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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 
işbirliğinde düzenlenen 'Girişimcilik 
Eğitimi'ni tamamlayan kadın girişimciler 
için sertifika töreni yapıldı. 
 
Van TSO Rifat Hisarcıklıoğlu Salonunda 
düzenlenen törende 22-25 Aralık 2019 
tarihleri arasında Girişimcilik Eğitimine 
katılan 24 kadın girişimci sertifikasını 
aldı. Gerçekleştirilen törende konuşan 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 
girişimciliğin 3 temel faktörünün yete-
nek, cesaret ve bilgi olduğunu söyledi. 
 
Takva şöyle konuştu: “Bu faktörleri 
içinde barındırarak bu eğitime katılan 24 
kadın arkadaşımız, bugün itibari ile iş 
kurmak üzere ehliyetlerini almış bulun-
maktalar. Odamız tarafından bugüne 
kadar yaklaşık 55 Girişimcilik eğitimi 
düzenlenmiş yaklaşık 1650 kişiye 
girişimcilik sertifikası verilmiştir. Ancak 
eğitimler sonrasında işyeri açma verile-

rine bakıldığında bu katılımcıların 
yaklaşık %15’i cesaret göstermiş ve ti-
cari teşebbüste bulunmuştur.” 
 
Kadın girişimcilere önerilerde bulunan 
Van TSO Başkanı Takva, “1 milyon 123 
bin 784 olan kent nüfusunun 
549.323’ünü kadınlar oluşturmaktadır bu 
rakam oransal olarak %48,88’e denk gel-
mektedir. Ancak odamız verilerinde 
kadın girişimcilerin sayısına bakacak 
olursak; 285 ile 300 arasında değişkenlik 
gösteren bir üye sayımız vardır. Bu ra-
kamlar nüfusa oranla çok düşük 
kalmaktadır. Yine kadın çiftçi oranında 
ise %3,6 ile ülke genelinde sondan ikinci 
sırada yer almaktayız. Sizler bu 
rakamların daha üst seviyelere taşınması 
için bir mücadele sergilemelisiniz.” 
Dedi. 
 
TAKVA: İŞ ARAMAYIN İŞ KURUN 
 
Konfüçyüs’ün “ağacın tepesine çıkmak 
için yıldızları hedefleyin” sözüyle 
konuşmasını süren Takva şöyle konuştu: 
“Geri adım atmadan, yaratıcı fikirlerle, 

cesaret içerisinde, yenilikçi bir perspekti-
fle yeni istihdam alanları oluşturmalı ve 
kent ekonomisinde bizde varız! Demeli-
siniz. Biz her zaman “iş aramayın iş 
kurun” şiarıyla yeni girişimcileri teşvik 
etmek üzere bir slogan geliştirdik. Sosyal 
yaşamı güzelleştirdiğiniz gibi iktisat 
alanını da güçlendirmelisiniz. Bu te-
menni ve dileklerle bizlere güç 
vereceğinizi ümit ediyor. Oluşturacağınız 
iş alanlarıyla kent ekonomisinde söz sa-
hibi olacağınıza olan inancımla hepinizi 
sevgiyle selamlıyorum.” 
 
Burada konuşan KOSGEB İl Müdürü 
Bilal Emre Yörük, KOSGEB’in bir yan-
dan mevcut KOBİ’lerin gelişimine ve 
güçlenmesine destek sağladığını diğer 
yandan yeni girişimcilere katkı 
sağladığını söyledi. Yörük, “Ülkemizde 
girişimci sayımızın artması adına önemli 
çalışmalar yapıyoruz. Bugün Van TSO 
ile yaptığımız işbirliği, bu çalışmalara 
güzel bir örnektir. İlimizdeki ekonomik 
kalkınma ve istihdam sorununun çözü-
münün temel faktörü olan girişimciliğin 
desteklenmesi amacıyla, uygulamalı 
girişimcilik eğitimi programları 
gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimler ile 
girişimcilik kültürünün 
yaygınlaştırılması ve başarılı işyerlerinin 
kurulması hedeflenmiştir.” 
 
İl Müdürü Yörük girişimcilik eğitimleri 
kapsamında bugüne kadar 24 bin 765 
girişimci adayına sertifika verdiklerini ve 
bu kapsamda 1271 girişimcinin kendi 
işlerini kurma imkanı sağladıklarını  
ifade etti.  
Konuşmaların ardından KOSGEB İl Mü-
dürü Bilal Emre Yörük, Van TSO 
Başkanı Necdet Takva, Van TSO Başkan 
Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik 
Eren, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel 
Parin ve Serdar Balandi tarafından kadın 
girişimcilere sertifikaları takdim edildi.

TAKVA: 'BiZDE VARIZ!' DEMELiSiNiZ 
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Van Ticaret ve Sanayi 
Odası (Van TSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nec-
det Takva Bloomberg 
HT televizyonunda İran-
ABD arasında yaşanan 
gerginliğin Van ve bölge 
ticaretini nasıl 
etkilediğini 
değerlendirdi. Fokus 
programına telefon 
bağlantısıyla konuk olan 
Van TSO Başkanı Nec-
det Takvan, Hande 
Berktan’ın sorularını 
cevapladı. 
 
İran-ABD geriliminin 
sınır ticaretini etkileriyle 
ilgili soruyu cevaplayan 
Başkan Takva şunları 
söyledi: “İran-ABD ge-
rilimini bütün dünya 
olduğu gibi bizde 
endişeyle takip ediyoruz. 
Yaşadığımız coğrafyanın 
hemen yanı başında 
meydana gelen gergin-
likler ve çatışmalı süreç 
hepimizi derinden 
endişelendiriyor. Van 
özelinde baktığımızda İran 
İslam Cumhuriyeti ile aramızda 300 
kilometrelik bir sınırımız var. 
Sınırımızda komşu kentler var. Bu 
kentlerle son 10 yıldır yoğunluklu bir 
iş birliği, ticari faaliyetler yürütüyoruz. 
Son yaşanan İran-ABD geriliminin bu 
süreci olumlu etkilemeyeceğiyle ilgili 
kaygılarımız her geçen gün artıyor. 
Özellikle sınır ticareti bağlamında 
yakaladığımız ticaret ve İran 
pazarındaki turizm hareketliliğinde 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin eskisi 
gibi olmayacağı yönünde. Kısa vadede 
de olsa eskisi gibi olmayacağını 
düşünüyoruz.” Dedi. 
 
“HAREKETLİLİĞİMİZİ 
OLUMSUZ ETKİLEDİ” 
 
Alım yükünün düşmesi, dövizin İran 
dinarına karışık elde etmiş olduğu yük-
sek meblağ sonucu kentin 
hareketliliğini olumsuz etkilediğini  

 
ifade eden Takva, “İran pazarıyla tu-
rizm faaliyetleri açısından 
gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde 
kapsamında 2018 yılında neredeyse bir 
milyona yakın turist gümrük 
kapımızdan geçerek, ülkemizi ziyaret 
etti. Ancak bu rakam 2019’da yaklaşık 
400 bin seviyesinde seyretti. Bu du-
rumu sadece çatışmalı süreçler değil, 
İran’ın yurt dışı çıkışına getirdiği yük-
sek artışlarda etkili oldu. Orada mey-
dana gelen devalüasyonla beraber alım 
yükünün düşmesi, dövizin İran 
dinarına karışık elde etmiş olduğu yük-
sek meblağ bu ticaretimizi ve bu 
hareketliliğimizi olumsuz etkiledi.” 
Diye konuştu. 
 
Takva konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“2019 yılında 100 milyon dolarlık bir 
kentsel dış ticaret gerçekleştirdik. 
Bunun yaklaşık 30 milyon doları ihra-
cat, 65 milyon doları da ithalat olmak 

üzere yerel ticaretimiz söz 
konusu oldu. Diğer tarifeli 
ticarette de bu rakam 200 
milyon dolar civarında 
olduğunu tahmin ediyoruz. 
Bu rakamlar henüz bize 
ulaşmadı. Bu kapsamda 
Irak pazarını geliştirerek 
biraz daha alternatifli hale 
getirmeye çalışıyoruz. Bu 
çerçevede Irak’a 2020 yılı 
içinde seyahat düzenleme 
planımız vardı. Fakat son 
gelişmeler bunları askıya 
alacağımız yönünde. 
Yaşanan süreç, uluslararası 
anlamda ticareti nasıl et-
kiliyorsa, yerel anlamda 
da bizleri de olumsuz et-
kiliyor diyebilirim.” 
 
“DEVAM EDERSE  
OLUMSUZ  
ETKİLENİRİZ” 
 
Van ve bölgeden iş 
adamlarının İran’da 
yatırımlarının 
bulunduğunu belirten 
Takva, “İş adamlarımızın 
özellikle yapı kimyasalları 
ve mobilya alanında İran’ın 

batı kentleri, batı Azerbaycan eyaleti 
diye adlandırdığımız Urmiye merkez-
lerinde yatırımları var. Firmalarımızın 
üretim tesisleri var. Bu durumdan 
dolayı onlarla görüşme içerisindeyiz.  
 
Şu anda görece bir sorun görünmüyor 
ancak, bu çatışmalı süreç ve bu misil-
leme devam etmesi durumunda orada 
bulunan firmalarımızın da büyük 
sıkıntı yaşayacağını tahmin ediyoruz. 
Zaten para transferi konusunda ciddi 
sorun ve sıkıntılar yaşanıyor. Bundan 
sonra ki süreçte bu ambargonun 
derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
sanıyorum hepimizi de olumsuz yönde 
etkileyecektir.” Şeklinde konuştu. 
 
Kapıköy Gümrük Kapısı başta olmak 
üzere lojistik anlamında bir yoğunluk 
beklediklerini ifade eden Başkan 
Takva, son gelişmelerin lojistik 
geçişleri de etkileyeceğini aktardı.

"GERiLiMi ENDiŞEYLE TAKiP EDiYORUZ!"
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Uzun zamandır kent gündemi meşgul 
eden havayolu sefer sayıları ve uçak 
bilet fiyatlarına ilişkin sorun ne yazık 
ki bugüne kadar çözülememiştir. Bu 
konuda kent dinamiklerinin tamamı 
sürecin içinde yer almasına ve sorunun 
çözümü konusunda kamuoyu 
oluşturmasına rağmen herhangi bir 
sonuç alınamamış ve Van kaderiyle 
baş başa bırakılmıştır. Sorunun çö-
züme kavuşacağına yönelik verilen 
sözler ve beyanatlarda ne yazık ki 
karşılıksız kalmıştır. 
 
