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VOTAŞ  Heyeti İzmir’de Hayvancılık,
Meyvecilik, Yem Bitkileri alanlarında ça-
lışmalar yapan firmalardan modern üre-

tim teknikleri konusunda yeni fikirler aldılar. 

Van Radyocular Derneği tarafından bu yıl
ikincisi düzenlenen Van'ın En Başarılıları ödül

töreninde Van Ticaret ve Sanayi Odası  en başa-
rılı meslek odası seçildi.   Sayfa 3’TE

VOTAŞ’ tan 
İddialı Hazırlık

VAN TSO’NUN ÇALIŞMALARI

GURUR VERİCİ

TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van

Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’de
sayılı A Sınıfı Akredite odalardan biri.
Paris’te, Londra’da bir oda nasıl hizmet

veriyorsa, Van Ticaret ve Sanayi Oda-
sı ’da aynı kalitede hizmet veriyor. Bu-
radan kendileriyle gurur duyduğumu
ifade etmek istiyorum.  Zaten Van’a da
birincilik yakışır.    5’TE

Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Oda-Borsa Müşterek
Toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programa Van
Valisi Murat Zorluoğlu, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda

ve Borsa Başkanları, Kadın Girişimciler ve üyeler katıldı.  

Bir takım etkinliklere katılmak üzere
Van’a gelen TOBB Başkanı M.Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kapsamında TOBB, Van Ticaret ve
Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası ve
Van Kadın Girişimciler Kurulu tarafın-
dan düzenlenen Dünya Kadınlar Günü
Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Buluş-
masına katıldı. 

Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent
Tüfenkci, Kapıköy
Sınır Kapısı'nda
incelemelerde
bulundu.

KADINLAR
HAYATTA
DAHA FAZLA
ROL ÜSTLENMELİ

Sayfa 4’TE Sayfa 8’DE

Sayfa 3’TE

Sayfa 12’DE

BAKAN TüFENKCi'DEN 
KAPIKÖY’E ZiYARET

KAPIKÖY MAYIS'A
KADAR AÇILACAK

Bakan Yardımcısı Çiftci, Kapıköy Sınır Kapısının Mayıs ayına ka-
dar açılacağını vurguladı, “Yapılamaz deniliyordu, 50 yıldır ha-
yal deniliyordu. Allah’a hamdolsun ki kapımızı yaptık. Kapıköy,
hem Van’ın hem de bölgenin kurtuluşu olacak” dedi.

VAN TSO 
EN BAŞARILI MESLEK

ODASI SEÇİLDİ 

Paris’te, Londra’da bir oda nasıl hizmet veriyorsa, Van
Ticaret ve Sanayi Odası’da aynı kalitede hizmet veriyor.

Kapıköy Gümrük Kapısının
modernizasyonu bu yıl tamamlanıyor.
Van ithalat-ihracatın önemli
kentlerinden biri olmaya hazırlanıyor.
Türkiye-İran arasındaki ulaşımda Van
artık tam anlamıyla kritik bir noktada… 

i thalat ve ihracatta önemli bir hedef koyan
Van’ın ulaştırma konusunda aşması gere-
ken en önemli sorun Van-Tatvan arasında-

ki feribotla taşınan tren vagonlarının Kuzey
Vangölü Demiryolu Hattı ile göl etrafında ta-
şınması. Van’ın ticari geleceğinin ithalat-ihra-
cat ile şekilleneceği düşünüldüğünde Van-
Tatvan arasında feribot ile malını 4-5 saat gibi
bir zamanda taşıyan bununla birlikte de
maddi olarak da masrafı artan tüccarların
beklentisi  Van Gölü civarında demiryolu pro-
jesinin başlatılması. HABERİ 2’DE

DENİZDEN DEMİRYOLU OLMAZ

VAN TSO BAŞKANI
NECDET TAKVA

TOBB BAŞKANI
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
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Geçen yıl itibarıyla 80
milyondan fazla nüfusu

bulunan Türkiye'de esnaf
sayısının, toplam nüfusun

yüzde 2,1'ini oluşturduğu
belirlendi.

Geçen yıl itibarıyla 80 milyondan fazla
nüfusu bulunan Türkiye'de esnaf sayı-

sının, toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluştur-
duğu belirlendi.

2017 itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu (TESK) verilerine göre, Türki-
ye'de toplam 1 milyon 673 bin 225 esnaf ol-
duğu belirlenirken bu kişilere ait 1 milyon

800 bin 933 iş yeri bulunduğu tespit edildi.
Medya takibi kuruluşu Interpress'in konuy-
la ilgili medyada yapmış olduğu inceleme-
ye göre, ülkedeki her 100 kişiden 2'sinin es-
naflık yaptığı ortaya çıktı.

Esnaf sayısı en fazla il İstanbul
İllere göre incelendiğinde Türkiye'de en

fazla esnaf sayısının 192 bin 758 ile İstan-
bul'da bulunduğu görüldü. İstanbul'u 104 bin
610 esnafla İzmir, 87 bin 767 esnafla Anka-
ra, 70 bin 843 esnafla Antalya ve 64 bin 456
esnafla Bursa'nın takip ettiği anlaşıldı. Es-
naf sayısı en az olan il ise Bayburt olurken
bu ilimizde sadece bin 780 esnaf bulundu-
ğu saptandı. Bayburt'u 2 bin 127 esnafla Tun-
celi, 2 bin 198 esnafla Ardahan, 2 bin 667 es-
nafla Iğdır ve 3 bin 353 esnafla Gümüşha-
ne'nin izlediği tespit edildi.

Nüfusa göre esnaf yoğunluğu en fazla
şehir Muğla

İl bazında esnaf yoğunluğu en fazla olan
kent ise Muğla olurken şehirde 36 bin 191
esnaf bulunduğu ve kentin nüfusuna oran-
landığında bu oranın yüzde 3,9 olduğu be-
lirlendi. Esnaf sayısının en yoğun olduğu di-
ğer iller ise sırasıyla yüzde 3,8 ile Burdur,
yüzde 3,6 ile Edirne, Çanakkale ve Artvin
olarak tespit edildi. Nüfusa göre esnaf yo-
ğunluğunun en az olduğu il Şırnak olurken
kentteki esnaf sayısının 3 bin 817 olduğu an-
laşıldı. Buna göre Şırnak nüfusunun yüzde
0,8'inin esnaflık yaptığı görüldü. Şırnak'ı yüz-
de 0,9 ile Batman ve Diyarbakır, yüzde 1,2
ile Ağrı, Hakkari ve Siirt'in takip ettiği orta-
ya çıktı.

Türkiye’de Her 1 00 Kişiden 2’si Esnaf

FERİBOT İŞLETMESİ ZARAR EDİYOR

ithalat ve ihracatta
önemli bir hedef
koyan Van’ın ulaştır-

ma konusunda aşma-
sı gereken en önemli
sorun Van-Tatvan ara-
sındaki feribotla taşı-
nan tren vagonlarının
Kuzey Vangölü Demir-
yolu Hattı ile göl etra-
fında taşınması. Van’ın
ticari geleceğinin itha-
lat-ihracat ile şekille-
neceği düşünüldüğün-
de Van-Tatvan arasın-
da feribot ile malını 4-
5 saat gibi bir zaman-
da taşıyan bununla bir-
likte de maddi olarak

da masrafı artan tüccarların beklentisi  Van Gölü
civarında demiryolu projesinin başlatılması. 

Bu konuyu sürekli gündemde tutan isimlerin ba-
şında gelen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Necdet Takva yıllardır gündemde olan Kuzey Van
Gölü demiryolu Hattı projesini değerlendirdi.  

MEVCUT SİSTEM ZAMAN VE MADDİ KAYIP
Son zamanlarda İran ile turizm konusunda da

önemli bir ticari işbirliği yakaladık. Bu noktada Ku-
zey Van Gölü Demiryolu Projesi önemli bir yer tu-
tuyor. Mevcut sistem  hem maddi hem de zaman
kaybına neden oluyor. Batı’dan Van’a mal getirmek
isteyen bir firma malını  tren vagonlarına bindiri-
yor.  Tatvan’a geldikten sonra önüne 2 seçenek
çıkıyor. Ya vagonları feribota bindirip karşıya ge-
çecek, ya da yükü vagonlardan indirip karayolu
ile karşıya geçecek.  Maliyet hesapları dikkate
alındığında firmalar çoğu zaman karayolunu ter-
cih ediyor. Ürünlerin birkaç kez yükleme-boşalt-
ma maruz kalması zaman kaybının yanı sıra, ürü-
ne de zarar verebiliyor. 

EN EKONOMİK TAŞIMACILIK...
Dünya’da yük taşımacılığında en önemli transfer

aracı Demiryolu taşımacılığıdır. Bunun altındaki en
önemli sebep maliyetlerdir. Ancak İlimizde bu du-
rum tam tersi. Bakım maliyetleri ve diğer giderler
göz önünde alındığında feribotların tarifesi yüksek.
Bu nedenle  mecbur kalınmadıkça tercih edilmiyor.
Uzun yıllardır demiryolu bağlantısının karadan ya-
pılmasını dile getiriyoruz. Demiryolu bağlantısı
karadan yapılmadığı sürece bu ticari faaliyetin il
ekonomisine hiçbir faydası olmayacak. 

KARADAN ULAŞIM AĞI İSTİYORUZ
TCDD Türkiye- İran transit demiryolu hattının

bağlantısını sağlamak üzere; Van Gölü üzerinde
Tatvan-Van arasında işletilen feribotları yeniliyor.
Ancak bu çözüm değil. Bu yatırımlar Van-Tatvan
arasındaki ulaşım süresini 5 saatten 4 saate indi-
recek ve Vagon taşıma kapasitesini arttıracak. Bu-
rada esas sorun maliyetli taşımacılık. 

Feribot taşımacılığı başlı başına maliyetli bir
transfer. Feribot sayısını arttırmanız maliyetleri dü-
şürmüyor. Feribotlar için yapılan harcamaların, ka-
radan Demiryolu ağı yapılması için yapılması ken-
timiz ve ülkemiz için daha hayırlı olacak.   

DENiZDEN
DEMiRYOLU 
OLMAZ
DENiZDEN
DEMiRYOLU 
OLMAZ

Türkiye-İran ilişkilerinin masaya yatırıldığı, Ticari
ilişkilerin arttırılmasına yönelik adımların atıldığı
bu dönemde yıllardır tartışılan konulardan birisi
olan Kuzey Van Gölü Demiryolu Hattı Projesi
yeniden gündemde. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından açık-
lanan gelir/gider rakamlarına baktığımızda Van Gölü

Feribot İşletmesinin  2016 yılında 28 Milyon TL zarar etti-
ğini görüyoruz. Gelirler giderlerin yalnızca % 13’nü karşı-
lıyor. Sefer adedine, yolcu adedine, yüklenen yük sayıla-

rına baktığımızda da her geçen yıl önemli bir azalmanın
meydana geldiğini görüyoruz. Bu tablo karşısında feribot-
larla vagon taşımacılık faaliyetinin sürdürülmesi büyük eko-
nomik kayıp olduğunu ve firmaların artık tercih etmedik-
lerini görüyoruz.    

