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Van Ticaret ve Sanayi
Organ Seçimleri Meclis
Başkanı ve Başkanlık Divanı
seçimleri ile sona erdi. 

VAN TSO’dan Bölge Çıkarması
Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni seçilen Yönetim
Kurulu, Meclis üyelerinden ve Genel Kurul Delegelerinden
oluşan  heyet;  Tatvan,  Muş,  Bingöl,  Elazığ,  Malatya,
Adıyaman,  Diyarbakır  ve  Batman  Ticaret  ve  Sanayi
Odalarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 
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YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER
• Necdet TAKVA 
(Yönetim Kurulu Başkanı)

• Faruk BİNER
• Metin ABİ 
• Diyaeddin ALTINDAL
• Ömer İNANÇ
• Şefik EREN     
• Murat BEYAZ
• Fevzi ÇELİKTAŞ
• İlhan KAYA
• Veysel PARİN
• Ekrem BAYTAR
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Nisan’da gerçekleştirilen Van
Ticaret ve Sanayi Odası Organ
seçimlerinde Necdet TAKVA

ve ekibi güven tazeledi. 19 Meslek
grubunun 14’ü kazanma başarısı
gösteren Takva, yaptığı ilk açıkla-
mada; Odamız üyelerine teşekkür
ediyorum. Seçim öncesinde söyle-
diğimiz gibi Van TSO Türkiye’nin
en iyi çalışan odalarından biridir.
Üyelerimizde aldıkları hizmetten ve

yaptığımız çalışmalardan memnun
olduklarını bizleri destekleyerek
gösterdiler. Yeni dönemde çalışma-
larımız artarak devam edecek
dedi. Takva; Bugün itibari ile artık
seçimi geride bıraktık. Hep birlik-
te çok daha fazla çalışmalıyız. Biz
üyelerimize, kentimize söz verdik.
Çok çalıştık, bundan sonra daha
aynı heyecanla çalışmalara devam
edeceğiz dedi. 

Ziyaretler esnasında yeni seçi-
len yönetim kurulları tebrik

edilirken; bölgesel sorunların
çözümleri doğrultusunda ortak
hareket edilmesi, Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliğinde bölge-
sel temsiliyetin işbirliği içerisin-
de sağlanması ile ekonomik ve
sosyal konular üzerine istişareler-
de bulunuldu. SAYFA 2’DE

TAKVA, “HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

VAN TSO BAŞKANI
NECDET TAKVA
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Z
iyaretler esnasında yeni seçilen yönetim
kurulları tebrik edilirken; bölgesel sorun-
ların çözümleri doğrultusunda ortak ha-

reket edilmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinde bölgesel temsiliyetin işbirliği içe-
risinde sağlanması ile ekonomik ve sosyal ko-
nular üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ziyarete; Van Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyeleri,
Ömer İnanç, Metin Abi, Ekrem Baytar, Şefik
Eren ve Fevzi Çeliktaş, Meclis Üyesi ve
TOBB Genel Kurul Delegeleri Yusuf Konak,
Hasan Aslan, Müslüm Erbay ve Kadri Salaz
katılım sağladılar. 

Bölgesel Temsiliyet İçin Ortak Yürümeliyiz

İlk olarak Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası
ziyarete edilerek Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Cengiz Şahin, Meclis Başkanı Rıdvan
Kökel ile görüşme sağlandı. Cengiz Şahin yap-
tığı açıklamada Van Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın ziyaretinden çok memnun kaldıklarını,
etkinliklerde işbirliği içersinde hareket edi-
lirse bölge menfaatleri açısından büyük ka-
zanımlar elde edileceğini kaydetti. 

Eski Devlet Bakanlarından Edip Safter
Gaydalı’nında hazır bulunduğu görüşmede;
Gaydalı, birlikten kuvvet doğacağını belirte-
rek Tatvan ve Van’ın birbirine en yakın
önemli noktalar olduğunu kaydederek, böl-
gesel kalkınmanın en önemli yolunun etkin
iletişim ile başarılabileceğini ifade etti.

Desteğimiz Tamdır! Çıktığın Yol doğrudur!

İkinci ziyaretini Muş Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’na gerçekleştiren Van TSO heyeti, burada
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç ve Mec-
lis Başkanı Talip Devrim tarafından çok sıcak
karşılandı. Meclis Başkanı Talip Devrim yap-
tığı açıklamada; Necdet Takva’nın çıktığı yo-
lun çok doğru bir yol olduğunu, genç ve di-
namik bir kişilik olduğunu belirterek Van gibi
büyük bir kente önemli katkılar sağlayacağın-
dan şüphesi olmadığını kaydetti. 

Takva ilk Adımı attı! Bize de desteklemek düşer!

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Ayas, Başkan Yardım-
cısı Nizam Böçkün ve Ilıcalar Belediye Baş-
kanı Mehmet Akif Günerigök ile bir araya ge-
lindi. Ayas, yaptığı açıklamada; “Sayın Takva
ilk adımını attı bize de desteklemek düşer,
çünkü Necdet Takva bizim için çok kıymet-
lidir.  Önemli oda ve borsalar içerisinde Van
TSO ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ziyaret-
ten oldukça memnunum, birlikte hareket ede-
rek tecrübelerimizi kentimiz ve bölgemiz
menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalı-
şacağız.” Dedi.

Van ve Elazığ işbirliği içinde 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde
ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Tavuş ve Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ile
bir araya gelindi. Mustafa Tavuş yaptığı
açıklamada Elazığ her zaman Van ile dostluk
ve işbirliği içinde olacağını dile getirerek, iki

ilin ekonomik performansların bir
birine yakın olduğunu odalar
arası işbirlikleri sayesinde daha
güçlü bir lobi ve güçlü bir temsi-
liyetin gerçekleşebileceğini kay-
detti.

Aynı Kültür ve benzer ekonomiler ile
aynı gemideyiz!

Malatya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı ziyaretinde ise Yönetim Kuru-
lu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğ-
lu ve Meclis Başkanı Hasan Öz-
kan ile bir araya gelindi. Sadıkoğ-
lu yaptığı açıklamada;” aynı kül-
türün insanlarıyız ve her şeyi-
miz birbirine benziyor. Ortaklıklarımızı ve zi-
yaretlerimizi artırır ve dertlerimizin çözümü
noktasında birlikte mesai harcanırsa, önem-
li gelişmeler yaşanılabileceğini kaydetti.

Takva’yı çok seviyoruz! Geçmişte olduğu gibi ge-
lecekte de önemli işler yapacağına inanıyoruz!

