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Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesi ve Bahar 
Kalkanı olarak adlandırılan operasyonuna 
destek verilmesi adına, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 81 
ilde ortak açıklama ile destek verildi. 
 
Van'da, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van 
TSO) ev sahipliğinde yapılan açıklamaya 22 
STK katılım sağladı. Van TSO’nun ev 
sahipliğinde bir araya gelen STK'lar opera-
syon için destek açıklaması yaptı. Van 
buluşmasında ortak açıklamayı okuyna Van 
Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı 
Takva, askere yapılan hain saldırının kabul 
edilemez olduğunu söyledi. 
 
Türkiye’nin rejime gereken cevabını 
verdiğini de söyleyen Takva, 22 STK adına, 
'Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele 
eden devletimizin ve kahraman ordumuzun 
yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak 
her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülke-
mizi korusun, milletimizin birliğini ve 
dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer 
kılsın.' Dedi. 
 
Başkan Necdet Takva, yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 'Şu an 81 İl’de Türkiye’nin 
önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sen-
dika konfederasyonu ve sivil toplum 
kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı 
yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde mille-
timizin ve devletimizin yanında durduk. 
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek 
hareket ettik. Bugün de, İdlip’te gerçekleşen 
hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteri-
yoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği 
ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlen-
dikleri görevde şehit olan tüm kahraman as-
kerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim 
şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin, 
yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza 
acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı 
sağ olsun.'  
 
"BU SALDIRI, ASLA  
KABUL EDİLEMEZ" 
 
İdlib’teki askerlerin, hem ülke sınırlarını 
hem de mazlumları korumak için orada 

olduklarını söyleyen Takva,  
 
“Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbin-
lerce sivilin zalimce katledilmesine, 
milyonların evinden, toprağından sürülme-
sine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve 
huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek 
çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar 
sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasi-
bini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini 
değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile 
topraklarından eden, canlarına kasteden, 
zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Su-
riye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma 
sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, 
yapılan anlaşmalara uymayarak, askerleri-
mizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, 
asla kabul edilemez.' Şeklinde konuştu. 
 
"TERÖR ÖRGÜTLERİNE VE  
DESTEKÇİLERİNE GEREKEN CEVAP 
VERİLMİŞTİR!" 
 
 Takva konuşmasının devamında şunları 
söyledi: “Dolayısıyla, masum insanları kat-
leden ve ülkemizin güvenliğine de açık 
tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı 
sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kül-
türel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden 
kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama 
hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani 
sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Or-
dusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgüt-
lerine ve destekçilerine gereken cevabı en 
güçlü şekilde vermiştir.' 
 
TAKVA: CENABI HAK 
ORDUMUZU MUZAFFER KILSIN 
 
Dün itibari ile başlayan “Bahar Kalkanı” 
harekâtına dikkat çeken Takva, “Elbette bu 
acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini 
ödeyecektir. Bu bedeli ödemeye de 
başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, 
her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. 
Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri 
ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de 
birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, 
sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin 

menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. 
Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde 
biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin 
tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil 
Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın 
altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı 
şekilde mücadele eden devletimizin ve 
kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak 
her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. 
Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin 
birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordu-
muzu muzaffer kılsın.' Diye konuştu. 
 