Necdet
Takva
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İmtiyaz Sahibi
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Adına

Necdet TAKVA

Yayın Kurulu
Faruk BİNER, Ömer İNANÇ, Murat BEYAZ,
Özlem KALÇIK, Hüseyin ABİ, German PULAT, 
Ayşegül AKMAN, Mehmet Reşit AŞAN

 Zuhal EREN, Ahmet ERZEN, Onur DAĞTEKİN,
Cumali ÜLGEN, Mahmut EŞUT, Mesut TUNÇDEMİR

İletişim
İskele Caddesi No: 51 VAN

Tel: (0432) 210 00 55 - Faks: (0432) 216 44 88
e-posta: vantso@vantso.org.tr

www.vantso.org.tr

Gra�k & Baskı

AJANS VE MATBAACILIK  LTD.ŞTi.
Cumhuriyet Cad. Şehir Parkı Yanı İşlek İş Merkezi Kat: 1 VAN

Gsm: (432) 212 42 79 - (507) 350 05 09
www.turuvaajans.com
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Ödülü Van Ticaret ve Sanayi Odası adına Yö-
netim Kurulu başkanı Necdet TAKVA aldı.
Takva yaptığı konuşmada geçen yılda bu

ödülün sahibi olmuştuk ve 2016 yılı ödülünü
Genç yaşta kaybettiğimiz üyelerimiz Harun Konak
ve Ekrem Elvermez’e atfetmiştik. 2017 ödülünü de
yine genç yaşta kaybettiğimiz Mehmet Yaşar’a at-
fen, tüm üyelerimiz adına alıyorum dedi. 

VAN TSO EN BAŞARILI MESLEK ODASI

Bir takım etkinliklere katılmak üzere
Van’a gelen TOBB Başkanı M.Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar

Günü kapsamında TOBB, Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Van Ticaret Borsası ve Van Ka-
dın Girişimciler Kurulu tarafından düzenle-
nen Dünya Kadınlar Günü Türkiye’nin Giri-
şimci Kadın Gücü Buluşmasına katıldı. 

Etkinlikte konuşan Hisarcıklıoğlu, güneş ve
deniz şehri Van'ın Türkiye'nin turizmde par-
layan yıldızı haline geldiğini, kendisinin de
her yıl Van'a gelmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfınca (TEPAV) Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Endeksi'nin dün açıklandığını anımsatan
Hisarcıklıoğlu, Van'ın cinsiyet eşitliği nokta-
sında en hızlı iyileşme gösteren illerin başın-
da geldiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, daha iyi bir dünyada yaşa-
maları için emek veren Nene Hatun'a, Hali-
de Edip Adıvar'a, Halime Çavuş'a, Şerife Ba-
cı'ya, Nezahat Onbaşı'ya, Sabiha Gökçen'e
ve tüm kadınlara selam gönderdiğini ve on-
larla iftihar ettiklerini anlattı.

TOBB Başkanlığı boyunca kadınların ve
gençlerin toplumun her alanında daha faz-
la rol üstlenmesi için çaba harcadığını dile
getiren Hisarcıklıoğlu, hayatı boyunca, "ka-
dın evde otursun, erkek çalışsın anlayışına"
karşı çıktığını, bildirdi.

"Yüz milyarlarca liradan mahrum kalıyoruz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Murat Zorluoğlu, Türkiye'de son dö-
nemde kadın istihdamına yönelik artan eği-
limden bahsederek kadınların iş gücü piya-
sasına girmelerinin, iyi ve nitelikli işe eriş-
melerinin önemli olduğunu, hükümetin de bu
konuya önem verdiğini dile getirdi.

Kadınların kayıt dışı çalışma oranının yük-
sekliğine işaret eden ve bu rakamın yüzde
30'a düşürülmesinin hedeflendiğinden bah-
seden Zorluoğlu, 2017'de çalışan kadınların

yüzde 55'inin hizmet sektöründe, yüzde
28'inin tarım sektöründe, yüzde 15'inin sana-
yi sektöründe olduğunu anlattı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO)
Başkanı Necdet Takva, kadınların bulunduk-
ları bölgenin olmazsa olmazı olduğunu be-
lirterek, kadınların, ekonominin, yaşamın, ha-
yatın her alanında bulunduğunu söyledi.

İş gücüne katılım açısından kadın-erkek
arasında uçurum olduğunu dile getiren
Takva, bu nedenle Türkiye'nin yüz milyar-
larca liralık gelirden mahrum kaldığını

vurguladı.

Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Mem-
duhoğlu, kadın girişimcilerin hayvancılık ve
tarım üretiminde daha fazla yer almaları ge-
rektiğini söyledi.

Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Semra Odabaşı da konuşmasında cinsiyet
eşitliği çalışmaları anlamında Van’ın önde
gelen illerden biri olduğunu belirterek,
“Biz artık cinsiyet ayrımını geride bırakıyo-
ruz. Van bunu başarıyor kadınlar sayesinde”
dedi.

Bir takım etkinliklere katılmak üzere Van’a gelen TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kapsamında TOBB, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası ve Van Kadın Girişimciler Kurulu

tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmasına katıldı. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Yayın Kurulu:

Faruk BİNER, Ömer
İNANÇ, Murat BEYAZ,

Özlem KALÇIK, Hüseyin
ABİ, Fırat ŞAHİN, Kerem
ORUÇ, Taşer TOKCAN,

Ahmet ERZEN

BASIM YERİ
Habertürk Matbaacılık A.Ş.

Fatih Mahallesi 1194 Sk. No: 7
Sarnıç - Gaziemir / İzmir

Tel: 0232 411 35 00

“KADINLAR HER ALANDA 
DAHA FAZLA ROL üSTLENMELi”

Van Radyocular Derneği tarafından bu yıl
ikincisi düzenlenen Van'ın En Başarılıları ödül
töreninde Van Ticaret ve Sanayi Odası  en
başarılı meslek odası seçildi. 
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Kapıköy Van’ın geleceği olacak
Bakan Yardımcısı Çİftci, Bakanlık olarak Van’a çok önem-

li yatırımlar yaptıklarını belirterek konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin
katkılarıyla Van’a büyük bir sınır kapısı yaptık. Yapılamaz
deniliyordu, 50 yıldır hayal deniliyordu. Allah’a hamdolsun
ki kapımızı yaptık. Mayıs ayına kadar da inşallah açacağız.
Kapıköy, Van’ın hayatı olacak, Van’ın geleceği olacak. Ti-
caret artacak, büyüme olacak. Van eskiden çıkmaz bir so-
kaktı. Geliyordunuz, İran sınırına dayanıyordunuz. Oradan
ötesi yoktu. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın, ciddi bir ti-
caret olmazsa, ürettiklerinizi başka ülkelere satamazsanız
başarılı olma şansınız yok. Ama biz o kapıyı Cumhurbaşka-
nımızın talimatı ve Bakanımızın özel ilgilisiyle oraya yaptık.
O kapıyı memleketimize kazandırdık. Kapıköy, hem Van’ın

hem de bölgenin kurtuluşu olacak”

ÖTV’siz ve KDV’siz mazot vereceğiz
Kapıköy’ün ithalat ve ihracata da hemen açılacağına dikka-

ti çeken Bakan Yardımcısı Çiftci, “Bakanlık olarak ayrıca Ka-
pıkule ve Kapıköy’ün yetkilerini eşitledik. Eskiden orda çok
az sayıda ürün ithal edilebiliyordu ama şimdi, Bakanlık ola-
rak verdiğimiz yetkiyle her türlü canlı hayvan, tohum, fide her
türlü ithalat ve ihracat rejimini oraya getirdik. Ayrıca ihracat
yükü taşıyacak araçlarımıza da ÖTV’siz ve KDV’siz mazot ve-
receğiz. İstasyonunu da kuruyoruz. Bu nedir biliyor musunuz?
Türkiye’nin en büyük kapısı şu anda Kapıkule’dir, aynı yetki-
lere sahip ikinci kapı o bölgede o yetkilere sahip Kapıköy ola-
cak. Bu hem Van’ın ticaretine hem de geleceğine büyük etki
yapacak” ifadelerini kullandı.

7. laboratuvarı Van’a kuracağız
Çiftci, Türkiye’de 6 tane uluslararası akredite olan labora-

tuvar olduğunu 7. sini de Van’a kuracakları müjdesini de ver-
di. Laboratuvar ödeneğinin Valiliğe gönderildiğini bildiren
Çiftci, “Habur’dan Sarp’a kadar bütün bölgenin analizleri o
laboratuvara gelecek. Eskiden Ankara’ya, İstanbul’a gidiyor-
du. Şimdi o bölgenin tamamı Van ‘a gelecek. O laboratuvar
Van’ı merkez haline getirecek. İhracat ve ithalata o labora-
tuvarın çok büyük katkısı olacak” dedi.  

Bu yıl Van’a İran’dan 500 bin turist geldiğini kaydeden
Bakan Yardımcısı Çiftci, bu sayede Van’da bütün otelle-
rin, lokantaların iş yaptığını söyledi.

3 enerji kooperatifi kurulacak
Van’a enerji kooperatifleri de kurulacağını kaydeden Çİft-

ci, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Küçük sanayi sitelerinde Van
merkezde, Erciş’de ve İşgem’de  3 tane enerji kooperatifi ku-
racağız. Sanayi çatılarının üzerine güneş panelleri yaptıraca-
ğız. Hem onlar para kazanacak hem elektriklerini kullanacak-
lar hem de sanayilere binlerce esnafa çok büyük katkı vere-
cek. Sınır ticareti için bir model arayışı içerisindeyiz. Onu da
inşallah gerçekleştirdiğimizde Van’ı inşallah topyekûn aya-
ğa kaldıracağız. Bu yatırımların çok daha fazlasını Van hak-
kediyor. İnşallah Van’ı ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacağız”

Lisanslı depoculukta sona geldik
Çiftci, Van’da lisanslı depoculuk kurulması için de sona ge-

lindiğinin altını çizerek,  şöyle devam etti:  “Çiftci tarlasında
ürettiği ürünleri o lisanslı depoya koyabilecek, ne zaman kıy-
metli olursa o zaman satacak. Nakliye parasını, ürün analiz
parasını ve kira parasını da devlet karşılayacak. Daha son-
ra çiftçiye bir senet verilecek, çiftçi o senedi alıp bankada
kredi kullanabilecek, borsada işlem yapabilecek. Van Tica-
ret Borsası’nı davet ettik, gelip müracaatlarını yaptılar. İnşal-
lah Ticaret Borsası üzerinden güzel bir lisanslı depoculuk ya-
pacağız. Kapıköy ile ticareti geliştireceğiz, lisanslı depocu-
lukla tarım ve hayvancılığı geliştireceğiz, laboratuvarla da Van’ı
merkez haline getireceğiz. Enerji sektöründe yapacağımız
yatırımlarla da çok geniş kitlelere katkı vereceğiz dedi. 

