
Van Ticaret ve Sanayi Odası 55. vefa yılı görkemli bir programla gerçekleştirildi. 

∂ Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i 12. Dö-

nem Akreditasyon Töreni, Ankara’da ya-

p›ld›. Van Ticaret ve Sanayi Odas› Akre-

ditasyon Töreninde A S›n›f› Hizmet üre-

ten oda olarak belgesini ald›. 

“A SINIFI ODA” STATÜSÜ TESCİLLENDİ 

VAN TSO’DA A SINIFI
HİZMET DÖNEMİ 

03

∂ “Çal›flma Hayat›nda Milli Seferberlik” prog-

ram› Van Ticaret ve Sanayi Odas›’nda yap›l-

d›. Van  Valisi  ‹brahim Taflyapan’›n da ka-

t›l›m›yla gerçekleflen toplant›ya Van’daki ku-

rum amirleri, sanayiciler, ifl adamlar› ve si-

vil toplum kurulufl temsilcileri kat›ld›.
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∂ Van flehir merkezinde yürütülen büyük-

bafl hayvanc›l›k faaliyetlerinin, Van Tar›-

ma Dayal› ‹htisas Organize Sanayi Bölge-

sinde (OSB) sürdürülmesi için ilk somut

ad›mlar at›ld›.
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iŞADAMLARI iSTiHDAM
iÇiN BiRARADA

Bülent Tüfenkçi Nihat Zeybekçi Rifat Hisarc›kl›o€lu ‹brahim Taflyapan Necdet Takva

VAN TSO 
55. YIL COSKUSU

55.
Vefa y›l› Kutlama

Program›na Güm-

rük ve Ticaret  Ba-

kan› Tüfenkci ile

Ekonomi Bakan›

Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret

Bakan Yard›mc›s› Fatih Çiftci, TOBB

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o€lu, Van Va-

lisi ‹brahim Taflyapan, Van milletve-

killeri, kurum amirleri, STK temsilci-

leri, Van Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n

Önceki y›llarda görev alm›fl Baflkan-

lar› ve üyeler  kat›ld›.

Aç›l›fl Konuflmas›n› Yapan Van TSO-

Baflkan› Necdet Takva,  Antik ça€dan

beri gezginleri ve co€rafyac›lar› eflsiz

güzelli€i ile hayrete düflüren, köklü ve

tarihi zenginli€i pek az flehirde bulunan

Van'a hofl geldiniz” dedi. 06-07’DE

Takva “Geçmişinin ihtişamı ile geleceğini kurmaya çalışan kadim şehrimizin çalışkan insanları bundan tam 55
yıl önce ticari ve sınai örgütlenmeyi sağlamak için büyük fedakarlıklara katlanmış, bugün ülkemizin hizmet
standartları açısından en iyi odalarından biri olan Van Ticaret ve sanayi Odasının temellerini atmışlardır.”

Yüzlerce firma ve yüzbinlerce turist ile bu festival Van’a renk katıyor.

NİSAN 2017          Yıl: 5        Sayı: 34

SHOPPING FESTVA
N

∂ Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu
yıl 3. Sü düzenlenen Van Shopping Fest,
görkemli bir törenle açıldı. 15 Mart - 5 Nisan
tarihleri arasında gerçekleştirilecek Van
Shopping Fest’e yüzlerce firma katılırken,
İranlı Turistler ve Çevre illerden binlerce
kişinin Van’ı ziyaret etmesi bekleniyor. 2’DE

TARIMA DAYALI iHTiSAS OSB
Hayali Gerçek oluyor
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Cumhuriyet Caddesi’nde

bafllayan Van SHOPPING

Fest aç›l›fl›na Gümrük ve

Ticaret Bakan› Bülent Tüfenkçi, Ba-

kan Yard›mc›s› Fatih Çiftçi, Van

Valisi ‹brahim Taflyapan, Van Mil-

letvekilleri, Van TSO Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Necdet Takva, Sivil

Toplum Örgütü Temsilcileri ve

halk kat›ld›.

Aç›l›fl kurdalesinin kesilmesi-

nin ard›ndan sokak ve halk oyun-

lar› gösterileri yap›l›rken, Gümrük

ve Ticaret Bakan› Bülent Tüfenk-

çi Van Shopping Fest’e destek ve-

ren esnaf ve tüccarlar› ziyaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakan›

Tüfenkci, “Van esnaf›m›z›n ve

ticaret erbab›n›n s›k›nt›lar›n›n

bir nebze de olsa giderilmesi

anlam›nda, düzenlenen bu et-

kinlik, umar›m Van’a ve Van es-

naf›na olumlu olarak yans›r.