Van kabuğunu kırma yolunda emin 
adımlarla ilerlerken, ilimizin ticareti-
nin, turizminin, sanayisinin, 
kalkınmasının en temel koşullarından 
olan havayolu ulaşımı konusunda bu 
kadar girişime rağmen çözüm üretil-
memesi ilimize reva mıdır? Başka böl-
gelerde ve illerde bir açıklamayı kaale 
alanların, bu çığlığa sessiz kalmalarını 
anlayamamaktayız. 
 
Yeterli yolcu potansiyeline rağmen 
uçuş sayılarının arttırılmaması ve bilet 
fiyatlarının Türkiye ortalamasının çok 
üstünde seyretmesi kente vurulan en 
büyük darbedir. Ülkemize her konuda 
katkı sunmaya çalışan her geçen gün 
büyüyen sükunetin kenti olan ve daha 
iyiye güzele doğru tüm kesimlerin 
canla başla çalıştığı, emek verdiği bir 
kenti ve koca bir kentin kaderinin 
THY yetkililerinin keyfiyetine 
bırakılması akıl tutulmasından başka 
bir şey değildir. Her platformda Türki-
ye’nin en değerli markası olduğu ifade 
edilen Türk Hava yollarının kendi 
halkına kulak vermesi ve yaşanan bu 
soruna kayıtsız kalmaması gerekmekt-
edir. Ülkenin en değerli markası olmak 
bunu gerektirir. İlimizin 1 milyonu 
aşkın nüfusuyla ülkenin en doğusunda 
yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşım 
tercihinin genellikle havayolu olarak 

tercih edildiği unutulmamalıdır. 
Önceki yılların uçuş ve yolcu 
sayılarına bakıldığı zaman önemli bir 
potansiyeli barındırmaktadır. Ancak bu 
tabloya rağmen uçak sefer sayılarının 
arttırılmaması vatandaşlarımızın böl-
gede bulunan diğer havaalanlarına 
yönlendirilmelerine sebep olmaktadır. 
Ankara, İstanbul gibi yakın mesafelere 
ihtiyaç fazlası çok sayıda sefer 
bırakılırken, İlimizde uçuş sayılarının 
azaltılarak, birçok kentin iki katı 
fiyatına bilet satışının yapılması 
manidardır. 
 
Özellikle acente firmalarımız 
tarafından tur organizasyonları 
yapılması planlanırken, uçak bileti 
bulunmaması, hem seyahat acenteleri-
mizi, hem de konaklama sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerimizi olum-
suz etkilemektedir. Bununla beraber 
İran’dan gelerek ülkemizin diğer 
şehirlerine gitmek isteyen İran İslam 
Cumhuriyeti vatandaşları da en az 5-6 
gün beklemek zorunda kalacakları için 
ilimize gelmemektedir. 
 
Türk Hava Yollarının her platformda 
kullandığı “Nereyi Keşfetmek İstersi-
niz ” sloganını yeniden gözden geçire-
rek, keşfedilmiş yerlere ulaşım imkanı 
sağlamasını beklemekteyiz.  
 
Van halkının kapınıza gelerek sizlere 
yalvarmasını bekliyorsanız bunun asla 
gerçekleşmeyeceğini ve nihai tüketici 
olarak sorunumuzu çözmek zorunda 
olduğunuzu bilmenizi isteriz. 
Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van 
halkı olarak Ülkemizin en değerli 
markasından talebimiz budur. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Necdet TAKVA 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı M. Yasin ERTÜRK

HAVA YOLU 
ULAŞIMI  
KANGREN  
OLDU

HAVA YOLU 
ULAŞIMI  
KANGREN  
OLDU

Odamız, kurumsal olarak Twitter 
ve Instagram sosyal medya 
hesapları aracılığı ile oda faaliyet-
leri çerçevesinde paylaşımlarda 
bulunmaktadır. Hesaplarımız üze-
rinden yapılan paylaşımlar, üyele-
rimizin ve kamuoyunun 
bilgilendirilmesine yönelik 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Ancak, ekte görseli yer alan 
Twitter hesabı, odamızın kurum-
sal ismini kullanarak bir takım 
paylaşımlar yapmaktadır. Oda 
üyelerimiz başta olmak üzere 
Twitter kullanıcılarının, Odamız 
ile kurumsal anlamda hiçbir ilişiği 
bulunmayan bu tür hesaplara iti-
bar etmemesini belirtmek isteriz. 
 
Odamızın kurumsal kimliğini kul-
lanarak paylaşımda bulunan hesa-
plar hakkında ilgili mercilere 
gerekli bildirimlerde 
bulunulmuştur. Kamuoyuna 
saygılarımızla. 
 
Odamızın resmi Twitter 
hesapları: 
@vantsokurumsal 
@VanTSOKurdi 
@vantsowebtv 
@vantsokomiteler 
@VanTsoEnglish 
@vantsoistihdam 
@vantsoakademi

BASINA VE 
KAMUOYUNA
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(DAKA) tarafından hazırlanan 'Tekstilde 
Nitelik İşbirliği ile Gelişiyor' projesi ile 
kentin nitelikli eleman sıkıntısı sona ere-
cek. 
 
Van’da kentin önemli sorunlarından biri 
olan nitelikli elaman sıkıntısı, “Tekstilde 
Nitelik İşbirliği ile Gelişiyor’ projesi ile 
sona erecek. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal 
ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, 
üretkenlik ve yetenek gelişimini destekle-
mek amacıyla yürütülen 2019 yılı Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamında, Van TSO 
tarafından yürütülen ve DAKA tarafından 
desteklenen “Tekstilde Nitelik İşbirliği ile 
Gelişiyor’ projesinin imza töreni, Valilik 
Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşti. 
 
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in 
katılımıyla gerçekleştirilen imza törenine, 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
det Takva, DAKA Genel Sekreteri Halil 
İbrahim Güray ile Van TSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren. Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Veysel Parin, Necip 
Oflas, Serdar Balandi ve Eren Görsel Gör-
men’in yanı sıra DAKA yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. 
 
İmza töreninde konuşan Van Valisi 
Mehmet Emin Bilmez, projenin kentin 
ekonomisine büyük bir katkı sunacağını 
ifade ederek, “Proje bedeli yaklaşık 1 mi-
lyon 200 bin TL olup, hibe desteği 1 mi-
lyon 80 bin TL civarındadır. Ben projenin 
hazırlanmasında emeği geçen Van TSO ve 
DAKA’ya teşekkür ediyorum.” İfadelerini 
kullandı. 

TAKVA: ÇOK MUTLUYUM 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
det Takva ise, Van’da sosyal destek 
programına sunmak üzere 3 proje 
hazırladıklarını dile getirdi. 
 
Takva şöyle konuştu: “Bu proje, yaklaşık 
bir yıldır atıl durumda olan tekstil maki-
nelerimizi, tekstil ara elamanı yetiştirmek 
konusunda sürekli eğitim merkezleri ola-
cak şekilde tasarladığımız bir proje. Daha 
önce Avrupa Birliği desteğiyle Çaldıran 
Derneği ve Van Terziler Konfeksiyoncular 
Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası 
ile yürüttüğümüz projenin çıktısı halinde 
olan makineler, elimizde duruyordu. Bu 
anlamda o makineleri İŞGEM’le 
yaptığımız işbirliği ile hayata geçireceğiz. 
Bu proje, sürekli tekstilde çalışacak ve 
özellikle dezavantajlı durumda olan işsiz 
kadınların eğitilmesine yönelik bir faa-
liyet. Bu makineler daha önce 100’e yakın 
kadının eğitilmesinde değerlendirildi ve o 
100 kadından 70’i şu anda tekstilde, evle-
rine ekmek götürme imkanına sahip oldu-
lar. İnşallah bu proje ile İŞGEM’de tekstil 
eğitim merkezi tarzında bir yapı 

oluşturacağız. Tabi bu projenin 
sürdürülebilirliği açısından milli eğitim ve 
halk eğitim merkezi uzmanlarından da 
yararlanacağız. Ben her şeyden öte daha 
önce yürüttüğümüz projeden elde 
ettiğimiz bu makinelerin, bundan sonra 
Van’ın iş gücüne ve nitelikli eleman 
yetiştirmesine sunacağı katkıyla ilgileni-
yorum. Bunun için çok mutluyum.” 
 
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim 
Güray da, Van’ın son yıllarda tekstilde bir 
marka haline geldiğine vurgu yaparak, 
 
“Biz tekstilde ciddi bir kümeleme potansi-
yeli yakaladık ve bunu her gün üzerine 
biraz daha koyarak devam ettiriyoruz. İlk 
olarak Cazibe Merkezleri Destekleme 
Programı kapsamında tekstil kentin birinci 
etabını yaptık. Şu an ikinci etabın alt yapı 
çalışmaları devam ediyor. Birinci etap 
yüzde 100 doluluğa ulaşmış olup to-
plamda bugün 3 bin 500’ün üzerinde 
kayıtlı tekstil elamanı çalışıyor. Tabi sek-
tör büyüdükçe, sektörel firmaların 
ihtiyaçları da bir bir açığa çıkıyor. Şu an 
firmalarımızın en büyük ihtiyaçlarından 
bir tanesi, nitelikli eleman ihtiyacıdır. Bu 
anlamda bölgemizin genç nüfusundan 
oluşan bir potansiyelimiz mevcut. İnşallah 
bu proje çerçevesinde İŞGEM’de tekstil 
ile ilgili sürekli bir eğitim merkezi kurula-
cak. Biz burada hem tekstil kent hem de 
tekstil kentin dışında faaliyet gösteren fir-
malara sürekli nitelikli elaman 
yetiştirmeyi planlıyoruz. Güzel ve 
sürdürülebilirliği açısından da önemli bir 
proje. İnşallah tekstil sektörü Van’da emin 
adımlarla büyümeye devam edecek. Bun-
dan sonraki desteklerimizle de biz bu işin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı 
düşünüyoruz.” Dedi. 
 
Yapılan konuşmaların ardından program, 
imza töreni ile sona erdi.

