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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 
Yönetim Kurulu üyeleri Tuşba ilçesine 
bağlı Ayanis Kalesi'nde devam eden kazı 
çalışmalarını inceledi. 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
det Takva, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel 
Parin, Genel Sekreter Cengiz Aras ve 
Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Oru-
ç'un yer aldığı heyet, Ayanis Kalesi'nde 
kazı çalışması yapan ekiple bir araya 
geldi. 
 
Daha sonra kalede devam eden 
çalışmaları inceleyen heyet, Atatürk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Işıklı'nın başkanlık ettiği kazı 
çalışmaları hakkında bilgilendirildi. 
Yapılan ziyarette bir açıklama yapan Van 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Takva yapılan gezide büyük bir hayranlık 
ve şaşkınlık duyduğunu ifade etti. 
 
Takva, '3 bin yıl önce insanların kendi 
yaşamsal habitatlarında neler 
gerçekleştirdiklerini görmenin şaşkınlığı 
içerisindeyiz. 3 bin yıl önce burada 
yaşayan insanların inanç sistemleri, so-
syal, kültürel değerleri üzerinden inşa et-
tikleri bu yapıları gördükçe, hocamızın 
mütevazi davranarak yerel yönetimlerin 
desteklemeleri yönündeki çağrısını, ben 
bu ülkeyi yönetenlerin üstlenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Belki de dünya 
ile bağ kurmak isteyen tüm insanların 
gelip burayı görüp, süreci destekleyerek, 
kendi geçmişleriyle aynı zamanda kendi 
dünyalarıyla ve kendi coğrafyalarıyla ku-

rabilecekleri güçlü bir bağı işaret eder 
diye düşünüyorum.' dedi. 
 
Takva konuşmasını şöyle sürdürdü: 
 
'Buradaki muhteşem yapılar, bu 
insanların çalışarak ortaya çıkardıkları 
önemli değerlere bakmaktan kendimi 
alıkoyamıyorum. Bu çok heyecan verici. 
Burada yaşıyor olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Vanlı olmak-
tan, Urartular'dan bu yana burada bu 
havayı soluyor olmaktan, böyle bir 
medeniyetin çağlardan bu güne 
taşınabilir eserler bırakmış olmanın 
inanılmaz heyecan içerisindeyim.  
Dünyada yaşayan büyük 
organizasyonların, Birleşmiş Milletlerin, 
devasa bütçe yöneten ülkelerin burayı el 
birliğiyle sahiplenerek ayağa 
kaldırmalıdır. Burası sadece Vanlıların 
değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. 
Burayı tüm dünya halklarına 
kazandırmamız gerekiyor. Bu anlamda şu 
çağrıyı da yapmak istiyorum. Tüm dünya 
insanlarını bu muhteşemliği görmeye 
davet ediyorum.' 
 
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi'nin, 
Urartuların en özel merkezlerinden bir 
tanesi olduğunu söyledi. 
 
Işıklı, '31 yıldır bölgede kazı çalışmaları 
kesintisiz devam ediyor. Bu açıdan böl-
gedeki en özel projelerden bir tanesidir. 
Bölgede yapılan kazıların birçoğu ne 

yazık ki bu ömre erişemiyor. Bu çok 
önemli bir ayrıntı. 31 yıllık süreç boy-
unca, bölgedeki kültürel mirasa ve bölge 
turizmine ne tür katkılar sunabiliriz diye 
bugün fikir alışverişinde bulunduk. Aya-
nis bu anlamda hem arkeolojik değerleri 
hem de doğal zenginliğiyle çok önemli 
bir turizm destinasyonu. Burada 
yapılacak olan küçük çaplı yatırımlar ile 
gerek bölge turizmini harekete geçirebili-
riz gerekse de biz arkeologlara da bir di-
namik yapı bir heyecan getirebiliriz.' 
ifade etti. 
 
