu anda

dünyan›n en zengin ifl adamlar›ndan

biri... ‹flte, Alibaba'n›n kurucusu Jack

Ma'n›n ilham veren hikayesi...

E-ticaret devi Alibaba'n›n kurucusu

Jack Ma, asl›nda hiç de kolay bir ha-

yat geçirmese de son zamanlar›n en

popüler e-ticaret sitesini kurmay› ve

flirketi dünyadaki en baflar›l› flirketler-

den biri haline getirmeyi baflard›.

Peki, nedir Jack Ma'y› bu derece ba-

flar›l› yapan?

Jack Ma, 1964 y›l›nda Çin'de dünya-

ya geldi. Çocukken en büyük hayali

‹ngilizce ö€renmekti ve bunun için

her sabah uykusundan feda ederek

erkenden kalk›p, turistlerle ‹ngilizce

konuflmaya çal›fl›yordu. Üniversite-

ye girmek istedi€inde, 3 baflar›s›z de-

nemeden sonra en sonunda ö€ret-

menlik enstitüsüne girmeyi baflard›.

Bu dönemde ayr›ca 30 ayr› ifl baflvu-

rusunda bulundu ve bütün baflvurdu-

€u yerler kendisine olumsuz geri dö-

nüfl yapt›.

O dönemde KFC Çin pazar›na yeni

girmiflti ve aç›k pozisyonlara baflvuran

24 kifli içerisinden sadece Jack Ma ifle

kabul edilmedi. Harvard Üniversite-

si’ne de 10 kez baflvuruda bulundu;

ancak ret cevab› ald›. O dönemde li-

sede tan›flt›€› k›z arkadafl› ile evlen-

di ve befl y›l boyunca ayda 15 dolar ka-

zanarak ö€retmenlik yapt›.

1995'te yapt›€› Amerika seyahati s›-

ras›nda internet ile tan›flan Jack Ma,

ilk önce internetin ne oldu€unu tam

olarak anlayamad› ve arama moturun-

da yapt›€› denemelerden sonra kar-

fl›laflt›€› sonuçlara inanamad›. Bilgisa-

yar ve internet hizmetinin çok paha-

l› oldu€u Çin'e 1999 y›l›nda döndü ve

orada bir site tasarlayarak bunu hükü-

mete satt›. Sitenin ismi Alibaba ve K›rk

Haramiler konseptinden akl›na geldi

ve bu ismin bilinirli€ini test etmek için

yoldan geçen kiflilere bu ismi bilip bil-

mediklerini sordu. ‹nsanlar bu ismi bi-

liyorlard› ve sitenin ismi de

Alibaba.com oldu.

Sitenin temellerinin at›lmas› 1999 y›-

l›nda sadece 100 bin dolar sermaye

ile gerçekleflti. K›sa sürede birçok kifli

taraf›ndan kullan›lmaya bafllayan site-

de halen dünyan›n farkl› yerlerinden

al›c› ve sat›c›lar bir araya geliyor ve

internet üzerinden al›flverifllerini ger-

çeklefltiriyor.

fiirket, 19 Eylül 2014'te gerçeklefltir-

di€i halka arz ile 24.7 milyar dolarl›k

bir hacim yakalad› ve bu halka arz,

tüm zamanlar›n en büyük halka arzla-

r›ndan biri olarak tarihe geçti.

ALİBABA'NIN KURUCUSU
JACK MA'NIN BAŞARI
HİKAYESİ



Roma gezilecek yerler

Colosseum (Kolezyum): Roma’n›n de-

yim yerindeyse simgesi olan bu yap› ayn› za-

manda kentin ebedili€inin de simgesi olarak

kabul edilir. Köleler ve mahkumlar taraf›ndan

infla edilen yap› ayn› anda 50 bin izleyiciyi a€›r-

layabilecek kapasitede bir tarihi arena olma

özelli€i tafl›r.

Piazza Di Spagna (‹spanyol Merdivenleri):

Kentin en sofistike bölgesinde yer alan ‹spanyol

Merdivenleri, yüzy›llard›r Roma’y› ziyaret eden

yabanc›lar›n bafll›ca çekim merkezlerinden biri

olmufl. ‹nsanlar›n basamaklar›nda dinlendi€i

ve flehrin tarihsel yap›s›n›n tad›n› ç›kard›€› mer-

divenler özellikle yaz aylar›nda açelyalarla süs-

lenir ve pembe bir güzelli€e bürünür.

Fontana Di Trevi (Aflk Çeflmesi): Romay›, roman-

tik bir flehir yapan en önemli nokta dünyaca ünlü

Aflk Çeflmesi’dir. Afl›klar›n çeflmeye arkalar›n›

dönerek bir dilek tutup bozuk para atmalar›, Aflk

Çeflmesi’nin en bilindik ritüelidir. Çeflmenin bafl-

l›€› olarak düflünülebilecek heykellerin ise her

biri sanat eseri olma özelli€i tafl›r.