KAPIKÖY MAYIS'A
KADAR AÇILACAK

Bakan Yardımcısı Çiftci, Kapıköy Sınır Kapısının Mayıs
ayına kadar açılacağını vurguladı,  “ Yapılamaz
deniliyordu, 50 yıldır hayal deniliyordu. Allah’ a
hamdolsun ki kapımızı yaptık.  Kapıköy, hem Van’ ın
hem de bölgenin kurtuluşu olacak”  dedi.

BAKAN YARDIMCISI FATİH ÇİFTCİ ;

Bakan Yardımcısı Fatih
Çiftci

Kapıköy, Van’ ın hayatı
olacak, Van’ ın geleceği

olacak. Ticaret
artacak, büyüme

olacak. 



�  V A N  T İ C A R E T  S A N A Y İ  O D A S I  A Y L I K  Y A Y I N I  �  5

Programda ilk olarak söz alan Van Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Bugün
önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.

Birlik Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na huzur-
larınızda teşekkür ediyorum.2013 Yılından buya-
na İlimizin kalkınmasına yönelik birçok etkinlik
ve faaliyet yürüttük. Bu faaliyetleri kısaca size sun-
mak istiyorum dedi.  

Türkiye’nin sayılı A Sınıfı Akredite Odala-
rından biriyiz

Odamızın verdiği hizmet Bağımsız denetleme
kurumları tarafından onaylanarak tescillendi.
Hizmet Kalitemiz A Sınıf Akredite Oda statüsüy-
le onaylandı.Türkiye’de sayılı A Sınıfı Odalardan
biri olmanın gurusunu yaşıyoruz.  

Kapıköy’ün modernizasyonunu Mayıs ayı
içerisinde tamamlanıyor

30 Yıllık hayalimiz olan ve her platformda dile
getirdiğimiz Kapıköy Gümrük Kapısının moder-
nizasyonu Mayıs ayı içerisinde tamamlanıyor. Bu
konuda büyük emek harcadık. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’ne, Gümrük ve Ticaret Bakan Yar-
dımcımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.  

Van’ın adını dünyaya tanıttık

2014 Yılında gerçekleştirdiğimiz Van Kahvaltı-
sı rekor denemesi ile Kentimizin ismini uluslar-
arası arenada tanıttık. 51.793 Kişi ile kırdığımız re-
kor ilimizin bilinirliğine büyük katkı sundu. 

Shopping Fest Ekonomiye katkı sundu

3 Yıldır düzenlediğimiz Van Shopping Fest et-
kinliği ile kent ekonomisine büyük katkı sunduk.
İlimizi geçen yıl 500 Bin yabancı turist ziyaret etti.
Festival döneminde otellerde %100 doluluk ora-
nını yakaladık. Perakende sektörüne de önemli
katkıları oldu.  

Van Deniz Şehridir 

Van Gölü’nün önemini ortaya koyarak, Odamız
bünyesinde Deniz Ticaret Odası temsilciliğini aç-
tık. Temsilciliğin faaliyetleri ve girişimleri netice-
sinde Van Gölünde faaliyet gösteren taşıma
araçlarının indirimli akaryakıt almalarını sağladık.  

İstihdam seferberliğinde rekor kırdık 

Milli İstihdam Seferberliğine ilk desteği veren
Oda olduk.  Bizim Taahhüdümüz 6000  iken  13337
ek istihdam sağladık. Buradan tüm üyelerimize
teşekkür ediyorum. 

Değerlerimize sahip çıktık

İlimizin kültürel değerlerinin markalaşması ve bi-
linirliğinin artması amacıyla birçok ürünün coğra-
fi işaret tescilini yaptık.  En kısa sürede Otlu Pey-
nirinde coğrafi işaret tescilini yapacağız. 

Yeni istihdam alanları oluşturduk

Uzun süredir üzerinde durduğumuz çağrı merke-
zi kurulmasına yönelik hedeflerimizi gerçekleştir-
dik. Kurulumuna destek verdiğimiz 2 çağrı merke-
zinde şuan itibariyle 700 kişiye istihdam sağladık.
Bu konuda Emeği geçen Başta Gümrük ve Ticaret
Bakan Yardımcımız Fatih Çiftçi olmak üzere her-
kese teşekkür ediyorum.

60 Milyon TL  Kefalet desteği sunduk

Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Ga-
ranti Fonu aracılığıyla üyelerimize 60 Milyon TL

teminat desteği sağladık. 

TDİ OSB Projesi Bakanlıkta 

İlimizde 7500 Büyükbaş hayvan kapasiteli, kendi
enerjisini üreten ve yem ihtiyacının % 75’ni karşı-
layan Türkiye’nin en modern Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için İlgili Ba-
kanlığa müracaatımızı yaptık. Van Valiliğimize, Bü-
yükşehir Belediyemize, İlçe Belediyelerimize, Ti-
caret Borsamıza, Kırmızı Et üreticileri Birliğimize,
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimize, Tarım İl Mü-
dürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz.

Hizmeti Üyenin ayağına götürdük

Başkale ve Çaldıran İlçelerimize Temsilcilik aça-
rak, hizmeti üyelerin ayağına götürdük. Bütçe im-
kanları dahilinde diğer ilçelerimizde de temsil-
cilik açmayı planlıyoruz. 

VOTAŞ’ı Üyelerimize arz ettik 

İlimizin önemli yatırımlarında biri olan Van Or-
ganize Tarım İşletmeleri A.Ş.’yi Büyükşehir Bele-
diyesinden satın alarak üyelerimize devrini ger-
çekleştirdik.  Bu faaliyetlerin dışında birçok ça-
lışmanın da yapıldığını ifade eden Takva, Üyele-
rimizin ticari hayatını kolaylaştıracak, kentimizin
gelişimini katkı sunacak her çalışmanın içinde
olduk dedi. . 

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet
TAKVA’nın ardından konuşan TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizi 17 büyük ekonomi
arasına yükselttik. Şimdi 10 büyük ekonomi ara-
sına girme hedefimiz var. Bu, 2,5 kat daha fazla
zengin olması demek. Biz bunu yapacağız" dedi. 

Van ve ilçeleri Ticaret ve Sanayi Odası - Tica-
ret Borsası Müşterek Toplantısı’na katılan Hisar-
cıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de-
ki tüm oda ve borsa başkanlarıyla bir ve beraber
olduklarını, bu nedenle huzurlarının yerinde ol-
duğunu söyledi.

Başlattıkları yeni bir sistemle üyelerin artık oda
ve borsalara gitmeden her türlü işlemlerini bilgi-
sayar üzerinden yapabileceğini vurgulayan Hisar-
cıklıoğlu, şirket kuruluşlarında da eskiden kapı kapı
dolaşan üyelerin, şimdi tek odadan kuruluş işlem-
lerini tamamlayabildiğini anımsattı.

"681 bin firmaya kefil olduk"

Üyelerinin kredi kullanabilmesi konusunda da
gerekli yardımı yaptıklarını, Van'da üyelerin yüz-
de 50'sine kefil olduklarını anlatan Hisarcıklıoğ-
lu, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de düşük faizli, faizsiz ve kefil ol-
duğumuz firma sayısı 681 bin. Böyle bir kurum var
mı? Daha bize 'ne iş yapıyorsunuz' diyorlar. 2017
başında Cumhurbaşkanımızla ekonomi şurası
yaptık. Cumhurbaşkanımıza, 'istihdam üzerin-
deki vergi yükünde dünya şampiyonuyuz' dedik

ve indirilmesini istedik. Cumhurbaşkanımız içi-
mizden gelen biri olduğu için pazarlıksız bir şey
vermiyor. 'Tamam yardımcı olayım ama siz ne va-
dedeceksiniz? Yeni istihdam yaratın.' dedi. Bir bu-
çuk milyon istihdam yarattık. Dünyada bunu ba-
şaran başka bir ülke yok. Van'da toplam 26 bin
istihdam sağlandı. Van istihdam artışında Türki-
ye 9'uncusu oldu. Bu yılbaşında Cumhurbaşkanı-
mızla ödül törenini yaptık ve istihdamda teşvik-
lerin devamını istedik. Bu yıl içinde istihdam et-
tiğimiz her bir kişiye vergi vermeyeceğiz. Bin 603
lira asgari ücreti net ödeyeceksin verginin tama-
mını devlet ödüyor. Bu müthiş bir reform."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı en-
deksinde 60. sırada yer aldığını ve bunun kendi-
lerine yakışmadığını kaydederek, Türkiye'nin son
çeyrekte büyümede dünya şampiyonu olduğunu,
bunun girişimciler sayesinde gerçekleştiğini
belirtti.

Van Fen Lisesi Yaz ayında açılıyor

Hisarcıklıoğlu, Van’da yapımı devam eden
TOBB Fen Lisesi ve Yurdunun Yaz döneminde bi-
teceğini belirtti. 

Van Tso Yöresel Ürünlere sahip çıktı 

Hisarcıklıoğlu, Van Tso Yöresel ürünlerin coğ-
rafi işareti konusunda büyük bir çalışma yaparak
4 ürünün tescilini gerçekleştirdi.  Sıra da otlu pey-
nir  var. Kısa süre de Otlu Peynirinde tescilini ger-
çekleştireceklerine inanıyorum dedi. 

Biriken Vergi Borçları konusunda büyük
çaba gösterdik

Van’ın biriken vergi borçları konusunda Van Ti-
caret ve Sanayi Odasının talepleri doğrultusun-
da Milletvekilleriyle, Bakan yardımcısıyla birlik-
te hükümet nezdinde girişimlerde bulundukları-
nı ifade eden Hisarcıklıoğlu,  Biriken vergi borç-
larını 60 ay taksitle ödeme imkanı sağladıklarını
belirtti.  

Çağrı merkezi büyük başarı 

Van’da çağrı merkezi kurulması için büyük çaban
sarf eden Van Ticaret ve Sanayi Odasının başarı-
lı olması ve 700 kişiye istihdam sağlanmasına kat-
kı sunması bizler için gurur vesilesi. 

Üyelerin sorunlarının takipçisiyiz 

Van’da ekonomik faaliyet gösteren Van Tso üye-
lerinin yaşadığı sorunların çözümü noktasında
Oda Başkanımız gece-gündüz demeden bana ula-
şır. Bende sorunun çözümü noktasında elimden
gelen ne varsa yaparım. 

Necdet TAKVA TOBB nezdinde önemli gö-
revler alıyor 

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Nec-
det TAKVA, TOBB nezdinde çok önemli görevler-
de yer alıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Konsey Üye-

liği ve Türkiye Fuarlar Komitesi üyeliğinde bulun-
ması bizler için önemlidir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bir başa-
rısı varsa o başarı Oda ve Borsa başkanlarına ait
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa
Başkanlarıyla bir ve beraberiz. Allah hepsinden
razı olsun dedi. 

Programda konuşma yapan Van Valisi Murat
Zorluoğlu, Van’ın gelişimi ve kalkınması için ya-
pılan çalışmalara değindi. 

