
∂ Bölgesel kalk›nman›n sa€lanmas› sade-

ce bölgedeki yerel ekonomik aktörlerin fi-

nansman› ile olmaz. Dolay›s› ile ihmal edil-

mifl alanlar›n rehabilitasyonu ile kamu

deste€ine ihtiyaç duyan iller var. Van bu il-

lerden bir tanesidir. Kamu kaynaklar› ile

böylesi teflvik ve destek paketinin ortaya

konulmufl olmas› de€erlidir. Ancak dedi-

€imiz gibi belirsizlikleri içinde muhteva

eden yenilikçi yaklafl›mlar› de€erli buluyo-

ruz. Bizce en dezavantajl› durum, mevcut

yat›r›mc›n›n yeni desteklenecek yat›r›mc›

karfl›s›ndaki dezavantajl› durumudur. Sade-

ce yeni giriflimcileri, yeni yat›r›mc›lar›

destekleyen bir yaklafl›m büyük haks›zl›k-

lara neden olacak ve rekabet koflullar›n›

olumsuz etkileyecektir. Ayr›ca uygulama

prosedürlerinin belli olmamas›, muhatap

kurumlar›n belirsizli€i, yerel aktörlerin

rollerinin bilinmemesi belirsizlik olarak kar-

fl›m›zda durmaktad›r. Ama güçlü ve yeni-

likçi yaklafl›mlarda var. ∂ Haberi Sayfa 6-7’DE

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet TAKVA, kent gündemine
ilişkin açıklamalarda bulundu. Takva; Depremde 7000 işyeri yıkılan kentimizin desteğe
ihtiyacı var. Vergi terkinine karşı çıkmak bu kentin esnaf ve tüccarına hakarettir” dedi. 

“Depremde 7000 işyeri yıkılan kentimizin desteğe ihtiyacı var.”

BÖLGENİN TEŞVİKE VE
DESTEĞE İHTİYACI VAR 

∂ Vergi terkini konusunda umudumuz

hala devam ediyor. Bu umudun ötesinde

bir gerekliliktir. Zaman zaman gereksiz

oldu€unu düflündü€ümüz karfl› durufllar

var. Bu karfl›t durufllar›n hangi amaca hiz-

met etti€ini bilmiyoruz. Biz yönetim kuru-

lu olarak vergi borcu olan bir yönetim an-

lay›fl›nda de€iliz. Ama 1999 Kocaeli Dep-

reminde 4731 say›l› yasa ile oradaki esnaf

ve tüccarlar›n u€rad›€› ma€duriyetin gi-

derildi€i mesnetten yola

ç›karak Van’a da uygu-

lanmas›n› istiyoruz. Bu

gerçekten yola ç›kt›k. Za-

man zaman bu deste€in

olmad›€›n› dile getiren

saflarda oldu. Zaman

zaman bunun poli-

tik bir durum ol-

du€unu söyle-

yenlerde. 

BİZİM KENTİMİZ VERGİ
TERKİNİNİ HAK EDİYOR

VAN’IN DESTEGE
IHTIYACI VAR

TÜCCARIMIZIN, ESNAFIMIZIN, SANAYİCİMİZİN KISACASI

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet TAKVA
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VANTSO’dan
Bosna Çıkarması
Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde
Kosgeb desteği ile Vanlı işadamlarından
oluşan heyet ile Bosna-Hersek’e  4 Günlük
ticari ve ekonomik iş birliği çalışma
ziyareti gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Genç Girişimciler
Kurulu, Van Esnaf ve Sanayi Kooperatifler Birliği
ve Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyon
işbirliğinde düzenlenen KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimine katılan kursiyerlere, Van
TSO’da yapılan törenle sertifikaları verildi.

Van TSO’da 
Online Hizmet Dönemi
Uzun süredir üyelerin internet üzerinden

işlem yapılması talebini değerlendiren
Yönetim Kurulu, bu amaçla

www.vantso.org.tr Adresinde yenilikler
yaparak üyelerin internet üzerinden odaya

gelmeden hizmet alımı için olanak sağlandı. 02
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Van Ekonomisine
Taze Kan Olacaklar

Girişimciler Sertfikalarını Aldı

Antalya’da düzenlenen 7. Yöresel Ürünler
Fuarında (YÖREX) Van Standı, tarihi,
kültürel ve doğal güzellikleri ile
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

YÖREX fuarına ortak katılım
sağlandı.

Türkiye İran İhracat Zirvesi ve Fuarı’na
katılmak üzere 200 iş adamı ile Van’a
çıkarma yapan TÜMSİAD Başkanı Yaşar
Doğan ve TÜMSİAD üyeleri, Van Ticaret ve
Sanayi Odası’nı (Van TSO) ziyaret etti.

Başkan Takva’dan işadamlarına çağrı,

“VAN’A YATIRIM YAPIN”

TÜMSİAD HEYETİNDEN  VANTSO’YA ZİYARET 

“TÜRKİYE VE İRAN
İKİ LİDER ÜLKEDİR”

Van’da İran İhracat
Zirvesi düzenlendi.

Düzenlenen zirvede
Türkiye-İran

ilişkilerinde Van’ın
önemine vurgu yapıldı.

Van TSO Başkanı Necdet Takva;

Van’da İran İhracat Zirvesi düzenlendi. 

∂ Türkiye-‹ran iliflkileri

aç›s›nda önemli bir yere

sahip olan Van, ekonomi

anlam›nda önemli bir zir-

veye ev sahipli€i yapt›.

AK Parti Genel Baflkan

Yard›mc›s› Cevdet Y›l-

maz’da kat›ld›€› zirvede

Türkiye ile ‹ran aras›nda-

ki ticaret konufluldu. Bu

ticarette Van’›n önemli

bir noktada oldu€u da

konufluldu.   ∂ 4’TE

7. Yöresel Ürünler Fuarı’na
VAN ÇIKARMASI
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Ç
al›flma program›na Van

TSO Yönetim Kurulu ve

Meclis Üyelerinin yan›

s›ra Van TSO Üyesi 25

ifladam› kat›l›m sa€lad›. 

Saraybosna Çal›flma Program›; Sa-

raybosna büyükelçisi Cihad ERG‹-

NAY taraf›ndan karfl›lanan Van TSO

heyeti, Ticaret Müflaviri Sedat YIL-

DIZ’›n Bosna-Hersek ile ilgili yapm›fl

oldu€u sunumun ard›ndan Ziraat Ban-

kas› Bosna-Hersek Genel Müdürü

Ali R›za AKBAfi ve Türk Hava Yollar›

Bosna-Hersek Genel Müdürü Salih

KANSU Van TSO heyetine brifing

verdiler. 

Ziraat Bankas› Bosna-Hersek Genel

Müdürü Ali R›za AKBAfi; iki ülke ara-

s›nda ki ticaret hacmini geniflletilmesi

noktas›nda tüm giriflimleri destek-

leyeceklerini belirterek Vanl› ifla-

damlar›n›n mutlaka bu f›rsat› de€er-

lendirmesi gerekti€ini kaydetti.

Görüflmeye kat›lan Bosna-Hersek

Federasyonu Ticaret Odas› Baflkan›

Mirsad YAfiARSPAH‹C ise Türkiyeli

ifladamlar› ile yak›n temaslarda ol-

duklar›n› kaydederek Van TSO he-

yetini a€›rlamaktan mutluluk duy-

duklar›n› belirtti.

Toplant›lar›n ard›ndan Vanl› ifla-

damlar› ve Saraybosnal› ifladamlar›

ikili görüflmelerde bulundular.

TUBS‹AD (Türk Bosna-Hersek ‹fla-

damlar› Derne€i) Çal›flma Program›;

Bosna-Hersek Yunus Emre Enstitü-

sünde yap›lan toplant›da TUBS‹AD

Baflkan› Abdurrahman UVAK yap›la-

bilecek ticari giriflimler ve yat›r›mlarla

ilgili bir brifing vererek, Van TSO

heyetinin Bosna-Hersek çal›flma prog-

ram›n›n olumlu geçmesi için ellerin-

den geleni yapt›klar›n› belirtti.  Avrupa

Birli€ine girme aflamas›nda olan Bos-

na-Hersek paza-

r›nda Türkiyeli

ifladamlar›n›n

daha fazla ti-

cari giriflim-

lerde bulun-

mas› gerekti-

€ini ifade

eden UVAK,

“TUBS‹AD ola-

rak üstümüze dü-

flen görev neyse yap-

maya haz›r›z yeter ki ifla-

damlar›m›z iki ülke aras›ndaki

ifl hacmini art›rs›nlar ifadelerini kul-

land›. Program›n ard›ndan  Van TSO

ve TUBS‹AD aras›nda iflbirli€i proto-

kolü imzaland›. 

Tuzla Kantonu Ça-

l›flma Program›; Sa-

raybosna Çal›flma

Program›n›n ard›n-

dan Tuzla Kanto-

nu’na geçen Van

TSO heyeti Tuzla

Kanton Baflbakan›

Bego Gutić Kalk›n-

ma ve Giriflimcilik Ba-

kan› Nermin Hodžić ve

Tuzla Ticaret Odas› Bafl-

kan› Nedret Hodžić taraf›n-

dan karfl›land›. Ortak bas›n toplan-

t›s›n›n ard›ndan kurumsal çal›flmalar›n

anlat›ld›€› toplant›da, Vanl› ‹fladamlar›

ve Tuzla Kantonu ‹fladamlar› ikili gö-

rüflmelerde bulundular.  

Son olarak Tuzla Kantonu Büyük-

flehir Belediye Baflkan› Jasmin ‹MA-

MOV‹C’i ziyaret eden heyet üyeleri

burada Tuzla Kantonu ile ilgili bilgiler

alarak belediyenin henüz tamamlam›fl

oldu€u ve Avrupa’da ikincilik ödülü

alan Tuzla Kantonu Milli Park›’n› zi-

yaret ettiler. 

Çal›flma programlar›n›n ard›ndan

bir aç›klama yapan Van TSO Baflkan›

Necdet TAKVA, ifl adamlar›m›z ile

birlikte yapt›€›m›z dört günlük seyahat

ile Bosna Hersek’ i daha yak›ndan

tan›ma f›rsat› bulduklar›n› ayr›ca ili-

mizin de tan›t›m›n› yapma olana€›na

sahip olduk. Her iki ülke ifl adamlar›n›

yapacaklar› yat›r›mlarda kendilerine

sa€lanacak olanaklar konusunda

bilgi al›flveriflinde bulunduk. Bu tür

ziyaretlerin ifl adamlar›m›z aç›s›ndan

da yararl› oldu€una inan›yoruz çal›fl-

ma program›na efllik eden ifladam-

lar›na tek tek teflekkür etti. TAKVA

çal›flma programlar›n› organize eden

TUBS‹AD Baflkan› Abdurrahman

UVAK ve Genel Sekreteri fiehmuz

ALTIN’ a da flükranlar›n› iletti. 

Bosna-Hersek te hayvanc›l›k, sebze

meyve üreticili€i, madencilik, mo-

bilya, enerji, özellikle turizm yat›-

r›mlar› yap›lacak yat›r›m alanlar›

olarak ön plana ç›karken devlet bu

alanlarda yat›r›mc›lara destek ver-

mektedir. Özellikle Ziraat Bankas›

üzerinden kredi kullanma olanaklar›

bulunmaktad›r.

Van Ticaret ve Sanayi

Odas› Yönetim Kurulu,

Üyelerine daha iyi hiz-

met vermek üzere bafl-

latt›€› çal›flmalar kapsam›nda

teknolojik yenilikler sunmaya de-

vam ediyor. Uzun süredir üyelerin

internet üzerinden ifllem yap›l-

mas› talebini de€erlendiren Yö-

netim Kurulu, bu amaçla

www.vantso.org.tr adresinde ye-

nilikler yaparak üyelerin internet

üzerinden odaya gelmeden hiz-

met al›m› için olanak sa€land›. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

Takva, yeniden dizayn edilen

Web Sitesini Van TSO Eylül Ay›

Meclis Toplant›s›nda Meclis Üye-

lerine tan›tt›. Üyelerimize  en iyi

ve h›zl› hizmet vermeyi amaçla-

d›klar›n› belirterek “Bilgi ve tek-

nolojileri ça€›nda böy-

le bir hizmeti üye-

lerimize sundu€u-

muz için mutlu-

yuz. Göreve bafl-

lad›€›m›zda üye-

lerimize verdi€i-

miz bir sözü yeri-

ne getirmifl bulu-

nuyoruz.  Bu dönem-

de üyelerimize yönelik

yapm›fl oldu€umuz en

önemli hizmetlerden biri olarak

de€erlendiriyorum. Kalite Yöne-

tim Sistemi ve Oda Akreditasyon

Sistemi aç›s›ndan Türkiye’deki

iyi uygulamalardan biridir.” ‹fa-

desini kulland›. 

Buna göre yeni web sitesi ile

birlikte, üyeler e-imzal› online

belge talebinde bulunabilecek

ve aidat ödemelerini yine web

sitesi üzerinden ger-

çeklefltirebilecek-

ler. 

Web Sitesi üze-

rindeki bir di€er

önemli panel de

Üyeler e-fuara fir-

malar›n› ücretsiz

kay›t yapabilecek,

böyle sanal dünyada

firmalar›n›n tan›t›m›n› ya-

pabileceklerdir.

Van Ticaret ve Sanayi Odas›

taraf›ndan düzenlenen etkinlik-

lerin yer ald›€› etkinlik takvimi

ile birlikte üyeler Odada ger-

çekleflen etkinlikler hakk›nda

bilgi sahibi olacak, dilerlerse ka-

t›l›m sa€layabilecekler  

Van TSO web sitesi üzerinden

finansmana eriflim olanaklar›,  dö-

viz kurlar›, kredi notu hesaplama,

yada bankalar›n kredi olanaklar›

hakk›nda an›nda bilgi sahibi olu-

nabilecek. 

www.vantso.org.tr sitesi üzerin-

den mevcut ve yeni Giriflimcilere

sa€lanan desteklerin tamam›na

ulafl›m, KOSGEB ve di€er fon

sa€lay›c› kurulufllara eriflim da

sa€lanabilecek. 

Kent ekonomisi ile sosyal ha-

yat›na iliflkin yay›nlanan ayl›k

istatistiklere an›nda eriflim, Oda-

ya kay›t yapma, kay›t silme ve

di€er tescil ifllemlerine iliflkin

bilgi ve belgelere eriflim ayr›ca

Üye temsilcisine ulafl›m gibi bir-

çok kolayl›kla üyelere hizmet ve-

rilmeye baflland›. 

VANTSO’dan Bosna Çıkarması
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN BOSNA-HERSEK ÇALIŞMA ZİYARETİ

Başkan Takva, 
“Bilgi ve teknolojileri

çağında böyle bir
hizmeti üyelerimize
sunduğumuz için

mutluyuz. Üyelerimize
verdiğimiz bir sözü

yerine getirmiş
bulunuyoruz”

Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Kosgeb desteği ile Vanlı işadamlarından oluşan heyet ile
Bosna-Hersek’e  4 Günlük ticari ve ekonomik iş birliği çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Van TSO’da Online Hizmet Dönemi
Uzun süredir üyelerin internet üzerinden işlem yapılması talebini değerlendiren
Yönetim Kurulu, bu amaçla www.vantso.org.tr Adresinde yenilikler yaparak
üyelerin internet üzerinden odaya gelmeden hizmet alımı için olanak sağlandı. 

