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TDİ (Besi)OSB (Tarıma Dayalı İhtisas 
Besi Organize Sanayi Bölgesi) 
çalışmaları yerinde incelendi. 
 
Van’ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçel-
eri arasında kalan ve uzun yıllardır mera 
olarak kullanılan atıl durumdaki yaklaşık 
17 milyon metrekarelik arazinin 4 mi-
lyon metrekareye yakın alanı Tarıma 
Dayalı İhtisas OSB olarak 
değerlendirilecektir.  Van’ın işletme kaba 
yem ihtiyacının yüzde 30’unu 
karşılaması beklenen Tarıma Dayalı İhti-
sas OSB’de 12 bin büyükbaş hayvana 
yetecek işletmeler kurulacak. Ulaşımının 
kolay, altyapı maliyetinin düşük ve 
büyüme potansiyeline sahip olması 
açısından önemli bir alanda yer alacak 
olan Tarıma Dayalı İhtisas OSB 2 yıl içe-
risinde aktif hale getirilecek.  
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Tarım ve 
Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve 
Proje Koordinatörü Yüksek Ziraat Mü-
hendisi Yusuf Taşkın, Tarıma Dayalı İhti-
sas OSB için değerlendirilecek olan 
arazide başlatılan jeolojik etüt 
çalışmalarında incelemeler yaptı. 
 
Yapılan inceleme sonrası açıklamalarda 
bulunan Van TSO Başkanı Takva, Tür-
kiye’ye örnek olabilecek bir çalışmanın 
arifesinde olduklarını belirtti. Yıllardır 
mera olarak kullanılan arazinin katma 
değerinin yüksek olduğunu 
düşündüklerini ifade eden Takva, “Edre-
mit, Gevaş ve Gürpınar ilçeleri arasında 
kalan bu arazi toplamda 17 milyon me-
trekaredir. İlk etapta 3 milyon 950 bin 
metrekarelik alan değerlendirilecektir” 
dedi.  

“Projemiz hayata geçiyor” 
 
Van TSO olarak 5 yıldır hayalini 
kurdukları projenin hayata geçmesinden 
mutluluk duyduklarını dile getiren 
Takva, “Bu bölgeyi görelim istedik. Jeo-
lojik etüt çalışmaları bugün başladı. Yük-
lenici firma çalışmalarını başlattı. Biz de 
buradaki çalışmaları ve projenin 
başlangıcını yerinde görmek istedik” 
diye konuştu. 
 
“Hayalimiz gerçek oldu” 
 
Van'da büyükbaş hayvan potansiyelinin 
küçükbaş hayvan potansiyeli kadar yük-
sek bir performansa sahip olmadığına 
dikkat çeken Van TSO Başkanı Necdet 
Takva, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
 “Biz 5 yıl önce Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı ve Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğünün desteğiyle şehir içindeki 
hayvan barınaklarının ıslahıyla ilgili bir 
çalışma başlatmıştık. Aslında o küçük 
projenin üzerine inşa edilmiş devasa bir 
alanın tahsisiyle zirve yapmış bir ekono-
mik faaliyetin arifesindeyiz. Bu 
çalışmayı değerli ve önemli görüyoruz. 

Hayalimizin gerçek olduğu günün arife-
sinde olmanın mutluluğunun yaşıyoruz. 
Bu projeyi önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 
inşallah hayata geçirmenin çabası içeri-
sinde olacağız.” 
 
 “12 bin büyükbaş hayvana 
yetecek işletmeler kurulacak” 
 
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim 
Görentaş ise daha önce şehir içindeki 
hayvan barınaklarının şehir dışına 
çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma yürüttük-
lerini anımsatarak, “Burada 12 bin 
büyükbaş hayvana yetecek işletmeler 
kurulacak. Burası bölge hayvancılığı için 
son derece önemli bir noktadır. Aynı za-
manda sulanabilir bir arazidir. Burada 
yem bitkileri yapılarak hayvancılığın 
daha ucuz hale getirilmesi bölgeye büyük 
ekonomik katkı sunacaktır. Bölgemize 
hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 
 
Proje koordinatörü Yusuf Taşkın ise; 
bölge hayvancılığının ilerlemesi 
açısından önemli bir projenin hayata 
geçtiğini dile getirerek. OSB’de ilk 
etapta 100 işletmenin hayvancılık faa-
liyeti yürüteceğini yıllık toplamda ise 
11.750 baş besi sığırı yetiştirilerek, yıllık 
olarak 4 bin ton kırmızı et üretimi 
sağlanacağını belirtti. Taşkın, bununla 
birlikte soğuk hava depoları, et işleme ve 
paketleme tesisleri, yem fabrikaları, 
gübre atık ve işleme tesislerinin de yer 
alacağını ve ayrıca güneş enerji panelleri 
ile dönüşebilir enerji üretileceğini , bu 
alanda biyogaz üretim tesislerinin de yer 
alacağını belirtti.  
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Van ili Genç Girişimciler İcra 
Kurulu Üyeleri, Van TSO 
Yönetim Kurulu ile bir araya 
geldi. 
 
Genç Girişimciler Kurulu’nun 
yapmış olduğu çalışmalar 
hakkında İcra Kurulu Başkanı 
M. Seyhan Demir tarafından 
verilen kısa brifingin ardından, 
Van Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu ile birlikte 
yapılacak çalışmalar hususunda 
istişarelerde bulunuldu. 
 
Kısa, orta ve uzun vadede 
yapılacak faaliyetlerle ilgili 
planlamanın yapıldığı 
toplantıda; ilk etapta 2 
girişimcilik eğitimi düzenlen-
mesi kararı alındı. Çalışma 
gruplarının da belirlendiği 
toplantıda, tüm dünyada 170'i 
aşkın ülke ile aynı anda kutla-
nan Global Girişimcilik 
Haftası'nın en önemli etkinlik-
lerinden biri olan Geleceğin 
Gücü Girişimciler Forumu’nun 
(G3 Forumu) 2020 yılı etkin-
liklerinin Van ilinde 
gerçekleşmesi için yapılan 
girişimler değerlendirildi. 
 
Toplantıda konuşan İcra Kurulu 
Başkanı Seyhan Demir, “G3 
Forumu'nun, Van ilinde 
yapılması için Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir 

görüşme gerçekleştirilmiş ve 
olumlu sonuçlanmıştı. İlimiz, 1 
milyon 150 bin nüfusu, böl-
gedeki lider yapısı ve gelişime 
elverişli potansiyeli ile bölge-
sinde bir çekim merkezi 
konumundadır. 2020 yılı G3 
Forumu'nun ilimizde 
yapılması; sadece ilimiz gen-
çlerine değil, bölgemizdeki 
gençlere de fayda 
sağlayacaktır.  Gençlerin, eko-
nomi aktörleri ile bir araya gel-
mesinin yanı sıra tecrübe 
paylaşımı, ulusal ve 
uluslararası girişimcilerin gen-
çlere ve yeni girişimcilere viz-
yon kazandırması noktasında 
faydalar sağlayacaktır.” Dedi. 
 
Faaliyetlerin planlandığı 
toplantıda, ilerleyen zaman-
larda ekonomide adından söz 
ettiren ve gençlerin vizyonel 
gelişimi hususunda fayda 
sağlayacak birçok iş insanını 
Vanlı gençlerle bir araya getir-
mek üzere ikili görüşmelerin 
yapıldığı da belirtildi. 
 
Toplantıya İcra Kurulu Başkanı 
Seyhan Demir’in yanı sıra 
Başkan Yardımcıları Mete 
Karam ve Musa Güneş, İcra 
Kurulu Üyeleri; Sercan Orhun, 
Lokman Kaval, Necdet Alıcı, 
Harun Şevgin, H. Ömer Yılmaz 
ve Rıdvan Bilen katılım 
sağladı.

G3 FORUMU VAN 
iLiNDE YAPILSIN

VODAFONE'DAN 
VAN TSO'YA ZiYARET 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Colman Dee-
gan, Kurul Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve yöneti-
cileri odamızı ziyaret etti. 
 
Ziyarette Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Başkanı Necdet Takva, oda kapılarının ilimizde 
yatırım yapacak ve istihdam yaratacak herkese açık 
olduğunu söyledi. 
 
Takva, “Customer Management Center (CMC) 
Van’da çağrı merkezi kurmasından önce bizim oda 
olarak Vodafone ile bir görüşmemiz olmuştu. 
Ardından kurulan çağrı merkeziyle ilişkilerimiz daha 
da ilerledi. Oda olarak çağrı merkezinin Van’da 
kurulması adına ciddi destekler verdik. Bugün de aynı 
desteği sunmaya hazırız. Şehrimizi seviyoruz. Bu 
yüzden kentimize gelen her yatırımcı ve firmaya des-
tek veriyoruz.” Dedi. 
 
Çağrı merkezinde 800 kişinin istihdam edilmesinin 
önemli olduğunu aktaran Van TSO Başkanı Takva, 
Vodafone’nin Van’a olan desteklerinin devam etmesi 
gerektiğini Deegan’a iletti. 
 
Vodafone’nin Van için yatırımları hakkında bilgiler 
veren, Türkiye İcra Kurulu Başkanı Colman Deegan, 
sıcak karşılama için Başkan Takva ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür etti. 
 
Gerçekleştirilen ziyarette Van TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şerif Eren, 
Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Kaya ve Mehmet 
Değer’de hazır bulundu.
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İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi 
(INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sek-
reteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve berabe-
rindeki heyet, Van Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı (Van TSO) ziyaret etti. 
 
Ziyarette Van TSO Başkanı Necdet 
Takva tarafından Van’ın potansiyelle-
rine ilişkin brifing verildi. 
 
Brifing sonrası konuşan Başkan Takva, 
odaya kayıtlı 80 İranlı tüccarın 
bulunduğunu söyledi. Van TSO Başkanı 
Necdet Takva şöyle konuştu: 
 
“İran İslam Cumhuriyeti vatandaşları ile 
yapılan ticarette karşılıklı işbirliği ve 
iletişim ihtiyacının giderilmesi amacıyla 
odamız bünyesinde İran Tüccar 
Danışma Ofisini açtık. Odamızda bu-
güne kadar 100’ü aşkın İran heyeti 
kabul ettik ve görüşmeler yaptık. Aynı 
zamanda bizde 20 heyet ile birlikte 
İran’a ziyaretler gerçekleştirdik. Van’ın 
İran ile çok önemli ilişkileri 
bulunmaktadır. Kent olarak İran ile olan 
ilişkilerimiz ve komşuluğumuz dünya 
ülkelerine örnek olabilecek düzeyde-
dir.” 
 
Başkan Takva konuşmasının devamında, 
“Bizim komşularımızı değiştirme 
imkanımız olmadığı için, iyi ilişkiler 
kurmak ve bu düzeyde yol almak 
zorundayız. Bizde Van olarak İran’la bu 
anlamda güzel ilişkiler kurduk. Bu 
ilişkilerin yapılacak olan yatırımlar ile 
devam etmesi en büyük temennimizdir. 
Bu yüzden oda olarak İran’dan gelen 
yatırımcılara kapımız sonuna kadar 
açıktır.” İfadeleri kullandı. 
 
İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi 
(INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sek-
reteri Prof. Dr. Saeed Sarkar’da, odanın 
misafir perverliğinden dolayı Van TSO 
Başkanı Necdet Takva’ya teşekkür etti.

iRAN HEYETiNDEN 
VAN TSO’YA ZiYARET 

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van 
TSO) bünyesinde hizmet veren Deniz 
Ticaret Odası Temsilciliği ile Tatvan 
Liman Başkanlığı işbirliğinde “Amatör 
Denizcilik Belgesi Kursu ve Sınavı” 
düzenlendi. 
 
Van TSO Tuşba Salonunda düzenlenen 
kursa katılan katılımcılar girecekleri 
sınav ile 24 metre uzunluğundaki özel 
tekneleri kullanabilecekleri ehliyete 
sahip olacak. Gerçekleştirilen kursta 
konuşan Van Deniz Ticaret Odası Tem-
silcisi Nevzat Aydın verilen belgenin 
sağladığı faydaları anlattı. 
 
Aydın, “Verdiğimiz belge 24 metre 
boyundaki özel tekneler için geçerlidir. 
Bu nokta biraz önemli. Çünkü ticari 
tekneleri kullanma şansınız yok bunda. 
Yalnız özel, şahsa ait teknelerde 
kaptanlık yapma şansınız olabilir. Bu 
ilgi alakayı gördüğümüzde işi bir 
adıma daha ileriye götürdük. Bu proje-
miz daha kapsamlı ve pratik eğitime 
dayalı bir eğitim olacak. Bu nokta 
Amatör Gemi Adamları kursu 
düzenleyeceğiz. Bunu Tatvan Liman 
Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası ve 
Denizcilik Lisesi ile birlikte yapacağız. 
2 ay sürecek bir eğitim olacak. Bu bel-
geyle de ticareti tekneleri kullanma 
şansı olacak.” İfadelerini kullandı. 
Projenin amaçlarından bir tanesinin 
Türkiye’deki denizciliği bir üst 
aşamaya geçirmek olduğunu aktan 
Aydın şunları söyledi: “Ayrıca 
insanları, toplumu denizle bir araya 
getirmekti. Bunun içinde böyle bir 
proje başlatıldı. Belki 1 saate 
kaptanlığı öğretme şansımız olmay-

acak ama inanın belge verdiklerimizin 
en az yüzde 15-20’sini denizle bir 
araya getirme şansımız olacak. Çünkü 
bu belgeye sahip olduktan sonra 
denizciliğe meraklı olan veya yakın 
dostlarının teknelerini kullanma 
şansınız olabilecek. Bu sayede güzel 
bir yol alınmış olacak. 1 saatlik teorik 
bir dersimiz olacak. Ardından bir 
sınavımız olacak. Sınav noktasında da 
eğitmen uzmanımız size yardımcı 
olacaktır. Şimdiden sizi tebrik ediyo-
rum. Yolunuz açık olsun.” 
 
Burada konuşan Tatvan Liman 
Başkanı Abdurrahman Aki de verilen 
belgenin küçümsenmemesi gerektiğine 
işaret etti.  
 
Aki, “Her hangi bir dünya ülkesine 
gittiğiniz zaman kullanabileceğiniz, 
uluslararası bir belge. Ecdada yakışır 
şekilde denizlere yönelmemiz gereki-
yor. İnşallah hepiniz için hayırlısı olur 
ve hepiniz cebinize koyduğunu bu 
ehliyeti kullanma fırsatız olur. 
Yaklaşık 1 saate yakın bir eğitim ve-
rilecek. Eğitimi verecek arkadaşımız 
uzak yol kaptanlığı yapmış. Uzak yol-
larda bu tecrübeyi oldukça edinmiş bir 
arkadaşımızdır kendisi. Faydalı bilg-
iler verecek. İyi bir şekilde takip 
ederseniz soruların cevaplarını bu 
eğitim içinde görmüş olacaksınız. 
Başarılar dilerim.” Dedi. 
 
Tatvan Liman Başkanlığında görev 
yapan Denizcilik Uzmanı Özgür 
Şahinoğlu’nun kursta verdiğini deniz-
cilik eğitiminin ardından, belge almak 
isteyenler sınava tabi tutuldu.

"Amatör Denizcilik 
Belgesi Kursu ve Sınavı"



5
Van Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğu Ana-
dolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 'Mesleki 
Eğitim Van Modeli Çalıştayı' düzenlendi. 
 
Van’da mesleki eğitim okullarındaki tüm alan 
ve dalların yeniden değerlendirilip, sektörler-
den gelecek talepler, çevre şartları gibi etken-
ler doğrultusunda düzenlenmesi, ihtiyaç 
duyulmayan alan veya dalların kapatılması, 
ihtiyaç duyulan alan ve dalların açılması ve 
şartlara göre kontenjanların belirlenmesi yö-
nünde kararların alınacağı 'Mesleki Eğitim 
Van Modeli Çalıştayı' düzenlendi. 
 
Elite World Van Hotelde kamu ve özel sektö-
rün katılımıyla gerçekleşen çalıştay, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 
başladı. Çalıştayda açılış konuşması yapan 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik 
Eren Van'ın genç nüfusu ve eğitim verileriyle 
ilgili bilgiler verdi. 
 
Van TSO Başkan Yardımcısı Eren 
konuşmasında şu bilgilere yer verdi: 
'Kıymetli hazirun, şehrimizde toplam 1 mi-
lyon 123 bin kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 
626 bin kişisi 24 yaş altındadır. 400 bin kişi 
ise 25-54 yaş aralığındadır. Özetleyecek olur-
sak Vanlılar ortalama 21 yaşındadır. Şimdi ili-
mizle ilgili işgücü ve ekonomi konularında 
bir takım verileri sizlere sunmak istiyorum. 
Yüzölçümü bakımından 6'ıncı, nüfus 
bakımından ise Ülkenin 19 büyük ili olan 
kentimizde 27 bine yakın vergi mükellefi ile 
meydana gelen ekonomi yönetimi neticesinde 
21,5’lik bir işsizlik oranı; 14.080 TL kişi başı 
gelir ile 80. Sırada yer almaktayız. “Bu bir 
kader midir?” “Yoksa değiştirilebilir parame-
treler midir?” Biz Van TSO olarak, bunun 
kader olmadığına inanıyoruz. Ve bu şehrin 
potansiyelleri ile bu parametreleri 
değiştirebileceğini iddia ediyoruz. 
 
Ekonomi biliminde üretim faktörleri 
açısından Emek 2. sırada yer almaktadır. Bu 
noktada kent olarak emek yoğun bir potansi-
yele sahibiz. 21 yaş ortalaması ile genç nüfus 
açısından güçlüyüz. 
Ancak eğitimli ve nitelikli 
işgücüne sahip değiliz. En 
önemli meselemiz; 
eğitimdir! Şehrimiz ülke-
nin eğitim sıralamasında 
son 5 il içerisinde 
değerlendirilmektedir. He-
pimizin yüksek sesle dile 
getirmesi gereken slogan; 
“eğitim şart olmalıdır.' 
 
İş gücünün ekonomiye 
yansımaları ve daha üret-
ken bir toplumun var ola-
bilmesi için birincil olarak 
mesleki alanın eğitim ile 
entegrasyonu gerekmekte-

dir. Okul-sanayi işbirliği yeteri anlamda 
geliştirilmediği için nitelikli işgücünün 
oluşmasında sorunlar yaşamaktayız. Ülkemiz 
kobilerle büyüyen bir ülke, dolayısıyla ancak 
yoğun emek ve alın teriyle kalkınmayı sür-
dürebiliriz. Bunun içinde kalifiyeli elemana 
ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği’nin yaşlı nüfu-
suna karşın; genç ve işsiz nüfusa sahip ülke-
miz bu anlamda mesleki eğitime daha fazla 
önem vermek zorundadır. Çıraklık eğitim 
modelinin geliştirilerek kamu ve özel 
işletmeler işbirliğinde uygulanması gerek-
mektedir. Bunun en önemli örneğini Alma-
nya’ da görmekteyiz. İkili eğitim (Dual 
Sistem) olarak belirtilen bu model teorik ola-
rak okullarda pratikte ise iş yerlerinde başarılı 
bir şekilde uygulanmıştır. Çıraklar genellikle 
dört gün iş yerinde bir gün ise okulda eğitim 
görmektedirler. Özel mesleki eğitim alanında 
ise; kişinin öğrenciliğinin ilk çağlarında per-
formans ölçümü yapılarak, yetenekleri, yeter-
lilikleri, gelişime açık olan alanları tespit 
edilmelidir. Tespit ve eğitim prosesinden 
sonra uzmanlaşmaya kadar bu alanda kişi 
eğitim alanında geliştirilmelidir. Almanya’da 
orta öğretim aşamasında; temel eğitim ve te-
knik eğitim anlamında öğrencinin bir alana 
yönlendirilmesi zorunludur. Becerileri 
doğrultusunda uyum sağlanan öğrenciler 
eğitmenleri tarafından tavsiye ile gelişim 
amaçlı alanlarına yönlendirilirler. 
 