Esas›nda güvenli€i ve huzuru

sa€lad›€›n›zda insanlar bafl-

ka bir fleye ihtiyaç duymuyor.

Zaten insan›m›z misafirper-

ver, güler yüzlü ve insanc›l

yaklafl›m›yla bunu sa€lam›fl

oluyor. Önemli olan burada

bu halka yap›lan bask›y› azalt-

mak insanlar›n endiflelerini

gidermek. Terör korkusuyla

panik havas› oluflturmamak-

t›r. Van'›n güzelli€i turizmle

birlikte dillere destan olacak.

Van çevre iller ve ülkelerle be-

raber bölgenin parlayan y›ld›-

z› olacak” dedi.

“Van ticarette önemli

noktalara gelecek”

Cazibe merkezleriyle bera-

ber Van'›n yat›r›m noktas›nda

di€er illere göre avantajlar› ol-

du€unu da söz-

lerine ekle-

yen Bakan

Tüfenk-

ci, “Ca-

zibe merkez-

leri program›-

na baflvuran

firmalar›n yat›-

r›mlar›n› düflündü-

€ümüzde Van sana-

yisi de, tar›m› da ayn›

zamanda ticareti de

önemli noktalara gelecek.

Biz Gümrük ve Ticaret Ba-

kanl›€› olarak Kap›köy'de yeni

bir kap› infla ediyoruz. Bu sa-

yede Van, Ardahan, Hakka-

ri gibi s›n›ra yak›n illerimi-

zin ticaretinin gelifltiril-

mesini arzu ediyoruz.

Bunu da referandum-

la yakalanan istik-

rarla da sa€laya-

ca€›z. Burada

önemli olan te-

rörün sona er-

mesi güvenli-

€in sa€lanma-

s›d›r. Buradaki

esnaf› da gez-

di€imizde her-

kesin temel is-

te€i güvenliktir”

diye konufltu.

Açılış
kurdalesinin

kesilmesinin ardından
sokak ve halk oyunları
gösterileri yapılırken,

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkçi Van

Shopping Fest’e destek
veren esnaf ve

tüccarları ziyaret
etti.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

SHOPPING FESTVA
N

HEYECANIVan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 3. sü düzenlenen
Van Shopping Fest, görkemli bir törenle açıldı. 15 Mart – 5
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Van Shopping
Fest’e yüzlerce firma katılırken, İranlı Turistler ve Çevre
illerden binlerce kişinin Van’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Yüzlerce firma ve yüzbinlerce turist ile bu festival Van’a renk katıyor.
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VAN TSO’NUN “A SINIFI ODA” STATÜSÜ TESCİLLENDİ 

VAN TSO’DA A SINIFI
HİZMET DÖNEMİ BAŞLADI
T

örene Gümrük ve Ticaret Bakan› Bülent Tü-

fekçi ile birlikte TOBB Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Rifat Hisarc›kl›o€lu, Gümrük ve Tica-

ret Bakan Yard›mc›s› Fatih Çiftçi, oda bor-

sa baflkanlar› ve çok say›da davetli kat›ld›. 

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töre-

ni’nde konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisar-

c›kl›o€lu, Türkiye’nin en büyük zenginli€inin

giriflimci tüccar ve sanayiciler oldu€unun al-

t›n› çizerken, yap›lan törenle birlikte 26 Oda

ve Borsa’n›n daha, 5 y›ld›z kapsam›na girme-

ye hak kazand›€›n› söyledi. 

Ayr›ca 54 Oda ve Borsan›n akreditasyonunu

yenilendi€ini belirten Hisarc›kl›o€lu, “Esas›nda

onlar, kendilerini dönüfltürdüler ve gelifltirdiler.

Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkez-

ler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtd›fl›na

aç›l›yorlar, reel sektöre iflin hakk›n› vererek ka-

naat önderi oluyorlar. ‹flte 5 y›ld›z›n manas› da bu-

rada gizli. Bugün 5 y›ld›zl› olan oda ve borsala-

r›m›z, hizmet kalitesi anlam›nda, Londra'daki, Pa-

ris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine

ulaflm›fl durumda. Onlar üyelerine hangi standart-

ta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, mi-

nimum ayn› seviyede hizmet veriyorlar. Yani dün-

ya standartlar›nda çal›flt›klar›n› belgelemifl olu-

yorlar” dedi.