Bosna-Hersek 
Yunus Emre Enstitüsünde

yapılan toplantıda TUBSİAD
Başkanı Abdurrahman UVAK
yapılabilecek ticari girişimler
ve yatırımlarla ilgili bir brifing
vererek, Van TSO heyetinin

Bosna-Hersek çalışma
programının olumlu geçmesi

için ellerinden geleni
yaptıklarını belirtti. 
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Van Ticaret ve Sanayi Odası,
Genç Girişimciler Kurulu,
Van Esnaf ve Sanayi
Kooperatifler Birliği ve Doğu
Anadolu Aşçılar ve
Pastacılar Federasyon
işbirliğinde düzenlenen
KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimine
katılan kursiyerlere, Van
TSO’da yapılan törenle
sertifikaları verildi.

Van TSO Yönetim Kurulu

Baflkan› Necdet Takva yap-

t›€› konuflmada; 2013 y›l›n-

dan 2016 y›l›na kadar 1020

kursiyere Giriflimcilik E€itimi ver-

diklerini ve bu kursiyerlerin %12’si

nin iflyerlerini açt›€›n› belirtti. Oda

olarak benzer kurslar› yapmaya de-

vam edeceklerini kaydeden Takva,

kent ekonomisine katk› sunmak ad›-

na giriflimcilerin büyük bir misyon

üslenmesi gerekti€ini ifade etti. Tak-

va, KOSGEB’in bu deste€inin çok

k›ymetli oldu€unu dile getirerek

KOSGEB Van ‹l müdürü Say›n Emre

Yörük’e özellikle teflekkürlerini iletti.

Takva, son olarak umuyorum ki bu

gençlerimiz yar›ndan itibaren ticari

hayat›m›za katk› sunacaklar, yeni

istihdam olana€› yaratarak kentteki

istihdama oran›n› yükseltecekler,

dedi. 

Törende konuflma yapan KOSGEB

Van ‹l Müdürü B. Emre Yörük ise

asli görevlerinin giriflimcili€i des-

teklemek oldu€unu, bu noktada Van

TSO gibi kurumlarla iflbirli€i halinde

olduklar›n› ve kentteki ekonomik

hayat›n de€iflmesinin gençlerin elin-

de oldu€unu belirtti. 

Van Esnaf ve Sanayi Kooperatifler

Birli€i (VESKOB) Baflkan› Ömer Do-

€an, Genç Giriflimciler Kuruluna te-

flekkürlerini sunarak özellikle Van

TSO Baflkan› Say›n Takva’n›n bu ko-

nuda vermifl oldu€u deste€in k›y-

metine binaen Hurdac›lar ve Geri

Dönüflümcüler ad›na kendisine mü-

teflekkir olduklar›n› ifade etti.

Son olarak bir konuflma yapan

Van TSO Genç Giriflimciler Kurulu

Baflkan› Görsel Görmen, iki y›l› aflk›n

sürede kurul olarak 200’ü aflk›n gi-

riflimci aday›na e€itim düzenledikleri

belirterek, 2016 ve 2017 y›llar› içe-

risinde 10’a yak›n kurs planlad›klar›n›

kaydetti. Görmen Van TSO Baflkan›

Say›n Takva’n›n Giriflimcilik e€itimi

noktas›nda bütün projeleri destek-

ledi€ini ifade ederek Takva flahs›nda

tüm Yönetim kuruluna teflekkürlerini

ifade etti. 

Konuflmalar›n ard›ndan kursiyerlere

sertifikalar› verildi.  Programa; Van

Ticaret ve Sanayi Odas›’nda yap›lan

törene Van TSO Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Necdet Takva, Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Faruk Biner, Yö-

netim kurulu Üyeleri Diyaeddin Al-

t›ndal ve Metin Abi, KOSGEB Van ‹l

Müdürü B. Emre Yörük, Van Esnaf

Sanayi Kooperatifler Birli€i (VESKOB)

Baflkan› Ömer Do€an, Van Genç Gi-

riflimciler Kurulu Baflkan› Görsel Gör-

men, Baflkan Yard›mc›s› Seyhan De-

mir ve Kurul Üyesi Sezer Bayramo€lu

ile birlikte Do€u Anadolu Aflç›lar ve

Pastac›lar Federasyon Baflkan› Ali

Geyik ve Van Aflç›lar ve Pastac›lar

Derne€i Baflkan› Sinan Pülat kat›l›m

sa€lad›lar.

Van Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı dış
ticaret firmalarının özellikle İran pazarına
erişimine katkı sunması amacıyla
hazırlanan  DAKA Teknik Destek Programı
ile Farsça dil eğitimi programı başladı. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas› bünyesinde bulunan

‹ran ‹slam Cumhuriyeti Tüccar Dan›flma Ofi-

sinin daha aktif olarak kullan›lmas› için Van

Tso Personellerinin de yer ald›€› Farsça Dil

E€itimi Program›na gösterilen ilgi dikkat çekti. 

Konuya ‹liflkin aç›klamalarda bulunan Van Tso Yönetim

Kurulu Baflkan› Necdet Takva, “‹ran’la önemli komfluluk

iliflkilerimiz var. Türkiye’nin 560 kilometrelik ‹ran s›n›r›n›n

yaklafl›k 300 kilometresi yani yar›s›ndan fazlas› Van

flehrini kaps›yor. Dolay›s›yla bu s›n›r bölgesinde ‹ran’›n

bat›ya aç›lmas›n›n en önemli kavfla€›nda olmam›z ha-

sebiyle bu f›rsat› de€erlendirmemiz gerekiyor.  

‹ran’›n yüzölçümü olarak Türkiye’nin iki kat›, nüfus

ve ekonomik büyüklük olarak ise Türkiye'ye eflde€er

oldu€unu ifade eden Takva, ‹ran’›n dünyan›n 3. büyük

petrol üreticisi ve 5. büyük do€algaz üreticisi oldu€unu

varsayd›€›m›zda ‹ran’›n ekonomik potansiyelinin ge-

lecekte dünya ekonomisi aç›s›ndan çok önemli bir

anlam› var. Tabi Türkiye’nin de bununla ilgilenmesi

laz›m ama en çok da Türkiye’nin en az geliflmifl

bölgesi ve ya kenti olarak bizi ilgilendirmesi laz›m.

Biz de bu konuyu yakinen takip ediyoruz. ‹ran’la ilifl-

kilerimizi normallefltirme ve bu anlamda ticari po-

tansiyelimizi artt›rma gibi bir çaba içerisindeyiz. Bu

çerçevede üyelerimizin ticari iliflkilerini kolaylaflt›r-

maya yönelik Farsça Dil Kursu düzenledik. Bu kursu

Do€u Anadolu Kalk›nma Ajans› Teknik Destek Prog-

ram› kapsam›nda hayata geçirdik. Umuyoruz ki Üye-

lerimizi bu kurstan maksimum fayda elde edecek

ve tercüman gereksinimi olmadan insanlar kendi s›-

k›nt›lar›n› kolayca çözebilecekler dedi. Takva ayr›ca

bu tür e€itim programlar›n›n devam edece€ini belirtti.  

Van TSO Üyelerine
Farsça Dil EğitimiVan Ekonomisine

Taze Kan Olacaklar

Girişimciler Sertifikalarını Aldı
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VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Bugün burada bir araday›z. Bu toplant›lar›n sa-

y›s›n› artt›rmam›z önem arz etmektedir. Bundan

sonraki gayretimiz iki ülke ifladamlar›n›n s›k

s›k bir araya gelerek, ihtiyaçlar› belirlemeleri

ve bu belirlemelerini yat›r›ma dönüfltürmeleridir.

‹ki ülke Cumhurbaflkanlar›n›n kat›l›mlar› ile be-

lirlenen 30 Milyar Dolarl›k d›fl ticaret hedefinin

gerçekleflmesi için gayretlerimizi biraz daha

artt›rmam›z gerekti€ini düflünüyoruz. 30 Milyar

Dolarl›k d›fl ticaret hedefinin gerçekleflmesinde

Van olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

‹ran ‹slam Cumhuriyetinde bize yak›n bölge-

lerdeki illerle iyi iliflkilerimiz bunun göstergesidir.

F›rsatlar›n yarat›lmas› halinde Van bu hedefe

büyük katk› sunacak potansiyele sahiptir. ‹ran

‹hracat Zirvesine kat›l›m sa€layarak aram›zda

bulunan tüm ‹ranl› dostlar›m›za flükranlar›m›z›

sunuyorum” fleklinde konufltu.

PARSALTAN‹: ALIfiVER‹fi HIZLI OLMALI

Zirvede konuflan Urmiye Ticaret ve Sanayi

Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Samet Parsaltani

iki ülkenin dost oldu€unu söyledi. Parsaltani

flöyle konufltu: “fiu anda en güvenli ülkelerden

biri ‹ran’d›r. Türk milleti her zaman bizim dost

ve kardefl ülkedir. Bu nedenle beklentilerimiz

var. 600 kilometre s›n›r›m›z var. 3 tane gümrük

oldu€u için bizim al›flverifllerimizin h›zl› olmas›

laz›m. S›n›r kap›lar›nda araçlar›yla gelenler çok

beklemek zorunda kal›yorlar. Bu tür forumlara

kat›l›yor konufluyoruz ama bir fley bulam›yoruz.

Sonuç alam›yoruz. Zaman zaman 17 kilometre

yolu bize ait yap›lmam›fl. ‹fl adamlar›n›n yetkili-

lerden istedi€i gümrüklerde iki taraf›nda al›fl-

verifllerin yo€unlaflt›r›lmas›d›r. Bizim teknolojiye

ihtiyac›m›z var. Bu fuar›n bu anlamda bize katk›

sunmas›n› bekliyoruz.”

DO⁄AN: DESTEK ‹Ç‹N VAN’A GELD‹K

Tüm Sanayici ‹fl Adamlar› Derne€i (TÜMS‹AD)

Genel Baflkan› Yaflar Do€an ise fuar ve Zirve’ye

destek olmak amac›yla Van’a geldiklerini söyledi.

Do€an, “Van’daki bu etkinli€e destek olmak

amac›yla bütün flube baflkanlar›m›zla Van’a gel-

meye karar verdik. Tüm sektörlerde ifl yapan

büyük firmalar›m›z› da bu programa katt›k. Böl-

genin birlik ve beraberli€e ihtiyac› oldu€u bu

günlerde bizlerde nas›l katk› sa€layabilece€imizi

düflünerek buraya gelmeye karar verdik. 200

arkadafl›m›zla buraday›z, inflallah elimizden

geldi€ince destek olmaya çal›flaca€›z. ‹ran he-

yetine kat›l›mlar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.”

‹fadelerini kulland›.

Ç‹FTC‹: ÖNEML‹ ADIMLAR ATIYORUZ

Van’›n Türkiye için önemli bir yere sahip ol-

du€unu söyleyen Çiftci flöyle konufltu: “‹ran

bizim Van’la uzun s›n›ra sahip. Bu anlamda Van,

ülkemiz için çok önemlidir. ‹ran’la iliflkilerin

gelifltirilmesi ticaretin büyümesi iki ülke aç›-

s›ndan çok önemlidir. Bu anlamda ticaret an-

laflmalarla önemli ad›mlar at›yoruz ve bundan

sonra da atmaya devam edece€iz. Hedefimiz

‹ran’la ticaret konusunda belirlenen rakamlara

ulaflmas›. Zaman zaman s›n›r kap›lar›ndaki s›-

k›nt›lar iki taraftan da kaynaklanabiliyor. Amaç

s›k›nt›lar›n olmamas›d›r.  Ticaretin önündeki

tüm engellerin kald›r›lmas› konusunda her türlü

ad›mlar at›lmaktad›r.  Bakanl›k olarak bu anlamda

önemli çal›flmalar yap›yoruz.”

T‹CARET ‹K‹ TARAFLIDIR

Zirveye kat›lan Bat› Azerbaycan Eyaleti Ticaret

ve Maden Daire Baflkan› Cemadi Husmen ise,

“Ticaret dünyada en önemli konulardan biridir.

Bu gün ticaret sadece ekonomi de€il, güvenli€i

de sa€layan bir kurumdur. Ama ticaret iki tarafl›

bir konudur. Bu bizim beklentimiz dostlar›m›z

istenen maddeleri bizden ithal etsin ve ticaret

iki tarafl› olarak devam etmesi. Devlet adamlar›na

seslenmek istiyorum. Ticaret bizim bölgesel

güvenli€imizi sa€layabilir. Bunu özellikle vur-

gulamak gerekiyor. Umar›m gelecek y›l iki

ticaret odas› ticaret hacmini artt›€›na tan›kl›k

edece€iz.” Dedi.

SORUN ‹Ç‹N ÖZÜR D‹L‹YORUZ

Zirvede konuflan Van Valisi ‹brahim Taflyapan

ilk olarak ‹ran’dan yap›lan girifllerde internet

kaynakl› yaflanan sorunlar için özür diledi. Tafl-

yapan flunlar› söyledi: “Burada ihracat zirvesi

yap›yoruz. Uluslararas› kat›l›mla burada fuar

düzenliyoruz. Devlet ticaretin önündeki engelleri

kald›racak ve uygun yat›r›m ortam› tesis edecek.

Bu gün ulafl›m aç›s›ndan engelleri kald›rd›k.

‹ran s›n›r›m›za kadar bütün yollar›m›z duble yol

yap›ld›. Demiryolu bizim s›n›rlar›m›zdan ‹ran’a

gidiyor. ‹ran taraf›na giden ortay Asya’ya giden

tek demiryolu buradan ‹ran’a gidiyor. Bunu ge-

lifltirmeli ve daha iyi duruma getirmeliyiz. S›-

k›nt›lar yaflayabiliriz ama bunlar› aflmak için

çaba göstermeliyiz. Kap›lar› ilerde 24 saat çal›fl›r

hale getirmeliyiz. Bu tür zirveler karfl›l›kl› an-

laflmalara zemin oluflturan dönemlerdir. ‹nflallah

Türkiye’nin de€iflik illerinden gelen ifl adamla-

r›m›z burada de€iflik ba€lant›lar yapacaklar ve

gelip burada yat›r›m yapacaklar. Biz de üzerimize

düfleni yapmaya haz›r›z. Yeni bir program aç›k-

land›. Bunu da ifl adamlar›m›z›n de€erlendir-

mesini bekliyoruz.”

“BU ETK‹NL‹KLERE ‹HT‹YACIMIZ VAR”

Ak Parti Van Milletvekili Beflir Atalay da, Van'›n

önemli bir etkinli€e ev sahipli€i yapt›€›n› söyledi.

