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Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO) 
öncülüğünde Van Organize Sanayi Böl-
gesi (VAN OSB) ile Van Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği (VANESOB) 
yönetim kurulunun katılımıyla 'Turizm 
Sektörü Değerlendirme Toplantısı' dü-
zenlendi. Toplantıda, Koronavirüs tedbir-
leri çerçevesinde kapatılan Kapıköy 
Gümrük Kapısının yeniden açılmasını 
istedi. 
 
Elite Word Van Otel’de düzenlenen 'Tu-
rizm Sektörü Değerlendirme Toplantısı' 
programında kentteki yerel ve ulusal 
basın mensuplarıyla bir araya gelen iş 
dünyası sivil toplum kuruluşu temsilcil-
eri, Van üzerindeki algınların kırılması 
yönünde bir toplantı düzenledi.  
 
Akdeniz ve Ege bölgelerinde olduğu gibi 
yurtdışından turistin Van’a gelmesi 
gerektiğini ve bunun da Kapıköy Güm-
rük Kapısının yeniden açılmasıyla 
olacağını savunan temsilciler, bunun için 
gerekli adımların atılmasını istedi. 
 
"Van turizm cennetidir" 
 
Toplantıda konuşan Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, 'Yüzöl-
çümü ile ülkemizin 5. Büyük kenti olan 
ilimiz, hinterlandında bulunan; İran, Irak, 
Ermenistan ve Azerbaycan’a yakınlığı ve 
bölge illeri içerisindeki lider konumu ile 
yaklaşık 125 milyon nüfuslu bir pazarın 
ortasında çekim merkezi konumundadır. 
Türkiye’nin önemli turizm 
destinasyonlarından olan ilimiz bir tu-
rizm kentidir. Tarih, Medeniyet ve Güneş 
kentidir. Hoşgörü kentidir. Ülkemizin 

Doğuya açılan doğunun ise batıya açılan 
kapısıdır. Zengin potansiyeli ve ekono-
miye konu olacak birçok iktisadi değeri 
ile sahiplenilmeyi beklemektedir. 
 
İlimiz çeşitli turizm destinasyonları ile 
turizm merkezi haline gelebilir. Su 
sporları, kültür ve tarihsel değerleri, 
yayla turizmi, kış turizmi, inanç turizmi, 
fuar ve kongre merkezi ve turizme konu 
olacak birçok tarihi ve doğal değere sa-
hiptir. İstanbul ve Ankara gibi 
şehirlerimiz başkent değilken, Van bu-
rada büyük medeniyetlere hem ev 
sahipliği hem de başkentlik etmiştir. 
Tarihi, doğası ve turizm alanlarıyla Van, 
turizm cennetidir. Van artık bölgede 
önemli bir cazibe merkezi olmuştur.' İfa-
delerini kullandı. 
 
2014 yılından bu yana İran ile iyi ilişkiler 
içinde olduklarını söyleyen Çeliktaş bu 

kapsamda defalarca İran'a gidip geldikle-
rini aktardı. Çeliktaş konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 
 
'Tabiri caizse köyümüze gitmediğimiz 
kadar İran’a gidip geldik ve artık yolları 
aşındırdık. Şehrimizi tanıtmak ve İranlı 
turistleri şehrimize getirmek adına 
önemli girişimler ve çalışmalar yaptık. 
Van Gölü, inanç turizmi, tarih, doğa ve 
tüm güzellikleri anlattık, İranlıları da bu-
rada düzenlediğimiz ve Van’a büyük 
katma değeri olan Shopping Fest’e davet 
ettik. Her geçen gün Van’a gelen İranlı 
turist sayımız son olarak 1 yılda 1 milyon 
100 bine kadar arttı. Bu sene belki bu ra-
kamlar daha da artacaktı. Ancak 2020 
yılının başlarında başlayan Koronavirüs 
nedeniyle gelen turistler gelemedi.' 
 