'KALiFiYE ELEMAN SIKINTISI SONA ERiYOR' 
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Dünya devi Facebook, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ile 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
işbirliğinde Van'da açılacak olan Bölgesel To-
pluluk Merkezi protokol imza töreni, Van 
TSO M.Rifat Hisarcıklıoğlu Sanat ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
 
Teknolojinin, sosyal medyanın ve iletişim 
araçlarının her geçen gün daha büyük önem 
kazandığı bir süreçte Van’da önemli bir 
işbirliğinin ve yatırımın imzaları atıldı. Uzun 
süredir çalışmaları yapılan Van’da Facebook 
bölgesel istasyonun kurulma çalışmaları ni-
hayete ererken, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin de içinde yer aldığı ‘Bölgesel To-
pluluk Merkezi’ için imzalar atıldı. Van 
TSO’nun lokomotifi olduğu çalışma ile dü-
nyaca ünlü sosyal medya sitesi Facebook’un 
Türkiye’de kuracağı 12 bölge ofisinden birisi-
nin Van’a geleceği müjdelendi. Bir ofisten 
öte, kentte teknolojik yatırımlar, dijitalleşme, 
yeni süreçlere adaptasyon, gençlerin 
istihdamı gibi birçok ayrı gelişmeyi de berab-
erinde getirecek olan imza töreninde, sürece 
dair bilgiler verildi. 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Takva, girişim için, “Facebook’un desteği ve 
Türkiye Habitat Derneği işbirliği ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla Tür-
kiye’de bölgesel merkezler kuruluyor. 3’ün-
cüsünü de bugün burada kuruluşunu ilan 
edeceğiz. Doğu Anadolu Bölgesindeki tek 
merkez olacak. Çok geniş ve güçlü bir alt 
yapısı olan bir istasyon olacak.” Dedi. Burada 
konuşan TOBB Girişimcilik ve Sekreterlik 
Daire Başkanı Ozan Acar da İstanbul’da 
düşünülen ve hayata geçirilen yatırımın, 
Başkan Takva’nın girişimiyle Van’da da hay-
ata geçirileceğini belirtti. 
 
TAKVA: BÖLGEDEKİ 
TEK MERKEZ OLACAK 
 
İmza töreninde konuşan Van TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Necdet Takva şunları söyledi: 
“Bizler Habitat Derneği ile birlikte bölgesel 
bilişim istasyonu kuracağız. Bunun işbirliği 
protokolünü imzalıyoruz. Çok geniş kapsamlı 
bir faaliyete zemin oluşturacak. Facebook 
iletişim çağının en önemli şirketlerinden bir 
tanesi. Bir dünya markası. Facebook’un 
desteği ve Türkiye Habitat Derneği işbirliği 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
katkılarıyla Türkiye’de bölgesel merkezler 
kuruluyor. 3’üncüsünü de bugün burada 
kuruluşunu ilan edeceğiz. Doğu Anadolu Böl-
gesindeki tek merkez olacak. Çok geniş ve 
güçlü bir alt yapısı olan bir istasyon olacak.” 
 
EĞİTİMLER VERİLECEK 
 
Kurulacak olan merkez ile birçok alanda 
eğitimlerin verileceğini aktaran Başkan 
Takva, “Sınırları Aşan Türkiye Programı 
kapsamında bölgesel istasyonların yürütülen 
girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış 
ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi ve 
böylelikle girişimlerin sınır ötesi müşterilere 
ulaşmaları desteklenecektir. Dijital araçları 
kullanabilen, girişimcilikle ilgili çeşitli 
eğitimler alan ve düzenlenen etkinliklere 
katılım sağlayan girişimlerin küresel ölçekte 
rekabet edebilecek kapasiteye erişmesi hede-
flenmektedir. Kapasitesini geliştiren, 
girişimlerle girişimcilik ekosisteminin 
büyümesi ve güçlenmesi amaçlanmaktadır. 
Bireylerin ve işletmelerin finansal 
okuryazarlık eğitimleri aracılığı ile kişisel 
mali yönetimlerini doğru yapabilmeleri; kayıt 
dışı ekonominin önüne geçilmesine katkı 
sağlanması ve gençler için sağlıklı bir finan-
sal gelecek inşa edilmesini desteklenecek.” 
Dedi. Takva konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bireylerin ve işletmelerin bilgi teknolojileri 
uzmanlığını, kişisel gelişimlerini ve kapasitel-
erini geliştirerek bilgi toplumuna dönüşüm 
sürecini hızlandırma amacı ile eğitim, 
girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana 
odak alan üzerinde çalışma sürdürerek. Bilgi 
ve iletişim teknolojileri eğitimleri ile birlikte 

bulut bilişim, internet güvenliği, sosyal 
medyanın doğru kullanımı konularında 
farkındalığın artırılması amaçlanıyor.  
Gençlere yönelik çevrimiçi emniyet konu-
sunda farkındalığı artıracak eğitimler ile bir-
likte gençlerin sosyal medya araçlarındaki 
güvenlik kurallarını öğrenmeleri ve online or-
tamda kişisel bilgi güvenliklerini en doğru 
şekilde sağlamaları, gençlere bilgisayar ve 
temel bilgisayar programlarım kullanma 
becerilerinin kazandırılması. Çocuklara kod-
lama, programlama, yazılım temel becerisini 
ve algoritmik düşünme yetisinin 
kazandırılması, gençlerin ve çocukların 
tanıtımlar yoluyla bilgi teknolojileri konu-
sunda bilgi edinmelerinin sağlanması, gen-
çlere nesnelerin interneti ve yazılım 
konusunda temel becerilerin kazandırılması 
ve öğrencilerin yazılım konusuna olan ilgisi-
nin artırılması. Gençler için kalıcı öğrenmeyi 
sağlayan eğitim çalışmalarının yapılması, 
Girişimcilere yönelik kapasite geliştirici 
eğitim ve programlar, girişimcilere yönelik 
ilham buluşmaları etkinlikleri 
gerçekleştirilmesi amaçları ile 
hazırlanmıştır.” 
 
“BLOCKCHAIN OKUR-YAZARLIK 
EĞİTİMİ” 
 
“Sınırları aşan KOBİ'ler programının 
aktarılması, ihtiyaçları doğrultusunda 
aşağıdaki konularda da eğitmen eğitimleri 
için bilgi transferinin yapılması planlanıyor. 
Dijital varlık oluşturma, dijital araçların 
kullanımı, internet reklamcılığı, mobil 
fotoğrafçılık, girişimciler için finansal 
okuryazarlık ve risk yönetimi. Girişimcilik et-
kinlikleri, bireyler için finansal okuryazarlık 
eğitimi, girişimciler için finansal okuryazarlık 
eğitimi, bilgisayar okuryazarlığı eğitimi, diji-
tal okuryazarlık eğitimi, çevrimiçi emniyet 
eğitimi. Siber zorbalık eğitimi, bulut bilişim 
eğitimi, nesnelerin interneti eğitimi, kodlama 
eğitimi-blockchain okur-yazarlık eğitimi gibi 
eğitimler olacak.”

'YENiÇAĞA DAHA HAZIR BiR VAN'
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TAKVA: TARİHİ BİR GÜN 
 
Konuşmasında TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Başkan 
Takva, “Bu istasyon gerçek anlamda Van’a ve 
bölgeye büyük bir katkı sunacak. Bu Van için 
tarihi bir gündür. Bu sadece Facebook’la 
sınırlı kalmayıp diğer uluslararası 
markalarında olacağı bir çalışma olacak. Bu 
konuda büyük desteği olan Sayın 
Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Bu 
işbirliği protokolünün ilimize ve ülkemize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” İfadelerini 
kullandı. 
 
“MAAŞ ÜRETENLERİN SAYISINI  
ARTTIRMAMIZ LAZIM” 
 
Van TSO Başkanı Takva son olarak şöyle 
konuştu: “Bizim en büyük sloganımız iş 
aramayın iş kurun oldu. İş arama hikayesini 
sonlandırmamız lazım. Bizim bu illetten 
kurtulmamız lazım. Ülke olarak kurtulmamız 
şart. Her yıl 800 bin insan işsizler ordusuna 
katılıyor. Biz kendi ilimizde bu sorunu çöz-
memiz lazım. Daha fazla vergi verene ve 
kendi işini kuran insanlara ihtiyacımız var. 
Maaş üretenlerin sayısını arttırmamız lazım. 
Van’da 27 bin vergi mükellefi var. Bu sayı 
şehrimize yakışmıyor. İş kuranların sayısının 
artık artması lazım. Bu istasyon bu soruna 
ciddi katkı sunacaktır.” 
 
ACAR: YENİÇAĞA 
DAHA HAZIR BİR VAN 
 
Başkan Takva’nın ardından 
bir açıklama yapan TOBB 
Girişimcilik ve Sekreterlik 
Daire Başkanı Ozan Acar 
ise, “Van Ticaret ve Sanayi 
Odası akredite bir oda. Bu 
yüzdende ilk desteği veren 
odaların başından geldi. 
Bu proje İstanbul’da 
kurulacağı vakit Necdet 
Bey bizi arayıp Van’da da 
kurulması gerektiğini ifade 
etti. Biz de akabinde bir 
araştırma yaptık ve bu-
günde buradayız. Artık ül-
keler değil şehirler birbiri 
ile yarışıyor. Bu yarışta 

yer almak için teknolojiyi iyi kullanıp, 
iletişim çağına ayak uydurmak gerekiyor. Te-
knolojileri kullanabiliyorsak bunu sadece 
şehirlere değil tüm dünyaya satmış olacağız. 
Bakıldığında yeniçağa daha hazırlıklı bir Van 
ortaya çıkaracağız.” Şeklinde konuştu. 
 
Daha sonra bir konuşma yapan Habitat 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır 
da Türkiye’de girişimci sayısının arttırılması 
gerektiğine dikkat çekerek, ülkede artık kendi 
işini kuran bir neslin olması gerektiğini 
söyledi. Hazır şu ifadelere yer verdi: “Bunu 
teşvik etmemiz gerekiyor. Bizler her yıl yeni 
icatlar çıkararak girişimcilik ağını büyüttük. 
Devletin herkesi istihdam etme şansı yok. Bu 
yüzden herkesin kendi işini kurması şart. 
Girişimci olmamız lazım. Ekonominin 
küreselleştiği bir dünyada Türkiye’nin de bu 
küresel ağda ciddi bir rol üstlenmesi lazım. 
Bunun içinde güçlü uluslararası ortaklıklara 
ve eğitim seferberliğine ihtiyacımız var. 
Bizim için teknolojiyi iyi kullanabilen geçlere 
ihtiyacımız var. Facebook istasyonunun bize 
kazandıracağı en önemli şey bu olacak. Artık 
teknoloji konusunda daha bilgili 
girişimcilerimiz olacak.” 
 