22 AYRI STK TOPLANDI 
 
Van TSO öncülüğünde düzenlenen basın 
açıklamasına 22 STK katıldı. Bu STK’lar ise 
şunlar 'Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği adına Şeref Gültepe. Türkiye Emek-
liler Derneği adına İhsan Akdeniz. Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu adına Abdullah 
Efeoğlu. Memur Sendikaları Konfedera-
syonu adına Mehmet Ali Uca. Müstakil Sa-
nayici ve İşadamları Derneği adına Muzaffer 
Bakan. Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu adına Mehmet Aslan. Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu adına 
Çetin Karaduman. Türkiye Genç İşadamları 
Konfederasyonu adına Vail İnan. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Selim Kartal. Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına Naif 
Balandi. Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu adına İsmet Gültepe. Türkiye 
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfedera-
syonu adına Suat Sayıcı. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Van TSO ve Van Ticaret 
Borsası. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Kadın Girişimciler Kurulu adına Pınar Gülle. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç 
Girişimciler Kurulu adına Hakan 
Perihanoğlu. Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği adına Süleyman Güler. Türk Sanay-
ileri ve İş İnsanları Derneği adına Müslüm 
Erbay. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
adına Cevdet Özgökçe. Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği adına Alpaslan Kıran. Van 
Mermerciler Kooperatifi adına Hasan 
Akdağ. Van Geri Dönüşümcüler KOOP 
adına Ömer Doğan. Gıda Toptancıları Sitesi 
adına Cengiz Öztopçu.'

BAHAR KALKANINA DESTEK
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü 
arasında “Mentörlük İşbirliği Protokolü” 
imzalandı. 
 
Protokol kapsamında orta yüksek ve yük-
sek teknoloji alanlarında faaliyet gös-
teren ve KOSGEB tarafından İleri 
Girişimci Destek Programı kapsamında 
desteklenen işletmelere mentörlük veril-
mesi amaçlanıyor. 
 
Van TSO Miyazaki Salonu’nda 
gerçekleştirilen işbirliği protokolü Van 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva ile KOSGEB Van 
İl Müdürü Bilal Emre Yörük tarafından 
imzalandı. Yapılan protokolün ardından 
konuşan Van TSO Başkanı Necdet 
Takva, işbirliğinin tüm üyelere hayırlı 
olmasını diledi. Van TSO ile 
işbirliklerinin 22 yıllık kardeşlik huku-
kuna dayandığını belirten KOSGEB Van 
İl Müdürü Bilal Emre Yörük, “KOSGEB 
ile Van TSO bu kentin ekonomisi adına 
çok önemli birer paydaş kuruluşlardır. 
1998 yılında dönemin Sanayi Bakanı 
Vanlı hemşerimiz Sayın Yalım Erez’in 
teveccühleri ile kurulmuş ve kurulduğu 
günden bugüne dek hükümetimizin KO-
Bİ’lere verdiği destekler ve hizmetler su-
narak bölgedeki KOBİ’lerin önemli 
destecisi ve hamisi haline gelmiştir.” 
Dedi. 
 
“VAN TSO İLE BİRÇOK 
İŞBİRLİĞİ YAPTIK” 
 
KOBİ’lerin en önemli meslek 

kuruluşlarından bir tanesinin Van Ticaret 
ve Sanayi Odası olduğunu ifade eden 
Yörük şunları söyledi: “Bu bağlamda 
ortak amaçlarımızın en önde gelen 
hedefi, ilimizdeki KOBİ’lerimizi, 
girişimcilerimizi yenilikçi, teknolojik ve 
rekabetçi yapıya ulaştırarak ekonomik ve 
sosyal kalkınmadaki paylarını 
artırmalıdır. Bu çerçevede KOSGEB Van 
Müdürlüğü’nün kurulduğu 1998 yılından 
bugüne dek Van TSO ile birlikte birçok 
çalışma ve işbirliği gerçekleştirilmiştir.” 
 
İl Müdürü Yörük Van TSO ile bugüne 
kadar yapılan ortak çalışmaları şöyle 
sıraladı: 
 
* Van OSB’nin kuruluşunda yer alan 
yatırımcılarımıza, Van Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliği ile yatırımcılarımıza ön fi-
zibilite hazırlanması çalışmaları, 
* Van TSO önderliğinde düzenlenen Van 
Asya İpekyolu Fuarı’nda yer alan 
KOBİ’lerimize katılım desteklerinin 
sağlanması, 
* Van OSB’nin kuruluşu yapıldığı dö-
nemden günümüze ilimizdeki 
yatırımcıların imalat, sanayi, teşviki 
amacıyla KOSGEB ve Van TSO 
işbirliğinde yurt içi ve yurt dışı iş gezisi 
programların yapılması, 
 