Piazza Del Popolo (Popolo Meydan›): Mimar Giu-

seppe Valadier’in 1818 y›l›nda düzenledi€i Po-

pollo Meydan›, bir Aç›khava kent tiyatrosu örne-

€idir. Ad›n› kuzeyindeki giriflte bulunan Rönesans

kilisesi Santa Maria Del Popolo’dan alan meydan,

flehrin en büyük dikilitafl›na da ev sahipli€i

yapmakta.

Piazza Navona (Navona Meydan›): Bir zaman-

lar Roma Stadyumu’nun bulundu€u yer olan

Navona Meydan›, günümüzde sokak ressamla-

r›n›n, falc›lar›n, panay›rlar›n ve rengarenk kafe-

lerin merkezi durumundad›r.

Pantheon: Tanr›lara ait oldu€una inan›lan tüm

an›tlar gibi kiliseye çevrilen Pantheon, Eski Ro-

ma’dan kalma en iyi korunmufl an›t olarak bilinir.

Ayn› zamanda ünlü Rönesans sanatç›s› Rafael-

lo’nun da mezar›na ev sahipli€i yapar.

Campo De Flori: 17. yüzy›lda halka aç›k idam-

lar›n gerçeklefltirildi€i yer olan Campo De Flo-

ri, art›k rengarenk sebze, meyve ve çiçek pazar-

lar›yla Roma’n›n en ünlü çekim merkezlerinden

biridir.

Aventino: Antik dönemde “Kutsal Da€” olarak

an›lan ve Roma surlar›n›n d›fl›nda kald›€› için sa-

kin bir s›€›nak gibi kullan›lan bölge bugün he-

men hemen ayn› görevi sürdürmeye devam et-

mektedir. Bölgede az›msanmayacak say›da er-

ken H›ristiyan kiliseleri mevcuttur.

Trastavere:  Çok eski zamanlardan beri Ro-

ma’n›n iflçi s›n›f›n›n mahallesi olarak ün yapan

Trastevere, bugün flehrin geri kalan›yla pek de

iliflki kurmayan ve kendini gerçek Romal› olarak

tan›mlayan kent sakinleri ile doludur. Semtin kal-

bi olan Piazza Di Santa Maria Meydan› ve bura-

daki civar sokaklar Trastevere’nin canl› atmos-

ferinin en iyi hissedildi€i noktalard›r.

Forum Romano (Roma Forumu) Forumlardan

yönetilen Roma ‹mpartorlu€u’nun çevresinde ge-

liflti€i merkez, Roma Forumu’dur. Roma Fo-

rum’u, yaklafl›k bin y›l kadar Roma flehir hayat›-

n›n merkezi olmufltur.

Costantinus Tak›: ‹mparatorlu€un, baflkentini

Bizans’a tafl›madan önce kazand›€› son zaferi taç-

land›rmak ad›na yapt›rd›€› takt›r.

Palatino Tepesi: Roma’n›n do€um yeri olarak

an›lan Palatino Tepesi, ilk Roma döneminden ka-

lan sütunlar›n k›r çiçekleri ve kenger a€açlar›-

n›n aras›na sakland›€› bir bahçedir. Burada

eski Cumhuriyet döneminin en varl›kl› ve en soy-

lu s›n›f›n yaflad›€› da bilinmektedir.

Piazza Venezia (Venedik Meydan›): Roma’n›n

en merkezi meydan› olarak bilinen Venedik Mey-

dan›, Vatikan’a ve flehrin önemli antik Roma eser-

lerine oldukça yak›n.

Musei Capitolina: Sadece Roma’n›n de€il, dün-

yan›n en önemli müzelerinden biridir. Müzenin

yan› s›ra Conservatori Saray› ve Resim Galerisi

de gezilebilmektedir.

Vatikan
H›ristiyanl›k dininin Katolik mezhebinin yöne-

tim merkezi olan Vatikan, bir devlet olarak

Roma s›n›rlar› içinde yer al›r. Vatikan, yerleflik

900 kiflilik nüfusu ve 100 kiflilik ordusu ile yüz-

ölçümü aç›s›ndan dünyan›n en küçük devleti-

dir.  Vatikan ziyareti boyunca görülebilecek yer-

ler ise flöyle;

• Castel Sant’Angelo: Tiber Nehri üzerinde bu-

lunan en güzel köprüdür.

• San Pietro Bazilikas›: Vatikan’da bulunan en gör-

kemli bazilikad›r. Üzerinde görülen her fley sa-

nat eseri olma özelli€i tafl›r.

• San Pietro Meydan›: Vatikan’›n merkez nokta-

s›d›r. 140 aziz heykeli ve 284 adet sütunu bünye-

sinde bar›nd›ran meydan, birçok otoriteye göre

dünyan›n en görkemli meydan›d›r.

• Sistina fiapeli: Katolik ihtiflam›n›n en güzel ve

en sanatsal ifadesi Sistina fiapeli’nde görülebilir.