Van Tso Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

TAKVA konuya iliflkin yapt›€› aç›klamada; Van

Ticaret ve Sanayi Odas› Bugün Türkiye’nin 10

Ticaret Ve Sanayi Odas› ile birlikte sadece Tür-

kiye’nin de€il uluslararas› standartlarda hizmet

üretme kapasitesine ulaflm›fl bir oda ünvan›  ka-

zanm›flt›r. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i’nde

Gümrük ve Ticaret Bakan›m›z, Bakan Yard›mc›-

m›z ve TOBB Baflkan›m›z kat›l›m›yla yap›lan

törenle A s›n›f› hizmet standard›na eriflmifl bir Oda

olman›n gururunu yaflad›k. Bu gurur sadece Van

Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulunun

de€il, ayr›ca tüm üyelerinindir. Ben eme€i geçen

herkese teflekkür ediyorum. Gurur verici bir

geliflme oldu. Memleketimize hay›rl› olsun.

Bizler görevde bulundu€umuz süre içerisinde

hizmet kalitemizi sürekli üst seviyelere tafl›ma

gayreti içerisinde olduk. Bundan sonraki süreç-

te de A s›n›f› Akredite olmufl oda anlay›fl›m›z› sür-

dürülebilir k›lma çabam›z› samimiyetle ortaya

koyaca€›z dedi. 

Daha önce B s›n›f›nda olduklar›n› anlatan Van

TSO Baflkan› Necdet Takva, baflar› ç›tas›n› yük-

selttiklerini belirterek, A s›n›f› unvan›na kavufl-

tuklar›n› söyledi. Takva, "Dolay›s›yla bu ölçme

ve de€erlendirme kriterleri içerisinde bizler-

de Van Ticaret ve Sanayi Odas› olarak 2007'den

bu yana akredite olmufl bir odayd›k ama bugün

itibariyle tabi bu akreditasyon sisteminde bel-

li s›n›fland›rmalar oldu. Biz daha önce B s›n›f›n-

dayd›k, bundan yaklafl›k 4 ay önce yap›lan de-

€erlendirmede, A s›n›f› oda unvan› kazand›k.

Hakikaten bu gurur verici bir fleydir. Van

flartlar›nda sürekli bürokratik engellerle, bürok-

rasiden flikayet etti€imiz bir süreçte Ticaret ve

Sanayi Odam›z›n bir kurum olarak Türkiye'de

emsali olan odalar içerisinde en üst kategori-

de hizmet standard›na kavuflmas› hepimizin gu-

rurudur. ‹nflallah bizden sonra gelen yönetim-

ler bu statüyü korurlar, ya da daha ileriye tafl›r-

lar. Bizde Vanl›lar olarak bununla gurur duya-

r›z" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12. Dönem Akreditasyon Töreni, Ankara’da yapıldı. Van Ticaret
ve Sanayi Odası Akreditasyon Töreninde A Sınıfı Hizmet üreten oda olarak belgesini aldı. 
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Van Ticaret ve Sanayi

Odas› (VanTSO) konfe-

rans salonunda yap›lan

toplant›da konuflan Vali ‹bra-

him Taflyapan, istihdam sefer-

berli€i kapsam›nda son günler-

de tekstilkentte faaliyet yürü-

ten firmalar›n 150-200 kifliyi istih-

dam etti€ini söyledi.

‹stihdam›n çok önemli bir konu

oldu€unu vurgulayan Vali Taflya-

pan, üretilen ürün ve yap›lan ti-

caretin istihdam edilen çal›flan-

lar sayesinde gerçekleflti€ini

anlatt›.

Vali Taflyapan, hükümetin ülke

ve dünyadaki ekonomik dur-

gunlu€a göre zaman zaman

programlar gelifltirdi€ini ifade

ederek, “Dünyada

flu an çok ciddi

bir ekonomik

durgunluk söz

konusu, ancak  ülkemiz bir çok

olay ve badire yaflamas›na ra€-

men ekonomisi iyi seviyededir.

Mevsimsel olarak iflsizlikte mey-

dana gelen art›fllar nedeniyle

Cumhurbaflkan›m›z bir istih-

dam seferberli€i bafllatt›. ‘En az

art› 1 istihdam’ slogan›yla bafl-

lat›lan bu programa herkesin

destek verece€ine inan›yo-

rum”fleklinde konufltu.

Mesailerinin büyük k›sm›n›

vatandafllardan gelen ifl baflvuru

taleplerini dinlemeye ay›rd›klar›-

n› aktaran Vali Taflyapan, sözle-

rini flöyle sürdürdü: “E€er çal›fla-

na ihtiyac›m›z varsa bu teflvik bu-

lunmaz bir programd›r. ‹stihdam

sa€layaca€›n›z kifliye sadece

maafl›n› ödeyeceksiniz, onun d›-

fl›ndaki sigorta ve di€er ihtiyaç-

lar›n› devletimiz karfl›layacak.