Bulundukları yapının dünyadaki en ünik 
eserlerden bir tanesi olduğuna değinen 
Işıklı şöyle konuştu:  
 
'Arkeologlar olarak Urartu yazıtlarından 
10-11 tane Urartu tapınağının varlığını 
biliyoruz. Bunların 9 tanesi kazıldı ve 
günümüze kadar ulaştı. Ancak bu 
ulaşanların büyük bir kısmı sadece te-
melleri ile günümüze ulaşmış durumda. 
Ayanis'te bulduğumuz tapınak çok özel 
bir örnek. Çünkü erken dönemde tahri-
bata ve soyguna uğramadan günümüze 
kadar gelmiş. Sadece yangın ve deprem 
gibi doğal sebeplerle tahribata uğramış. 
Büyük bir tahribat olsa da en azından 
eserlerin büyük bir kısmı elimize ulaştı. 
Bizim hedefimiz ve beklentimiz en kısa 
zamanda yapı ve tapınağı kısmi de olsa 
turizme açıp bu anlamda bir dinamizm 
ve heyecan yaratmak. Bu anlamda yerel 
yönetimlerden destek bekliyoruz.' 
 
Gerçekleşen ziyarette Van Müze Müdür 
Erol Uslu yer aldı.

AYANiS KALESi KAZI ÇALIŞMALARI iNCELENDi 
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KURBAN BAYRAMINIZ 
MÜBAREK OLSUN 

Dünya halkları olarak zor günlerden 
geçtiğimiz bir dönemde bir kez daha 
mübarek Kurban Bayramı’nı 
kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Dayanışma ve kardeşlik gibi yüce 
değerleri içselleştirmek için bayramlar 
önemli fırsatlardır. Yardımlaşma ve 
dayanışmanın getirdiği güzelliğin ve 
güç birliğinin değerini bilmeliyiz. To-
plum olarak bizleri bir arada tutan bu 
bağların sağlamlığıdır. 
 
Özünde sevgi ve huzur olan böylesine 
kutsal günleri, dargınlıkları ve 
kırgınlıkları bir yana bırakıp, gönül 
almak, kalp onarmak, köklü dostluklar 
kurmak, büyüklerimizin hatırlarını sor-
mak için değerlendirmeliyiz. Bayram-
larda yoğun olarak hissedilen bu güçlü 
toplumsal değerlere hayatımızın her 
anında sahip çıkmalıyız. Ülke olarak, 
önümüze çıkan her türlü zorluğu ancak 
bu birlik, beraberlik ve dayanışma kül-
türü ile aşabileceğimizi 
unutmamalıyız. 
 
Dünya genelinde yaşanan Koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle bayramı 
diğer Kurban Bayramlarından farklı 
olarak evlerimizde, sosyal mesafeye 
uyarak ve maske takarak geçirmek 
durumundayız. Bayram sevinçlerinin 
acıya dönüşmemesi adına başta Van 
Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu olmak 
üzere, ülkemiz genelinde yetkili 
bakanlıklar tarafından alınan Korona-
virüs tedbirlere uymamız önem 
taşımaktadır. Ayrıca kurban ibadetini 
yerine getirecek olan vatandaşlarımızın 
vahşet ve hayvanlara eziyet görüntüle-
rine izin vermemelerini, ibadetlerini 
iyilik ve güzelliği yücelten İslam dini-

nin gerektirdiği şekilde yerine getir-
meleri ve yerel yönetimlerin almış 
olduğu karar doğrultusunda kurban 
kesim alanlarında ibadetlerini yerine 
getirmeleri konusunda hassas 
davranmalarını diliyoruz. Bulaşın 
yoğun olduğu günlerde halkımızın ge-
rekli hijyen ve tedbir kurallarını göz 
önünde bulundurmaları önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda; zorlu 
süreci kurallara uyarak ve sabırla 
atlatıp güzel günlere doğru hep birlikte 
adım atacağımıza olan inancımız 
tamdır. 
 
