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Türkiye ile ticaretini artırmak için kolları 
sıvayan İran, Kapıköy Sınır Kapısı’nda 
inşaata başladı. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurlu Başkanı Necdet Takva 
Sabah Gazetesi’ne devam eden çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. Kısa sürede 
çalışmaların tamamlanacağını söyleyen 
Başkan Takva, “Kapıdan yılda 1 milyar 
dolarlık ticaret hedefliyoruz” dedi. 
 
Türkiye'nin İran'a yaptığı ihracatta önemli 
bir rol üstlenecek olan Kapıköy Sınır 
Kapısı'nda TOBB'un girişimiyle geçen yıl 
yapılan modernizasyon çalışmalarının 
ardından, karşı taraftan beklenen hamle 
nihayet geldi. Türkiye ile 30 milyar 
dolarlık ihracat hedefi konusunda mutabık 
kalan İran hükümeti, 15 gün önce Razi'de 
inşaat çalışmalarına başladı. Ülke olarak 
yaptığımız girişimlerin nihayet karşılık 
bulduğunu ve bu adımın Van ve Türkiye 
için büyük önem taşıdığını belirten Van 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet 
Takva, 'Kapıköy'de yapılan çalışmaların 
kısa süre içinde tamamlanmasını bekliyo-
ruz. Burası tam kapasite ile hizmete ge-
çerse bölgesel ticarette dengeler değişecek 
ve Van bölgenin lojistik üssü olacak' dedi. 
 
HEDEF 1 MİLYAR DOLAR 
 
Halen iki ülke arasında bir geçiş 
güzergahı olarak faaliyet gösteren ve 
insan geçişlerinin yanı sıra küçük 
araçların geçişinde kullanılan Kapıköy 
Sınır Kapısı, Türkiye tarafında Van'ın 

Saray ilçesine 7-8 kilometre mesafede yer 
alan Kapıköy ile Razi'ye bağlı Kotur 
arasında yer alıyor. Gün içinde 09.00 ila 
15.00 arasında sınırlı sürede hizmet veren 
kapının çalışmaların tamamlanmasıyla 24 
saat kesintisiz hizmet vermesi bekleniyor. 
 
“1 MİLYAR DOLARA  
ÇIKMASINI BEKLİYORUZ” 
 
Buranın Doğu Azerbaycan ve Batı Azer-
baycan'a ulaşımda önemli bir geçiş kapısı 
olduğunu söyleyen Necdet Takva, 'İran'ın 
çalışmalarını tamamlamasından sonra 
Kapıköy'ün büyük araç geçişlerine 
açılmasıyla Gürbulak ve Esendere 
kapılarının da yükü ciddi anlamda azala-
cak. Bölgede ticaret hız kazanacak. 1 yıl 
içinde sadece bu kapıdan yapılacak 
karşılıklı ticaretin 100-120 milyon dolar 
seviyesinden 1 milyar dolara çıkmasını 
bekliyoruz' dedi. 

DEMİRYOLU İLE ÇİN'E ULAŞIYOR 
 
Türkiye tarafında kapıya giden yolların ve 
kapının onarımının geçen yıl mart ayında 
tamamlanarak hizmete alındığını 
hatırlatan Başkan Takva, İran tarafında da 
çalışmaların büyük bir hızla 
yürütüldüğünü söyledi.  
 
Takva, İran tarafında büyük araçların 
geçişinde kullanılan hasar görmüş 3 köprü 
bulunduğunu ve bu köprülerin de 
onarıldığı bilgisini verdi. Çelik konstrük-
siyon olarak yapılan inşaatın 
tamamlanmasıyla sadece İran değil, Afga-
nistan, Pakistan ve Çin'e kadar uzanan 
demiryolu bağlantısının Türk ihracatçısına 
açılacağını söyleyen Takva, 'Burası Türki-
ye'nin Doğu'ya açılan en önemli kapısı 
olacak' diye konuştu. 
 
TEMASSIZ TİCARET ARTIYOR 
 
Koronavirüs önlemleri kapsamında halen 
iki ülke arasında temassız ticaret yapıldığı 
bilgisini veren Başkan Takva, 'Demiryolu 
ile yaklaşık 400 vagonluk yük taşındı' 
dedi. İran'ın Türkiye ile 500 kilometrelik 
sınırının 285 kilometresinin Van ile 
olduğunu kaydeden Necdet Takva, şunları 
kaydetti: 'Sadece Van için değil tüm Tür-
kiye için İran önemli bir ticaret ortağı 
konumundadır. Bu kapının açılmasıyla 
İran'a ticaretimiz hız kazanacak ve katla-
narak artacak. Uluslararası ticarete yeni 
bir soluk getirecek olan bu sürecin yakın 
takipçisi olacağız. İran'la aktif ticaretin 
yolu bu kapıyla açılacak.'

TAKVA: '1 MiLYAR DOLARLIK 
TiCARET HEDEFLiYORUZ' 
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Van Ticaret ve Sanayi Odası, kentte ko-
rona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerle 
ilgili bir açıklama yayımladı. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan 
açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına 
alan korona virüs pandemisiyle mücadele 
kapsamında alınan kararlar ve sonuçları 
değerlendirildi: 
 
'Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona-
virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele 
kapsamında Van Valiliği İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhuriyet Cad-
desi-İkinisan kavşağına kadar, Maraş 
Caddesi-Semaverli kavşağa kadar olan 
bölümü trafik ve yaya geçişine 
kısıtlamıştır. 
 
Alınan karar, ilimizde ki COVİD-19 
tehlikesinin kontrol edilmesi adına hay-
ata geçirilmiştir. Cumhuriyet ve Maraş 
caddelerine girişlerde uygulanan 
kısıtlama kararının ticari hayatı olumsuz 
etkilememesi ve caddelerde bulunan 
esnafın durumunu derinleştirmemesi için 
cadde girişlerinde, güvenlik noktalarında 
vatandaşların ateş ölçer ile ateş ölçtüre-
rek, maske ve koruyucu tedbir alıp 
almadıkları kontrol edilerek görece bir 
serbestlik sağlanmaktadır. 
 
Başlangıçta iyi niyetle alınan kararın, ge-
linen noktada yoğunluğu azaltmadığı 
gözlemlenmiştir. İki caddedeki 
kısıtlamalar nedeniyle ara sokaklardaki 
hareketlilikte artış meydana gelmiş ve 
pandemi tehlikesi üst seviyeye çıkmıştır. 
Pandeminin azaltılmasına yönelik cad-
delerin kısıtlanması kararı İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından gözden ge-
çirilmeli ve yoğunlaşan ara sokaklarda 
gözlem yapılması elzemdir. COVİD-19 
sürecinde yaşanan bu sıkıntıların, kent 
ulaşım planlamasının doğru şekilde 
yapılmadığının en büyük göstergesidir. 
 
Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en 
büyük 5’inci şehri olan, nüfusu 1 milyon 
136 bin 757 kişiye ulaşan, trafiğe kayıtlı 
araç sayısı 80 bini aşan ve 2014 yılında 
büyükşehir statüsü kazanan ilimiz 
merkezi, yıllardır iki caddeye 
sıkıştırılmıştır. Kentte yaşanan önemli 
gelişmelere karşın mevcut altyapının ye-
tersiz kalması, ulaşımdaki aksaklıklar, al-
ternatif yolların olmayışı, alınan 
Koronavirüs tedbirlerinde bir kez daha 
gözlemlenmiştir.  
 