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ziya-
retinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Uslu ile bir araya gelindi. Uslu, yaptığı açık-
lamada; Van TSO heyetinin bu ziyaretinin
çok kıymetli olduğunu dile getirerek, daha
sık görüşmeler yapılırsa bölge lobisinin
daha iyi işleri birlikte başarabileceğini ifa-
de etti. Uslu, Necdet Takva’nın bölge için
çok önemli bir değer olduğunu, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde yer
alan tüm odalar içerinde Van TSO ve Nec-
det Takva’nın çok kıymetli bir yere sahip
olduğunu kaydetti. Uslu, birlik ve bölgesel
temsiliyet için her zaman istişare halinde
olunacağını kaydetti.

Van ve Diyarbakır hep iletişim halinde olmalı!
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ziyare-

tinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya
ile bir araya gelindi. Takva yaptığı açıklama-
da ziyaretten çok memnun kaldıklarını ifade
ederek, iki oda başta olmak üzere bölge oda-
ları ile sürekli bir araya gelinmesi gerektiği-
ni ilk adımı Van TSO’nun atmasından çok
memnun kaldıklarını ve benzeri görüşmele-
rin giderek artması gerektiğini kaydetti. 

Oda olarak birlikte hareket etmek isteriz. 
Son olarak Batman Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir
ve Meclis Başkanı Sadreddin Ekinci ile bir
araya gelindi. Demir yaptığı açıklamada ziya-
retten dolayı duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, Necdet Takva ile önemli bir hukuk-
ları olduğunu ve Takva’nın Doğu ve Güney-
doğu Anadolu için bir şans olduğunu ifade
etti. Demir, “zaman zaman Sayın Takva ile is-
tişare halindeyiz. Ve tüm samimiyetimle ko-
nuşmak gerekirse Batman ve Van TSO’nun
ortak hareket etmesi için her türlü işbirliği-

ne hazırım. İfadelerini kullandı. 

Etkin iletişim ve işbirliği bölgemizin tek kurtu-
luş yoludur!

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Necdet Tak-
va ise; tüm ziyaretlerde etkin iletişim
ve işbirliklerinin artırılması konula-
rını gündeme getirdi. Takva, ilerle-
yen zamanlarda bölgedeki diğer
ilerlide ziyaret edeceklerini belirt-
ti. 

Bölgesel temsiliyetin işbirliği ile
çözülebileceğini belirten Takva,
tüm oda ziyaretlerinde etkin iletişim

sağlanabilmesi için oda başkanlarına öneri-
lerde bulundu.

Takva, yaptığı açıklamalarda, odalar arasın-
da müşterek toplantıların hızlanması için
bir program hazırlayacaklarını, ortak meclis
toplantıları ile bölgedeki tüm oda ve borsa-
lar ile bir araya geleceklerini kaydetti. Bölge-
deki işadamlarının bölgesel pazarlara erişi-
mi noktasında meslek odalarına büyük görev
düştüğünü belirten Takva, Van TSO olarak bu
konuyu kendileri için büyük bir ödev olarak
gördüklerini özellikle farkındalığın artırıl-
ması ve ikili iş görüşmelerinin sürekli hale ge-
tirilmesi için odalar arası müşterek kurullar
geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacak-
larını kaydetti. 

Kardeş oda protokolleri ile görüşmelerde
sıklığın artırılabilmesi için kısa vadede adım-
lar atılacağını belirten Takva, ziyaretler esna-
sında tüm oda başkanlarına tebrikte buluna-
rak, Van TSO ev sahipliğinde yapılacak böl-
ge odaları müşterek toplantısında kendileri-
ni Van’a davet edeceğini kaydetti. 

VAN TSO’DAN
BöLGE
ÇIKARMASI

Van Ticaret  ve Sanayi Odası’nın  yeni  seçilen
Yönetim Kurulu, Meclis üyelerinden ve Genel
Kurul Delegelerinden oluşan heyet; Tatvan, Muş,
Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve
Batman  Ticaret  ve  Sanayi  Odalarına  bir  dizi
ziyaret gerçekleştirdi. 
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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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Tek listenin yarıştığı seçimde Meh-
met Yasin Ertürk Van Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın 14. Dönem Meclis

Başkanlığına seçildi. Meclis Başkan Yar-
dımcılığına Turan Avci ve Murat İrez,
Meclis Katip Üyeliğine de Mehmet Faruk
Altınal seçildi.

Van TSO Meclis’i üç gündem maddesi ile
toplandı. En kıdemli Üye olan Şükrü Üzal
başkanlığında toplanan meclis, açılış ve
yoklamanın ardından Meclis Başkanlığı ve
Divanı seçimlerine geçildi. Meclis Toplan-
tısına katılan tüm üyelerin oyunu alan
Mehmet Yasin Ertürk, 14. Dönem Van TSO
Başkanlığına seçildi.

Yapılan Seçimlerin ardından kürsüye çıkan
Van TSO Yeni Dönem Meclis Başkanı Meh-
met Yasin Ertürk, Meclise hitaben yaptığı
teşekkür konuşmasında  Bugün yine sizle-
rin teveccühleri ile Meclis Başkanlığı gör-
evine de bizleri uygun gördünüz, ben Mec-

lis divanımız adına hepinize şükranlarımı su-
nuyorum. Değerli Meclis Üyeleri, 7 Nisan iti-
bari ile hepimiz kendi meslek gruplarımız-
dan seçilerek burada görev almış bulunu-
yoruz. Bundan sonra hepimiz bu çatının al-
tında görev ve sorumluluk bilinci ile hare-
ket ederek öncelikle kendi meslek grupla-
rımızda yer alan sektörlerin, daha sonra ken-

tin bütün sorunları ile ilgili olarak yoğun me-
sai harcamak zorundayız. İlimizin önemli
ekonomik ve sosyal sorunlarının olduğu he-
pimizin malumudur. Bizlere düşen bundan
sonraki süreçte bu sorunlar ile ilgili olarak
birlikte hareket ederek çözüm üretmek ola-
caktır. Ticaret ve Sanayi Odaları her geçen
gün olağan yaşamanın tüm alanlarında yer

almaya başlamışlardır. Hamdolsun ki Oda-

mız bugün Türkiye’nin A Sınıfı akredite ol-

muş az sayıdaki Odalarından biridir. Kendi

camiası içinde hatırı sayılır Odalardan biri

olduğunu gururla görmekteyiz. Hepimize dü-

şen bu başarı çıtasını daha da yukarı çıkar-

mak olmalıdır. Dedi. 