"Algı operasyonu kentimize  
büyük zarar verdi" 
 
Kapıköy Sınır Kapısının kapanmasıyla 
ilgili konuşan Çeliktaş, 'Pandemi süreci 
başladığında kapıların kapanmaması 
gerektiğini, kısıtlama ve tedbirler ile 
gidiş/gelişlerin yapılması gerektiğini 
ifade ettik. Bundan dolayı çok fazla ha-
karet ve küfürde yedik açıkçası. Hatta o 
dönemde Dünyada Wuhan konuşulurken, 
ülkemizde de Van konuşuldu ve Tür-
kiye’nin deyim yerindeyse Wuhan’ı ilan 
edildik. Algı operasyonu kentimize 
büyük zarar verdi. Biz bu algıyı da çok 
fazla yaptık ve ilimiz turizmde çok ciddi 
bir hasar aldı. Bizlerin Van için, şehrimiz 
için, kentimiz için ve kendimiz için 
algıları düzgün yönetmemiz ve ilimizin 
menfaatlerine yönelik kullanmamız gere-
kiyor.' Dedi.

 

İŞ DÜNYASINDAN ÇAĞRI 
'KAPIKÖY AÇILMALI!'
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Çeliktaş: Van’a turist gelmeli 
 
Çeliktaş son olarak şunları söyledi: 
 
'Türkiye’ye şu anda turist geliyor mu? 
Evet geliyor. Akdeniz ve Ege bölgesine 
geliyor ama Van’a gelmiyor. Bizim bunu 
sorgulamamız gerekiyor. Van’da hastalık 
varda, turistin gittiği şehirlerde hastalık 
yok mu? Elbette ki var. Havadan uçaklar 
İstanbul ve diğer metropol şehirlere gidi-
yor da buraya neden gelmesin. Van için 
alınan bu karar ve sergilenen tavır doğru 
değil.  
 
Bizim bunu dile getirmemiz gerekiyor. 
Her yer nasıl Van’da öyle. Bu yüzden 
bizim Van için bir şeyler yapmamız gere-
kiyor. Van’ın izole edilmesi doğru değil 
ve biz bunu kabul etmiyoruz. Kapıda 
alınacak önlemler ve gerekli tedbirler ile 
Van’a turist gelmelidir. Diğer 
şehirlerdeki oteller nasıl güvenilirse 
bizim otellerimizde güvenilir hatta daha 
iyi seviyededir. Bizim turizmimiz felç 
olmuş durumda. Bu yüzden bu durumun 
son bulması adına, bizim de gerekeni 
yapmamız gerekiyor.' 
 
"El birliği ile kentimizi  
ileri taşıyacağız" 
 
Düzenlenen programda bir konuşma 
yapan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Memet Aslan, sanayi bölgesinin korona 
virüs sürecinde de üretmeye devam 

ettiğini belirtti. Sanayi bölgesinin 
son yıllarda başarılı adımlar 
attığını ifade eden Başkan 
Aslan,  
 
“Van OSB kentin 
değeri haline geldi. 
İstihdamın arttığı, 
üretim çarklarının 
durmadan döndüğü 
bir duruma geldi. 
İlimiz Türkiye’nin 
en güzide ve en 
güzel yerlerden bir 
tanesidir. Bunu sa-
dece biz değil, şehre 
gelen misafirlerimiz 
de söylüyor. El birliği 
ile kentimizi ileri 
taşıyacağız. Turizmde, sa-
nayi ve diğer her alanda sivil 
toplum kuruluşlarımız, 
kurumlarımız, basın ve 
vatandaşlarımızın da desteğiyle daha iyi 
yerlere geleceğimize inanıyorum” dedi. 
 
"Van Türkiye’deki birçok  
ilden daha güvenli" 
 
İran’ın Van için olmazsa olmaz olduğunu 
dile getiren VANESOB Başkanı İsa 
Berge ise  
 
“Bu anlamda bizim İran ile ilgili nasıl bir 
çalışma yürütmemiz gerekiyor şeklinde 
bu konuya kafa yormamız gerekiyor.  

 

 
 

Çünkü esnaf ve 
tüccarımızın beslendiği ana tema budur. 
Salgın noktasında Van Türkiye’deki bir-
çok ilden daha güvenlidir. Van ilindeki 
tüm restoran, kafe, mağazalarımızda ön-
lemler alınmıştır. Süreçle ilgili Van’da 
ciddi bir sıkıntı yok.Türkiye’deki diğer 
illerle kıyasladığımızda Van yaşanabilir 
en güzel şehirdir. 14 il sınırlanması 
içinde olmamız gerekiyor. 
 