Bayramın acı tablolarından bir tanesi 
de, bayram öncesi ve süresince güven-
lik ve denetim amaçlı görevlendirilen 
kolluk kuvvetlerimize yönelik 
gerçekleştirilen saldırılardır. Son ola-
rak dün kentimizin en işlek caddesi 
olan Cumhuriyet Caddesi’nde Van 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı’nda görevli olan zabıta eki-
plerine yönelik gerçekleştirilen çirkin 
saldırıda, 3 zabıta personeli 
yaralanmıştır.  
 
Yaralı zabıtalarımıza acil şifalar dil-
erken, bu tür elim olayların 
yaşanmamasını temenni ediyoruz. 
Sorunlarımızı şiddetten ve çatışmadan 
uzak, uzlaşı kültürü içerisinde ortak 
paydada buluşarak çözebiliriz. Bu kap-
samda bizler için görev yapan zabıta, 
emniyet mensupları, sağlık çalışanları 
ve tüm kamu çalışanlarına karşı 
sağduyulu olmamız gerektiğini bir kez 
daha yinelemek isteriz. 
 
2019 yılının son aylarında ortaya çıkan 
pandemi tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemiz ve şehrimizde de özellikle hiz-
met sektörünü derinden etkilemiştir. 
Mart ayından bu yana yaşanan pan-
demi sürecinde özellikle küçük ve orta 
ölçekli yerel esnaflarımız ciddi sorun-
larla karşı karşı kalmış, ekonomik an-
lamda zor günler geçirmiş ve bu 
ekonomik buhran devam etmektedir. 
Yerel esnaf ve tüccarımız için can suyu 
olan ve alışverişin yoğun olduğu 
bayramların, bu dönemde her zaman-
kinden daha zorlu geçeceği aşikârdır. 
Vatandaşımızın bayram alışverişini 
daha az yaptığı şu süreçte ilimiz esnaf 
ve tüccarlarını tercih etmeleri önemli-
dir. Yerel esnafın ayakta kalması, yeni 
iş alanlarının yaratılmasına katkı 
sağlayacağı gibi kendi toplumunuza 
yatırımı ve yerel ekonomiyi besleye-
cektir. Bu minvalde önceki bayram-
larda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda 
da halkımızın yerel esnaf ve tüccarı 
tercih etmesi, ilimizin kalkınması ve 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
süreç içerisinde gerek Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
sağlanan Nefes Kredisi gerekse Kısa 
Çalışma Ödeneği desteklerinin ekono-
mimizin toparlanmasına olan katkısı da 
yadsınamaz. Bu anlamda emeği olan 
yetkili tüm kurumlara teşekkür ederiz. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili 
Vanlıların, saygıdeğer üyelerimizin ve 
tüm İslam âleminin Kurban 
Bayramlarını kutlar, bayramın üyeleri-
miz ve tüm halkımız için bereket, gü-
zellik, sağlık ve eski günlerdeki 
güzellikleri getirmesini dileriz. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası 
(VAN TSO)
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
salgını ilimizde de etkisini sürdürüyor. Kent-
teki yetkili kurumlar tarafından açıklanan 
sonra rakamlara göre 100 aşkın hastanın 
olduğu ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 
bildirilmiştir.  
 
Ancak son haftalarda özellikle de maske 
takmanın zorunlu olduğu yerlerde, maske 
takılmaması, sosyal mesafeye ve hijyen tedbir-
lerine uyulmaması nedeniyle ilimizdeki vaka 
ve ölüm sayılarında artış meydana gelmiştir. 
 
Yaz aylarına girilen şu günlerde serinlemek 
amacıyla kullanılan havuz ve denizlerdeki 
yoğunlukların önüne geçilmesi ve gerekli 
uyarıların yapılması önem taşımaktadır. Yine 
düğün sezonun açılmasıyla birlikte düğün 
salonlarında ve açık alanlarda belirlenen ted-
birlere sıkı sıkıya uyulması gerekmektedir. 
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler 
kapsamında düğünler kısa süreli, misafir kapa-
sitesi belirlenen sayıda ve mesafe planına 
uygun oturma düzeni olacak şekilde denetlen-

melidir. Bu kapsamda alınacak önlemler 
kapsamında gerekli tedbirler elden 
bırakmamalıdır. 
 