Van Ticaret ve Sanayi Organ Seçimleri Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimleri ile sona erdi. 

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

VAN TSO’DA MECLİS BAŞKANI
M.YASİN ERTÜRK OLDU
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D
oğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuar-
ları arasında yer alan DATAF gün geçtikçe büyümeye
devam ediyor. Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Baş-

kanı Süleyman Güler, bölgenin en büyük fuarını düzenleme-
nin sevincini yaşadıklarını belirterek, fuarda 121 firmanın ürün-
lerini sergilediğini aktardı. Güler şöyle konuştu: "İlk fuarımı-
zı yaptığımızda bugün salonda bulunan kişi kadar bir katılım
vardı. Biz o zaman inanmıştık fuarımızın büyüyeceğine. Bu-
gün bölgenin en büyük fuarı haline gelmişiz, bunun gururu-
nu yaşıyoruz. Fuarımıza ulusal ve genelde 121 firma katılım
gösteriyor. Bu firmaların yüzde 70'i il dışından gelen firmalar-
dır dedi.

ASLAN: TARIM ÜLKESİYİZ 
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan

ise, tarımın ülke ve ilin ekonomisine olan etkisine dikkat çe-
kerek şunları söyledi: "Tarım işsizlik sorununun çözümü için
fevkalade önemlidir. Bu ülke her şeye rağmen halen tarım
ülkesidir. Bu nedenle destekler, özelleştirmeler, kredi faiz-
leri çiftçimizin durumu göz önünde bulundurularak yapılma-
lıdır. Geleceğimiz güçlü tarım ekonomisine bağlıdır. Bilim-
sel ölçüler içinde yapıldığında ülke kalkınmasında büyük bir
etkisi olacaktır. Suni gübre kullanımının maliyeti yüksektir,
bu nedenle doğal gübrenin de artık yakacak olarak kullanıl-
masına son verilmesi sağlanmalıdır. Tohum ıslahı şarttır. Ma-
kineleşme geliştirilmelidir. Çiftçi ürettiği malını zarar etme-
den satabilmelidir. Burada destekleme alımlarının önemi bü-
yüktür.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zor-
luoğlu ise, yaptığı konuşmada Van'ın tarım ve hayvancılık açı-
sından önemine değinerek, şunları söyledi: "Açılışını yaptı-
ğımız her fuar ilimizin, bölgemizin hizmet sektörünü, sanayi-
sini, tarımını, hayvancılığını adeta bir can boyu bulduğunu ve
bu sektörlerde yeni bir ivme kazandırdığını ifade etmek is-
terim. İlimiz tarım ve hayvancılık bakımından bölgesinde ve
ülkemizde önemli bir merkez. Bilhassa küçükbaş hayvan, ko-
yunculuk noktasında zaman zaman yüzde 10'a varan önem-
li bir merkez. Türkiye'de koyun varlığının yüzde 8'i şu anda
ilimizde. Yine Türkiye'de toplam mera varlığının yüzde 10'u
sadece Van ilinde. Yem bitkileri bakımından çok bereketli
topraklara sahibiz. Yonca üretiminde yüzde 20'lerde. Bütün

bunlar ilimizi çok önemli bir hayvancılık merkezi haline ge-
tiriyor dedi. 

Fuar açılış kurdelesinin kesiminin ardından katılımcılar, fuar
alanın gezdi. Açılışa; Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek,

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı Başkanı Adnan Demir, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Van Organize Sanayi Böl-
gesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan ile kurum kuruluş temsil-
cileri ve çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen ve dört gün süren "Doğu
Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" büyük ilgi gördü. 

8.  DOĞU ANADOLU TARIM HAYVANCILIK VE GIDA FUARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

VAN TSO’DAN HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET
Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu, yeni dönem çalışmaları için

başarılar dileyerek, hayırlı olsun dilek-
lerini iletti.

Necdet Takva ziyaret sonrası yaptığı
açıklamada değerlendirmelerde buluna-
rak şunları kaydetti: “Bugün 42 kişilik
meclis heyetimizle Sayın Başkanımızı zi-
yarete geldik. Rifat Beyin enerjisine ye-
tişmek bizim için onur ve gurur verici bir

süreç. Biz Van TSO olarak geçmiş dö-
nemde birlikte çalışma imkanı bulduk ve
Sayın Başkanın vizyoner çalışma anlayı-
şı içerisinde bizlerde kendimizi yenile-
meye ve bu performansa yetişmeye
adadık. Oldukça başarılı bir süreç geçir-
dik. Yeni dönemde de Sayın Başkanımı-

zın görevine devam etmesi yönündeki
bağlılığımızı ve desteğimizi kendisine
bildirme fırsatı bulduk. Umuyor ve dili-
yorum ki önümüzdeki süreçte TOBB sa-
dece Türkiye için değil, dünyada da ya-
kalamış olduğu vizyoner yaklaşımı ve
performansını üst düzeylere taşıyacak-

tır. Bizlerde bu camianın birer üyesi ola-
rak Sayın Başkanımızın öncülüğünde
sadece ülkemiz için değil ama dünyada-
ki ekonomik gelişmeleri ve entegrasyo-
nuna katkı sağlayacak bir anlayışı ken-
disine deklare ettik. Kendisine teşekkür
ediyorum”.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, beraberindeki
heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ nu makamında ziyaret etti. 

ASLAN: TARIM üLKESiYiZ 



�  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

7 Nisan’da yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerin-
den sonra üyelerin oyları ile ikinci dönem Başkanlığa seçilen

Takva, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Nisan’da
yapılan AK Parti Kongresi programına katıldı. 

Van’ın öncelikli sorunu olan Vergi meselesini hazırladığı rapor-
la Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunan Van TSO
Yönetim Kurulu Başkanı bu konuda bir iyileştirme beklediklerini
iletti. Ayrıca Çevre Yolu, Van Gölü’nün arıtma tesisleri, Kuzey Van-
gölü Demiryolu Hattı, İran’ın kendi Vatandaşlarının yurt dışına çı-
kış harçlarını yükseltmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanını bil-
gilendiren Takva, hazırlanmış detaylı raporu sundu. 

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Cumhurbaşka-
nı ile görüşmesini değerlendirerek “Sayın Cumhurbaşkanımızın Van
programında kendisi ile görüşme fırsatı bulduk. Burada Van’ın ön-
celikleri konusunda kendilerini bilgilendirdik. Detaylı rapor sun-
duk. Van’ı her platformda anlatmaya, kentimizi marka şehir yapmak
için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Van’a
ilgisi bizleri mutlu etmiştir” ifadesini kullandı. 