Roma’da ne yenir?
Lazanya: Bir çeflit makarna türü olan Lazanya,

belki de Roma’n›n en ünlü yeme€i olma özelli€i

tafl›r.

Fettuccine Alfredo:  Bir di€er makarna çeflidi

olan Fettuccine Alfredo, taze hamurdan yap›l›p

krema ve peynir soslar›yla desteklenir.

Gelato (Roma Dondurmas›):  Dünyaca ünlü

Roma dondurmas›n›n anavatan› Roma’d›r. Ro-

ma’da dondurma ya da ‹ngilizce “Icecream” ad›y-

la bilinmeyen Roma dondurmas›n›n bilinen ad›

“Gelato”dur.

Roma’da al›flverifl
Antikalar: De€erli antika konusunda Roma ol-

dukça önemli bir flehir. Gümüfl, cam, mobilya, re-

sim ve daha birçok antikay› özellikle Via Del Ba-

buino ve Via Margutta civar›nda bulabilmek

mümkün.

G›da: Roma’dan al›nabilecek g›dalar›n bafl›n-

da Parmesan peyniri ve zeytinya€› geliyor.

Giyim: Erkek ve kad›n giyimde ‹talyan moda-

s›n›n nabz›n› Piazza Di Spagna’da tutmak müm-

kün.

Seramikler: Seramik konusunda hayli köklü bir

geçmifle sahip olan Roma’da mozaik masalar bü-

yük ilgi görmektedir.

Dekoratif cam ürünleri: Roma’n›n en gözde ürün-

lerinden biri de dekoratif cam eflyalard›r. Stilvet-

ro bu konuda aranan her fleyin bulunabilece€i

yerlerin bafl›nda geliyor.

Roma’da sosyal hayat
E€lencesine hayli düflkün Romal›lar›n günde-

lik hayat› daha e€lenceli hale getirdi€i bolca fes-

tival bulunuyor. Birço€u dünya çap›nda ün kazan-

m›fl roma festivallerinin baz›lar› flöyle:

Roma’n›n Do€um Günü: Her y›l 21 Nisan’da Ro-

ma’n›n kurulmas› kutlan›r. Müzik ve havai fiflek

gösterileriyle renklenen festival genelde Piazza

del Campidoglio’da gerçeklefltirilir.

Yaz Opera Festivalleri:  Caracalla Hamamla-

r›’nda yaz aylar›nda sergilenen opera gösterile-

ri zamanla festival atmosferine bürünmüfl. Roma

Operas›’n›n önderlik etti€i flovlara dünya çap›n-

da opera sanatç›lar› da kat›l›yor.

Roma Europa Festivali: Kentin en önemli sanat

merkezlerinin ve bu merkezlerin yer ald›€›

meydanlar›n ev sahipli€i yapt›€› Roma Europa

Festivali’nde müzik, dans, tiyatro ve farkl› dallar-

da birçok gösteri sergilenir. Festival Eylül ve Ka-

s›m aylar›nda gerçeklefltirilir.

Hareketli bir gece hayat›na sahip olan Roma’da

dans etmek isteyenlerin ilk tercihleri, Distillerie

Clandestine, Goa, L’Alibi canl› müzik dinlemek

isteyenlerin ilk tercihleri ise LA Casa del Jazz,

Micca ve Villaggio Globale’dir.
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M.Ö 753 yılında Remus ve Romolus tarafından kurulan Roma, 1871 yılından beri
İtalyan Cumhuriyeti’nin başkenti ve papalığın ikamet yeridir. Mimari anlamda
kendisini zirveye taşıyan sayısız anıt, göz alıcı sema ve mükemmel konumu ile
birçok açıdan Roma karşılaştırılamayacak güzelliklere sahiptir. Aynı zamanda
batı uygarlığının beşiği olarak kabul edilen Roma, İtalya’da siyasi, idari ve
kültürel hayatın merkezi olma özelliği taşır.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Bir Şiirin Şehre Dönüşümü
“Roma”
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∂ Van TSO’da düzenlenen semi-

nere, Ticaret ve Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri

ve inflaat, metal, makine sektör-

lerinde faaliyet gösteren firma-

lar kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl ko-

nuflmas›n› yapan Van TSO Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Necdet Tak-

va, tehlikeli ifl kollar›nda mesle-

ki yeterliliklerin belgelendiril-

mesinin önemine de€inerek,

mesleki yeterlilikle ilgili olarak

Oda taraf›ndan sunulacak yeni

hizmetin tüm üyelere hay›rl› ol-

mas›n› diledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odas›

üyelerine TOBB MEYBEM tara-

f›ndan yap›lan sunum ile, tehlike-

li ve çok tehlikeli meslekler

aras›nda yer alan 48 meslekte,

mesleki yeterlilik belgesini zo-

runlulu€u getirildi€i belirtile-

rek, MEYBEM taraf›ndan yap›-

lan mesleki yeterlilik s›navlar› ile

sadece 1 y›lda 9 binin üzerinden

mesleki yeterlilik belgesi veril-

di€i kaydedildi. Sunumda, mes-

leki yeterlilik sistemi, belge zo-

runlulu€u, mesleki yeterlilik bel-

gesi ile ilgili iflveren sa€lanan

destek ve teflvikler anlat›larak,

MEYBEM s›nav ve belgelendir-

me hizmetleri hakk›nda detayl›

bilgi verildi.