Ayrıca kentimizde artan vaka sayıları nede-
niyle hastanelerde oluşan yoğunlukların önlen-
mesi, salgınla daha hızlı bir şekilde mücadele 
edilmesi adına Sahra Hastaneleri’nin kurulması 
büyük önem taşımaktadır. Kurulacak olan 
Sahra Hastaneleri ile salgın belirtisi gösteren 
vatandaşlarımızın tetkit ve tedavi süreci 
hızlandırılacak ve hastanelerde oluşan 
yoğunluklarında önüne geçilmesi 
sağlanacaktır. 
 
Salgının ülkemizde başladığı 10 Mart tari-
hinden bugüne ilimizde alınan Koronavirüs 
tedbirleri/önlemleri bundan sonraki süreçte 
daha da etkili bir şekilde devam etmelidir. 
Maske, mesafe ve hijyen kuralları göz ardı 
edilmeden, hastalığın yayılmadığı rehavetine 
kapılmadan uygulanan tedbirler bire bir 
uygulanmalı, bu anlamda gerekli uyarılar 
yapılmalıdır.

Koronavirüs açıklaması: 
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Türkiye’nin önemli turizm 
destinasyonlarından biri olan Van 
şehrinin, turizm hareketliliğinden 
izole edilmesi yanlıştır. 
 
Ege ve Akdeniz’in turizme açılması, 
Karadeniz ve Kapadokya Çölgeleri-
nin iç turizme açık olmasının dışında 
diğer bölgelerin görmezden gel-
inmesi ve pandeminin kaynağı olarak 
gösterilmesini doğru bulmuyoruz. 
Turizm Bakanlığı, almış olduğu bu 
kararları hızlı bir şekilde gözde geçir-
melidir. Özellikle Doğu Anadolu 
Bölgesi, turizm hareketliliği güvenli 
ve kontrollü bir şekilde hayata ge-
çirecek tedbirler alınmalıdır.  
 
Ülke içerisindeki salgının kaynağı 
büyük ölçüde metropol etkileşimi 
olduğu halde, sınırlarımız güvenli ve 
kontrollü tedbirler ile korunmasına 
rağmen Doğu Anadolu Bölgesi, 
özelde şehrimizin turizm hareketliliği 
konusunda izole etme kararları doğru 
değildir. 

İstanbul bağlantılı uçak seferleri ser-
best bırakılırken, milyonlarca insanın 
her gün metropollerde ve turizm bel-
delerinde etkileşimi söz konusu iken, 
Türkiye’nin en önemli 
destinasyonlarından bir tanesi olan 
Van şehrinin, İran bağlantısı güven-
likli şekilde ve kontrollü tutulmasına 
anlam vermemekteyiz. Alınan bu ka-
rarlar nedeniyle maalesef sektör can 
çekişmektedir. İlimizdeki tüm oteller 
salgına karşı gerekli tüm tedbirleri 
almış, uluslararası 
sertifikalandırılmıştır. Buna rağmen 
büyük bir çıkmaz ve kayıp ile karşı 
karşıya olan şehrimizin ve bölgemi-
zin turizm sektörü için karar vericile-
rin bu durumu gözden geçirmelerini 
bekliyoruz. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
en önemli sektörlerimizden bir tanesi 
olan turizm sektörünün canlanması 
için her tülü tedbirin alınması konu-
sunda gerekli katkıyı sağlayacağımızı 
buradan ifade ediyoruz. 

İşletmelerimizin 1 yıla yakın 
zamandır kapalı tutularak izole edil-
mesi, turizmin belli bölgelerde 
yoğunlaştırılmasının yanlış olduğunu 
ve gözden geçirilmesi gerektiğini 
tekraren belirmek isteriz. Turizm 
politikasının bu ikicilik tutumundan 
vazgeçmesi elzemdir. 
 