Olmazsa olmazımız olan ulaşım; sey-
ahatin yanı sıra ekonomi başlığında yer 
alan tüm sektörlerde üretimin, 
pazarlamanın en önemli ayaklarından bi-
ridir. Bu kapsamda kent merkezimizin iki 
caddeye sıkıştırılması, alternatif yolların 
olmaması ve en önemlisi çevreyolunun 
bir türlü hayata geçirilmemesi, ulaşım 
ayağımızın eksik kalmasına neden 
olmaktadır. COVİD-19 pandemisi 
sonrası kısıtlama getirilen caddeler 
dışındaki tüm alanlarda araç ve yaya 
trafiği artmış, kent ulaşımı kötü 
etkilenmiştir. 
 
Ulaşımın sosyal hayatın şekillenmesinde 
başat rol oynadığı ve gelişmişliğin 
ulaşımla değerlendirildiği gerçekliği ile 
güçlü ulaşım ağlarına sahip ülkelerin 
ekonomisi ve yaşam standartları hepimiz 

tarafından iyi bilinmektedir. Bu husustan 
yola çıkılarak; ilimizin ulaşım ana planı 
ivedi ve uzun vadeli olacak şekilde 
hazırlanmalı, kentte alternatif yollar 
açılmalı, mevcut yolların daha 
kullanılabilir hale getirilmesi için 
genişletme çalışmaları hayata geçiril-
meli, kaldırımlar yaya özelinde modern 
hale getirilmeli ve en önemlisi başta ağır 
tonajlı araçlar olmak üzere diğer ticari 
araçların merkez trafiğini 
hantallaştırmayacak şekilde yollarına 
devam edebilmesi adına çevre yolu bir 
an önce yapılmalıdır. 
 
İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne 
kadar kullanmış olduğu ulaşım ağları 
zaman ve döneme göre şekillenmiş, 
kullanılan araçların değişimi ile birlikte 
ulaşım sistemi de revizyona uğramıştır. 
Kentimizi yöneten yerel yöneticilerin de 
bu bilinçle hareket etmesi ve bu değişime 
ayak uydurmaları en büyük arzumuzdur. 
Pandemi sonrası alınan tedbirler sonu-
cunda ortaya çıkan sorunlar ele alınmalı 
ve var olan sıkıntılar çözüme 
kavuşturulmalıdır. 
 
Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, ulaşım 
altyapısı modern olan ülkelerdir. 
Hinterlandındaki 10 kente hitap eden ili-
mizin de modern bir ulaşıma sahip 
olması, hepimizin en büyük beklentisidir. 
Pandeminin etkisini yitirir yitirmez 
ulaşım hususunda bugünlerde yaşamış 
olduğumuz sıkıntıları gelecekte 
değerlendirerek yol haritası belirlenmeli 
ve kent ulaşımının daha modern daha er-
gonomik bir hal kazanması hususunda 
adımlar atılacağını temenni etmekteyiz.'

ULAŞIM GÖZDEN GEÇiRiLMELi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa 
gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi 
“TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. 
  
TOBB’un öncülüğünde, Oda ve 
Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek 
yeni Nefes Kredisi için imzalar TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Deniz-
bank Genel Müdürü Hakan Ateş 
tarafından atıldı.  TOBB ve 365 oda 
borsanın tüm kaynaklarının biraraya geti-
rilmesiyle oluşturalan Nefes Kredisi’nde 
2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Öde-
meler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık 
eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst 
limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL 
arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 
2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir 
kredi hacmine ulaşması bekleniyor. 
TOBB Nefes Kredisine Denizbank 
aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu 
(KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil 
olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın daha önce ‘finansmanda ino-
vasyon’ ifadesini kullandığı proje, daha 
önce de TOBB üyesi KOBİ’ler için 
önemli bir finans kaynağı oluşturmuştu. 
 
Hisarcıklıoğlu: Bu işi  
seferberlik gibi gördük 
 
TOBB Nefes Kredisi 2020’nin tanıtım 
toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, daha önce eşi benzeri 
görülmemiş salgın karşısında devletin 
aldığı ve alacağı önlemlerin ekonomi için 
önemine işaret etti. Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu:  “Sağlık alanında en az sayıda 
can kaybı ile bu salgını atlatırken, 
şirketlerimizi yaşatarak COVID sonrası 
döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü 
salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir 
hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, 
rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, 

bu işi bir seferberlik gibi gördük ve 
salgının ilk gününden beri gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. İşletmelerimizin en 
büyük sorunu olan finansmanda TOBB ve 
365 Oda ve Borsa olarak, elimizi değil, 
gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm 
kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veri-
yoruz. Finansman ihtiyacına cevap vere-
bilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni 
bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz. 
Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan 
küçük işletmelerimiz bugünden itibaren 
üye oldukları Oda ve Borsalardan 
alacakları üyelik belgesi ile Denizbank 
şubesine başvurabilecekler. İlla oda-bor-
salara gitmelerine de gerek yok. Dijital 
ekonominin nimetlerinden faydalanarak 
TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden 
e-belge olarak da belgelerini alabilecek-
ler.” 
 
2 hafta sonra kamu bankalarının da pro-
jeye katılımını beklediklerini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bu destekler sayesinde 2 
ay içinde küçük işletmelerimize 6 milyar 
liranın üzerinde kredi imkânı sağlamış 
olacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi 
yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz 
azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 
Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin 
arasında değişebilecek. Bizim için önemli 
olan kısmı şu: 2020 yılında ne anapara ne 
faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan 
üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu 
unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit 
taksitte geri ödeyecek. Kredinin %80’i 
Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında 
olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, 
üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi 
rahatlatacağız” dedi. 
 
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş 
 
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise 
TOBB öncülüğünde hayata geçirilen 

Nefes Kredisi ile ilgili olarak yaptığı 
değerlendirmede yağmurlu havada 
şemsiyeyi kapatmadıklarını ve 2020 
yılında bir kez daha KOBİ’lerin yanında 
olmaktan gurur duyduklarını söyledi. 
 
Ateş şöyle konuştu: “KOBİ’lerimiz, Ko-
ronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı 
bu hassas dönemde ülkemiz için büyük 
fedakârlıkta bulunarak kepenklerini gö-
nüllü olarak kapattı. Birçok tezgâh, dük-
kân, fabrika uzun süredir faaliyet 
gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, 
şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmek-
lerini kazanan bizler de; üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Yeniden 
önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve 
KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz 
oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL 
arasında değişen TOBB Nefes Kredisini 
hayata geçiren banka konumunda yer 
alıyoruz.” Banka olarak 2017 yılında ilk 
kez Nefes Kredisi Projesi’ne katıldıklarını 
hatırlatan Hakan Ateş, “KOBİ’lere düşük 
faiz imkânı tanıdığımız ilk Nefes Projesi 
önümüze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden 
tek özel banka olarak yerimizi aldık. Dev-
rim niteliğindeki bu iş için taşın altına eli-
mizi koyarak kredi kullandırdık. 2018 
yılında da, aylık yüzde 0,99 faizli kredi 
imkânı ile KOBİ’lere nefes aldırmak 
üzere yeniden bir araya gelmiştik” dedi. 
 
Nefes Kredisini nasıl alacaksınız? 
 
27 Nisan Pazartesi günü itibariyle; 
TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan 
cirosu 25 milyon TL’nin altında olan 
işletmeler, üye oldukları oda ve borsalar-
dan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz 
şartsız, Denizbank üzerinden krediye 
başvurabilecek. Başvuru için gereken faa-
liyet belgesi, TOBB’a bağlı oda ve 
borsaların tamamından online olarak 
alınabilecek.

ÜYELERiMiZE ÖZEL 'NEFES KREDiSi' 
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 
Bloomberg HT’de yayınlanan Fokus 
programına telefon bağlantısı ile katıldı. 
 