Toplant›n›n sonunda MEY-

BEM ile Van Ticaret ve Sanayi

Odas› aras›nda protokol imzala-

narak, Van’da mesleki yeterlilik

belgelendirme hizmetlerine

start verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM A.Ş ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde, tehlikeli
iş kollarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik ‘Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme’ semineri düzenlendi. 

TOBB’dan 81 ile 81 Akademik Danışman

1 Yılda 9 Bin Belge Verdik
VAN’DA MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI BAŞLIYOR 

TOBB 
hem yerel kalk›nmaya katk›

sa€lamak hem de üniversite-ifl

dünyas› iflbirli€ini gelifltirmek amac›yla 81 ile

81 akademik dan›flman projesini hayata ge-

çiriyor. Türkiye’de 81 il ve 160 ilçedeki oda

ve borsalar›n yerelde veri ve bilgi üreterek

flehir ve bölge stratejisi oluflturma kapasite-

lerinin de gelifltirilmesi hedefleniyor. Yerel

de€erlerimiz ve flehirlerimizi ön plana ç›kar-

mam›z gerekti€ini vurgulayan Hisarc›kl›o€-

lu, ‘’Dünyan›n yeni markalar› art›k ülkeler de-

€il, flehirler. Rakamlar da bunu çok net orta-

ya koyuyor. 1950’de dünya genelinde nüfusu

1 milyonun üzerine olan flehir say›s› 77 idi. Bu-

gün 436’ya ç›kt›. Bu flehirlerde ise toplamda

179 milyonun insan yafl›yordu, flimdi 1,4 mil-

yar insan yafl›yor. fiehirlerin son 60 y›lda ne

kadar h›zl› büyüdü€ünü görüyorsunuz. Ama

önümüzdeki y›llarda bu büyüme artarak de-

vam edecek. 2025’e geldi€imizde nüfusu 1

milyonun üzerinde olan flehir say›s› 616’ya ç›-

kacak. Bu flehirlerin toplam nüfusu ise 2,1 mil-

yara yaklaflacak. Müthifl bir rekabet.  Geride

kalan flehir kaybedecek. Kendini gösteren-

ler yar›n›n y›ld›z flehirleri olacak’’ dedi.

Yurt d›fl› deneyimliler

TOBB olarak yerel kalk›nma anlay›fl›na bu-

güne kadar hem maddi, hem de manevi des-

tek verdiklerini belirten Hisarc›kl›o€lu, 81 ile

81 akademisyen projesi ile yerel kalk›nma an-

lay›fl›na çok daha farkl› bir vizyon getirecek-

lerini söyledi. Hisarc›kl›o€lu, ‘’fiuan 70 ilimi-

zin akademik dan›flman› belirlenmifl durum-

da. Bunlar›ndan 53’ü de görevlerine bafllad›.

Belirlenen dan›flmanlar›n yüzde 45’i yurtd›fl›n-

da e€itim alm›fl veya yurtd›fl›nda e€itim ver-

mifl akademisyenler. 2015’te akademik dan›fl-

manlar›m›z ile yerel kalk›nmaya oda ve bor-

salar›m›z çok daha fazla destek sa€layacak.

Akademik dan›flmanlar, oda ve borsalar›m›-

z›n kurumsal kapasitesine, yerel veri üretim

kapasite inflas›na da katk› verecekler. Bu nok-

tada Kalk›nma Bakan›m›z Cevdet Y›lmaz’a da

teflekkür etmek istiyorum. Kalk›nma Ajansla-

r› ile yerel kalk›nma için çok önemli projele-

re imza at›yorlar. Yerel kalk›nmada önemli bir

kald›raç olan illerdeki e€itim yat›r›mlar›m›z

da devam edecek. fiehrin ihtiyac›na göre Ana-

dolu, Fen, ‹mam- Hatip ve Meslek Lisesi yap-

t›r›yoruz’’ diye konufltu.

Akademisyenler ne yapacak?

Akademik dan›flmanlar›n seçiminde birta-

k›m kriterler koyduklar›n› anlatan Hisarc›k-

l›o€lu flu bilgileri verdi: ‘’‹llerimizde üniversi-

telerde görev yapan en iyi hocalar›m›zla ça-

l›flmay› hedefledik. Öncelik flart›m›z görev ya-

paca€› ildeki üniversitede çal›flmas› oldu. Çok

iyi derecede ‹ngilizce bilmeyi flart kofltuk.

