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VAN TSO Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne Katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
2013 Yılından buyana yapılmakta olan Oda/Borsa 
Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerine, Van Ticaret ve 
Sanayi Odası meclis üyeleri katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 75’inci 
Genel Kurulu Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da katılımıyla, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi (ETÜ) Salonu’nda 
gerçekleştirildi. TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
genel kurul konuşmasında 
‘birliğimiz ebedi, gündemi-
miz ekonomi’ temasına 
vurgu yaparak, iş dünyası-
nın önümüzdeki süreçte 
gündemin ekonomi olma-
sını istediğini söyledi. Hi-
sarcıklıoğlu, “Sayın Cum-
hurbaşkanımızın icracı ve 
reformcu iş yapma tarzıyla 
ekonomide yeniden atılı-
ma geçeceğimize inanıyo-
ruz. Hiçbir engel, aşamaya-
cağımız kadar büyük, hiç-
bir duvar yıkamayacağı-
mız kadar güçlü değil. Gün, 
elbirliğiyle ayağa kalkıp 
koşma günü” ifadesini kul-
landı. 

Yaklaşık 1 senedir genel ve 

mahalli seçimlerle devam 
eden seçim sürecinin geri-
de kaldığını hatırlatan 
TOBB Başkanı, “Önümüzde 
4 yıllık seçimsiz bir dönem 
var. Bu fırsatı iyi değerlen-
dirmeli, kesintisiz bir icraat 
dönemine çevirmeliyiz. İs-
tikrar sürsün, Türkiye re-
formlarla büyüsün” dedi. 
 
Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi 
gündemin ilk maddesi 
yapma önerisinde bulu-
nurken, rekabet gücünü 
artıracak yapısal reform-
ları arka arkaya hayata 
geçirmek gerektiğini vur-
guladı. 
 
TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, “Zira ekono-
mide atılacak çok adım ya-
pılacak çok iş var. Hükü-
metimiz seçim öncesinde 
bunun sinyalini verdi. Se-
çimler geride kaldığına gö-
re artık hızla harekete ge-
çilmesini bekliyoruz” diye 
konuştu.                    

Seminere katılan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
en önemli meselelerinden birinin ekonomi olduğunu ve Türk iş 
dünyası olarak Ağustos 2018’den beri zor bir dönemden geçtikleri-
ni anlatan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 365 oda/borsa başkanı ile 7 
bölge toplantısı yaptıklarını ve üyelerin sorunlarını dinlediklerini 
ifade etti. Hisarcıklıoğlu, bu toplantılarda Oda ve borsalardan gelen 
talep ve sıkıntıların başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere tüm bakanlara tek tek iletildiğini söyledi.              ● 2’de

w
eb

w
eb

BİRLİĞİMİZ EBEDİ GÜNDEMİMİZ EKONOMİ OLSUN

Ekonomide atılacak çok adım yapılacak çok iş 
var. Hükümetimiz seçim öncesinde bunun sin-
yalini verdi. Seçimler geride kaldığına göre artık 
hızla harekete geçilmesini bekliyoruz

TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliği 
ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketi belirlendi.   ● 2’de

Avrupa Birliği (AB) Van Bilgi Merkezi, 
‘9 Mayıs Avrupa Günü’ kapsamında 
iftar programı düzenledi.   ● 2’de

Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Yasin Ertürk gün-
deme dair değerlendirmelerde bu-
lundu.  ● 3’te

Türkiye’nin En Hızlı
Büyüyen 100 Şirketi 

9 Mayıs Avrupa Günü
İftar Buluşması

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Faruk Biner  yerel seçim sonuçlarının ülkemize 
hayırlı olmasını dileyerek, “Demokrasinin vazgeçilmez 
kurullarından biri olan seçimler, halkın iradesinin belir-
leyici güç olduğunun göstergesidir. Yerel Seçimler ar-
tık geride kaldı. Kazanan tüm Başkanları tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum.     ● 4’te 

“Van Her Zaman Cazibe
Merkezi Olmuştur”



VAN TSO MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ’NE KATILDI

TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliği ile Türki-
ye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. 
Cirosunu 2 yılda yüzde 5.324 oranında artıran 
Aydın merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi firma-
sı ilk sırayı aldı. Ödül alan girişimciler ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının 
bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Samsun Çarşamba Havalimanında anı fotoğ-
rafı çektirdi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ödül törenindeki konuşmasında, “Bizler Türk iş 
dünyası olarak, 1919’dan 2019’a, aynı ruh, aynı 
inançla çalışmayı sürdürüyoruz. 100 yıl sonra 
şimdi, ekonomik alanda bir istikbal mücadelesi 
veriyoruz. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, 
dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz. Türki-
ye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında 
yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep 
birlikte çalışarak sağlayacağız” ifadesini kullandı. 

TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde, başvuran 
şirketlerin 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı 
dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Yarış-
ma sonuçları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a 

çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla Samsun’da 
düzenlenen törende açıklandı. Törene Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda Oda-Borsa Başkanı 
ve TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Baş-
kanları katıldı.
 
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmaya 19 
Mayıs mesajı ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun'a ayak basma-
sıyla başlayan, İstiklal Mücadelesinin 100. Yıldö-
nümünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden 
vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen milletimi-
zin, varoluş mücadelesinde ilk adımdır. Tüm dün-
yada mazlumların örnek aldığı, bir yeniden şahla-
nıştır. Samsun’da yanan kıvılcım, dalga dalga tüm 
Anadolu’ya yayılmış, destansı bir istiklal müca-
delesini başlatmış, bir milletin küllerinden yeni-
den doğmasını sağlamıştır. Bu toprakların hâlâ 
vatan kalmasını, 1919’da başlayan, 1922’de Büyük 
Zaferle sonuçlanan ve 1923’te Lozan’da başarısını 
dünyaya kabul ettiren, İstiklal Harbi’ne borçlu-
yuz.
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Hisarcıklıoğlu, iki önemli şura gerçekleştirdiklerini 
belirterek, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şura-
sını yaptıklarını ve oda/borsalardan gelen sorunları 
doğrudan aktardıklarını, TOBB Türkiye Sektörel 
ekonomi Şurası’nda ise sektörel sorunların hükü-
mete iletildiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, TOBB ve 
Oda/Borsaların görevinin, sorun yaşayan üyeleri ile 

sorunu çözecek kurumları ile biraraya getirmek 
olduğunu, tabandan gelen dert ve isteklerin kendi 
gündemlerini oluşturduğunu vurguladı.

Bu dönemde en çok sıkıntının finans sektöründe 
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 16 bölge toplantısı 
yaparak, üyeleri ile banka genel müdürlerini birara-
ya getirdiklerini, yaklaşık 9 bin kişi ile biraraya 

geldikleri bu toplantılarda birebir görüşmeler de 
yaptıklarını ve bu görüşmelerden yüzde 97’sinin 
sorunlarının çözüme kavuştuğunu bildirdi.

31 Mart Mahalli seçimlerinin bittiğini ve 4,5 yıl seçim 
olmadığına dikkat çeken TOBB Başkanı şimdi eko-
nomiye odaklanma zamanı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin En Hızlı

Büyüyen 100 Şirketi 

Elite World Van Hotelde düzenlenen iftar programında 
konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Necdet Takva, 1 Nisan 2005'ten bu yana AB 
konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade 
ederek, AB'nin ortaklığıyla yürüttükleri merkezin 14 yılda 
çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi. Çalışmalar 
kapsamında toplumun tüm kesimleriyle ortaklıklar 
gerçekleştirerek farkındalık oluşturduklarını vurgulayan 
Takva, “Van TSO ile AB'nin hedefleri örtüşüyor. Van TSO 
olarak vizyonumuzu çoğulculuğa, barışa, sürdürülebilir 
kalkınmaya, serbest ve adil ticarete, insanları ve demok-
rasiyi güçlendirme yönünde biçimlendirmiş bulunuyoruz. 
Bunlar insanların ortak hedefleridir. Ortaklığını yürüttü-
ğümüz AB ile yaptığımız her etkinlikte insan odaklı çalış-
maların gayreti içinde oluyoruz” dedi.Türkiye ile AB'nin 
bölgede ortak menfaatlerinin bulunduğunu dile getiren 
Başkan Takva, “AB'nin stratejik açıdan ilgi duyduğu bir 
bölgede yer alan Türkiye kilit oyuncu durumundadır” 
ifadelerine yer verdi. AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü 
Kerem Oruç ise 14 yıldan bu yana toplumun tüm kesimle-
riyle bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade ederek, tarladaki 
işçilere AB'nin tarım politikasını anlattıklarını, polislere de 
insan hakları ve demokrasi eğitimi veriyoruz. Bu yıl da 9 
Mayıs Avrupa Günü Ramazan Ayına denk gelmesi nede-
niyle Ramazan Ayının maneviyatı ve Avrupa Günü Coşku-
sunu bir iftarda buluşturduk. Bugün ki iftarımıza engelli 
grupları, kadın girişimciler, genç girişimciler ve iş dünya-
sından katılımcılar var dedi.