Bu program hem yeni çal›flanla-

ra yer açmam›z hem de kay›t d›fl›

personel çal›flt›rmayla mücade-

le etmemiz anlam›na da geliyor.

Çünkü kay›t d›fl› çal›flt›r›lan kifli-

ler istihdam istatistiklerine yans›-

m›yor. Her ilin ve bölgenin ken-

dine ait avantajlar› ve dezavantaj-

lar› var. Bizim de kendimize göre

avantajlar›m›z var. Bu imkânlar›

iyi de€erlendirirsek hem ilimi-

zin hem de ülkemizin kalk›n-

mas›na destek sa€lar›z.

‹flsiz say›s›n›n en çok ol-

du€u illerden birisiyiz.

Çok genç nüfusa sahibiz. ‹nsan-

lar iflsizlik nedeniyle buradan

gitmemeli, kendi ilinde çal›flma-

l›d›r. Bu nedenle herkesin istihda-

ma katk› vermesi gerekiyor.”

Van TSO Baflkan› Necdet Tak-

va da ilin en önemli sorunlar›n-

dan birinin iflsizlik oldu€unu,

yafl ortalamas› 21 olan kentin,

genç nüfusunun istihdam› için

daha samimi ve içten bir des-

tekle programa katk› sa€lan-

mas› gerekti€ini kaydetti.

Cumhurbaflkan› taraf›ndan

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

li€i’nde start› verilen ‹stihdam

da Milli Seferberlik Progra-

m›nda ilk destek veren Oda ol-

duklar›n› belirten Takva, Bu

amaçla Oda bünyesinde ‹fl-Kur

Hizmet Noktas› oluflturduk.

Odam›za kay›tl› üyelerin prog-

ramdan etkin yararlanmas› için

‹fi-KUR ile ortak çal›flmaktay›z.

‹limizin en önemli sorunu olan

‹flsizli€in son bulmas› için hepi-

mizin elini tafl›n alt›na b›rakma-

s› gerekir. Kentteki iflsizlik so-

rununa herkesin sahip ç›kma-

s› gerekir. Biz kent olarak bu

duruma herkesten çok sahip

ç›kmal›y›z. Bizim bu destek-

lere ‹stanbul, Kocaeli, Kayse-

ri den daha fazla ihtiyac›m›z

var. Çünki bizim genç iflsiz

say›m›z çok fazla. Bu kentin

tüccar ve sanayicisi bunu bir

gurur meselesi yapmal›. Bu

gün buraya gelen çok duyar-

l› üyelerimizin deste€i ile so-

runun çözümüne katk› sunaca-

€›m›z› düflünüyorum ifadesini

kulland›.

‹fiKUR ‹l Müdürü Mehmet Sa-

lih Serçe ise, iflverenlerin tama-

m›n›n alaca€› her sigortal› için,

“maafl› senden, bütün kanuni

giderleri devletten” slogan›yla

yola ç›k›ld›€›n› an›msatarak,

hedeflerinin kentte 10 binin

üzerinde istihdam sa€lamak

oldu€unu vurgulad›.

Sosyal Güvenlik Kurumu

(SGK) ‹l Müdürü Abidin Gök-

soy da istihdam edilecek kifli-

lerin ‹fiKUR’a kay›t yapt›rmala-

r› gerekti€ini ve istihdam için

çal›flmalar›n›n devam etti€ini

bildirdi.

Daha sonra Vali Taflyapan

baflkanl›€›nda oluflturulan di-

van taraf›ndan söz hakk› tan›-

nan iflverenlerin, istihdama

katk›lar›yla, Van’da binin üze-

rinde iflsize ifl imkan› sunula-

ca€›n›n taahhüt edildi€i toplan-

t›n›n kapan›fl konuflmas›n› ya-

pan Vali ‹brahim Taflyapan,

çok verimli bir toplant› gerçek-

lefltirdiklerini ifade ederek,

“Buradaki taahhüt beyanlar›

bizi de heyecanland›rd›. Top-

lumun bel kemi€i üreticilerdir.

Onlar›n önündeki engelleri

h›zl› flekilde kald›rmak da bi-

zim görevimizdir. Katk›da bu-

lunan tüm sanayicilere, ifla-

damlar› ve tüm iflverenlere

teflekkür ediyoruz. Bu toplan-

t›n›n ilimizin üretimine nitelik

ve nicelik bak›m›ndan katk›da

bulunaca€›n› ümit ediyorum.