Liseye girmeyen öğrenciler temel eğitim 
okullarına giderler. Bu okullar meslek 
okullarının temelini oluşturur. Fen Bilimleri 
ve İş Bilgisi derslerine ağırlık verilir. Ve 
bunun sonucuna baktığımızda; Almanya’da 
genç işsizlik oranı %5,9 iken ülkemizde 
%27,4 oranındadır. Ülkemizde okul bitiminde 
veya okuldan ayrılan öğrencilerin vasıfsız bir 
şekilde iş alanlarına para kazanma 
zorunluluğu ile yönlendirilmeleri söz konusu-
dur. Bu kimi zaman isteksiz ve gelişime 
kapalı alanlarda gerçekleştir. Oysa Avrupa’da 
okulun ilk yıllarından itibaren mesleki an-
lamda beceriler çerçevesinde gelişim amaçlı 
eğitim olanakları yaratılmaktadır. Üniversite 
dönemi ve staj dönemi daha dolu geçmeli ve 

öğrencinin; “ben bu işi en iyi şekilde yapabil-
irim” diyebilmesi için destek ve teşviklerin 
uygulanması 
gerekmektedir. 
 
Gençlerimiz veya çocuklarımız meslek seçi-
minde teknik alanlardan biraz uzak 
öğretmenlik ve benzeri alanları seçerek 
hayatlarını garantiye alma yolunda ebeveyn-
lerin öngörüleri doğrultusunda kendilerine bir 
hayat çizmektedirler. Ancak öğrencilerin te-
knik becerilerinin tespit edilmesi gerek ülke 
ekonomisine gerekse bireylerin gelişimine 
büyük faydalar sağlayacaktır. Bu noktada te-
knik liselerin detaylandırılması ve 
öğrencilerin teknik donanımın sağlanması hu-
susunda yeni bir müfredat hazırlanması ge-
rekmektedir. Ayrıca meslek kuruluşları, 
kurum ve kuruluşlar, sanayi alanları, üretim 
tesisleri ve ilgili merciler bu entegrasyonun 
içinde bulunmalıdır. 
 
Bu bağlamda önerilerimiz; 
 
- Staj sürelerinin uzatılması ve desteklenmesi, 
- Mesleki eğitimin geliştirilmesi ile ilgili 
kaynakların artırılması 
- Okul sanayi işbirliğinin sağlanması 
- Mesleki ve teknik eğitim programları 
hazırlanması 
- İhtiyaç duyulan mesleklere ağırlık verilmesi 
- Üniversite ve Yüksekokullara girişlerin 
beceri üzere olması 
- Mezuniyet sonrası iş olanaklarının 
yaratılması 
- Öğretmen ve Öğrencilerin yurtiçi ve yurt 
dışında eğitim alması imkanının 
oluşturulması 
- Mesleki eğitimler yerel ve bölgesel özelikler 
baz alınarak hazırlanmalı, 
- Yabancı dil eğitimine önem verilmesi 
Özelikle ilimizde tekstil ve turizmin 
önceleneceği mesleki eğitimlerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede; bugün düzenlenen Mesleki 
Eğitim Van Modeli Çalıştayında olumlu 
sonuçlar alınması temennisi ile bu çalıştayın 
düzenlenmesinde emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, 
şahsım ve Van Ticaret ve 
Sanayi Odası adına 
saygılarımı 
sunuyorum.' 
 
Çalıştyada; Vali 
Yardımcısı Faruk Bülent 
Baygüven, İl Milli Eğitim 
Müdürü Hasan Tevke, Van 
Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) Başkanı Mehmet 
Aslan ve Doğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı (DAKA) 
Program Yönetim Birimi 
Başkanı Mehmet Emin 
Çakay da birer açılış 
konuşması yaptı.

VAN'DA MESLEKi EĞiTiM VAN MODELi ÇALIŞTAYI



6
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Genç 
Girişimciler İcra Kurulu 
(GGK) Doğu Anadolu Bölge 
toplantısı Van’da 
gerçekleştirildi. 
 
Van için büyük bir öneme 
sahip olan toplantı, Van Tica-
ret ve Sanayi Odası ev 
sahipliğinde bölgenin TOBB 
Genç Girişimciler İcra Kurulu 
il başkanları bir araya gelerek 
fikir alışverişinde bulundu. 
Van için 3 önemli konu olan 
turizm, gastronomi ve 
bilişimi ele alan bölgenin 
genç girişimciler, bu 3 konu 
üzerinde projeler üretecek. 
 
Van’da gerçekleştirilen bölge toplantısında; 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu 
Bölge Temsilcisi ve Bingöl Genç Girişimciler 
Kurulu (GGK) İcra Kurulu Başkanı Faysal 
Açıkbaş, TOBB Ağrı GGK İcra Kurulu Başkanı 
Bünyamin Yıldırım, TOBB Bitlis GGK İcra Ku-
rulu Başkanı Bilal Kardoğan, TOBB Erzincan 
GGK İcra Kurulu Başkanı Adem Mühürdaroğlu, 
TOBB Kars GGK İcra Kurulu Başkanı Ferhat 
Şur, TOBB Iğdır GGK İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Deniz Yazıcı, TOBB Elazığ GGK 
İcra Kurulu Başkanı Tuncay Çeçen ve Başkan 
Yardımcısı İbrahim Kalkancı, TOBB Tunceli 
GGK İcra Kurulu Başkanı Zeki Arguç ile TOBB 
Van GGK İcra Kurulu Başkanı Seyhan Demir 
yer aldı. 
 
“CİDDİ FİKİRLER ORTAYA ÇIKIYOR” 
 
Van TSO’da gerçekleştirilen bölge toplantısıyla 
ilgili konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) 
Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Bingöl GGK 
İcra Kurulu Başkanı Faysal Açıkbaş, toplantı 
amaçlarını anlattı.  
 
Açıkbaş, “Bölge toplantılarımız rutinden ziyade 
yapılan toplantılardır. Bunu niçin yapıyoruz ve 
neden önemsiyoruz? Biz stratejik bir bölgeyi 
temsil ediyoruz. Hem coğrafik olarak hem de 
geri kalmışlık olarak. Girişimcilik anlamında biz 
bunu ne kadar geliştirebiliriz, ne kadar rol model 
olabiliriz. Bunları ele alıyoruz. Yaptığımız 
toplantılarda da bu anlamda ciddi fikirler ortaya 
çıkıyor.” Dedi. 
yoruz.” 
 
Üniversiteler ile işbirliği içinde çalışmaları 
gerektiği hususuna dikkat çeken Açıkbaş, “Bizim 
en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi üniversi-
telerdir. Çünkü üniversitede okuyan insanlar bir 
zaman sonra gelecek kaygısı yaşamaya başlıyor. 
Tam da bu noktada, ‘biri bana yol göstermeli’ 
denildiği anda genç girişimciler devreye giriyor. 
Bunu doğru anlatmak gerekiyor. Çünkü Genç 
Girişimciler Kurulu Türkiye için bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum. Bu kurul finansa erişim 
ve yol gösterici anlamında ciddi bir kuruldur. Biz 
burada bir köprü görevi de görüyoruz. Girişimci 
adayını finansmana kavuşturuyoruz. İnsanları bu  

 
anlamda doğru yönlendirmek önemli bir husus-
tur.” Şeklinde konuştu. 
 
“PARA KAZANMAYI ÖĞRETİRSEK  
SUÇ ORANI DÜŞER” 
 
Bölgedeki suç oranın düşmesi için, insanlara 
para kazandırılmanın yollarının öğretilmesi 
gerektiğini belirten Açıkbaş konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “İnsanlar para kazandırmanın yollarını 
öğretir ya da insanlara para kazandırırsanız suç 
oranını o kadar azaltırsınız. Çünkü suça yönelme 
azalır. Aslında girişimcilik bu kadar önemlidir. 
Ekonominin dinamiği ve temel taşı gençlerden 
oluşuyor. Genç girişimciler olmazsa ilerideki iş 
insanları da olmaz. Biz birazda kendi ilimize ve 
bölgemizde bu şekilde iyilik yapmak istiyoruz. 
İnsanları suçtan uzaklaştırıp, para kazandırmanın 
yollarını öğretmen önemlidir. Para kazanmaya 
başladığın zaman suçtan uzak kalıyorsun. TÜİK 
verilerine baktığımız suç oranlarının en yüksek 
olduğu bölgeler arasındayız. Bu acı ama gerçek. 
Biz insanlara bu şekilde yardımcı olabiliriz.” 
 
“İŞ ARAMAYIN, İŞ KURUN” SLOGANI 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Takva’nın iş ile ilgili sloganına değinen Açıkbaş, 
“Necdet Takva’nın çok güzel bir sloganı var. 
Bende bunu çok beğeniyorum. İş aramayın, iş 
kurun diyor. Bu çok önemlidir. Bende üniversi-
telerde yaptığımı konuşmalarda bunu hep söyle-
dim. Kendi işinizi kurun ve kendi işinizin 
patronu olun. Ben milyonlar kazanan bir insan 
değilim. Ama ben geçimimi girişimcilik ile 
sağlıyorum. Çünkü ben bir girişimciyim, tacirim. 
Bu şekilde evime ekmek götürüyorum ve bu beni 
çok mutlu ediyor. Ayda 3-5 bin liraya beklemek-
tense, bir girişim yaparak 500 lira kazanmam 
beni çok mutlu ediyor. İşin mutluluğu buradadır 
aslında. Başkasının eline bakmak değil. Bir 
zaman sonra başkasının işini neden yapayım, 
kendi işimi yaparım dersin. İnsanları bu konuda 
cesaretlendirmek gerekiyor.” İfadelerini kullandı. 
 
AÇIKBAŞ: İNSANLARI 
CESARETLENDİRMELİYİZ 
 
“Finansmana erişim noktasında ciddi bir seviye-

deyiz” diyen Açıkbaş, devletin 
sağladığı destekleri anlattı. 
Açıkbaş konuşmasını şöyle 
tamamladı:  
 
“Devletin bu dönemde çok fazla 
teşvikleri var. Her konuda des-
tekler veriliyor. Küçük, orta öl-
çekliden tutun büyük ölçekli 
işletmelere kadar birçok destek 
alabiliyorsunuz. Hatta 
bankaların şu anda girişimcilikle 
ilgili faizsiz kredileri var. 
İnsanları bilinçlendirip, cesaret-
lendirmek gerekiyor. Teşvik 
olaylarında ciddi hibeler var. Bu 
şekilde verilen destekleri kullan-
mak gerekiyor. Yani devletin 
kurumların çalıştırdığın işçilerin 
sigortasından, maaşına kadar bir-
çok noktada destekleri var. 

İnsanın elini çok iyi bir şekilde kolaylaştırıyorlar. 
Bu dönemde girişimci olmak çok kolay. Bu yüz-
den de insanları cesaretlendirip, her ticaret yapan 
batar algısını kırmamız gerekiyor. Biz de bu an-
lamda genç girişimciler olarak devreye giriyo-
ruz.” 
 
DEMİR: VAN’DA BİR İLK 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç 
Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Van İl Başkanı 
Seyhan Demir, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk 
Genç Girişimciler İcra Kurulu toplantısına ev 
sahipliği yaptıklarını söyledi. Demir, 
“Bu toplantı bizim için çok önemli. Van’ın da 
bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ev sahipliğini ya-
pacak alt yapımız zaten var. Van Ticaret ve Sa-
nayi Odasının alt yapısı bizlerinde geçmiş 
tecrübeleriyle bu es sahipliğini en iyi şekilde 
yapıp, bölgedeki Van’dan daha az gelişmiş illere 
rol model olabileceğimizi düşünüyoruz. Şunu 
tekrar etmek gerekirse Doğu Anadolu Bölgesi-
’nin yer alan 14 ilin başkanlarını burada 
ağırladığımız için çok mutlu olduk. Bu bizim 
için çok önemli, çünkü bir ilktir. Bu kıymetli 
program vesilesiyle bölgesel işbirliklerini 
artırmayı düşünüyoruz. Bununla beraber 
dostluklarımız da kesinlikle pekişeceğini 
düşünüyoruz.” Dedi. 
 
"VERİLERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ" 
 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 14 ilin to-
plam nüfusunun yaklaşık 6 milyon olduğuna 
değinen Demir, “Bölgesel anlamda da çok genç 
ve dinamik bir nüfus potansiyelimiz var. Yalnız 
çok kötü bir oran olarak yüzde 21’in üzerinde bir 
işsizlik rakamımız var. Yine kişi başı gelirde de 
14 bin lira dolaylarında ve Türkiye’deki en son 
sıralarda maalesef Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 
iller var. Yalnız bu verilerin değiştirilebilir pa-
rametreler olduğunu düşünüyoruz. Bu veriler 
kalıcı veriler değil. Bizlerin misyonu da budur. 
Bunun için ortak bir akıl ve kolektif bir hareketle 
bu verileri hep beraber değiştirebileceğimizi 
düşünüyor ve toplantımızda da bir sonuç raporu 
da yayımlayacağız. Ortak bir platform geliştirip, 
bölgemizin kaderini değiştirmek üzere bir mis-
yon üstleneceğiz.” İfade etti.

GENÇ LiDERLERiN VAN iÇiN FiKiRLERi VAR 
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Türkiye İş Bankası Bölge Müdürü 
Celal Gökhan Temiz ve beraberindeki 
heyet Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
(Van TSO) ziyaret etti. 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Bölge Mü-
dürü Temiz ve beraberindeki heyete 
yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür 
ederek, Van ile ilgili bilgiler verdi. 
 
Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ile 
Van TSO Yönetim Kurulu üyeleri 
kentteki bankacılık sektörünün daha 
iyi noktalara gelmesi adına gelen 
heyetle fikir alışverişinde bulundu. 
Ayrıca Van TSO’nun 2020 yılında 
hayata geçirmeyi planladığı “Dünya 
Kahvaltı Günü” projesiyle ilgili brif-
ing veren Başkan Yardımcısı Çeliktaş, 
yapılacak olan etkinlik için destek 
talebinde bulundu. 
 
Kahvaltı günü için konuşan Çeliktaş, 
“2014 yılında odamız öncülüğünde 
51 bin 793 kişiye kahvaltı vererek bir 
dünya rekoru kırdık ve Guinnesss Re-
korlar Kitabına girdik. Yaptığımız 
araştırmalar sonucunda bir kahvaltı 
günü olmadığını fark ettik. Odamız 
öncülüğünde her yıl haziran ayının ilk 
haftasında Türkiye’nin en uzun cad-
desi olan İskele Caddesi üzerinde 
Kahvaltı Günü düzenleyeceğiz. 
Bunun ilkini de 2020 yılının haziran 
ayında gerçekleştirmek istiyoruz.” 
Dedi. 
 
Çeliktaş konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
kentte birçok çalışmaya imza attık. 
Kentimiz için büyük bir öneme sahip 
İranlıların Van’a geldiği yoğun dö-

nemlerden bir tanesi olan nevruz 
döneminde, 20 günlük Alışveriş Gün-
leri (Shopping Fest) yapmaya 
başladık. Festival şu anda Van Valiliği 
himayesinde yapılmaya devam edi-
yor. İranlıların da festivale ilgili ol-
dukça büyük.” 
 
Van’ın tarım ve hayvancılıkta Türki-
ye’nin önemli şehirleri arasında yer 
adlığını ifade eden Çeliktaş, “İlimiz 2 
milyon 828 bin civarındaki küçükbaş 
hayvan varlığıyla küçükbaş 
hayvancılıkta Türkiye’de ilk sırada 
yer alıyor. Hayvancılık ve tarımda 
önemli bir nokta olan kentimizde Van 
Organize Tarım İşletmeleri (VOTAŞ) 
gibi çok önemli bir tesis bulunmakta. 
Bu tesisin bölgede başka bir benzeri 
bulunmamakta. Bunun dışında tarım 
ve hayvancılığın daha da gelişmesi 
adına Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi (TDİ-OSB) projenin 
de sekretaryasını oda olarak yürüt-
mekteyiz. Van için önemli olan bu 
projemizin de 2 yıl içinde hayata geç-
mesini bekliyoruz.” İfadelerini 
kullandı. 
 
Bölge Müdürü Celal Gökhan Te-
miz’de ziyaretten duydukları memnu-
niyeti dile getirerek, Başkan 
Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür etti. 
 
Van TSO hizmet binasını gezen 
Temiz ve beraberindeki heyet 
ardından odadan ayrıldı. 
 
Ziyarete; Van TSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri Veysel Parin, Mehmet Değer 
ve Eren Görsel Görmen’de hazır bu-
lundu.

iŞ BANKASI’NDAN ZiYARET 

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva, Weltew Home 
Mobilya'nın şube açılışına katılarak, hayırlı 
olsun dileklerinde bulundu. 
 
Gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Van 
TSO Başkanı Necdet Takva, önemli bir 
marka olan Weltew Home Mobilya’nın, 
Van’a kazandırılmasında emeği olan Harun 
Sevimli ve ortaklarını tebrik etti. 
 
Kentlerin markalarla kent olduğunu söyleyen 
Takva, marka olmayan şehirlerde, bir 
şehirden bahsetmenin mümkün olmadığını 
ifade etti. 
 
Başkan Takva şunları söyledi: “Bizler Van Ti-
caret ve Sanayi Odası olarak şunu söylüyo-
ruz. Kent markalarıyla kenttir. Eğer markaları 
olmazsa o zaman bir büyükşehirden, bir 
şehirden bahsetmek mümkün değil. 
Dolayısıyla yaklaşık 23 yıldır ülkemizde 
üretici ve pazarlama sektöründe faaliyet gös-
teren Weltew markasının ilimizde olması, 
Van’ın marka değerine de, değer katacaktır. 
Bu inançla yatırım yapan, risk alan ve 
şubesini Van’da oluşturan genç girişimci 
kardeşlerimizi tebrik ediyorum.” 
 
Vergi verenlerin sayısının artırılması 
gerektiğini ifade eden Takva, “Bizim maaş 
üretenlerin sayısını artırmamız lazım. İli-
mizde yaş ortalaması 21’dir. Ve 21 yaş 
ortalaması olan şehrimizdeki işsizlik oranı, 
ülke ortalamasının 3 katı üzerinde. 
Dolayısıyla bizim özellikle genç 
insanlarımıza hizmet alanı başta olmak üzere, 
üretim alanında da yeni istihdam alanları 
açmamız gerekiyor. Weltew’de bu konuda bir 
öz eleştiri yaptı ve geç kaldıklarını söyledi. 
Umuyor ve diliyorum ki bu geç 
kalmışlıklarını yeni yatırımlar yaparak, şube 
açarak değil, bir üretim bandını burada hay-
ata geçirerek geliştirirler.” Dedi.