Atalay, "Van'da bu tür etkinliklere ihtiyac›m›z

var. Van büyük bir ticaret ve sanayi merkezidir.

Hep birlikte el birli€iyle buradaki ifller daha iyi

olsun diye çaba gösteriyoruz. Terörle ilgili flu

anda önemli geliflmeler var. Van, bölgede en

büyük s›çramay› yapacak ilimizdir. Bunu Vanl›

ve ‹ran'dan gelen ifl adamlar›m›z için söylüyorum.

Biz sizleri seviyoruz. Van otellerinde ‹ranl› kar-

defllerimizi görünce mutlu oluyoruz. ‹liflkileri art-

t›rmak bizlere düflüyor ve biz de bu çaba içindeyiz.

Heyetlerimiz gidip geliyor. Hükümetimizin bölge

için özel bir program› var." fieklinde konufltu.

T‹CARET‹M‹Z‹ ARTIRMAMIZ GEREK‹YOR

‹ki ülke nüfusu topland›€›nda 160 milyon kiflilik

2 trilyon dolar büyüklü€ünde bir pazar›n söz ko-

nusu oldu€unun alt›n› çizen Ak Parti Genel

Baflkan Yard›mc›s› Cevdet Y›lmaz, ‹ran'›n bir

süre ekonomik yapt›r›mlardan dolay› potansiyelini

de€erlendiremedi€ini kaydetti. Y›lmaz, komflu

ülkenin gelecek dönemlerde do€al ve insan

kaynaklar›n› iyi de€erlendirerek ekonomisini

büyük ölçeklere tafl›yaca€›n› söyledi. Y›lmaz

flunlar› söyledi: “‹ran'la ticaretimizi artt›rma gay-

retimiz var. ‹ran'da toplant›lar yapt›k. Orada

ticaret hacmini 30 milyar dolara ç›karma hedefimiz

var. Bir dönem 20 milyar dolara yükseldi bu

rakam ama baz› sorunlar nedeniyle son zaman-

larda afla€› do€ru geldi. Son günlerde bir can-

lanma var. ‹nflallah k›sa sürede hedefimizi yakalar

ve daha yukar›lara tafl›r›z. Sadece ticaret de€il

di€er hizmet sektörleri var. Turizm çok önemli.

‹ran'dan çok say›da turist Türkiye'ye geliyor.

Türkiye'den de insanlar›n ‹ran'a gitmesi gerekiyor.

Orada çok büyük do€al ve tarihi güzellikler var.

Ticaret ve turizm d›fl›nda ortak yat›r›mlar da çok

önemli. ‹fl dünyam›z› daha çok bir araya getirdikçe

ortak yat›r›mlar›n yap›laca€›na inan›yorum.”

T‹CARET DEMEK REFAH DEMEKT‹R

‹ran ile ticaretin gelifltirilmesi konusunda en

önemli çal›flmalardan biri olan tercihli ticaret

anlaflmas›n› imzalad›klar›n› an›msatan Y›lmaz

flunlar› söyledi: "Bundan sonra bize düflen bu

anlaflma içindeki madde say›s›n› artt›rmak. ‹n-

flallah önümüzdeki y›llarda daha çok ürünün

dahil edildi€i tercihli ticaret anlaflmas›n› hayata

geçirmifl oluruz. Nihai amac›m›z serbest ticarettir.

Bunu baflard›€›m›zda hepimiz bundan yararl›

ç›kaca€›z. Rekabet iyi bir fleydir. Rekabetin ol-

du€u yerde yenilik, giriflim, kalite olur. Reka-

betten korkmayal›m. Ticareti kolaylaflt›rmaya

dönük anlaflmam›z da müzakere ediliyor. Kap›-

larla ilgili önemli geliflmeler yafl›yoruz. fiimdi

as›l yapmam›z gereken a€›r araçlar›n geçmesini

sa€layacak alt yap›y› oluflturmak. Bizim taraf›-

m›zda yollar iyi ama ‹ran taraf›nda öyle de€il.

‹nflallah k›sa zamanda o yollar biterse a€›r va-

s›talara da aç›lm›fl olacak. As›l o zaman bölge

‹ran'la ticaretten daha fazla kazanacak. Ticaret

demek refah demektir."

Ekonomi Bakan› Nihat Zeybekçi’nin de kat›l-

mas› beklenen ancak ç›kan program nedeniyle

kat›lmad›€› ‹ran ‹hracat Zirvesi’ne Ak Parti

Genel Baflkan Yard›mc›s› Cevdet Y›lmaz’›n yan›

s›ra Gümrük ve Ticaret Bakan Yard›mc›s› Fatih

Çiftci. Ak Parti Van Milletvekilleri Beflir Atalay

ile Burhan Kayatürk, Tüm Sanayici ‹fl Adamlar›

Derne€i (TÜMS‹AD) Genel Baflkan› Yaflar Do€an.

Urumiye Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu

Üyesi Samet Parsaltani, Bat› Azerbaycan Eyaleti

Ticaret ve Maden Daire Baflkan› Cemadi Hus-

men, 200’e yak›n ‹ranl› ifladam› ile di€er bölge

illerinden gelen ifladam›n›n yan› s›ra çok say›da

Vanl› ifladam›, siyasetçi, ekonomist, sanayici,

STK ve meslek odas› yetkilileri kat›l›m sa€lad›.

Türkiye-‹ran iliflkileri aç›s›nda önemli

bir yere sahip olan Van, ekonomi an-

lam›nda önemli bir zirveye ev sahipli€i

yapt›. AK Parti Genel Baflkan Yard›m-

c›s› Cevdet Y›lmaz’›n da kat›ld›€› zir-

vede Türkiye ile ‹ran aras›ndaki ticaret konufluldu.

Bu ticarette Van’›n önemli bir noktada oldu€u da

konufluldu.  

“‹RAN ‹LE KAD‹M B‹R DOSTLU⁄UMUZ VAR”

Gerçeklefltirilen zirvede konuflan Van Ticaret

ve Sanayi Odas› (Van TSO) Yönetim Kurulu Baflkan›

Necdet Tava flunlar› söyledi: “‹ran ‹slam Cumhuriyeti

ile olan yüzy›llara dayal› kadim dostlu€umuzun,

kültürel ba€lar›m›z›n bugün ve bundan sonra da

devam edece€i inanc›nday›m. Türkiye ile ‹ran

‹slam Cumhuriyeti her zaman ticari iliflkilerin ve

diyaloglar›n en yo€un yafland›€› iki ülke olarak

bugüne de€in gelmifllerdir. Özellikle ‹ran üzerinde

uygulanan uluslararas› ambargonun kald›r›lmas›

ile ‹ran ‹slam Cumhuriyetinin kalk›nmas›n›n daha

h›zl› olaca€›n›, bu kalk›nman›n sadece kendisine

de€il komflu ülkelere ve bulundu€u co€rafyada

pozitif yans›yaca€›na inan›yoruz.”

“TÜRK‹YE-‹RAN ‹K‹ L‹DER ÜLKED‹R”

Türkiye ile ‹ran’›n bölgede iki lider ülke oldu€unu

kaydeden Takva, “‹ran ‹slam Cumhuriyeti kadim

geçmifli, kültürü, gelene€iyle Türkiye ile birlikte

bölgesinin iki lider ülkesidir. Bu derin ve zengin

geçmiflin bugün bizlere ekonomik ve sosyal an-

lamda pozitif yans›mas› için daha fazla çal›flmam›z

gerekmekte ve bunun için buraday›z. Bugün ara-

m›zda bulunan Kalk›nma Eski Bakan›m›z Say›n

Cevdet Y›lmaz’›n Türkiye-‹ran iliflkilerinin gelifl-

mesinde büyük emekleri bulunmaktad›r. Bugün

kendilerinin bu deneyimlerinden yararlanmaya

devam edece€iz. Ayr›ca fuar›m›z› düzenledi€imiz

Fuar ve Kongre Merkezimizin yap›m›nda çok

büyük emekleri var” dedi.

“B‹R B‹R‹M‹ZE ‹HT‹YACIMIZ VAR”

‹ki ülkenin birçok alanda bir birine ihtiyac›

oldu€unu kaydeden Takva flöyle devam etti: “Burada

önemli olan bu ihtiyaçlar› do€ru tespit edip, karfl›l›kl›

iflbirli€i ile çal›flmakt›r. Ticaretin önündeki engellerin

kald›r›lmas›, bürokrasinin azalt›lmas›, gerekli altyap›

çal›flmalar›n›n tamamlanmas› ifl dünyas›n›n bek-

lentisidir. Örne€in Kap›köy Gümrük kap›m›z›n fiziki

durumu malumlar›n›z oldu€u üzere kötü durumdayd›.

Odam›z›n ve ifl dünyam›z›n yo€un takibi ve talepleri

ile Say›n Bakan Yard›mc›m›z Fatih Çiftçi ve Hükü-

metimizin gayretleriyle modernize edilmeye bafl-

lanm›fl birkaç aya kalmaz bölgemizin en modern

kap›s›na sahip olaca€›z. Beklentimiz ‹ran ‹slam

Cumhuriyetinin de benzer modernizasyon çal›fl-

malar›n› bafllatmalar› ve yaklafl›k 40 Km’lik yolunda

tamamlanmas› yönündedir.”

TAKVA: HEDEF ‹Ç‹N ÇALIfiIYORUZ

30 milyar dolarl›k hedef için çal›flt›klar›n› dile

getiren Takva, “Daha önce ‹ran ‹slam Cumhuri-

yetinde benzer ekonomik zirveler yap›lm›flt›.

Van’da İran İhracat Zirvesi
düzenlendi. Düzenlenen zirvede
Türkiye-İran ilişkilerinde Van’ın

önemine vurgu yapıldı. “BİR BİRİMİZE 
İHTİYACIMIZ VAR”

Van’da İran İhracat Zirvesi düzenlendi. 
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Türkiye İran İhracat Zirvesi ve
Fuarı’na katılmak üzere yaklaşık 200
iş adamı ile Van’a çıkarma yapan Tüm
Sanayici ve İşadamları Derneği
(TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar
Doğan ve TÜMSİAD üyeleri, Van
Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Van TSO)
ziyaret etti. Van TSO Başkanı Necdet
Takva  konuk işadamlarına Van’a
yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

“Çat›flmal› ortam›n sebebi gelir düflüklü€üdür”

Ziyaret kapsam›nda yap›lan toplant›da konuflan

Van TSO Baflkan› Necdet Takva, “ Bugün Türki-

ye’nin dört bir yan›ndan gelen ifl adamlar›m›zla

birlikteli€in en güzel örne€ini oluflturmufl bu-

lunmaktay›z. Bölgemiz ortalama 3.500 Dolar kifli

bafl› milli gelir ile ülkemizin en düflük gelirine

sahip bölgelerinden biridir.  Asl›nda bugün ya-

flad›€›m›z çat›flmal› ortam›n reel sebebini bu

gelir düflüklü€ünü gösterebiliriz. Biz bölgemizde

ne kadar çok istihdam yarat›rsak, üretime ne

kadar çok katk›da bulunursak, gençlerimizi ne

kadar çok ifl hayat›na yönlendirebilirsek, çat›flmal›

ortam›n›n bununla do€ru orant›l› olarak azala-

ca€›n› söyleyebiliriz. Hepimiz için as›l olan fley

insanlar›n kendilerine yurt edindikleri yerde

huzurlu ve mutlu olarak yaflamalar›n› temin et-

meleridir. Nihayetinde Vanl› Van'da, ‹stanbullu

‹stanbul'da huzurlu, mutlu ve zenginlik içinde

yaflamal›d›r. Bu yaflam› sürdürürken de birbiri-

mize destek olmam›z gerekiyor. Ülkemizin en

önemli sanayici ve ifladamlar› olarak sizlerin

bizlere verece€i destek önemlidir” dedi. 

“Türkiye’ye örnek olacak bir ad›m atabiliriz”

Van’›n güvenli bir il oldu€una dikkat çeken

Takva, “ Baflbakan›m›z Say›n Binali Y›ld›r›m’›n 23

ili kapsayan ekonomi ve yat›r›m paketinde Do€u

ve Güneydo€u'ya yönelik önümüzdeki 10 y›la

kadar devam edecek kalk›nma ve yat›r›m hamlesini

bafllat›lmas›n› umut verici bir geliflme olarak gör-

mekteyiz. Bir tak›m eksikliklerine ra€men aç›klanan

pakette yer alan 23 il aras›nda Van’›n bulunmas›

kentimizin ekonomik ve sosyal olarak gelifliminin

h›zl› ve güvenli bir flekilde sa€lanaca€›na iflaret

etmektedir. Aç›klanan ekonomi ve yat›r›m paketinin

baflar›ya ulaflmas›, özellikle bat›da faaliyet gösteren

müteflebbislerin destekleriyle mümkün görülmek-

tedir. Devletimizin sa€lad›€› avantajlarla ülkemizin

do€usunda Devlet ve özel sektör hay›rl› bir ortakl›€a

imza atacakt›r.  Bu çerçevede de€erli Baflkan›m›za

ve ifladamlar›m›za bölgemize yat›r›m yap›lmas›

konusunda ça€r›da bulunuyoruz. Do€u ve Güney-

do€u gelifltikçe ülkemiz geliflecek. Aç›klanan

ekonomik paketlerin baflar›ya ulaflmas›, ancak

somut ad›mlar›n at›lmas› ile mümkün olabilir. Aksi

halde kâ€›t üzerinden öteye gidemez. Burada siz-

lerin öncülü€ünde 200’e yak›n ifladam›m›z bulun-

maktad›r. Van’dan Türkiye’ye örnek olacak bir

ad›m atabiliriz. Sizlerin 200 ifladam› 100’er kiflilik

ortakl›kla Van’da iki fabrika açmaman›z› istiyoruz.

Biz kesinlikle olmayaca€›na inan›yoruz ama olurda

her fley ters giderse tüm risk her biriniz için

yüzde birdir. Bizce bu riski almaya de€er. Gelin

bu ad›m› bizler için at›n” fleklinde konufltu.

“Buradaki esnaf›n morale ihtiyac› var”

81 ilden gelen TÜMS‹AD üyesi ifladamlar›n›n

Van’da çok ciddi bir enerji ald›klar›n› söyleyen

TÜMS‹AD Genel Baflkan› Yaflar Do€an, Van’da

çok güzel bir misafirperverlik ile karfl›land›k

ve a€›rland›k. ‹fladamlar›m›z için genel de ge-

ziyorlar, içiyorlar, yiyorlar ve geri dönüyorlar

deniliyor. Asl›nda bu öyle de€il. Gezmek ve

görmek önemlidir. Yurt d›fl›na ve Türkiye’deki

illere gidip görmek gerekiyor. Biz bu gezilerimizi

bafllatt›€›m›z zaman 81 ildeki baflkanlar›m›z ile

birçok organizasyon yapt›k. Bu ba€lamda biz

buradaki organizasyon için epeyce dertlendik.

Buradaki esnaf›n morale ihtiyac› var. Bu düflün-

ceyle Van program›m›z› gerçeklefltirdik.