Zorluoğlu, Van’a ilk geldiği dönemde Van Tica-
ret ve Sanayi Odası Meclis toplantısına katıldım.
Toplantıda Oda Başkanı Necdet Takva ve Mec-
lis üyeleri tarafından bana kentin genel durumu
ve projeler hakkında bilgiler aktarıldı.  Bu bilgi-
ler ilerleyen zaman da çok işime yaradı dedi. 

Van’da güzel şeyler olduğunu anlatan Vali Zor-
luoğlu, bizler burada sizlerle birlikte güzel şey-
lerin artmasını ve uzun sürmesini sağlamak için
çabalıyoruz. Tekstilkent 60 Milyon TL ödenekle
inşa edildi. Tekstil kentte 11 işletme faaliyet gös-
teriyor.  Şu anda1600 insanımız çalışıyor. 2018 yılı
sonu itibariyle 2500 kişi çalışıyor hale gelecek
dedi.

Van’ın önemli bir potansiyeli olduğunu ifade
eden Vali Zorluoğlu, Van Shopping Fest kent eko-
nomisi için önemli bir çalışma. Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası İran ile ilişkilerin gelişmesi noktasında
önemli çalışmalar imza attı. Bu yıl 700 Bin yabancı
turistin ilimize gelmesi için çalışmalarımız devam
ediyor. Kültür Bakanımız gerçekleştirdiğim görüş-
mede Turizm sezonunun Van’dan start almasını ta-
lep ettim. Kültür Bakanımız Van’a üç müjde ile be-
raber gelecek dedi. 

Van’a kütüphane kazandırılması için proje ça-
lışmalarının devam ettiğini belirten Vali Zorluoğ-
lu, Tiyatro alanında Kültür merkezinin de hayata
geçeceğini belirtti. 

Çevre Yolu konusunda yoğun şekilde çalı-
şıyoruz

Zorluoğlu, Hafta sonu Ulaştırma Bakanımız
Van’a geliyor. Yakın sürede çevre yolu konusun-
da önemli gelişmeler sağlayacağız. 

Stadyum eksik kalan hizmetlerden biri 

Stadyum konusunun Deprem sonrasında eksik
kalan hizmetlerden biri olduğuna ifade eden Zor-
luoğlu, kısa sürede olumlu gelişmelerin sağlana-
cağını ifade etti. 

Konuşmasının sonunda gün boyu gerçekleşen
etkinliklerden dolayı teşekkürlerini ileten Van Va-
lisi Murat Zorluoğlu, ümit ediyorum Van yakın za-
man da hak ettiği noktaya gelecek dedi. 

Program sonunda Van Valisi Murat Zorluoğlu ile
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na plaket tak-
dim edildi. 

VAN TSO’NUN ÇALIŞMALARI
DÜNYA STANDARTLARINDA
Van Ticaret ve Sanayi
Odası ev sahipliğinde Oda-
Borsa Müşterek Toplantısı
gerçekleştirildi. Yoğun
katılımın olduğu programa
Van Valisi Murat
Zorluoğlu, TOBB Başkanı
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda
ve Borsa Başkanları,
Kadın Girişimciler ve
üyeler katıldı.  

TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

Paris’te, Londra’da bir oda
nasıl hizmet veriyorsa, Van
Ticaret ve Sanayi Odası ’da

aynı kalitede hizmet veriyor. 

Hisarcıklıoğlu, Bütün dünyada
bütün otellerde nasıl yıldız
uygulaması varsa, Odalar

arasında da bu şekilde hizmet
kalitesine göre standartlar

var.Bize bağlı olmayan uluslar
arası bağımsız denetleme

kurumları odaları denetlerler.
Van Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye’ de sayılı A Sınıfı
Akredite odalardan biri.

Paris’ te,  Londra’ da bir oda nasıl
hizmet veriyorsa, Van Ticaret ve

Sanayi Odası ’ da aynı kalitede
hizmet veriyor. Buradan

kendileriyle gurur duyduğumu
ifade etmek istiyorum.  Zaten

Van’ a da birincilik yakışır.  

Murat
Zorluoğlu

Necdet
Takva

Enver

Memduhoğlu

M. Rifat
Hisarcıklıoğlu



Kurumunuzu ve sizi biraz ta-
nıyabilir miyiz?

Fidem Aile Danışma Merkezi, ka-
dın girişimci Fidan AKIN DEMİR
tarafından bölgemizde bir ilk ola-
rak Van ilinde açılmış bir merkez-
dir. Ben Esma KAYAKESER Mer-
kez Müdürü ve Aile Danışmanı ola-
rak görev yapmaktayım. İstanbul
Bilim Üniversitesi Psikoloji me-
zunuyum. Yüzüncü Yıl Üniversite-
sinden 450 saatlik Aile Danışman-
lığı Eğitimi aldım. Bölge Eğitim
Hastanesinde ve Cerrahpaşa Tıp
Fakültesinde de belirli bir süre
staj yaptım. 

Suzan AKDAĞ kurumumuzda
Sosyolog ve Meslek Elamanı ola-
rak çalışmaktadır. Uzman Klinik
Psikolog Yağmur ÇAPA staj eğiti-
mine başlamış olup Aile Danış-
manlığı eğitimini tamamladığında
Klinik Psikolog ve Aile Danışma-
nı unvanı ile hizmet vermeye baş-
layacaktır. Talep ve ihtiyaç geldik-
çe tam zamanlı ve yarı zamanlı
personeller ile hizmet ağımızı ge-
nişletmeyi düşünüyoruz. 

İşinizi özetle anlatabilir misiniz?

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı-
nın 04.09.2012 tarih ve 28401 sayı-
lı Resmi Gazetede yayınlanan Aile
Danışmanlığı Yönetmeliği usulle-
rine uygun olarak 28.12. 2017 tari-
hinde Van Aile ve Sosyal Politika-
lar İl Müdürlüğü’nün onayı ile res-
mi bir unvan kazandı. 07.02.2018 ta-
rihinde geniş katılımlı bir çalışma
ile kamuoyuna tanıtıldı. Merkezi-
mizde Bireysel psikolojik danış-
manlık, evlilik ve çift danışmanlı-
ğı, çocuk ve ergenlere yönelik psi-
kolojik danışmanlık, psikolojik
testler ve kurumsal eğitimler gibi
hizmetleri vermekteyiz. 

Sizden nasıl destek alabiliriz?

Aile bir toplumun en küçük yapı
taşıdır. Hızlı teknolojik çağda ne
yapacağını bilmeyen bir anne
baba kuşağıyız. Boşanma ve aile
içi şiddetin yaygın olduğu bu sü-
reçte aile ve aile fertlerine yöne-
lik hem koruyucu hem de önleyi-
ci tedbirler geliştirmek koruyucu
ruh sağlığı hizmetleri açısından
önemlidir. İllaki patlak veren bir
sorunun olması gerekmemekte
bir sıkıntıyı hissettikleri an bile

bize gelerek alternatif çözüm ge-
liştirilebilir ve önceden tespit ve
savunma mekanizması geliştiril-
mesi noktasında danışmanlık hiz-
metleri almak merkezimizde
mümkün olmaktadır.  Çünkü biz in-
sanların objektif bakış açısı geliş-
tirmesi için buradayız. İnsanlar ar-
kadaşları ile de konuşup dertleşe-
bilirler ama bilimsel bakış açısı bi-
zim objektif yaklaşmamızı sağlıyor.
Ayrıca insanlar arası sorunlarda iki
tarafın bakış açısını değerlendire-
rek çözüm üretmeye çalışıyoruz. 

Farkındalık ve alternatifler kazan-
dırmak adına hizmet veriyoruz. İn-
sanlar sorunu beklemeden kendi-
lerini kötü hissettikleri andan iti-
baren bize ulaşabilirler. Çiftler ara-
sında evlilik öncesi, evlilik sırasın-
da ve sonrasında yaşanabilecek
iletişim problemlerinin çözümü

noktasında destek vermekteyiz. 

Bunların dışında eğitim danış-
manlığı hizmetimiz var. Sınav kay-
gısı, sınav motivasyonu, derse
adaptasyon konularında da hizmet
vermekteyiz. Çocukların okula
başlama çağı, başlangıç sonrası
yaşanan olumsuzluklar ve diğer
negatif durumlarda çözüm alterna-
tifleri geliştirmekteyiz. Tabi bu
sorunların bir seansta çözülmesi
mümkün değil ancak kısa süreli
geliştirilmiş teknik ve yaklaşımlar-
la bu sorunları ortadan kaldırmak
için destek hizmeti sağlıyoruz. 

Hizmetlerimizin fiyat standardı
ile ilgili belirli taban ve tavan fiyat-
larımız var ancak gelen müşterile-
rimize her türlü destek olmaya ça-
lışıyoruz. İnsanlarımız genelde
yüksek maliyetli olduğunu düşüne-
rek bu gibi yerlere korkarak ge-

liyor. Ancak bu kaygılardan kurtul-
maları gerekiyor. Sağlık ve huzur
her şeyden önce geliyor bu nok-
tada biz insanlarımızın gelir düze-
yini bildiğimiz için ona göre fiyat
politikası geliştirdik. 

Van’ın profili nedir?

Genelde çiftler arası iletişim so-
runlarına çok sık rastlıyoruz. Ayrı-
ca danışanlarımızın çoğu kadındır.
Kadınlar erkeklerin onları anlama-
dıklarını belirtiyor ve evlilik ilişki-
sinde erkeklerin kendileri kadar
sorumluluk almadığından şika-
yetçi oluyorlar. İletişim sorunları,
cinsiyet rolleri, çalışan kadın, ço-
cukların okul dönemi sorunları, er-
genlerle baş etme, boşanma süre-
cini atlatma sorun alanlarında ail-
evi problemleri sayabiliriz. 

Evlilik sorunlarının varlığı mutsuz

olacağımız anlamına gelmemek-
tedir. Bu noktada çözüm odaklı ol-
mak,  öfke kontrolü sağlanmak ve
işbirliği içerisinde problem çözme
becerileri geliştirmek anlamın-
da aile fertlerinin bilgi ve beceri
düzeylerini geliştirme gayreti için-
de oluyoruz. 

Son olarak huzur ve sağlığın her
şeyden önce geldiğini belirterek
insanlarımızın bu noktada mutla-
ka psikolojik destek almaları ge-
rektiğini düşünüyoruz. Ortamımız
son derece temiz, güvenilir ve se-
vecen olup, kendini iyi hissetme-
yen ve psikolojik destek isteyen
herkese kapımızın sonuna kadar
açık olduğunu ifade etmek istiyo-
rum. Son olarak Van Ticaret ve Sa-
nayi Odasına bu röportaj imkânı-
nı sağladığı için teşekkürlerimi su-
nuyorum.  Haber: Mahmut EŞUT

Van’da ilk Aile Danışma Merkezi Fidem Aile Danışma Merkezi Müdürü
Esma KAYAKESER ile merkezin çalışmaları hakkında röportaj yaptık. 
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İş dünyası ile ilgili amaçlarının genç-
leri cesaretlendirmek olduğunu be-
lirten Görmen, “Kurulumuz Van için

kendine görev edinmiş, Van için buna ben-
zer çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda değer
verdiğimiz konulardan biri de rol model ol-
maktır. Çünkü girişimcilerimiz için, gençle-
rimiz için çok önemli bir konu, cesaret ver-
me açısından, vizyon geliştirme açısından.
O nedenle bu tür aktivitelerimiz devam
edecek. Çok uzatmak istemiyorum. Sözü de-
ğerli konuşmacı Tarkan beye bırakıyorum”
dedi. 