Yurtd›fl›nda e€itim alm›fl ya da akademisyen

olarak çal›flm›fl olanlara öncelik tan›d›k. ‹lde-

ki oda ve borsalar›n ortak önerisi olmas›na dik-

kat ettik. Akademisyenlerden beklentimiz ise

yerel kalk›nmaya yönelik proje üretmeleri.

fiehrin ekonomik ve sosyal durumu ile ilgili

araflt›rma yapmalar›, flehrin potansiyelinin kul-

lan›lmas› için  oda ve borsalar›m›z›n AB hibe

ve destekleme programlar›na, kalk›nma

ajanslar›na ve benzeri kurulufllara yapacak-

lar› proje baflvurular› için proje yazmalar› ve

takip etmelerini bekliyoruz. fiehirlerine ve böl-

gelerine daha fazla yat›r›m çekilmesi için yurt

d›fl›ndan veya il d›fl›ndan gelen heyetlere kent

ekonomisine iliflkin bilgi sunmalar›n› da isti-

yoruz.’’

fiehirler için rekabet önerisi

fiehirlerimizin küresel rekabetten baflar› ile

ç›kmas› için baz› hususlara dikkat edilmesi

gerekti€ini vurgulayan Hisarc›kl›o€lu, ‘’Birin-

ci koflul önce insan. Unutmayal›m ki, flehirle-

ri marka haline getirecek olan en baflta o fle-

hirde yaflayan insanlard›r.  ‹kincisi yaflam ka-

litesi.  ‹linizdeki nitelikli insanlar› tutmak ya

da yüksek niteliklere sahip insanlar›n flehri-

nize gelmesini istiyorsunuz. Ne yapacaks›n›z?

Cevap kolay; bu insanlar› mutlu edecek, ka-

liteli bir ortam sa€layacaks›n›z. Yaflanabilir

flehirler oluflturacaks›n›z. Fabrikan›zda çal›-

flacak mühendisin gidebilece€i hastane de,

sosyal imkanlar da olacak. Üçüncüsü flehir-

de özel sektör dostu ifl ortam› flart. fiehrimiz-

de nitelikli insanlar›n çal›flabilece€i, çok

yönlü ve nitelikli bir iflletmeler a€› da olmaz-

sa olmaz. Kentin di€er flehirlerle ve ülkeler-

le ba€lant›s› da çok önemli.  fiehirlerin tica-

retlerini güçlendirmesi için geliflmifl hava, de-

niz ve kara ba€lant›lar›na ihtiyac› var. Tüm bu

koflullar›n eflgüdümlü biçimde sa€lanabilme-

si için son bir koflul daha var. O da ilde güç-

lü bir liderli€in, iradenin olmas›. E€er ilde bun-

lar› hayata geçirecek güçlü bir irade varsa,

beraber çal›flacak bir ortak ak›l varsa, bafla-

r› pefli s›ra gelir. Böylece küresel rekabette

öne ç›kar›z, Türkiye hedeflerine güvenle yü-

rür’’ diye konufltu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) 81 ile 81 akademik danışman
görevlendiriyor. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘’Küresel rekabette
başarı için şehirlerimize öncelik
vermeliyiz. Yerel kalkınmanın fitilini
tekrar ateşlememiz lazım. Şuan 70
ilimizin akademik danışmanları
belirlenmiş durumda. 11  ilimizde ise
akademik danışmanlar önümüzdeki
günlerde belirlenecek. Danışmanlar,
yerel kalkınma için projeler
üretecekler’’ dedi.



∂  V A N  T İ C A R E T  S A N A Y İ  O D A S I  A Y L I K  Y A Y I N I  ∂  10

KARAY‹P KORSANLARI 5
Salazar’›n ‹ntikam›
Vizyon Tarihi: 26 May›s 2017

Yap›m›: 2017 - ABD

Tür: Aksiyon, Fantastik, Komedi, Macera

Yönetmen: Joachim Rønning,

Oyuncular: Johnny Depp,  Javier Bardem,

Brenton Thwaites, Kaya

Scodelario,  Orlando Bloom

Senaryo: Ted Elliott, Terry Rossio

Yap›mc›: Jerry Bruckheimer, Ted Elliott

F‹LM ÖZET‹:

Ç›lg›n maceralar› ile bilinen, kaptan-

lar› flah› ama bir o kadar talihsiz

Jack Sparrow, yelken açt›€› sularda

yaklaflan kötü rüzgarlar› hisseder.

Korkunç Kaptan Salazar'›n yöneti-

mindeki ölümcül hayalet korsanlar,

denizdeki tüm korsanlar› öldürerek

fieytan Üçgeni’nden kaçmay› baflar-

m›flt›r; hayatta kalan tek korsan kap-

tan ise Jack'tir. Jack, Salazar'›n gaza-

b›ndan ve intikam›ndan kurtulmak

için Poseidon Asas›’n›n pefline düfler.