“Van Deniziyle alakal› ulafl›m konusunda bir

projemiz var”

Van’a yap›lacak yat›r›mdan söz eden TÜMS‹AD

Genel Baflkan› Yaflar Do€an,” Bizim Van Deniziyle

alakal› ulafl›m konusunda bir projemiz var. Her

ne kadar Vanl›lar›n haberi olmasa da bu konuda

çal›flma yap›yoruz. Ancak henüz tam olarak net-

leflmedi. Gündeme geldi€i zaman bunu kamuoyu

ile paylaflaca€›z. Bu Van’a 20 milyonluk bir

yat›r›m çal›flmas›d›r. Projeyle ilgili bir anlaflma

imzalad›k. Üretimini Van’da yapaca€›m›z pro-

jemizi Van Denizi’nde hayata geçirmeyi planl›-

yoruz. Yeni bir teknolojinin burada üretilmesini

ve kullan›lmas›n› istiyoruz. Turizm alan›ndaki

geliflmeleri de bu flekilde takip ediyoruz” dedi.

“Van’›n daha iyi yerlere gelece€ine inan›yoruz” 

Sanayicilik, tekstil ve ameliyat ipli€iyle alakal›

bir ifladam›n› Van’da üretim yapma niyeti oldu-

€unu kaydeden Do€an, “ Aç›klanacak teflviklerin

ard›ndan bu yat›r›m netleflecek. Ben kendileriyle

görüfltüm. Onlar› da buraya yönlendirece€iz ve

sizlerle görüfltürece€iz. Yat›r›mc›lar›n buraya

gelmesi, huzurun, refah›n gelmesi ve insanlar›n

art›k sadece ifliyle u€raflmas› buradaki terör

belas›n› da bitirecektir. Bu Do€u ve Güneydo-

€u’nun genelinde olan bir sorundur. Yat›r›mc›lar›

ve Van’da üretim yapmak isteyenleri biz TÜM-

S‹AD olarak sizlere yönlendirece€iz. Buradaki

genç nüfusu iyi bir flekilde kullan›lmas›n› istiyoruz.

Teflviklerle birlikte Van’›n çok daha iyi yerlere

gelece€ini düflünüyoruz” diye konufltu.

“‹lk olarak Vanl›lar buraya gelmeli”

Van d›fl›ndaki Vanl›lar›nda ahde vefa olarak

buraya yat›r›mlar yapmas› gerekti€ine dikkat

çeken Yaflar Do€an, ‹stanbul’da bulunan Vanl›lar

ile bir temas›m›z oldu. Bat›da yer alan zengin

Vanl› arkadafllar›m›z var. Bu arkadafllar›m›z

ciddi yat›r›mlar ve ifller yap›yorlar. Biz kendilerine

‘Van’da neden yat›r›mlar yapm›yorsunuz’ diye

sorduk. Yap›lacak bir organizasyon ile bat›daki

Vanl›lar› bir araya getirmek istiyoruz. ‹lk olarak

Vanl›lar›n buraya gelmesi gerekiyor. Vanl›lar

buraya geldikçe, yat›r›m yapt›kça baflkalar›na

da örnek olacaklar. Vanl›lar›n da bir ahde veda

olarak buraya yat›r›m yapmas› gerekiyor. Biz

inflaat ifli ile u€raflan arkadafl›m›z ile görüfltük

ve kendisine bu konuda taleplerimizi söyledik.

Bu memleketin insanlar› bu kadim topraklar›n

yaflad›€› fleyleri iyi bir flekilde görmesi ve bu-

radaki geçmiflini unutmamas› gerekiyor. Buray›

terk etmemeleri gerekiyor. Bu konuda paneller

yapabilir ve bir araya gelebiliriz. Maksat birlik

ve beraberli€i sa€layal›m ve memleketimize

bir faydam›z olsun” dedi.

Toplant› sonras› Van TSO Baflkan› Necdet

Takva TÜMS‹AD Genel Baflkan› Yaflar Do€an’a

ziyaret an›s›na plaket takdim etti.

Başkan Necdet Takva’dan işadamlarına çağrı,

“VAN’A YATIRIM YAPIN”

TÜMSİAD HEYETİNDEN  VANTSO’YA ZİYARET 

Gümrük ve Ticaret Bakan Yar-

d›mc›s› Fatih Çiftçi ve berabe-

rindeki heyet Odam›z› ziyaret

etti.  Van Ticaret ve Sanayi Odas›

Baflkan› Necdet Takva, Say›n Çiftçi’nin

yapt›€› ziyaretten duydu€u memnuniyeti

ifade ederken,  Van Tso hakk›nda bilgiler

sundu. Van TSO Baflkan› Necdet Takva,

Van Ticaret ve Sanayi Odas›n›n kentin

ekonomik ve sosyal geliflimine katk› sun-

mak amac›yla çal›flmalar yürüttü€ünü,

Van’› hak etti€i seviyeye getirmek için

her platformda kenti gündeme tafl›d›klar›n›

belirtti.    

Gümrük ve Ticaret Bakan Yard›mc›s›

Fatih Çiftçi ise; Van Ticaret ve Sanayi

Odas› ilimizin en önemli aktörlerinden

biri. Çal›flmalar›n› takip ediyoruz ve sürekli

istiflareler gerçeklefltiriyoruz. Göreve gel-

di€im günden bu yana Van Tso Baflkan›

ve Yönetim Kurulu ile birçok kez bir araya

geldik. ‹limizin en önemli sorunlar› ara-

s›nda yer alan Kap›köy Gümrük kap›s›n›n

modernizasyonuna bafllad›k. K›sa bir süre

içinde tamamlanacak. Modernizasyonunun

ard›ndan kentimiz önemli bir ivme kaza-

nacakt›r. dedi.

Görüflmenin ard›ndan ziyaret an›s›na

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Nec-

det Takva, Van’›n önemli  figürleri aras›nda

yer alan Ters Lale minyatürünü Bakan

Yard›mc›s› Çiftçi’ye takdim etti. 

Fatih Çiftçi ziyaret sonras›nda Van TSO

personellerini ziyaret etti. 

Gümrük ve Ticaret Bakan 
Yardımcısı Fatih Çiftçi  Van

TSO’yu ziyaret etti

“Kapıköy
Van’a ivme

kazandıracak”
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YAŞADIĞIMIZ SÜRECİN ADI
“ARADA KALMIŞLIK”
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet
TAKVA, kent gündemine ilişkin
açıklamalarda bulundu. 
Takva; Depremde 7000 işyeri
yıkılan kentimizin desteğe ihtiyacı
var. Vergi terkinine karşı çıkmak
bu kentin esnaf ve tüccarına
hakarettir dedi. 

Çevre yolu bir kentin geliflim

stratejileri içerisinde en önemli

yat›r›mlardan bir tanesidir. 

Van flehri 2013 y›l›ndan itibaren

Büyükflehir Belediyesi statüsü

kazanm›fl bir flehir. Kuruldu€u

günden bu yana sürekli göç alan,

demografik olarak sürekli de€iflim gös-

teren bir  perspektif var. ‹ki y›k›c› depreme

ra€men nüfusu sürekli artm›fl, co€rafya-

s›ndaki önemli kentlerden bir tanesi. fiehri

kuruldu€u ilk günkü anlay›flla yönetmemiz

mümkün de€il. Dolay›s› ile alt yap› yat›-

r›mlar› ile flehrin de€iflim dönüflümüne

katk› sunmak gerekiyor. Van  her nedense

bu de€iflim dönüflüm süreçlerinde ciddi

çeliflkileri içinde bar›nd›r›yor. En son bu-

nun örne€i Çevre yolunda yaflanan han-

dikap. 7-8 y›ld›r ihalesi yap›lmas›na ra€men,

güzergah› belli olmas›na ra€men, bir türlü

nihayete ermeyen belki de Van’›n gelecek

50 y›l›n› bloke eden önemli ç›kmazlardan

biri olarak önümüzde durmaktad›r. Son

günlerde yeni bir yaklafl›mla bu konuda

bir geliflme oldu€unu söylemek

gerekiyor. Çevre Yolu güzer-

gâh›ndaki uygulamalar›n 18.

Madde kapsam›nda bir

nevi ortaklaflma anlay›fl›

çerçevesinde  yürütülme-

si ve hayata geçirilmesi

yetkisinin Bakanlar Kurulu

karar›yla Çevre ve fiehir-

cilik Bakanl›€›na devri

gerçekleflti. Birkaç gün

içinde Resmi gazete de ya-

y›nland›. 7-8 y›ldan sonra yerel

trafik ç›kmaz›n› da göz önünde

ald›€›m›z da  bu neviden  çözümü

do€ru buluyoruz. Fakat Van dezavantajl›

bir kent ve çok say›da handikab› olan bir

kent. Aç›kças› Van Ticaret ve Sanayi

Odas› olarak kentsel politikalar aç›s›ndan

Van Çevre Yolunun kamulaflt›rma yap›larak

hayata geçirilmesini daha do€ru olaca€›na

inand›k ve bunu her yerde savunduk. Bu-

nun gerekçeleri ve mesnetleri de vard›.

Bu fikirleri ortaya koydu€umuzda, savun-

du€umuzda orada bir arsa spekülasyonu

yaratmak de€ildi. Orada arsam›zda yoktu.

Çevre Yolu projesinin kamulaflt›rma ile

hayata geçirilmesinin ve bir an önce bafl-

lat›lmas›n›n hem flehrin gelecek 50 y›ll›k

geliflim perspektifine katk› sunmakt›, hem

de orada arazisi olan insanlar›n kamu

deste€i ile ortaya ç›kan 200 milyon liral›k

bir kayna€›nda kent ekonomisine derc

edilmesi söz konusuydu. Dolay›s› ile kamu

güçlüdür, devlet güçlüdür anlay›fl› ile

di€er flehirlerde oldu€u gibi “18. Madde

ile çevre yolunun yap›ld›€› çok az flehir

var Türkiye de”  kamulaflt›rma yap›larak

oradaki hak sahiplerine kamu yarar› gö-

zetilerek arsalar›n›n ve arazilerinin üc-

retlerinin ödenerek çevre yolunun hayata

geçirilmesi  do€ru oland›r.  

Tabi ki dönemin yöneticilerinin politik bir

bak›fl aç›s› ile de€erlendirmelerine haiz

olacak flekilde özel idare marifetiyle 18.

Madde uygulamas›n›n bu yönüyle ve güya

kamuyu kara geçirecek bir yaklafl›m ser-

gilendi. Bu do€ru bir yaklafl›m de€ildir.

Bana kal›rsa bu tamam›yla bu kentin  her

alanda oldu€u gibi Çevre yolunun da içine

düfltü€ü politik bak›fl aç›s›n›n kurban› oldu.

7-8 y›ll›k handikap›n sebebi buydu. Nitekim

Büyükflehir Belediyesi olduktan sonra sü-

recin büyükflehir marifetiyle

hayata geçirilmesi gün-

deme geldi. Deprem

sonras› karmafl›k

hale gelen kent ‹ma-

r›n›n Çevre fiehir-

cilik Bakanl›€›n›n

marifetiyle ortaya

ç›kan avantaj ve bu

avantaj›n kullan›la-

mamas›,  o dönem

bu imar plan›n› uygu-

lanmas›ndaki ortaya ç›-

kan nahofl olaylar, görev-

den al›nmalar, bunu suistimal

edici yaklafl›mlar olumsuzluklar az

geliflmifl bir kentin, bir ülkenin  maruz ka-

laca€› durumlar olarak ortaya ç›kt›. Yani

süreçler bunlard›, bu süreçlerin yaflanmas›na

sebep olanlar çok da masum de€ildir. Kent

yarar›, gelecek beklentisi olarak al›nm›fl

kararlar de€ildi. Nihayetinde içine girilen

handikap, 18. Maddenin k›sm› olarak uy-

gulanmas›, tapular›n el de€ifltirmesi gibi

olumsuzluklar ifli ç›k›lmaz hale getirmiflti.

Tek ç›k›fl yolu olarak bu görünüyordu.

Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve

fiehircilik Bakanl›€›na devri gerçekleflti.

Bu haliyle nihayetinde yap›lacak olmas›

aç›s›ndan de€erlendiriyoruz.  Faydac› bir

bak›fl aç›s› ile bakt›€›m›zda Çevre Yolu

Van için belki de Türkiye’nin hiçbir kentinin

ihtiyaç duymayaca€› kadar bir önceli€i var.

Ne yaz›k ki bunu kent yöneticilerine anla-

tamad›k. Ancak muhatap kurumun belli ol-

mas›, yar›m kalan çevre yolunun bitirilecek

olmas› bizleri mutlu etmifltir. Umuyorum

en k›sa sürede bu yol sorunu çözülür. 

Bölgenin Teflvik ve Deste€e ‹htiyac› Var 

Biz bu konuda çok fazla konufltuk, çok

fazla aç›klamalarda bulunduk. Buna bir

teflvik paketi dememek laz›m. Say›n Bafl-

bakan›n ifadesi ile bölgesel kalk›nma des-

tek paketidir. 4 Eylül de Diyarbak›r’da

ana hatlar› ile aç›kland›. Çok yenilikçi

yaklafl›mlar var. Türkiye de ilk kez uygu-

lanacak pozitif yaklafl›mlar var. Ancak bizi

endifleye sevk eden mevcut yat›r›mc›lara

yönelik durumlar var. Biz bunlar› rapor-

laflt›rd›k. ‹lgili yerlere de bildirdik. 

Bölgenin teflvike ve deste€e ihtiyac› var.

Bölgesel kalk›nman›n sa€lanmas› sadece

bölgedeki yerel ekonomik

aktörlerin finansman›

ile olmaz. Dolay›s› ile

ihmal edilmifl alan-

lar›n rehabilitasyo-

nu ile kamu des-

te€ine ihtiyaç du-

yan iller var. Van

bu illerden bir ta-

nesidir. Kamu kay-

naklar› ile böylesi

teflvik ve destek pa-

ketinin ortaya konul-

mufl olmas› de€erlidir.

Ancak dedi€imiz gibi be-

lirsizlikleri içinde muhteva eden

yenilikçi yaklafl›mlar› de€erli buluyoruz.

Bizce en dezavantajl› durum, mevcut yat›-

r›mc›n›n yeni desteklenecek yat›r›mc› kar-

fl›s›ndaki dezavantajl› durumudur. Sadece

yeni giriflimcileri, yeni yat›r›mc›lar› des-

tekleyen bir yaklafl›m büyük haks›zl›klara

neden olacak ve rekabet koflullar›n› olum-

suz etkileyecektir. Ayr›ca Uygulama pro-

sedürlerinin belli olmamas›, muhatap ku-

rumlar›n belirsizli€i, yerel aktörlerin rol-

lerinin bilinmemesi belirsizlik olarak kar-

fl›m›zda durmaktad›r. Ama güçlü ve yeni-

likçi yaklafl›mlarda var. Verilecek destek-

lerin istihdam odakl› olmas› çok önemli.