Bu algının olması kötü. Bizim İran’dan 
başka müşterimiz yok” diye konuştu.
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VAN TSO: HASTALIKTA VE 
SAĞLIKTA HER ZAMAN BiR AiLEYiZ 
Koronavirüs 
(KOVİD-19) 
nedeniyle tüm 
dünyanın zor bir 
dönemden geçtiği 
bu süreçte, üyele-
rimizde gerek 
sağlık gerekse 
ekonomik açıdan 
büyük sıkıntılarla 
karşı karşıya 
kalmıştır. Bu 
zaman içinde bir-
çok canımızı pan-
demi nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşamaktayız.Salgının ülkemizde 
görüldüğü andan itibaren sağlık 
çalışanlarımız büyük bir fedakarlık 
göstermiş, ekonomi yönetimimiz ise eko-
nominin yeniden canlanması ve 
istihdamın devamı için önemli destekler 
sunmuştur. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan 
itibaren üyelerimizin sorunlarının çö-
zümü ve ayakta kalmaları için her türlü 
adımı attık ve birçoğunda da başarılı 
olduk. Maske stoklarında sorun 
yaşandığı dönemlerde ihtiyaç duyan 
üyelerimize maske temin ettik.  

 
Üyelerimizin işyerlerini ziyaret ederek 
sorunlarını dinledik, sorunlarını ilgili ma-
kamlara ilettik. Yaşanan tüm gelişmeleri 
anında üyelerimize aktardık. Sürecin 
zorlu ve sancılı olduğunun farkındayız. 
Van Ticaret ve Sanayi Odası bu süreçte 
başta üyeleri olmak üzere ilgili kurumlar 
ve Van halkı ile olan dayanışmasını 
devam ettirmektedir. Sürecin en az ha-
sarla atlatılması için mücadele azmimizi 
artırarak devam ettirmeye kararlıyız. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
üyelerimizin yanında olduğumuzu bil-
melerini istiyoruz. Salgının kontrol altına 
alınması için yeni bir mücadele 
enstrümanını üyelerimiz lehine hayata 

geçiriyoruz. Bu 
çerçevede 
“Hastalıkta ve 
Sağlıkta Her 
Zaman Bir Ai-
leyiz” diyerek 
yeni bir hizmeti 
daha üyelerimize 
sunuyoruz. 
KOVİD-19 teşhisi 
konmuş odamız 
üyeleri için 
başlatmış 

olduğumuz çalışma kapsamında karan-
tina ve tedavileri nedeniyle evlerinden 
çıkamayan üyelerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak adına “Mobil Destek Ekibi”ni 
kurmuş bulunmaktayız. Karantina nede-
niyle işyerlerine gidemeyen ve günlük 
ihtiyaçlarını karşılayamayan üyelerimi-
zin 0534 465 22 22 numaralı WhatsApp 
hattı üzerinden bizlere ulaşmaları duru-
munda var olan temel ihtiyaçları odamız 
tarafından karşılanacaktır.  
 
Bu salgının en kısa sürede bitmesi ve 
sağlıklı günlere yeniden dönülmesi ümi-
diyle üyelerimizin her zaman yanında 
olduğunu belirtir, saygılarımızı sunarız. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası
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İnşaat sektörü, oluşturmuş olduğu 
katma değer ve sağladığı istihdam 
olanakları ile yüzden fazla sektörlerle 
bütünleşik aynı zamanda lokomotif 
görev üstlenen ana sektörlerden biri-
dir.  
 
Birçok alt sektörü içinde barındıran ve 
besleyici özelliği ile inşaat sektörü-
nün, yoğun etkileşimde olduğu ana alt 
dalların en başında; çimento üretimi 
gelmektedir. Yapı-inşaat faaliyetleri 
insanoğlunun gerek barınma gerekse 
hizmet alma alanlarının tümünün te-
mini ve yapımını sağlayan bir mesleki 
ve iktisadi alandır. Bu durum bahse 
konu sektörü önemli hale getirmekte-
dir.  
 
Çimento üretimi alanında faaliyet gös-
teren, risk alan, ekonomiye yön veren, 
istihdam sağlayan, katma değer 
oluşturan bölgesel ve genel olarak 
kalkınmanın sağlanması yönünde 
emek veren üreticilerin, ilimiz başta 
olmak üzere bölgemiz ve ülkemize 
hizmet ederken yapıcı bir anlayışla 
hareket etmeleri önemli bir husustur. 
İlimiz ve bölgemizde çimento üretimi 
yapan fabrikaların genel fiyat 
politikalarının dengelenmesi, zam 
oranları, kaliteli üretim standartlarının 
sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir 
bayi ilişkileri bu noktada önem arz et-
mektedir.  
 