Bu efsanevi asay› bulmak içinse gü-

zel ve zeki gökbilimci Carina Smyth

ve Kraliyet Donanmas›'ndan  dik bafl-

l›, genç bir denizci olan Henry ile zor-

lu bir anlaflma yapar. Küçük ve külüs-

tür gemisi Dying Gull’un dümeninde-

ki Jack Sparrow, hem kötü kaderini

tersine çevirmenin hem de flimdiye

dek karfl›na ç›kan en diflli ve korkunç

düflmandan kurtulman›n yollar›n› ara-

yacakt›r.

F‹LM ÖZET‹:

I. Dünya Savafl› y›llar›nda geçen film, idealist bir Amerikal› hem-

flire ile bir Türk subay›n›n aflk›n› konu al›yor.  Hemflire

Lillie,Van'da tan›flt›€› Osmanl› subay› Jude ile tan›fl›p, altm›fl gün

süren zorlu bir yolculuk ile önce ‹stanbul'a ard›ndan Do€u Ana-

dolu'ya gider. Melih Pafla onu ‹stanbul'dan yan›nda Türk Su-

bay ‹smail  ile birlikte Do€u'ya yollar. Yard›m götürdü€ü has-

tanenin baflhekimi Woodruff ise Lillie'ye hastanenin de bulun-

duklar› co€rafyan›n da bir kad›na uygun olmad›€›n›, geri dön-

mesini söyler. Komutan Halil Bey'in de farkl› bir gerekçeyle Lil-

lie'nin kalmas›na itirazlar› vard›r. Ancak genç kad›n tüm itiraz-

lara ra€men savafl›n efli€indeki bölgede ve iki aflk aras›nda

kalacakt›r.

K
it

ap
K

it
ap

K
it

ap

K‹TAP ÖZET‹:

"Paulo Coelho'nun ustal›€›, herkese

seslenebilmesinden kaynaklan›-

yor. Sevecen, ama etkili bir ö€-

retmen. Kitaplar› tüm dünyada

100 milyon satm›fl olan Coel-

ho'nun flafl›rt›c› çekicili€inin ne-

deni de bu olsa gerek."

Veronika, her istedi€ine sahip

görünen, renkli bir yaflam süren,

yak›fl›kl› erkeklerle gezip tozan

genç bir kad›n olmas›na karfl›n,

mutlu de€ildir. Yaflam›nda bir

fleylerin eksikli€ini hissetmekte-

dir. Baflar›s›z bir intihar giriflimi-

nin ard›ndan, kendine geldi€i za-

man bir ak›l hastanesindedir.

Üstelik çok k›sa bir ömrü kald›-

€›n› ö€renir. Zaten ölmek isteyen

Veronika bu süreçte, baflka dün-

yalar›n insanlar›n› tan›rken ken-

disini de keflfetmeye bafllar…

Paulo Coelho'nun ülkemize ya-

k›n bir co€rafyada, Bosna ve Slo-

venya'da geçen Veronika Ölmek ‹stiyor

adl› roman›, var oluflumuzun her daki-

kas›na yaflam ile ölüm aras›nda bir se-

çim olarak yaklafl›yor. Toplumun al›fl›l-

m›fl kal›plar›n›n d›fl›na ç›kan, farkl› dü-

flünceleri yüzünden önyarg›lar› gö€üs-

lemek zorunda kalan insanlar› anlat›yor.

VERON‹KA ÖLMEK ‹ST‹YOR
YAZAR: Paulo Coelho

YAYIN EV‹: CAN YAYINLARI

K‹TAP ÖZET‹:

1965’te yay›mlanan Kozmos,

Witold Gombrowicz’in vasiyet ni-

teli€indeki son roman›, ayr›ca en

ciddi ve çok yönlü olan›d›r. Kar-

pat Da€lar› civar›nda bir tatil yö-

resinde rastlant› eseri karfl›laflan,

günlük hayattan uzakta, huzur

dolu bir tatil geçirmek isteyen iki

genç, aile iflletmesi bir pansiyon-

da oda tutar. Gelgelelim daha yol

üstünde tuhaf ve ürkütücü bir ha-

diseye tan›k olurlar. Dinlenmek

bir yana gün geçtikçe pansiyonu

iflleten ailenin bireylerinin garip

davran›fllar›, psikolojik sorunlar›

içine çekilen gençler, yaflad›kla-

r›na bir anlam vermeye çal›fl›r-

ken, kendilerini varoluflsal ve

riskli bir sorgulaman›n içinde

bulurlar. Kozmos, klasik kara-

film motifleri üzerine kurulu, an-

cak dilin kayganl›€›n›, flu ‘özgür-

lük’ denen flakay›, cinselli€in ve

psikolojik sorunlar›n güdümünde-

ki hayatta insan›n kaosa nizam getirme

çabas›n› konu alan karanl›k, absürt

–ve fazlas›yla ciddi!– bir yar›-detektif lik

roman›d›r.