Başkan Necdet Takva dün Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
başkanlığında gerçekleştirilen, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da 
katılım sağladığı 365 Oda/Borsa ve 61 
Sektör Meclis Başkanıyla 
gerçekleştirilen “TOBB Ekonomi 
Buluşması” toplantısını 
değerlendirdi. 
 
Başkan Takva canlı yayında 
toplantıyla ilgili ilk olarak ithalat 
konusunda alınan kararı 
değerlendirerek şunları söyledi: 
“Aslında bu yeni bir şey değil. 
Türkiye uzun yıllardır ihracat 
odaklı bir büyüme stratejisini 
benimsemiş durumdaydı. Dünde 
yeni bir bakış açışıyla Hazine ve 
Maliye Bakanı tekrar ithalatı 
azaltacak bir takım tedbirlerle üretimi 
önceleyen bir yaklaşım ifade etti. 
Doğrusu biz bundan büyük bir memnuni-
yet duyuyoruz. Çünkü Türkiye 
Uluslararası Girişimcilik Endeksinde çok 
üst sıralarda bir ülke ve bizde aslında bu 
anlayış çerçevesinde kendi girişimcimize 
ve ithal edilen ürünlerin ikamesini 
sağlayacak bir yaklaşımın mümkün 
olabileceğine inan bir özel sektörü temsil 
ediyoruz. Bu rutin toplantılar içerisinde 
Hazine ve Maliye Bakanımız ekstrem bir 
yaklaşım ile ithalat konusunda yeni bir 
perspektif ortaya koymak sebebiyle bir 
gündem de oluşturdu. Büyük ölçüde 
toplantıya katılan başta birlik başkanımız 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere 
tüm oda ve borsa başkanları bu süreci 
destekleyeceklerini ifade etti. Bizde 

Doğu Anadolu’da bunun gerekli 
olduğuna inan bir şehri temsil ediyoruz.” 
 
BAŞKAN TAKVA  
TALEPLERİ ANLATTI 
 
Bakan Albayrak’tan talep ettikleri tedbir-
leri de canlı yayında anlatan Takva, 
“Öncelikle bu Covid-19 pandemisiyle 
mücadele sürecinde ele alınması gereken 
bir takım tedbirleri kendisi ile paylaşma 
imkanı bulduk. Özellikle mücbir sebep 

kapsamının genişletilmesi ve tüm sektör-
lerin dahil edilmesi, KDV alacağı kadar 
koşulsuz/şartsız KGF kefaleti sağlanarak 
kamudan alacağı olan firmaların finans-
mana erişimin sağlanması gerektiğini 
ifade ettik. Özellikle bu Covid-19 müca-
delesi kapsamında kapalı olan iş yerleri-
nin kira meselesi malumunuz 
gündemdeydi. Buna bir çözüm üretilmesi 
hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin 
kamu desteği ile rahatlatılmasını 
sağlayacak bir takım tedbirlere duyulan 
ihtiyacı ifade ettik. Yine kamudan 
alacakları kesinleşen üyelerimizin, iş 
dünyasının özel sektörün alacaklarının 
ödenmesini talep ettik.” Dedi. 
 
TAKVA: DİNAMİK  

BİR SÜREÇ OLDU 
 
Takva konuşmasını devamında şunları 
söyledi: “İhracat yapan üyelere bir ek-
strem destek olarak nakliye ve lojistik 
desteği sağlanmasını talep ettik. Yedi ilde 
tarıma uygun hazine arazilerinin çiftçil-
ere tahsisi gündemdeydi. Bunun 
kapsamının genişletilmesini daha fazla 
ilin kapsam içine alınarak özellikle 
tarımsal üretimin desteklenmesi ve 
yaygınlaştırılması talebimizi ilettik. Yine 

21 ile verilen tohum desteğinin süb-
vansiyonun yaygınlaştırılarak daha 
fazla il kapsama alınmasını 
gerektiğini ifade ettik. Bunun gibi 
temel başlıklar ifade ettik. Genel 
olarak Türkiye’de özel sektörün 
önünde bu mücadele sürecinde 
kronikleşen bir takım sorunların çö-
zümüne ilişkin yaklaşımları da hem 
birlik başkanımız hem diğer oda-
borsa başkanlarımız problemlerini 
ifade etme imkânı buldular. Doğrusu 
ben çok verimli bir toplantı olduğunu 
düşünüyorum. Dinamik bir süreç 

oldu.” 
 
“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ  
BİRKAÇ AY UZAYABİLİR” 
 
Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasıyla 
ilgili de bir değerlendirme yapan Takva, 
“Biz Kısa Çalışma Ödeneği’nin koşulsuz 
olarak yılsonuna kadar uzatılmasının 
özellikle istihdam üzerindeki ağır baskıyı 
kaldıracağını kendisine ifade ettik. Süreci 
gelişmelere göre değerlendirilebileceğini 
ve hükümet tarafından duyarlılığın 
devam ettiğini ifade etti. Benim kişisel 
kanaatim 28 Haziran’da sona erecek olan 
Kısa Çalışma Ödeneği’nin birkaç ay 
daha uzayabileceği yönündedir.” İfadel-
erini kullandı.

TAKVA: DiNAMiK BiR SÜREÇ OLDU 
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15 Mayıs’ta gece yarısı ithal karpuza 
uygulanan verginin, 75 dolardan 300 
dolara çıkarılması kararı ve İran’dan 
Van’a getirilen 5 bin 800 ton karpuzun 
Tren Garı’nda çürümeye terk edilme-
siyle ilgili Van Ticaret ve Sanayi Odası 
öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van 
TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Takva, Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Fevzi Çeliktaş, Van TSO Hukuk 
Danışmanı Sinan Özaraz ve oda üyesi 
ithalatçı firma temsilcileri yaptıkları 
açıklamada yaşanan mağduriyeti dile 
getirdi.  
 
Toplantıda konuşan Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva; Bahse konu so-
runun doğrudan 27 firmanın, ticari 
paydaş olarak ise yaklaşık 50 firmanın 
iflasına yol açmak üzere olduğunu ve 
ithalat faaliyeti yürüten Vanlı 
firmaların büyük ölçekte bir 
mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını 
dile getirerek bu sorunu kamuoyuna 
deklare etmek üzere bu açıklamayı 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.  
 
“BÜYÜK BİR YIKIMA VE  

İFLASLARA SEBEP OLMUŞTUR” 
 
Başkan Takva, açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi: 
 
“Bu açıklamamız, herkesin bildiği gibi 
ve kamuoyuna mal olduğu ölçüde 15 
Mayıs 2020’de gece yarısı saat 12.00 
sularında Ticaret Bakanlığı tarafından 
gümrük uygulamaları kapsamında 
yayımlanan bir tebliğin, özellikle kar-
puz ithalatına getirilen gözetim 
kararıyla birlikte oluşan çıkmazın 
değerlendirmesiyle ilgilidir.  
 
Doğrudan 27 firmanın ithalatçı olduğu 
ama 50’ye yakın mükellefin 
etkilendiği bir süreçten bahsediyoruz. 
Bunu bir türlü aşamadık.  
 
Bu bir handikap. Neredeyse 6 
Mayıs’tan itibaren ithal edilen karpu-
zun yurt içine girişi ve özet 
beyanlarının açılması, tüm gümrük 
işlemlerinin başlatılması, analiz 
raporlarının hazırlanması süreci, güm-
rükteki gecikmeler, analize dair 
yaklaşımların yavaşlatılması nihay-
etinde 15 Mayıs gece yarısı Ticaret 
Bakanlığı tarafından alınan kararla 
beraber büyük bir zarara, büyük bir 

yıkıma ve birçok firmanın iflasına 
sebep olan bir süreçten bahsediyoruz.” 
 