Çünkü özellikle ilimizin de içinde bulun-

du€u bölgesel realiteye bakt›€›m›zda Tür-

kiye ortalamas›n›n 3 kat› bir iflsizlik var.

Bu hepimiz için çok tehlikeli bir durum.

Türkiye’nin gelece€ini bloke eden önemli

bir sorun. Dolay›s› ile bu destek paketinin

içinde istihdam sorunun bu anlamda çö-

züme kavuflturulacak olmas› çok önemlidir. 

Mevcut Yat›r›mc›lar Korunmal›d›r 

Devletin 8 ili baz alan bu çekim merkezi

ve cazibe merkezi oluflturulmas› yaklafl›m›

kesinlikle olumludur. Kümelenmifl alanlar

gelifltirilecektir. Ama bunlar› yaparken,

mevcut yat›r›mc›lar korunmal›d›r. Yeni

yat›r›mc›ya sa€lanan avantajlar önemli

ancak rekabet koflullar›n› zorlayan bir

durum olacak. Reaksiyonla karfl›lanacak.

Bir de bu destek paketinde kamunun

al›m garantisi yenilikçi bir yaklafl›m.

Ancak yeni yat›r›mc›y› motive ederken

mevcut yat›r›mc›y› endiflelendirecektir.

Ancak bütüncül bir yaklafl›mla ele al›n-

mal›d›r. Desteklenecek sektörlerde

önemlidir. Mesela Van’da kü-

çükbafl hayvan desteklenir-

ken, büyükbafl hayvan üre-

timi desteklenmiyor, tekstil

desteklenirken, mobilya

sektöründe oluflacak po-

tansiyel göz ard› ediliyor.

Kentlerin potansiyelleri

ile örtüflmesi gerek. 

Kentimiz Vergi Terkinini

Hak Ediyor

Vergi terkini konusunda Umu-

dumuz hala devam ediyor. Bu umu-

dun ötesinde bir gerekliliktir. Zaman za-

man gereksiz oldu€unu düflündü€ümüz

karfl› durufllar var. Bu karfl›t durufllar›n

hangi amaca hizmet etti€ini bilmiyoruz.

Biz yönetim kurulu olarak Vergi Borcu

olan bir yönetim anlay›fl›nda de€iliz. Ama

1999 Kocaeli Depreminde 4731 say›l› yasa

ile oradaki esnaf ve tüccarlar›n u€rad›€›

ma€duriyetin giderildi€i mesnetten yola

ç›karak Van’a da uygulanmas›n› istiyoruz.

Bu gerçekten yola ç›kt›k. Zaman zaman

bu deste€in olmad›€›n› dile getiren saflarda

oldu. Zaman Zaman bunun politik bir

durum oldu€unu söyleyenlerde. Son dö-

nemlerde farkl› yaklafl›mlarla da salt ka-

muoyunda karfl›l›k bulan bu beklentinin

bofla ç›kmas› için çabalayan bir durum

ortaya ç›kt›. 6 y›ldan bu yana bu kentte

kurumlar ve gelir vergisi tahakkuk ettiril-

miyor. Mücbir sebepten dolay›. Mücbir

sebep hali durumu bile bunun bir deste€i

haketti€inin kan›t›d›r. Depremden sonra

Van Ticaret ve Sanayi
Odası olarak kentsel

politikalar açısından Van
Çevre Yolunun

kamulaştırma yapılarak
hayata geçirilmesini

daha doğru olacağına
inandık ve bunu her

yerde savunduk. 

Bölgenin teşvike ve 
desteğe ihtiyacı var. Bölgesel

kalkınmanın sağlanması
sadece bölgedeki yerel

ekonomik aktörlerin
finansmanı ile olmaz. Dolayısı

ile ihmal edilmiş alanların
rehabilitasyonu ile kamu
desteğine ihtiyaç duyan 

iller var.
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bu kentte iki enstrümanla destek sa€land›.

Ve borçland›r›larak sa€land›. KOSGEB’in

acil destek kredisi ve TOBB’un acil destek

kredisi.  Baflka da verilen baflka destek

yok. Bunlar›n hepsi borçtu ve bunlar hepsi

ödendi. Onun d›fl›nda bir destek sa€lan-

mad›. 

Bütün taahhüt firmalar›n›n, hiçbir hizmet

ve mal al›m› bu kentten temin edilmedi.

Adamlar aflç›lar›n› bile d›flar›dan getirdi.

Ogünleri unutup bugün kalk›p  Vergi ter-

kinine karfl› ç›kmak bu kentin esnaf ve

tüccar›na hakarettir. Zaman Zaman ede-

bimizden spekülasyonlara mahal verme-

mek için dile getirmiyoruz, ancak bu

ay›pt›r. Bu mücbir sebep haline dayal›

ötelemenin nihayetinde belli oranda ter-

kinle sonuçlanmas› hükümet taraf›ndan

karfl›l›k bulmas› bu esnaf ve tüccar›n hak-

k›d›r. Bu sayd›€›m›z araçlar›n d›fl›nda bu-

radaki esnaf ve tüccar hiçbir destek gör-

memifltir. Depremde burada olmayanlar

bunu bilmez. Depremin zenginleri de

bunu bilmez. Deprem döneminde ihaleler

alan insanlar› da biliyoruz. Günü geldi€inde

hangi firman›n depremden ne kadar rant

elde ettiklerini ve arka planda nas›l iliflkiler

içinde oldu€unu aç›klamay› da biliriz. 

Bizim kentimiz bu aflama da Vergi terki-

nini hak ediyor.  Size bir örnek vereyim

6736 say›l› yasa ile kamu ala-

caklar›n›n düzenlenmesi

alan›nda yasa ç›kt›. Bu

yasa çok büyük avantaj-

lar sa€l›yor. Vergi Bar›fl›

aç›s›ndan muhteflem

bir yasa ç›kt›. Ne za-

man bitiyor 31 Ekim

2016. Bizim Mücbir Se-

bep halimiz ne zaman

bitiyor 30 Kas›m 2016.

Bir ay sonra bitiyor. Peki

Van’daki esnaf tüccar gidip

Devlete diyor ki ben matrah

art›r›m› yap›p, geçmiflteki prob-

lemlerimi çözmek istiyorum. Bu sefer

devlet diyor ki sizin mucbir sebep haliniz

devam ediyor. Beyanname vermedi€iniz

için sistem buna cevaz vermiyor. Böyle

bir durum olabilir mi? Biz bunu izah ede-

miyoruz. Maliye Bakanl€›› ile görüfltük,

bunu izah edemiyorlar. Biz bu 6736 say›l›

yasa görüflmelerinde Plan Bütçe komis-

yonun da Maliye Bakan› ile görüfltüm. Ma-

liye Bakan› bizzat bana bu yasa sizi kap-

sam›yor, sizinle ayr›ca görüflelim buna bir

çözüm bulal›m demesine ra€men, bugüne

kadar hiçbir görüflmemiz olmam›flt›r. Bugün

bile Maliye Bakan›n›n özel kalemi ile gö-

rüflme yapt›k. Ancak hiçbir çözüm ürete-

miyoruz. Bu esnaf ve tüccar yar›n ne ile

karfl›laflaca€›n› bilemiyor. Hukuk dedi€imiz

fley tam da bu. Hepimizin yasaya hukuka

ihtiyac› var. fiimdi diyelim ki Mucbir sebep

hali 30 Kas›m’a kadar devlet takdir etmifl.

Bu bizim hakk›m›z m›, hakk›m›z. Peki 6736

say›l› yasan›n bize tan›m›fl oldu€u haklar-

dan yararlanamayaca€›m. Bu do€ru mu?

Bu yasa bütün Türkiye sath›na yay›lm›fl

durumuna karfl›l›k geliyor mu? Gelmiyor.

Bu yüzden bu bir ç›kmaz. Maliye Bakan›

diyor ki siz yüzde elli indirim istiyorsunuz.

Biz de yüz de yüz istiyoruz. 6 y›l›n üç y›l›n›

makul bir indirime getirmek gerek. Siz

bifley söyleyin, yüzde 50 diyin, yüzde 20

diyin bifley söyleyin. Yada indirim yapm›-

yoruz deyin. Bu belirsizli€i ortadan kald›r›n.

Tüm bu taleplerimize ra€men, yerelde

durumdan habersiz olanlar, yasadan bi

haber olanlar, bu konuda tek kelam söy-

leyecek yetkinli€e sahip olmayanlar bofl

konufluyor. Kald› ki kendi yerelimizde bu

yaklafl›mlar› görmek bizi üzüyor. 

Van’›n Enerjisi Bofla Ak›yor 

81 il düzeyinde temsiliyetler oldu. Ben

de Van Ticaret Borsas›, Ercifl Ticaret

Odas› ve Van Ticaret Odas›n› temsilen

4,5 dakikal›k konuflma yapt›m. Konuflma-

m›z›n temelinde Ercifl Ticaret Odas› kent-

sel dönüflüm ve Kuzey Van Gölü Demiryolu

hatt›n›n Ercifl üzerinden yap›lmas›, Van

Ticaret Borsas› ise Büyük ve Küçükbafl

Hayvanc›l›€›n stratejik yat›r›mlar olarak

de€erlendirilmesi üzerinde durulmas›n›

talep etti. Bunu dile getirdik. Ama Van

için öncelikli olarak Say›n Baflbakana

vergi de yaflanan belirsizli€in

ortadan kald›r›lmas› gerek-

ti€ini dile getirdik. Birde

KOSGEB’in son zaman-

larda terörden etkile-

nen KOB‹’lere yönelik

desteklerinden söz

ettik. KOSGEB’in des-

tek vermemesi me-

kanizmas›n› anlatt›k.

Ancak konuflmam›z›n

temelini Vergi de ya-

flanan belirsizli€e ay›rd›k.

Van’›n enerjisinin bofla ak-

t›€›n› dile getirdik. Bu sorunun

bir an önce nihayete kavuflmas›

gerekti€ini ifade ettik. Say›n Baflbakan’da

Baflbakan Yard›mc›s› Say›n Nurettin Ca-

nikli’ye Van’›n bu sorunun bugüne kadar

neden çözülmedi€ini dile getirdi. Toplant›

sonras› Say›n Nurettin Canikli ile rande-

vulaflt›k. Kendisine telefonuna mesaj att›k.

fiimdi kendilerinden randevu bekliyoruz.

Bu meseleyi bir sonuca ulaflt›rma, nihayete

erdirme aflamas›nday›z. 

Yaflanan Olumlu ve Olumsuz Olaylar

Ekonomimizi Etkiliyor

Ekonomi çok hassas kavramsal ve pratik

bir de€eri ifade eder. Olabilecek her

türlü olumlu yada olumsuz durum aktörleri,

temel bileflenleri, ekonomiyi etkilemek-

tedir. Dolay›s› ile bölgemizdeki 30-40

y›ll›k çat›flma ortam›, kaos , terör eylemleri

meydana gelen kaotik durum bölgesel

kalk›nmada bizleri oldukça geri b›rak-

m›flt›r. Gerek kaynaklar›n›n etkin

kullan›m›na etki ediyor, dezavantajl› bir

durum yarat›yor,  yat›r›mc›lar›n belirsizli-

€ine neden oluyor, nitelikli sermaye gö-

çünün h›zl› bir flekilde yaflanmas›na sebep

oluyor. Ayr›ca niteliksiz göç dalgas›n›n

kent demograsifin de olumsuz sonuçlar

ortaya ç›kar›yor. Onlarca yüzlerce madde

halinde 30-40 y›ll›k sürecin nelere mal

oldu€unu s›ralayabiliriz. Rakamlar özellikle

Türkiye ekonomisine 400 milyar dolara

tekabül etti€ini gösteriyor, belki bu kay-

naklarla iki ülke infla edebilece€imizi

uzmanlar söylüyor. Dolay›s› ile bütün bu

olaylar›n belli dönemlerde artan, belli

dönemlerde tansiyonu düflen ama her

zaman var olan bu olaylar›n kent ekono-

milerini, sosyal ve kültürel yap›lar›na

olumsuz yönde etkiliyor. 

Türkiye’nin ‹htiyac› “Demokratik 

Bir Anayasa”

Türkiye’nin dezavantajlar›ndan bir tanesi

Ortado€udan etkileniyor olmas›. Demokratik

anlamda de€iflim dönüflüme duyulan ihtiya-

c›n, hayata entegre edilmesinde geç kalm›fl

olmam›z. Türkiye’nin ihtiyac› olan Demokratik

Bir anayasaya hayata geçirilememifl olmas›.

Cumhuriyet kuruldu€undan beri 10 y›lda

bir darbelerin olmas› ve bu darbelerin içte

ve d›flta motivasyonumuzu olumsuz yönde

etkilemesi, Türkiye’nin Kürt Sorunu

meselesi di€er sorunlar, Türki-

ye’nin enerji de d›fla ba€›ml›

olmas› dolay›s› ile tüm bunlar›

üst üste b›rakt›€›m›zda Tür-

kiye’nin bir ç›k›fl yolu bul-

mas› gerek. Türkiye’nin

demokratik bir hukuk dev-

leti yönünde yeni bir ana-

yasa düzeni içinde bu ül-

kede yaflayan tüm haklar›n

birlik ve bütünlük içerisinde

yönetecek bir yönetsel anlay›fl›

hayata geçirmesi gerekir. Bu

sadece bizim Van’da çözebilece-

€imiz bir mesel de€il. Ankara’daki ira-

denin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çö-

zebilece€i bir meseledir. Dünyadaki tüm

örneklerden çok daha ileri düzeyde bir de-

€iflim dönüflümü içsellefltirerek, bunu 78

milyon halk›n kendini ifade edebilece€i bir

zeminde hayata geçirmesi gerekir. Beklen-

timiz budur. 

Tüccar Yeni Yat›r›m Alanlar› ve

‹flbirli€i Ortam›  Bulmal›

Tüccar›n mutlaka vizyonunun genifl olmas›

gerekiyor, tüccar Pazar bulmak, yeni yat›-

r›m alanlar›, yeni iflbirli€i olanaklar› bul-

mal›d›r. Bizde Van Ticaret ve Sanayi Odas›

olarak bölgemize benzer, yeni ekonomik

yap›s› ve geliflimi örtüflen alanlarda çal›flma

gezisi düzenliyoruz. Gönül ister ki çok

daha fazla çal›flma program› ile daha fazla

ifl adam›n› bu neviden programla yeni pa-

zarlara tafl›makt›r. Koflullar ve imkanlar

ölçüsünde çal›flmalar yap›yoruz. 

Son olarak Bosna Hersek’e bir çal›flma

program› gerçeklefltirdik. Biliyorsunuz

Bosna Hersek son 10 y›l öncesine kadar

bir iç savafl yaflanm›fl bir ülkedir. Büyük

ac›lar›n ve soyk›r›mlar›n oldu€u bir ülkedir.

Ve Avrupa’n›n göbe€inden bahsediyoruz.