İnşaat sektörünün, çok hassas ve 
kırılgan bir sektör olduğu 
unutulmamalıdır. Bölgesel iklim 
şartları, sektörün çalışma şartlarını be-
lirlemekte ve kısa dönemli bir faaliyet 
süresi neticesinde üretim 
yapılmaktadır. Dolayısıyla birçok 
dezavantajlı durum bu sektörün daha 
sistemli ve profesyonel yürütülmesini 
gerektirmektedir. Herkesin malumu 
olduğu üzere, dünya genelinde 
COVID-19’dan kaynaklı bir ekono-
mik daralma yaşanmaktadır. 

Açıklanan ekonomik parametreler bu 
durumun bölgemiz ve kentimiz öze-
linde hissedilebilirliğinin oldukça 
yüksek olduğunu göstermektedir. Tüm 
sektörlerde yaşanan ekonomik tahri-
bat ve daralma, inşaat sektörünü ve 
dolayısıyla alt sektörlerini de derinden 
etkilemektedir.  
 
İlimiz ve Bölgemizde çimento üretimi 
alanında hizmet veren aktörler, 
istikrarlı bir anlayış içerisinde hareket 
etmeli, tekelleşme anlayışından uzak, 
bağlı ve tedarik zincirine zarar 
oluşturacak tutumlardan uzak 
durmalıdır. Van Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak ilimiz ve bölgemizde çi-
mento üretimi yapan fabrikalara 
çağrımız nettir; Bölgemizin her ken-
tinde hizmet veren dağıtıcı-satıcıların, 
nakliye/lojistikçilerin, bayilerin, beton 
üretim santrallerinin çimento üreticil-
eri ile sorunsuz ve sürdürülebilir bir 
diyalog içerisinde olmaları bölgemi-
zin iktisadi menfaati ve geleceği 
açısından oldukça önemlidir.  
 
Bu anlayışla; ilimiz ve bölgemizde 
üretim yapan çimento fabrikalarının 
rekabetçi piyasa koşullarına uygun 
olarak, alt sektörlerde tekelleşmeye 
yol açacak tutumlardan imtina etmel-
eri gerekmektedir. Çimento üreticileri-
nin daha yapıcı bir perspektifle başta 
bayiler ve santraller olmak üzere, nak-
liyecilere, nihai tüketici olan halka, 
inşaat sektörüne, zarar vermeden, 
tekelleşme anlayışından uzak, gele-
neksel ticari etik kuralları çerçeve-
sinde yapıcı ve işbirliği kanallarına 
açık bir yaklaşım sergilemelerini talep 
ediyoruz. 
 
Yaşanmakta olan mevcut süreç ve böl-
gemizin kültürel ve sosyolojik profili 
bunu gerektirmektedir. Saygılarımızla.  
 
Van Ticaret ve Sanayi  
Odası Yönetim Kurulu

Üreticilere çağrı: 
UZAK DURULMALI!
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Koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle 
tüm dünyanın zor bir dönemden 
geçtiği bu süreçte, Ülkemizde eğitim-
öğretim süreci de sekteye uğramış ve 
yüz yüze eğitimin yerini uzaktan 
eğitim sistemi almıştır. 
 
Birçok canımızı pandemi nedeniyle 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşamanın 
yanı sıra geleceğimiz olan 
çocuklarımızın/gençlerimizin 
eğitimlerinden uzak kalması, aileleri 

tedirgin etmiş ve derin bir düşünceye 
sevk etmiştir. Salgının ülkemizde gö-
rülmesinden sonra başlayan uzaktan 
eğitim ile öğretmenlerimiz, 
çocuklarımızın eğitimlerinden geri 
kalmaması adına ellerinden gelen 
çabayı göstererek uzaktan eğitim için 
büyük bir gayret göstermiştir. Ancak 
hiçbir eğitimin, yüz yüze eğitim 
kadar etkili olmayacağını 
göstermiştir. 21 Eylül tarihinden iti-
baren okul öncesi ve 1. sınıf 

öğrencilerinin yüz yüze eğitimin 
başlaması hepimizi mutlu etmiştir. 
Ülkemizin her noktasında olduğu 
gibi ilimizde de yüz yüze eğitimin 
tüm öğrenciler için başlamasını Van 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak yetkili 
kişi/kişiler, kurumlardan talep etmek-
teyiz. Sağlık açısında alınacak ön-
lemler ile maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uyularak yüz yüze 
eğitimin başlaması önemlidir. 
 