* KOBİ’lerimizin E-Ticaret imkanlarına 
kavuşması, internet hizmetlerine 
erişebilmesi teminen 2001 yılında Van 
TSO bünyesinde internet kıraathanesinin 
(ofisinin) kurulması, 
* İlimizde yaşanan deprem felaketinde 
büyük bir işbirliği ve gayret ile ilimizde 
durma noktasına gelen ekonomimizin 
canlandırılması amacıyla Van ili acil des-

tek kredisi çalışmaları başlatılmıştır. 
İşbirliği kapsamında Van TSO yerleşkesi 
içerisinde konteynerlerde mobil hizmet 
noktaları ile 6100 işletmeye 368.000.000 
lira 0 (sıfır) faizli kredi imkanı 
sağlanması, 
 
* KOBİ’lerimizin KOSGEB destek ve 
hizmetlerinde daha rahat erişebilmesini 
sağlamak amacıyla Van TSO bünyesinde 
KOSGEB temsilciliğinin açılması, 
* İlimizde girişimci havuzunun 
genişlemesi, girişimcilik kültürünün 
yaygınlaşması ve daha fazla 
girişimcimizin olması adına önemli bir 
hizmet olan, uygulamalı girişimcilik, 
eğitimlerinin verilmesine Van TSO ile 
işbirliğinin yapılması gibi örnek birçok 
çalışma ve işbirliği yürütülmüştür. 
 
YÖRÜK: VAN TSO’YA  
TEŞEKKÜR EDERİZ 
 
“Van TSO bu kentin ticari ve ekonomik 
yaşantısının önemli bir hafızasıdır” diyen 
Yörük konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Bu çerçevede geçmiş ekonomik tecrü-
belerin, günümüz ve gelecek nesil 
girişimcilerine aktarılması büyük bir 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda 
odamız bünyesindeki basiretli, tecrübeli 
ve bir birinden kıymetli tacirlerimizin 
bilgi deneyimlerinden yararlanabilmek 
adına ileri girişimcilik desteği kullanacak 
girişimcilerimize mentörlük hizmetleri 
işbirliği içerisinde verilebilmesi 
sağlanmasıdır. Bizlere kapılarını her 
daim büyük özveri ve samimiyetle açan 
Van TSO’ya, Yönetim Kurulu Başkanı 
Necdet Takva ve yönetimine 
teşekkürlerimizi sunarız.”

'22 YILLIK KARDEŞLiK HUKUKU' 



4

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Veysel 
Parin ve Serdar Balandi ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Van Genç Girişimciler İcra Kurulu 
(GGK) Başkanı M. Seyhan Demir ve 
üyeleri ile Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (DAKA) Yatırım Uzmanı 
Özgün Cümandür İstanbul’da Face-
book İstasyon Merkezi ve İstanbul 
GGK’yı ziyaret etti.  
İlk olarak Facebook İstasyon Merke-
zini ziyaret eden heyet, burada Hab-
itat Başkanı Sezai Hazır ve Topluluk 
Merkezleri Direktörü İsmail Metin ile 
bir araya geldi. Merkezde incelemel-
erde bulunan heyet, Van’da hayata ge-
çirilecek olan Bölgesel Topluluk 
Merkezi’nin detaylarını görüştü. Zi-
yarette, Topluluk Merkezinde sunulan 
birbirinden farklı programlar 
aracılığıyla bireylerin, işletmelerin ve 
STK’ların dijital dünyada kendilerini 
geliştirebilmeleri ve büyümeleri için 
sağlanacak destek ve projeler 
görüşüldü. 
 
Ardından TOBB Van Genç 
Girişimciler Kurulu (GGK), İstanbul 
Genç Girişimciler Kurulu’nu ziyaret 
etti. 