“VAN, ÇEVRE İLLERE  
DE FAYDA SAĞLAYACAK” 
 
“Türkiye’deki kobilerin yüzde 80’ni Face-
book araçlarını kullanıyor. Ancak sadece 
zaman geçirmek için. İşini geliştirmek için 

kullanmıyoruz. Biz de bunun için işini 
sınırların ötesine taşınması için kobilere özgü 
bir bölgesel Facebook istasyon merkezi kur-
maya karar verdik. Biz şimdi 12 tane bölgesel 
ofis açıyoruz. Biz bu 12 ofise yoğunlaşacağız. 
Bu sayede Van sadece kendine değil çevre il-
lere de fayda sağlamış olacak. Van artık 
uluslararası bir yer. Turist çeken bir öneme 
sahip. Ve potansiyeli yüksek bir yer. Eğer 
yatırım yapılacaksa sonuç alınacak illere 
yapılmalı. Van bu potansiyelin yüksek olduğu 
bir yer. Şimdiden hayırlı olsun.” 
 
DEMİR: ŞANSLI HİSSEDİYORUZ 
 
TOBB Van Genç Girişimciler Başkanı Sey-
han Demiri de yaptığı konuşmada, kurulacak 
olan istasyonun Van’a büyük katkı 
sunacağına dikkat çekerek, “Bu şirket büyük 
bir inivasyon merkezi olacak. Biz genç 
girişimciler olarak kendimizi çok şanslı hisse-
diyoruz. Sayın başkanımızın bu konudaki il-
gisi çok büyüktü. Kendisine ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Bu istasyonun kurulmasında emeği 
geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Dedi. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Nec-
det Takva ile Habitat Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sezai Hazır tarafından 
imzalanan protokole, Van TSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ile 
Şefik Eren, Van TSO Sayman Üye Mehmet 
Değer. Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Veysel Parin, Serdar Balandi, Necip Oflas ve 

Eren Görsel Gören, Van 
OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Aslan, Van 
Teknokent Müdürü Bilgin 
Berge, İstanbul Van Vakfı 
Eski Başkanı Müjdat Çelik, 
İstanbul’dan gelen 
işadamları, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve 
bilişimciler katıldı. 
 
Protokol sonunda Van’da 
girişimciliğin gelişmesine 
katkı sunan genç girişimci 
Rümeysa Ruken Polat ve Fe-
ridun Bişar'a, Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Necdet 
Takva tarafından plaket tak-
dim edildi.
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Odamız Yönetim Kurulu, kentte son 
süreçte yaşanan çığ felaketi, deprem 
ve dünyada hızla yayılan coronavirüs 
ile ilgili açıklama yayımladı. 
 
İŞTE O AÇIKLAMA: 
 
Ülkemiz ve ilimiz zor bir süreçten 
geçmektedir. Deprem ve çığ felaketi 
gibi doğal afetlerin meydana geldiği 
ilimizde 50 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş yüzlerce vatandaşımızda 
yaralanmıştır. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dil-
eriz. 
 
4 Şubat tarihinden Van-Bahçesaray 
Karayolunda meydana gelen çığda biri 
kepçe operatörü olmak üzere 15 
vatandaşımız çığ altında kalmış, 7 
vatandaşımız kurtarılırken,                          
7 vatandaşımızda hayatını 
kaybetmiştir. 1 kişinin kaldığı bölgede 
arama kurtarma çalışmalarının devam 
ettiği sırada (5 Şubat 2020) ikinci bir 
çığ meydana gelmiş ve 33 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 84 
vatandaşımızda yaralanarak kentteki 
hastanelerde tedavi altına alınmıştır. 2 
günde yaşanan çığ felaketi sonucunda 
41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
91 vatandaşımızda yaralanmıştır. Çığ 
altında kalan bir vatandaşımız ise, çığ 
felaketin ve olumsuz hava şartları 
nedeniyle henüz bulunamamıştır. 
 
Felaketin meydana geldiği ilimiz ve 
bölgemizdeki bir diğer acı olay da 23 
Şubat tarihinde merkez üssü İran’ın 
Hoy kentinde meydana gelen deprem 
olmuştur. 24 Ocak 2020’de Elazığ-
Malatya’da meydana gelen depremin 
acıları henüz sarılmamışken, 1 ay 
sonra İran’da meydana gelen deprem 

başta Başkale ilçemiz olmak üzere 
Özalp ve Saray ilçelerimizde de büyük 
yıkımlara ve 9 vatandaşımızın 
hayatını kaybetmesine neden 
olmuştur. Yaşanan doğal afetten dolayı 
50 vatandaşımızda yaralanmıştır. 
 
Son bir ay içerisinde ilimizde yaşanan 
2 doğal affet dışında komşumuz 
İran’da tespit edilen coronavirüs kenti-
mizde büyük korkuya neden olmuştur. 
Çin’de ortaya çıkan ve binlerce kişinin 
hayatını kaybetmesine neden olan 
virüs komşu ülke İran’daki tespiti 
sonrası Kapıköy Gümrük kapısının da 
içerisinde yer aldığı 4 sınır kapımız 
geçişlere kapatılmıştır. Korkuya neden 
olan virüsün ilimize ve ülkemizde tes-
pit edilmediği de Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca tarafından 
açıklanmıştır. 
 
Son dönemlerde yaşanan doğal afetler 
ve dünyayı saran virüs salgını binlerce 
kişinin hayatını kaybetmesine neden 
olmasının yanı sıra ekonomik dar 
boğazı da beraberinde getirmektedir. 
Bu zorlu süreci birlik ve beraberlik 
içerisinde en az hasarla 
atlatabileceğimizi unutmamamız ge-
rekmektedir. Bu süreçte bizlere düşen 
birlik ve beraberliğimizi her zaman-
kinden daha fazla korumak ve süreci 
elbirliği ile atlatmaktır.  
 
Başkale, Özalp ve Saray İlçelerimizde 
yaraların sarılması için elimizden 
gelen her türlü desteği vereceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. Van Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak bugün iti-
bariyle halkımızın bir nebze de olsun 
yaralarını sarmak amacıyla ısınma ve 
gıda yardımlarını afet bölgesine 
ulaştıracağız. Bununla beraber Yöne-
tim Kurulu, Meclis Üyeleri ve person-

elimiz ile deprem bölgesinde 
halkımızın yanında olacağız. 
 
Bunun yanı sıra Kapıköy Gümrük 
Kapısının geçişlere kapatılması nede-
niyle tüccar ve esnafımızın yaşayacağı 
ekonomik kayıpların önüne geçilmesi 
içinde elimizden gelen çabayı 
göstereceğiz. Özellikle kamu 
kurumları başta olmak üzere 
halkımızın desteklerine ihtiyaç 
duymaktayız. Kurumların ve 
halkımızın ürün alımlarında ilimiz 
esnaf ve tüccarlarını tercih etmeleri 
önem arz etmektedir. Yerel esnafın 
ayakta kalması, yeni iş alanlarının 
yaratılmasına katkı sağlayacağı gibi 
kendi toplumunuza yatırımı ve yerel 
ekonomiyi besleyecektir. Bu süreçte 
yerel ekonominin ayağa kalkması için; 
 
KOSGEB tarafından  
faizsiz kredi desteğine 
 
Vergi yapılandırılmasının yeniden 
gözden geçirilmesine,  
Deprem nedeniyle yıkılan ve ağır 
hasar alan konutların yerine hızlı 
şekilde kalıcı konutların yapılmasına, 
Kent merkezinde deprem performansı 
olarak sıkıntılı olan binaların tespit 
çalışmalarının başlatılmasına 
Deprem bölgesindeki halkın büyük 
çoğunluğunun geçim kaynağı olan 
hayvancılık konusunda ise hayvan 
kayıplarının ikamesi için hızlı bir 
şekilde adım atılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
 
Ayrıca deprem ve coronavirüsü ile il-
gili gelişi güzel haberlerin 
yayınlanmaması, yetkili kişi ve 
kurumların yapacakları açıklamalar 
dışındaki haberlere halkımızın itibar 
etmemesini önemle rica ederiz.

'HALKIMIZIN YANINDAYIZ'
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Van Genç Girişimciler Kurulu 
(GGK) üyeleri, “Üniversite Buluşmaları” 
kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi 
öğrencileriyle bir araya geldi. 
 
Fakülte toplantı salonunda öğrencilerle 
bir araya gelen TOBB Van GGK Üyeleri 
kariyer etkinliği başlığı adı altında 
girişimcilik konuşmaları ve sunumu 
yaptı. Buluşmada TOBB Van GGK 
Başkan Yardımcısı Musa Güneş, TOBB 
Van İcra GGK Üyesi Özge Ersezer, 
Hakan Perihanoğlu ile Erdinç Peker’de 
girişimcilik konularında birer konuşma 
yaptı. 
 
Burada konuşan TOBB Van GGK İcra 
Kurulu Başkanı M. Seyhan Demir bir de 
sunum gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikle 
ilgili açıklama yapan Demir,  
 
“Bu buluşmalarımızı belli aralıklarla üni-
versitelerimizde yapıyoruz. Gençlerimize 
geleceğin artık ticarette ve girişimcilik 
olduğunu anlatıyoruz. Burada ülkemiz ile 
diğer dünya ülkelerinin şirketlerini 
karşılaştırıyoruz. Nasıl büyüdüklerini ve 
neler yaptıklarını anlatıyoruz. Ülkemizin 
de bu listelere girmesini sağlamanın yo-
lunun da girişimcilikte geçtiğini 
aktarıyoruz. Üniversiteden mezun olayım 
ve bir kurumda çalışmaya başlayayım 
dersek ülkemiz ve ilimiz dünya listeler-
ine giremez. Sadece maaş alayım, üret-

meyeyim dersek başarılı olamayız telkin-
lerinde bulunduk. Kendiişlerimizde 
yaptığımız yanlışları da gençlere 
aktardık. Tecrübelerimizi de kendileriyle 
paylaştık.” Dedi. 
 
“KENDİ GERÇEĞİMİZ İLE 
YÜZLEŞMEMİZ GEREKİYOR” 
 
Demir konuşmasının devamında şunları 
söyledi: “Hayatı toz pembe görmek ye-
rine, artık kendi gerçeğimiz ile 
yüzleşmemiz gerekiyor. Kendi 
gerçeğimizi kabul etmediğimiz müddetçe 
de başarılı olamayız. Hayatın her zaman 
pozitif yönlerini görmemiz gerekiyor.  
 
Negatif yönlerini de görmemiz gerekiyor. 
Bu ve bunun gibi konuları gençlerimize 

aktarıyoruz. Bunu yaparken de keyifli bir 
şekilde yapıyoruz. Şunu da belirteyim. 
TOBB’un Genç Girişimciler Kurulu’nun 
kurulma nedeninin, misyonumuzu, Genç 
Girişimciler Kurulunun sadece Van ile 
sınırlı olmadığını, 81 ilden Genç 
Girişimciler Kurulu ile irtibata geçebile-
ceklerini de aktardık. Programlarda 
benim dışımda Başkan Yardımcımız 
Musa Güneş ve İcra Kurulu Üyelerimiz 
Özge Ersezer, Hakan Perihanoğlu ve Er-
dinç Peker’de girişimcilik ve hayat de-
neyimleri konularında konuşmalar 
yaptı.” 
 
Etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı 
sıra TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu 
(GGK) Üyeleri Necdet Alıcı ve Harun 
Şevgin’de katıldı.

VAN GGK ÜNiVERSiTELiLER 

iLE BULUŞUYOR 
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'YOL HARiTASINA iHTiYACIMIZ VAR' 
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Eski Bakanı 
Cevdet Yılmaz, Van Ticaret ve Sanayi Odası 
(Van TSO) düzenlenen 'Yerel Kalkınma 
Stratejileri Toplantısı'na katıldı. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
üyeleri tarafından Ferit Melen Havalimanında 
karşılanan, Cevdet Yılmaz daha sonra Van 
TSO’ya geçti. Burada ilk olarak odayı ziyaret 
eden Yılmaz ardından, Sergi Salonunda bulu-
nan Vangölü’nün Sırları Fotoğraf Sergisini 
gezdi. Yılmaz daha sonra M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda düzen-
lenen 'Yerel Kalkınma Stratejileri 
Toplantısı'na katıldı. 
 
Toplanda ilk olarak konuşan Van Ticaret ve 
Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva şunları söyledi: 
 
“Öncelikle bugün burada sizi aramızda gör-
mekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek 
isterim. Bir ay öncesinde sayın bakanımıza bu 
programın gerçekleşmesi yönünde davette 
bulunduk. Sağolsun Bakanımız bu talebimizi 
geri çevirmeyerek programımıza teşrif ettiler.  
Bu vesileyle Zat-ı âlinize ilimiz ve bölgemi-
zle kurduğunuz özel bağ için teşekkür ede-
rim.” 
 
TAKVA: ÇABANIN  
YAKIN TANIKLARIYIZ 
 
“Her birey, topluma fayda sağlamak üzere 
ailesi tarafından yetiştirilir” diyerek 
konuşmasını sürdüren Başkan Takva, 
“Sonrasında almış olduğu eğitim ve kazandığı 
donanım ile kendi toplumuna ve ülkesine hiz-
met etmek üzere varlık gösterir. Bu bağlamda 
bölgemizin maslahatı için gösterdiğiniz 
çabanın yakın tanıklarıyız. 2011 Yılında ili-
mizde yaşanan iki yıkıcı deprem sonrasında 
kentimizin yeniden inşa süreçleri başta olmak 
üzere Cazibe Merkezleri programı 
kapsamında; Fuar ve Kongre Merkezi, Tek-
stilkent projesi ve Urartu Müzesi gibi stratejik 
öneme sahip projelerin ilimizde hayata geç-

mesinin en büyük aktörü şahsınızdır.” Dedi. 
 
“VAN ÖNEMLİ BİR FUAR MERKEZİ 
OLMUŞTUR” 
 
Cevdet Yılmaz’ın bakan olduğu sürede hayata 
geçirilen projelerle ilgili de konuşan Takva 
konuşmasına şöyle devam etti:  
 
“Bugün, ilimiz Fuar ve Kongre merkezi say-
esinde önemli bir fuar kenti haline gelmiştir. 
Yine Tekstilkent projesi ile birlikte binlerce 
insanımız iş ve aş sahibi olmuştur. Ayrıca, 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de destekleri-
nizle önemli eserlere ve kaynaklara 
ulaşmıştır. Bölgesel anlamda ekonomik ve so-
syal kalkınmayı amaçlayan Kalkınma 
Ajansları ve bu ajansları tarafından hayata ge-
çirilen projelerde sizlerin eseridir. 
Malumlarınız olduğu üzere şehrimiz, ülkemi-
zin en genç nüfusuna sahip illeri arasında yer 
almaktadır. Bu beşeri sermaye istihdam 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir.  
Bizler özelde kentimizin, genelde ise bölgem-
izin kalkınmasını, markalaşmasını ve sürdü-
rülebilir bir ekonomiye sahip olmasını 
hedeflemekteyiz. Ancak, mevcut durumumuz 
itibariyle bunu başaracak düzeyde değiliz. Bu 
hususta sizlerin sunacağı destekler 
kıymetlidir.” 
 
BAŞKAN TAKVA: YOL  
HARİTASINA İHTİYACIMIZ VAR 
 
Takva, “Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan 
yurttaşlar olarak, merkezi hükümet ile bağ 
kurulması hususunda yıllarca sıkıntılar 
yaşadık. Ancak sizin gibi değerli devlet 
adamlarımızın bireysel dokunuşları, samimi 
yaklaşımları ve ümit vadeden bakış açıları 
devlet ile olan bağımızı güçlendirdi. Bu bağın 
kişiler üzerinden değil de kalıcı bir devlet 
politikası ile sürdürülebilirliğini savunuyoruz. 
Bütüncül kalkınma, merkezi temsiliyeti gü-
çlendirme ve lobi faaliyetlerinden sonuç alma 
süreçlerinde sıkıntılarla karşı karşıya 
kalmaktayız. “Eksiklik ve problemlerimizi 
gidermeye yönelik sizlerin stratejik 

görüşlerine, aklımızı ve davranışlarımızı to-
katlayacak, bizi kendimize getirecek yol 
haritasına ihtiyacımız var.” Bugün sayın 
bakanımızdan bunlara ilişkin öneri ve destek-
leri duymak istiyoruz. Bizler, kentimizin 
yaşam kalitesinin artırılması ve sosyo-ekono-
mik alt ve üst yapıya sahip olmasını arzuluyo-
ruz.” İfadelerini kullandı. 
 
“TİCARETİ GELİŞTİRMEK  
ZORUNDAYIZ” 
 
Sağlığın önemli olduğunu ancak ticaretin de 
geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan 
Takva son olarak şunları söyledi: 
 
“Yerelde üretilen ürün ve kaynakların, daha 
iyi pazarlanmasını sağlayarak, yeni fırsatlar 
yakalamayı arzuluyoruz. Yerli girişimcilerin 
teşviki ve dış yatırımcıların kente gelmesini, 
bilgi, üretim, ulaşım ve paylaşım sisteminin 
geliştirilmesini, ekonomik gelişmenin nimet-
lerinin adil dağıtılmasını ve ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak is-
tiyoruz. Ancak son süreçte yaşadığımız olay-
lar, ilimiz ve bölgemizin kalkınmasının yeni 
stratejilere ihtiyaç duyduğunu ortaya 
koymuştur. Son olarak İran’da yaşanan Koro-
navirüs vakaları nedeniyle 4 sınır kapımız ge-
çici olarak kapanmıştır. Sağlık her şeyden 
önemli tabi ki.  Ancak bizler tüccarız. Ticareti 
geliştirmek zorundayız. Şehrin ve halkın 
zenginliği ve refahı bizim önceliğimizdir ve 
burada bulunmamızın en önemli sebebidir. 
Alternatif çözümler üretmeliyiz! Burada 
yapılması gereken şey virüsün şehrimize ve 
ülkemize girişini engelleyecek tüm teknik 
altyapının oluşturulmasıydı! Gelinen noktada 
bu durum bölge ekonomisine darbe 
vuracaktır. Dolayısıyla alternatif pazar ve ti-
cari faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Arzu-
halimizi sizlere sıralarken, daha yaşanabilir 
bir şehir, daha kalkınmış bir bölge ve daha 
büyük bir ülke tahayyül edebilmemiz için, 
stratejik kalkınma planları içerisinde kentimiz 
ve bölgemizin öncelenmesi gerektiğini tek-
raren ifade etmek istiyorum. Van’ın buna, 
Türkiye’nin de Van’a ihtiyacı var.”
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YILMAZ: TARTIŞMALIYIZ, 
KONUŞMALIYIZ 
 
Ak Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, 
Ak Parti Hükümeti döneminde kentte yapılan 
yatırımları anımsatarak, kentin son süreçte 
yaşadığı afet ve sıkıntılara değindi. Yılmaz, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanan sıkıntıları 
hep birlikte aşacağız, devletimiz ve hüküme-
timiz hem çığ da hem de deprem buradaydı. 
Dolasıyla herhangi bir afet olduğunda bütün 
tartışmaları bir tarafa bırakıp öncellikle acil 
müdahaleler yapmak gerekiyor. Fakat as olan 
deprem veya afet olmadan önce alınan tedbir-
lerdir. Afet öncesi dediğimiz dönem çok 
önemli o konularda çok daha fazla 
tartışmalıyız, konuşmalıyız daha fazla 
çalışmalar yapmalıyız. Bu çerçevede kentsel 
dönüşüm ve kırsal dönüşüm çok önemli, sa-
dece kentsel dönüşüm değil, kırsal 
dönüşümde çok önemlidir. Köylerimiz de 
gerek kırsal alandaki yapıları gerek insanların 
barındığı ve diğer canlıların barındığı 
yapıların daha güçlü hale gelmesi daha yük-
sek standartlarla inşa edilmesi önemlidir. 
Nitekim Elazığ’da kırsal alanda deprem 
sonrası inşa edilen yapıların çelik kondiksi-
yon sağlıklı inşa edildiğini görüyoruz. Burada 
daha büyük bir farkındalık oluşturmamız 
lazım” dedi. 
 