Programa iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
kanaat önderleri ile davetliler katıldı. 

9 Mayıs Avrupa Günü
İftar buluşması

w
eb



“Van Her Zaman Cazibe Merkezi Olmuştur”
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Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Yasin Ertürk, Kapıköy Sınır Kapısı, İranlı Turistlerin gelişi, 
yerli turistlerin Van ilgisi ve gündeme dair açıklamalarda 
bulunurken, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları-
nı da değerlendirdi.
 
Ertürk, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernize edilmiş 
olması ile Van’ın ve Bölgenin elli yıllık geleceğine yatırım 
yapıldığını belirterek “İranla yaklaşık 350 km. sınırı bulu-
nan Van, bölgenin en önemli cazibe merkezidir. Kapıköy 
Gümrük Kapısının bitirilmesi ile İranla sosyo-ekonomik 
ilişkilerimiz daha da gelişecektir. Türkiye tarafındaki 
modern kapı, İran hükümetine de yeni bir kapı yapma 
zorunluluğu ortaya çıkaracaktır. En son İran’a yaptığımız 
ziyaretlerde özellikle Kotur deresinde başlatılan yol, 
menfez ve köprü çalışmalarına şahit olduk. Yıllardır 
polemik konusu olan yolun bitirilmesi durumunda Kapı-
köy Gümrük Kapısı, büyük araçların da geçişine de 
müsait hale gelecektir. Bu durum ilimizden yapılacak 
ticaret hacmini de artıracaktır” dedi.
 
Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, 2018’den 
başlayan ve devam eden İranlı Turist sayısındaki 
azalmaya da değinerek “İranla ilişkilerimiz önceki yıllara 
göre çok iyi. Ancak İrandaki ekonomik daralma, uluslar 
arası ambargo ve yurt dışı çıkış harçlarındaki yükseklik, 

İranlıların yurt dışına çıkmasına engeldir. Ancak Van her 
zaman İranlıların en kolay ulaşabildikleri bir kent olmuş-
tur. Önceki yıllara oranla sayı azalsa da Van’da azımsan-
mayacak İranlı turist bulunmaktadır. Ancak biz kentimiz 
için turizm çeşitliliğini artırmalıyız. Sadece İran pazarına 
değil, Kuzey Irak, Ermenistan, Azerbaycan ve yerli 
turistlere de yönelmeliyiz” şeklinde konuştu.
 
Son dönemlerde kentte gözle görülür yerli turist grupları 
bulunduğuna da değinen Van TSO Meclis Başkanı 
Mehmet Yasin Ertürk eğer Van’ın bir turizm kenti olma-
sını istiyorsak, her ülkeden ve ülkemizin her yerinden 
turist ağırlamalıyız. Son dönemlerde yerli turist gurupları 
kentimizi ve bölgemizi gezmeye geliyorlar. Bu sayıyı ne 
kadar çoğaltırsak, Van’ın bilinirliğini o kadar artırmış 
olacağız.  Turizm kenti olmak için toplumun tüm kesim-
lerinin, şehirde yaşayan herkesin, kurum ve kuruluşların 
aynı duyarlılığı göstermesi gerek. Esnaflarımız, otel ve 
işletme sahiplerimiz gelen yerli ve yabancı turistlere 
gerekli ilgiyi göstermelidir dedi.
 
Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, VanT-
SO’nun kentin tüm dinamikleri ile kent için ortak akıl ile 
çalışmalar yaptıklarını belirterek “Odamız her dönem bu 
kentin en önemli lokomotif kurumu olmuştur. Kent 
yararına olacak her çalışmada, ortaklıklar geliştirerek, 

destek vererek üzerine düşeni yapmaktadır. Bundan 
sonra da bu durum devam edecektir.” İfadesini kullandı.
 