KARPUZ İTHALATI 
 
Başkan Necdet Takva;  
 
“Doğrudan karpuz ithalatına tekabül 
eden bu süreçte ithalatı yapılan 5 bin 
800 ton karpuzun çürümeye terk 
edilmiş olduğu gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. Odamız üyesi birçok firma 
ticari anlamda büyük bir sıkıntının 
eşiğindedir. Bu durum hem Türkiye 
kamuoyunu hem de Ülkemizdeki yerel 
üreticilere yansımaktadır.  
 
Çünkü onları da doğrudan 
ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Tüm ka-
muoyunun bu sorunla ilgili bir 
sorumluluğu olmalı Ülkemizin hangi 
noktasında olursa olsun yapılan bir ti-
cari faaliyet genel ülke ekonomisini et-
kilemekte sadece dış ticaret faaliyeti 
yürüten veya üretici pozisyonunda 
olan değil tüm tüketicileri de ilgilen-
dirmektedir. Dolayısıyla bugün 
yaşanmakta olan bahse konu haksız 
durumun çözümü ile ilgili kamuoyu-
nun bizlere destek vermesi  
gerekmektedir.” Dedi.

VAN TSO: iTHALATÇILAR 
ZOR DURUMDA!
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TAKVA: FİRMALARIMIZIN  
YANINDAYIZ 
 
“Bu karar doğru bir karar değildir” diyerek 
konuşmasını sürdüren Takva, şunları 
söyledi: “Alınan bu kararın, özellikle güm-
rük işlemleri başlatılmış ve yurda girişi 
olmuş ürünlerin muaf tutulmasını ön gören 
bir çerçevede ele alınmasına olan öneri-
mizi bu vesile ile ifade etmek istiyoruz. 
Geldiğimiz bu noktada haksızlığa uğrayan 
ithalatçı firmalarımızın; tabi bu firmalarda 
doğrudan ithalatçı değil aynı zamanda 
ihracatçı firmalardır. Bu firmalar İran’dan 
gıda ve tarım ürünleri ithal ediyorlar ama 
aynı zamanda hem ilimizin hem de ülke-
mizin ihracatçısı olan firmalardır. 
Dolayısıyla firmalarımıza reva görülen bu 
uygulamayı doğru bulmadığımızı, Van Ti-
caret ve Sanayi Odası olarak ilk günden bu 
yana takip ettiğimiz bu meselenin bundan 
sonrada takipçisi olacağımızı ve bu 
firmalarımızın uğradığı zararların tazmini 
konusunda hukuksal destek başta olmak 
üzere maddi/manevi her tülü desteği 
sağlayacağımızı belirtmek isterim.” 
 
“İÇ ACITAN BİR DURUMDUR” 
 
Başkan Takva, “Firmaların uğradığı 
haksızlığın bir an önce düzeltilmesi ve 
geldiğimiz noktada ithalatı yapılan aşağı-
yukarı 5 bin 800 ton karpuzun çürümeye 
terk edilmiş milli servete tekabül ettiğini 
ifade etmem gerekiyor. Şu anda Van 
Demiryolu garajında gümrük uygulama 
alanında binlerce ton tarım ürününün göz 
göre göre çürümeye terk edildiğini üzüle-
rek belirtiyorum. Bu iç acıtan bir durum-
dur. Elbette yerel üreticimizi korumalıyız, 
Türkiye’nin ulusal menfaatlerini 
korumalıyız. Ama bunu yaparken 

firmalarımızın bir gece vakti operasyo-
nuyla bu şekilde mağdur edilmesine yöne-
lik yaklaşımı doğru bulmadığımızı, 
elimizden gelen bütün çabayı 
harcamamıza rağmen Cumhurbaşkanlığı 
danışmanından milletvekillerimize, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 
başkanından Ticaret Bakanına kadar ile-
tilen bu sorunu maalesef çözememenin 
sıkıntısı içerisinde olduğumuzu ifade 
etmem gerekiyor. Biz bunu hak edecek 
hiçbir şey yapmadık. Devletin, bakanlığın 
ve ilgili mevzuatın öngördüğü çerçevede 
yapılan bu ticaretin bir gece yarısı tebliği 
ile bu hale gelmesini doğru bulmadığımızı 
yinelemek istiyorum. Firmaların haklı 
olduklarına inandığımız bu konuyla ilgili 
hukuksal zeminde bundan sonraki süreci 
takip etmek adına her türlü desteği 
sağlayacağımızı beyan etmek için bir 
aradayız.” İfadelerini kullandı. 
 
ÇELİKTAŞ: TEKRAR  
GÖNDERME ŞANSI YOK 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Fevzi Çeliktaş ise 15 Mayıs gecesinden iti-
baren konunun içinde yer aldıklarını ve 
takip ettiklerini söyledi.  
 
Başkanvekili Çeliktaş, “Tebliğ 
yayımlandıktan sonra ek maddenin eklen-
mesi gerektiğini ön görüyorduk. Çünkü 
her çıkan tebliğde ek madde olması lazım. 
Ek maddeler de yolda olan, ticaretine 
başlanmış, ithalatı yapılmış, faturası 
kesilmiş ve ihracat işlemleri bitmiş ürün-
lere yönelik bir esneklik tanınır. Ancak 
karpuz tebliğinden sonra yaklaşık 800 ka-
leme ek vergi geldi. Düşünün, siz ülkeni-
zin kanunlarına, yasalarına güvenerek 
Kanada’dan mercimek alıyorsunuz. Bu 

ürün 40 günde buraya geliyor. 20-25 gün 
yol geldikten sonra bir tebliğ yayımlanıyor 
ve mercimek ithalatı yasak deniliyor. Bunu 
alan, tüm işlemlerini gerçekleştirmiş ve 
ödemelerini yapmış kişinin bu ürünü tek-
rar gönderme şansı yok. Bugün yaşamakta 
olduğumuz bahse konu karpuz ithalatı da 
mercimek örneği benzeri bir vakadır. Ev-
rensel hukukta ülkelerin mesafelerine göre 
yola çıkmış ve getirilmiş ürünlerin kabul 
edilmesi gerekiyor.” Şeklinde konuştu. 
 
“VİCDANLARI RAHAT OLSUN 
ÜRÜNLER ÇÜRÜDÜ” 
 
Çeliktaş konuşmasını şu ifadelerle 
tamamladı: “Bu işi yapan arkadaşlarımız 
Antalya’nın portakalını, Mersin’in limon-
unu, Bursa’nın meyvesini, Gaziantep’in 
halısını, Kayseri’nin mobilyasını İran’a sa-
tarlar ve bunun karşılığında da karpuz, kivi 
getirirler. Getirilen bu ürünlerde 
tamamıyla ithali serbest olan ürünlerdir. 
Bugünkü yaşadığımız mağduriyet, Adana 
ve Mersin’de patates-soğan için yeri ye-
rinden oynatan tüccarların yapmış olduğu 
bir lobinin sonucudur.  Bu ürünleri çürüt-
mek istediler ve vicdanları rahat olsun 
ürünler çürüdü. Bu karpuzların çürüme-
siyle devletin de büyük bir kaybı oluştu. 
Tasfiye müdürünün ve bölge müdürünün 
iyi niyetli yaklaşım sergilememesinden 
dolayı böyle bir durum yaşandı. Burada 
devletimiz açısından yaklaşık 100 milyon-
luk bir vergi zararı var. Mükelleflerin ve 
demiryollarının da büyük zararı var. 
Çünkü 14-15 gündür vagonların üzerinden 
bu ürünler bekliyor ve vagonlar hareket 
edemiyor, yurt dışına ve yurtiçine gidemi-
yor. Bu da büyük bir zarardır. Bu kap-
samda hukuka başvuracağız ve 
firmalarımıza destek vereceğiz.”
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7 HAZiRAN DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ 
Günlük öğünler içerisinde en 
önemlisi kahvaltıdır. Çünkü 
kahvaltı günün ilk öğünüdür ve 
vücudun gün boyu ihtiyaç 
duyacağı besinleri almasına ola-
nak sağlar.  
 