Bu kapsamda; gerek velilerimizin 
sağduyusu, gerekse başta Milli 
Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm 
yetkili kurumların alacağı tedbirler 
ile eğitimin kaldığı yerden yüz yüze 
devam etmesi elzemdir.  
 
Tüm kesimlerin alacağı tedbir, 
göstereceği duyarlılık ve kurallara 
uymasını talep eder, yüze yüze 
eğitimin geleceğimiz için önemini bir 
kez daha belirtmek isteriz. Toplum 
olarak alacağımız tedbirler yüz yüze 
eğitimin başlamasında başat rol 
oynayacağı da aşikardır.

 

 VAN TSO:
Yüz Yüze Eğitimin başlamasını sağlayabiliriz
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Tüm dünyanın zor bir dönemden 
geçtiği ve mücadele ettiği Koronavi-
rüs (KOVİD-19), üyelerimizde gerek 
sağlık gerekse ekonomik açıdan 
büyük sıkıntılara neden olmuştur. 
Salgının ülkemizde görüldüğü andan 
itibaren sağlık çalışanlarımız büyük 
fedakarlık göstermiş, ekonomi yöne-
timimiz ise ekonominin yeniden 
canlanması ve istihdamın devamı 
için önemli destekler sunmuştur. Bu 
kapsamda salgının atlatılması ve 
daha güçlü bir şekilde mücadele edil-
mesi adına maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uyulması büyük önem 
kazanmıştır. 
 
Salgının ülkemizde görüldüğü ilk 
andan itibaren üyelerimizin 
sorunlarının çözümü ve ayakta 
kalmaları için her türlü adımı attık ve 
birçoğunda da başarılı olduk. Maske 
stoklarında sorun yaşandığı dönem-
lerde ihtiyaç duyan üyelerimize 
maske temin ettik. Üyelerimizin 
işyerlerini ziyaret ederek sorunlarını 
dinledik, sorunlarını ilgili makamlara 
ilettik. Akabinde gerek üyelerimizin 
gerek halkımızın kurallara uyulması 
adına kent genelinde uyarıcı ve 
kuralların yazılı olduğu afişler 
astık/dağıtımını gerçekleştirdik. 
Daha sonra KOVİD-19 teşhisi 
konulmuş üyelerimiz için “Hastalıkta 
ve Sağlıkta Her Zaman Bir Aileyiz” 

diyerek “Mobil Destek Ekibi”ni kur-
duk. İşyerlerine gidemeyen ve gün-
lük ihtiyaçlarını karşılayamayan 
üyelerimiz için gerekli destekleri 
sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
salgın sürecinde üyelerimiz için hay-
ata geçirmiş olduğumuz hizmetlerin 
yanı sıra şimdi de esnafımız ve kenti-
mizin üretiminde öncü rol oynayan 
firmalarımıza “Hijyen Seti” dağıtımı 
gerçekleştiriyoruz. Farkındalık 
oluşturmak adına başlatmış 
olduğumuz çalışma kapsamında ilk 
olarak Van Organize ve Sanayi Böl-
gesi’nde üretim yapan firmalarımıza 
hijyen setini dağıtmış 
bulunmaktayız. İçinde maske ve hij-
yen malzemelerinin yanı sıra üze-
rinde sağlık kurallarının yer aldığı 
hijyen setleri, ilimizde kümelenmiş 
üretim alanlarında bulunan 
firmalarımıza ve esnafımıza peyder-
pey dağıtımı gerçekleştirilecektir. 
 
Farkındalık oluşturmak adına 
başlatmış olduğumuz çalışamaya 
kentin kamu kurum kuruluşları ve di-
namiklerinin de destek olmasını bek-
liyoruz. Zor günlerde geçtiğimiz şu 
günleri maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uyarak, el ele vererek hep 
birlikte aşabileceğimizi buradan tek-
raren belirtmek isteriz.

Van TSO’dan 'Hijyen' farkındalığı
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Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet 
Takva, Dünya Gazetesi'ne konuştu. 
 