2007 yılında yeni hizmet binasına geçtiklerini belirten 
Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, geçen 12 
yıllık süre içinde 2 deprem yaşamalarına rağmen, 
mevcut hizmet binasında hiçbir yenilenme olmadığını 
belirterek “Bu vesileyle TOBB’a sunmuş olduğumuz 
projemiz kabul edildi ve meclis toplantı salonumuz yeni-
lendi. Yani yenilenen Meclis Toplantı Salonumuz Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin üyelerimize, meclis üyeleri-
ne ve kentimize bir hediyesidir. Bu salona Van TSO 
olarak hiçbir harcama yapmadık. Kaldı ki Van TSO bu 
kentin en önemli kurumlarından biridir. Sürekli konuk 
ağırlayan, çeşitli programların yapıldığı bir yerdir. Burada 
modernize edilmiş bir toplantı salonu hepimizin gurur 
duyacağı bir çalışma olmuştur” şeklinde konuştu.
 
Mehmet Yasin Ertürk, Türkiye’nin zor bir süreçten geçti-
ğini de belirterek “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. 
Böyle zorlu süreçlerde birlik olmalıyız. Van TSO’nun 
kurullarına seçilmiş herkes tüccar ve sanayicidir. Dola-
yısı ile bu olumsuz süreçten hepimiz etkileniyoruz. 
Ancak, Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. İnşallah bu 
zorlu süreçleri el birliği ile atlatacağız” dedi.

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞİRME KURULU TOPLANDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fu-
at Oktay başkanlığında Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi'nde ya-
pılan, Yatırım Ortamını İyileştir-
me Koordinasyon Kurulu (YO-
İKK) Toplantısı'na Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) 
temsilen Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Tamer Kıran ka-
tıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fu-
at Oktay, toplantı kapsamında 
önümüzdeki dönemde gerçek-
leştirilecek faaliyetleri karar-
laştıracaklarını, bugüne kadar 
Kurul bünyesinde yapılmış ça-
lışmaları daha ileriye taşımanın 
yollarını ve yöntemini belirleye-
ceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ok-
tay, sektörler arası iş birliğinin 
en somut tezahürlerinden biri o-
larak tanımladığı Kurulun bün-
yesinde, üye kuruluşların des-
teğiyle bugüne kadar edinilen 
tecrübelerin, yeni döneme ışık 
tutacağını belirterek, "Geçtiği-
miz 17 yılda Türkiye'de yatırım 
ikliminin iyileştirilmesi, istikra-
rın sağlanması ve her açıdan 
Türkiye’nin yatırımcılar nezdin-
de bir cazibe merkezi haline gel-
mesi amacıyla, Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın vizyonu ve liderliğinde, 
reform niteliğinde birçok adım 
atılmıştır. 

Altını çizerek ifade etmek iste-
rim ki bu adımları atarken re-
formları asla tek seferlik politi-

kalar olarak görmedik." değer-
lendirmesinde bulundu.
 
Açılış konuşmasının ardından 
basına kapalı devam eden top-
lantıya, Tamer Kıran’ın yanı sıra 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez, Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 
Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlı-
ğı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Er-
mut da katıldı.
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4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra seçim-
leri kazanan adayların seçmenlerine verdikleri sözleri yerine 
getirme, projelerini uygulama dönemidir” dedi.
 
Biner açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 
“31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. 
Sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dili-
yorum. Sandığa gidip oyunu kullanan, ilimizin geleceğine ve 
demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. İlimiz 
genelinde seçimler sakin bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu da i-
limizde yaşayanların demokrasiye sahip çıktığını ve yöne-
timde güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Seçimler 
artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. 