İstanbul GGK Başkanı Kemal Kara-
bel ve İcra Kurulu üyeleri ile bir araya 
gelen Van Genç Girişimciler Kurulu 
İcra Kurulu üyeleri, burada ortak bir 
toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Sa-
nayi Odasında gerçekleştirilen 
toplantıda Van ile İstanbul Genç 
Girişimciler Kurulu’nun ortak hayata 
geçireceği projelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. TOBB İstan-
bul GGK Başkanı Kemal Karabel, 
Van Genç Girişimciler Kurulu’na zi-
yaret ve ortak toplantıdan dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 
Van GGK Başkanı M. Seyhan Demir 
ise ev sahipliğinden dolayı 
teşekkürlerini iletti.  
 
Gerçekleştirilen ziyarette, TOBB Van 
Genç Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanı M. Seyhan Demir, Genç 
Girişimciler İcra Kurulu Başkan 
Yardımcıları Musa Güneş ve Mete 
Karam, Genç Girişimciler İcra Kurulu 
üyeleri; Özge Ersezer, Lokman Kaval, 
Necdet Alıcı, Rıdvan Bilen, Hamza 
Ömer Yılmaz ve Sercan Orhun ile 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(DAKA) Yatırım Uzmanı Özgün Cü-
mandür yer aldı.

VAN TSO HEYETi 
FACEBOOK 
iSTASYONU'NDA! 

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 
Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van 
Şubesinin açılışına katıldı. 
 
Burada bir açılış konuşması yapan Van 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Takva, girişimci sayısının ve vergi mükel-
lefi sayısının arttırılması gerektiğini altını 
çizdi. Takva, “Girişimci sayısını, mükellef 
sayısını ve maaş verenlerin sayısını 
arttırmamız, maaş alanların sayısını ise 
azaltmamız lazım. Eğer bir ülkede maaş 
verenlerin, vergi verenlerin sayısı, maaş 
alanların ve vergiyi tüketenlerin sayısından 
az ise o ülke batar. Bu kadar net. Van’da 
bir milyon 150 bin kişi yaşıyor. Yaklaşık 
30 bin vergi mükellefi, odamıza bağlı 7 bin 
aktif iş insanı var. Bu adamlar vergi ver-
dikleri, istihdam oluşturdukları, insanları 
çalıştırdıkları, her türlü kazayı, belayı 
kendi ticari hayatlarında tek başına 
karşılayabildikleri için kıymetlidir.” Dedi. 
 
ASRİAD’ın Van’da olmasının önemli 
olduğuna işaret eden Başkan Takva şunları 
söyledi: “Bu, Van için en önemli faaliyet-
lerinden bir tanesi. Her zaman ASRİAD’ın 
Van ilinde gerçekleştireceği faaliyetlerde 
yardımcı ve destekçi olacağız. Şu anda bu-
rada olmalarının çok değerli olduğunu 
düşünüyorum.” Yapılan konuşmaların 
ardından program, hediye takdimi ve kur-
dele kesimi ile sona erdi.

TAKVA: 
ASRiAD’IN 
BURADA 

OLMASI ÇOK 
DEĞERLiDiR
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'A SINIF' HiZMET STANDARDI BiR KEZ DAHA TESCiLLENDi
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
çerçevesinde, Türk Loydu tarafından 
denetimleri yapılan Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası, denetimleri başarı ile atlata-
rak, A Sınıfı Oda statüsünü korudu. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu ve Akreditasyon İzleme Komitesi 
Üyeleri Eren Görsel Görmen ve Necip 
Oflas, akreditasyon sürecine ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 
 