Kapıköy'ün açılması ve ticaret veril-
eri ile ilgili konuşan Başkanımız 
Necdet Takva'nın Dünya Gazete-
si'ndeki değerlendirmesi; 
 
İran’la ticarete önemli bir ivme 
kazandırması beklenen Kapıköy Sınır 

Kapısı’nın tam kapasite ile hizmete 
girmesi için geri sayım başladı. 
Van’ın Saray ilçesine yaklaşık 8 
kilometre mesafede yer alan kapının, 
iki ülkenin ticaretine doping etkisi 
yapması bekleniyor. 
 
Türkiye’nin İran’la olan yıllık 30 mi-
lyar dolarlık ticaretinde önemli bir 
aşamanın geçilmesine az bir zaman 

kaldı. Kapıköy Sınır Kapısı’ndan 
yapılacak ticareti milyar dolara 
çıkaracak inşaatın tamamlanması için 
geri sayım başladı.  
 
Van’ın Saray ilçesine yaklaşık 8 
kilometre mesafede yer alan Kapıköy 
Sınır Kapısı'nın İran tarafında hızla 
süren inşaatın yıl sonunda bitmesini 
beklediklerini söyleyen Van Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Necdet 
Takva, “Hedefimiz bu kapıdan yılda 
1 milyar dolarlık ticaret yapmak” 
dedi. İnşaatla ilgili görselleri sosyal 
medya hesabından paylaşan Takva, 
yaptığı açıklamalarda bu kapının sa-
dece Van'ın değil bölgedeki diğer 
şehirler için de çok geniş bir 
coğrafyaya açılma anlamı taşıdığını 
söyledi. 
 
Kapıköy’ün Türkiye’nin en modern 
gümrük kapılarından biri haline 
geldiğini söyleyen Takva, Türkiye-
’nin modern bir tesise kavuşmasının 
ardından İran’ın da kendi tarafında 
kalan hizmet binaları için çalışmalara 
başladığını belirtti.

GERi SAYIM BAŞLADI 
KAPIKÖY SINIRLI AÇILSIN 
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2019 yılı mart ayında açılışı yapılan 
Kapıköy Sınır Kapısı, TOBB 
tarafından 112 milyon lira yatırımla 
yenilendi. Gümrüklerde hızlı ve 
kolay ticaretin yapılmasını sağlamak 
için başlatılan modernizasyon proje-
siyle hizmet alanları 18 bin metreka-
reden 70 bin metrekareye çıkarıldı. 
Son teknoloji makineler, modern ik-
limlendirme cihazları, VIP-CIP 
salonları ve geniş kapasiteli TIR 
parkı gibi geçişlerde konfor 
sağlayacak olanaklarla donatıldı. 
 
İran’da sona gelindi 
 
Kapının modernleşmiş yüzüyle ye-
niden hizmete geçmesinin ardından 
mart ayında İran da harekete geçti. 

Ve Razi bölgesinde olan hizmet 
binaları için inşaat çalışmalarına 
başladı. 100 bin metrekare alan üze-
rinde sürdürülen inşaatın yıl sonunda 
tamamlanması hedefleniyor. Bu 
çalışmalar tamamlandığında sınırlı 
sayıda olan geçişlerin önündeki en-
geller kalkmış olacak. 
 
Kapıdan pandemi öncesinde sadece 
sabah 9, akşam 16 saatleri arasında 
geçiş yapılabiliyordu. İran’ın 
çalışmalarını tamamlamasının 
ardından normalleşmeye geçildiğinde 
kapının 24 saat açık olarak hizmet 
verebileceğini söyleyen Takva, 
“Hedefimiz orta vadede yılda 1 mi-
lyar dolar ticaret, 1.5 milyon yaya 
geçişi” dedi. 

“Kapıköy sınırlı açılsın” 
 
Yılda ortalama 40 milyon dolarlık ti-
careti pandemi nedeniyle 
yapamadıklarını kaydeden Takva,  
 
Kapıköy’ün sınırlı olarak yaya 
geçişine açılması gerektiğini söyledi. 
Tüm dünyayı etkileyen pandeminin 
bitmesi ve normalleşmenin 
başlamasıyla Van’ın Türkiye’nin tica-
ret merkezi haline geleceğini de söz-
lerine ekleyen Takva,  
 
“Uluslararası ticarete ve turizme 
büyük katkısı olacak” dedi. Kapıköy 
Sınır Kapısı’nın Van’ı ve Türkiye’yi 
İran ve Asya’ya daha güçlü bir 
şekilde bağlaması hedefleniyor.