"ÖZEL YATIRIMLARIN  
ALTINI ÇİZEMİYORUZ" 
 
Kentte geçmişte alt yapı konusunda çok 
sayıda yatırım yapıldığı ifade eden Yılmaz, 
20 yıl önceki kentle bugünkü kentin aynı 
olmadığı kaydetti. Yılmaz, ülkenin, bölgenin 
veya ilin kalkınması sadece kamu 
yatırımlarıyla gerçekleşmeyeceğinin altını 
çizerek şunları ifade etti: “Kamu yatırımları 
resmin bir tarafını oluşturur, kamu 
yatırımlarıyla özel yatırımların bir araya gel-
mesi entegrasyonun kalkınmayı sağlar. İkisini 
bir arada yapamazsanız sadece kamu 
yatırımları yaparsanız, atıl kapasiteler, atıl 
yapılar oluşturursunuz ama üretken yatırımlar 
oluşturamazsınız. Üretken yatırımlar 
dediğimiz, istihdam ve ihracat getiren katma 
değer oluşturan yatırımlar piyasa ekonomisi-

nin olduğu diğer dünya da özel sektör 
tarafından gerçekleştirilir. Dolasıyla bir tarafı 
resmin bir tarafını kamu diğer tarafı özel 
oluşturur. Biz özeli bazen yeterince görmüyo-
ruz veya altını çizmiyoruz. Özel yatırımlar ol-
madan kamu yatırımları vatandaşın hayatına 
yansıması tam olarak mümkün olmaz. Bu iki-
sini bir arada yapmamız lazım” 
 
Yılmaz, “Bu konuda bölgeye çok ciddi 
yatırımlar yaptık. Bunların bir fiziki alt yapı 
boyutu bir de beşeri alt yapı dediğimiz insana 
yatırım boyutu var. İnsana yatırım konusunda 
da eğitim ve sağlık başta olmak üzere çok 
ciddi yatırımlar yaptık. Fiziki ve beşeri alt 
yapıya ciddi yatırımlar yaptık, bu bizi yatırım 
ortamı anlamında rahatlatıcı bir unsurdur. 
İkincisi teşvik politikalarıyla bütünleştirdik. 
Buna rağmen özel sektör niçin yeterince 
bizim bu bölgemizde yeterince gelişmedi, bu 
sorunun cevabı çok açık ve net, yeterince 
geçmişte maalesef güven ortamı oluşmadı. 
Güvenlik ve güven ortamı oluşmadı, bölgem-
izde bu nedenle de fiziki alt yapıya yatırım 
yaptığımız halde yeterince özel yatırımı böl-
gemize cezp edemedik. Bu konuda da 
geldiğimiz noktada farklı bir yere gelmiş 
durumdayız artık güven ortamı, huzur ortamı 
da çok şükür eskisine mukayese edilemeye-
cek bir noktaya gelmiş durumda artık Van’da 
Doğu Anadolu’da, Güney Doğu Anadolu’da 
çok daha güvenli hale gelmiştir. Bir imaj 
vardı belki onu değiştirmemiz lazım, özellikle 
başka bölgelerde bölgeye ilişkin halen belki 
eski imaj var. O imajdan dolayı zarar görüyo-
ruz. Yoksa fiili anlamda baktığımız zaman 
diğer bölgelerdeki asayişten güvenlikten çok 
büyük farkı kalmadı. Vatandaşımız da iş 
dünyamız da çok daha güvenli bir hale gelmiş 
durumdadır. Dolasıyla bütün yatırım şartları 
aşağı yukarı oluşmuş durumda, fiziki ve in-
sani alt yapımız daha iyi noktadır. Eksikler 
yok mudur, vardır, onlarda tamamlanır. Hay-
ati bir eksiklik kalmamıştır. Teşvik 
politikalarımız güçlü, huzur ve güven 
ortamımız da var, dolasıyla murtuğayı yap-
mak için bütün malzeme hazır. Bu tam kritik 
bir eşik, bu eşiğe Van ve bölge gelmiş du-
rumda bu eşiği atlayıp yeni bir düzleme 
çıkmamız lazım. Bu ekonomik eşiği atlayıp 

yeni bir döneme birlikte geçmemiz lazım” 
diye ifade etti. 
 
KALKINMANIN EN ÖNEMLİ  
İKİ EKSENİNE DEĞİNDİ 
 
Yeni dönemin iki önemli önceliği olduğunu 
ifade eden Yılmaz, “Bölgemiz için iki temel 
öncelik olmalıdır; iyi bir yaşam ortamı, iyi bir 
iş ortamıdır. İyi bir yaşam ortamından kastım, 
şehirleşmedir. Kırsalda veya şehir ortamında 
‘insanlar ben burada, bu yerde yaşamalıyım’ 
diyebilmelidir. Şehir estetiğinden tutun trafik 
meselesine yeşil alanlardan kültürel ve sanat-
sal faaliyetlere kadar yaşam dediğimiz şey 
çok boyutludur. Uygun bir yaşam ortamı 
olmalı, nitelikli donanımlı insanları tutan 
cezp eden bir şehir ortamı oluşturmalıyız. Bi-
rinci önceliğimiz bu olmalıdır. Dolasıyla 
yerel yönetimlere önümüzdeki dönemlerde 
büyük görevler düşmektedir. İkincisi de iş 
ortamı; iş ortamı istihdama odaklanması 
gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki dö-
nemlerde iyi bir yaşam ortamı oluşturmak ve 
genç nüfusa istihdam ortamları sunmak iki 
temek öncelik olarak alınmalı diye 
düşünüyorum. İki temek öncelikle geleceğe 
yürümemiz lazım, kalkınmanın bence en 
önemli iki ekseni diye düşünüyorum” 
 
YILMAZ: ORTAK  
HEDEFLER KOYMAK LAZIM 
 
Yılmaz, ortak akılın önemine değinerek 
şunları kaydetti: “En önemlisi ortak akılla, 
ortak analizler hedefler belirleyebilir. Van’ın 
bir tarihte kalkınma platformu vardı, bunu 
farklı isimler altında devam ettirmekte fayda 
var. Ortak akıl çok önemli, birçok konuda 
farklı düşünebiliriz, farklı yaklaşımlarımız, 
tercihlerimiz olabilir. Ama aynı şehri 
paylaşıyorsak aynı ortamı paylaşıyorsak otu-
rup birlikte konuşup yörenin mevcut duru-
munu analiz edip sonra birlikte ortak hedefler 
koyabilmeliyiz. ‘Nereye gideceğini bilmeyen 
bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz’ di-
yorlar, ortak hedefler koymak lazım. Birlikte 
kafa yorup birlikte oturup bütün taraflarla bir-
likte ortak analizler yapmak lazım.” Şeklinde 
konuştu.
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu üyeleri kentteki basın 
mensuplarıyla bir araya geldi. 
 
Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla 
bir araya gelen Yönetim Kurulu Üyeleri gün-
deme dair değerlendirmeler yaparak soruları 
cevapladı. Toplantıda konuşan Van Ticaret ve 
Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva ilk olarak İdlib’de 
şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar dileyerek, “Memleketi-
mizin başı sağ olsun” dedi. 
 
TAKVA: SON DÖNEMDE  
YAŞANAN TAHRİBATLAR  
DERİN YARALAR AÇMIŞTIR 
 
1 aydır Van’ın ciddi sınavlar verdiğini ifade 
eden Van TSO Başkanı Necdet Takva şunları 
söyledi: “Birinci ve ikinci çığ felaketi ile 
başlayan, düzensiz göçmelerin hayatını kay-
betmesi ile devam eden,  ardından İran’ın 
Hoy kentinde meydana gelen depremin ili-
mizi etkilemesi sonrasında hayatını kaybeden 
Başkaleli hemşerilerimiz başta olmak üzere, 
şehrimizde  ciddi bir sınav süreci yaşıyoruz. 
Ayrıca İran’da virüsün ortaya çıkmasıyla bir-
likte şehrimizde ortaya çıkan panik havası bir 
tahribata neden olmuştur ve ne yazık ki bu 
devam ediyor.” 
 
“ŞEHRİMİZE YABANCILAŞTIK” 
 
“Şehir olmak şehirli olmak bir anda olan bir 
şey değil” diyen Başkan Takva, “Bunun için 
uzun süreçler gerekiyor. Bunu başarabilme 
konusunda da çok mahir bir toplum değiliz ne 
yazık ki. Şehrimiz çok fazla göç aldı. Öyle 
zamanlar oldu şehrimize yabancılaştık. 2008-
2010 yıllarında 700-800 bin olan nüfusumuz, 
şu anda 1 milyon 150 bine çıktı. Bu sadece 
nüfus arttı anlamına gelmiyor. Bunun yanı 

sıra Van çok göçte verdi. Birçok hemşerimiz 
şehri terk etti. Farklı şehirlere insanlarımız 
gitti ve onun yerine başkaları geldi. Van bu 
süreçte her anlamda kaybetti. Hem sermaye 
hem de beyin göçü verdi. Bunun yerine daha 
az sermayeli ve niteliksiz insanları misafir et-
meye başladık. Bu bir şehrin başına gelebile-
cek en büyük felaketlerden bir tanesidir. 
Nitelikli göç verip, niteliksiz göç almak bir 
şehrin yok olması anlamına gelir. Van’da 
bunu derinden yaşayan bir şehirdir. Bu bizim 
en büyük dezavantajımız oldu. 2011 yılından 
bu yana yalpalıyoruz. Nasıl bir dengede 
duracağız ve ne yapacağız bunu henüz bilmi-
yoruz. 10 yıldır böyle bir süreç yaşıyoruz.” 
Dedi. 
 
KAR BAZEN KARADIR! 
 
Bu yıl zorlu bir kış yaşandığını aktaran 
Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
 
“Çığ, deprem ve virüs derken, Van hiç 
beklemediği bir süreci yaşamaya başladı. 
Van-Bahçesaray Karayolunda meydana gelen 
çığda biri kepçe operatörü olmak üzere 15 
vatandaşımız çığ altında kaldı. 7 
vatandaşımız kurtarılırken, 7 vatandaşımızda 
hayatını kaybetti. (4 Şubat 2020) 1 kişinin çığ 
altında kaldığı bölgede arama kurtarma 
çalışmalarının devam ettiği sırada ikinci bir 
çığ meydana gelmiş ve 33 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 84 vatandaşımız ise yara-
lanarak kentteki hastanelerde tedavi altına 
alındı.  (5 Şubat 2020) 2 günde yaşanan çığ 
felaketi sonucunda 41 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 91 vatandaşımızda yaralanmıştır. 
Çığ altında kalan bir vatandaşımız ise, çığ fe-
laketi ve olumsuz hava şartları nedeniyle 
henüz çıkarılamamış. Bu büyük bir dramdır! 
Ben orada hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyo-
rum.” 

DÜZENSİZ GÖÇ CAN  
ALMAYA DEVAM EDİYOR 
 
Ülkeye yasa dışı yollarla girerekken donarak 
can veren göçmenlerle ilgili de bilgiler veren 
Takva, 
 
“Bahçesaray’dan sonra 13 göçmenin hayatını 
kaybettiği bir olay yaşadık. Aralarında bebek-
lerinde olduğu aileler donarak hayatını kay-
betti. Bu haberler her zaman ıskalanıyor ama 
sizin yaşadığınız şehirde böyle bir dram 
olduğu zaman üzülüyor ve hüzünleniyorsu-
nuz. Tüm bu karmaşa içerisinde bizde Van 
TSO olarak bulunduğumuz konum gereğini, 
doğasını yerine getirmek için bir pozisyon be-
lirlemeye çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı. 
 