BAŞKAN TAKVA, KENTiN SORUNLARINI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A AKTARDI
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet
Takva, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ ın Van programı
sırasında kendisi ile görüştü. 

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın ça-
baları ile daveti ile Van’a gelen

CMC kuruluşu Van’a kurduğu çağrı mer-
kezi ile bölgedeki gençler için önemli bir
istihdam merkezi oluşturdu.

Türkiye çapında 11’inci çağrı merkezi-
ni Doğu Anadolu’nun en büyük şehri
Van’da yaklaşık 10 milyon TL yatırımla
hizmete açan Vodafone, yeni çağrı mer-
kezi yatırımıyla, bölgesel kalkınmanın de-
vamlılığının sağlanmasına ve istihdamın
artırılmasına katkıda bulunmayı hedefli-
yor. Yaklaşık 380 kişinin görev yaptığı ve
istihdamın yüzde 64’ünü kadınların oluş-
turduğu Vodafone Van Çağrı Merkezi,
bölgede yaşayan genç nüfusun kariyer
ve gelecek hedeflerini hayata geçirme-

sine de destek olacak. 

Vodafone Van Çağrı Merkezi, Ekonomi

Bakanı Nihat Zeybekci, Van Büyükşehir

Belediye Başkanı ve Valisi Murat Zorlu-

oğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman

Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu

Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafo-

ne Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcı-

sı Emre Ergun ve CMC Türkiye Genel

Müdürü Aytaç Aydın’ın katılımlarıyla dü-

zenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta, Ekonomi Bakanı Nihat Zey-

bekci, Vodafone abonelerinin çağrıları-

nı alarak merkezin teknolojisini bizzat de-

neyimledi.

VODAFONE VAN’DA ÇAĞRI MERKEZİ AÇTI

Yaklaşık 380 kişinin görev yaptığı ve istihdamın
yüzde 64’ ünü kadınların oluşturduğu Vodafone
Van Çağrı Merkezi, bölgede yaşayan genç
nüfusun kariyer ve gelecek hedeflerini hayata
geçirmesine de destek olacak.



Van TSO Üyelerinin oyla-
rı ile 19 Meslek Grubunda
yapılan seçimlerde 14

Grupta galip gelen Van TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Necdet Takva,
seçim sonrası kaybettiklerimize
üzülüyoruz. Birlikte yola çıktığımız
tüm arkadaşlarımız EDH çatısı
altında bir aradayız. Tüm Üyeleri-
miz candır. Dört yıl boyunca üye-
lerimize, kentimize ve ülkemize
hizmet etmek için çalışacağız.
Van Ticaret ve Sanayi Odası yine
Türkiye’de en başarılı Ticaret ve
Sanayi Odalarından biri olacaktır”
dedi.

Takva; Seçimlerin ardından ge-
rek bizleri ziyaret eden, gerekse
gerek telefon ve sosyal medya ara-
cılığıyla bizleri tebrik eden herke-
se teşekkür ediyoruz dedi. 

7 Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleşen Van Ticaret ve Sanayi Odası
Organ Seçimleri sonrası, üyelerinin büyük çoğunluğunu oyunu alarak
seçimlerden galip çıkan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu
Başkanı Necdet Takva ve ekibine ziyaretler başladı.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr
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TAKVA VE EKiBiNE TEBRiK 
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ZiYARETLERi DEVAM EDiYOR



Ülkemiz 24 Haziran 2018 tarihinde önemli bir seçime hazırlanmaktadır. 24 Haziran günü sadece milletvekili seçmeyeceğiz, aynı za-
manda yeni bir dönemin başlangıcına da tanıklık edeceğiz. Bu seçim ile ülkemizde parlamenter sistem fiilen ortadan kalkacak, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başlaması ile yeni bir döneme başlayacağız. Öncelikle Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni
sistemin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Ülkemiz nasıl ki 24 Haziranda önemli bir sınava hazırlanıyorsa, bizlerde Van olarak yeni döneme daha güçlü, daha fazla üreten ve
gelecek adına daha fazla umut taşıyan bir siyasi erk ile seçimleri tamamlama beklentisi ve arzusu içerisindeyiz. İlimiz ne yazık ki sos-
yo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre 75. sırada yer almaktadır. Ekonomi, eğitim, yaşam standardı gibi verilerimiz ülke ortalama-
sının çok altında yer almaktadır. Sahip olduğu değerler ile gelişmişlik düzeyinin düşüklüğü arasındaki ters orantı belkide ülkemiz-
de en fazla olan il Van’ dır. Bizler Van iş dünyası olarak bunun bir kader olmadığını ve mutlaka değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Ya-
şadığımız bütün sorunların çözüm merkezi siyaset ve dolayısı ile siyasetçilerimizdir. 

Ne yazık k, Siyasi Partilerimiz geçmiş dönemlerde gerek Milletvekili, gerekse Belediye Başkan'ı tercihlerini yaparken kentin değer-
lerini, sorunlarını, iş dünyasının ve halkın beklentilerini tam anlamı ile dikkate almamışlardır.  Elbette ki kastımız geçmişte bu görev-
de yer alan, kentini seven ve bu uğurda mücadele edenlere değildir. Kastımız bu yöreye ait olmayan, bu yörenin dinamiklerini bilme-
yen ve yaşamayan, sorunları tespit edemeyen dolayısı ile çözüm üretemeyenlere yöneliktir. Özellikle dışarıdan adeta ithal edilerek
getirilen Vekillerin şehrimize herhangi bir katma değerlerinin olmadığına net bir şekilde şahitlik ettik.

Mademki yeni dönemde, yeni sisteme geçiyoruz, o halde partilerimizde milletvekili tercihlerinde bizlerin yani Van kamuoyunun bek-
lentilerini, sitemlerini dikkate alarak yapmalıdırlar. Tüm siyasi partilerimize ilimizden seçilecek 8 milletvekili adayları için aşağıda
ifade ettiğimiz özelliklere sahip kişileri tercih etmeleri beklentisini ısrarla belirtmek isteriz.