Yapılan araştırmalar kahvaltının, 
özellikle büyüme dönemindeki 
çocuklar ve gençler için çok 
önemli olduğunu göstermektedir. 
İşte bu yüzden kahvaltının 
hayatımızda önemli bir yeri 
vardır. 
 
İnsan sağlığı açısından saymakla 
bitmeyen faydalara sahip olan 
kahvaltının bir de özel olanları 
vardır. Bunlardan bir tanesi Van 
Kahvaltısı'dır.  
 
Bölgede yetişen endemik bitkile-
rin karışımıyla yapılan 'otlu pey-
nir', yüksek rakımlı yaylalardan 
elde edilen 'karakovan balı', un, 
tereyağı ve yumurtanın 
karışımıyla oluşan 'murtuğa' ve 

bölgeye özgü tereyağında kavru-
lan ve öğütülmüş buğdayla 
hazırlanan 'kavut' gibi 20 çeşit 
ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, 
ulusal bilinirliğinin yanı sıra 1 
Haziran 2014 yılında Dünyanın 
En Kalabalık Kahvaltı Sofrasıyla 
adını uluslararası arenaya da 
taşımış oldu. 
 
Kahvaltının Başkenti olarak kabul 
edilen Van'da, Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak şimdi de 
uluslararası, dünya çapında bir 
projeye imza atmak için 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Yıllar sonra her kutlandığında 
Van'ın anılacağı Dünya Kahvaltı 
Günü projesi bu yıl ilk defa hay-
ata geçiyor. Her yıl Haziran ayının 
ilk pazarında kutlanacak olan 
Dünya Kahvaltı Günü, bu yıl 7 
Haziran'da kutlanacak. 
 
İlki bu yıl Türkiye'nin en uzun 
caddesi olan İskele Caddesi üze-
rinde kutlanması planlanan Dünya 

Kahvaltı Günü, yaşanan Korona-
virüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal 
medya üzerinden yapılacak olan 
fotoğraf ve video paylaşımları ile 
kutlanacaktır.  
 
7 Haziran pazar günü 
saat:11.00'de başlayacak 
etkinliğin paylaşımları sosyal 
medya hesapları üzerinden 
#dunyakahvaltıgunu, #theworld-
breakfastday ve 
#rojataştêyacîhane hashtagleri ile 
yapılacaktır. Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak 'Dünyanın en 
keyifli gününe siz de katılın' 
sloganıyla çıktığımız yolda sizleri 
de yanımızda görmek istediğimizi 
belirtmek isteriz. 
 
Ayrıca; bu yıl 
gerçekleştireceğimiz etkinliği Ko-
ronavirüs ile mücadele eden 
sağlık çalışanlarımıza ve pan-
demiden hayatını kaybeden tüm 
insanlara atfettiğimizi belirtmek 
isteriz.
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'KAHVALTININ BAŞKENTi' VAN'DA 
'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ' HAZIRLIĞI 
Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla 
'Dünyanın en kalabalık kahvaltı 
sofrası' rekorunun kırılmasına öncü-
lük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO), şimdi de Van Kahvaltısını dü-
nyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın 
'Dünya Kahvaltı Günü' olarak 
kutlanması için çalışma başlattı.  
 
Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin 
karışımıyla yapılan 'otlu peynir', yük-
sek rakımlı yaylalardan elde edilen 
'karakovan balı', un, tereyağı ve 
yumurtanın karışımıyla oluşan 
'murtuğa' ve bölgeye özgü 
tereyağında kavrulan ve öğütülmüş 
buğdayla hazırlanan 'kavut' gibi 20 
çeşit ürünün yer aldığı Van 
kahvaltısı, asırlardır kentin en önemli 
kültürel mirası olma özelliğini ko-
ruyor. 
 
Evlerde annelerin, kahvaltı 
sofralarında ise yılların birikimine 
sahip ustaların, yöreye özgü ürünlerle 
hazırladığı kahvaltı, kenti ziyaret 
eden yerli ve yabancı misafirlerin 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 
2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 
'Dünyanın en kalabalık kahvaltı 
sofrası' rekorunun kırılmasına ve 
Van'ın bu yönüyle Guinness Rekorlar 
Kitabı'na girmesine öncülük eden 
Van TSO, Van kahvaltısının tüm dü-
nyada tanınmasını sağlamak 
amacıyla 7 Haziran'ın 'Dünya 
Kahvaltı Günü' olarak kutlanması 

için girişimde bulundu. Daha önce 
Türk Patent ve Marka Kurumundan 
(TPE) 'Van Kahvaltısı Marka Tescil 
Belgesi' alınmasını sağlayan TSO, 7 
Haziran'da 'Dünya Kahvaltı Günü' 
kapsamında düzenlemeyi planladığı 
festivali de yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri nedeniyle er-
teledi. 
 
'Amacımız kahvaltının  
önemine vurgu yapmak' 
 
Van TSO Başkanı Necdet Takva, 
yaptığı açıklamada, amaçlarının, ken-
tin en önemli kültürel değerini dü-
nyada tanınır hale getirmek olduğunu 
söyledi. 
 
Kentte 6 yıl önce 51 bin 793 kişinin 
katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık 
kahvaltı sofrası'nı kurduklarını 
hatırlatan Takva, şunları kaydetti: '7 
Haziran'ı festival havasında 
kutlamayı planlıyorduk. Yaklaşık bir 
yıldır bunun altyapısını oluşturmaya 
çalışıyoruz. Kahvaltı soframızı tüm 
dünya insanıyla paylaşmayı 
amaçlıyorduk. Pandemi süreci nede-
niyle bu günü bir festival havasında 
kutlayamıyoruz. Biz de sosyal medya 
üzerinden yaptığımız kahvaltı 
paylaşımlarıyla projemizi geliştirdik. 
Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliğine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğine ve ilgili 

bakanlıklara her yıl haziran ayının ilk 
pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü 
olarak ilan edilmesi için talepte bu-
lunduk. Süreç devam ediyor.' 
 
Van kahvaltısında yer alan 6 ürünün 
tescil belgesini aldıklarını, diğer 
ürünlerle ilgili süreçlerin devam 
ettiğini aktaran Takva, 'Van'dan dü-
nyaya kendi kültürel mirasımızı 
paylaşmak istiyoruz. Bunun için 
farkındalık çalışması yürütüyoruz. 
Amacımız en önemli kültürel 
miraslarımızdan biri olan Van 
kahvaltısını uluslararası arenada 
herkesin katılım göstereceği bir 
etkinliğe dönüştürmek ve kahvaltının 
önemine vurgu yapmak. Eğer dünya-
dan önemli bir katılım 
sağlayabilirsek Van şehri, kültürel 
değerleri üzerinden uluslararasılaşma 
yolunda önemli bir adım atmış ola-
cak.' diye konuştu. 
 
Kahvaltı salonu işletmecisi Faris Gül 
ise Van kahvaltısının tanıtılması için 
başlatılan çalışmayı önemsediklerini 
belirterek, 'Projenin ses getireceğine 
inanıyoruz. Bu, kentle özdeşleşen bir 
etiket haline gelecektir. Van 
kahvaltısını farklı kılan yöresel ürün-
ler var. İlimizin en önemli değerini 
yaşatmak gerekiyor. Bu ürünlerin 
önemi, projeyle daha da artacak. Tu-
rizm anlamında da çok önemli sonu-
çlar elde edeceğimize inanıyoruz.' 
dedi.
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Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla 
'Dünyanın en kalabalık kahvaltı 
sofrası' rekorunun kırılmasına öncü-
lük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO), ünlü 'Van kahvaltısı'nı dü-
nyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın 
'Dünya Kahvaltı Günü' olarak 
kutlanması için etkinlik düzenlendi. 
 
Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin 
karışımıyla yapılan 'otlu peynir', yük-
sek rakımlı yaylalardan elde edilen 
'karakovan balı', un, tereyağı ve 
yumurtanın karışımıyla oluşan 
'murtuğa', bölgeye özgü tereyağında 
kavrulan ve öğütülmüş buğdayla 
hazırlanan 'kavut' gibi 20 çeşit ürü-
nün yer aldığı Van kahvaltısı, 
asırlardır kentin en önemli kültürel 
mirası olma özelliğini taşıyor. 
 
Evlerde annelerin, kahvaltı 
sofralarında ise yılların birikimine 
sahip ustaların, yöreye özgü ürünlerle 
hazırladığı Van kahvaltısı, kenti ziya-
ret eden yerli ve yabancı misafirlerin 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.  
 
2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 
'Dünyanın en kalabalık kahvaltı 
sofrası' rekorunun kırılmasına ve 
Van'ın bu yönüyle Guinness Rekorlar 
Kitabı'na girmesine öncülük eden 
Van TSO, Van kahvaltısının tüm dü-

nyada tanınmasını sağlamak 
amacıyla 7 Haziran'ın 'Dünya 
Kahvaltı Günü' olarak kutlanması 
için girişimde bulundu. 
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ted-
birleri nedeniyle festival programının 
iptal edildiği etkinlikte Vanlılar, evle-
rinde hazırladıkları kahvaltı 
sofralarını sosyal medya üzerinden 
paylaşarak 7 Haziran'ın 'Dünya 
Kahvaltı Günü' olarak kutlanması 
için başlatılan kampanyaya destek 
verdi. Gazetecilerle kahvaltıda bir 

araya gelen Van TSO Başkanı Necdet 
Takva, yaptığı açıklamada, Van 
kahvaltısının zenginliğini, kültürel 
mirasını dünya halklarıyla da 
paylaşmak, farkındalığı yükseltmek 
amacıyla böyle bir projeyi hayata ge-
çirdiklerini söyledi.  
 
Kentte 6 yıl önce 51 bin 793 kişinin 
katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık 
kahvaltı sofrası'nı kurduklarını 
hatırlatan Takva, şunları kaydetti: 
 
'Bu yılki etkinliğimizi Kovid-19 
nedeniyle hayatını kaybetmiş 
insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına 
atfederek başlattık. Bugün anlamlı 
etkinliğimiz çerçevesinde özellikle 
bakıma muhtaç çocuklarımıza yöne-
lik bir kahvaltı etkinliğiyle güne 
başladık. Üzerinde uzun zamandır 
çalıştığımız uluslararası küresel pro-
jeyi hayata geçirmek için bir 
aradayız. Bizim için Van çok önemli 
kültürel değerlere sahip bir şehir. 
Dolayısıyla bu kültürel değerlerimizi 
ön plana çıkarmak ve bunu dünya ile 
paylaşmak gayesiyle 'Dünya Kahvaltı 
Günü' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. 
Van, kahvaltısı ile ünlü. Dolayısıyla 
2014'te yaptığımız dünya rekoru de-
nemesi ile 'Dünyanın en kalabalık 
kahvaltı kahvaltı sofrasını kurarak 
aslında o süreci başlattık.

DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ VERiLEN 
DESTEK HEPiMiZi MUTLU ETTi
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Daha sonra Van Kahvaltısı'nın ga-
ranti marka tescili aldık ve 
kahvaltının bileşenlerinden 6 ürünün 
coğrafi işaret tescilini yapmak sure-
tiyle belli bir aşamaya getirdik. Bun-
dan sonraki süreçte soframızı Van 
Kahvaltısının zenginliğini bu kültürel 
mirası dünya halklarıyla da 
paylaşmak farkındalığı yükseltmek 
amacıyla böyle bir projeyi hayata ge-
çirdik.' 
 
'Verilen destekler bizi mutlu etti' 
 
Salgın nedeniyle hem sokağa çıkma 
yasakları hem de sosyal mesafe 
kuralları insanların sağlığını ön plana 
çıkaran bir anlayışla herkesin kendi 
evinde bulunduğu bir mecra üze-

rinden gerçekleştirmeyi 
planladıklarını anlatan Takva, şöyle 
devam etti: 
 
'Geldiğimiz nokta itibariyle başarılı 
bir performans sergilendiğini bütün 
dünya insanlarının bu işe sahiplik 
ettiğini büyük bir memnuniyetle 
görmüş olduk. 2 gün önce Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Pakdemirli-
'nin bu etkinliğe yönelik 'Dünya 
Kahvaltı Günü' münasebetiyle 
yayınladığı mesaj hepimizi çok mutlu 
etti. Bir devlet adamının, bir 
bakanımızın bu meseleyi ne kadar 
çok sahiplendiğini, içselleştirdiğini 
ve bunu dünyaya da mesaj vermek 
üzere Van ile paylaştığını büyük bir 
memnuniyetle izledik. En büyük 

paydaşımız olan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu'na katkılarından 
dolayı teşekkür ediyoruz. Yine Av-
rupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Sayın Büyükelçi Christian 
Berger ve üye ülkelerin büyük elçili-
kleri, Türkiye'deki Avrupa Birliği 
merkezlerinin maddi manevi destek-
leri oldu. Ben herkese çok teşekkür 
ediyorum.' 
 
'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliğine 
destek veren vatandaşlar 
hazırladıkları kahvaltı sofralarının 
fotoğraf ve videolarını çekerek 
#dunyakahvaltıgunu ve #theworld-
breakfastday etiketiyle sosyal medya 
hesaplarından paylaştı.
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Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması 
amacıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) öncülüğünde düzenlenen 'Dünya 
Kahvaltı Günü' etkinliğine dünyanın bir-
çok yerinden insanın sosyal medya üze-
rinden yapılan paylaşımlarla destek 
vermesi kentte sevinçle karşılandı. 
 
Otlu peynir, karakovan balı, murtuğa ve 
kavut gibi bölgeye özgü 20 çeşit üründen 
oluşan, yerli ve yabancı turistlerin vazge-
çilmezleri arasında yer alan Van 
kahvaltısı, kentin en önemli kültürel 
değerleri arasında yer alıyor. Bu değerin 
tüm dünyada tanınmasını sağlamak 
amacıyla 2014'te 51 bin 793 kişinin 
katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık 
kahvaltı sofrası' rekorunun kırılmasına 
öncülük eden Van TSO'nun, 7 Haziran'ın 
'Dünya Kahvaltı Günü' olarak kutlanması 
başlattığı girişim de büyük bir 
farkındalığın oluşmasını sağladı. 
 
'Dünya Kahvaltı Günü' kapsamında 7 
Haziran'da düzenlenen etkinliğe Türkiye-
'nin birçok ilinden hatta yabancı ülkeler-
den destek veren insanlar, hazırladıkları 
kahvaltı sofralarının fotoğraf ve 
videolarını çekerek #dunyakahvaltıgunu 
ve #theworldbreakfastday etiketiyle so-
syal medya hesaplarından paylaştı. Köy-
lerdeki yer sofralarından, sahil 
kenarlarına kurulan masalara, evlerin 
mutfaklarından lüks otellerin 
restoranlarına kadar her yerde birbi-
rinden farklı kahvaltı sofralarıyla yapılan 
paylaşımlar renkli görüntüler oluşturdu. 
 