BAŞKAN TAKVA: 
MARKALARLA 
KENT OLURUZ
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İlimizde faaliyet gösteren engelli dernekleri 
başkan ve üyelerini odamızda ağırladık. 
 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Fevzi 
Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu üyemiz 
Serdar Balandi ile bir araya gelen engelli 
vatandaşlar yaşadıkları sorunları aktardı. Yöne-
tim kurulu üyelerimize sorunları anlatan Bed-
ensel Engelliler Derneği Van Şube Başkanı 
Abidin Kasapoğlu, kaldırımlarda rahat bir 
şekilde gezemediklerini ifade etti. 
 
Kasapoğlu, “Van’ımız Türkiye’nin en güzel ve 
en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir. Bizde 
Van’ımızı çok seviyoruz. Ancak Van’da 
yaşarken birçok sorunla da karşı karşıya 
kalıyoruz. Bunların en başında toplu taşıma 
araçları geliyor. Araç şoförleri bazen bizi yolda 
bırakıp almıyorlar. Engelli bireyler 
olduğumuzdan dolayı ücretsiz ulaşım 
kartlarımız var. Bu yüzden otobüsler zaman 
zaman bizi arabaya almıyor. Bu konuyu yetkilil-
ere aktardık. Bizlere sağlanan bu avantajlardan 
yararlanmak ve normal vatandaşlar gibi 
hayatımızı sürdürmek istiyoruz.” Dedi. 
 
Sorunlardan bir tanesinin de kaldırım ve düzen-
siz otopark olduğunu aktaran Van 6 Nokta 
Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mahir 
Tan ise şunları söyledi: “Van’daki kaldırımlar 
çok düzensiz. Bu düzensizliğe ne yazık 
vatandaşta duyarsız kalıyor. Araçlarını 
kaldırımlara park ettikleri için kaldırımda yü-
rüyemez hale geliyoruz. Bu sorunu defalarca 
dile getirdik. Ancak tam anlamıyla çözülmüş 
değil. Kaldırımlarda rampalar düzgün bir 
şekilde yapılmış değil. Tekerlekli sandalyeli 
olan engelliler kaldırıma çıkmakta büyük güçlü 
çekiyor. Bunların yanı sıra birçok kurum 
kuruluşun girişinde engelli rampası yok. Bu 
büyük bir engel bizim için. Bugün buraya gel-
irken Ticaret ve Sanayi Odamızda inşallah bu 
rampa vardır dedim. Gördüm ki siz bu konuda 
duyarlısınız. Herkesin sizi gibi duyarlı olmasını 
istiyoruz.” 

Kaldırımlarda bulunan engelli bantlarının 
yaşattığı mağduriyeti anlatan Görmeyenler Kül-
tür ve Birleşme Derneği Van Şube Başkanı 
Osman İnci de, 
“Son yıllarda Van’daki kaldırımlarda engelliler 
için sarı bantlar (Hissedilebilir Yüzey) çalışması 
yapıldı. Birincisi bunlar hiç sağlam değil. Özel-
likle kışın bu bantlarda büyük sıkıntılar 
yaşıyoruz. Bantlar ya çok kaygan oluyor ya da 
sökülüyor. İkinci bu bantlar yapıldığı zaman 
çok dikkatsiz yapılıyor. Bantların kaldırım 
rampalarına yapılması gerekiyor. Ancak bazen 
yürürken düşer gibi oluyor. Çünkü banları 
kaldırım bitişine denk getiriyorlar. Üçüncü en 
büyük sıkıntı ise bantların bulunduğu yolun tam 
ortasında elektrik direkli bulunuyor. Sürekli bu 
direklere çarpıyoruz. Bunu yaparken dikkat et-
miyorlar ve bizde mağdur oluyoruz.” Şeklinde 
konuştu. 
 
Burada konuşan Başkan Yardımcımız Fevzi 
Çeliktaş ise engellilerin yaşadıkları sorunları 
gerekli yerlere aktaracaklarını belirtti. Çeliktaş 
şöyle konuştu: 
 
“Sizler özel ve güzel insanlarsınız. Bugün bu-
rada olduğunuz için çok mutluyuz. Söylediğiniz 
sıkıntıları yetkili tüm kurum ve kuruluşlara ak-
taracak ve dile getireceğiz. Engel olan değil en-
gelleri ortadan kaldıran bir bakış açısıyla 
sorunlarınızın çözümüz için elimizden gelen ne 
varsa yapacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız. 
Her sağlam insan yaşlandığında ya da bir kaza 
geçirdiğinde engelli olabilir. Bunu bilerek bu 
bilinçle davranmamız gerekiyor. Bu anlamda 
odamızın kapıları sizler için her zaman açıktır. 
Sizleri ağırlamaktan büyük onur duyarız.” 
 
Odamızdaki ziyarete Görmeyenler Kültür ve 
Birleşme Derneği Van Şube Başkanı Osman 
İnci, Bedensel Engelliler Derneği Van Şube 
Başkanı Abidin Kasapoğlu, Van 6 Nokta Görme 
Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mahir Tan ve 
Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Filiz 
Yörükoğlu ile dernek üyeleri katılım sağladı.

ÇELiKTAŞ: HEPiMiZ BiRER ENGELLi ADAYIYIZ

Van Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda (Van TSO) “KO-
Bİ’lere Yönelik Devlet Des-
tekli Ticari Alacak Sigortası 
Sistemi” anlatıldı. 
 
Van Sigortacılar Derneği ile 
Halk Sigorta İşbirliğinde, Van 
TSO Tuşba Salonunda düzen-
lenen seminere Van TSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Şefik Eren, Halk 
Sigorta Genel Müdürü Bülent 
Karan, Halk Sigorta Genel 
Müdür Yardımcısı Habip Çe-
tinkaya, Van TSO Meclis 
Üyesi Şükrü Üzal ve sigorta 
acenteleri yetkilileri katıldı. 
 
Burada bir sunum yapan Halk 
Sigorta Genel Müdürü Karan 
“Ticari Alacak Sigortası” 
hakkında bilgiler verdi. 
 
Bilgilendirmenin ardından 
seminer soru-cevap bölümü 
ile tamamlanırken, etkinlik 
anısına Genel Müdür Karan’a 
ve Müdür Yardımcısı Çetin-
kaya’ya plaket verildi.

'Ticari Alacak 
Sigortası' 
anlatıldı 
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Meclis Başkanı M. Yasin Ertürk’ün başkanlık 
ettiği, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Aylık Olağan Meclis Toplantısı, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Hamdullah Şevli'nin katılımıyla gerçekleşti. 
 
Van TSO ile üniversite arasında yapılacak 
işbirliklerinin ele alındığı toplantıda bir 
sunum yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. 
Hamdullah Şevli ilk olarak, Van TSO meclis 
toplantısına davet edildiği için teşekkür etti. 
 
Şevli, “Bir şehir için en önemli unsurlardan 
bir tanesi iş dünyası ile üniversite işbirliğidir. 
Birçok üniversitede, iş dünyası ile işbirliği 
merkezleri bulunmaktadır. İnşallah bizde üni-
versitemizde sizlerle güçlü bir işbirliği kura-
rak diğer şehirlerde uygulanan meclis 
toplantılarına birer akademik danışman gö-
revlendirmek istiyoruz.  
 
Bu önemli bir fırsattır. Bizde bu fırsatı 
şehrimize, iş dünyamıza, üniversitemize katkı 
sağlamak amacıyla meclisiniz uygun görmesi 
takdirde bir protokol çerçevesinde hayata ge-
çirmek isteriz. Bu kapsamda her komitenize 1 
ya da 2 akademik danışman görevlendirmek 
istiyoruz. Bu şekilde çok daha iyi işbirlikleri 
için zemin hazırlayabiliriz.” Dedi. 
 
“ODAMIZLA DAHA YAKIN BİR 
İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ” 
 
Üniversitenin 19 fakültesinin bulunduğunu ve 
bunun da önemli bir potansiyel olduğuna 
değinen Şevli şöyle konuştu: 
 
“Şehrimize açılan yüzümüzün sadece hastane 
ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle 
Ticaret ve Sanayi Odamızla daha yakın bir 
işbirliği yapmak istiyoruz. Daha önce odada 
yaptığımız bir gezide, başkanımız 500 metre-
kare bir yerimiz var. İsterseniz gelin buraya 
üniversiteye tahsis edelim dedi. Bu alanda 
görüşmelerimizi yaptık. Yapacağımız işbirliği 
protokolü çerçevesinde, meclisiniz uygun gö-
rürse, orada hem teknokentimizin bir ofisini 
açmak istiyoruz hem de üniversitemizin sü-
rekli eğitim merkezini kurmak istiyoruz. 
Bunun yanı sıra yakın zamanda üniversitemi-

zin sürekli eğitim merkeziyle birlikte bir siya-
set akademisi eğitim programı başlattık. Buna 
il dışından çok sayıda akademisyen katılacak. 
Bu akademi programına da Ticaret ve Sanayi 
Odamızla işbirliği içerisinde yapacağız. 
Bunun içinde katkılarınızı bekliyoruz.” 
 
Rektör Şevli konuşmasında ayrıca Van YYÜ 
Teknokent isminin değiştirilerek Van Teknko-
kent yapıldığını dile getirerek, teknokenti 
daha güçlü bir hale getirmek istediklerini dile 
getirdi. Şevli konuşmasını Van YYÜ’yle ilgili 
verdiği bilgilerle tamamladı. 
 
Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin konuşmasının 
ardından söz alan Van TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva, Rektör Şevli’ye 
konuşmasından dolayı teşekkür etti. 
 
Başkan Takva, “Konuşmanızda komiteleri-
mize akademik danışman atama yönündeki 
önerinizi çok benimsedim. Bunun için sizlere 
teşekkür ediyorum. Sürekli eğitim merkezi ve 
teknokentin odamız ile işbirliği konusunda 
mekânsal ortaklığı konusundaki talebinizi sa-
mimiyetle desteleyeceğiz ve bunun için ge-
rekeni yapacağımız ifade etmek istiyorum. 
Siyaset akademisi kurulması önerisi ve ticaret 
odasının bir paydaşı olması yönündeki talebi-
nizi önemsediğinizi ifade ederek teşekkür 
etmek istiyorum.” Şeklinde konuştu. 
 
“ODAMIZ A SINIFIYSA,  
BU VAN’IN GURURUDUR” 
 
“Temsil ettiğimiz kurumlar Van’ın malıdır” 
diyerek konuşmasını sürdüren Takva, şunları 
söyledi:  
 
“Üniversitenin büyüyüp gelişmesi, belki 
kişisel olarak ne Hamdullah Şevli’ye ne de 
Necdet Takva’ya sıranda bir yurttaş olarak 
değer katmayacaktık. Ama üniversitemizi 
nitelik/nicelik olarak gelişip, büyümesi kenti-
mizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı 
şey Ticaret ve Sanayi Odası içinde geçerlidir. 
Eğer odamız bugün A Sınıf hizmet üreten bir 
oda olarak Türkiye’de 10 oda arasında yer 
alıyorsa, bu Van’ın gururudur. Van’ın bunu 
sahiplenmesi ve bunu geliştirmesi gerekiyor. 

Bugün biz buradayız yarın başka yere gideriz. 
Bunun bir önemi yok. Bunu 
kişiselleştirmeden, kurumların bu kentin 
geleceğine ve bu kentin geleceği olan 
çocuklarımıza hizmet edeceği duygusunu he-
pimizin içselleştirmesi gerekiyor.” 
 
TAKVA: İŞADAMLARI  
ÇOK KIYMETLİDİR 
 
Üniversite ile iş dünyası işbirliğinin önemli 
olduğunu kısaca dile getiren Takva, 
 
“Bu şehrin en kıymetli adamlarından biri 
işadamlarıdır. Bunun hakikatten 
içselleştirmemiz gerekiyor. İş dünyası içinde 
yaşadığınızda karşılaşabileceğiniz sorunları 
doğrudan hissediyor ve yaşıyorsunuz. Risk 
alıyor bu insanlar, veri veriyorlar, istihdam 
sağlıyorlar. Hem iş dünyasında gelen sorunlar 
hem de bürokrasiden gelen sorunları tek 
başlarına mücadele ederek aşmaya çalışan bir 
kitleyi temsil ediyorlar.  
 
En küçük esnafımızdan en büyük tüccar ve 
sanayicimize kadar herksin bu konuda hikay-
eleri vardır. Bu hikayeleri üniversitenizde, 
öğrencileriniz ile paylaşmanız için zemin 
oluşturmanız konusunda ricada bulunuyoruz. 
Sizin döneminizde bu anlamada bir 
farkındalık oluşturabiliriz. Maaş üretenleri, 
vergi verenleri, üniversitenizde muhakkak 
konuk edin. Bu insanların derin hikayeleri ve 
önemli deneyim paylaşımları var. Bu denli 
paylaşımların akademiye de vizyon 
katacağını düşünüyorum.” Diyerek 
konuşmasını tamamladı. 
 
Konuşmaların ardından Meclis Başkanı M. 
Yasin Ertürk, Van TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva, Meclis üyesi Yusuf 
Konak tarafından YYÜ Rektörü Prof. Dr. 
Hamdullah Şevli’ye plaket takdim edildi. 
 
Toplantı, Van Gönüllüleri Platformu’ndan 
gelen gönüllülerin Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) tarafından satılığa çıkarılan ‘Van  
Eski Devlet Hastanesi Yeri’nin, satış liste-
sinden çıkarılması için meclisten istediği  
destek ile sona erdi.

VAN TSO iLE YYÜ ARASINDA iŞBiRLiĞi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Van ili Genç Girişimciler İcra 
Kurulu (GGK) aylık olağan toplantısı 
gerçekleştirildi. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel 
Görmen’in de yer aldığı toplantıyı, Edre-
mit Belediye Başkanı İsmail Say ziyaret 
ederek, katılım sağladı. 
 
Toplantıda ilk olarak Genç Girişimciler 
Kurulu’nun yapmış olduğu çalışmalar 
hakkında bilgiler veren Van GGK 
Başkanı M. Seyhan Demir, proje ve 
çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Geleceğin 
Gücü Girişimciler Forumu'nun (G3 
Forum) Van’da yapılması için yürüttük-
leri çalışmaları anlatan Demir şunları 
söyledi: 
 
‘VAN’IN GÜCÜ 
GİRİŞİMCİLİK FORUMU’ 
 
“G3 Forumu için bildiğiniz üzere 
girişimlerimiz var. Bu anlamda TOBB 
Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ndan bir sözlü, söz aldık. 
G3’ün Van’da yapılması için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kap-
samda G3 Forumunun Van’da 
yapılabileceğini göstermek amacıyla, 
Van’ın Gücü Girişimcilik Forumunu, yani 
mini bir G3’ü ilimizde yapmak istiyoruz. 
G3 Forumu bizim için çok önemli. Bu 
yüzden de yapacağımız Van’ın Gücü 
Girişimcilik Forumunu ile bu isteğimizi 
bir kez daha dile getireceğiz. Bu anlamda 
geçtiğimiz hafta Van’da ağırladığımız 
Doğu Anadolu illerinden gelen TOBB 
GGK İl Başkanlarımıza da bunu söyledik. 
Kendilerinden de bu anlamda destek iste-

dik.” 
 
‘TURİZM ALGI  
ENDEKSİ PROJESİ’ 
 
Demir, ayrıca Van’da yapacakları “Van’ın 
Gücü Girişimcilik Forumu”nda ilk 5’e 
girecek proje sahiplerini en yakın za-
manda yapılacak olan G3 Forumu’na gö-
türeceklerini ifade etti. Bir diğer projeleri 
olan “Turizm Algı Endeksi Projesi”ni 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na 
(DAKA) sunduklarını ifade eden Demir, 
“Turizm Algı Endeksi Projemiz var. Bu 
proje ile özellikle de İranlı turistler başta 
olmak üzere, ilimize gelen turistlere bir 
anket yapacağız. Yaptığımız anketlerde 
turistlerin memnuniyet oranlarını 
ölçeceğiz. Bu yaptığımız anketleri bir 
sonraki yıl bir daha yapacağız. Örneğin 
bir önceki yıl yüzde 80 olan memnuniyet 
oranı bir yıl sonra artıysa hangi alanda 
artmış diye üzerine çalışma yapacağız. 
Ancak önceki yıl yüzde 80 olan memnu-
niyet oranı düştüğünde de hangi alanda 
azalma olmuş ve neden olmuş bunu ele 
alacak, gerekirse bu kapsamda azalmanın 
sebeplerinin derinine ineceğiz.” Dedi. 
 
BAŞKAN TAKVA’DAN SÜRPRİZ 
 
Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) 
aylık olağan toplantısına katılan Van TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 
burada yaptığı konuşmasında, oda üyele-
riyle ilgili yapacaklarını bir projeyi 
anlattı. Takva şöyle konuştu: “Oda üyele-
rimizin kendilerini Web TV üzerinden 
tanıtmalarına katkı sunmak için bir proje 
yaptık. Bu kapsamda kendi işyerini 
tanıtacak olan üyelerimize oda olarak 
böyle bir katkı sunacağız. Bu projeye de 
Genç Girişimciler Kuruluyla başlayalım. 

Sosyal medya üzerinden kendi 
işyerlerinizi tanıtın. Bu da sizin için bir 
sürprizimiz olsun.” Takva konuşmasının 
devamında, “Genç Girişimciler Kurulu 
önemli bir kurul. Yönetim olarak sizleri 
destekliyor ve yapacağınız projelerde siz-
lere destek vermeye hazırız. Anlattığınız 
projelerle ilgili de üzerimize ne 
düşüyorsa yapmaya hazırız.” İfadelerini 
kullandı. 
 
BAŞKAN SAY  
TOPLANTIYA KATILDI 
 
Van TSO’yu ziyaret eden Edremit Bele-
diye Başkanı İsmail Say’da GGK’nın 
aylık olağan toplantısına katılım sağladı. 
GGK’nın projelerini dinleyen Say şunları 
söyledi: “Öncelikle şunu belirtmek iste-
rim, ticaret ve sanayi odamıza benim 
uzun zamandan bu yana bir aidiyet bağım 
var. Bahsetmiş olduğunu G3 Forumu 
önemli bir konu. Başkanımın Ankara’da, 
TOBB’da önemli bir yeri var. Bu noktada 
bize de bir şey düşerse, kulis faaliyeti yü-
rütmeye hazırız.” 
 
Edremit’te yaptıkları çalışmalarla ilgili 
bilgiler veren Say, “Turizm Algı Endeksi 
Projesi çok önemli bir çalışma. Bu 
çalışma kesinlikle yapılmalı. Ayda bir 
yaptığınız bu toplantılarınızdan bir tane-
sine ev sahipliği yapmaya hazırız. Bu an-
lamda bizde toplantıya katılır ve birlikte 
çalışmaya hazırız. Van için taş üstüne taş 
konulacak her projenin yanındayız, 
arkasındayız. Sizinle birlikte olduğumuz 
için çok mutlu oldum. Edremit Belediyesi 
olarak Genç Girişimciler Kurulan 
kapılarımız sonuna kadar açıktır.” Dedi. 
 
Toplantı karşılıklı fikir alışverişi ile sona 
erdi.

VAN'DA “MiNi G3” YAPILACAK
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile 
Denizbank A.Ş işbirliğinde, 'Saha ve Çatı 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projelerinin 
Finansmanı' bilgilendirme semineri düzen-
lendi. 
 
Denizbank A.Ş Deniz Leasing Genel Müdürü 
Kahraman Günaydın’ın katılımıyla, Van TSO 
Tuşba Salonunda gerçekleştirilen bilgilen-
dirme seminerinde, GES projelerine sağlanan 
destekler anlatıldı. Seminerde ayrıca, projeler 
kapsamında kentte yürütülecek çalışmalar 
için finansman desteği sağlanacağı ifade 
edildi. 
 
Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Takva, “Kentimizin en önemli yatırım 
alanlarının başında gelen güneş enerjisi po-
tansiyelinin, Denizbank finansmanı ile ekono-
mik çıktılara dönüşmesi hususunda bu 
programla birlikte önemli gelişmeler 
yaşanacağını ümit ediyoruz.” Dedi. 
 
Takva konuşmasını şöyle sürdürdü: “Urartu 
medeniyetine başkentlik yapmış olan ilimiz, 
tarihçiler ve bilim insanları tarafından 
güneşin başkenti olarak nitelendirilmiştir. 
Stratejik konumu, sahip olduğu ulaşım ağları, 
6. Yatırım Teşvik Bölgesinde yer alması, tu-
rizm potansiyeli, güneş enerjisi potansiyeli, 
zengin maden yatakları, doğal kaynakları, 
tarım ve hayvancılık potansiyeli, genç nüfusu 
ve sulanabilir arazi varlığı ile bakir ve mu-
cizevî dokunuşları bekleyen ilimizin, sahiple-
nilmesi ve ülke ekonomisi ile bütünleşik bir 
şekilde, gelişmesi hususunda, oda olarak 
yoğun mesai harcamaktayız.” 
 
TAKVA: GÜNEŞ ENERJİSİ  
BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİNİZ 
 
Güneş enerjisi bakımından Van’ın, Türkiye-
’nin ilk üç ili içerisinde yer aldığını belirten 
Başkan Takva, “Yıllık ortalama 3.068 saat 
güneşlenme süresi ve 1.635 KWh/m²’lik 

ışınım değerine sahiptir. Coğrafya ve iklim 
parametrelerinin etkisi ile güneş enerjisi 
bakımından oldukça zenginiz. Bunun yanı 
sıra güneş enerjisine uygun yatırım 
alanlarımız oldukça fazla ve yeni girişimcileri 
beklemektedir. Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı verilerine göre; 6094 Sayılı Kanun ile 
izin verilen 600 MW’lık Lisanslı GES (Güneş 
Enerjisi Santrali)  kotası 28 ile tahsis edilmiş 
ve iller arasında en yüksek ikinci kota 77MW 
ile Van İline verilmiştir. 2018 yılı içerisinde 
ilimiz için belirlenen 77 MW’lık kapasitenin 
30 MW’ı ile ilgili Edremit ilçemizde önemli 
bir yatırım gerçekleşmiştir. Bu ve benzer 
yatırımların kentimiz, bölgemiz ve genel ülke 
ekonomisine önemli katkıları olacaktır. Yine, 
600 MW’lık lisanslı kota, TEİAŞ tarafından 
MW başına en yüksek katkı payı sunan firma-
lara yarışma usulü ile tahsis edilmiş ve il 
bazında yapılan yarışmalar sonucunda Türki-
ye’de MW başına en yüksek katkı payı 
2.960.000 TL ile Van’daki GES projelerine 
verilmiş ve Van İli’nin GES yatırımlarındaki 
yeri ve önemi özel sektör tarafından 
tescillenmiştir.” Dedi. 
 
“VAN İLİ GÜNEŞ ENERJİSİ  
ENDÜSTRİ BÖLGESİ” 
 
Takva konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizleri 
ayrıca odamızın da içinde bulunduğu, Doğu 

Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından proje-
lendirilen ve 2015 yılında dönemin Van Valisi 
tarafından dönemin Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı’na sunulan “Van İli Güneş Ener-
jisi Endüstri Bölgesi” projesi ile ilgilide 
bilgilendirmek istiyorum. “Van İli Güneş 
Enerjisi Endüstri Bölgesi” ile Edremit ilçe-
mizde ilk etapta 40 bin dönüm arazi üzerinde 
1400 MW’lık lisanslı ve lisanssız GES 
projesi hayata geçecektir. Bu proje 
genişleyebilir alan ile 77 bin dönüme kadar 
çıkartılabilecektir. Belirlenen alan, mevcut 
güneş enerjisi potansiyeli ve Van Gölü’nün 
yansıtıcı etkisi ile Ülkemizde enerji 
verimliliği açısından ilk sırada yer almaktadır. 
Tabi, bu projenin hayat geçmesi ile Endüstri 
Bölgeleri Kanunu göre, işletme müdürlüğü 
kurmak gerekecektir. Kanunda işletme mü-
dürlükleri Ticaret ve Sanayi Odaları 
tarafından kuruluyor denilmektedir.” 
 
Takva, “İlk etapta “Yenilenebilir Kaynak 
Alanı” oluşturulması için 2018 yılında Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri 
tarafından Edremit ilçemizde bir araştırma 
yapıldı. Sayın Valimiz koordinatörlüğünde 
konu ile ilgili lobi faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz. Yerel yatırımcıların katma değeri yüksek 
yatırımlara yönelmesi, istihdam 
oluşturulması, yerel sermayenin artması ve  
en önemlisi Van ilinin enerji üretimi ve 
dağıtım altyapısının gelişmesi yönünde bu 
projemiz hayati önem taşımaktadır.  
Bu çerçevede güneş şehri anlamına gelen 
Tuşba yani Van ilinin, adına yaraşır bir 
şekilde, sahip olduğu bu potansiyel ile yeni 
girişimcilerin bu alana yönelerek Denizbank 
başta olmak üzere diğer teşvik ve destekler-
den faydalanarak, kentin ekonomik 
kalkınmasında önemli roller alacağına olan 
inancımla, Denizbank yetkilileri başta olmak 
üzere tüm katılımcıları canı gönülden 
selamlıyor saygılarımı sunuyorum.” Şeklinde 
konuştu.  
 
Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.

VAN ‘GÜNEŞ’iN BAŞKENTiDiR 
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Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi 
(KİK) Türkiye Kanadı’nda yer alan üst 
kuruluşların, yereldeki etkinliğini artırmak üzere, 
Van Karma İstişare Komitesi (Van KİK) kuruldu. 
 
Van Karma İstişare Komitesi, Van ilinin, ticaret, 
yatırım ve hizmetleri başta olmak üzere, ekonomik 
ilişkilerin yürütülmesi, işverenler ile kamu ve özel 
sektörde çalışanların menfaatinin korunması-iş 
geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla 
kurulduğu yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna 
duyurdu. 
 
İlk toplantısını Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van 
TSO) öncülüğünde gerçekleştiren Van Karma 
İstişare Komitesi, kuruluş amacı, hedefleri ve 
yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 
Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van 
TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 
adına Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
adına Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Memet Aslan, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) adına Tür-
kiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) 
Van Şube Başkanı Naif Balandı, Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) adına Hak-
İş Van Temsilcisi Abdullah Efeoğlu ile Memur 
Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) adına 
Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca 
katılım sağladı. 
 
KOMİSYONUN ŞİAR 
EDİNDİĞİ GÖREVLER 
 
Van TSO Tuşba Salonu’nda yapılan basın 
açıklamasını Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Necdet Takva okudu.  
 
Takva, “Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Ko-
mitesi (KİK) Türkiye Kanadı’nda yer alan üst 
kuruluşlarımızın, yereldeki etkinliğini artırmak 
üzere belli periyotlarda bir araya gelme kararı 
alınmıştır. Van ilinin, ticaret, yatırım ve hizmetleri 
başta olmak üzere, ekonomik ilişkilerin yürütül-
mesi, işverenler ile kamu ve özel sektörde 
çalışanların menfaatinin korunması-iş geliştirme 
çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Van Karma 
İstişare Komitesi (Van KİK) olarak ilk defa 
geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Türkiye’nin 

önemli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcili-
klerinin yer aldığı, Van Karma İstişare Komitesi-
’nin kent için şiar edindiği belli görevleri 
bulunmaktadır. 
 
Bunlar; 
• Van ilinin ekonomik, ticari, sanayi ve mali 
ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına 
ve geliştirilmesine yardımcı olmak. 
• Van ilinin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, 
karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili 
kurum-kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak. 
• İlimizin ekonomik performansının artırılması ile 
üretim ve ihracata dönük uluslararası yatırımların 
özendirilmesine yönelik çalışma yapmak. 
• İlimizin yatırım olanaklarının yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak. 
• Yatırım yapabilecek yerli ve yabancı girişimcilere, 
kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göster-
mek. 
• İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, 
bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kay-
detmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler 
geliştirerek, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş aktar-
mak. 
• Ekonomik ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan 
politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda 
üst kuruluşların belirleyeceği ana stratejiler çer-
çevesinde öneriler geliştirmek. 
• Ülkemizde meydana gelen sosyal, ekonomik ve 
politik gelişmelerde, üst kuruluşların talimatları 
doğrultusunda bir araya gelerek, basın toplantısı, 
basın açıklaması, yazılı ve sözlü deklarasyon 
gerçekleştirmek ve kamuoyu ile paylaşmak. 
• Komitenin almış olduğu kararların, komite üyele-
rince münferiden değil, dönem sözcüsü aracılığı ile 
yapılmasını sağlamak. 
 
SEKRETERYASINI VAN TSO YAPACAK 
 
Üstlendiği görevlerinin yanı sıra, sekreteryasını 
Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı komite, ge-
rekli görülmesi durumunda danışma kurulları 
oluşturabilir. Danışma kurulları, komitenin 
belirleyeceği ekonomik ilişkilerle bağlantılı alan-
larda faaliyet gösteren, genel veya sektör nitelikte 
örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum-
kuruluşlar ve firmalardan temsilciler ile ekonomik 
ilişkilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. 
Danışma kurulları, çeşitli ülkelere ve bölgelere 
yönelik inceleme sonuçları, sektörel kapasiteler, 
sektörlerin ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve bek-
lentileri konusunda bilgi sağlar, iş gücü piyasası 

ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur 
ve önerilerde bulunurlar. Bu çalışmalar ile işçi, 
işveren birlikteliği ve karşılıklı diyalogun 
geliştirilmesine katkı sunacaktır. 
 
“KOMİTE, ÜYE SALT 
ÇOĞUNLUĞU İLE TOPLANIR” 
 
Her ay düzenli olarak bir araya gelecek olan ko-
mite, olağanüstü durumlarda ve gerekli hallerde to-
planabilir. Komite, üye salt çoğunluğu ile toplanır 
ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. 
Aylık olarak yapılacak olan toplantılar, her 
defasında bir üyenin ev sahipliğinde 
gerçekleşecektir. Aylık olağan toplantıda bir sonraki 
toplantının yeri ve tarihi, bu şekilde belirlenecektir. 
Komite belirtilen 8 Sivil Toplum Kuruluşunun 
ortak imzasıyla oluşturulmuştur. Sonrasında komi-
teye dahil olmak isteyen veya komitenin dahil 
etmek istediği bir kurum-kuruluş olursa, komite 
üyelerinin oy birliği ile karar alınarak, başvurunun 
veya önerilen kuruluş değerlendirme sonrası, ko-
mite üyeliği gerçekleşebilir. Ayrıca komite üyeleri-
nin her hangi bir konu için, yurtiçi ve yurtdışı 
ziyaretlerinde yapılacak harcamalardan her kurul 
üyesinin kendisi sorumludur. 
 
Van Karma İstişare Komitesi’nde yer alan 
STK’lar şöyledir; 
 
- Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) adına 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) adına Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar 
Birliği 
- Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) adına Van Organize Sanayi Bölgesi 
Başkanlığı 
 
- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-
İŞ) adına Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri 
Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanlığı 
- Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 
adına HAK-İŞ Van Temsilciliği 
- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) adına TİSK Van Temsilciliği 
- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfedera-
syonu (KAMU-SEN) adına KAMU-SEN Van 
Temsilciliği 
 
- Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-
SEN) adına MEMUR-SEN Van Temsilciği yer 
almaktadır.”

"BiRLiKTE OLURSAK BÜYÜRÜZ!"
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Hisarcıklıoğlu, törenin ardından AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı ile birlikte TOBB Hayati Yazıcı 
Fen Lisesini ziyaret etti. 
 
Öğrencilerle bir araya gelen 
Hisarcıklıoğlu ve Yazıcı hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Burada konuşan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, 61. Hükümette Gümrük ve Ti-
caret Bakanı olarak görev yaptığı sü-
rede fen lisesini nasıl inşa ettiklerinin 
öyküsünü anlattı. 
 
HAYATİ YAZICI’DAN TOBB’A 
EĞİTİM TEŞEKKÜRÜ 
 
Yazıcı, şunları söyledi: “Türkiye 
birdir; tek millet diyoruz, tek bayrak 
diyoruz, tek vatan diyoruz, tek devlet 
diyoruz. Bu hepimizin, Türkiye'de 
yaşayan herkesin ortak hedefi, ortak 
değeridir. 82 milyon Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşları olarak kimlik vur-
gusu yapmadan, mezhep farklılığı 
gözetmeden, felsefi düşünceye yol 
vermeden hepimiz biriz. Bu güzel 
şehrimiz 2011 yılı Ekim ayında büyük 
bir depreme maruz kaldı. 600'ü aşkın 

hemşerimizi kaybettik. 1500 
dolayında yaralımız var, 250 küsur 
vatandaşımız enkaz altından sağ 
kurtarıldı. Ama Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Başbakan olarak görev 
yaptığı cumhuriyet hükümeti bu 
yaraları kısa zamanda imkanları ölçü-
sünde sarmaya çalıştı. Hükümette 
Gümrük Ticaret Bakanı olarak görev 
yapıyordum ve Bakanlığın çalışma 
alanı ile bağlantılı bir işçilik 
kuruluşları Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ve Düzce Esnaf Sanatkarlar Konfeder-
asyonu başkanı Bendevi Palandöken, 
Türkiye esnaf Sanatkarlar Kefalet 
Kooperatifi Merkez Başkanı Abdulka-
dir Akgül, bunlara dedim ki ‘biz bir-
likte bir organizasyon yapalım, Van’a 
gittiniz geldiniz ama birlikte gidelim 
tekrar ve Van'daki kardeşlerimizin 
yaralarına merhem olmaya çalışalım’ 
dedik. Geldik, 2012 yılında burada 
meslek odaları ile toplantılar yaptık, 
şehri dolaştık, toplantı yaptığımız 
yerde bana Esnaf Odaları Başkanı, Ti-
caret Odası Başkanı dediler ki Türki-
ye'nin iş dünyasının en üst örgütü 
temsilcisi burada, Esnaf Sanatkarlar 
burada, ne istiyorsunuz, bir Fen Lisesi 
istiyoruz dediler. Ben durur muyum, 
bana topu attı, gol at o zaman, hemen 
yapayım dedim. Şimdi sizler burada 
okuyorsunuz, inşallah burada Tür-
kiye'ye hamle yaptıracak çocuklarımız 
yetişir. Bilgi en büyük sermayedir. 
Böyle güzel okulları Türkiye'nin her 
tarafında gerçekleştiren Türkiye Oda-
lar Borsalar Birliği'ne bu vesileyle bir 
kez daha teşekkür ediyorum.” 
 
Ardından okulu gezen TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı ve berabe-
rindekiler, öğrencilere Nurettin Top-
çu’nun “Ahlak” kitabını hediye etti.

'TOBB'DAN EĞiTiME BÜYÜK DESTEK 

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu Üyeleri, kentte hizmete 
açılan Zırhlıoğlu Alışveriş Merkezi, GoldVAN 
Mono Mağazası ve HASS-MAR Alışveriş 
Merkezinin açılışlarına katılım sağladı. 
 
Gerçekleştirilen açılış törenlerinde konuşan 
Van TSO Başkanı Necdet Takva, kentte 
yapılan tüm yatırımların önemli olduğunu 
söyledi. 
 
Takva, “Van’da yerel esnafın gerçekleştirdiği 
her yatırım bizi heyecanlandırıyor. Bu 
gelişmeleri bizde büyük mutlulukla 
karşılıyoruz. Her yatırım, her yeni iş yeri, ili-
mizin temel sorunlarından bir tanesi olan is-
tihdama atılmış bir ilaçtır. Dolasıyla yapılan 
bu yatırımları çok önemsediğimizi, özellikle 
genç insanlarımızın istihdam edilmesine 
yönelik bu çalışmaları Van Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak önemsiyoruz. Umuyor ve diliyo-
rum ki açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazalar 
gibi diğer Vanlı esnafta yatırımlarını artırırlar.” 
Dedi. 
 
“BU İNSANLARA SAHİP 
ÇIKMAMIZ GEREKİYOR” 
 
Vanlıların yerel esnafa sahip çıkması adına 
mesaj veren Takva şunları söyledi: “Van 
halkından özellikle yerel yatırımcıları sahi-
plenmelerini istiyorum. Bizim bu insanlara 
sahip çıkmamız gerekiyor. Bu insanlar 
yatırım yapıyor, risk alıyor, senetleri yazılıyor, 
çekleri yazılıyor. Buna rağmen imtina etmi-
yor, insanlara iş kapısı sağlıyorlar. Belki de 
en hayırlısı da budur. Van TSO adına 
gerçekleştirilen tüm açılışların hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyorum.”  
 
3 Mağazanın açılışına katılan Van TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fevzi 
Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyesi 
Veysel Partin burada ilk defa Van TSO 
tarafından hayata geçirilen “İş Yeri Siftah 
Sertifikası”nı işletme sahiplerine takdim etti.

YATIRIMCILARI 
SAHiPLENiN



Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen 
Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi 
çalışmalarını kentteki yerel ve ulusal basın 
temsilcileriyle paylaştı. 
 
Van TSO Miyazaki Salonunda gazetecilerle 
bir araya yönetim kurulu üyeleri, akredita-
syon çalışmaları ve odanın bütçesiyle ilgili 
bilgiler paylaşırken, toplantıda bir de sunum 
yapıldı. Burada konuşan Van TSO Başkanı 
Necdet Takva, akreditasyon denetiminin 19-
20 Aralık'ta yapılacağını ve bu kapsamda bir-
çok yeni çalışma yürüttüklerini ifade etti.  
 
Çalışmaların bağımsız denetçilerce 
değerlendirileceğini söyleyen Başkan Takva, 
ayrıca 2019 yılında yaşanan gelişmeleri de 
paylaştı. Takva toplantıda basın temsilcilerine 
bir de teşekkür etti. Van Ticaret ve Sanayi 
Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Necdet Takva konuşmasına şöyle başladı: 
“Çok önemli işler yapıyorsunuz. Bunu inana-
rak söylüyorum. Hepiniz çok değerli 
insanlarsınız. Biz hepimiz aynı gemide bu 
şehirde yaşıyoruz. Zaman zaman farklı 
gelişmelerde olsa nihayetinde toplanıp bir 
araya geliyoruz. Hayatı zorlaştırmanın, çekil-
mez hale getirmenin kimseye faydası yok. 
Olması gereken şey, herkes görevini ve işini 
sağlıklı yapar, bu kentte katma değer üretirse 
ve herkesin hayatını kolaylaştırıcı bir 
yaklaşım içinde olursa hepimiz bundan karlı 
çıkarız. İnsanınız. Hayata ve yaşama dair 
farklılıklarımız olabilir. Farklı bakış 
açılarımız ve tercihlerimiz olabilir. Ama bun-
lar ayrışmamıza değil, zenginleşmemize sebe-
biyet vermelidir. Van TSO olarak biz 
meseleye böyle bakıyoruz. Burası da sizlere 
ve Van halkına hizmet veren bir kuruluştur. 
Üyelerimiz başta olmak üzere tüm Van halkı 
için çalışan bir meslek kuruluşuyuz. Bunları 
yaparken kamuoyu ile olan iletişim 
mekanizmasını kuran aktörler olarak da sizler 
her zaman önemli bir yerde duracaksınız.” 
 