Milletvekillerimiz, kesinlikle Vanlı olmalı veya bölgeyi çok iyi tanıyan, bölgenin sorunlarını biliyor olmalı,

Kişisel çıkarlarından ziyade, kentin çıkarlarını kendisine dert edinen ve bu uğurda mücadele etmeli,

Geçmişinde her hangi bir şaibe olmamalı,

Kentin sorunlarını saklayan değil bunları açıkça dile getiren ve ilgili mercilerde çözüm üreten olmalı

Seçilecek milletvekilleri kentin sırtına kambur olmamalı tam aksine kentin sorunlarını sırtlayarak çözüm geliştirmeli,

Kentte esnafın, tüccarın, gençlerin, kadınların, engellilerin önemini kavramalı ve bu doğrultuda hareket etmeli,

Birleştirici olmalı, ayrıştıran, insanların arasına nifak sokan olmamalı,

Kendi İstikbal'ini kentin İstikbal'inden daha önemli görmemeli,

STK'ları, Kurumları ve kentteki bütün dinamikleri bir araya getiren onları dinleyen ve dikkate alan bir anlayışa sahip olmalı,

Cesur olmalı, yalandan uzak durmalı,

Yeni sistemin getireceği bütün avantajları iyi kavramalı ve kenti bu doğrultuda geleceğe hazırlamalı, gelecek ile ilgili kentin viz-
yonunu belirlemeli ve proje üretme kabiliyetine sahip olmalı,

Milletvekilliği onun için hayatını kazandığı bir meslek olmamalı,

Kentte yaşayan bütün anlayışlara, bütün farklılıklara eşit durmalı ve ayırım yapmadan onlara hizmet etmeli,

Sadece egolarını tatmin eden anlayıştan ve kibirden uzak durmalı, tevazuyu, nezaketi ve erdemi elden bırakmamalı,

İş dünyasına hak ettiği değeri göstermeli ve onlara daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam için yol göstermeli öncülük etmeli,

Kamu hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile belli periyotlar halinde bir araya gelmeli halkın sorunlarını yerinde çözmeli,

Kentin yıllardır eksikliğini hissettiği lobi faaliyetlerini güçlendirmeli ve bu kabiliyete sahip olmalı,

Kentin gelenek ve göreneklerini bilmeli,

Müdahale alanlarını iyi bilmeli ve "vekil" olduğunu unutmamalı,

Mensubu bulunduğu partinin en üst düzeydeki temsilcilerine sorunları iletme ve çözüm üretme konusunda pasif olmamalı, bana
zarar gelmesin de ne olursa olsun anlayışına sahip olmamalı,

Yeni dönem ile birlikte hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını iyi hesap etmeli,

Artık takip eden, sorgulayan ve beklentilerini yükselten bir toplumu temsil ettiğini iyi kavramalı, aksi halde toplum tarafından ka-
bul görmeyeceğini iyi analiz etmeli,

Bütün Siyasi Partilerimiz kıymetlidir ve sorunlarımızın tamamının çözüm merciidirler. Bu nedenle tüm partilerimizden beklentimiz
yeni dönem ile birlikte, onlarında bakış açılarını değiştirerek toplumun beklentilerini dikkate almalarıdır. Salt hatır ve ikili ilişkiler ile
aday belirlememelerini, toplumun sesine kulak vermelerini ve bu doğrultuda hareket etmeleri yönündeki beklentimizi belirtmek is-
teriz. 

Bu vesile ile tekrar 24 Haziran Seçimlerinin ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor kamuoyuna ve kıymetli Partilerimize
saygıyla sunarız.

Basın ve Kamuoyuna

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
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15
milyonu aşan nüfusuyla Arjantin
halkının yüzde 40’ına ev sahipli-

ği yapan kent, cazibesini barrios deni-
len rengârenk mahallelerinden alı-
yor. Kendine özgü ritimlere sahip
20’den fazla semtin her biri, şehrin fark-
lı bir yüzünü temsil ediyor. Kentin
merkezinde boylu boyunca uzanan 9
Temmuz Bulvarı (Avenida 9 de Julio),
144 metrelik genişliğiyle dünyanın en
geniş bulvarı. Ortasında Obelisk deni-
len meşhur dikilitaşın yükseldiği bul-
varı dik kesen Corrientes Caddesi he-
men her saat canlı. Florida ise adeta
Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nin bu
şehirdeki muadili. Geniş bulvarları ve
zarif binalarıyla Paris’i anımsatan Bue-
nos Aires tam bir şehircilik harikası. Iz-
garayı andıran şehir planı sayesinde
kaybolmak neredeyse imkânsız. Asır-
lık metrosu ise Latin Amerika’nın en es-
kisi. Taksiler ucuz ve güvenli. Geriye
şehri keşfetmek kalıyor...

Kentin merkezinde boylu boyunca
uzanan 9 Temmuz Bulvarı, 144 metre-
lik genişliğiyle dünyanın en geniş bul-
varı.

Kültürün İzinde
Dünyaca ünlü müzeleri ve yüzlerce

tango salonuyla dev bir kültür şehri
olan Buenos Aires, yeni mekânlarıyla
bugünlerde hiç olmadığı kadar çeki-
ci. Ayrıca Buenos Aires, tüm dünyada
tanınan üniversiteleri ve Nobel ödüllü
bilim insanlarıyla kıtanın en önemli eği-
tim şehirlerinden biri. Kültür mekânla-
rına gelince… Geçtiğimiz aylarda yeni-
lenen bir değirmende açılan Faena
Arts Center, Latin Amerikalı sanatçıla-
rın eserlerine yer veren fabrika büyük-
lüğünde bir müze. Modern sanat sev-
dalılarının yükselen yıldızı MALBA ise
koleksiyonunda tablodan heykele
500’den fazla eser barındırıyor. Grafik
sergileriyle tanınan MACBA’nın yanı
sıra Evita, Carlos Gardel ve Sinema Mü-
zeleri şehrin öne çıkan kültür mekân-
larından.

Dünyaca ünlü müzeleri ve yüzlerce
tango salonuyla dev bir kültür şehri
olan Buenos Aires, yeni mekânlarıyla
bugünlerde hiç olmadığı kadar çeki-
ci. 