Eren Görsel Görmen: 
Başarının haklı gururunu yaşıyoruz 
 
Van TSO Yönetim Kurulu ve Akredita-
syon İzleme Komitesi Üyesi Eren Görsel 
Görmen;   “Van Ticaret ve Sanayi Odası, 
son yapılan denetimler neticesinde bugün 
Türkiye’nin sayılı Ticaret ve Sanayi 
Odaları arasına girerek, her geçen gün 
hizmet standartlarını yükselttiğini ve 
uluslararası standartlarda hizmet üretme 
kapasitesine ulaşmış bir oda olduğunu bir 
kez daha ispatlamıştır. 2016 Yılında 
yapılan denetimler neticesinde ilk defa A 
sınıfı Oda statüsünü kazanmıştık. Üç yıl 
aradan sonra yapılan denetimlerde, 13 
ana başlık ve 103 alt başlık üzerinden de-
netlendik. Bu başlıklar arasında mevzuat, 
mali yönetim, insan kaynakları, üye 
ilişkileri, haberleşme, bilgi teknolojileri, 
politika ve uluslararası ilişkiler gibi bir-

çok konu yer alıyor.  Ayrıca son denetim-
lerde gördük ki A Sınıfı Oda statüsünü 
korumak artık çok zor. Ancak biz zoru 
başararak, 65 puan üzerinden 61 puan 
aldık” dedi. 
 
Görmen, “Akreditasyon süreci zorlu bir 
maraton. Denetimlerde son 3 yıllık 
performansınız ve sunduğunuz hizmet-
lere bakılıyor. Van TSO olarak son 3 yıl 
içinde ortaya koyduğumuz tüm hedeflere 
iş planında yer verdiğimiz stratejilerle 
ulaştık. Tabi bu hedeflere ulaşırken 
paydaşlarımızın da büyük katkısı oldu. 
Süreç içerisinde iç ve dış paydaşlarımızla 
50’nin üzerinde toplantı gerçekleştirdik. 
Sürecin her aşamasını kamuoyu ile 
paylaştık. Herkesin görüşünü önemsedik. 
Bugün ulaştığımız bu başarı ve gurur bu 
kentte yaşayan herkese aittir.” dedi. 
 
Necip Oflas: 
Bu sonuç bizim karnemizdir 
 
Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Van TSO Yönetim Kurulu ve Akre-
ditasyon İzleme Komitesi Üyesi Necip 
Oflas, “çalışmalarımızın ve emeğimizin 
karşılığını almanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Süreç içerisinde 
paydaşlarımızla birlikte hazırladığımız 
stratejik plan ile kentimizin sosyo-ekono-
mik gelişimine katkı sunacak hedefleri 

ortaya koyduk. Görevde bulunduğumuz 
süre içerisinde hizmet kalitemizi sürekli 
üst seviyelere taşıma gayreti içerisinde 
olduk. Oda Başkanımız Necdet TAKVA, 
sosyal medya aracılığı ile yaptığı 
paylaşımlarda sürekli Türkiye’nin en iyi 
odalarından biri olduğumuzu ifade edi-
yordu. Bugün bu söylemin ne kadar 
doğru olduğunu görüyoruz.” dedi. 
 
Necip Oflas, “Akreditasyon çok önemli 
bir konu.  Bunun da sınıflandırılması var. 
A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı odalar var. 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği aşağı 
yukarı Türkiye’deki tüm oda ve borsaları 
bu sürece müdahil etti. Bizde üçüncü 
dönem akredite olan odalardan bir tanesi-
yiz. O dönem Türkiye’de ilk 50 oda-
borsa içindeydik. O zaman sınıflandırma 
yoktu. Sonrasında sayı artınca belli bir 
statüye oturttular ve zorlaştırdılar. 
Odaların kanunla belirlenmiş görevleri 
var. Ancak bunun dışında yapılan 
çalışmalara, hayata geçirilen projelere ve 
toplumsal meselelere karşı 
duyarlılığınıza da bakılıyor. Bugün Tür-
kiye’deki tüm oda ve borsalar zaten yasa 
ile belirlenmiş görevlerini yerine getiri-
yor. Asıl konu az önce bahsettiğim gibi 
kente ve ülkeye kazandırdığınız vizyon 
ve katma değerdir. Bizde Van TSO ola-
rak bunu başardık. Emeği geçen, katkı 
sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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TAKVA: BiRÇOK SORUNU 
BERABERiNDE GETiRMEKTEDiR 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van 
TSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Necdet Takva, son dönemde 
yaşanan üç konu hakkında bir 
basın açıklaması yaptı. 
 