GURUR VERİCİ BİR FAALİYET
Bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Necdet Takva da, Tarkan Ka-
dooğlu’na dair övücü sözler söyledi. 

Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür eden
ve düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu
ifade eden Takva, şunları aktardı:

“Bir süre önce Genç Girişimciler Kurulu bir
etkinlik yapmak istediklerini söylediler.
Tarkan beyin de ismini doğrudan söyleyin-
ce, ben de cep telefonundan bu kadar rahat
bir iletişimle kendisinden ricada bulun-
dum, bizi kırmadılar, bu gün aramızdalar.
Genç Girişimciler Kurulu başarılı bir perfor-
mansla işlerini yürütüyorlar. Kadın Girişim-
ciler Kurulumuzun da geçenlerde bir etkin-
liği oldu, bu anlamda yarış halindeler. Tar-
kan bey ve arkadaşlarını gördüğümüz zaman
yönümüzü bulma konusunda önemli bir
motivasyon elde ediyoruz. Türkiye’nin iş dün-
yasının önemli aktörlerinden bir tanesi. TÜ-
SİAD içinde de bizleri temsil etmesinin
önemli bir karşılığı var. Bizler de Van TSO
olarak Genç Girişimciler Kurulumuzun bu
faaliyetine ev sahipliği yapmış olmak adına
gurur verici bir faaliyet olarak değerlendi-
riyorum. Ben başta Tarkan Kadooğlu ol-
mak üzere bu etkinliğe katılımınızdan dola-
yı hepinize çok teşekkür ediyorum.”

DENEYİMLERİNİ ANLATTI
Konuşmaların ardından TÜRKONFED’e

dair sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. 

Daha sonra söz alan TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, özel yaşa-
mı ile iş yaşamından örnekler vererek de-
neyimlerini aktardı.

Şırnak Cizre doğumlu olduğunu ve iş haya-
tı ile ilk kez uşkun satarak tanıştığını söyle-
yen Kadooğlu, daha sonra giderek babası-
nın çalıştığı işlerde aktif olarak yer aldığını
ifade etti.

TEK YOL SAMİMİYET  
Aile şirketi olduğu için zaman zaman sıkın-

tılar yaşasa da daha sonra verdiği güven sa-

yesinde holdingin başına geçtiğini anlatan
Kadooğlu, şöyle dedi:

“Şu anda geldiği nokta Türkiye’de 110
tane dağıtım firması var. Biz onuncu sırada-
yız. Şu anda 405 tane akaryakıt istasyonu, 120

tane de LPG istasyonu olmak üzere 530’un
üzerinde bayiimiz var. Denizin ortasında li-
man yaptık ve şu anda dünyaya petrol satı-
yoruz. Ve geldiğimiz noktada, bu devlerin
içerisinde, bunun tek sebebi var; paramızın
varlığı değil, samimiyet. Karşıya güven ver-

mek. Karşının sorununu kendi sorunumuz
gördüğümüz içindir değerli arkadaşlar.”

GELENEKLERE DİKKAT ÇEKTİ
İşinde ilerlemek isteyenlerin geleneklere

sırt çevirmemesi ve doğal davranması ge-
rektiğini söyleyen Kadooğlu, “Biz bir aile şir-
ketiyiz. Holdingin başında ben varım, peder
başımızdan eksik olmasın, onun tecrübesin-
den yararlanıyoruz. Türkiye’de biri bir şey
yapınca birden anasını babasını atasını
unutuyor. Bizi biz yapan değerlerimizdir. Örf
adet gelenek ve göreneklerimizin hiç biri-
ni unutmamız gerekir.” diye konuştu. 

“DEDİKODU İYİ BİR ŞEY DEĞİL”
Toplumsal yapımızda dedikodunun bü-

yük kayıplara yol açtığını da anlatan Kado-
oğlu, şunlara dikkat çekti:

“Bir de eğer dedikodularla uğraşmasak, bir-
birimizin ayağını kaydırma peşinde olmasak,
hepimiz birbirimize destek olursak inanın
Van’da çok büyük iş insanları, siyasetçi, aka-
demisyen çıkar. Bazı insanlar üç kuruş ka-
zanınca doğduğu memleketi unutuyor, unut-
mayacağız arkadaşlar. Kendini bir anda
sosyetenin içindeymiş gibi his ediyor, o ka-
dar sırıtıyor ki arkadaşlar, insanlar o kadar
orada onlara gülüyorlar ki, anlatamam.”

Programın açılışında konuşan Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Eren
Görsel Görmen, düzenledikleri etkinliğin amacına ilişkin bilgi verdi. 
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Kadooğlu Deneyimlerini Anlattı
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VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz
Karaman, Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Metin Abi, Van TSO Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcı Faruk Biner ve Tarım İl
Müdürlüğünde Uzman Yüksek Ziraat Mü-
hendisi Yusuf Taşkın’dan oluşan bir heyet-
le çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 

VOTAŞ  Heyeti sektörde söz sahibi olan iş-
letmelerin bulunduğu İzmir’de Hayvancılık,
Meyvecilik, Yem Bitkileri alanlarında çalış-
malar yaparken, firmalarda modern üretim
teknikleri konusunda uzmanlardan yeni fi-
kirler aldılar. 

VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Metin Abi, Hayvancılık, meyvecilik, Yem
bitkileri sektörlerinin Merkezi haline gelen
İzmir ve yöresine bir çalışma ziyareti ger-
çekleştirdiklerini belirterek ‘Sektörün mer-
kezi haline gelen İzmir’de farklı tesislerde
incelemelerde bulunduk. Sektörde söz sa-
hibi olan firmalar da üretim tesislerini gez-
dik. Uzmanlardan yeni fikirler aldık, kendi
potansiyelimiz hakkında görüş alıverişinde
bulunduk’ şeklinde konuştu. 

VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Metin Abi, Gezinin ilk gününde süt üre-

timi sektöründe en önemli tedarikçi ve
danışmanlık firmalarından biri olan TE-TA
firması ile sütçülük ve besilik üzerine görüş-
meler yaptıklarını ifade ederek  ‘Burada
üretim tesislerini gezdik, ertesi gün Türki-
ye’nin fidan üretiminin yüzde 65’ini elinde
bulunduran Ödemiş Bademli bölgesinde
özellikle bölgemizde çalışmalar yapan bir-
kaç fidan üretim ve danışmanlık firması ile
görüşmeler yaparak bölgemiz iklim ve top-
rak şartlarına uyum sağlayabilecek ve en iyi
verim verebilecek meyve fidanlarını değer-
lendirdik. Fidan işletme alanlarını ve o böl-
gede kurdukları modern bahçeleri gezdik.
Daha sonraki gün İzmir ili Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği Merkezlerinde Uzman
ve Veteriner hekimleri ile görüşmeler yap-
tıktan sonra birliğin Tire ve Ödemiş’teki Da-

mızlık Düve Üretim Mer-
kezlerini ziyaret ettik. Fo-
ça’daki Simental ve Hols-
tein damızlık düve dene-
yimi olan bir işletme ile

görüşmeler gerçekleştirdik’ dedi.

Metin Abi,  yaptıkları tüm görüşmeler ve iş-
letme ziyaretleri neticesin de VOTAŞ işlet-
memizde önümüzdeki dönemde;

1. Mevcut devam eden besi üretimimizin
kapasitesini artırarak kesintisiz bir şekil-
de üretimi devam ettirmeyi

2. İlk etapta minimum 100 baş gebe düve
almak suretiyle süt işletmemizi aktif hale
getirerek buradan elde edilecek yeni dü-
velerle işletme kapasitesini hızlı bir şe-
kilde arttırmayı

3. Mevcut 250 dönüm verim alınamayan
elma bahçesinin sökülerek yerine mo-
dern yarı bodur ve bir kısım deneme
amaçlı tam bodur meyve bahçesi tesis et-
meyi 

4. Yem bitkileri üretim alanlarını önümüzde-
ki süreçte gerek kendi işletmemiz gerek-
se bölge ihtiyaçları göz önüne alınarak çok
daha verimli bir şekilde değerlendirmeyi

5. Gerek kendi işletmemiz gerek çevre-
mizde üretilen sütlerin işlenerek daha
yüksek katma değerli ürünlerin üretil-
diği bir süt işletme tesisi kurmayı plan-
lıyoruz.

VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Metin Abi, büyük potansiyele sahip
VOTAŞ İşletmesini uzmanların desteği ile
önümüzdeki süreçte bölgede önemli bir
marka haline getirmek için çalıştıklarını
belirterek ‘Yaptığımız çalışma ziyaretin-
de gezdiğimiz işletmelerden edindiğimiz
deneyim ve tecrübelerden sonra VO-
TAŞ potansiyeli ile çok önemli bir üretim
merkezi olacaktır. Hayvancılık, meyveci-
lik, Yem bitkileri alanında bölgede lider
bir kuruluş ve ilimizin en önemli marka-
sı yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz’ dedi. 

VOTAş’TAN iDDiALI HAZIRLIK
Van Büyükşehir Belediyesi’ nden
ihale ile devr alınan VOTAŞ,
halka arz edilmesi ile yeni bir
başlangıç yapmak istiyor. Yeni
seçilen VOTAŞ Yönetim Kurulu
şirketi ulusal bir marka
getirmek için kolları sıvadı. Bu
amaçla Türkiye’ de örnek teşkil
edecek işletmelere ziyaretler
gerçekleştirirken, iyi
uygulamaları Van’ da uygulamak
üzere çalışmalar yapıyor.