KOZMOS
YAZAR: Witold Gombrowicz

YAYIN EV‹: EVEREST YAYINLARI

OSMANLI SUBAYI
Vizyon Tarihi: 19 May›s 2017

Yap›m›: 2016 - ABD

Tür: Dram ,  Savafl

Süre: 106 Dak.

Yönetmen: Joseph Ruben

Oyuncular: Michiel Huisman, Hera Hilmar,

Josh Hartnett, Ben Kingsley,

Haluk Bilginer

Senaryo: Jeff Stockwell

Yap›mc›: Günefl çelikcan,  Stephen Brown
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Çengel Bulmaca

Bulmacanın
Çözümü

Ramazan

�Bakara Suresi 183� 

Ey iman edenler! Allah’a karşı
gelmekten sakınmanız için Oruç,

sizden öncekilere farz kılındığı gibi,
size de farz kılındı.

Yandan�
görünü�
Ara�t�rma
Geli�tirme

Eski�bir�uzunluk
ölçüsü

Büyük�önemli
Sebep�olmad����

bir�zarar��
ödeme

Bir�toplulu�a�
ait�i�aretler
Bir�uzakdo�u�

oyunu

Eski�m�s�r�
hükümdarlar�

Bulutsu Ba��çoban Bay�nd�rl�k

Simgelerle�göz�
önünde�

canland�r�l�p�
dile�getirme

Tesir

Büro Dudak�Boyas�
Santrançta�bir�

hareket
�lah �laç

Mavera
Cambazlar�n�
gösteri�yapt����

yer

Avuç�içi Ak�l S�r

Dini�ezgi

Kuran'da�bir�
sure

Beyaz�renkli�
ince�toz

Y�lan
Haber�veren�
haberci

Güzel,�Ho� Bir�ilimiz Gram

Hangi��ey
Çanakkale'de�
antik�kent

Gözleri�
görmeyen

As�

Yürekli�erkek,�
yi�it

�nce�dantel
Bir�k�y��biçimi
Büyük,�yüce

Do�a�
olaylar�n�n�

sebep�oldu�u�
y�k�m

Maksim�
Gorki'nin�bir�
romann�

Üye
Zeybek

Bir�Nota
Para�kaynak
Bir�nota

Rutubet
Boru�sesi

Nikel�Simgesi

Sene
Sodyumun�
simgesi

Azalma Bir�hayvan Ölümlü

Bir�i�i�yapma Hitit Bir�ba�laç U�ra�

∂ Teknoloji hayat›m›z›n her noktas›na

nüfuz etmiflken, hemen her ürünün di-

jitalleflmesi neredeyse kaç›n›lmaz. Ni-

tekim 200 y›ld›r kullan›lan stetoskoplar

için de durum farkl› de€il. 15 yafl›nda-

ki Suman Mulumudi ve kalp doktoru ba-

bas› Mahesh Mulumudi taraf›ndan ge-

lifltirilen Steth IO da eski stetoskoplar›n

yerini al›yor. Ak›ll› telefon k›l›f› olarak

tasarlanan Steth IO, ak›ll› telefonun ek-

ran›n› ve mikrofonunu kullanarak kalp

ve akci€er seslerini spektrograma

dönüfltürüyor. Böylece doktorlar kalp ve

akci€er ses frekans›n› ak›ll› telefon ek-

ran›ndan görsel olarak görüntüleyebi-

liyor. Mobil uygulamas›nda sesler üze-

rine notlar almak da mümkün. Hastaya

iliflkin kay›tlar tutabilir, geliflimi de uy-

gulama üzerinden takip edebilirsiniz.

Kalp ve akci€eri ayr› ayr› notlarda kay-

dedebilece€iniz gibi tek bir notta iki

sesi de kay›t alt›na alabilirsiniz.

21’inci yüzy›l›n modern stetoskobu

olan Steth IO, flimdilik iPhone 6/6s için

tasarlanm›fl bir ürün. Ancak ürünün

ileride di€er telefon modelleri için de

gelifltirilebilece€i belirtiliyor. Tactile fir-

mas› alt›nda tasarlanan Steth IO’nun ay-

r›ca telefonu koruyan bir k›l›f olarak kul-

lan›labiliyor olmas› da doktorlar için bir

art› olarak göze çarp›yor. Steth IO flim-

dilik ön siparifl aflamas›nda ancak ürü-

ne ait herhangi bir fiyat bilgisi ne yaz›k

ki yer alm›yor.

DOKTORLARIN YENİ YARDIMCISI
AKILLI STETOSKOP: STETH IO
200 yıldır hayatımızda olan stetoskopların da
teknolojiye ayak uydurma zamanı geldi. Steth IO,
akıllı telefonunuzu bir stetoskopa dönüştürüyor.