VAN TSO’DA BİR MESLEK ODASIDIR 
 
Van TSO’nun görevleri hakkında bilgiler 
veren Başkan Takva, şöyle konuştu:  
 
“Van Ticaret ve Sanayi Odası bir dernek gibi-
dir. Yasayla kurulmuş, özel mevzuatça 
belirlenmiş görevleri olan, bir meslek 
odasıdır. Türkiye’de tüccar ve sanayicinin 
aşağı-yukarı Odalar Birliği bünyesinde 
örgütlediği 365 oda/borsa var. Bunun yanı 
sıra binlerce esnaf odası var. Onlarda aynıdır. 
Mimarlar, eczacılar, inşaatçılar gibi çok 
sayıda örgütlü oda var. Yarı kamu, yarı sivil 
yapılardır bu kuruluşlar. Her mesleğin Türki-
ye’de örgütlendiği ve şemsiyesinin altına 
girdiği meslek odaları var. Bizde böyle bir 
kuruluşuz. Bakkallar Odası neyse Van 
TSO’da odur. Bakkalın tanımı farklıdır, tüc-
car ve sanayicinin tanımı farklıdır. Ancak 
diğer odalar neyse bizde aynıyız. 
 
GÖREVİMİZ; HAK VE  
MENFAATLERİ KORUMAKTIR 
 
Van’da 19 tane meslek odası var. Bizde bun-
lardan bir tanesiyiz. Peki, biz ne yapıyoruz ve 
ne yapmalıyız? Bizim görevimiz şudur; etki 
alanımızda bulunan yerlerde ticareti ve sa-
nayiyi geliştirmek, yatırım ortamını 
iyileştirmek ve istihdam sağlamak için çalışan 
bir meslek odasıyız. Görevimiz budur. 
Şehrimizi zenginleştirmenin derdindeyiz. 
Bunu yaparken de bazı zorluklar ile 
karşılaşıyoruz. Şehrimizi kötüleyerek 
yatırımcı davet edebilir miyiz?  
 
İnsanlara buraya gelmeyin her şey çok kötü 
diyemeyiz. Biz şehrimizi çok iyi 
tanımlamalıyız, eksikleri tamamlamalıyız. 
İnsanları buraya yatırım yapamaya davet et-
meliyiz. Bunu yaparken de insanın inancına, 
şekline, şemaline bakamayız. Görevimiz 
gereği, üyelerimiz onların hak ve menfaatini 
korumamızı bekler ve bunu söyler. Bizden 
bunun dışında başka bir şey beklenmelidir? 
Bizim yapacağımız budur.”

'VAN TÜRKiYE’NiN EN GÜZEL ŞEHRiDiR'
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KORONAVİRÜS MESELESİ 
 
Kentteki Koronavirüs meselesini de 
değerlendiren Takva, “Şimdi bildiğiniz gibi bir 
virüs meselesi var. Dün arkadaşlarım bana istat-
istiki veriler verdiler. Google’de ‘Van’da Koro-
navirüs’ yazıyorsun 0,53 saniyede 13 milyon 
900 bin sonuç çıkıyor. “Van Gölü” yazıyorsun 
0,79 saniyede 9 milyon 710 bin sonuç çıkıyor. 
Bu rakamlardan sonra ne diyelim. Milyon sene-
dir Van Gölü var, virüs meselesi 10 gündür var. 
Varın bunu siz değerlendirin. Virüs yoktur ya da 
vardır demiyorum. Ama şehrimizde korku ya-
ratmaya gerek var mı? İnsan kendi şehrine bunu 
yapar mı? Rakamlar ortada işte. İtalya’da virüs 
yok mu ve bu adamlar buraya gelmiyor mu? Al-
manya’dan, Amerika’dan insanlar buraya gel-
miyor mu? Buradaki kapıları kapattık, sorunu 
çözmüş mü olduk? Böyle bir şey yok. Van fakir 
bir şehirdir. Bunu her ortamda söylüyorum. 
Bunu bir kere kabul etmeliyiz. Ben zengin biri-
yim diyen adam işçilerine şu anda maaş ödeye-
miyor. Keşke 10 tane güçlü zenginimiz, 
holdingimiz olsaydı. Bundan kötülük, bela gel-
mez.” Şeklinde konuştu. 
 
TAKVA: BİZİM YAPTIĞIMIZ  
DOĞAL VE OLAĞANDIR 
 
Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İtalya’da 
virüs ortaya çıktığında, İran’da henüz yoktu. Bir 
düşünün! Avrupa Birliği’ne üye olan İtalya ve 
diğer Avrupa ülkelerinin nasıl bir politika 
izlediğini. Sınırlarını kapattılar mı? Ne oldu. 
Komşularının çoğu Avrupa ülkeleridir. Onlar ne 
yaptılar? Sınır kapılarını kapattılar mı? Peki, biz 
Çin’in komşusu olsaydık ne yapacaktık? 
Bunları şunun için söylüyorum. Ticaret ve Sa-
nayi Odası kalkıp salgın tehlikesi var, kapıları 
kapatalım, ticaret dursun derse haber konusu 
olur. O zaman kalkıp siz bunu nasıl söylersiniz 
diye sorarlar. “Ama çözüm kapıları kapatmak 
değildir, virüsün girişini engelleyecek tedbirler 
alınmalı” demek, Ticaret ve Sanayi Odasının 
fıtratına uygundur. Okuma budur. Bir tane 
sağlıkçı çıkıp kapıları fiziksel girişlere 
kapatmalıyız diyebilir. Adam da görevinin 
gereğini yapıyordur. Biz kapatın dersek bunu 
nasıl açıklarız. Bizim yaptığımız açıklama çok 
doğal ve olağandır. Bize bunun üzerinden saldırı 
yapanlar anormaldir. Biz bu açıklamayı 
yaptığımız için yediğimiz küfrün haddi hesabı 
yok. Olayı sadece İran’dan gelen turistlerle 
değerlendirmeyin. Bütün Avrupa şu an Van’a 

gelişi riskli görüyor. İç turizmde ciddi iptaller 
var. Biz şehri tevatürle öyle bir hale getirdik ki, 
o kadar abarttık ki, Van’da Koronavirüs Van 
Gölü aramalarının üstüne çıkmış.” 
 
“HER ŞEYİ BİLİRLER AMA  
BİR RAPORLARI YOKTUR” 
 
Başkale’de yaşanan depremler sonrası hayatını 
kaybeden vatandaşlar ve ortaya çıkan 
mağduriyeti de anlatan Başkan Takva,  
 
“Başkale’nin de bir ekonomik maliyeti var. Ben 
150 köye gittim daha önce. Çoğunda da 
konakladım. Oradaki konutlara ve yaşam 
alanlarına baktım. Orada insanlar çocuklarına, 
hayvanlarına tuzak hazırlamışlar. Orada bir 
konut yok. O köylerdeki yapı stokları 
tamamıyla kerpiç evler üzerine oluşturulmuş. 
Briketli evler yapılmış ancak gerekli altyapı 
hazırlanmadan dar bir yöntemle geçiştirilmeye 
çalışılmış. Yıkımlar olduğunda da duvarlar di-
rekt yıkılmış. Bu bir tuzaktır. Geçen, 
Olağanüstü Meclisimizde de söyledim. Mimar-
lar Odası, Mühendisler Odası ve bazı meslek 
odaları Nuh Tufanını bilirler. 124 bin peygam-
berin yaşadığını bilirler, pozitif akımları bilirler, 
ideolojik derinlikleri, Kürtlerin tarihini, Türkle-
rin tarihini, Osmanlı’yı bilirler ama 
Başkale’deki evlerin nasıl iyileştirileceği konu-
sunda tek bir raporları yoktur. Bu bir eleştiridir. 
Özellikle teknik meslek odalarının siyaset 
dışında davranış sergilemediklerinin göstergesi 
olan bir tespittir. Hazırlamış oldukları tek bir 
raporlarının dahi olmadığını bilirler ancak her 
konuşmada fay hattı üzerindeki konutlar 
dönüştürülsün derler. 
 
TAKVA: SAHADA  
TESPİT YAPMALILAR 
 
Bu şehrin mühendisi, mimarı, belediyesi yok 
mu? Cumhuriyet kurulduğundan bu güne kadar 
Başkale Belediyesi oradaki insanlar için ne 
yapmış? 5 şiddetinde bir depremle insanlar öl-
meli mi? Orada, deprem oldu diye insanlar 
ölmemiştir. Oradaki yaşam koşulları, konut 
stoku ve insanların tercihleri sonucun bu hale 
gelmesinde bir etkendir. Bu durum uzun 
zamandır böyledir. O hat üzerinde depremler ol-
maya devam edecek ne yazık ki bu bakış açısı 
ve mevcut durumun dönüştürülmemesi sonu-
cunda insanlar hayatını kaybetmeye devam ede-
cekler. Yetkililer saha da tespit yaparak 

ilgililerle paylaşmalıdır. Çünkü bu insanlar so-
rumludur. Orada 10 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 66 kişi yaralanmış, 1'i yoğun 
bakımda olmak üzere yaralılardan 12'sinin de 
tedavisi devam ediyor. Deprem üssü o köyler-
den 200 kilometre uzaklıkta. Ayrıca, bu deprem-
lerde 376 ev, 447 ahır ve 65 depo yıkıldı. 
600’ün üzerinde de hasarlı yapı bulunuyor. 
Yıkılan ahırlar sonucunda 3 bin 329 küçükbaş, 
72 büyükbaş hayvan telef olmuş. 
 
BİZ BAŞKALE’DE NE YAPTIK? 
 
Odamız tarafından Başkale için yapılan/aracılık 
edilen yardımlar: 
- 100 Paket gıda (Van TSO) 
- 20 Paket gıda (Genç Girişimciler Kurulu) 
- 30 Paket gıda (Toptancılar Sitesi) 
- 1 Kamyon gıda ve ısıtıcı (Diyarbakır TSO ve 
Diyarbakır TB) 
- 1 Kamyon battaniye (Gebze Ticaret Odası) 
- 300 Paket Gıda (Fevzi Ç:eliktaş’ın aracılığıyla 
Mersinli İşadamı - TAT Bakliyat) 
- 30 Bin lira nakdi bağış (Van TSO Yönetim 
Kurulu) 
- 18 Bin lira (Van TSO Meclis-Meslek Komite-
genç Girişimciler Kurulu Üyeleri) 
- 4 gün boyunca oda personeli tarafından 
yardım dağıtımı ve çadır kurulumuna destek ve-
rildi 
 
SOSYAL DESTEK MERKEZİ 
 
Şunu da belirtmek isterim. Kriz Merkezi çok 
klasik bir söylemdir. Biz, Van TSO Sosyal Des-
tek Merkezi’ni kurduk. Bunun tanımını da 
yaptık. Bu merkezin yöneticileri gelişen olay-
lara göre değişecek. Olay Başkale’de olduğu 
için Başkaleli isimler var, bir de yönetim kuru-
lumuz var. 1 Nisan’dan sonra daha spesifik ola-
rak kurumsal yapısını sizlerle paylaşacağız. Şu 
anda bununla ilgili çok paylaşımda bulunmak 
istemiyorum. Ancak bu merkez halka dokuna-
cak. Kurumsal bir şekilde ve insanların 
ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verecektir. Bu 
bir eksikliktir. Biz bunu yapacağız. Bahçesaray 
ve Başkale’de yaşanan afetlerden sonra böyle 
bir ihtiyacın olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bağışlardan rakamlar verdim. 30 Bini yönetim 
kurulumuz olmak üzere geri kalanı meclis, mes-
lek komitesi, genç girişimciler kurulu üyeleri-
miz ve oda üyelerimizin destekleri ile toplamda 
48 bin liralık bir destek şu ana kadar toplandı. 
Biz bunu sosyal medyada çok paylaşmıyoruz.