Ulusal bir marka haline getirmek için kolları sıvadılar

Ziyarette bir değerlendirmede bulunan Ela-
zığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris
Alan, Elazığ TSO’nun Kardeş Oda Projesi

kapsamında girişimlerini devam ettirdiğini ve bu
kapsamda bölgenin en güçlü odalarının başında
gelen Van TSO ile bu konuyu değerlendirdikleri-
ni ifade etti. Alan, “Van Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanımız Sayın Necdet Takva ile TOBB çatısı altın-
da ve bölge istişare toplantılarında her zaman bir
araya gelerek bölgemizin müşterek sorunlarının
çözümün noktasında ortak akılda buluşuyoruz. Böl-
gemizin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü
ile birlikte üyelerimizin de ticaretlerini geliştirme
ve işbirliklerini artırma noktasında Elazığ Ticaret
ve Sanayi Odası olarak bir takım programlar ve zi-

yaretler yaparak Kardeş Oda protokollerini artır-
mak istiyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odamız böl-
gemizdeki en güçlü odalardan biridir. Her iki oda
da TOBB akreditasyon sisteminde yer almakta ve
bu sistemin öngördüğü şekilde odalarla işbirlik-
lerinin artırılmasını arzu etmektedir. Sayın Başka-
nımızla bu konuları ve genel anlamda ülkemizin
ve bölgemizin içinde bulunduğu gündemle ilgili
görüş alışverişinde bulunduk. Son derece yarar-
lı bir ziyaret oldu. Sayın Başkanımıza gösterdikle-

ri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

"İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASINI ÖNEMSİYORUZ"
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Takva da,

Alan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı-
mız Sayın İdris Alan’ı bugün Odamızda ağırlamak-
tan çok büyük bir mutluluk duyduk. Bu tür ziyaret-
lere ve işbirliklerine bölge olarak çok ihtiyacımız
var. Elazığ ve Van iş dünyası arasında müşterek

projeler ve işbirliği her iki ilin ticari ve ekonomi-
sini olumlu yönde etkileyecektir. Bu hususta Kar-
deş Oda statüsünde her türlü işbirliğine hazırız.
Zaten Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi
TOBB öncülüğünde özellikle bölge sorunlarının tes-
piti noktasında sürekli işbirliği içindeyiz. Bu anlam-
da Kardeş Oda protokolü kapsamında çok daha
etkili faaliyetler ve projeler yürütebileceğimize ina-
nıyorum. Bu konuda teknik olarak ne yapılabilir hu-
susunda ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları
yapacaklardır. Ben bu önemli adımı atan Sayın
Alan’a teşekkür ediyor, kendisini bugün Odamız-
da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan görüşmeye Van TSO Meclis Başkan Yar-
dımcısı Bülent Harman ve Meclis Üyesi Yusuf Ko-
nak’da katıldı. 
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ELAZIĞ iLE VAN TSO işBiRLiĞi iÇiN iLK ADIM ATILDI
Van TSO ve Elazığ TSO işbirliği ve ortak projeler geliştirmek üzere bir araya geldi.
Bu amaçla Van’a gelen Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Van Ticaret
ve Sanayi Odası’nda Başkan Necdet Takva ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeye
Van TSO Meclis Başkan Yardımcısı Bülent Harman ve Meclis Üyesi Yusuf Konak’da
katıldı. Görüşmede bölgenin iki güçlü odasının işbirliği ele alındı.



Van ilinin en tanınmış hay-
vansal ürünü otlu peyni-
rin geçmişi eski çağlara

dayanıyor. Evliya Çelebi´nin se-
yahatnamesinde de adı geçen
otlu peynir, Van ve çevresinin
yanı sıra ülke genelinde bilinen
geleneksel lezzetler arasında
yer alıyor. Koku ve lezzet açısın-
dan öteki peynirlerden çok fark-
lı olan otlu peynir, koyun sütü,
özel peynir mayası ve yaylalar-
dan toplanan dağ nanesi, kekik,
sirmo (yabani sarmısak), mendo,
çaşur gibi otlar kullanılarak üre-
tiliyor.

Üretim aşaması zahmetli ve sa-
bırlı bir uğraşı gerektiren otlu
peynir, Van ve çevresindeki kır-
sal yerleşim bölgelerinde bir-
çok ailenin en önemli geçim
kaynağını oluşturuyor. Kadın
emeğiyle yapılan otlu peynir, ilk-
bahar ve yaz mevsiminde köyler-
deki kadınların en önemli uğra-

şı olarak öne çıkıyor. Otlu peynir
denilince akla ilk önce Görentaş
geliyor. Van Otlu peyniri içerisin-

de önemli bir marka haline gelen
Görentaş peynirinin neden bu ka-
dar tercih edildiğininim hikaye-

sini dinledik.   

Van merkezden yola çıkarak 70
km’ ye yakın bir uzaklıkta olan
Çatak ilçesine bağlı Görentaş kö-
yüne doğru yol alıyoruz Abalı
ve Kızıltaş mevkileri civarına
geldiğimizde, birbirine paralel
yükseltiler içerisinde, belirle-
miş olduğumuz istikamete doğ-
ru ilerliyoruz. 

Yaklaşık 900 yıldır bir yaşam
alanı olarak anılan Görentaş köyü
civarında yüksek yaylalar ve
dağlar karla kaplı bir şekilde ba-
harın gelmesini beklercesine
hafiften erimeye yüz tutmuş ve
ılık bir atmosfer içerisinde karşı-
lıyor bizleri. 

Köy muhtarı, Bahri Caniş hafif
bir tebessüm içerisinde karşılı-
yor bizleri. Bizdeki selamlaşma
ve samimiyeti görünce sıcak bir
merhaba ile buyur ediyor evine.
Sıcak bir çay ve güzel bir sohbe-
tin ardından köy meydanına doğ-
ru ilerliyoruz. Peyniri ile meş-
hur olan Görentaş köyü sakinle-
ri doğal yöntemler ile hayvan
besiciliği yapmakta ve elde ettik-
leri süt ile otlu peynir üretmekte-
ler. 

Köy meydanında köyün birçok
yaşlısı ve kadını ile peynir üzeri-
ne bir söyleşi yapıyoruz. Peynirin
soframıza gelene kadar hangi
aşamalardan geçtiğini, nasıl bir
emekle hazırlandığını teyzeleri-
mizden dinliyoruz. Sirmodan,
mendiye, siyabodan, helize kadar
toplanan otlar ve şifalarını sıralı-
yorlar. Sonra sütün sağılması ve
mayalanmasını anlatıyor teyzele-
rimiz. Erkekler her ne kadar
sohbeti sabote etmeye çalışıp
kendileri anlatmaya çalışsa da,
kadınlar emeklerini kimseye ye-

dirmek istemiyor. Hani nakış na-
kış anlatılır ya kadın emeğini, işte
tıpkı öylecesine peyniri, beyaz
sütü ve emeği anlatıyor teyzeler,
sanki canlı canlı yaşıyormuş gi-
bisine. 

2017 yazından kalma toprağa
gömülmüş ve küp peyniri olarak
adlandırdığımız tadı ve aroması
kekik kokan el emeği göz nuru
peynirlerinden ikram ediyorlar
bizlere. Mevsim her ne kadar kış
olsa da samimi sohbet ve ikram-
lar sıcak bir ortam oluşturuyor ve
sohbete devam ediyoruz. 

Mayıs ayında yaylaya çıkıldığı-
nı ve koyunlarının yeşil meralar-
da ve yükseltilerde yedikleri bin
bir çeşit otun sayesinde kaliteli
süt ürettiklerini kaydediyorlar. İlk
sağımın ardından peynir yapma
aşamasına başladıklarını belirti-
yorlar. Tabi olmazsa olmaz men-
di, siyabo, heliz, sirik, pivazoj ve
punkun toplanma ve kıvama ge-
tirilme aşamasını dinliyoruz. Bir
türkü gibi anlatıyor kadınlar tüm
bu süreçleri. İnsanın o mevsim
Görentaş’da olası geliyor. 

Hemen hemen her evde peynir
yapıldığını belirtiyorlar. İnsanın
aklından peynir atölyesi Gören-
taş demek geliyor. Samimi bakış-
ların ve güzel anlatımların içinde
zamanımız doluyor ve Gören-
taş’ı terk edip Çatak’a doğru yol
alıyoruz.

Derin yükseltiler, sıralı dağlar
ve tehlikeli virajları geçerek
Kani Spi suyunun önünden geli-
yoruz. O da baharı bekliyor. İklim,
kadın, adam, çocuk ve tüm eko-
sistem baharı bekliyor. Ceviz
ağaçları henüz filiz tutmamış.
Arı kovanları arılarını bekliyor… 

Dünyanın hemen hemen her yerinde
yemekler yapılıyor. Bunları farklı kılan
pişirme, hazırlama, saklama teknikleri. Elbette
ki en önemlisi de o bölgeye ait yöresel tadlar.
Van'ın otlu peyniri de böyle bir özelliğe sahip.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

ÇATAK - GÖRENTAŞ
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Eğer şaşırmanı sağlayacak bir yer
varsa orası da Karadağ’dır. Balkan Ya-

rımadası’nın küçük ve dağlık ülkesi, Ad-
riyatik Denizi’nin kıyısında yükseliyor ve
neredeyse 700.000 kişilik bir nüfusa
ev sahipliği yapıyor. Çok büyük bir yer
olmasa da, görülecek kültürel noktala-
rı ve muhteşem doğasıyla bu eksikliği-
ni fazlasıyla gideriyor. En iyi yönü mü?
Bütün bunları keşfetmek için sadece bir-
kaç gün yetiyor.

Karadağ 2006’da Sırbistan’dan bağım-
sızlığını kazandı ve o zamandan beri se-
yahat dünyasında önemli bir yer edin-
di. Kotor Körfezi’nin etkileyici manzara-

larından İşkodra Gölü’nde tekne gezin-
tilerine ve Podgorica’nın gece hayatına,
bu yükselen yıldızın sahillerinde görü-
lecek yerler ve yapılacak şeylere dair
en iyi ipuçlarımız seni bekliyor.

Kotor’un kedileri ve fiyortları
Bir Unesco Dünya Mirası Alanı olan ve

her bir sokak köşesi insanı büyüleyen
Kotor, Karadağ sahilinin incisidir. Dağ-
lara inşa edilmiş surları ve kırmızı kire-

mitli çatılarıyla, bu peri masalı diyarı ulus-

lararası yolcu gemilerinin ve Hırvatistan

çevresindeki tur şirketlerinin gözdele-

ri arasında yer alıyor, bu yüzden burayı

herkesten önce görmek istiyorsan ace-

le etmelisin.

Sırtını Boka Kotorska’nın (Kotor Körfe-

zi) kıyısındaki fiyort benzeri bir araziye

dayamış Kotor bir zamanlar Adriyatik De-

nizi’nin en işlek limanlarından biriydi; gü-

nümüzde ise burası Karadağ sahilinin en

iyi korunmuş kasabalarından biridir.

Dar sokaklarda romantik gezintilerin

keyfini çıkarıp, manzaralı bir tırmanışla

şehir surlarına çıkarak nabzını hızlandı-

rabilir veya San Giovanni Kalesi’ne tır-

manarak körfezin nefes kesici manza-

ralarına ulaşabilirsin.

Perast: insan yapımı adalar ve yerel mutfak
Boka Kotorska, Avrupa’nın en güneyin-

deki fiyordu olarak anılıyor ve tartışıla-

bilir olsa da Karadağ’ın en büyüleyici tu-

ristik yeridir. Bölgede tarih ve kültür açı-

sından zengin sayısız tarihi kasaba var

ama bunlar arasında en iyi korunmuş ola-

nı, Kotor’dan arabayla sadece 20 daki-

ka uzaktaki Orta Çağ kasabası Pe-

rast’tır. Sadece bir ana caddeye sahip

çok küçük bir yer olsa da, Perast’ta pek

çok tarihi kilise ve saray bulunuyor.