Başkan Necdet Takva'nın basın 
açıklaması: 
 
'Koronavirüs salgını nedeniyle 
zorlu bir süreçten geçmekteyiz. 
Dünya genelinde yaşanan bu 
'küresel kriz' sürecinde, devletin, 
milletin, reel sektörün ve finans 
kesiminin ele el vermesi ve bir-
likte yol alması gerekliliği bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. 
 
Devletimiz tarafından salgının 
ülkemizde görünmesi ile birlikte 
birçok alanda tedbirler alınmıştır. 

Ancak ekonomik destek paketle-
rinde yapılan sektörel ayrımlar 
birçok sorunu beraberinde getir-
mektedir. Unutulmamalıdır ki te-
darik zinciri bir bütündür. Ve bu 
zincir sektörel ayrımı mümkün 
kılmamaktadır. Bunun için gerek 
devletimiz gerekse finans 
kuruluşları tarafından açıklanacak 
destekler tüm sektörleri 
kapsamalıdır. 
 
İkinci bir konu ise bilindiği üzere 
devletin aldığı tedbirler 
kapsamında bir takım işyerlerinin 
faaliyetlerine ara verilmesi söz 
konusu olmuştur. Faaliyetlere ara 
verilmesi nedeniyle başta kira 
ödemeleri olmak üzere personel 
giderlerinin karşılanması nere-
deyse imkansız bir hal almıştır. 

Özellikle ilimizde kamu kurum ve 
kuruluşları, bazı AVM yönetimleri 
ve mülk sahipleri kira ödemeler-
inde kolaylıklar sağlamıştır.  
 
Bu uygulamalarından dolayı 
teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.  
Odamız da kiracılarına yönelik 
iyileştirici adımlar atmış ve bu 
adımlar devam edecektir. Bu sü-
reçte başta küçük esnafımız olmak 
üzere, işletmelere destek 
sağlamak amacıyla kiralarının 
dondurulması, personel, SGK gid-
erlerinin devlet tarafından üstle-
nilmesi ve çalışan maaşlarının 
işsizlik fonundan karşılanması ge-
rekmektedir ve mülk  sahiplerinin 
de süreci iyi analiz ederek, sürdü-
rülebilir bir ticari hayatın 
gerekliliği için kiracılarına yapıcı 
bir tavır sergilemeleri önem arz 
etmektedir. 
 
Üçüncü olarak ise bu dönemde 
yapılan ihalelerin şeffaf ve herkesi 
kapsayacak şekilde hayata geçiril-
mesi gerekliliğini ifade etmek isti-
yoruz. En son Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan tek-
stil ihalesi şartnamesi şeffaflığı ve 
kapsayıcılığı ortadan kaldıran bir 
durumu ifade etmektedir. 
Yapılacak ihalelerde şartnamelerin 
gözden geçirilerek rekabet ve 
kapsayıcılığın öncelenmesi gerek-
mektedir. 
 
Toplumun her ferdini zorlayan bu 
süreçten el ele vererek, 
dayanışmayı ve paylaşmayı gü-
çlendirerek, şeffaf ve adil bir yö-
netsel anlayışla çıkacağımıza 
inanıyoruz.'
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN 
TSO) Yönetim Kurulu, dünya 
genelinde yaşanan ve ekonomide 
yavaşlamaya yol açan korona virüs 
nedeniyle ekonomik daralma mey-
dana geldiğini duyurdu. 
 