Yeni bir yap›lanma ve yönetsel anlay›flla

oradaki kaynaklar›n etkin kullan›m› ile

uygun yat›r›m alanlar› konusunda Van

TSO Meclisinde sunum yapt›k. Özellikle

Gayri Menkul yat›r›mlar›, madencilik, enerji

yada her türlü yat›r›m›n hayata geçirilece€i

ve karl› sonuçlar elde edilebilecek bir ül-

keden bahsediyoruz. Yönetsel anlamda

çok ciddi karmafla olmas›na ra€men,

orada ifl adamlar›na ciddi desteklerin ol-

du€unu ifade etmek gerek. Çok yabanc›l›k

hissetti€imiz bir ülke de€ildi. Dolay›s› ile

yak›nda çok say›da ifladam›n›n Bosna Her-

seki ziyaret ederek mevcut durumundan

do€rudan etkilenebilece€ini yat›r›m ola-

naklar›ndan faydalanaca€›n› düflünüyorum.

Bu anlamda izlenimlerimiz çok olumluydu.

Kanton Baflbakan taraf›ndan karfl›land›k.

Bakanlar ile Ticaret ve Sanayi Örgütleri

ile bir araya geldik. Çok yararl› temaslarda

bulunduk. Bosna Hersek’in AB üyelik Bafl-

vurusu biz ordayken kabul edil. Dolay›s›

ile kendimizi bu anlamda u€urlu gördük.

En k›sa sürede AB nin tam üyelik sürecini

tamamlayaca€›na inan›yorum. AB Kaynak-

lar›n›n kullan›m› ile Bosna Hersek çok

daha zengin bir ülke olacakt›r. Buna ina-

n›yorum.

KOSGEB Çözüm Üretemiyor

Bu destek paketi ile ilgili bölge müdür-

lüklerine duyuru yap›ld›€›nda biz bir he-

yecanla bunun yerel duyular›n› yapmaya

çal›flm›flt›k. Bunun bir cansuyu deste€i

olaca€›n› düflünmüfltük. Fakat daha sonra

bunun nas›l olaca€› ve detaylara bakt›kça

bunun hiçbir flekilde reel bir deste€e dö-

nüflmeyece€i gerçe€i ile karfl›laflt›k. Tuhaf

bir durum var ortada. Bunu Sanayi Baka-

n›m›z ile de görüfltük. Bu destekten fay-

dalanmak için terörden direk etkilenmifl

olmak, Organize Sanayi Bölgesi için-

de olmak ve yat›r›mc› olmak

gibi flartlar var. Düflünün

çat›flmalar›n yo€un ol-

du€u, terör olaylar›n

yo€un oldu€u böl-

geleri destekleyen

bir paket. fiimdi Di-

yarbak›r’›n sur il-

çesinde imalatç›

yat›r›mc› var m›? Ha-

y›r yok. Orada gün-

lük ticaret yapan esnaf

ve tacir var.  Oradakile-

rin mutlaka yararlanmas›

laz›m.  fiartlarla bunlar›n konumu

ve pozisyonu örtüflmüyor. Örne€i Yükse-

kova aylarca sokak ç›kma yasa€› oldu,

hayat durdu, Van daki esnaflarda etkilendi,

bu belgelendirilmesine ra€men, bu des-

tekten yararland›r›lm›yoruz. KOSGEB bu

anlamda bir çözüm üretemiyor. fiunu söy-

leyebiliriz. ‹yi düflünülmemifl, iyi planlan-

mam›fl, özelde yerelde yaflanan mesele-

lerin dikkate al›nmad›€› görülmüfltür. Do-

lay›s› ile bu destekler çok geçerli olmuyor.

9. Ekonomi fiuras›nda da Say›n Baflbakana

ilettim. “KOSGEB Destek vermemek üzere

destek aç›klam›fl” dedim. KOSGEB Bafl-

kan›na da ilettim. Umar›m en k›sa sürede

bu belirsizli€i düzeltir, ihtiyac›m›z olan

bu destekten faydalan›r›z. 

Bu söylemlerimiz bir muhalif söylem

de€il. Bir durum tespitidir. Biz meslek

odas›y›z ve bu tespitleri dile getirmek zo-

runday›z. 

Devletin 
8 ili baz alan bu çekim

merkezi ve cazibe merkezi
oluşturulması yaklaşımı

kesinlikle olumludur.
Kümelenmiş alanlar

geliştirilecektir. Ama bunları
yaparken, mevcut

yatırımcılar 
korunmalıdır.

Bölgemizdeki 
30-40 yıllık çatışma ortamı,

kaos , terör eylemleri
meydana gelen kaotik durum
bölgesel kalkınmada bizleri

oldukça geri bırakmıştır. Gerek
kaynaklarının etkin kullanımına

etki ediyor, dezavantajlı bir
durum yaratıyor,  yatırımcıların

belirsizliğine neden oluyor,
nitelikli sermaye göçünün

hızlı bir şekilde yaşanmasına
sebep oluyor. 



Samuray kültürünün yafland›€›, ünlü

filmlerin çekildi€i, sumo gürefllerinin

yap›ld›€›, dev bal›k pazarlar›n›n oldu€u, Tokyo’nun

elektronik dünyas›n›, metroropol hayat›n›n dev

yap›lar›n› göreceksiniz. Birbirinden güzel park-

lar›n›, tap›naklar›n› gezeceksiniz. Dünya üzerinde

çok az say›da kalm›fl pandalar› göreceksiniz.

Sadece Japonya’da yiyebilece€iniz lezzetleri ta-

dacaks›n›z. Sadece Japonya’da görebilece€iniz

birbirinden ilginç cafeleri göreceksiniz. Kedi

cafeleri, manga cafeleri, maid cafeler. Sayg›l›

insanlar göreceksiniz. Bir flehir nas›l olmal› so-

rusunun cevab›n› göreceksiniz. Ve daha bir çok

Japon kültürünün en belirgin flekilde yafland›€›

dev flehir, Tokyo’ya hofl geldiniz! 

Tokyo’da Gezilecek Yerler

Tokyo’da oldukça fazla gezilecek yer var. E€er

s›n›rl› gününüz var ise en ilginizi çeken yerleri

listeleyip yapman›z en güzeli olacakt›r. En

popüler yerlerin isimlerin alt›nda oras› ile ilgili

neler var bir bak›n.

Tokyo ‹stasyonu (Marunouchi)

Buras› Tokyo’nun tam merkezi. ‹stasyon oldukça

eski yaklafl›k 100 y›ll›k bir tarihi var. Etrafta gö-

rülecek en önemli fley ise Imperial Palace

yani imparatorluk saray›. Yemyeflil bir par-

k›n (Kitanomaru) içinde. Girifl ücreti yok.

Bu sarayda imparatorun evi. Saray›n içinide

gezmek mümkün fakat bunun için rezer-

vasyon yapt›rmak gerekiyormufl. Bu arada

park cuma ve pazartesi günleri kapal›.

Hemen istasyonun orada Tokyo Uluslar-

aras› Forum ad›nda bir bina var. Camdan

bal›€a benzeyen bu inan›lmaz bir mimarisi

olan yap›y› mutlaka görmelisiniz. Onun d›-

fl›nda Modern sanat›n ulusal müzesi ad›nda

bir yeri var. Girifl 400 yen ve saat 10 ile 5

saatlerinde aç›k. ‹çeride yaklafl›k 9000

sanat eseri bulunmakta. Burada ki en

güzel fley ise harika bir manzara var içe-

riden parka bakan.

Asakusa

Tokyo’nun en eski kasabas›. Çok sakin,

yafll› insanlar sabah kalk›p spor yap›yor,

bisiklete biniyor. Binalar›n üzerinden halen

elektrik kablolar› geçiyor. Buraya ulaflan

2 hat var. Bunlar Ginza, Asakusa.

Asakusa’da görmeniz gereken ilk fley

Sensoji Temple olmal›d›r. E€er cumartesi

veya pazar günü giderseniz mutlaka Turist

bilgilendirme merkezine u€ray›n ve üc-

retsiz rehberlik turlar›na kat›l›n.  Bu turlar

genelde ingilizce yap›l›yor. Ayr›ca pazar günü

yap›lan dua danslar›n›da izleme flans›n›z olabi-

lir.

Ayn› gün içersinde sakura dans› e€itimi al›p,

özel k›yafetleri giyme flans›n›z olabilir. Bu özel

deneyimlerin hepsi ücretsiz. Burada bir saat

gezdikten sonra Asakusa ninja ziyaret etmelisiniz.

Daha sonra ise 634 metre uzunlu€undaki Tokyo

Sky Tree’yi ziyaret edebilirsiniz. 360 derece

tüm flehri görebilece€iniz bu kuleye ç›k›fl fiyat›

ise 3000 ve 4000 yen civarlar›nda.  Ücretsiz gör-

mek isterseniz 8 kattaki Asakusa turist bilgilen-

dirmesine gidebilirsiniz. Ayr›ca Asahi Beer Hall

ad›ndaki yap›y› ziyaret edebilirsiniz. 

Frans›z bir artistin 1989 y›l›nda yapm›fl oldu€u

bu ilginç yap›da bar ve restorant bulunmakta.

Buran›n yukar›s›na ç›k›p barda içki içebilir,

akflam yeme€i yiyebilirsiniz. Manzaray› görmek

için ç›kabilirsiniz.

Tokyo’da en ilginç yerlerden birisi Akihabara

olacakt›r. Elektronik dünyas›n›n kalbi burada

at›yor. Dev gibi binalar komple elektronik

al›flverifl merkezlerine dönüflmüfl. Her yerde

animelerin oldu€u reklaml› rengarenk binalar,

oyun ve atari salonlar›, Gazinolar, anime kostümü

giymifl k›zlar var. Naid cafeler, kedi cafeler,

Gundam cafeler manga cafelerin bir ço€u bu

bölgede yer al›yor.  Elektronik al›flverifli içinde

zaten yol üstünde pek çok yer görebilirsiniz. Ja-

ponyada kaz›klanma konusunda endiflelenmenize

gerek yok. Bir fley sat›n almadan önce fiyat kar-

fl›laflt›rmas› yapman›z faydal› olacakt›r. Elektronik

ilke ilgili bir ihtiyac›n›z varsa gelece€iniz yer

buras› olmal›d›r. Ayr›ca pazar gibi cadde ke-

narlar›nda kurulan yerlerde de farkl› elektronik

eflyalar bulabilirsiniz.

Ueno Bölgesi

Bu bölgede çok fazla gezilecek yer var. Bir

günü komple ay›rman›z gerekebilir. Ayr›ca Unoe

park bile bafll› bafl›na kocaman bir yer. Bu park

Japonya’n›n ilk halka aç›k park› olarak biliniyor.

‹çerisinde hayvanat bahçesi olan, müzeler olan,

bisiklet sürme ve koflu yapma alanlar› olan gez

gez bitmiyor. Yukar›da bahsetti€im JR Yamanote

hatt›, Ginza ve Odeo ile buraya ulaflabilirsiniz.

Buraya sabah giderek Tokyo Ulusal Müzesinden

gezmeye bafllayabilirsiniz. S›rayla Bilim müzesi

gibi di€er müzeleri göreceksiniz zaten. 

Daha sonra Ueno Zoo yani hayvanat bahçesine

gidebilirsiniz. Pandalar iflte tam olarak burada

yer al›yor. 

E€er bahar aylar›nda buraya gelirseniz Ueno

Koen park› ise Mor ve pembe Sakura a€açlar›n›n

büyüsüne kap›laca€›n›za eminim. Yaz›n daha

çok yeflile bürünmüfl bir manzara ile karfl›la-

caks›n›z. San›r›m Japonya için en güzel zamanlar

nisan may›s aylar› olacakt›r. Park›n içinde Ueno

Tosho-gu ad›nda alt›ndan yapma bir tap›nak gö-

receksiniz. Daha sonra 1631 y›l›nda yap›lm›fl

olan Kannon-Do ad›nda bir yer göreceksiniz. Bu

yap› hiç bir depremden zarar görmeden ayakta

kalabilmifl. Uedo bölgesinde aç›k bir pazar bu-

lunmakta, bu pazar oldukça uygun hediyelik

eflya alabilece€iniz Japon kültürünü yans›tan

dükkânlarla dolu.

Shinjuku

Tokyo’nun en ifllek bölgelerinden birisi. S›ra

s›ra dizilmifl gökdelenler, tak›m elbiseli ifl adam-

lar›, gece hayat›nda ilginç barlar›, robot restoran›,

girls barlar, kafas›n› binan›n tepesinden ç›karm›fl

dinazor ile oldukça popüler bir mekan.

Ayr›ca burada görmeniz gereken do€al gü-

zellikte Shinjuku park’› var. Bu park flu günlerde

Pokemon Go oyuncular› taraf›ndan resmen iflgal

edilmifl durumda. ‹çerisinde göletler ve küçük

nehirler bulunmakta. Yemyeflil bir alana serilmifl

japon gençlerle tan›flmak sohbet etmek için ha-

rika bir yer.

Shinjuku pit inn: Canl› Jazz müzik yap›lan 40

y›ll›k bir mekan.

Robot Restorant: :Robotlar›n sahnede oldu€u

inan›lmaz bir atmosferi olan bir mekan. Günde

4 kere show yap›l›yor bunlar 4 pm 6pm 8 pm

9:45 pm fleklinde. 

Samuray Müzesi: Samuray kültürünü anlatan

önemli bir yer. 

Shibuya

Tokyo drift filminde flu sahnesinin çekildi€i

yer. Bu sahneyi herkes izlemifltir. Buras› ünlü

karfl›dan karfl›ya geçme olay›n›n oldu€u yer.

Dünyan›n en kalabal›k karfl›dan karfl›ya geçmesi

burada oluyor. Buraya geldi€inizde Tokyo’ya

geldi€inizi hissedeceksiniz. Ayr›ca sokak mo-

das›n›n kalbinin att›€› yerde buras›. ‹lginç al›flverifl

yapabilece€iniz ma€azalar var mesela bunlardan

birisi Fake Tokyo ad›ndan bir mekan. Tokyo

gece hayat›n›n bir k›sm› burada. En ünlü mekan

atom ve onun yan›ndaki di€er Clublar. 

Japon usulü nargile içmek isterse-

nizde tavsiye mekan olarak North Vil-

lage. Ayr›ca burada Tokyu Hands

cafe dinlenmek ve sakince bir fleyler

içmek için oldukça güzel bir altarnatif

olacakt›r. 7. kata ç›kman›z gerek.

Purikura no mecca : Makinalardan

kendi anime foto€raf›n›z› bast›rabi-

lece€iniz yerler. Foto€raf›n›z› çekip

sizi anime gibi gösteriyor. 

Myth of Tomorrow: Mural, metro is-

tasyonun içine (Inokashira ya gider-

ken) Meksikal› bir sanatç› taraf›ndan

yap›lm›fl 30 metre boyunca dev bir

sanat eseri. Hiroflimaya at›lan atom

bombas›n› tasvir etmektedir.

Tokyo’da ‹nsanlar

Japonlar dinine ve kültürüne düfl-

kün insanlar. Özellikle samuray kül-

türünün oldu€u bölgelerde (Tokyo)

insanlar birbirleri aralar›na mesafe

koyarlar. El tolaflmas›, sar›lma, el

flakas› neredeyse hiç göremezsiniz.