TAKVA: VAN TÜRKİYE’NİN  
EN GÜZEL ŞEHRİDİR 
 
Van’ın başka şehirlerle kıyaslanmaması 
gerektiğini belirten Takva, daha yapıcı bir 
bakış açısı içerisinde olunması gerektiğini be-
lirtti. Takva, “Bizim dayanışmaya ihtiyacımız 
var. Şehrimizi kazadan, beladan, afetlerden, 
musibetlerden, uzak tutacak bir akılla hareket 
etmek durumundayız.1 milyon 150 bin 
insanın yaşadığı bir şehirde sorun olmamasını 
beklemek fantezidir, böyle bir şansımız yok, 
biz topyekûn şehrimize sahip çıkacak bir 
akılla hareket etmeliyiz. Şehrimizi diğer 
şehirlerle kıyaslayacak bir zafiyet içinde 
olmamalıyız. Ben her zaman şunu söylüyo-
rum; “Van Türkiye’nin en güzel şehirlerinden 
biridir.” Hiç bir ayrım yapmadan şehrimize 
bakış açımızı bu çerçevede tanımlamamız 
lazım. Şehrimizi kötüleyerek, 
vatandaşlarımızı kötüleyerek kendimizi var 
edemeyiz. Ne yazık ki bu şehirde böyle bir 
akıl tutulması var. Birbirimize olan 
sevgisizliğimizi bütün dünyaya ilan etme gibi 
bir mecburiyetimiz varmış gibi hareket ediyo-
ruz, kimse kimseyi sevmek zorunda değil, 
aramızda çelişkiler de olabilir, hepimizin 
düşünceleri, görüşleri farklı olabilir, bu 
görüşlerimizle şehrimize zarar vermemiz 
doğru bir yaklaşım değil.” Diye belirtti. 
 
“100 KİŞİLİK BİR EKİBİN 
LOJİSTİĞİNİ SAĞLIYORUZ” 
 
Başkan Takva, 100 kişiden oluşan ve Elazığ 
depreminde de rol aldıktan sonra Başkale’de 
gönüllü olarak çalışma yürüten Sivil Toplum 
Kuruluşu, Afet Koordinasyon Platformu’nun 
Van’daki lojistiğini sağladıklarını ifade etti. 
Takva, devamında şunları söyledi: “Elazığ 
depreminde de görev üstlenen bir sivil toplum 
kuruluşu platformu var, bunlar şu anda sahada 
çalışıyorlar. Yaklaşık sayıları 100 kişiden 
oluşuyor akredite edilmiş ve afet dönemle-
rinde çalışan gönüllülerden müteşekkildir. Bu 
gönüllülere ulaşım ve kumanya konusunda 
destek veriyoruz. Afet bölgesine giderek 
orada çadırların kurulumunda, düzenlenme-
sinde yardımcı oluyorlar. Ayrıca, Van Organ-
ize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Mehmet 
Aslan’da çadırların ısı yalıtımına ilişkin 
önemli bir destek sunmaktadır.   
 
“TARIM VE HAYVANCILIK  
PROJELERİMİZ HER PLATFORMADA 
TAKDİR GÖRÜYOR” 
 
Yaklaşık bin kişinin istihdam edeceği, 15 
büyükbaş hayvan kapasiteli TDİ-Besi OSB 
Projesinin belirli bir aşamaya geldiğini ifade 
eden Takva,  “Tarıma Dayalı Organize Besi 
projemiz ile ilgili de süreç devam ediyor şu 
anda ÇED raporlama aşamasındayız. Tarım 
Bakanımızın geçenlerde Van’a geldiğinde 
yapmış olduğu sunumda bizim projelerimize 
öncelik verdiği bilgilerini aldık. Tarım Bakanı 
Van’da bir sunum yapıyor ve sunum yaparken 
de bizim projelerimiz üzerinden gidiyor. Bu 

gerçekten oldukça gurur verici bir tablodur. 
Organize Sera Bölgesi kurulması için de 
girişimlerimizi başlattık ve ilk toplantısını 
gerçekleştirmiştik. Tarım bakanımız bu proje-
nin hayata geçmesi için gerekli destekleri 
sunacaklarını belirttiler. Bunlar uluslararası 
ölçekte yapılan projelerdir. Jeotermal sera 
bölgesi Türkiye’de çok örneği olan bir şey 
değil. Ama bizim sıcak sularımız akıyor, bu 
bir zenginliktir, biz o zenginliği halkın 
faydasına dönüştürmenin çabası içerisindeyiz. 
Bu çalışmaların mihenk taşı Van Ticaret ve 
Sanayi Odası’dır. Bu konuda alçakgönüllü 
olmayacağız.” Dedi. 
 
“YAPILANDIRMALARIN  
YÜZDE 92’Sİ BOZULDU” 
 
Vergi terkini ile ilgili yapılan yapılandırmalar 
ve yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgiler 
veren Van TSO Başkanı Takva, “Vergi terkini 
konusunda da geçenlerde Maliye Bakanı ve 
Gelir İdaresi Başkanı buradaydı. Kendileri ile 
bir araya geldik. Yapmış olduğumuz 
görüşmelerde; “Depremden sonra 
yapılandırmaya gidilen vergilerin ödemeler-
inde yüzde 92’lik bir zafiyet olduğu ve  yüzde 
8’inin düzenli bir ödeme gerçekleştirdiğini 
belirttik.  Daha sonraki süreçte heyet olarak 
Gelir İdaresi Başkanı ile görüştük, onlarda 
durumun farkındalar. Olası kamu 
alacaklarının yeniden yapılandırılması gün-
demi tartışılmaya başlanmış durumda bu 
konu gündeme gelirse Van’a pozitif bir 
ayrıcalıkla daha uzun vadeli bir yaklaşım içe-
risinde olacaklarını belirttiler.” İfadelerini 
kullandı. 
 
TAKVA: 14 İLE HİTAP EDECEK 
 
Van TSO girişimleri ile hayata geçecek olan 
Facebook Bölgesel Topluluk Merkezi ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Takva, şunları söyledi: 
“bu proje ile ilgili ayın 4’ünde İstanbul’daki 
ana merkezi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da 
paydaşlarımızla yani kalkınma ajansı, üniver-
site ve bölge odalarının desteği ile binamızın 

5’inci katında kendilerine ayırmış olduğumuz 
alanda kurulacak istasyonla, belki de bizi en 
çok heyecanlandıran işlerden birini 
gerçekleştirmiş olacağız. Burada, eğitim ve 
dijital dönüşüm merkezleri olacak. Bütün 
kent ve bölge bundan faydalanacak ayrıca 
burası 14 ile hitap edecek. Bunun protoko-
lünü imzaladık. Merkezi ziyaret ettikten sonra 
da buranın fiziksel alt yapısını oluşturma ko-
nusundaki süreci başlatacağız.” 
 
FEVZİ ÇELİKTAŞ:  
PANİK HAVASI OLUŞTU! 
 
Toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş’ta Su-
riye’nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından 
yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerler 
için başsağlığı mesajı diledi. 
 
Kapıköy Sınır Kapısının kapatılmasıyla ilgili 
konuşan Çeliktaş, “Yasa dışı yollarla ülke-
mize giriş yapan göçmenler var. Bunların 
girişini önlemek sorunlu bir durumdur. Belki 
de Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapatılması gere-
kiyordu. Ancak kentte öyle bir panik havası 
oluşturduk ki, iç turizmi bir defa da öldürdük. 
Van, Kum kentinden daha fazla konuşulmaya 
başlandı. Buna gerek yok. Daha sakin olmalı 
ve gereken tedbirleri alarak sağlık konusunda 
yeterli altyapının oluşturulması ile birlikte 
Devletimizin ilgili birimlerinin kontrolünde 
komşularımızla ticaretimizin devam etmesi 
gerekiyor.” Dedi. 
 
“GELECEK NESİLLERE TEMİZ  
BİR VAN GÖLÜ BIRAKACAĞIZ” 
 
Van Gölü Koruma Kanunun ve Acil Eylem 
Planıyla ilgili de bilgiler veren Çeliktaş, 
şunları söyledi: “Ticaret Odamız ile Van Gölü 
Aktivistleri’nin düzenlemiş olduğu ‘Van Gölü 
İçin Bir Adımda Sen At’ etkinliğine katıldım. 
400 kilometre yol yürüdük ve bu epeyce gün-
dem oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıkoğlu sü-
rekli bizi takip etti ve bu çalışmadan dolayı 
bizleri tebrik etti. Daha sonra Ankara’da 
3’üncüsü düzenlenen Coğrafi İşaretler 
Fuarına katıldık. Emine Erdoğan hanımefendi 
standımızı ziyaret ederken ‘Van Gölümüz 
ölüyor’ dedim. Van Gölü koruma yasası için 
destek istedik. Kendileri bizden çalışmalarla 
ilgili dosya talep ettiler. Bizde yaptığımız 
çalışma neticesinde gerekli dosyaları kendis-
ine taktim ettik. Gönderdiğimiz dosyaların 
ardından Emine Hanım, Çevre Şehircilik 
Bakanlığındaki yetkililere konuyu aktarıyor. 
Bizleri de bu çalıştaya davet ettiler ve katılım 
sağladık. Çalıştay Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Gülşen Orhan 
koordinatörlüğünde yürütülüyor. Önümüzde 
ki süreçte Van Gölü’yle ilgili çalışmalar 
başlayacak. Kanalizasyonlarda akan dip ça-
murlar temizlenecek, Van Gölü havzası te-
mizlenecek. Bu sayede gelecek nesillere 
temiz bir Van Gölü bırakacağız. Van Gölü es-
kisi gibi temiz olacak.”
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