Van şehri turizm hareketliliği 
açısında en güvenilir şehirlerden bir 
tanesidir. Van’ın bu özel durumunu 
ve potansiyelini geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi Normalleşme Süreci ile 
birlikte bir kez daha gündeme 
getirmiş ve Haziran ayı içerisinde 
“Turizm Hareketlilik” projesini 
başlatmış bulunuyoruz. Proje 
kapsamında Van’ın el değmemiş ve 
keşfedilmemiş turizm alanlarının, tu-
rizme açılması ve ziyaret edilmesi 
bölgenin turizm hareketliliği katkı 
sağlayacağı gibi, ülke turizmine de 
katma değer katacaktır.  
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası

VAN'IN iZOLE EDiLMESiNi 
DOĞRU BULMUYORUZ
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Dünya genelinde büyük ekonomik 
sorunlara yol açan Koronavirüs 
pandemi sürecinde işverenlerimiz 
istihdamın korunmasına yönelik 
büyük çaba göstermişlerdir.  
 
Bu kapsamda Kısa Çalışma 
Ödeneği şartlarının 
kolaylaştırılması talebi, ekonomi 
yönetimi tarafından kabul görmüş, 
Kısa Çalışma Ödeneği, 
normalleşme desteği ve diğer bir-
çok düzenlemeyle, çalışanın ve 
işverenin yanında olduğunu 
göstermiştir. 
 
Normalleşme sürecinin devam 
ettiği bugünlerde, istihdamın 
devamına yönelik Kısa Çalışma 
Ödeneğinin uzatılması, Kısa 
Çalışma Ödeneği uygulamasından 
sistem dışında kalanların yararla-

nabilmesi için ödeneğe erişimin 
kolaylaştırılması ve bölgesel 
bazda değerlendirilmeye alınması 
en büyük arzumuzdur. 
 
Bu kapsamda bugüne kadar 
istihdamın korunmasına yönelik 
önemli adımlar atan ekonomi 
yönetiminin, işverenlerin ortak 
beklentisi olan Kısa Çalışma 
Ödeneğinin uzatılmasına yönelik 
talepleri karşılıksız 
bırakmayacağını ümit ediyoruz. 
 
Ayrıca bilindiği üzere KOVİD-19 
salgının ekonomi üzerindeki etkil-
erini azaltmak ve KOBİ’leri des-
teklemek amacıyla Kredi Garanti 
Fonu (KGF) destekli kredilerin 
geri ödeme tarihi yaklaşmaktadır. 
Normalleşme çalışmalarının 
devam ettiği bugünlerde, ekonomi 

çarklarının yeniden dönmesi ve 
istihdamın devam etmesi için tüc-
car ve sanayicilere destek veril-
mesi elzemdir. 
 
Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu 
destekli kredi ödeme sürelerinin 
ertelenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
 
Ekonominin toparlanma sürecine 
girdiği bu süreçte, bu yönde 
alınacak bir karar toparlanma 
sürecini hızlandıracaktır. Tüm 
dünya ülkeleri gibi ülkemizde de 
yaşanan zor günleri hep birlikte, 
el ele vererek, sanayici ve 
tüccarımıza sağlanacak olan des-
teklere aşılacağı aşikardır. 
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası 
(Van TSO)

VAN TSO'DAN ÇAĞRI: TÜCCAR VE  
SANAYiCiLERE DESTEK VERiLMELi
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EN BAŞARILI PROJELERDEN BiRi!
Van Valisi M.Emin Bilmez'in eşi Meral 
Bilmez, Van Ticaret ve Sanayi Odası 
liderliğinde Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (DAKA) ve Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı (SOGEP) destek-
leri, Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 
ve Van Terziler Konfeksiyoncular 
Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf 
Odası işbirliğinde hayata geçirilen 'Tek-
stilde Nitelik İş Birliği İle Gelişiyor' 
Projesi kapsamında eğitimlerin verildiği 
atölyeyi ziyaret ederek, kursiyerlere bel-
gelerini teslim etti. 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
det Takva ve Başkan Yardımcısı Fevzi 
Çeliktaş'ın katıldığı ziyarette, Meral Bil-
mez eğitimci eğitimi alan kursiyerler ile 
bir araya gelerek, kendilerine başarı 
diledi. Burada konuşan Van TSO Başkanı 
Necdet Takva, hazırlanan projenin il 
istihdamına katkı sağladığını söyleyerek, 
Türkiye genelinde başarılı projeler 
arasında yerini aldığını ifade etti. 
 