'Dünyaya yeni bir günü armağan ettik' 
 
Van TSO Başkanı Necdet Takva, yaptığı 

açıklamada, dünyanın birçok yerinden 
katılımın sağlandığı etkinlikle en keyifli 
günlerden birini yaşadıklarını söyledi. 
Van'dan başlayarak dünyaya mal etmeye 
çalıştıkları 'Dünya Kahvaltı Günü'nü 
büyük bir katılım ve sahiplenmeyle 
tamamladıklarını ifade eden Takva, şöyle 
konuştu: 'Pandemi nedeniyle bu yıl fizik-
sel etkinlik gerçekleştirmedik. Bunu 
gelecek yıl haziran ayının ilk haftasında 
yapmayı planlıyoruz. Yapılan 
paylaşımlar, insanların kahvaltı etkinliği 
çerçevesinde birleşmesi keyif vericiydi. 
Biz dünyaya yeni bir gün armağan ettik. 
İnsanların bunu sahiplenmiş olması çok 
önemli. Tarım Orman Bakanımızın bu 
konuda paylaşım yapması, Van'ı en 
önemli kültürel mirası olan kahvaltısıyla 
gündeme getirmiş olması bizim için çok 
değerliydi. TOBB Başkanımız Sayın 
Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 
yaptığı paylaşımlar da bizi gururlandırdı.' 
 
Başkan Takva: Keyifli  
bir gün ortaya çıktı 
 
'Dünya Kahvaltı Günü'nün insanların 
uzun yıllar keyifle kutlayabileceği bir et-
kinlik olduğunu ifade eden Takva, şunları 
kaydetti: 'Japonya'dan, Afrika'dan, 
Çin'den, Avrupa'nın birçok ülkesinden 
katılım oldu. Avrupa Birliği Türkiye Del-
egasyonunun, büyükelçiliklerin, Avrupa 
Birliği'nden Sorumlu Bakan 
Yardımcımızın, Dışişleri Bakan 
Yardımcımızın hem Türkçe hem de İngil-
izce özel paylaşımları oldu. Dünyaya bu 
anlamda büyük bir mesaj verildi ve 
keyifli bir gün ortaya çıktı. Van'da 6 ay 
içinde yaşanan çığ felaketi, Başkale dep-

remi, pandemiyle gelen çalkantılar kentin 
içine kapanmasına neden oldu. Şehrimizi 
uluslararası manada tanıtacak bir çıkışa 
ihtiyacımız vardı. Kahvaltı en önemli 
mirasımız. Bunu değerlendirmemiz, 
zenginleştirmemiz gerekiyordu. Pandemi 
sürecinde dünyanın tek açık penceresi 
olan sosyal medya bizim için inanılmaz 
bir açılım olacaktı. Bu yenilikçi 
yaklaşımı dünyaya mal etme çabasını 
planladık. Bence dünyanın en önemli 
girişimlerinden biri haline geldi.' 
 
Ümraniye Belediyesi'nin 'Dünya 
Kahvaltı Günü'nü kutladığını, 
Diyarbakır'da bir kahvaltı salonunun 
ücretsiz kahvaltı ikram ettiğini, Anka-
ra'da bürokratların bir araya gelerek 
etkinliğe destek verdiğini anlatan Takva, 
İzmir, İstanbul, Antalya, Karadeniz Böl-
gesi gibi ülkenin her yerinden insanların 
yaptıkları paylaşımlarla bunu 
sahiplendiğini dile getirdi. Dünya gene-
linde önemli bir farkındalık 
oluşturduklarına inandığını aktaran 
Takva, 'Bence dünyaya verilmiş en 
büyük armağanlardan biri oldu. 
Birleşmiş Milletler, TBMM, TOBB, Av-
rupa Birliği Türkiye Delegasyonunun 
desteği inanılmazdı. 7 Haziran'da tüm 
dünyanın Van'ı konuştuğunu gördük. 
Herkes mutluluğunu bizlerde paylaştı. 
Van'ın çok güzel bir günle tüm dünyada 
bir çıkış yakaladığını düşünüyorum.' 
dedi. Kentteki kahvaltı salonu 
işletmecileri de düzenlenen etkinliğin 
Van kahvaltısının dünyaya tanıtılmasına 
büyük katkı sağladığını belirterek, 
dünyanın her yerinden insanların 
kahvaltı paylaşımı yapmasına sevindikle-
rini dile getirdi.

'DÜNYAYA YENi BiR GÜN ARMAĞAN ETTiK'
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SiGORTA ACENTELERi MAĞDUR EDiLMEMELi
İlimizde 143, Ülkemiz genelinde 
ise toplam 16 bin 84 sigorta acen-
tesi sağladıkları direkt 60 bin 
dolaylı olarak ise 200 bine yakın is-
tihdam ile dev bir iş kolu 
durumundadır. 
 
2007 yılında çıkarılan 5684 Sayılı 
Sigortacılık Kanunu ile birlikte, 
sektörün temel çizgileri 
belirlenmiş, başka bir iş kolunda ek 
faaliyet gösterilmesi 
sınırlandırılarak, acentelik faaliyet-
lerinin çalışma esasları 
belirlenmiştir. Ayrıca sektör temsil-
cilerinin eğitim ve tecrübe 
standartları da bu kanunla 
netleştirilmiştir. 
 
Ancak Hazine ve Maliye 
Bakanlığı'nın 'sigorta pazarını 
büyütmek' adı altında 9 Mayıs 2020 
tarihinde uygulamaya aldığı 
'Sigortacılık Kapsamında 
Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tü-
ketici Lehine Yapılan Sigortacılık 
Sözleşmeleri ile Mesafeli Akde-
dilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
özetle yetkisiz, mesleki bilgilere 
sahip olmayan kişi ve kurumların 
da poliçe kesmesine, sektörde 2007 
yılından bu yana getiren kalitenin 
düşmesine yol açar niteliktedir. 
 
Aynı ildeki acentelerin iş paylaşımı 
yapabildiği bir ortamda, linkler ve-
rilerek, işin ehli olmayan farklı al-
ternatif satış kanallarının önünün 

açılıyor olması, 5684 sayılı kanu-
nun çıkması ile birlikte 12 yıldır 
düzene giren sektöre darbe vuracağı 
aşikardır. Dolayısıyla sigortacılık 
faaliyetlerinin ehil olamayanlar 
tarafından yürütülmesi, sektörde 
tahribatlar oluşturarak; sigorta 
işlemleri çerçevesinde kendisini, 
evini, aracını, işyerini ve benzeri 
kıymetlerin sürekliliği ve 
geleceğini teminat altına almak 
üzere işlem yapan muhatapları da 
güvensizliğe sevk edecektir.   
 
Derinlemesine bir karşılaştırma 
yapıldığında 9 Mayıs 2020 tarihli 
uygulama ile 18 Aralık 2019 tari-
hinde yayınlanan genelgeye 
baktığımızda çok derin bir 
aykırılığın olduğu gözlemlenecek-
tir. Sigorta acentelerini; sadece si-
gorta poliçeleri üreten kişiler olarak 
görmemeliyiz. Bahse konu sektör 
ve temsilcileri; Ülkemizdeki tüm 
kişi ve kurumların yüzlerce farklı 
riskine teminat sunulmasına 
aracılık eden ve bu faaliyeti ya-
parken de; Risk/Kriz/ Finans Yöne-
timi, Halkla İlişkiler, Hukuk ve 
daha birçok konuda bilgi ve 
donanıma sahip olan ayrıca is-
tihdam ve Ülke menfaatleri 
doğrultusunda faaliyet yürüten 
donanımlı aktörlerdir. 
 