BAŞKA TAKVA: A SINIF BİR ODAYIZ 
 
Takva, “Biz Türkiye’de A Sınıfı hizmet üreten 

odalardan biriyiz. Zaman zaman sosyal 
medya paylaşımlarımızda veya kamuoyu ile 
yaptığımız diyaloglarda, ‘Biz Türkiye’nin en 
iyi odasıyız’ diyoruz ya, işte bu biraz bunun 
üzerine oturuyor. Bunun belgelendirilmesi de 
budur. Ticaret ve Sanayi Odası yaptığı hiz-
metleri, bu söylemleri ölçüyor. Tabiri caizse 
bir karne sürecine gireceğiz. Bugüne kadarki 
faaliyetlerimiz 19-20 Aralık’ta bağımsız de-
netçiler tarafından değerlendirilmeye tabi tut-
ulacak. Biz buna çok önem veriyoruz. Buna 
binaen de sizlere zahmet verdik ve davet 
ettik. Bu akreditasyon çok önemli bir mesele-
dir. Bunun da sınıflandırılması var.  
 
A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı odalar var. Tür-
kiye Odalar Borsalar Birliği aşağı yukarı Tür-
kiye’deki tüm oda ve borsaları bu sürece 
müdahil etti. Bizde üçüncü dönem akredite 
olan odalardan bir tanesiyiz, ilklerden biriyiz. 
O dönem Türkiye’de ilk 50 oda-borsa için-
deydik. O zaman sınıflandırma yoktu. 
Sonrasında sayı artınca belli bir statüye oturt-
tular ve zorlaştırdılar. Şimdi kanunla 
belirlenmiş görevler var. Ancak bunun 
dışında ekstra ne yapıyorsunuz deniliyor. Siz 
kentinize, üyelerinize ya da toplum meselel-
ere karşı duyarlılığınızla farklı bir faaliyet 
yapıyor musunuz? Yapıyorsanız size o zaman 
yüksek bir puan vermemiz lazım deniliyor. O 
yüzden böyle bir ayrışmaya da gidildi. Bu ilk 
yapıldığında biz Van TSO olarak A Sınıfı ola-
rak 5 yıldızlı hizmet üreten bir oda haline gel-
dik. Bütün çalışmalarımızı bu şekilde yaptık 
ve sınıf olarak düşmemiz gerekiyor dedik. En 
alttan, en üste kadar tüm personelimiz bu 
sürecin içinde yer aldı. A Sınıf statüsünü ko-
rumak istiyoruz. Odanın bu kalitede hizmet 
sürdürebilmesi adına sizlerle işbirliği içinde 
olmamız önem taşımaktadır.” Dedi. Başkan 
Takva’nın konuşmasının ardından Van TSO 
Genel Sekreteri Cengiz Aras “Van Ticaret ve 
Sanayi Odası Akreditasyon Süreci”yle ilgili 
bir sunum yaptı. Aras’ın yaptığı sunumun 
başlıkları şöyle: 
 
VİZYONUMUZ 
 
Ortaklık kültürü gelişmiş, yılda 1 milyon tu-
rist ağırlamış, küçükbaş hayvan sayısı 4 mi-

lyonu aşmış, 30 bin üyesi olan, maaş verenle-
rin sayısının maaş alanlardan fazla olmasını 
sağlamış bit kent ve oda. 
 
MİSYONUMUZ 
 
- Tarımsal ve hayvansal faaliyetleri teknoloji 
ile destekleyerek, 
- Teknolojiye ayak uydurarak, 
- Gayri Safi Milli Hasılada kalkınmış bir 
şehre ulaşarak, 
 
- İyi bir yönetişimi hayata geçirerek, 
- 5174 Sayılı Kanun ve genel etik çerçeve-
sinde sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, 
- Paydaşları önceleyerek, 
- Bölgede lider oda ve güçlü bir lobi 
oluşturarak, 
- Turizmde aldığımız payı artırmak için 
tanıtım çalışmaları yaparak, 
 
TEMEL DEĞERLERİMİZ 
 
Temel değerlerimiz kurum kültürümüzün 
özüdür. Paydaşlarımızın ve bizim ortak kabul 
ettiğimiz değerlerimizi, odamızın neleri 
savunduğunu ifade eder. Değerlerimiz bizi 
sürekli dinç tutar ve çalışmalarımızda bize 
yol gösterir. 
 
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 
 
- TOBB çatısı altında hizmet gerçekleştirme 
- Uyumlu, demokratik/katılımcı yönetim  
kültürü 
- Konsey Başkanlığı 
- Kurumsal deneyim olması  
- Paydaşlar/yerel yönetimlerle işbirliği  
- Akredite Oda olması  
- İç kontrol mekanizmasının aktif işlemesi 
- Üyelere yönelik kapasite artırıcı faaliyetler 
- İstatistiki veri yayınlanma 
- Bünyesinde barındığı temsilcilikler 
- Oda üyelerinin fuar ve uluslararası 
işbirliklerine katılımı 
- Kent ekonomisine yönelik hayata geçirilen 
projeler 
- Basın ile güçlü ilişki 
- Yetkin ve eğitimlerle sürekli desteklenen 
personel
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ZAYIF YÖNLERİMİZ 
 
- Oda Bütçesinin kurumsal vizyonu 
gerçekleştirme konusunda yetersiz olması 
- Üyelerin Oda organizasyonlarına (eğitim, 
seminer, fuar) yeterli ilgiyi göstermemeleri 
- Üyelerin sermaye yapısının zayıflığı 
- Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları arasında 
yeterli işbirliğinin sağlanamaması 
- Gelir arttırılmasına yönelik işbirliği ve 
iştiraklerin olmaması 
- Üyelerin bilgi teknolojilerinden faydalanma 
konusunda isteksizliği 
- Mikro ölçekli aile yapısından dolayı 
kurumsallaşma yetersizliği 
- Aidatların etkin toplanamaması  
- İran’a uygulanan ambargo 
- Sınır Kenti olma 
- Bölgedeki siyasi istikrarsızlık 
- Eğitim yılı ortalamasının düşük olması 
- Niteliksiz iş gücü 
 
FIRSATLAR 
 
- TOBB yönetiminin olumlu kanaati ve 
desteğinin olması 
- Yöneticilerin genç ve dinamik olmaları, 
bütün STK’lar ile diyaloglarının iyi olması, 
- İlimiz nüfusunun genç olması 
- İlimizde DAKA, TKDK ve KOSGEB gibi 
kuruluşların bulunması 
- Paydaşların, yöneticilerin ulusal kurum ve 
kuruluşlarda görev almaları 
- TEKSTİLKENT, OSB ve İŞGEM gibi üre-
tim alanların olması 
- TDİ OSB projesinin onaylanması 
- Yüzüncü Yıl Üniversitesinin varlığı 
- Coğrafi işaret başvuruları yapılabilecek 
ürünlerin olması 
- İlimizde Çağrı Merkezlerinin kurulmaya 
devam ediyor olması 
- İlimizin sınır kent olması 
- İran’a uygulanan ambargo 
- Tarihi ve turistik alanların bulunması 
- Modern gümrük kapısının olması 
- Teknokent’de iştirakçi olmamız  
 
TEHDİTLER 
 
- E-ticaret konusunda üyelerin istenilen se-
viyeyi yakalayamaması 

- Çevreyolu Projesinin tamamlanamaması 
- Van Gölü kirliliği 
- Yatırım Teşviklerinden istenilen seviyede 
yararlanılamaması 
- Firmaların Kurumsallaşma seviyelerinin 
yetersizliği 
- Doğal afet riski 
- Genç Nüfusun fazla olması 
- İran’a uygulanan Ambargo 
- Gümrük kapısının transit geçişe kapalı 
olması ve kısıtlı çalışma saatleri 
- Verimli tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin 
gerçekleştirilememesi 
- İl genelinde sektörel kümelenme yetersizliği 
 
2020 YILI HEDEFLERİMİZ 
 
 
- Dünya Kahvaltı Günü Projesi 
- Kurban Kesim Merkezi 
- Van Shopping Fest 
- Gastronomi Fuarı 
- Vergi Yapılanması 
- Van Gölü’nün Özel Çevre Koruma Bölgesi 
İlan edilmesi 
- Kapıköy’ün transit geçişe açılması ve 24 
saat hizmet vermesi 
- Lojistik Merkez 
- Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin Van’a 
alınması 
- İran Vatandaşlarının Van’da mülk edinebil-
meleri  
- Kuzey Irak İş Programı 
- Çağrı Merkezi Projesi 
- Sürekli Eğitim Merkezi 
- Çevre Yolu 
- Van Şırnak Karayolu 
- Kuzey Van Gölü Demiryolu Hattı 
- İran Konsolosluğunun İlimizde kurulması 
- Türk-İran Ticaret Odasının kurulması 
 
BASINA ÖZEL TEŞEKKÜR 
 
Yapılan sunumda Van TSO’nun yerel, bölge-
sel, ulusal ve yurtdışı basında yer alan haber-
leri de veri olarak paylaşıldı. Verilerle ilgili 
konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva 
basına özel teşekkür etti. Takva, “Sizlere 
öncelikle teşekkür ediyorum. Buradaki istatis-
tikler sizlerin emeğidir. Özellikle yerel 
basında 3 yılda önemli yer alama 

rakamlarımız var. Yerel, bölgesel, ulusal ve 
yurt dışında basında haber olmuşuz. Bu ko-
nuda yer basın rakamları bizi farklı bir hale 
getiriyor. Ben sizlere teşekkür ederim.” 
 
MALİ KONULAR 
 
Başkan Takva Mali konularla ilgili şunları 
söyledi:  
 
“Tüm bu çalışmaları neyle yaptık? Soru bu. 
2019 yılında bütün bu işler için 4 milyon 971 
bin lira para harcadık. Bu işi özeti tabi ki. 
Bütün bu bağırmamız, çağırmamızın hepsi 
bu. Bunun 2 milyon 305 lirası personel gide-
ridir. Elektrik, doğalgaz, su, seyahat, sigorta, 
vergiler, sabit kıymetler, bina, inşaat, eğitim 
ve fuar gibi cari giderler 1 milyon 945 bin 
lira. Kanuni aidatlar bizim bakanlığa, 
DAKA’ya, TOBB’a verdiğimiz para 537 bin 
256 lira ve 11 kişilik Yönetim Kurulu olarak 
oda için harcadığımız para 182 bin 400 lira 
olmuş. Her bir yönetim kurulu üyesi oda için 
17 bin lira para harcamışız.” 
 
“BİZ MAAŞ ALMIYORUZ” 
 
“Geçen şu algıyla karşılaştım. Bizim burada 
çok yüksek oranda maaş aldığımız 
konuşuluyor. Sizden rica ediyorum. Bunu 
yazın-çizin. Ticaret ve Sanayi Odalarında 
maaş sistemi yoktur. Esnaf odalarında var. 
Ancak bizde böyle bir şey yok. Şehrimize 
değer, odamıza değer. Biz bundan dolayı gu-
rurlu ve onurluyuz. Bu rakımları da sizinle 
paylaşmak istedik. Personel giderlerimiz büt-
çemizin 2019 yılında 46,38’ini kapsamış. 
Cari giderler dediğimiz giderler yüzde 39,14, 
kanuni aidatlar 10,81, yönetim kurulunun 
kararıyla yapılan harcama ise 3,67’yi 
kapsıyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. 
Yılsonunda zaten paylaşacaktık, bu vesileyle 
bugün söylemiş olalım.” 
 
Burada konuşan Van TSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fevzi ve Şefik Eren, 
Yönetim Kurulu Üyesi Necip Oflas ve Serdar 
Balandi ile Yönetim Kurulu Sayman Üye 
Mehmet Değer’de akreditasyon süreciyle il-
gili birer konuşma yaparak, basın 
mensuplarına teşekkür etti.
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Bir dizi programlara katılmak üzere Van’a gelen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğu’na, Van’a yaptıkları 
yatırımlar ve katkılarından dolayı Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) “İşletme” alanında 
fahri doktora unvanı tevdi edildi. 
 
Van YYÜ’de düzenlenen törende fahri doktora 
verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu-
rada “Girişimcilik ve Liderlik” dersini 
öğrencilere anlattı. Gerçekleştirilen törende 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Van YYÜ 
Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli birer 
konuşma yaptı. 
 
HİSARCIKLIOĞLU: SERHAT 
ŞEHRİMİZ, GÖZBEBEĞİMİZ 
 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
 
“Binlerce yıllık tarihiyle, İpekyolu’nun Merkezi, 
Urartulardan Emevilere kadar birçok kadim kül-
türe ev sahipliği yapmış Van’da, sizlerle birlikte 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Van, Tür-
kiye’nin Orta Asya’ya ve Orta Doğu’ya açılan 
kapısı. Biz Van’ın iyi gününde de, kötü gününde 
de hep yanındaydık. Van Depreminin ertesi günü 
de buradaydık. Ayni ve maddi yardımlarda bu-
lunduk. İşte filmde de sağ olsun Vanlı 
kardeşlerim hepsini ayrıntılı yazmışlar. Van 
TSO’mızın 52 bin kişilik Van Kahvaltısıyla, 
Guinness rekoru kırarken de buradaydık. Çünkü 
Serhat şehrimiz Van bizim gözbebeğimiz. İşte bu 
vizyonla, Kapıköy Gümrük Kapısını yeniledik. 
2007’de Şehit Mehmet İzdal İlköğretim Okulu 
Ek Bina İnşaatına ilave olarak yeni bir okul daha 
yaptık. TOBB olarak Van’a bir de Fen Lisesi 
kazandırdık.” 
 
“GENÇLERDE ÜLKEMİN 
GELECEĞİNİ GÖRÜYORUM” 
 
Hisarcıklıoğlu, “Yıl içinde yüzlerce toplantıya 
katılıyorum. Ama en mutlu olduğum ortam üni-
versiteler. Siz gençlerde ülkemin geleceğini gö-
rüyorum. Umutlanıyorum. Daha hevesle 
çalışıyorum. Bugün Van Yüzüncü Yıl Üniversite-
si’nde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 
Üniversitemiz de ayrı bir başarı öyküsü yazmış 
durumda. Dünyanın en iyi üniversitelerine 
bakınca, oldukça genç olmasına rağmen Van Yü-
züncü Yıl Üniversitesi bugün 17 fakülte, 34 bin 
öğrenci, 49 araştırma ve uygulama merkeziyle 
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları arasında. 
Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif her türlü faa-

liyete imkan sağlayan, Türkiye’nin en büyük 
kampüslerinden birine sahipsiniz. Esnek ve yeni 
nesil güneş panelinden, nano gübreye birçok 
buluşunuz var. Dünyaya bilgi ve teknoloji ihraç 
ediyorsunuz. Teknokent sayesinde bölgedeki iş 
insanlarıyla yakın çalışıyorsunuz. Böylece sa-
dece Van’ın değil, bölgenin ve ülkemizin 
kalkınmasına destek oluyorsunuz. Rektörümüz 
Prof. Dr. Hamdullah Şevli başta olmak üzere, 
akademisyenlerimizi ve idari kadroyu yürekten 
kutluyorum. Sayın Rektörümüz de aslında örnek 
alınması gereken bir başarı öyküsüne sahip. 
Doğduğu, yetiştiği, doktorasını kazandığı 
Van’da, şimdi rektör olarak sizlere hizmet veri-
yor. Genç yaşına rağmen Uluslararası saygın der-
gilerde yayınlanmış ve ödül kazanmış pek çok 
makalesi bulunuyor. İşte Rektörümüzün kendi 
gibi böyle dinamik bir üniversiteden, fahri dok-
tora unvanı almak büyük bir onur benim için. 
Senato ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür edi-
yorum.” Dedi. 
 
“ÇOK ÇALIŞMADAN 
BAŞARI GELMİYOR” 
 
Başkan Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında 
“Girişimcilik ve Liderlik” dersi verdi. İşte o der-

sten satır başları: 
 
“Gençleri gördüğüm zaman muhakkak 
girişimcilik anlatırım. Neden? Burada herkes 
zengin olmak istiyor değil mi? İşte bu devirde 
zengin olmanın yolu girişimciliktir. Dünyada 
milletlerin gücü toplarıyla tüfekleriyle değil 
girişimci gücüyle ölçülüyor. Şimdi ülkeler 
girişimci ithal ediyor. Silikon Vadisi’ndeki 
girişimcilerin %51’i ABD dışında doğmuş. Şu 
anda Türkiye’de sadece 1 girişimci 10 kişiyi is-
tihdam ediyor. Yani işsizliğin de çözümü 
girişimcilikte. Demek ki daha çok girişimci 
çıkartmamız lazım. İşte bu vizyonla, ülkemizi 
karış karış gezdim. Girişimciliği anlattım. 
 
Türkiye’nin en büyük kadın, genç girişimci 
kurullarını hayata geçirdik. TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. Peki, Başkan 
girişimciyi tek cümle ile anlat derseniz: Benim 
için girişimci sınırları aşan kişidir. Eskiden uzay 
kelimesi kiminle anılırdı? Rusya ve ABD. 
Uzayda iki ülke güç savaşına girerdi. Şimdi ise 
uzay denince,  akla ülke değil, Elon Musk geli-
yor. Girişimcilik için hayal kurmak çok önemli. 
Ben 40 yıllık girişimciyim hala her gün hayal ku-
ruyorum. Sınırımızın olmadığı tek alan orası, 
hayali hedefle birleştirmek gerek. Hedef 
koymazsanız hayalperest olursunuz. Yani bu 
nişan almadan ateş etmeye benzer. Ama hayalin 
yanında hedefiniz de olursa, odaklanır, yol 
haritası çizer, hayale giden yolda 
kaybolmazsınız. Çok çalışmadan başarı gelmi-
yor.” 
 
HİSARCIKLIOĞLU: 
VAN MARKALAŞIYOR 
 
“İşte Van marka değerini artıracak işler yapıyor. 
6 coğrafi işaretli ürününüz var, değerlendirme 
sürecinde olan ürünler var. Van Kahvaltısı’nı ve 
Van Kedisi’ni de marka yaptınız. Yerel 
değerlerimize sahip çıktınız, Bakın bu sayede 
Van’ı cazibesi de arttı. Risk almaktan korkma-
mak lazım ve cesur olmayan insan girişimci ola-
maz. Başarının anahtarı pes etmemektir. Büyük 
başarıların arkasında muhakkak başarısızlık da 
vardır. Ama önemli olan düştüğünde tekrar ayağa 
kalkmayı bilmektir. Kaybetmekten yılmayan 
mutlaka kazanır. Para yok başkan diyenleri duyar 
gibiyim. Bana yıllarca “Başkan para yok nasıl 
girişimci olalım?” dediler. Artık tek bir bilgi-
sayar, tek bir garaj yetiyor. Yeter ki hayal olsun. 
Apple, Google, Amazon. Bakın bu garajlarda 
kurulmuş.”