Buenos Aires’te Mutlaka
Casa Rosada denilen Pembe Köşk’ün

yükseldiği Mayıs Meydanı (Plaza de
Majo), Buenos Aires gezisi için iyi bir
başlangıç noktası. Heykelleriyle dikkat
çeken tarihi başkanlık binası, Arjantin
tarihinin önemli figürlerinden Eva Pe-
ron’un (Evita) halka hitap ettiği ünlü bir
balkona sahip. Köşkün üç blok ötesin-
de şehrin yeni yüzlerinden biri sizi bek-
liyor. Puerto Madero denilen bu eski
liman bölgesindeki antrepolar restore
edilerek şehrin en şık restoranlarına
dönüştürülmüş. Karşı kıyıda sıralanan
modern binalar Buenos Aires’e bir ta-
sarım şehri kimliği kazandırıyor. Lima-
nın her iki yakasını buluşturan Kadın-
lar Köprüsü (Puente de la Mujer) ters
duran topuklu bir kadın ayakkabısı şek-
linde. Uruguay adlı gemi müzesi ise
köprünün yanı başında. Limanın kapı
komşusu La Reserva Ecologica, kuş
sesleri eşliğinde yürüyüş yapmak için
ideal. Şehrin bir diğer gözde yeşil
alanı Palermo Parkı. Metalden yapılmış
dev çiçek anıtıyla tanınan parkın yakın-
larında iki güzel yeşil alan daha var: Gül
ve Japon Bahçesi. Tango ezgilerinin bü-
yüsüne kapılmaya hazırsanız, birkaç

önerimiz var: 

9 Temmuz Bulvarı yakınlarındaki
otel ve kulüplerin çoğu tangoyu turis-
tik birer şova dönüştürüyor. Tangonun
ruhuna inmek için Abasto ve San Tel-
mo’daki salaş tiyatroları da tercih ede-
bilirsiniz. Yüz yıllık malikânelerde tan-
go kursu almak şehrin yeni trendlerin-
den. Futbol ise hayatın her anında
sürpriz biçimde karşımıza çıkıyor. Şe-
hirde hemen herkesin gönül verdiği iki
takım var: Semtinin takımı ve de birin-
ci ligde tuttuğu takım. Futbol temalı res-
toranlar, oteller, otobüsler, bakkallar...
Aklınıza gelebilecek her aktivitede bir
futbol esintisi var. Şehirde maç organi-
zasyonu yapan çok sayıda turizm acen-
tesi bulunuyor. Maça gitme şansınız
yoksa bile La Boca semtine uzanıp La
Bombenera Stadı’ndaki müzede Mara-
dona’nın heykelini ve ayak izini göre-
bilirsiniz. Sahi, Buenos Aires’in dünya-
nın en fazla futbol kulübüne sahip
şehri olduğunu biliyor muydunuz?

Ne Yenir?
Arjantin Turizm Bakanlığı yetkililerin-

den Romina Galante, sadece yemek
için on binlerce turistin Buenos Aires’e

geldiğini söylüyor. Haksız da sayıl-
maz. Arjantinliler, göçebe ataları saye-
sinde zengin bir mutfak kültürüne sa-
hip. Yine de geleneksel Arjantin mut-
fağı, sığır etinden taviz vermiyor. Ülke-
de etin lezzetini artırmak için özel
masajlar uygulanan sığırların klasik mü-
zik eşliğinde stressiz bir ortamda ye-
tiştirildiği biliniyor. Buenos Aires’te
etin en iyisini tadabileceğiniz pek çok
restoran bulabilirsiniz. Bazı yerlerde
menüdeki et çeşitlerinin sayısı 60’ı aşı-
yor. Dev porsiyonlarda çeşitli soslar eş-
liğinde sunulan biftekler genellikle az
pişiriliyor. Arjantin böreği empana-
das, kendine özgü bir ritüelle içilen
mate çayı, az sütlü kahve cortado ve ka-
ramelize süt kreması dulce de leche
şehir mutfağının köşe taşları.

Ne Alınır?
Buenos Aires, Latin Amerika’da alış-

veriş seçeneklerinin belki de en zen-
gin olduğu şehir. Yaz aylarında dükkân-
ların çoğu öğle saatlerinde açılıp 17.00
gibi kapanıyor. Son yıllarda sayıları ar-
tan modern alışveriş merkezleri ise ge-
nellikle 22:00’ye kadar açık. Şehre
özgü ürünler arasında deri eşyalar, mü-
cevher, tango CD’leri, hasır şapka,

gümüş işleri ile yerel futbol takımları-

na ait forma ve aksesuarlar yer alıyor.

Antikacılarıyla ünlü San Telmo’da pa-

zar günleri büyük bir bitpazarı kurulu-

yor. Recoleta ve Palermo Soho ise

moda butikleriyle ünlü.

Arjantinli Osmanlılar
1900’lü yılların başında Osmanlı ba-

kiyesi pek çok insan Avrupa üzerinden

gemilerle Buenos Aires’e gitmiş. Halen

10 bin kadar Müslüman’ın yaşadığı şe-

hirde üç cami ve iki Türk okulu bulu-

nuyor. Camilerin en büyüğü Paler-

mo’daki Rey Fahd İslam Kültür Merke-

zi. Arjantin’in misafir ülke olduğu

EMITT 2013 Uluslararası Turizm Fua-

rı için İstanbul’a gelen Arjantin Turizm

Bakanı Carlos Enrique Meyer, Türk

Hava Yolları uçuşlarıyla her iki ülkenin

geçmişten gelen yakınlığının yeniden

canlanacağını söylüyor.

Sante Fe Caddesi üzerindeki El Ate-

neo dünyanın en güzel kitap sarayların-

dan biri. 100 yıllık mekânda dört dilde

yaklaşık yarım milyon kitap bulunuyor.

Buenos Aires, yeni açılan stil otelle-

riyle konuklarını ağırlamaya hazır. Fut-

boldan sanata uzanan çeşitli konsept-

ler üzerine kurulan oteller butikten beş

yıldızlılara uzanan çeşitlilik gösteri-

yor.

Şehrin kafe kültürü Paris’i aratmıyor.

Pek çok ünlüyü ağırlayan asırlık Bue-

nos Aires kafelerinin J. Cortazar,

F.F.Coppola ve M.V. Llosa gibi isimle-

re ilham verdiği biliniyor.

Futbol
Arjantin denilince diğer tüm güney

Amerika ülkeleri gibi futboldan bahset-

memek olmaz. Tabi eğer sokakta Ar-

jantin diye sorarsanız cevap ilk messi

ve Maradona olacaktır.  “Futbolla yaşa-

mak” deyimi tam da Arjantin insanına

uygun bir deyim aslında. Onların futbol

tutkusu inanılmaz boyutlarda. Hayatla-

rının her alanında futbolun kokusunu

alırsınız. Manavından tutun, okuldaki

hocasına, işyerindeki yöneticisine ka-

dar herkesin tuttuğu, fanatiği olduğu bir

takım var. İşin güzel tarafı ise bu ülke-

de mahallî takımlara ilgi üst düzeyde.