Dünya Bankas› Türkiye Direktörü

Johannes Zutt, ‹fl dünyas›, yat›r›m or-

tam›, özel sektör gibi konularla ya-

k›ndan ilgilendiklerini belirterek “Dünya

Bankas›, Dünyan›n her yerinde bu konular-

la yak›ndan ilgilenmekte, bu yönde politika-

lar gelifltirmektedir. Bu gün de Van’da sek-

tör temsilcileri, sektörün önderleri ile bir ara-

ya geldik. Bundan önce Say›n Valiyi ziyaret

ettik. fiimdi de Van ifl Dünyas›n›n lokomotif

kuruluflu olan Van Ticaret ve Sanayi Odas›’n›

ziyaret ediyoruz. Burada edinece€imiz izle-

nimler ve de€erlendirmeler bizim için çok

önemlidir” ifadesini kulland›. 

Johannes Zutt, amaçlar›n›n bölgede yat›r›m

ortam›n› de€erlendirmek, özel sektörün

karfl›laflt›€› sorunlar› do€ru ve yerinde tes-

pit etmek oldu€u belirterek “Van Ticaret ve

Sanayi Odas›, bu anlamda do€ru tespitler-

de bulunan önemli bir organizasyon. Bura-

dan de€erli bilgilerle ayr›laca€›m›za inan›-

yorum” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Necdet Takva, Van TSO’ya

Dünya Bankas›’ndan ilk kez üst düzey bir zi-

yaret gerçekleflti€ini belirterek “Türkiye Di-

rektörü Say›n Zutt  ve de€erli heyetini oda-

m›zda görmekten memnuniyet duydu€u-

mu belirtmek isterim. Üst Düzey ziyaretin so-

nuçlar›n›n da bölgemize olumlu yans›mas›-

n› dilerim” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Takva,

genelde bölgemiz özelde ilimiz dezavantaj-

l› bir yerdir.  Kaynaklara erimifl konusunda

sorunlarla karfl› karfl›ya kald›€›m›z bilinmek-

tedir. Bölgeler aras› geliflmifllik fark›n›n

uluslar aras› normlardan çok uzak oldu€u bir

yerde yafl›yoruz. Hal böyle olunca özel sek-

tör tüm olumsuzluklara ra€men ayakta dur-

maya çal›fl›yor.  Ayr›ca komflu ülkelerde ya-

flanan geliflmeler, bölge ticaretimize olum-

suz yans›y›nca, ekonomik performans›m›z da

çok iyi göstergelere sahip de€il ifadesini kul-

land›. 

Takva, Dünya Bankas› gibi misyonu gelifl-

mekte olan ülkelerde ve bölgelerde proje-

ler gelifltirmek olan bir kurumun öncelikle

bölgemizde kalk›nmaya katk› sunmas› için

yenilikçi argümanlarla ekonomik perfor-

mans› art›r›c› çal›flmalar yapmas› gerekir.

Öncelikle bölgeler aras› geliflmifllik fark›n›n

ortadan kald›r›lmas› için bölgede giriflimci-

li€i gelifltirecek finans araçlar›n› devreye

sokmal› ve bölgede giriflimcilere yeni kay-

naklar aktarmal›, kad›nlar›n ekonomik hayat-

ta daha fazla yer almas› için gerekli çal›flma-

lar› bafllatmas› gerekir. Ve en önemlisi finan-

sa eriflim konusunda yeni politikalar gelifl-

tirmeli ve bölgede bunun hayata geçirilme-

si için öncülük etmelidir” fleklinde konufltu. 

Yap›lan görüflmeye Van TSO Yönetim Ku-

rulu Baflkan Yard›mc›s› Yavuz Karaman,

Faruk Biner, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin

Abi, Diyaettin Alt›ndal ve fiefik Eren’de ha-

z›r bulundu. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Van TSO’da 

∂ TOBB’un73. Genel Kurulu Cumhurbaflka-

n› Recep Tayyip Erdo€an’›n kat›l›m›yla ger-

çeklefltirildi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›k-

l›o€lu Genel Kurul’un aç›l›fl›nda yapt›€› ko-

nuflmada “ Zaman, daha güçlü Türkiye için,

dayan›flma içinde olma ve gelece€e odak-

lanma zaman›. Türkiye’nin yar›n›n›, bugünün-

den çok daha güzel yapma zaman›.” ifade-

sini kulland›. 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o€lu’nun

ev sahipli€inde TOBB ETÜ Spor Salonu’nda

gerçeklefltirilen Genel Kurul’a Cumhurbafl-

kan› Recep Tayyip Erdo€an, Bakanlar, TOBB

delegeleri, camian›n temsilcileri ve çok sa-

y›da bas›n mensubu kat›ld›.

HAZİRAN 2017      Yıl: 5       Sayı: 34

YARINA ODAKLANDIK,
GELECEĞE YÜRÜYORUZ 

Dünya Bankası Türkiye Direktörü
Johannes Zutt, Orta Asya ve Avrupa
Bölgesi’nden sorumlu Operasyonlar
Direktörü Mariam Sherman ve
Dünya Bankası Türkiye Ofisi Dış
İlişkiler Koordinatörü Tunya
Celasin’nden oluşan heyet Van
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu’nu ziyaret etti.
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