HiSARCIKLIOĞLU: VAN BiZiM GÖZBEBEĞiMiZ 
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“GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR” 
 
“Bir de herkesin kendi anayasası olmalı. 
Mesela benim var. Nedir peki bunlar? Şöyle 
sıralayayım. İşten artmaz dişten artar. İşin 
hilesi dürüstlüktür. Önce kontrol sonra iti-
mat. Hafızasına güvenen daima yanılır. İşte 
idare olmaz. Bunlar benim sözlerim ve 
anayasamdır. Sonuç olarak, ben hayattaki 
şahsi tecrübemi şöyle özetliyorum: Fikrin 
kalitesi, fikrin renginden önemlidir, insanın 
kalitesi de insanın fikrinden önemlidir. Ka-
liteli insan olun. Bunun için de okuyun, 
araştırın, sorgulayın. Sizleri, kendilerine 
“emir kulu” yapmak isteyen, mutlak itaat 
talep eden, eleştiriye kapılı olan yapılardan 
uzak durun. Yaptığınız her işte, 
bulunduğunuz her ortamda vicdanlı olun. 
Adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, 
haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın 
ve kimseyi ötekileştirmeyin. Öteki diye 
görmeyin. Birliğinize beraberliğinize sahip 
çıkın. Ben ülkemin geleceğinden umut-
luyum. Son 30 senede nereden nereye gel-
dik. Ama daha gidecek çok yolumuz var. 
100 sene önce yanmış, yıkılmış bir ülkede, 
herkesin her şey bitti dediği bir dönemde, 
yeniden ayağa kalktık. Nerden gelip, neler 
başardığımızı unutmayın. Daha da iyisini 
yapacak olanlar sizlersiniz. Sizler bu ülke-
nin bugünü ve geleceğisiniz. Sizlerin ufku, 
bu ülkenin ufkudur. Sizlere güveniyorum, 
inanıyorum.” 
 
REKTÖRÜ ŞEVLİ BİR  
KONUŞMA YAPTI 
 
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah 
Şevli ise üniversitenin 1000’i uluslararası 
olmak üzere toplam 35 bine yakın öğrencisi 
olduğunu ifade ederek, 'Üniversitemiz bin 
700’ün üzerinde akademik personeli ve 3 
binin üzerinde idari personeli ile bilimsel 
üretimine devam etmektedir. Üniversitemiz 
sadece bilimsel üretimiyle öne çıkan bir 
kuruluş olmayıp, topluma katkı ve toplumla 
bütünleşme bağlamında birçok kültürel ve 
sanatsal faaliyete de öncülük etmektedir. 
Öyle ki, kimi zaman kampüsümüzde aynı 

güne denk gelen uluslararası ya da ulusal 
birden fazla etkinliğe şahitlik etmekteyiz. 
Bilimsel üretimde, sanayi işbirliğini önem-
seyen Teknokent’i ile ilin ve ülkenin 
yararına birçok çalışmaya imza atan Üniver-
sitemiz, uluslararası/ulusal düzeyde ödül 
alan birçok bilim insanını bünyesinde 
barındırmaktadır. En son birkaç gün arayla 
iki prestijli mükafat aldık. İlim Yayma 
Ödülleri (Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade-
siyle Mükafatı) ve TÜBA-GEBİP ödülünü 
üniversitemiz aldı. Üniversite Teknoken-
t’imizde, öğretim elemanlarımız ve 
öğrencilerimiz teorik bilgilerini sanayi ve 
endüstrinin hizmetine sunmakla birlikte, Te-
knoloji Transfer Ofisimizin de desteği ile fi-
kirlerin kuluçka sürecinden ticarileşmesine 
kadar bütün girişimcilere destek verilmekte-
dir.' Dedi. 
 
“SAHADA OLMAYI  
BENİMSEYEN BİR ANLAYIŞ” 
 
Şevli, 19 Fakülte, 5 Enstitü, 1 Devlet 
Konservatuarı, 2 Yüksekokul, 5 Meslek 
Yüksekokulu ve 40’ın üzerinde Araştırma 
Merkezi ile Van YYÜ'nün dünya 
sıralamasında ilk 2000’nin, Türkiye 
sıralamasında ise ilk 30’un içerisinde yer 
aldığına dikkat çekti. Bir dünya üniversitesi 
olma yolunda gayretlerinin devam ettiğini 
söyleyen Şevli, 'Sahada olmayı benimseyen 
bir anlayışla çalışmakta ve yine 
öğrencilerimizi sahaya sürükleyen bir meto-
doloji ile süreci yönetmekteyiz.  
 
Endüstri 5.0’ın gündeme girdiği bu gün-
lerde; yapay zeka ve bilişim teknolojilerini 
öne çıkaran ön lisans, lisans ve lisansüstü 
programlar açtık ve türevleri olan 
programları da açmak üzereyiz. Merkezi 
laboratuarlarımızda nano teknolojiden ilaç 
araştırmalarına; robotik araştırmalarından 
yenilenebilir enerji dönüşümlerine, ihtiyaç 
duyulan birçok alanda faaliyet göstermek-
teyiz. Bu alanlarda uluslararası/ulusal ödül 
alan birçok araştırmacımız mevcuttur. Bu 
konuda Türkiye’de öncü listede olma hedef 
ve gayretindeyiz.” 

“CUMHURBAŞKANIMIZIN  
BÜYÜK KATKISI VAR”  
 
Üniversitenin araştırma altyapısını daha da 
güçlendirme adına, öncelikli olarak 
uluslararası fonları Van YYÜ'ye taşımayı 
hedefleyen bir bilimsel anlayışla ilerledikle-
rini söyleyen Şevli, 'Bir yandan 
ulusal/uluslararası arenada hak ettiği yerini 
almayı hedefleyen misyonumuzla, şehrimizi 
de asla göz ardı etmeden; başta eğitim-
öğretime, kültürel ve sanatsal gelişime 
yönelik tüm paydaşlarımız ile sürekli yan 
yanayız, daimi istişarelerimiz ile şehrin 
kalkınmasında beraber yol almaktayız. 
Bugün üniversitemiz, eğitim kalitesi ve bil-
imsel gelişime verdiği katkıyla ülkemizde 
önemli bir yerde duruyorsa; bunda, başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
diğer devlet büyüklerimizin katkısının 
olduğunu önemle belirtmek isterim.' Diye 
konuştu. 
 
ŞEVLİ: VEFA ÖRNEĞİ  
GÖSTERMEK İSTİYORUZ 
 
Şevli, Van halkının en zor zamanda kendile-
rine kol kanat geren TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nu ve ekibini hiçbir zaman 
unutmadığının altını çizerek konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 'Van halkı ve üniversite 
işbirliği içinde Van'a kentimize ve bahusus 
eğitime yapmış olduğunuz katkılarınızdan 
dolayı ufak da olsa bir vefa örneği göster-
mek istiyoruz. Bugün, bizler için önem arz 
eden, fahri doktora tevdi töreni için bir 
arada bulunuyoruz. Türkiye’nin reel ekono-
misinin merkezinde olan Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu için; Ülkemize sağladığı 
katkılar, ekonomik ve toplumsal gelişiminin 
değişiminde etkin aldığı rol ve başarılarının 
bir nişanesi olarak kendilerine Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Senatosu olarak fahri dok-
tora unvanını tevcih etme kararı alınmıştır. 
Ayrıca kendisinden, “Girişimcilik ve Lider-
lik” konulu bir dersi de keyifle 
dinleyeceğiz. Bu dersin bizler için büyük 
bir önemi var. Çünkü bu ders her ne kadar 
teorik gibi gözükse de bütünüyle sahanın iz-
lerini taşımaktadır. Özellikle genç 
öğrencilerimizin bu kıymetli deneyimden 
istifade etmelerini istirham ediyorum."
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Bir takım ziyaret ve program kapsamında Van’a 
gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Van Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
 
İlk olarak oda ziyareti kapsamında anı defterini im-
zalayan Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu daha sonra 
TOBB Van Genç Girişimciler İcra Kurulu ofisinin 
açılışını gerçekleştirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Van Temsilciliği’ni de gezerek beraberindekilerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Van TSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş’ın da katıldığı Van 
Gölü’nü adımlıyoruz köşesini de inceleyen 
Hisarcıklıoğlu ardından “İstihdamın Yıldızları” ödül 
törenine katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu 
Van’daki istihdam rakamlarıyla ilgili konuştu. 
 
“İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE 
DE VAN’IN YANINDA OLDUK” 
 
Van TSO’da düzenlenen Ödül Töreninde Konuşan 
TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van’da 
fen lisesi yaptıklarını belirtti. Bu okulu Van TSO ve 
Van TB’nin talebiyle Van’a kazandırdıklarını söy-
leyen Hisarcıklıoğl, TOBB eliyle yapılan Fen Lisesi 
ile sözlerine başladı. Hisarcıklıoğlu, “TOBB Hayati 
Yazıcı Fen Lisemizin resmi açılışını gerçekleştirdik. 
TOBB olarak bu Van’a yaptığımız yatırım sadece bu 
değil. 2007’de Şehit Mehmet İzdal İlköğretim Okulu 
Ek Bina İnşaatını yapmıştık. Eğitim tesislerimizin 
Van’a hayır ve bereket getirmesini diliyorum. Biz 
Van’ın iyi günde de kötü günde de hep yanında 
olduk. Van depreminin ertesi günü de buradaydık. 
Ayni ve maddi yardımlarda bulunduk. Van TSO’mu-
zun 52 bin kişilik Van Kahvaltısıyla, Guinness re-
koru kırarken de buradaydık. Çünkü serhat şehrimiz 
Van bizim gözbebeğimiz. İşte bu vizyonla, Kapıköy 
Gümrük Kapısını da yeniledik. Bunun için 112 mi-
lyon lira yatırım yaptık. Burada tabi Sayın 
Bakanımızın da büyük emeği ve vizyonu var. 
Kapıköy ile Van, eski ihtişamını tekrar geri 
kazanıyor. Zenginleşiyor, ticaret ve turizm merkezi 
haline geliyor. Lojistik bir merkez oluyor. Van Shop-
ping Fest büyüyor, Van’daki fuarlara katılım artıyor. 
Van ve Van Gölü, özellikle İranlı turistler için çekim 
merkezi oluyor. İnşallah burası Anadolu’nun, 
Asya’ya açılan kapısı, Asya’nın da Anadolu’ya geçiş 
noktası haline gelecek.” Dedi. 
 
İSTİHDAM ARTIŞIYLA 
TÜRKİYE’DE 9’UNCU 
 
Hisarcıklıoğlu konuşmasını 
şu ifadelerle sürdürdü: “Vanlı 
kardeşlerim Sağ olsunlar, 
ahde vefalarını gösterdiler. 
Öğleden önce Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi’ndeydik. 
Şahsıma fahri doktora unvanı 
tevdi edildi. Bana layık gö-
rülen bu unvanı, Van başta 
olmak üzere, tüm iş 
dünyamız adına aldım. Allah 
sizlerden ve emeklerinizden 
razı olsun. Van’da en çok is-
tihdam sağlayan girişimci 
kardeşlerimizi ödüllendirdik. 
İstihdam demişken, burada 
özel bir parantez açmak isti-
yorum. Van, bu yılın ilk 9 

ayında, 11 binden fazla net istihdam artışıyla, bu böl-
gede 1’inci, Türkiye genelinde 9’uncu oldu. Van’ın 
istihdamı Türkiye’nin tam 3 katı, yani yüzde 13 arttı. 
Ben bu başarıyı gösteren tüm Vanlı girişimci 
kardeşlerimi yürekten kutluyorum. İstihdamın 
artması için canla başla çalışan Van’daki oda-borsa 
başkanlarımı canı gönülden tebrik ediyorum.” 
 
HİSARCIKLIOĞLU: VAN TSO 
İLE GURUR DUYUYORUM 
 
Van TSO ve Van TB ile gurur duyduğunu dile ge-
tiren Hisarcıklıoğlu, “Her 2’si de akredite üyemize 5 
yıldızlı hizmet sunuyorlar. Van’daki 3 Başkanla Ank-
ara’da da birlikte çalışıyorum 
 
Necdet Başkan, Türkiye’de 186 TSO’nun temsil 
edildiği TSO Konseyi’nin başkanı olarak TOBB’un 
yönetiminde Nayif Başkan’la Hamzabeyli kapısı, 
İzzet Başkan’la da Halkalı Gümrük kapısı yöneti-
minde birlikteyiz. Her 3 Başkanım da Van’ın 
gelişmesi ve zenginleşmesi için elini taşın altına 
koyuyor, çalışıyor. Hepinizin malumu zor bir dö-
nemden geçiyoruz. Bunu da en çok, bizler, yani 
bizim camia hisseti. Bu süreçte bizim asli görevimiz; 
camiamızın, üyemizin bu sıkıntılarını, önerilerini to-
plamak. Onların sesine tercüman olmak, Sonrada 
bunları icra makamında olan hükümete iletmek. Son 
dönemde sizlerin bize ilettiği taleplerle pek çok dü-
zenleme hayata geçti. Çok vaktinizi almadan, sadece 
son birkaç ay içinde gerçekleşenleri anlatacağım.” 
Diye konuştu. 
 
“BANKALARDAN ŞİKAYETÇİYİZ” 
 
Van’daki en büyük şikâyetin bankalardan olduğuna 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin aldığı 
inisiyatifle, kamu bankaları burada devreye girdi. 
Hem faizleri bir miktar düşürdüler hem de yeni kredi 
vermeye başladılar. Konutta ve otomotivde başlatılan 
kampanyalar üyelerimiz nezdinde bir moral sağladı. 
Son açıklanan kararla kamu bankalarında ticari kredi 
faizleri tek haneli rakamlara inecek inşallah. Biz de 
KGF ile siz kefil olmaya da devam ediyoruz. Son 3 
senede, yaklaşık 800 bin üyemizin 400 milyarlık kre-
disine kefil olduk. Nefes Kredileriyle 100 bin üye-
mize 12 milyar TL ucuz kredi sağladık. Bankalarda 
ikinci şikâyetimiz yüksek POS komisyonlarıydı. Es-
kiden hiçbir limit yoktu. Şimdi yüzde 1,60 üst sınır 
getirildi. Şimdi bunun biraz daha düşürülmesi için 

konuşuyoruz. Ayrıca yine sizlerin talepleri sonucu, 
çeşitli sektörlerdeki kredi kartlı alışverişte taksit 
sayısı artırıldı. Yine bizim, TOBB’un uzun zamandır 
üzerinde çalıştığımız bir konu vardı. Halk Sigorta bu 
işin başını çekti. Şu an 16 sigorta şirketi ticari alacak 
sigortası hizmet veriyor. Bu imkânı da muhakkak 
takip edip, kullanın ve duyurun. 12 Kasım’da Halk 
Sigorta ile burada bir toplantı yaptınız, bunun için de 
sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu. 
 
“BU OKULLARIN FİZİKİ KAPASİTESİNİ VE 
MÜFREDATINI GELİŞTİRECEĞİZ” 
 
Mesleki eğitim konusunun camiaları için çok önemli 
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Burada da 
Bakanlığımızla çok önemli bir adım attık. İlk etapta 
her ilde 1 meslek lisesine, Oda-Borsamız sahip 
çıkacak, burada söz sahibi olacak. Van’daki okulu-
muz da Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’dir. Bu okulların fiziki kapasitesini ve 
müfredatını geliştireceğiz. Böylece buralardan, sizle-
rin ihtiyacı olan nitelikli çalışanlar çıkacak. Başarılı 
olursak bu projeyi daha da genişleteceğiz. Bir diğer 
önemli konu, Mesleki Yeterlilik Belgesi. TOBB bü-
nyesinde, MEYBEM - Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezi’ni kurduk. ‘Tehlikeli’ ve ‘çok 
tehlikeli’ gruplardaki 143 meslek için mesleki yeter-
lilik belgesi zorunlu. Bunun yanında galericilik, 
emlakçılık, servis şoförlüğünde de zorunlu. Bu mes-
leklerde, belgesiz işçi çalıştıran işverenlere para 
cezası uygulanacak.” Dedi. 
 
SORUNLARA, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
GELİŞTİRİYORUZ VE İLGİLİ 
BAKANLIKLARA İLETİYORUZ 
 
Bugüne kadar 750 binden fazla çalışanın 'mesleki 
yeterlilik belgesi' aldığına vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu, “Daha belge alacak, 2,5 milyon kişi 
var. TOBB MEYBEM ile birlikte çalışarak, üyenize 
hizmet sunun MYK sınavlarının ilinizde yapılmasını 
sağlayın. MYK belgesi olan çalışanlarınız için 4,5 
yıla kadar SGK İşveren Primini ödemiyorsunuz. 
Sıkıntı yaşadığımız bir diğer konu da yargı siste-
miydi. Davaların yüzde 99’unda işverenler hep 
haksız çıkıyordu. Öte yandan Ticaret Mahkemeleri 
de 3-4 yıl sürüyordu. Arabuluculuk sisteminin gel-
mesini sağladık. Önce işçi-işveren 
uyuşmazlıklarında, sonra da tüm ticari ihtilaflarda, 
arabuluculuk zorunlu oldu. Artık uyuşmazlıkların 

yüzde 70’i mahkemeye git-
meden çözülüyor. Eğer arabu-
lucuda anlaşamazsanız 
mahkemeye gitmeyin, TOBB 
Tahkime gelin. Hem daha hızlı 
hem de daha ucuz.  
 
Burada en geç 5 ayda, ticari 
uyuşmazlıklar sonuçlanıyor. 
Yapmanız gereken tek şey 
sözleşmenize, anlaşmazlık du-
rumunda ‘TOBB Tahkim yet-
kilidir’ yazmak. Yine 
geçtiğimiz ay, camiamızı mutlu 
eden bir gelişme daha yaşadık. 
Dünya Bankası, 190 ülkede iş 
yapma kolaylığını ölçüyor. Siz-
lerin bize ilettiği sorunlara, 
çözüm önerileri geliştiriyoruz 
ve ilgili bakanlıklara iletiyoruz. 

VAN iSTiHDAMDA 9’UNCU SIRADA
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“TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ  
GÜCÜNE GÜVENİYORUM” 
 
Hisarcıklıoğlu, Yatırım ortamının 
iyileştirilmesinin özel sektör koordinasyonunu 
TOBB olarak biz yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 
yaptığımız çalışmalarla ilk kez ilk 50’ye girdik. 
60. sıradan 33. sıraya yükseldik. İşte bu camianın 
mutfak çalışması sayesinde bunu başardık. Son 
olarak yine camiamız tarihi bir işe daha imza 
atıyor. Türkiye’nin Otomobili Projesi Sayın 
Cumhurbaşkanımız bizden talep etmişti. 5 
babayiğit bulduk ve işe koyulduk. 27 Aralık’ta 
Sayın Cumhurbaşkanımız protipleri kamuoyuna 
gösterecek. Bundan da hepimiz ayrı bir gurur ve 
mutluluk duymalıyız. Son 30 yılda pek çok 
sıkıntılı süreç geçirdik ama yola devam ettik. 
Yani arabayı tümsekte bırakmadık, yine 
bırakmayız. Ben ülkemin geleceğine inanıyorum. 
Çünkü potansiyelimizi, yaptıklarımızı, yapabil-
eceklerimizi biliyorum. Türkiye’nin girişimci gü-
cüne güveniyorum. Bir hususu da özellikle hep 
akılda tutun. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak 
akılla ve diyalogla çözülür. Bir ve beraber 
olunca, Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter 
ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. O zaman göre-
ceksiniz, ülkemizi hep birlikte daha ileriye 
taşıyacağız.” Diye konuştu. 
 
TAKVA: FEN LİSESİ YENİ 
BEYİNLER YETİŞTİRECEK 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet 
Takva toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıdan 
önce Van’da hayata geçirilen Hayati Yazıcı Fen 
Lisesinin açılışını yaptıklarını ifade ederek, “Bu 
önemli eseri şehrimize kazandıran TOBB 
Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na 
teşekkür ediyorum.  
 