Turistlere oldukça yard›msever bir

yaklafl›m gösterirler metroda ya da

baflka biryerde herhangi bir fley

sorman›z yeterlidir. Sizi al›rlar gitmek istedi€iniz

yere kadar götürürler. Yaln›z bat› görünümlü

insanlara oldukça düflkün olduklar›ndan bu

bizim için bir avantaj ancak e€er Hindistanl›,

Afrikal›, Endonezyal› görünümlü bir tipiniz var

ise ayr›m yap›yorlarm›fl.. Temizliklerine oldukça

düflkünler, neredeyse her gün istisnas›z dufl

al›rlar. Ayn› k›yafeti ikinci gün giymeleri im-

kans›zd›r.
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Güleryüzlü Şehir;

Tokyo 35 milyon nüfusu ile Japonya’nın en kalabalık bölgelerinden birisi. Güler yüzlü, kibar bir o
kadarda utangaç insanların şehri Tokyo.  Peki, bu şehirde neler göreceksiniz? 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

“Tokyo”
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Van’a yeni mekân

The Rest Coffee 
The Rest Coffee zengin menüsü ile hizmet vermeye bafllad›.

∂ 23 kiflinin istihdam edildi€i uzman kad-

rosuyla yeni bir damak tad› yaratmaya ça-

l›flan The Rest Coffee’nin ‹flletme Müdürü

Nurullah KAPLAN ile hizmet sektöründe

faaliyet gösteren The Rest Coffee’yi ko-

nufltuk.

The Rest Coffee’yi Tan›yal›m?

Faruk KAPLAN ve Cüneyt UYSAL’›n ortak

giriflimi ile aç›lan The Rest Coffee’nin zen-

gin menüsü ve halk›n damak tad›na uygun

lezzetleri ile 09.00-24.00 saatleri aras›nda

müflterilere hizmet verdi€ini kaydeden

KAPLAN, dünya mutfa€›n› Vanl›lar›n aya-

€›na getirdik ifadelerini kulland›. 

K›sa zamanda ilgi oda€› olduklar›n› dile

getiren KAPLAN, Van’›n en gözde me-

kânlar›ndan biri olduklar›n› belirterek 200’

ü aflk›n ürün çeflidi ile müflterileri memnun

etmeye çal›flt›klar›n› kaydetti.

The Rest Coffee’de neler var? 

Her sabah yöresel tatlardan oluflan 29

çeflit Van Kahvalt›s› menüsü, 120’ ye yak›n

yemek ve tatl› çeflidi, 98’i aflk›n S›cak ve

so€uk içecek çeflidi mevcut. Ayr›ca müfl-

terilerin iste€ine göre menü d›fl› yemek-

lerde yap›l›yor. Çok genifl bir alandan

oluflan mekânda 80 masa bulunuyor. 

Sebze ve meyveler ile et çeflitleri günlük

taze bir flekilde haz›rlan›yor. ‹ngilizce ve

Farsça bilen personel istihdam edilmifl

durumda, Harran Üniversitesi Aflç›l›k me-

zunu ve Ad›yaman Üniversitesi Gastronomi

mezunu profesyonel aflç›larla muhteflem

tatlar haz›rlan›yor. Ayr›ca çal›flanlar tüm

ürünlerin tarihçesini ezberliyor müflterilerin

ürünlerle ilgili tüm sorular›n› yan›tl›yor. 

Van Pastac›lar ve Aflç›lar Derne€i (VAN-

PAD) Baflkan Yard›mc›l›€› görevini de yü-

rüten Nurullah KAPLAN, yaklafl›k 15 y›ld›r,

restoran/kafe sektöründe çal›flt›€›n› ifade

ederek amaçlar›n›n müflterilerin memnun

kalmalar› ve sürekli The Rest Coffee’yi

tercih etmeleri oldu€unu kaydetti. KAPLAN,

‹zmir, A€r›, Uflak ve Mardin’den bayilik

teklifleri geldi€ini ancak kendilerinin ‹ran,

Do€ubayaz›t ve Batman’da flube açmak

üzere projelerinin oldu€unu belirterek,

The Rest Coffee markas›n›n Van’a ait ol-

du€unu ve ilerleyen zamanda tüm ülke

genelinde Van’› temsil edece€ini belirtti. 

Risk ald›€›m›z› söyleyenler oldu ama

y›lmad›k!

KAPLAN, ‹lk etapta Van’da böyle bir ya-

t›r›m›n risk oldu€unu söyleyenler oldu€unu

ama kendilerinin hiç umursamadan mem-

leketlerinde yat›r›m yapt›€›n› ve 23 kiflinin

istihdam edilmesine vesile olduklar›n› be-

lirtti. KAPLAN, sözlerine flöyle devam etti;

“beklentinin üstünde bir müflteri potansi-

yelimiz var, memurundan bürokrat›na, ö€-

rencisinden, esnaf›na her kesimden in-

sanlar dinlenmek ve e€lenmek için buraya

geliyor.” ‹fadelerini kullanarak bu cesur

giriflimin y›lmadan geniflletilece€ini ve

insanlar› mutlu etmek baflta olmak üzere

daha fazla istihdam için durmadan çal›fla-

caklar›n› kaydetti. 

Sosyal Sorumluluk projelerinde de el-

lerinden geldi€i kadar yer almaya ça-

l›flt›klar›n› ifade eden KAPLAN, 23

Ekim’de biletli kat›l›m ile bir kahvalt›

düzenleyeceklerini ve gelirin ihtiyaç sa-

hibi ö€rencilere ba€›fllanaca€›n› belirtti.

KAPLAN, son olarak amaçlar›n›n sadece

ticaret ve para kazanmak olmad›€›n›,

hizmette markalaflmak oldu€unu ifade

ederek. S›cak bir mekân arayanlar› The

Rest Coffee’ye davet etti. 

Adres: Serhat Mah. Cumhuriyet Caddesi Arflen Plaza (Ayd›n Perihan AVM karfl›s›) Kat:2 No:2 
‹letiflim: 0432 214 73 78

www.restcoffee.com
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EKfi‹ ELMALAR

Vizyon Tarihi: 28 Ekim 2016

Yap›m›: 2016 - Türkiye

Tür: Dram

Yönetmen: Y›lmaz Erdo€an

Oyuncular: Y›lmaz Erdo€an,  Songül

Öden,  Farah Zeynep Abdullah,  fiükran

Oval›,  fiükrü Özy›ld›z

Senaryo: Y›lmaz Erdo€an

Yap›mc›: Necati Akp›nar,  BKM

F‹LM ÖZET‹:

Sert mizac›yla tan›nan Belediye

Reisi Aziz Özay'›n kent çap›nda

meflhur iki özelli€i daha vard›r:

Biri herkesin imrendi€i meyve bah-

çesi, ikincisi de evlenme ça€›na

gelmifl, birbirinden güzel 3 k›z›.

Kasaba merkezine inmeyen, insan

içine çok ç›kmayan k›zlar›n taliplisi

ise çoktur. Aziz Bey'in efli Ayda ve

k›zlar› Muazzez, Türkan ve Safi-

ye'nin öyküleri 1970'li y›llar›n so-

nunda Hakkari'de bafllar ve 1990'l›

y›llar›n sonunda Antalya’ya dek

uzan›r... 

Y›lmaz Erdo€an'›n yaz›p yönetti€i

filmin baflrollerinde Zeynep Farah

Abdullah, fiükran Oval› ve Songül

Öden yer al›rken kadroda kendi-

lerine fiükrü Özy›ld›z, Fatih Artman,

Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cez-

mi Bask›n ve Aziz Özay rolünde

Y›lmaz Erdo€an efllik ediyor. Filmin

yap›mc›l›€›n› ise BKM üstleniyor.

F‹LM ÖZET‹:

Ünlü semboloji uzman› Ro-

bert Langdon (Tom Hanks)

Dante'yle ilgili ipuçlar› pe-

flindeyken kendini bir anda

Floransa'da bir hastanede

bulur. Son birkaç günde ya-

flanan olaylara dair en ufak

bir fikri bulunmamaktad›r.

Kald›€› hastanede doktorluk

yapan Sienna Brooks'un (Fe-

licity Jones) yard›m›yla Avru-

pa'n›n dört bir yan›n› kapsa-

yan bir zorlu bir yolculu€a

ç›karak an›lar›n› geri getir-

meye ve dünya nüfusunun

büyük k›sm›n› yok edecek

bir virüsü yaymak isteyen ç›l-

g›n bir adam› durdurmaya

çal›flacak, bir yandan kendi-

sini ortadan kald›rmak iste-

yenlerden kaçacakt›r.

K
ita

p 
&

Ti
ya

tr
o K‹TAP ÖZET‹:

Göbe€inin çap› giderek ge-

niflleyen ve evinin taksitlerini

ödemekle u€raflan George Bow-

ling k›rk befl yafl›nda, evli ve

çocuklu ve yeni ald›€› takma

diflleriyle kasvetli hayat›ndan

çaresizce kurtulmak isteyen

bir sigorta pazarlamac›s›-

d›r.1939'da patlak verecek olan

savafl›n geliflini; yemek kuy-

ruklar›n›, askerleri, gizli polisi

ve zorbal›€› görerek modern

zamanlardan korkmaktad›r.

Böylece çocuklu€unun dün-

yas›na, huzur ve sükûn dolu

bir yer olarak hat›rlad›€› kö-

yüne s›€›nmaya karar verir.Fa-

kat köyünde arad›€›n› bula-

bilecek mi, oras› flüphelidir.

"Çok komik olman›n yan›n-

da hayranl›k uyand›racak ka-

dar gerçekçi... Bin Dokuz

Yüz Seksen Dört'ü burada

nüve haliyle görebiliyoruz. Hayvan Çift-

li€i'ni de... Hem zengin bir okuma keyfi

sunan hem de iki klasi€in tohumlar›n›

birden bar›nd›ran romanlara kolay rast-

lanmaz."

BO⁄ULMAMAK ‹Ç‹N
YAZAR: GEORGE ORWELL

YAYIN EV‹: CAN YAYINLARI

OYUNUN KONUSU:

Savafl ortam›nda bir bölge hasta-

nesinin 6. ko€uflunda s›k›fl›p kalm›fl,

taburcu olmay› umut eden bir grup

hastan›n belirsiz bekleyifli... Hayat›n

ac›mas›z gerçeklerinden kaç›p ken-

di hayallerine s›€›nan ama onlar›

bir türlü gerçeklefltiremeyen insan-

lar›n trajikomik hikayesi.

CEHENNEM
Vizyon Tarihi: 14 Ekim 2016

Yap›m›: 2016 - Türkiye - ABD, Japonya,

Macaristan,  

Tür: Gerilim,  Gizem,  Macera

Süre: 121 Dak.

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Tom Hanks, Ben Foster,

Omar Sy,  Irfan Khan, Felicity Jones

Senaryo: Dan Brown ,  David Koepp

Yap›mc›: Dan Brown ,  Brian Grazer

GÖSTER‹M YER‹: VAN DEVLET T‹YATROSU

T‹YATRO

ALBAYIN KARISI

Yazar: 
Hristo BOYTCHEV         

Çeviren: 
Hüseyin MEVSİM

Yönetmen: 
Hakkı KUŞ 
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Ülkemizde de 
yetiştirilen bir

yağ bitkisi
Bir Tür Fıstık

K
Bir tür sayı 

bulmacası S
Ana deiz, 

okyanus U Bir tür tavşan A
Bir tür hırsızlık

Galyumun 
simgesi

K
Bir strateji 

oyunu S Akşın A Tembih sözü E
Sersem 

budala

K O J U Türk zeka 
oyunu M A N G A L A

Parıltı, 

parlaklık L E M A

Tek çalgı veya 
tek sesle 

verilen konser
N Soluk, nefes D E M

Güneydoğu 

Anadolu 

Projesi
G A P

Fotoğraf 

basma T A B Vilayet İ L

S O L O
Telefon sözü

Acı pul biber
A L O Bir yağış türü K A R Duman lekesi İ S Avuç içi İ

Sözlük L
Garez

Anlam
K İ N

Bir kıyı biçimi

Etkin R İ A
Yedirip 
içirme, 

besleme
A Yetersiz N Beyaz A K

K A M U S Bir nota F A Bir element Ç İ N K O Bilim Y Gökyüzü

Azerbaycan'ın 

para birimi
Üye A

O yer

Yemin O R A Reçine A Zaviye A Ç I
Bir Afrika 

ülkesi

Geri çevirme
F A S

M A N A T İlave A
Antalya İlçesi

Notada durak K A Ş
"Üç" anlamı 
veren ön ek

Uzaklık 
anlatır

T R E Lahza E

Sanma, Sanı

Bir bağlaç Z A N Keder E L E M
Besin 

maddesi E T
Kuran'da bir 

sure E N A M

Y A
İstemsiz kas 

hareketi T İ K
Bitkin, 

yorgun S A M İlişkin A İ T
Sodyumun 

simgesi N A

Te
kn

ol
oj

i

Çengel Bulmaca

Temmuz Ayı
Bulmaca
Çözümü

Ay›n Sözü

Pablo NERUDA

İnsan ulasamadigi herseyin
“delisi”, ulastığı herseyin

“nankörüdür…

ğAvukatlar birli i

Ödünç verme

Müslüman 
olmayanları

n tapınağı

Palmiye 
ağacından 
elde edilen 
bir tüer yağ

"-mek ve -
mak" ekleri

Yerbilimde 
uzun ve geniş 
ağızlı çöküntü

Hoşa giden 

fıkra,nükte
Ev halkı

Bir erkek 

ismi

Argoda hile 

düzen

Osmanlı 
tarihinde 

önemli bir ada

Bir meyve

Kemik bilye 

Aruz     
ölçülerinden biri  

Bir uzakdoğu 
oyunu

Hattatların 

kullanıldığı cilai
Şarkı,türkü

Cilve yapma

Gelir

Romanya 
plakası

Eski  dilde göz

Kazakistan'ın 
eski başkenti 

Yıldız

y

simgesi

Hakan

Erzurum ilçesi

Gümüş

İki veya daha 
çok renkli

Sinema 
oyuncusu 
"Bulut…."

Sürüngen 
hayvanların 

genel adı

Ukrayna 
plakası

İran evlerinde 
avluya bakan 

sundurma

Kira getiren 
mülk

Bir köleyi 
özgürlüğüne 
kavuşturma

Radyum 
simgesi

Yılanbalığına 
benzer balık

Bir cins 
büyük ve 

zehirli 
örümcek

Orta Çağda bie 
şiir biçimi

Birbirini kesen 
kareli desen

Utanma

Favori
Tabaka

Eşit Ağırlık 

Ağabey
Çekinme, razı 

olmama
Konya'da 

baraj

Yuvarsı kemer

Nobelyum 
simgesi

Alümünyum 
simgesi

Slovakya'nın 
ülke kodu

Aralık 
bildirelen bir 

edat

"Sait…..
Abasıyanık"

Eski dilde 
kolay Tutam Konu bölüm

Maden suyu
Bir turna 

türü

∂ Kamp yaparken atefl yakmak

ve yiyecek bir fleyler piflirmek ol-

dukça zorlu olabiliyor. FlashTorch

Mini isimli bu el feneri, güçlü ya-

p›s›yla yaln›zca yolu ayd›nlatmakla

kalm›yor, atefl yakmay› da mümkün

hale getiriyor. 