İnsanlar oturdukları semtin takımları-

nı tutuyorlar, radyolarında her şeyden

önce kulüple ilgili haberler duyurulu-

yor, gazetelerinde futbol manşetleri

kaplıyor ilk sayfaları. Evlerin bir köşe-

si, geçmiş kuşakların kulüple ilgili bı-

raktığı hatıralarıyla dolu oluyor. Tutulan

takımlar öyle bir ölçüt haline gelmiş du-

rumda ki; evlilikler sırasında karşı ta-

rafın hangi takımı tuttuğu çok önemli.

Rakip takımın taraftarına mesafeli yak-

laşıyor insanlar. Çünkü takımlar arasın-

daki rekabet son derece çekişmeli ve

neredeyse her takımın iki-üç ezelî ra-

kibi var. Ancak tüm bu çekişmelere

rağmen bir milli maç bahis mevzu olur-

sa, tüm ülke tek yürek oluyor ve ülke-

de hayat duruyor.  Son olarak eğer

denk gelirseniz dünyanın sıralı derbi-

leri arasında yer alan Boca Juniors- Ri-

ver Plate maçını kaçırmayın.

KAYNAK: SKYLIFE

Türk Hava Yolları’nın yeni uçuş
destinasyonu Buenos Aires,
hızla bir cazibe merkezine
dönüşüyor. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının
vizesiz seyahat edebildiği
Arjantin’in başkenti, dünyanın
en büyük nehir ağzına, Rio de
la Plata’nın kıyısına kurulmuş.
İspanyolca “güzel havalar”
anlamına gelen Buenos Aires,
aralık ile mart ayları arasında
yazı yaşıyor ve bu dönemde
hava sıcaklığı 24-32 derece
arasında seyrediyor. 

Havalı Şehir: BUENOS AiRES

ŞUBAT AYINDA FUTBOL, TANGO VE ENFES BİR MUTFAK... YEPYENİ KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARI...
İŞTE HER YÖNÜYLE AMERİKA KITASININ AVRUPALI BAŞKENTİ BUENOS AIRES.



Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Biyografi,Tarih

Yönetmen: Kudret Sabancı

Oyuncular: Hilmi Cem İntepe, Gizem
Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş,
Ali Nuri Türkoğlu

Senaryo: Savaş Korkmaz

FİLM ÖZETİ:

Film, Türkiye'de havacılığın öncü

ismi Vecihi Hürkuş'un sıradışı yaşam

hikayesini konu alıyor. Vecihi Hür-
kuş'un teyyareci oluşu ve 1. Dünya Sa-
vaşı yıllarında göklerde düşmanla
çarpışması işleniyor.

FİLM ÖZETİ:
Akdeniz Bölgesi'ndeki bir kasabada yaşayan Yılmaz
(Taylan Güner), yaptığı işlerde dikiş tutturamamış, ha-
yal ettiği gibi traktör alacak parayı bir türlü biriktire-
memiş, kömür madeninde çalışmayı da istemeyen genç
bir adamdır. Sevdiği kadın İpek'le (Pelin Ermiş) evle-
nebilmek için, babası Yaşar'ın (Turan Özdemir) da ıs-
rarlarına dayanamayarak madende çalışmaya razı
olur. Ancak madende çalışmak tabii ki kolay değildir
ve hayati tehlikeler taşımaktadır.

K
it
ap
K
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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

KİRAZ MEVSİMİ  

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018

Yapımı: 2018 - TÜRKİYE

Tür: Dram , Komedi

Yönetmen: Durmuş Akbulut

Oyuncular: Taylan Güner, Turan Özdemir, Pelin
Ermiş, Tolga Demircan, Yakup Yavru

Senaryo: Ramis Tanacı

GÖSTERİM YERİ: 

VAN DEVLET TİYATROSU

TİYATRO

T

Yazan: 

B

Yönetmen: 

Ş

Ayın Sözü

Wolfgang von Goethe

Akılsızlar hırsızların en

zararlılarıdır. Zamanınızı

ve neşenizi çalarlar. 

Artırılmış Gerçeklik mevzu bahis olunca,
genelde bunun sadece görülerek yaşa-

nan bir şey olduğunu düşünürüz. Sanal İkea
mobilyalarını salonumuza uyarlanmış halini
görmek veya çizgi film karakterlerini kendi
ortamımızda bir yerlerde canlı seyretmek
gibi… 

Artırılmış Gerçeklik dijital objelerin gerçek
hayata girmelerini bir şekilde empoze eden
bir teknoloji. Ancak olay bundan ibaret de-
ğil. Bose firması işi bir adım daha ileri götü-
rerek, AR (Artırılmış Gerçeklik) gözlükleri-

ni tanıttı. Sadece görerek değil duyarak da
algılamanızı sağlayan bir ürün ortaya çıkar-
dı.

Peki tüm bunlar nasıl oluyor? Bose cihazın-
daki sensörler baş hareketlerinizi takip edi-
yor, bu sırada telefonunuzdaki GPS de lokas-
yon bilgilerinizi uygulamaya bildiriyor. Bun-
lar işlenerek size faydalı bilgilere dönüşüyor.
Siri ve Google Asistanı ise bunları dahili mi-
nik hoparlöre iletiyor.  Ayrıca dokunarak ve
sesli olarak komut verebiliyorsunuz. İşte
bu kadar ilginç! Kaynak:Stuff

KONUŞAN’ GÖZLÜKLERLE TANIŞIN: BOSE ARTEKNOLOJi
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Sizi Tanıyabilir miyiz ?

Adım Fuat İnanç. Evliyim ve 4 çocuk ba-
basıyım. 1985 Yılından buyana Van’da aktif ola-
rak ticaretle iştigal etmekteyim. Ticarete atıldı-
ğım ilk yıllarda konfeksiyon ve gıda sektörün-
de faaliyet gösterdim. Yaklaşık 10 yıl boyunca
bu sektörde faaliyet gösterdikten sonra, 1995 Yı-
lında beyaz eşya ve  mobilya sektörüne geçiş
yaptım. Halende aynı sektörde faaliyet göster-
mekteyim. 

Sektörünüzle ilgili mevcut durumu değer-
lendirirmisiniz ?

Beyaz eşya sektörü her gün kendini yenileyen
ve büyük teknolojik gelişmelerin görüldü en
önemli ticaret alanlarından biri. Günümüzde Te-
lefonlar akıllanıyor, TV’ler akıllanıyor. Bu çerçe-
vede Çamaşır makineleri, buz dolapları ve di-
ğer dayanıklı tüketim malları da son teknoloji-
ye uymuş durumda. Özellikle klima, buzdolabı
ve çamaşır makinelerinde kayda değer bir adım
atılıyor. Türkiye'deki çamaşır makine kullanımı
geçen senelere kadar 6-7 kilogram civarınday-
ken, Bu sene 8-9 kilogram kapasitede çamaşır
makinelere yoğun ilgi var. Bu kapasite kullanı-
mının daha da artmasını öngörüyoruz. 