Hiç vakit kaybetmeden Hotel Con-

te’nin içindeki Conte Restaurant’ın de-

niz kenarındaki bölümüne uğrayarak,

komşu kasaba Njeguši’de üretilen nje-

guši sir (peynir) ve njeguši pršut (jam-

bon) gibi yerel Karadağ spesiyallerini

tadabilirsin.

Manzaralı bir kültürel başkent
Körfezin kalabalığından uzakta mü-

kemmel bir kaçış noktası olan Çetine,

Karadağ’ın eski kraliyet başkentidir ve

zengin bir tarihe ve önemli geçmişini

yansıtan bol sayıda kültürel mekâna sa-

hiptir. 15. yüzyılın sonunda Lovćen Da-

ğı’nın eteğine kurulan şehir, o günden

bu yana Karadağ’ın kültürel kalbi hali-

ne geldi. Ülke tarihinin antik zamanlar-

dan 20. yüzyılın sonuna kadarlık bölümü-

nü sergileyen dört müze ve iki galeriden

oluşan ülkenin en önemli müzesi Kara-

dağ Ulusal Müzesi de bu şehirde bulu-

nuyor.

Ayrıca, Çetine doğa âşıklarının da

mutlaka görmeleri gereken yerlerden

birisi. Burası, çevredeki dağların, Kotor

Körfezi’nin ve hatta güneşli günlerde İş-

kodra Gölü’nün nefes kesici manzarala-

rını sunan muhteşem Njegoš Mozolesi’ni

ve Lovćen Ulusal Parkı’nı ziyaret etmek

için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Karadağ’ın Miami’si
Tekrar sahile doğru yöneldiğinde,

Çetine’nin yaklaşık 30 kilometre uzağın-

da, Karadağ’ın en çok ziyaret edilen tu-

ristik yeri Budva’yı bulacaksın. Kara-

dağ’ın Miami’si olarak bilinen bu popü-

ler sahil şehri, hem plaja gitmeyi seven-

lere hem de bar müdavimlerine hitap

ediyor. Ancak Budva’da bundan çok

daha fazlasını bulacaksın.

Balkan Yarımadası’nın yükselen yıldızı
Karadağ’ı tanımaya hazırlan. Kotor’un
fiyortlarından Ülgün’ün taş döşeli
caddelerine, Karadağ sahilindeki gizli
harikaları keşfet.

Dağlık Cennet: KARADAĞ

Gezi



VAHŞİLER
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Dram ,  Macera ,  Western

Yönetmen: Scott Cooper

Oyuncular: Christian Bale,  Rosamund
Pike,  Wes Studi,  Jesse Plemons,  Adam
Beach

Senaryo: Scott Cooper,  Donald Stewart

FİLM ÖZETİ:

Savaş ve şiddetin etkisiyle karakteri sertleşmiş
olan ABD süvari subayı Blocker'a, bir Cheyenne
savaş şefi ve ailesinin Montana'daki kabile toprak-
larına geri dönüş yolculuğunda eşlik etme görevi
verilir. Blocker hayatı boyunca içinde yaşadığı şid-
det dolu hayattan yorgun düşmüş olsa da bu gö-
rev onun için oldukça zor olacaktır; zira eşlik et-
tiği şef yıllar boyunca en büyük düşmanlarından
biri olmuş ve birçok arkadaşının hayatını ellerin-

den almıştır. Ancak kayıplar konusunda şef de en
az Blocker kadar payına düşeni almıştır. Tehlike-
li topraklardan yola çıkarak, çoğunlukla düşman
kabileler, küçük asker grupları ve Cheyenne ka-
bilesinin yaşadığı vahşi ancak etkileyici batıya doğ-
ru ilerleyen kafile bu yolda birçok zorlukla karşı-
laşacaktır. Zorluklar arttıkça, Blocker emirlerini
yerine getirirken kendi bağnazlığıyla yüzleşme-
ye mecbur kalırken, bu yolculuğa bir de ailesinin
bir baskında katledildiğine tanıklık eden cesur bir
dul kadın da dahil olur...

FİLM ÖZETİ:
Bir trafik kazasının travmasını atlatmaya çalışan iç mi-
mar Kerem’in şifacı bir kadın ve köylülerle geçirdiği
arınma sürecinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Ça-
ğan Irmak üstleniyor. Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hi-
lal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş'ın oyuncu kad-
rosunda yer aldığı filmin senaryosu da Çağan Irmak'a
ait. 

K
it
ap
K
it
ap
K
it
ap

KİTAP ÖZETİ:

Acıyı gördüm. Gözlerinin ortasında bir
çiçek gibi büyüyen irisin önce ağır ağır
büzülmesini, ardından çığlık gibi ansızın
patlamasını gördüm. Titreyen dudaklar,
bal mumuna dönüşen yüzleri, çöken ya-
nakları, irileşen elma-
cık kemikleri-
ni, birer mağa-
ra gibi derinle-
şen göz çukur-
larını, kurumuş
ağızların içinde
pelteleşen dille-
ri gördüm.

Anladım ki
benliğimizin far-
kına vardığımız
an, acının pençe-
sinde kıvrandığı-
mız andır.

Çığlık değil, ür-
periş değil, evet,

nereden geldiğini bilmediğim o vahşi inil-
tiyi kalbimin derinliklerinde duydum.
Soluksuz kaldım, boğazım kupkuru, alnım
ateşler içinde, tuhaf bir hülyaya kapılmı-
şım gibi sürüklendim o dipsiz boşlukta.
Hayatın en karanlık sırrıyla yüzleştim.

Karanlığın her aşamasından geçtim,
akan kanın sesini duydum, ölümün serin-
liğini damarlarımda hissettim.

Geçmişin kamburunu çoktan söküp at-
tım sırtımdan.

İnsanın insanı öldürdüğü o
ilk ânı gördüm, katilin zafer
haykırışını, kurbanın korku
çığlığını işittim.

Her an uyanmaya hazır o
muhteşem dürtüyü bastır-
mak, insanlığın en masum
haline, en saf doğasına dön-
memek için yıllarca ihanet
ettim kendime. Kendimle
birlikte bütün dünyayı da
kandırdım. Neredeyse ba-
şaracaktım ama bırakmadı-
lar, benim adıma onlar öl-
dürmeye başladılar.

İşte bu yüzden geri dön-
düm...

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI
YAZAR: AHMET ÜMİT
YAYIN EVİ: EVEREST YAYINLARI

Çocuklar Sana Emanet

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018

Yapımı: 2018 - TÜRKİYE

Tür: Dram ,  Gerilim

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Engin Akyürek,  Şerif Sezer,  Hilal
Altınbilek,  Birsen Dürülü,  Osman Alkaş

Senaryo: Çağan Irmak

Kiracılık ne zor şey değil mi? Yaşayan
bilir...
Ya tuttuğunuz evi bir başka aile ile de
paylaşmak zorunda kalırsanız?..

Felaket... Ne olacak şimdi? Kim gide-
cek?.. Kim kalacak?..
Peki ya bu durumun sorumlusuna ne
olacak?..

Gül URGAN

Doğukan ÖZMAN

Zeynep YALÇIN GÖREN

Muharrem DALFİDAN

Nedim SALMAN

GÖSTERİM YERİ: 

VAN DEVLET TİYATROSU

TİYATRO

Tek Daire İki Aile

Yazan: 

Burak AKYÜZ

Yönetmen: 

Şirin ERGÜVEN
HAMŞİOĞLU

Ayın Sözü

M. Luther King

Bir sorunu çözmenin

en iyi yolu nedenini yo
k

etmektir. 

Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlat-
tığı istasyonun birkaç ay içinde geze-
genimize düşmesi bekleniyor. Avrupa
Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıkla-
mada Tiangong-1'in gezegenimize dü-
şeceği olası tarihler paylaşıldı. ESA'ya
göre, Tiangong-1 17 Mart 21 Nisan ta-
rihleri arasında Dünya'ya çarpacak.

Geçtiğimiz haftalarda Tiangong-1'in
tahmini düşüş enlemleri belirlenmişti.

Buna göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43
Güney enlemleri arasına düşecek.
Amerikan Uzay Gözetim Ağı tarafından
yapılan açıklama çok geniş bir alanı
kapsıyor.

Her ne kadar belirtilen bölgelerde ya-
şayan insan nüfusu az olsa da tehlike
oldukça büyük. Zira uzay istasyonun bir
yerleşim birimine isabet etmesi bir fe-
lakete yol açabilir.

Tiangong-1 Dünya’ya düşecekTEKNOLOJi
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Adım Günışığı Suh, Zonguldak doğum-

luyum aslen Tunceliliyim ancak babamın gör-
evinden dolayı 2 yaşımda iken Van’a geldik ve
üniversiteye gidene kadar Van’da yaşadım bu
sebeple kendim için fahri Vanlı diyebilirim. İlk,
Orta ve Lise öğrenimimi Van’da, Üniversiteyi ise
İstanbul’da tamamladım. Eğitim hayatım bitik-
ten sonra tekrar Van’a dönerek burada hizmet
vermek istedim. Yaklaşık 3 yıldır eczane ecza-
cılığı yapmaktayım.

Mesleğinizin gerektirdikleri
sorumluluklar nelerdir?

Nihayetinde yarı resmi bir sağlık kuruluşuyuz.
Bu açıdan öncelikli hedefimiz topluma nitelik-
li ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak. Has-
taların mağduriyetini asgariye indirgemek, has-
talıklarıyla ilgili kafalarındaki soru işaretlerine
ve kaygılarına olabildiğince cevap olmak ve en
önemlisi ilaçların akılcı kullanımını sağlayabil-
mek öncelikli sorumluluklarımız diyebilirim.

Öte yandan eczacıların bir takım tali sorumlu-

lukları da vardır, bu da Eczacının “Mahallenin
Aydını” olmasından gelir. Eczaneler müdavim-
lik üzerine kurulu işletmeler olduğundan, bulun-
dukları mevkide ikame edenlere yalnızca sağ-
lık anlamında değil, yaşamın birçok alanında da-
nışmanlık hizmeti sunarlar. Bu eczacıların kaçı-
nılmaz olarak yüklendiği bir misyondur.

Tüm bunları birleştirince eczanelerin salt bir
ticarethane, eczacının da salt bir tacir olmadı-
ğı ortaya çıkıyor. Bu açıdan biz eczacıların, mes-
leğimizin bu karakterini hiç unutmamamız ge-
rekiyor. 

Bu mesleğe ulaşmak için neler yaptınız?
Lise yıllarında eczacı olmak aklımda yoktu.

Sınav sonrası karar verdim. Okul sürecim bi-
raz uzun sürdü ama sonunda bitirebildik.
Okul yıllarında farklı çalışmalarım oldu. Ama
şimdi düşününce mesleğimi icra etmekten ötü-
rü mutluyum.

Eczane tasarımınızda ki farkın
nedenini öğrenebilir miyiz?