Yaklafl›k 21 santimetre boyundaki

FlashTorch Mini, asl›nda boyutu

itibar›yla pek de mini de€il. Ancak

abisi FlashTorch’a göre yüzde 40

daha az yer kapl›yor. 2.300 lümen

gücündeki el feneri, büyük bir sa-

londa kullan›lan projektörlerle afla€›

yukar› ayn› de€ere sahip. Parlakl›k

seviyesi ayarlanabilen FlashTorch

Mini’nin flarj› en son parlakl›kta 30

dakika dayanabiliyor. Parlakl›k dü-

flürüldü€ünde ise kullan›m süresi

100 dakikaya kadar ç›k›yor. En son

parlakl›kta ka€›t gibi kolayca ya-

nabilen nesneler yak›labiliyor. Ayn›

zamanda fenerin üzerine yerleflti-

rilen bir tavada yumurta piflirmek

bile mümkün oluyor. 

Kaynak:LOG

Ateş yakabilen ve yemek
yapabilen el feneri 

∂ Dünya asansör sektö-

ründe fark yaratmaya de-

vam eden Hyundai Eleva-

tor, ayn› asansör kuyusu

içerisinde üst üste yerlefl-

tirilmifl iki asansör kabi-

ninden oluflan “Double

Deck (çift katl› kabin)”

asansörleri ile yüksek katl›

binalarda yo€unluktan kay-

naklanan bekleme soru-

nunu çözmeyi amaçl›yor.

Double Deck asansörler,

ayn› asansör kuyusu içe-

risinde üst üste yerleflti-

rilmifl iki kabinin birlikte

hareket etmesi prensibiyle

çal›fl›yor. ‹ki ayr› kata ayn›

anda hizmet vererek hem

binan›n tafl›ma kapasitesi

1.8 kata kadar art›r›l›yor

hem de bekleme ve yol-

culuk süreleri minimum

düzeye indirilmifl oluyor.

Double Deck Asansörle-

rin binan›n yap›s›na veya

trafi€ine uygun çeflitli mo-

delleri bulunuyor. Aerodi-

namik kapsülü sayesinde

kabin içi titreflim, gürültü

gibi etkenler en aza indi-

rildi€inden, konforlu bir

ulafl›m sa€lan›yor. Farkl›

katlarda durulmas› sonucu

iki kabin aras›nda olufla-

cak mesafe farkl›l›klar›n›

da otomatik olarak ayar-

layan Double

Deck asansörler

ayn› zamanda

hava bas›nc›, tit-

reflim ve gürül-

tüyü minimize

ediyor.

2010 y›l›nda

Türkiye pazar›-

na girifl yapan

Hyundai Eleva-

tor, Metropol ‹s-

tanbul, Diyarba-

k›r Havaliman›,

Üsküdar-Çek-

meköy Metro

hatt›, Folkart To-

wers, Nidakule

Ataflehir-Levent, Varyap

Meridian, Water Garden,

Manzara Adalar, ‹STMari-

na, ‹stanbul Adalet Saray›,

Ülker Arena, Nurol Tower,

ve Sarphan Finans Park

gibi projelerde yer ald›.

Özellikle 25 kat ve üzeri

binalarda yüksek h›zl›

asansör segmentinde aktif

olarak yer alan Hyundai,

yak›n zamanda alçak ko-

nut segmentine uygun

ürünleri ile de pazarda

yer almaya bafllayacak.

Hyundai’den
çift katlı
asansör
projesi
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Van’da kurulan Bir Fidan Bir Umut Derneği başlattıkları
çalışma ile farkındalık yaratmaya devam ediyorlar. Sokakta
Çalışan Çocuklar, Sokakta Yaşayan Çocuklar ve
Dezavantajlı Çocuklar için Kampüs yapma projesi ile
gündeme gelen dernek, bir çok kesimden destek almaya
devam ediyor. 

D
ernek Baflkan› Ad-

nan Ertürk Projeyi

tan›tmak için ku-

rum ve kurulufl zi-

yaretleri yap›yor. Bu amaç-

la Van Ticaret ve Sanayi

Odas› Yönetim Kurulu top-

lant›s›na kat›larak Hayata

geçirmeyi amaçlad›klar›

projeyi tan›tarak “Bir Fidan

Bir Umut Rehabilitasyon E€itim ve Sosyal Hizmetler Kampüsü”

hakk›nda bilgi verdi. 

Amaçlar›n›n Sokakta Çal›flan, Sokakta Yaflayan ve Dezavantaj-

l› çocuklara bar›nacaklar› bir mekan  ve sosyal bir merkez olufl-

turmak oldu€unu dile getiren Adnan Ertürk “Dernek olarak yar-

d›mlaflmaya ve bir araya gelerek çok güzel çal›flmalar yap›la-

ca€›na inan›yoruz. Bu nedenle bu projemizi Meslek Odalar›na,

Kurulufllara, Kamu kurumlar›na tan›t›p destek aray›fllar›m›z sü-

rüyor. Çok amaçl› bu merkezimizin bitmesi ile sokakta kalan ço-

cuklar›m›z›n geliflimine katk› sunacak önemli bir çal›flma ola-

cakt›r” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet Takva ve nezdinde

bütün yönetim kurulu üyelerine verdikleri destek nedeniyle te-

flekkür ediyorum. Kendileri projemize büyük katk› sunmufllar-

d›r ifadesini kulland›. Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

Takva ise Bir Fidan Bir Umut Derne€inin fark›ndal›€› ile haya-

ta geçirilecek olan “Bir Fidan Bir Umut Rehabilitasyon E€itim

ve Sosyal Hizmet Kampüsü”nün çok önemli bir eksi€i gidere-

ce€ini belirterek “Böylesi toplumsal huzura ve yard›mlaflmaya

katk› sunacak önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için teflek-

kür ederiz. Biz gerek kiflisel gerekse kurumsal anlamda her tür-

lü deste€i verece€imizi belirtiyoruz” fleklinde konufltu. 

Bir Fidan Bir Umut Derne€i Baflkan› Adnan Ertürk projelerine

katk›lar› nedeniyle Van TSO Yönetim Kurulu’na bir plaket tak-

dim etti. 

Antalya’da düzenlenen 7. Yöresel
Ürünler Fuarında (YÖREX) Van Standı,
tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Üretildi€i veya yetifltirildi€i yörenin ad›y-

la an›lan tar›m ürünleri g›da ürünleri, el

sanat› ve sanayi ürünlerini ulusal ve kü-

resel ölçekte tan›tmak amac›yla düzenlenen YÖ-

REX fuar›na Van Ticaret ve Sanayi Odas›, Van Ti-

caret Borsas› ile Do€u Anadolu Kalk›nma Ajan-

s› ortak kat›l›m sa€lad›.

Yöresel tatlar›m›z Ayranafl›, Keledofl, Helise,

Van Kahvalt›s›, Kürt Köftesi baflta olmak üzere

‹limiz el sanatlar›ndan Van Kilimi ve Savat Gü-

müfl eserlerinin sergilendi€i fuarda stand›m›za

ziyaretçiler yo€un ilgi gösterdi. Baflta  Türkiye

Odalar ve Borsalar Birli€i Baflkan› Say›n M.Ri-

fat H‹SARCIKLIO⁄LU olmak üzere stand›m›z›

ziyaret eden misafirlerimize yöresel tatlar ikram

edildi.

Ziyaret esnas›nda konuflan TOBB Baflkan›

M.Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU, Dünyaca ünlü, Gu-

innes rekoru sahibi Van kahvalt›s›n›n ve Van’›n

di€er leziz tatlar›n›n fuarda tan›t›lmas›n› ve tüm

ziyaretçilere ikram edilmesini takdir etti. Hisar-

c›kl›o€lu, Van’›n tarihi, kültürü ve do€al güzel-

li€i ile önemli bir kent oldu€unu ve Van’›n bili-

nirli€inin artt›r›lmas› için yap›lan bu tür çal›flma-

lar›n takdir edilmesini gerekti€ini ifade ederek,

teflekkür etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer ‹nanç

ve Murat Beyaz ise ; Bu Y›l Van TSO, VAN TB ile

Do€u Anadolu Kalk›nma Ajans› olarak ortak ka-

t›l›m sa€lad›klar›n›,  Van’›n bilinirlili€ini artt›rma-

ya yönelik her türlü organizasyonda yer alma-

ya çal›flt›klar›n› ifade ederek,  Kentimiz tarihi ve

do€al güzellikleri ile bölgesinde cazibe merke-

zi konumundad›r. Bu tür organizasyonlar›n tan›-

t›m için çok önemli oldu€unu biliyoruz. Bu ne-

denle de Kahvalt›m›zla, yöresel yemeklerimiz-

le, el sanatlar›m›zla bu fuarda yer ald›k dediler. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

7. Yöresel Ürünler Fuarı’na
VAN ÇIKARMASI

YÖREX fuarına Van TSO, Van TB ile DAKA ortak katılım sağladı

Hoy Esnaf Odası Başkanı Mohsen
Monsef başkanlığındaki Hoy heyeti Van
Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Ziyarette Razi Gümrük Müdürü İraç
Kasımhani, İşadamı Rıza Huseyni ve
Rıza Muhammedi  de yer aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu Baflkan› Necdet Takva tara-

f›ndan karfl›lanan Hoy Heyeti ile iki-

li görüflmeler yap›ld›. Görüflmeye Yönetim

Kurulu Üyeleri Faruk Biner, Metin Abi ve Di-

yaeddin Alt›ndal, Van Gümrük Bölge Müdür-

lü€ü fiube Müdürü Ahmet Ilgaz  kat›ld›.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kuru-

lu Baflkan› Necdet Takva, Hoy kenti ile iki kar-

defl ve s›n›r kenti olmalar›na ra€men ilk kez

resmi bir görüflme yapt›klar›n› belirterek, bu-

gün iki kent için geç kalan ancak çok önem-

li bir görüflme gerçeklefltirdiklerini belirte-

rek “Kap› komflumuz Hoy bizim ‹ran’a aç›lan

kap›m›z. Dolay›s› ile Hoy ve ‹ran içinde Van

kenti önemli bir konumdad›r. Görev de bu-

lundu€umuz 3.5 y›l içinde 10’dan fazla ‹ran zi-

yareti yapt›k. Her platformda Van’›n ‹ran için,

‹ran’›n da Van için çok önemli bir pazar oldu-

€unu dile getiriyoruz” ifadesini kulland›.

Van ve Hoy’un iki komflu kent olmalar›na

ra€men yeterince ekonomik, ticari iliflki ge-

lifltiremedi€ini dile getiren Takva, Kap›-

köy ve Razi nas›l bizimse Razi ve Kap›köy de

Hoy kentinindir. Bu önemli birlikteli€i daha

verimli hale getirmeliyiz. Hoy ve Van kentin-

deki tüccar ve sanayiciler birbirleriyle ilifl-

ki gelifltirmeli. Bizim baflka seçene€imiz yok.

Çünkü kap› komflumuz ve biz birbirimize

mecburuz” fleklinde konufltu.

Hoy Esnaf Odas› Baflkan› Mohsen Monsef

de Van Ticaret ve Sanayi Odas›’nda bulun-

maktan mutluluk duyduklar›n› belirterek

“Hoy kentinin Van ile tek ba€lant› noktas›

Van Ticaret ve Sanayi Odas›’d›r. Bizde Hoy

kenti olarak birlikte çal›fl›p üretmekten ya-

nay›z. Ancak bir çok sorunla karfl› karfl›ya

kal›yoruz. Son bir y›lda bizim verilerimize

göre 600 bin kifli Razi S›n›r Kap›s›ndan

Van’a geçifl yapm›flt›r. Ancak yolcu geçiflle-

ri iki ülke aç›s›ndan da Gümrük Binalar› ne-

deniyle sorunludur. Bununla birlikte biz

Razi ve Kap›köy s›n›r kap›lar›n› yeterince ak-

tif flekilde kullanam›yoruz. Ticaretimiz çok

zay›f. Biz sizden birçok ürün al›yor olmam›-

za ra€men, siz bizden sadece yafl sebze

meyve al›yorsunuz. Bu da mevsimsel flartlar

nedeniyle k›sa bir süredir. Oysa biz de size

ürün satmak istiyoruz. Bunun için ticaretimi-

zin geliflmesi gerekir” ifadesini kulland›.

Abi: “‹ranla iliflkilerin geliflmesi, modern

gümrük kap›s› ve elveriflli yollarla müm-

kündür”

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Ku-

rulu Üyesi Metin Abi, ‹ran’la Van aras›nda

ekonomik iliflkilerin geliflmesi için mutlak

suretle modern Gümrük Kap›s› ve elverifl-

li yollarla mümkün olabilece€ini belirterek

“Bizim Gümrük Binam›z bu y›l itibari ile te-

meli at›ld›. ‹nflallah bir y›l içinde tamamla-

nacak. Ayn› çal›flmay› ‹ran taraf›n›n da yap-

mas›n› bekliyoruz. Ve y›llard›r dile getirilen

‹ran taraf›ndaki yol sorunun mutlak suretle

sonland›r›lmas› gerekir. Bu flartlar olursa ti-

cari ve turizm alan›nda büyük ilerleme

kaydedece€iz” dedi.

Ilgaz “Büyük Ticaret yapma olanaklar›n›

gelifltirmeliyiz”

Van Gümrük Bölge Müdürlü€ü fiube

Müdürü Ahmet Ilgaz’da Van’da art›k s›n›r

ticaret alg›s› yerine daha uluslar aras› ti-

carete yönelmemiz gerekti€ini belirterek

“Van ‹ran için çok önemli bir pazar olacak-

sa öncelikle Uluslar aras› tarifeli ticaret

yapmaya yönlendirilmeli. Aksi takdirde S›-

n›r Ticareti gibi dar imkanlar› olan küçük

ticaretle yetinece€iz. Bu da bu kente ya-

k›flm›yor. Van S›n›r Kenti olman›n avantaj-

lar›n› kullanmal›” ifadesini kulland›.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Necdet Tak-

va, Hoy Esnaf Odas› Baflkan› Mohsen Mon-

sef’in kendilerine aktard›€› sorunlar› bir ra-

porla Bakanl›€a ulaflt›racaklar›n› belirtti.

Takva, Hoy heyetinin  ziyaretinin  ilk olma-

s› nedeniyle konuk baflkana bir plaket tak-

dim etti.

Dezavantajlı Çocuklar
için Özel Kampüs

HOY ESNAF ODASI VAN TSO’DA SORUNLARI KONUŞTU

Van Ekonomisi Yeni Kapıköy ile Şahlanacak 

Bir Fidan Bir Umut Derneğinden Proje Tanıtımı
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