VAN TSO Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan açıklamada, ko-
rona virüsün dünya çapında 
yaygınlaşmasıyla birlikte birçok 
ülkenin içine kapanmaya başladığı 
belirtilerek, 'Dünya genelinde 
yaşanan ve ekonomide 
yavaşlamaya yol açan Koronavirüs 
nedeniyle ekonomik daralma mey-
dana gelmiştir. 
 
Koronavirüsün dünya çapında 
yaygınlaşmasıyla birlikte birçok 
ülke içine kapanmaya başlamış, 
bazı ülkeler olağanüstü hal ilan 
etmiş, seyahat engelleri uygulan-
maya, konferans, panel, toplantı ve 
tatil rezervasyonları iptal edilmeye 
başlanmış, finans piyasaları sert 
düşüşler yaşamış, ülkeler arası ti-
caret azalmış hatta bazı ülkelerle 
yapılan ticaret durma noktasına 
gelmiştir. 
 
Virüs Çin, İran ve İtalya’da ciddi 
sayıda ölümlere yol açmış, Türki-
ye’de az sayıda vaka tespit edilmiş 
olmakla birlikte, devlet tarafından 
önemli ve yerinde tedbirler 
alınmaya başlanmıştır. Bölgemizi 
yakından ilgilendiren İran ve Irak 
sınırının kapatılması ile Türkiye 
için yaklaşık 17 milyar dolarlık ti-
caret tehlikeye girmiştir. Gümrük 
kapılarındaki geçişlerin 
durdurulmasının ardından birçok 
firma hâlihazırda komşu ülkelerle 

olan ticari ilişkilerinde verilen satış 
veya alım taahhütlerini ve temrin-
lerini yerine getiremeyecek duruma 
gelmiştir. 
 
Bununla beraber İçişleri Bakanlığı 
tarafından yayınlanan genelge 
kapsamında 81 ilde, tiyatro, 
sinema, gösteri merkezi, konser sa-
lonu, nişan/düğün salonu, 
çalgılı/müzikli lokanta/kafe, ga-
zino, birahane, taverna, kahvehane, 
kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, 
nargile salonu, nargile kafe, inter-
net salonu, internet kafe, her türlü 
oyun salonları, her türlü kapalı 
çocuk oyun alanları (AVM ve lo-
kanta içindekiler dahil), çay 
bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, 
yüzme havuzu, hamam, sauna, 
kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor 
merkezlerinin faaliyetleri geçici bir 
süreliğine durdurulmuştur. 
 
Yurt genelinde birçok sektörde 
satışların ve tahsilatların 
yavaşlaması nedeniyle zincirleme 
bir nakit darlığının doğması da 
olasılık haline gelmiştir. Bu çerçe-
vede şirketlerin birbirlerine olan 
borçlarını ödeyememeleri söz ko-
nusu olabileceği gibi Devlete öden-
mesi gereken vergilerin de 
ödenmemesi söz konusu olabile-
cektir. Sürecin devamı halinde 
işten çıkarmalarla karşı karşıya 
kalınacağı gibi, işletmeler kirasını, 
vergi ve SGK ödemelerini ödeye-
meyecek duruma gelebilecektir. 
Dolayısıyla salgın hastalık yaşamın 
tüm katmanlarını etkileyecektir. 
Özellikle Van gibi ekonomisi daha 
çok hizmet sektörüne dayanan 
kentlerde ekonomik sıkıntılar daha 

çok baş gösterecektir.  Yaşanan kri-
zin ekonomik bir çöküntü 
yaratmaması için vergi ödemeler-
inden, borç ertelemelerine ve yeni 
kaynak imkânına kadar geniş 
kapsamlı bir destek paketinin dev-
reye sokulması gerekmektedir. 
 
Salgın hastalığın mücbir sebep ola-
rak sayılması ve hastalıktan etki-
lenen bölge, sektör veya 
mükellefler için mücbir sebep hali 
ilan edilmeli, vergi, SGK primleri 
ve krediler için faizsiz erteleme 
imkanı sağlanmalıdır. 
 
Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu 
dönemde üyelerimizin faaliyetle-
rini kolaylaştıracak en iyi hizmeti 
sunmak amacıyla Van Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak üzerimize 
düşen sorumluluk doğrultusunda 
elimizden gelen çabayı 
göstereceğiz. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
Nisan ayının sonuna kadar oda 
üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda oda kayıt belgesi ve 
faaliyet belgesini ücretsiz olarak, 
yine talepleri doğrultusunda tüm 
tescil işlemlerini üyelerimizin be-
lirtecekleri adreste yapacağımızı 
odaya gelmelerine gerek 
olmayacağını bildirmek isteriz. 
Hep birlikte her zamankinden daha 
da çok çalışarak, omuz omuza ver-
erek, devletimizin etkin önlemleri 
ve desteğiyle bu günleri de 
aşacağımıza gönülden inanıyor; 
salgının ülkemizde tek bir can 
kaybına dahi mahal vermeden 
etkisini yitirmesini temenni 
ederiz.' denildi.

GENiŞ KAPSAMLI DESTEK PAKETi
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Van Ticaret ve Sanayi 
Odası, kentin en işlek cad-
delerinde yaya ve araç 
geçişine kısıtlama getiril-
mesiyle ilgili bir açıklama 
yaptı. 
 
Açıklamada; 
 
'Tüm dünyayı etkisi altına 
alan Koronavirüs (Covid-
19) pandemisiyle mücadele 
kapsamında Türkiye gene-
linde alınan tedbirler 
kapsamında, Van Valiliği İl 
Umumi Hıfzıssıhha Ku-
rulu, Cumhuriyet Caddesi-
İkinisan kavşağına kadar, 
Maraş Caddesi-Semaverli 
kavşağa kadar olan bölümü 
trafik ve yaya geçişine 
bugün saat 14.00 itibariyle 
kısıtlama kararı almıştır. 
 
Karar gereği kısıtlama bu-
lunan caddelere zorunlu 
haller dışında araç ve 
yayaların girmesi 

kısıtlanmıştır. Caddelere 
giriş-çıkışlar polis kontro-
lünde gerçekleştirilerek, 
trafik akışı transit 
sağlanacak. Araçlar cad-
dede yolcu indirip bindir-
meyecek. Kısıtlama 
bulunan caddeye zorunlu 
olarak giren vatandaşlar, 
çıkışta yaptıkları işlemleri 
belgeleyeceklerdir. 
Yaptıkları işlemleri belge-
leyemeyen vatandaşlara, İl 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 
kararı gereğinde 3 bin 150 
TL idari para cezası 
uygulanacaktır. 
 
Alınan kararlar, İstanbul 
başta olmak üzere diğer il-
lerden ilimize gelen, 
sonrasında ilimizde de 
yayılmaya başlayan Covid-
19 tehlikesini kontrol 
etmek kapsamında 
alınmıştır. Bu karar bir 
cezalandırma değil, tedbir 
amaçlıdır. Alınan tedbirlere 

ve kararlara vatandaşımızın 
sağduyulu bir şekilde 
yaklaşması ve hassasiyetle 
uygulaması en büyük te-
mennimizdir. 
 
Ayrıca; Cumhuriyet ve 
Maraş caddelerine 
girişlerde uygulanacak 
kısıtlama kararının ticari 
hayatı olumsuz etkile-
memesi ve caddelerde bu-
lunan esnafın durumunu 
derinleştirmemesi için 
cadde girişlerinde güvenlik 
noktalarında vatandaşların 
ateş ölçer ile ateş ölçtüre-
rek, maske ve koruyucu 
tedbir alıp almadıkları kon-
trol edilerek görece bir ser-
bestlik sağlanacaktır. 
İlimizde hayata geçirilecek 
bu uygulama ile 
tüccarımızın mağduriyet 
yaşamaması en büyük te-
mennimizdir.' Denildi.

'BU KARAR BiR CEZALANDIRMA DEĞiL!'