BAŞKAN TAKVA:  
45 KURSİYE İŞ SAHİBİ OLDU 
 
Başkan Takva, 'Dört yıl önce başlayan 
bir hikayenin, belki de en önemli 
anlarından birini yaşıyoruz. Özellikle 

hafta sonu Edremit Halk Eğitim Merke-
zinin Eğiticilerin, eğitimine yönelik 
başlatmış olduğu kurs talebine karşılık 
gelen bu atölyemizin vermiş olduğu hiz-
metten gurur ve mutluluk duyuyorum. 
Hanımefendi Meral Bilmez ’in himay-
elerinde yürütmüş olduğu ve 2 yıl takip-
çisi olduğu resmi bir faaliyetin çıktısını 
ortaya koyması ve şahitlik etmesinden 
büyük bir onur duyduk. Biz dört yıl önce 
Van Çaldıranlar Derneği olarak büyük bir 
çalışmayla Avrupa projesi yürüttük, 
bizim adımıza projeyi vermek 
durumundaydılar, biz sadece onlar için 
lojistik hazırladık, aynı zamanda terzi ve 
konfeksiyoncular odasını da projenin 
yapısına uygun olması nedeniyle paydaş 
kıldık, O proje çok başarılı yürüdü, Elif 
hocamız yanımızdaydı, kendisi eğitim 
verdi, kursiyerlerimizin şuan 45 tanesi, iş 
sahibi, işe gitmeyenlerinde kendi 
isteğiyle gitmediğini öğrendik. Kursu-
muzdan eğitim alan bütün kursiyerleri-
mizi istihdam edebilirdik. Bu projeyi 
başlattığımız zaman paydaşlarımızdan 
biri de Kız Meslek Lisesiydi, (Vestel Kız 
Meslek Lisesi) bize dersliği onlar vere-
cekti, makinaları biz alacaktık, 
makinalarımızı aldık ama son anda Kız 
Meslek Lisesi Projenin orada yürütülme-
sini istemedi ve Proje bu şekilde 

duraksadı. Kız Meslek Lisesi 
Paydaşlıktan geri adım atında Van Tica-
ret ve Sanayi Odasında bir bölümü ders-
lik yaptık, şu an çalışan arkadaşlarımız 
orada eğitim aldılar.' Şeklinde konuştu. 
 
TÜRKİYE’DE EN BAŞARILI PRO-
JELER ARASINDA YER ALIYOR 
 
Projenin Türkiye'nin en başarılı projeler 
arasında yer aldığını aktaran Başkan 
Takva konuşmasını şöyle tamamladı: 
 
'Projemiz başarıyla sonuçlandı, Tür-
kiye’de en başarılı projeler arasında ye-
rini aldı. Atölyemiz olmadığı için işin 
ardından makinalar elimizde kaldı, bu 
makinaları Ceza Evlerinde iş görmesi 
için vermeye çalıştık ama prosedür ne-
denleriyle yapamadık. İŞGEM Müdürü 
Mahmut Beyle görüştük kendilerinden 
atölye vermelerini istedik, Doğu Anadolu 
Kalkınma Ajansından da binayı restore 
etmelerini istedik.  70 bin lira gibi bir 
bütçeye ihtiyacımız vardı, bunu 
bulamadık, oturduk proje yazdık bir 
buçuk sene sonra Sanayi Bakanlığı so-
syal değişim kapsamında Türkiye’nin en 
başarılı projelerinden biri oldu.'  
Program; plaket ve belge takdim töreni 
ile son buldu.