Van’da yaşayanların ortak istediği bundan sonra kent için bir-
lik olma, üretme, kalkınma projelerinin hayata geçirilmesidir. 
Bu konuda herkesin ortak amacı Van olmalıdır. Van Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim ve Meclisi olarak seçilmiş tüm siyaset-
çilere şunu belirtmek isteriz. Van, dezavantajlı bir kenttir. Bu-
nun bilincinde olmalı, her kurum ve kuruluş bu kentin kalkın-
ması ve gelişmesi için çok çaba sarf etmelidir. Bu düşüncelerle 
2019 Yerel Seçimlerin ülkemiz, bölgemiz ve ilimize hayırlı ol-
masını diler, seçilmişlerin verdikleri sözleri yerine getirme ve 
seçmenlere açıkladıkları projeleri hayata geçirmeleri için bir 
an önce çalışmalarına başlamalarını bekliyoruz. Kent çıkarları 
için Van TSO olarak her kurum ve kuruluşla çalışma yapaca-
ğımızın da bilinmesini isteriz “ dedi.

TOBB Van İli Genç Girişimciler Kurulu Ü-
yeleri Van Valisi Sayın M. Emin Bilmez’i 
makamında ziyaret etti. Kentimizin 
genç nüfus potansiyelinin kalifiye işgü-
cüne dönüşmesi ve ekonomik, sosyal 
konular üzerine değerlendirmelerin ya-
pıldığı görüşme Van Valiliğinde gerçek-
leşti.

TOBB Van İli Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı M. Seyhan Demir, yaptığı de-
ğerlendirmelerde; kentin genç nüfus o-
ranına değinerek hayvancılık sektörü 

başta olmak üzere imalat sanayinin ge-
lişmesi ile birlikte istihdam oranının ar-
tabileceğini, dolayısıyla kentin ekono-
mik refahının bu minvalde gelişebilece-
ğini kaydetti.

Demir, genç nüfusun özellikle hayvan-
cılık sektörü ve imalat sanayine yön-
lendirilmesi ve bu sektörlerde girişim-
lerde bulunulması noktasında motive e-
dilerek desteklenmesi gerektiğini, kurul 
olarak bu konuda her türlü destek su-
nabileceklerini belirtti. Demir, son ola-

rak tekstil sektöründe yapılan yatırım-
ların genişletilmesi ile birlikte kalifiye e-
mek ve işgücüne ihtiyaç duyulduğunu 
ifade ederek, bu noktada Valilik öncülü-
ğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapabilecekleri ifade etti.

Van Valisi M. Emin Bilmez ise gençlerin 
ziyaretinden son derece memnuniyet 
duyduğunu belirterek, kentin ekonomi-
sinin ilerlemesi ve istihdam oluşturul-
ması yönünde yapılabilecek tüm giri-
şimlere destek verebileceklerini belirtti.

Genç Girişimciler Kurulu’ndan
Van Valisi Bilmez’e Ziyaret

Van TSO’dan
İhtiyaç Sahibi
Ailelere Gıda
Yardımı

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Ramazan ayı içinde 
ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

Büyük Bir titizlikle gerçekleştirilen gıda yardımları Van 
TSO Meclis Üyelerinin de desteği ile belirlenen ihtiyaç sa-
hibi ailelere ulaştırıldı. Her yıl geleneksel hale getirilen ih-
tiyaç sahibi ailelere yardım, bu yılda Ramazan Ayının ma-
neviyatına uygun gerçekleştirildi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, 
Ramazan ayının sosyal yardımlaşmanın ve dayanışma-
nın arttığı, saygı, sevgi, merhamet gibi duyguların insan-
lar arasında zirveye ulaştığı mübarek ve önemli bir ay ol-
duğunu belirterek “Van TSO Yönetim Kurulu olarak ihti-
yaç sahibi aileleri odamız meclis üyelerinin de desteği ile 
belirledik. Ayrıca bize müracaat etmiş aileler vardı. Bizde 
TOBB ve Odamız işbirliği ile Ramazan Ayının maneviyatı-
na uygun, paylaşma ayı da olan bu kutsal günlerde ihti-
yaç sahiplerine gıda paketlerimizi ulaştırdık. Arkadaşla-
rımız bu konuda oldukça titiz davrandılar. Belirlenen aile-
lere onların istediği şekilde yardımlar ulaştırıldı. Yardım-
ların dağıtımında katkıda bulunan meclis üyelerimize de 
teşekkür ederiz. İnşallah bir nebze olsa da sevindirdiğimiz 
aileler olmuştur” ifadesini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu her yıl Ra-
mazan ayında ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında 
bulunmaktadır.

İMTİYAZ SAHİBİ
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Adına
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