Mesela yeni teknolojiyle birlikte Buzdolabının
ana kapısını açmadan, pratik kapı aracılığıyla
istediğimiz ürünü alabiliyoruz. Bu teknolojinin en
önemli özelliği enerji tasarrufu. Yaklaşık olarak
%41 oranında enerji tasarrufu sağlıyor.

Yapılan bir araştırmalara göre, bir evde buz-
dolaplarının günde 79 kez kapısının açılıyor. Siz
her buzdolabının kapağını açtığınızda aslında
buzdolabının içerisindeki soğuk hava dışarı çık-
mış oluyor. Siz kapağı kapattığınız zaman buz-
dolabı tekrar kendini soğutmaya çalışıyor.
Bunu ne kadar tekrarlarsanız buzdolabı daha faz-
la çalışacak ve daha fazla enerji tüketecek. Bu
anlamda yeni teknolojik gelişmeler, birçok
avantajı beraberinde getiriyor. 

Mobilya Sektörü için neler söylersiniz ?

Mobilyalarımız avantgarde ve klasik tarzda. Şu
an mobilyada İtalyan diye adlandırdığımız yeni
bir akım var, daha işçilikli, orta ve üst sınıfa hi-
tap eden modern mobilyalar için kullanılıyor bu.
Biz bu tarz mobilyaları da satıyoruz. Ürünlerimi-

zin tamamı tasarımdır yani taklit, piyasada her
yerde bulabileceğiniz ürünler değildir. İşçilik-
ler birinci sınıf el işçiliğidir. 

Fuatoğulları firmasını diğer firmalardan
ayıran en önemli özellik nedir sizce?

Biz Fuatoğulları Ltd.Şti  olarak kimseyle bir re-
kabet içerisinde değiliz. Elbette, sektörün ge-
lişmesi için rekabetin faydasına inanıyoruz, za-
ten piyasa sizi rekabetçi yapıyor Ancak biz di-
ğer firmalarla kendimizi kıyaslamıyoruz, piya-
sada herkes kendince bir şeyler yapmaya ça-
lışıyor biz de onlardan bir tanesiyiz. Bizim insan-
ların emeğine saygı duyan, kendi için istediği-
ni karşıdaki için de isteyen, yaptığı işin hakkı-
nı veren ve problem çözme odaklı bir ticaret an-
layışımız var.

Yani biz yaptığımız işi en iyi şekilde yapıyoruz.
Müşterimizi en iyi, kaliteli ve problemsiz ürün-
lerle buluşturuyoruz. Kalitemize, sunumumuza,
satışımıza müşteri ve insan ilişkilerimize azami
dikkat sarf ediyoruz. Bence en iyi yatırım müş-

teriye ve ürüne yapılandır, en iyi reklam ise müş-
terilerin tavsiyeleridir. Bizim ürünlerimiz sıfır ha-
talı, problemsiz ürünler ama biz aynı zamanda
sunumumuzdan müşteri ilişkimize kadar toplam
kaliteye önem veriyoruz. 

Son olarak ne söylemek istersiniz ?

Az önce bahsettiğim gibi bugüne kadar tica-
ret alanında varoluşumuzdaki en önemli sebep
Müşterimizi en iyi, kaliteli ve problemsiz ürün-
lerle buluşturmamız. Bundan sonra da aynı şe-
kilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun
yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeli-
ğine seçilmemle birlikte sektörün sorunlarının
çözümü için meclis üyelerimizle birlikte çalış-
malara hız vereceğiz. Bu anlamda birinci hede-
fimiz sektörde faaliyet gösteren firmaların aynı
alanda faaliyet göstermesini sağlayabilecek bir
kümelenmiş alanı oluşturmak. Bu yönde çalış-
malara başladık. Konuya ilişkin gelişmeler ya-
şandıkça sektörde yer alan üyelerimizle birlik-
te bir araya geleceğiz.  

Van'da '1'inci Evlilik ve Hediyelik Eşya
Fuarı' açıldı. Fuarda evlilik hazırlığı yapan
çiftler için hazırlanan damatlıktan
gelinliğe, nikah şekerinden yemek
takımlarına çok sayıda ürün yer aldı.

Van Fuar ve Kongre Merkezinde açılan
1'inci Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın

açılışına, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan
Türkmenoğlu, Van Ticaret Sanayi Odası
Meclis Başkanı Yasin Ertürk, Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, OSB

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, si-

vil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sa-

yıda kişi katıldı.

Yoğun ilgi gören fuarda mobilya, aksesu-

ar, dekorasyon, zücaciye, gelinlik, damat-

lık, abiye kıyafet, düğün organizasyonu, be-

yaz eşya, ev elektronik eşyaları firmaları

stant açıp ürünlerini tanıttı. 

Organizasyonu düzenleyen İpekyolu Fuar-

cılık Müdürü Faysal İnan, evlilik fuarını sü-

rekli kılmak istediklerini ve evlenecek çift-

lere yardımcı olmak istediklerini belirtti. 

Beyaz eşya sektörü her
gün kendini yenileyen ve

büyük teknolojik
gelişmelerin görüldü en
önemli ticaret alanlarından
biri. 

Mobilyalarımız avantgarde
ve klasik tarzda. Şu an
mobilyada İtalyan diye
adlandırdığımız yeni bir akım
var, daha işçilikli, orta ve üst
sınıfa hitap eden modern
mobilyalar için kullanılıyor bu.
Biz bu tarz mobilyaları da
satıyoruz. 

Biz diğer firmalarla
kendimizi kıyaslamıyoruz,

piyasada herkes kendince bir
şeyler yapmaya çalışıyor biz
de onlardan bir tanesiyiz.
Bizim insanların emeğine
saygı duyan, kendi için
istediğini karşıdaki için de
isteyen, yaptığı işin hakkını
veren ve problem çözme
odaklı bir ticaret anlayışımız
var.

Rekabet değil, Ticaret Yapıyoruz

1. Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı Renkli Geçti

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Fuatoğulları Gıda ve Dayanıklı Tük.Mal.İnş.ve Tic.Ltd.Şti Yetkilisi, ayrıca Van Ticaret
ve Sanayi Odası Meclis Üyesi  Fuat İnanç ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi  Fuat İnanç

Şeyda
Karaman
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