19. yüzyıl ve 20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar
eczanelerin çoğu bu şekilde tasarlanmış olup,
dekorasyonlarda ahşap malzeme ve koyu ton-
lar kullanılmaktaydı. Avrupa’da halen örnekle-
ri var; Fransa, İngiltere ve Küba’da benim ecza-
neme benzer eczaneler görmek mümkün. Ülke-
mizde ise ekseriyetle kırmızı-beyaz temalı ec-
zaneler mevcut. Fakat şu anda benimsenen bu
eczane imajının çok eski bir geçmişi yok, son
70 yıldır bu yönde bir eğilim var. Oysa Cumhu-
riyet döneminin ilk yıllarında ülkemizde de ec-
zane tasarımlarında pastel renkler ve ahşap kul-
lanılmış. İstanbul’da bu tip eski eczaneler halen
var. Ben geçmişin estetiğini daha çok seven biri
olarak tercihimi bu vintage tarzdan yana kullan-
dım. Tabi İngiliz estetiğine olan hayranlığımın
da büyük etkisi olduğunu itiraf etmeliyim.

Öte yandan değişmeyen tek şeyin değişim ol-
duğu gerçeğinin farkında olan biri olarak Van
için güzel bir yenilik olacağını düşündüm. 

Van’ın hasta profili nedir?
Hastalıkların birçok sebebi vardır; beslenme

alışkanlığı ve iklim de bunların en önemli sebep-
lerindendir. Biz tıp biliminde buna epidemiyo-
loji diyoruz. Bu bağlamda Van’ı değerlendirirsek
karşılaştığımız hastalıkların başında diyabet, tan-
siyon ve kolesterol gelmekte. Zira kırmızı et ve
yağ tüketimi toplumda çok yaygın. Ha keza Ek-
mek ve Şeker kullanım oranı da aynı şekilde. Bu
tip beslenme alışkanlıkları bir araya geldiğin-
de yukarıda saydığım kronik hastalıkların teza-
hür etme olasılığı maalesef çok yüksek. Ayrıca
karasal iklim şartları ve mevsim geçişleri nede-

niyle solunum yolu enfeksiyonları oranı da olduk-
ça yüksek denebilir.

Son olarak, dünyanın her yerinde artış göster-
diği gibi bölgemizde de artış gösteren psikolo-
jik rahatsızlıkları ekleyebiliriz. Modernizm ve
kentleşmeyle birlikte toplumun kaygıları da art-
tı. Geçmişte yaşam basitti, toplum kendine ye-
terli ve mikro seviyede bir ekonomiyle yaşamı-
nı idame ettiriyordu. Hırs, rekabet, başarısızlık,
güvensizlik gibi kaygılar zamanımıza göre kıyas-
lanamayacak ölçüde azdı. İnsanların temel
ekonomik geçim kaynağı tarım ve hayvancılık-
tı. Tüm bunların yanında doğa da bu kadar tah-
rip edilmemişti, tabiatı ile yediğimiz besinler,
soluduğumuz hava vs. çok daha nitelikliydi. Oysa
şimdi her şey çok daha komplike ve yorucu.
Mevcut dünya düzeni kapitalizm ve kapitalizmin
en önemli yapısal özelliği rekabet. İnsanlar ha-
yatın her alanında bir birleri ile rekabet halin-
deler, çalışma hayatından tüketime, kültürden
sağlığa kadar her alanda. Son tahlilde yarış ha-
linde bir toplumun ferdi olan her birey zihnen
oldukça yıpranmakta ve bu da psikolojik rahat-
sızlıklara yol açmakta. Ama Vanlıların tüm bun-
lara rağmen mizahı hayatlarından eksik etme-
diklerini belirtmeliyim bu açıdan Vanlılar çok
şanslı. 

Son olarak kapı önünde ki hayvan
besleme kapları dikkatimizi çekti ve
nedenini sorduk?

Günışığı Suh; Bu şehrin simgesi kedi ama dı-
şarıda sokak hayvanı görmek mucize diyebili-
riz.  Maalesef ilimizde sokak hayvanları fazlasıy-
la eziyete uğruyor. Unutmayalım dünyanın ikti-
darı biz insanoğlunda olabilir fakat dünyanın zil-
yetlik hakkı sadece bize ait değildir. Bitkiler, hay-
vanlar ve biz insanlar hepimiz bu dünyanın or-
tak sahipleriyiz.

Kapının önüne koyduğum kedi evi ve beslen-
me kaplarıyla, öncelikli olarak bulunduğum mev-
kideki sokak hayvanlarının yaşamsal ihtiyaçla-
rını bir nebze de olsa gidermeyi amaçladım. İkin-
cil olarak ise belki örnek teşkil eder diye düşün-
düm. Zira çok zor değil, her esnaf ya da her ma-
halle sakini kapısının önüne bir tas su koyabi-
lir ya da yemek artıklarını bir kaba koyup sokak
hayvanlarının ulaşmasını sağlayabilir. Bu in-
sanlar için oldukça basit ama hayvanlar için ya-
şamsal bir eylem. Minik dostlarımızdan merha-
metimizi eksik etmeyelim.

Son olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası’na rö-
portaj yapma nezaketini gösterdiği için çok te-
şekkür ediyorum. Daha sağlıklı bir yaşam,
daha doğa dostu bir Van dileğimle saygılarımı
sunuyorum.

Röportaj: Mahmut EŞUT

Öncelikli hedefimiz
topluma nitelikli ve

güvenilir bir sağlık hizmeti
sunmak. Hastaların
mağduriyetini asgariye
indirgemek, hastalıklarıyla
ilgili kafalarındaki soru
işaretlerine ve kaygılarına
olabildiğince cevap olmak...

Karşılaştığımız
hastalıkların başında diyabet,
tansiyon ve kolesterol gelmekte.
Zira kırmızı et ve yağ tüketimi
toplumda çok yaygın. Ha keza
Ekmek ve Şeker kullanım oranı
da aynı şekilde. 

Bu şehrin simgesi kedi
ama dışarıda sokak

hayvanı görmek mucize
diyebiliriz.  Maalesef ilimizde
sokak hayvanları fazlasıyla
eziyete uğruyor. Unutmayalım
dünyanın iktidarı biz
insanoğlunda olabilir fakat
dünyanın zilyetlik hakkı
sadece bize ait değildir. 

TOPLUMA NİTELİKLİ VE GÜVENİLİR SAĞLIK
HİZMETİ SUNMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın, vatandaşlara ulaştırılmasını
sağlayan, kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin
ayrılmaz bir parçası olan eczacılığı, İlimizde farklı bir bakış açısıyla özveri ve gayret
içerisinde sürdüren Günışığı Suh ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Şeyda
Karaman
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Modernizasyonu devam eden sınır
kapısındaki son durum hakkında

yetkililerden bilgi alan Bakan Tüfenkci,
kapı inşaatını hızlı bir şekilde bitirerek Tür-
kiye'nin büyüklüğüne, azametine ve geldi-
ği noktaya layık bir hale getirmek istedik-
lerini belirtti.

Bakan Tüfenkci, Kapıköy'ün Van'a ve Tür-
kiye'ye yakışan bir yapı olması için hiçbir
şeyden kaçınmamaları talimatı verdiğini
vurgulayarak, "Burayı transit geçişlere de
açacağız. Bununla birlikte Van'ın ticareti de
farklı noktaya gelir. İran tarafı da karşıda
Hoy ve Razi yolunu yapıyor. İki ülke de esa-
sında bir irade birliği var. Bir an evvel bi-
tirilmesi noktasında da biz üzerimize dü-
şeni yapalım" dedi.

En Hızlı Şekilde Bitirmeliyiz
Kapının ülkenin güvenliği ve prestiji açı-

sından çok önemli olduğuna dikkati çeken
Bakan Tüfenkci, "El birliğiyle hepimiz ba-
kanlık olarak biz, valilik, büyükşehir bele-
diyesi,  yüklenici firma olarak sizler ve GTİ
hep beraber bir araya gelip bunu hızlı şe-
kilde yapmamız lazım." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci,  büyükşehir belediyesi-
nin insanların rahat geçebilmesi için mu-
cur ve asfalt çalışması yapması talimatı ver-
diğini vurgulayarak,  Pazar günü olmasına
rağmen insanların giriş yaptığını ifade
etti ve şöyle devam etti:

"Daha önce yol böyle de değildi. Aske-
ri alandan yol sağlanması vasıtasıyla yar-
dımcı oluyorlardı. Yeni binamız yapılınca
sıkıntılar ortadan kalkacak. Tüp geçit
olacak ve insanlar kar yağdığında da ıs-
lanmadan geçebilecekler. Bu kapı bitene
kadar bizim hem Türk vatandaşlarımızın
hem de İranlı vatandaşların geçişlerinde

o kolaylığı ve rahatlığı sağlamamız lazım.
Sizlerden ricamız o. O tedbirleri alacak ve
kolaylaştıracak sahadaki sizler olacaksı-
nız. Sizlerin bunu en kısa zamanda yapma-
nız lazım. Buradaki personellerin biraz
daha özverili olması gerekiyor, gerekirse
takviye de yapabiliriz."

Bakan Tüfenkci, pazar günleri kapıyı
aksam 9'a kadar çalıştırmaları gerektiği-
ni kaydederek, bu konuda güvenlik önlem-
lerinin alındığının altını çizdi.

Kapı 24 Saat Çalışacak
Nevruz boyunca kapinin en az 21.00'a ka-

dar çalışmasi gerektiğini dile getiren Ba-
kan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İran'daki meslektaşımızla konuştuk.
Cumhurbaşkanımız huzurunda söz ver-
dik burayı sonrasında 24 saat çalıştıraca-
ğız. Esendere'de, Gürbulak'ta 24 saat ça-
lışıyoruz. İnşallah Kapıköy'de de 24 saat ça-
lışacağız. Şu anda öğrendiğim 3,5-4 gibi ka-
panıyor. Kapı kapanınca insanlar girip çı-
kamıyor. İran tarafı da buna razı kendile-

ri bize söylüyorlar. Giriş çıkışları İran tara-
fı da biz de biraz daha esnetelim. Bu süreç-
te, nevruz süresinde insanlar biraz daha ra-
hat etsinler."

Bakan Tüfenkci'ye, Gümrük ve Ticaret Ba-
kan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Valisi ve

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat
Zorluoğlu, Bakanlık Müsteşarı Cenap Aşcı,
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Ku-
rulu Başkani Arif Parmaksız ve Van Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Tak-
va da eşlik etti.

BAKAN TüFENKCi'DEN 
KAPIKÖY’E ZiYARET

Bakan Tüfenkci, "Kapıköy’ ü transit geçişlere de
açacağız. Bununla birlikte Van'ın ticareti de farklı
noktaya gelir. İki ülke de esasında bir irade birliği

var. Bir an evvel bitirilmesi noktasında da biz
üzerimize düşeni yapalım" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Kapıköy Sınır Kapısı'nda

incelemelerde bulundu.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Bakan Tüfenkci, “İran'dakimeslektaşımızla konuştuk.Cumhurbaşkanımız huzurundasöz verdik burayı sonrasında 24saat çalıştıracağız. Esendere'de,Gürbulak'ta 24 saat çalışıyoruz.İnşallah Kapıköy'de de 24 saat
çalışacağız.”

KAPIKÖY 7/24
ÇALIŞACAK
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