Fen, İktisat, Sanat, Sosyoloji kısacası bütün ilim 
ve bilim pratiği, eğitim kurumlarında başlar, öyle 
ki okumak her şeyin başıdır. Nitekim Kuran’ın 
ilk emri “ikra” yani Oku olmuştur. Dolayısıyla 
insani ilişkiler başta olmak üzere kalkınmanın, 
üretimin, fabrikanın, atölyenin tüm iktisadi ve 
sosyal sürecin en başı eğitimdir, okumaktır. Bu 
çerçevede açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘TOBB 
Hayati Yazıcı Fen Lisesi’ yeni beyinleri 
yetiştirerek kentimizin kalkınması yönünde 
önemli faydalar sağlayacaktır. Yine Odamız hiz-
met binası içerisinde değerli başkanımızın ismini 
taşıyan toplantı salonu ve sanat merkezinin 
açılışını gerçekleştirdik. Bu salon tüm halkımızın 
kullanımı için hazırlanmıştır. Salonun inşa süre-
cinde maddi ve manevi desteklerini bizden esir-
gemeyen kıymetli Başkanımıza tekraren teşekkür 
etmek istiyorum.” Dedi. 
 
“KAPIKÖY AVRUPA STANDARTLARINDA 
HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR” 
 
Van’da 2011 yılında meydana gelen depremin 
ardından, Hisarcıklıoğlu’nun koordinasyonunda 
4 milyon TL ayni, 3 Milyon TL’nin ise nakdi 
yardım yapıldığını ifade eden takva, “Tüccar ve 
sanayicimize yönelik 25 milyon TL sıfır faizli 
kredi sağlanmıştır. 2013 yılında Erciş ilçemize 
400 seyirci kapasiteli 12 Dev Adam Kapalı Spor 
Salonu kazandırılmıştır. TOBB-MEYBEM ile 
imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar 18 
kursta 400’ü aşkın kişiye Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi verilmiştir. Ulusal ve uluslararası 

taşımacılıkta zorunlu olan takograf işlemleri 
odamız tarafından yürütülmekte ve 4000’i aşkın 
kişiye takograf belgesi düzenlenmiştir. 50 yıllık 
hayalimiz olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın mod-
ernizasyonu tamamlanmış, Avrupa 
standartlarında hizmet vermeye başlamıştır. 
Şehrimizde Deniz Ticaret Odası Temsilciliği 
açılması sağlanmıştır. Yakın zaman içinde TOBB 
ile Odamız arasında “İhracat Destek Ofisi” 
açılması konusunda protokol imzalanmış ve 
bugün açılışı gerçekleşmiştir.” Şeklinde konuştu.   
 
TAKVA: HİZMET ÜRETMEYE  
DEVAM EDİYORUZ 
 
Takva konuşmasının devamında şu ifadeleri 
kullandı:  
 
“Malumunuz olduğu üzere kentimizde yaklaşık 
900’e yakın firma sınır ticareti kapsamında dış ti-
caret faaliyeti yürütmektedir. Kapıköy Sınır 
Kapısının 24 saat esaslı çalışmaması, Modern bir 
STM Sahası olmayışı, Sınır ticareti yapmak is-
teyen üyelerin sabıka kaydı olmamasına rağmen 
arşiv kayıtlarından kaynaklı belge alamaması 
demiryolu taşımacılığının STM kapsamında 
yapılmaması, bu kapının işlevselliğini 
düşürmenin yanı sıra sınır ticaretinin yapılmasını 
da zorlaştırmaktadır. Sayın Başkanımızın, saymış 
olduğumuz başlıklarla ilgili kudret ve salahiyeti 
ile yanımızda duracağını ve çözüm üreteceğini 
ümit ediyoruz. Kıymetli Birlik Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 2018 yılında Odamızda 
yapmış olduğu bir açıklamada; “Paris’te, Lon-
dra’da bir oda nasıl hizmet veriyorsa, Van Ticaret 
ve Sanayi Odası ’da aynı kalitede hizmet veriyor. 
Buradan kendileriyle gurur duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.  Zaten Van’a da birincilik 
yakışır.” Demişti. Bizler o günden bugüne aynı 
hizmet anlayışıyla “A Sınıfı” bir oda olarak 
üyelerimizin menfaati, kentimiz ve ülkemizin 
ekonomik kalkınması yönünde hizmet üretmeye 
devam ediyoruz.”   
 
“430 KM’LİK YOLU VAN GÖLÜ KORUMA 
KANUNU ÇIKARILSIN DİYE YÜRÜDÜK” 
 
2013 yılından bugüne kadar tüm mesailerini oda 
üyeleri ve kent sakinleri için harcadıklarını söy-
leyen Takva, 
“Öyle ki; Kapıköy Sınır Kapısı için kapı kapı 
dolaştık. Razi sınır Kapısı modern hele gelsin 
diye Urmiye, Tebriz, Salmas ve Tahran kentlerini 
mesken haline getirdik. İran Konsolosluğu ve 
banka şubeleri kentimizde hizmet versin diye bir 
kamuoyu oluşturduk. Alışveriş Festivali tanıtımı 
için kendi köyümüzden çok İran’a gittik. Exim-
bank Şubesi açılması için onlarca kez 
girişimlerde bulunduk. İran’a uygulanan ambar-

gonun kaldırılması için; ABD, Çin başta olmak 
üzere Avrupa ülkelerinin büyükelçilerine 
veryansın ettik. Türk-İran Ticaret Odası açılması 
için girişimlerde bulunduk. Sarımsak 
İthalatından 5 milyon TL’ye yakın ceza yiyen 
125 firmamız için Ankara’yı ayağa kaldırdık. 
Van Kahvaltısının adını Guinness Rekorlar 
kitabına yazdırdık. Çocuklarımızın geleceği 
kararmasın diye ekosistemin haykırışına sessiz 
kalmadık yaklaşık 430 Km’lik yolu sırf Van 
Gölü Koruma Kanunu çıkarılsın diye yürüdük.” 
Diye konuştu.   
 
“TDİ-OSB’NİN İLK ADIMINI ATTIK” 
 
Takva, “Atıl durumda olan Van Organize Tarım 
İşletmeleri A.Ş.’yi halka arz etmek için risk 
aldık. Kentimizin bir marka değeri olsun diye bu 
işletmeyi aktif hale getirdik. Gelinen noktada 
1420 hisseyi Van halkı satın alarak bu girişimi 
sahiplendi. VOTAŞ’ın tarım ve hayvancılık hu-
susunda bir merkez olması için çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam etmektedir. 2013 yılı itibari 
ile Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık Böl-
gesi’nin ilk adımını attık. Dimağımızda ve belle-
klerimizde bu proje yüzyılın projesidir dedik 
hiçbir yeis duymadan paydaşlarımızla birlikte 
tüm negatif yaklaşımlara karşı mukavemet gös-
terdik. Bugüne geldiğimizde alan tahsisleri 
sağlandı ve jeolojik etütleri yapılarak yaklaşık 
100 işletme ve 600 istihdam ile bu projenin hay-
ata geçmesi için geriye sayımlar başladı. Van 
şehri, tarım ve hayvancılığın modern teknikler-
den uzak, geleneksel üretim ve dar bir bakış açısı 
ile gerçekleştirilmesi neticesinde, en önemli ikti-
sadi varlığından faydalanamamıştır. Ancak 
VOTAŞ ve TDİ-OSB projeleri bu makûs talihi 
yenecektir.” Şeklinde konuştu. 
 
G3 VAN’DA YAPILSIN TALEBİ 
 
Takva konuşmasına son vermeden önce, Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ndan bir taleplerinin olduğunu 
dile getirerek, şunu söyledi: “İnanıyorum ki bu 
taleple ilgili bizlere iltimas gösterecektir. Sayın 
Başkanım, 2020 yılında gerçekleştirilmesi plan-
lanan G3 Forumu’nun ilimizde yapılması, böl-
gemiz ve ilimiz genç girişimcilerinin ufuklarını 
genişleterek önemli kazanımlar elde etmelerini 
sağlayacaktır.  Bu hususta bizlere destek 
vereceğinizi ümit ediyor, Sayın Bakanım ve 
başkanım başta olmak üzere tüm katılımcılara 
saygılarımızı sunuyorum. 
 
Program sonrası TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Van TSO Meclis üyesi ve Bak 
Hele Bak Kahvaltı Salonu Yetkilisi Yusuf 
Konak’ın “Büyük Başkan Köşesi”ni ziyaret ede-
rek burada hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev 
sahipliğinde 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor, 
Van İş Dünyası Buluşması' gerçekleşti. 
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Van’da 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Van İş 
Dünyası Buluşması' toplantısı kapsamında 
Van TSO’ya geldi. Van TSO Erek Salonunda 
konuşan Bakan Albayrak, 'Değişim Başlıyor' 
başlığı altında bir süreci başlattıklarını, bu 
kapsamda 12. İl olan Van’ı ziyaret ettiklerini 
anlattı. Burada konuşan Van TSO Başkanı 
Necdet Takva’da Van’ın sorunlarını Bakan Al-
bayrak’a iletti. 
 
“DEPREM SIKINTILARI 
DEVAM EDİYOR” 
 
Burada ilk olarak konuşan Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Takva şunları söyledi:  
 
“Bu inovatif, sahaya dönük, yerinden 
programı düzenlediği için Sayın Bakanımızın 
şahsında, emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum. Esasında bugün Van için tarihi bir 
gündür. Şu bakımdan tarihi bir gündür; 2011 
Van depremlerinden sonra ilk kez bir Maliye 
Bakanını ve kamu bankalarının en üst dü-
zeyde temsiliyetini, ilimizde misafir ediyoruz. 
Samimiyetle ifade etmeliyim ki sonuç ne 
olursa olsun, bu program özü itibari ile bizler 
için çok kıymetli ve değerlidir. 2011 yılında 
yaşanan iki yıkıcı depremin ardından iş 
dünyamız ve Van halkının yaşadığı sıkıntılar, 
büyük ölçüde güncelliğini korumaktadır. 
Sorunların en başında; deprem sonrası tahak-
kuk eden vergilerin oluşturduğu ağır yük gel-
mektedir. Van iş dünyası, zat-ı âlinizden bu 
konuda bir müjde beklemektedir. Talebimiz, 
deprem sonrası tahakkuk eden vergilerin 3 yıl 
boyunca terkin edilmesi, diğer yılların faizsiz 
ve 60 aya bölünmesi yönündedir. Deprem 
döneminde, başta hükümetimiz olmak üzere 
tüm Türkiye’nin şehrimiz ve halkımıza, 
göstermiş olduğu âli cenaplık ve acil müda-
hale tedbirleri, büyük bir teşekkürü hak et-

mektedir. Ancak, rekor seviyede tamamlana-
rak afetzedelere verilen afet konutları için 18 
yıl boyunca her ay ortalama; 9 milyon TL 
ödemek, Van şehrinin, boyunu aşmaktadır.” 
 
“TEKEL BİNASI KÜLTÜR AMAÇLI 
TAHSİS EDİLMELİ” 
 
“İnanın Van kazanırsa, ülkemiz kazanır” diyen 
Takva, “Biz hali hazırda kamu kaynakları ve 
kamusal destekler olmadan bu kısır döngüyü 
aşamayız. Bizler çok güçlü sermayeye sahip 
tacirler değiliz. Kamudan alacaklarımızı önce-
lemeniz en büyük beklentimizdir. Van’ı Ha-
bur’a bağlayan karayolunun tamamlanmasına 
ihtiyacımız var. KSS, OSB ve İŞGEM gibi 
kümelenmiş alanlarımızın, altyapılarını gü-
çlendirmemiz gerekmektedir. Van şehri 
coğrafik olarak İstanbul’dan 4 kat büyüktür. 
Özel sektörü sürece dâhil edecek bir yaklaşım 
sergilenmesi durumunda, sadece hazine arazil-
erinin üretime kazandırılması ile bu ölçekte 10 
Vilayeti ayakta tutabiliriz. Hali hazırda çok 
kötü şartlarda hizmet veren defterdarlık hiz-
met binasının bir an önce tamamlanması, ili-
mize ikinci bir vergi dairesinin tesis edilmesi 
hassaten ricamızdır. Yine özelleştirme idaresi 
bünyesinde bulunan tarihi tekel binasının Van 
halkına kültürel amaçlı tahsisi hepimizi zi-
yadesiyle mutlu edecektir. Sözlerime son ve-
rirken, Sayın Bakanımız himayelerinde 
böylesi bir programın sahada ve doğrudan so-
runlara temas eden bir yaklaşımla ele 
alınması, çok kıymetlidir ve paha biçilemez. 
Ziraat, Halk ve Vakıfbank’ın daralan ekono-
mik dönemde piyasa koşullarını özel sektör 
lehine cesaretle ele almasını ve genel müdür-
lerimiz başta olmak üzere yerel banka yöneti-
cilerimizin samimi ve ulaşılabilir 
yaklaşımlarını takdirle karşılıyoruz.” Şeklinde 
konuştu. 
 
ALBAYRAK: ZAYIF BİR YIL OLDU 
 
Burada konuşan Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak da, “Ekonomimizi yeni 
bildiğimiz bir üst lige çıkmasıyla alakalı 

adımlar atmak ve istiyoruz. Bu değişimi 
kaynağında anlatmak için il il geziyoruz. Bu 
ziyaretlerimiz asgari bir, iki ilde devam ediyor 
ve inşallah yılı Van'la kapatıyoruz. 2020 de 
çok daha iyi olacak. Büyük ve güçlü Türkiye 
yolunda bu ülkeye, bu devlete, bu topluma, bu 
millete güvenenler omuz omuza dirsek teması 
kesmeden güçlü adımlarla yolumuza hedefe 
varmak için son sürat koşmaya devam 
edeceğiz. Geçtiğimiz süreçte özellikle dünya 
ekonomisinde tüm bunlar ele alındığında, 
2019 yılının küresel ekonomide zayıf bir yıl 
olduğuna şahit olduk.” Dedi. 
 
“ÜRETİM VE TÜKETİM ZAYIFLIYOR” 
 
Albayrak şöyle konuştu: “Dünya yavaşlıyor, 
üretim ve tüketim de zayıflıyor. 2020 yeni bir 
yıl. Buraya girerken belirsizliklerin 
birçoğunun devam ettiği, edeceği bir yol ola-
rak önümüzde. İşte dünya bu durumdayken, 
ülke olarak geçtiğimiz son 1,5 yılda ekonomi 
anlamında hepinizin malumu. Birçok ülkenin 
direnç gösteremeyeceği, ayakta kalamayacağı 
şiddetli saldırıları göğüslemek zorunda kaldık. 
Türkiye ekonomisine yönelik, Türkiye'nin bu 
1,5 yılda yaşadığı süreçlerle bir yılda üç seçi-
min olduğu bu dönemde operasyonel olarak 
Türkiye ekonomisi. Ağustos 2018'de başlayan, 
ülkemizin ekonomisini doğrudan tehdit ederek 
başlayan tüm bu süreç, 2019 yılında daha da 
şiddetlenerek farklı tehditler, farklı kur 
saldırıları ve piyasalarımızı tüm bu korkutma 
girişimleriyle farklı bir boyuta ulaşıldı. El-
hamdülillah biz ilk günden itibaren bu 
saldırılara karşı mücadelemizi etkin bir 
şekilde kararlılıkla vurguladık. Finansal 
sağlığın, ardı arkası kesilmeyen tüm bu 
yaptırım tehditleri, yaptırımlar tüm bunların 
arasında devletimizin inancı ve feraseti, iş 
dünyamızın desteğiyle birçok şeyin üstesinden 
gelmeyi muvaffak olduk. Hazırladığımız etkin 
önlemler ve bunların yanında ekonomik 
kurumlarımızın yüksek derecede koordina-
syon kapasitesiyle ülkemizin her bir ferdinin 
şahit olduğu bu çetin süreçten çıkmayı 
başardık.”

'VAN iŞ DÜNYASI BULUŞMASI' 
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“KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 
 
Bakan her zaman söylediği bir sözü tekrarlay-
arak, “Eğer acı öldürmüyorsa, güçlendiriyor'. 
Elhamdülillah, daha da güçlenerek çıktık. 
Bizlerin İMF'ye ihtiyacımız yok. Valla biz 
anlaşmadık, Arjantin anlaştı. Bir sene geçti. 
Bir dolar 17 Pezuydu, 60'a çıktı. Yüzde 
350'ye yakın devalüasyon oldu Arjantin’de. 
1,5 yıl geçti, bırakın İMF ile anlaşmayı eko-
nomik olarak tüm bu saldırılara rağmen bir 
kuruş dahi almadan şükürler olsun bu süreci 
daha güçlü göstergelerle ve pozitif büyü-
meyle kapatıyoruz. Malumunuz Barış Pınarı 
Harekatı döneminde yaşanan iklim ve o sü-
reçteki twitler, tehditler, yaptırımlar. Bunların 
da ekonomimize piyasalarda şahit oldunuz. 
Yılı kapatırken şunu söylüyorum. Türkiye'nin 
potansiyeline yananlar, gücüne inananlar ve 
güvenenler bir kez daha kazandı. Önümüz-
deki dönemde de bu ülkenin geleceğine ina-
nan ve güvenenlerin kazanmaya devam 
edeceği, karalama kampanyaları, operasyon-
lar, süreçler tüm bu olanları bu makus talihi 
kaybetmeye mahkum olacaklar.” İfadelerini 
kullandı. 
 
ALBAYRAK: EKONOMİ  
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR 
 
Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mev-
simsel düzeltilmiş son verilere göre Türkiye 
ekonomisinin son üç çeyrektir büyümeye 
devam ettiğini söyleyen Bakan Albayrak, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 için yüzde 5 
büyümenin ifade ettiğini hatırlattı. Bakan Al-
bayrak sözlerini şöyle sürdürdü: 'Türkiye'nin 
baz büyümesi yüzde 5’tir. 2020 itibariyle de 
bu. Yatırımlar canlanmaya devam ediyor. 
Reel kesim güven endeksi Aralık'ta biliyorsu-
nuz yine 1.6 puanlık artışla 103. 6 seviyesine 
geldi. Aralık ayında sektörle güvenlik sır tüm 
bu manada ekonomiye olan güvenin, sektörle 

bazda da teker teker artmaya devam ettiğini 
gösteriyor. Aralık ayında hizmet sektörü 
güven endeksi 93,2, perakende ticaret güven 
endeksi 102,6. Son iki yılın en iyi 
rakamlarına doğru gidiyoruz. Tüm bu 
saldırılara, küresel piyasada belirsizliklere, 
çevremizdeki istikrarsızlık, çatışma ve terörle 
Türkiye fiili olarak bir savaşta. Tüm bunlara 
rağmen, gerçekleştirdiğimiz sınır ötesindeki 
operasyonlar, son bir yıldaki 3 seçime rağmen 
yılı şükürler olsun son bir kaç aylık süreçte 
toparlanmayla birlikte Allah’ın izniyle birçok 
kişi ve kurumu da hayal kırıklığına uğratarak 
inşallah daha ümitli, umutlu ve iyi bir şekilde 
kapatıyoruz. 2010 ve sonrasındaki süreç üze-
rinde çok daha başta bir noktada Türkiye. 
Çok daha başka bir yere gidiyor.” 
 
“BİRÇOK YORUM YAPILDI AMA...” 
 