Donanım, tecrübe ve yeterliliklerini 
saymış olduğumuz bu faaliyetlerin 
herkes tarafından icra edilir hale 
getirilmesi zaten sigorta bilincinin 
düşük olduğunu da düşünecek olur-

sak kabul edilemez bir durumdur. 
Bu durum sektörün itibarına zarar 
vererek kalite standartlarının 
düşmesine neden olacaktır. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası,  asli 
görevi çerçevesinde; üyeleri 
tarafından yürütülen ticari faaliyet-
lerin genel ahlak ve resmi kurallar 
çerçevesinde icra edilişine katkı 
sunmak ve üye menfaatlerinin 
korunması bilinciyle hareket eden 
bir meslek kuruluşudur. Misyonu 
gereği üyelerinin sektör ve meslek 
bazlı yaşadığı olumsuzluklara 
çözüm üretmek ve kamuoyu 
oluşturmakla yükümlüdür. 
 
Bu bilinçle; Sigorta Acentelerinin, 
faaliyetlerine zarar veren ve sektörü 
itibarsızlaştıran bu durumun tekrar 
gözden geçirilmesini talep etmek-
teyiz. Bu noktada sektörün 
sağladığı istihdam, yıllardır süre 
gelen tecrübe ve resmi prosedürler 
çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin 
hiçe gideceği göz ardı edilmemeli-
dir. 
 
Son olarak; bu durumun Sayın 
Bakanımız başta olmak üzere ilgil-
iler tarafından dikkate alınacağına 
olan inancımızla çağrımızın sonuç 
bulmasını ve yaşanan bu 
mağduriyetin bir an önce çözüme 
kavuşturulmasını talep ediyoruz. 
Saygılarımızla. 
 
VAN TİCARET 
VE SANAYİ ODASI



14

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 7 bin 
yıllık kadim tarihiyle bir çok medeniyete 
ev sahipliği yapan kentte, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
normalleşme sürecinin başlamasıyla 'Tu-
rizm Hareketlilik Projesi'ni' hayata ge-
çirdi. 
 
Van Gölü'nün keşfedilmemiş koyları, 
mavi bayraklı plajı, tarihi kaleleri, 
şelalesi ve inci kefallerinin göçüyle böl-
genin en önemli turizm merkezlerinden 
Van'ın, turizmde hak ettiği yere gelmesi 

için çalışmalar sürüyor. 
 
Turizm konusunda farkındalık 
oluşturmak ve kentin yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) sürecinden önceki 
hareketliliğe kavuşmasını sağlamak is-
teyen Van TSO, normalleşme süreciyle 
birlikte Turizm Hareketlilik Projesi'ni 
başlattı. Bu kapsamda Van Gölü'nün 
Ağin sahillerine gezi düzenleyen Van 
TSO yönetim kurulu üyeleri, Ege ve Ak-
deniz bölgesindeki plajları aratmayan 
güzelliğe sahip bölgede, turizm konu-

sunda farkındalık çağrısı yaptı. 
 
Ağin sahilinde açıklamalarda bulunan 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
det Takva, pandemi sonrası tüm 
dünyanın zorlu bir sürece evrildiğini 
söyledi.  
 
Takva, “Şehrimizin farkındalığını üst dü-
zeye taşımak üzere Van TSO olarak bir 
takım faaliyetler yürütüyoruz. 7 Haz-
iran’da bunun startını verdik ve Dünya 
Kahvaltı Günü ile dünyada fark yaratan 
bir etkinlik gerçekleştirdik. Dünya ile 
eşzamanlı olarak büyük bir krizin 
eşiğinde bulunan şehrimizde yeni bir et-
kinlik başlatarak farkındalık 
oluşturuyoruz. Başta yerel yönetimler 
olmak Sivil Toplum Örgütlerinin eş 
zamanlı turizm alanında yeni bir hareket-
lilik sağlaması üzerine bugün Turizm 
Hareketlilik Projesinin startını veriyoruz. 
Projemizin amacı turizm de bir hareket-
lilik başlatmak. Bunu da öncelikle yerel 
yönetimlerin kendi içinde, kendi yönetim 
birimlerinde, özellikle 65 yaş üstü ve 20 
yaş altı insanları turistik bölgelere götür-
mek üzere bir hareketlilik programı 
başlatmaları yönünde çağrı yapıyoruz. 
Bu çağrıyı da dünyanın en güzel yerle-
rinden, koylarından olan Van denizinin 
endemik koylarından yapıyoruz.” Dedi.

'TURiZM HAREKETLiLiK' 
EL DEĞMEMiŞ KOYLARDA START ALDI 
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'Yerimizde oturarak  
farkındalık oluşturamayız' 
 
Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu üyeleri, meclis üyeleri ve aileleri-
nin etkinliğe katılım sağladığını aktaran 
Takva şöyle konuştu:  
 
Bugün burada birçok faaliyet yürüttük. 
Doğa ile bütünleştik, doğayı korumak 
adında bazı faaliyetler gerçekleştirdik. 
Herkes kendi sorumluluk alanından 
başlayarak turizm hareketliliğini hayata 
geçirmek durumundadır. Yerimizde otu-
rarak farkındalık oluşturamayız. Özel-
likle konaklama sektörü bu proje 
kapsamında fiyatlarını makul düzeye 
getirerek kendi halkına hizmet edebilir. 
Turizm seyahat acenteleriyle birlikte 
turlar düzenlenebilir, yine uygun bed-
elle halkın bu etkinliğe katılımı 
sağlanabilir.”  
 
Proje kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş 
altı vatandaşların öncelenmesi 

gerektiğini dile getiren Takva,  
 
“Tarihi, turistik, coğrafi değerlerimizi 
tanıtarak bir farkındalık yaratabiliriz. 
Bu dalga dalga büyüyebilecek 
uluslararası bir faaliyettir. Bu örnek 
alınabilecek bir faaliyettir. Bugün bunu 
Van Ticaret Sanayi Odasındaki 
arkadaşlarımızın desteği ile 
gerçekleştirdik. Umuyorum ve diliyo-
rum bu çağrımıza hem turizm seyahat 
acenteleri hem konaklama sektörü hem 
de diğer hizmetleri sunan sektör temsil-
cileri ve yerel yönetimler dahil olurlar.” 
İfadelerini kullandı. 
 
'Bu havzaya aşkımız, sevdamız var' 
 
Van Gölü havzasında yer alan tüm gü-
zelliklerin bir hikayeye sahip olduğuna 
urgu yapan Takva, dünyaya örnek ola-
bilecek bir hazada yer aldıklarını be-
lirtti. 
 
Takva konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bizim bu havzaya aşkımız, sevgimiz 
var. Bu sevgiyi mutlaka dünya 
insanlarıyla paylaşıp o insanların 
buraları gezip görmeleri, korumaları is-
tiyoruz. Bu çağrıyı yeniliyoruz. Gönül 
ister ki imkanlarımız ölçüsünde bütün 
insanları, bütün Türkiye ve Dünya 
halklarını buraya getirip bu dünyanın 
en güzel koylarını Van denizini ve 
insanlarına tanıtmaktır.' 
 
Takva, “Siz Temmuz/Ağustos aylarının 
belli dönemlerinde Türkiye’nin diğer 
turistik bölgelerinde suyun 
sıcaklığından denize giremezsiniz. Ama 
ortalama su sıcaklığının 10-12 derece 
olduğu ve dış sıcaklığından 25-30 de-
rece olduğu bir coğrafyada tatilin key-
fine varın. Van Gölü’nde yüzmeden 
kimse ölmesin. Şifalı suları ve güzelliği 
ile bütün dünya insanlarını bekliyoruz. 
Burada herkese yetecek kadar yer var. 
Bugünkü faaliyetin teması denizden 
kıyıya bakmaktı. Bu imkanı bulduk. 
Muhteşemdi.” Dedi.