“Bir değişim süreci var” diyen Albayrak, “Si-
yasi, ekonomik, güvenlik, bölge istikrarı ola-
rak çok daha başka bir döneme gidiyor. 2019 
yılı başında Türkiye ekonomisinin küçüleceği 
ile ilgili birçok yorumları hatırlayın. 

Uluslararası ne kadar kurum varsa, hepsi eksi 
5, eksi 4, eksi 3 küçülecek derken bugün he-
piniz görüyorsunuz, uluslararası ülkeler hepsi 
görüşlerini değiştirip, Türkiye'nin büyüme 
trendine 2020 yılında en az yüzde 5 
büyüyeceği ile ilgili süreçle alakalı olumlu 
görüş noktalarında her biri görüşlerini 
değiştirmeye başladılar. Özellikle ihracat ve 
turizm anlamında sergilediğimiz güçlü 
performansın katkısı da çok ama çok önemli. 
Uyguladığımız ürün ve pazar çeşidinin yanı 
sıra, katma değerli, ihtarca yönelik verdiğimiz 
teşviklerle bu süreçte gerçekten önemli 
katkılar oldu. Atılan adımlar neticesinde 2019 
yılı Ekim ayında YTS'ye göre 12 aylık 
ihracatımız 180 milyar dolara ulaştı.2009 
küresel krizinde Türkiye teğet geçmesine en 
hızlı toparlanmasına rağmen, 4 çeyrek üs üste 
küçüldü. Bir çeyrek de eksi 14,4 küçüldü. 
İhracatımız 2008'den 2009'a 132 milyar do-
lardan 102 milyar dolara, yüzde 30'a yakın 
düştü ihracattaki daralma. Tüm bu süreçlerde 
Türkiye yıllık 2009'daki eksi 5'deki küçül-
meye, Allah’ın izniyle 0.5 ve 1'e yakın büyü-
meyle kapatıyor. Birileri 10 sene önce bu 
kamu bankaları kapatılsın diye şov 
yapıyorlardı.' 
 
“TÜRKİYE OLARAK  
DİMDİK AYAKTAYIZ” 
 
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Al-
bayrak, 'Türkiye çok güçlü bir ülke. Bölgem-
izde 17 yıldır çatışma bitmiyor. Suriye, 
Irak’ın durumunu görüyorsunuz. 20 yıl önce 
Suriye ve Irak ne noktadaydı, şimdi ne nok-
tada. Türkiye 6 yıldır fiili bir savaşta. Birileri-
nin hayalleri almıyor. Herkes şimdi mesaj 
atıyor. Sayın Bakanım önceden sipariş vere-
lim arabalar için. Tüm terör saldırılarına 
rağmen biz birlik ve beraberlik içerisinde bu 
güçlü duruşumuza kast ettilerse de Türkiye 
olarak dimdik ayaktayız.' İfadelerini kullandı.
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev 
sahipliğinde 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor, 
Van İş Dünyası Buluşması' gerçekleşti. 
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Van’da 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Van İş 
Dünyası Buluşması' toplantısı kapsamında Van 
TSO’ya geldi. Van TSO Erek Salonunda 
konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva’da 
Van’ın sorunlarını Bakan Albayrak’a iletti. İşte 
madde madde aktarılan sorunlar ve talepler: 
 
VERGİ TERKİNİ 
 
23 Ekim - 9 Kasım 2011 tarihlerinde ilimizde 
meydana gelen iki yıkıcı depremde 30 bin 
konut ve 3 bin iş yeri yıkılmış 1000’e yakın 
insanımız hayatını kaybetmiştir. Meydana 
gelen bu afetin ardından mücbir sebep hali ilan 
edilmiş vergi ödemeleri ötelenmiştir. Ancak 
aradan geçen 8 yıla rağmen ilimizde halen emi-
syon sorunu ve lokal kriz devam etmektedir. 
 
Bilindiği üzere 17 Ağustos 12 Kasım 1999 tari-
hinde Sakarya’da meydana gelen depremin 
ardından, 28.12.2001 tarihinde TBMM’ de 
kabul edilen 4731 sayılı yasa ile varlıklarının 
%10’unu kaybeden mükelleflerin; vergi usul 
kanunu kapsamına giren vergi ve harçlar ile 
bağlı vergi cezaları ve gecikme zamları terkin 
edilmiştir.  Sosyal gelişmişlikte Van’ın kat be 
kat üstünde olan bu bölgede vatandaşın vergi-
sel sorununu çözmek için ciddi kararlar alınmış 
ve çözüme ulaştırılmıştır. 
 
18.05.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bir 
düzenleme getirilerek, tahakkuk eden vergi 
borçlarımızın 36 ayda ödenmesi karara 
bağlanmıştı. Ancak yaşanan ekonomik sorunlar 
ile beraber bu yapılandırma istenen sonucu 
vermemiş, gerek beyanname verilmesi, gerekse 
vergilerin ödenmesi ile ilgili vergi mükellefleri-
nin yüzde 80'i bu haklarını kaybetmiş ve 
yapılandırmaları bozulmuştu. 

 
Hükümetimiz, yeni bir düzenleme ile hak 
kayıplarını önlemek için 11.05.2018 tarihli ve 
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
yayımlamış,  fakat bundan da istenen sonuç 
alınamamıştır. İlimiz genelinde yaşanan 
sıkıntılar biraz daha büyüyerek borcunu ödeye-
meyen mükellef oranı yüzde 90'lara çıkmıştır. 
 
Hükümetimizin bu konuda bir pozitif 
ayrımcılık yaparak yüzde 90'lara ulaşan 
yapılandırma bozulmaları ve vergi 
borçlarımızın terkin edilmesi ile ilgili bir 
çalışma yapması elzemdir. Van ekonomisi, 
deprem sonrası oluşan yerel ekonomik 
sıkıntıdan dolayı bu durumu 
kaldıramamaktadır. Üyelerimiz belirsizlikle 
boğuşmaktadır. Hükümetin mutlak suretle 
Van'da vergi terkini uygulaması gerekir. Aksi 
takdirde bölge sonuçları onarılmayacak bir 
darboğaza sürüklenecektir. Oluşan krizi aşmak 
için bir an önce adım atılmalı ve tedbir 
alınmalıdır.  
 
TOKİ-AFAD KONUT ÖDEMELERİ 
 
2011 yılında ilimizde meydana gelen deprem 
neticesinde 30 bine yakın konut yıkılmış, 
yıkılan konutların yerine TOKİ tarafından 20 
bine yakın yeni konut inşa edilmiştir. Söz ko-
nusu konutların aylık toplam geri ödemesi 
yaklaşık 8 milyon TL civarındadır. Ancak ili-
mizin ekonomisi ve konutlardan yararlanan 
hak sahipleri bu rakamları ödeyecek durumda 
değildir. Bunun için ilgili makamlar nezdinde 
yaptığımız girişimlerde TOKİ tarafından belir-
lenen yüksek fiyatlı daire fiyatlarının 
düşürülmesini ve geri ödemelerinin yeniden 
yapılandırılarak ertelenmesini talep ettik. Bu 
konuda zat-ı âlinizin bizlere destek sunacağına 
inanıyoruz. 
 
FİNANSMANA ERİŞİM 

EKSPERTİZ İŞLEMLERİ 
 
Firmaların banka kredilerinden etkin şekilde 
faydalanamamaktadır. Özellikle finansmana 
erişim konusunda düşük ekspertiz 
değerlendirmelerle karşı karşıya kalınmaktadır. 
Bununla beraber birçok banka bölge dışında te-
minat talep etmektedir. Ekspertiz işlemlerinin 
gerçek değerler üzerinden yapılması ve kredi 
işlemlerinde şube yetkilerinin arttırılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır.    
 
Bu hususta; 
 
Bankalar, bölgedeki yüksek geri ödeme 
alışkanlığının göz ardı etmeden tarafsız bir 
şekilde yaklaşım sergilemelidir.   
Kredi garanti fonunun limitleri yatırımcı lehine 
limitleri artırılmalıdır.   
Bölgemizde Devletimizin iştiraki ile yatırımlar 
hayata geçmelidir. Yatırımlar büyüdükçe özel 
sektör marifeti ile devam ettirilmelidir. İli-
mizde, orta/büyük ölçekli projeler 
gerçekleştirilmeli ve bu projeler için ‘alım ga-
rantisi’ sunulmalıdır. 
KOSGEB’in KOBİ’lere 2017 yılında verdiği 
faizsiz kredi desteği, mevcut ekonomik 
sıkıntılar göz önüne alınarak tekrar verilmeli-
dir. Cirosu düşük olan firmalara pozitif 
ayrımcılık yapılmalıdır. 
Firmalara kapasite artırımı, yenileme 
yatırımları ve işletme desteği için faizsiz kredi 
imkânı sağlanmalıdır. 
 
SİCİL AFFI DÜZENLENMESİ 
 
Ülke ekonomisinin can damarı olan ekonomi 
aktörleri, krediye erişim noktasında ciddi so-
runlarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle 
özel bankalar, geçmiş dönemlerde kredi taksit-
leri ve kredi kartı borcu ödemelerini bir gün 
dahi aksatanları kara listeye almaktadırlar. Van 
depremi sonrası firmaların sicili çekler nede-
niyle olumsuz etkilenmiştir. Mücbir sebepler-
den kaynaklanan bu durum için sicil affı 
getirilmelidir. 
 
BANKACILIK 
 
Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan is-
tihdam seferberliği kapsamında ilimiz Doğu 
Anadolu Bölgesinde birinci, Ülke genelinde ise 
dokuzuncu sırada yer almıştır. Tüccarımız, 
esnafımız ve sanayicimiz her türlü zorluğa 
rağmen yatırımlarına devam etmiştir. 
Yatırımların ve istihdamın artarak devam et-
mesi için bankacılık sisteminin yaygın ve kre-
diye erişim noktasında daha etkin olması 
gerekmektedir. İlimizde Şube başına düşen nü-
fusun 20.067 olduğu gerçeği göz önüne 
alındığında şube sayısındaki yetersizlik ortaya 
çıkmaktadır. Mevcut durum göz önüne alınarak 
ilimizin finansal açıdan yeniden 
yapılandırılması ekonomik yapının güçlenme-
sine fayda sağlayacaktır. 

TALEPLER 'ALBAYRAK'IN MASASINDA
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Odalar ve Borsalar Birliğimizin de dahil 
olduğu; teminat yetersizliği nedeniyle kredi 
alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere 
kefil olmak üzere KOBİ’lerin ve KOBİ dışı 
işletmelerin finansmana erişimine destek sunan 
Kredi Garanti Fonu (KGF) finansa erişimi 
kolaylaştırma süreçleri açısından zayıf 
kalmaktadır. 
 
Oysa esnaf diye tabir edilen zümrenin kredi 
kullanmak üzere kredi kefalet kooperatifleri 
çerçevesinde başvuracakları bir mekanizma 
vardır. Tüccar ve sanayici için benzer bir mod-
ele ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü KGF bu du-
rumu karşılayamaz fonksiyondadır. Bizler, 
yerelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni ve 
sistematik bir destek mekanizması 
oluşturulmasını veya KGF’nin bu hususta 
dönüştürülmesini talep etmekteyiz. 
 
ULUSAL VE ULUSLARARASI 
PAZARA ERİŞİM VE TUTUNMA 
 
İlimiz ile İran arasında yaklaşık 300 Km’lik bir 
sınır vardır. Ancak sınır ülke olan İran ile ticari 
faaliyetlerimiz yeterli düzeye ulaşamamıştır. 
İran’a ürün satmamızın yanı sıra, turizmden zi-
yade ticari ilişkilerimizi güçlendirmemiz ge-
rekmektedir. Sınır ticareti daha 
aktifleştirilmelidir. 
Serbest Bölge veya Ortak Sanayi Bölgesi 
kurulması, lojistik merkezinin kurulması böl-
gede canlılık oluşturacaktır. 
Ulusal ölçekte olmasa da en azından sınır böl-
geleri itibariyle ticari alış-veriş anlaşmaları 
sektörel ve ölçeksel bazda yapılmalıdır. 
112 milyon gibi devasa bir maliyetle modern 
hale getirilen Kapıköy Sınır Kapısının 24 saat 
esaslı transit geçişe açılması gerekmektedir. 
Dış ticaret ile iştigal eden tüccarın diğer 
sıkıntıları çözüme kavuşturulmalı bu noktada, 
bu sektörün özel olarak ele alınması gerek-
mektedir. 
 
İRAN BANKALARININ 
İLİMİZDE ŞUBE AÇMASI 
 
Modernizasyonu tamamlanarak 2019 yılında 
hizmete açılan Kapıköy Sınır Kapısı ülkemizin 
önemli sınır kapılarından biri haline gelmiştir. 
1000’ i aşkın ithalatçı üyemiz İran ile önemli 

bir ticaret gerçekleştirmektedir. Bunun yanı 
sıra Odamıza çok sayıda İran menşeli firma 
kayıtlıdır.  2019 yılı itibari ile İran ile Van ili 
arasında; 23 milyonu ihracat, 57 milyonu itha-
lat olmak üzere toplamda 80 milyon dolar bir 
dış ticaret hacmi oluşmuştur. Yine yıllık olarak 
400 bini aşkın İranlı turisti ilimizde 
ağırlanmaktadır. Ayrıca İranlıların turizmde ili-
mizi tercih etmesi ve İran açısından Avrupa’ya 
açılan ilk kapı olmamızda önemli etkenler 
arasında yer almaktadır. Bu ticaret ve turizm 
hacmine rağmen ilimizde İran Bankalarına ait 
şubeler yoktur. Banka şubeleri açılması duru-
munda İran ile yapılan ticaret hacminde bir 
artış gerçekleşecektir. Banka şubeleri 
olmaması özellikle İran ile ticaret yapan üyele-
rimizin %6 lık bir Kredi Kaynak Destekleme 
Fonu (KKDF) oranı ödemelerine neden ol-
makla birlikte ödemelerin peşin yapılması ve 
güvenilir olmayan aracılara elden yapılmasına 
neden olmaktadır 
 
EXİMBANK 
 
İlimizde 1000’i aşkın aktif dış ticaret firması 
bulunmakta, bu firmaların ihracat potansiyelle-
rinin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine 
katkılarının artması için desteklenmesi gerek-
mektedir. Bu çerçevede ilimizde Eximbank 
temsilciliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Odamız 
tarafından Eximbank ile yapılan yazışmalarda 
olumlu sonuç alınamamıştır. Zat-ı âlilerinizden 
bu hususta destek talep etmekteyiz. 
 
FİZİKİ ALTYAPININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ 
 
Bölgemizde altyapı büyük bir eksikliktir. Son 
17 yıl içerisinde Ak Parti hükümetleri 
tarafından önemli altyapı çalışmaları 
yapılmıştır. Bu yatırımların daha anlamlı hale 
gelmesi için bölgemizde KSS, OSB, İŞGEM 
vb. sanayi alanlarının altyapı ihtiyaçları ta-
mamen kamu tarafından sağlanmalıdır. 
Örneğin yeni kurulan bir OSB’nin aidat, elek-
trik dağıtımı vb. gelirlere hemen sahip 
olamayacağından, kendi sürdürülebilirliğini 
sağlaması ve alınan kredileri başlangıç 
aşamasında ödemesi neredeyse imkânsızdır. 
 
DEFTERDARLIK BİNASI 
 
Vergi Dairesi, Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, 
Muhasebe Müdürlüğü, Hazine Avukatlığı, 
Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık 
Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü birimlerinin 
yer aldığı; 1 milyon 123 bin 784 yurttaşın nü-
fusunu oluşturduğu ve yaklaşık 27 bin mükel-
lefi olan bir ilin Defterdarlığını 2011 yılında 
meydana gelen depremler nedeniyle kentin yü-
künü kaldırmayan kiralık binalarda hizmet ver-
mek zorunda kalmıştır. Son süreçte, 7 katlı 14 
bin 528 m2 kapalı alana sahip bir yapıya 
kavuşmak üzere inşa süreçleri devam etmekte-
dir. Bu binanın tefrişatının tamamlanması ve 
personel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep et-
mekteyiz. 
 

TEKEL BİNASI 
 
Van’ın tarihi mimarilerinden biri olan eski 
tekel binası yıllardır atıl durumdadır. Kent 
merkezinde kültürel ve tarihsel geçmişimizi 
sergileyebileceğimiz bir alanın olamayışı 
büyük bir eksiklik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bahse konu eski tekel binasının 
kültür evi yapılmasını arzulamaktayız. Bu yapı 
kentin turizm potansiyelini etkileyecek ve kent 
kimliği hususunda faydalar sağlayacaktır.  
 
HAZİNE ARAZİLERİ 
 
Van şehri coğrafik olarak İstanbul’dan 4 kat 
büyüktür. Özel sektörü sürece dâhil edecek bir 
yaklaşım ve değerlendirilebilmesi durumunda 
sadece hazine arazilerinin üretime 
kazandırılması ile bu ölçekte 10 Vilayeti 
ayakta tutabiliriz. Hazine arazilerinin özellikle 
sektörlerin kümelenmesi hususunda 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu girişim 
gerek arazilerin kullanımı gerekse ticari faa-
liyetlerin entegrasyonu noktasında modern bir 
şehrin oluşmasını ve ticaretin kolay ve 
ulaşılabilir mekânlarda yapılmasını 
sağlayacaktır. 
 
DEVLET DESTEKLERİ/MEVZUATA 
DAİR SORUNLAR 
 
6.Bölge teşvik desteklerinde minimum 500 bin 
TL sabit yatırım tutarı koşulu KSS’lere uygun 
olarak revize edilmelidir. KSS’lerde düşük 
sabit yatırım tutarlarıyla yatırımlar 
gerçekleştirildiğinden KSS’ler bu destekten 
çoğu zaman faydalanamamaktadır. 
İşletmelerin kuruluş aşamasında; vergi, teşvik 
ve ruhsat gibi konulara ilişkin ciddi bir bürok-
rasi zincirinin bulunması ve genel anlamda bü-
rokrasinin ağır işlemesi büyük bir sorun teşkil 
etmektedir. Bürokrasinin azaltılması husus-
unda hükümetimizin uygulama etkinliklerini 
revize etmesi gerekmektedir.  
Olası kur dalgalanmasında fırsatçı ve 
stokçuların türemesi ekonomiye zarar ver-
mektedir.  Sadece satıcılara değil imalatçılara 
da fiyat denetimi getirilmelidir. Üreticilerin ve 
aracı firmaların stok fırsatçılığı önlenmelidir. 
Resmi tefecilik yapan factoring firmalarının 
kapatılması yerelde gizli tefecilik yapan 
kişilerin belirlenerek cezalandırılması ivedi ön-
lemlerin başında gelmelidir. 
Kamu tarafından üreticilere elektrik ve 
doğalgaz enerji desteği sağlanmalıdır.(Geri 
kalmış illerde 5084 Sayılı Kanun 
kapsamındaki enerji desteğinin tekrar 
sağlanması). 
Elektrik, doğalgaz gibi maliyet unsuru olan 
birçok kalemin fiyatı istikrara 
kavuşturulmalıdır.  
Van Gölü’nden feribotlarla taşınan vagonlar 
yük taşımacılığının etkin, verimli ve ucuz 
yapılmamasına neden olmaktadır. Van Gölü 
Kuzey Demiryolu Hattı Projesi ivedilikle 
başlatılmalıdır. 
Firmalara işletme sermayesi desteği faizsiz 
kredi olarak sağlanmalıdır.