Milli istihdam ve yat›r›m sefer-

berli€inden ne kadar çok fay-

dalan›rsak ilimizin faydas›na

olacakt›r. Daha fazla istihdam

daha fazla mutluluk olarak

toplumumuza yans›r inflallah”

dedi.

iŞADAMLARI
iSTiHDAM iÇiN 
BiRARADA

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı Van Ticaret ve Sanayi
Odası’nda yapıldı. Van  Valisi  İbrahim Taşyapan’ın da katılımıyla
gerçekleşen toplantıya Van’daki kurum amirleri, sanayiciler, iş
adamları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Van TSO Başkanı NecdetTakva, “İlin en önemlisorunlarından biri işsizlik.Yaş ortalaması 21 olan
kentimizin, genç

nüfusunun istihdamı içindaha samimi ve içten birdestekle programa katkısağlanması gerek”

Necdet Takva
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Vali ‹brahim Taflyapan baflkanl›€›nda,

Van Ticaret ve Sanayi Odas›nda

(VanTSO) düzenlenen ve VAN TSO

Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet Takva,

Y.Y.Ü. Rektörü Peyami Battal ile Tar›m Bakan-

l›€› yetkililerinin de kat›ld›€› toplant›yla,

hayvanc›l›k sektöründe söz sahibi olan

Van’da Tar›ma Dayal› ‹htisas –Besi- Organi-

ze Sanayi Bölgesi kurulmas› yönündeki ça-

l›flmalara baflland›. 

Toplant› aç›l›fl›nda konuflan Vali Taflya-

pan, OSB kurulmas› yönündeki kanuna ekle-

nen yeni madde ile tar›ma dayal› OSB’lerin

de kurulabilece€i fleklindeki düzenlemenin

ard›ndan, Van Tar›ma Dayal› OSB’yi kurma

yolundaki konular› görüflmek üzere bir ara-

ya geldiklerini söyledi.

Konuyla ilgili ilk hamleyi, mütevelli heye-

ti oluflturmak fleklinde aç›klayan Vali Tafl-

yapan, sonras›nda ilgili mercilere müraca-

at edilerek, gerekli prosedürlerin yerine ge-

tirilece€ini ve projenin hayata geçirilece€i-

ni kaydederek, “Bugün burada Van Tar›ma

Dayal› OSB’yi kurma yönündeki irademizi

ortaya koyaca€›z. Böylelikle flehir içinde ka-

lan bin 341 aktif hayvanc›l›k iflletmesinin,

OSB içerisindeki imkânlardan yararlanma-

s› sa€lanacakt›r” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kuru-

lu Baflkan› Necdet Takva, Y›llar›n hayali Kü-

melenmifl Hayvanc›l›k Bölgesi Van TSO'nun

öncülü€ünde Hayat bulacak. fiehrimize ve

bölgemize hay›rl› olsun. Paydafllar›m›z ile or-

tak hareket ederek bir ayl›k süre içerisinde

Tar›m Bakanl›€›'na baflvuru sürecini baflla-

taca€›z. Odam›zda Van Valisi Say›n ‹brahim

Taflyapan Baflkanl›€›nda Müteflebbis He-

yet belirlenerek baflvuru kuruluflu olarak Van

TSO belirlendi. Odam›z›n 3 y›l önce DAKA,

Tar›m ve Hayvanc›l›k ‹l Müdürlü€ümüzün

deste€i ile haz›rlam›fl oldu€u Tar›ma Daya-

l› Organize Hayvanc›l›k Bölgesi taslak pro-

jesi Hayat buluyor” fleklinde konufltu. 

Vali Taflyapan’›n konuflmas›n›n ard›ndan ka-

t›l›mc›lara, G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k ‹l

Müdürlü€ünce konuyla ilgili detayl› analiz-

lerin yer ald›€› sunum aktar›ld›.

Sunumda, Van Tar›ma Dayal› OSB’nin kuru-

lufl amac›, Van kent içi hayvanc›l›k faaliyet-

leri ve mevcut durum analizi, bölge illerle mu-

kayese, OSB için yer alternatifleri hakk›nda

bilgilendirme yap›ld›.

Kurum temsilcilerinin görüfl al›flverifli ve çe-

flitli de€erlendirmelerle süren toplant›da, Van

Yat›r›m ‹zleme ve Koordinasyon Baflkanl›€›,

Van Büyükflehir Belediyesi, VanTSO, Van Ti-

caret Borsas› (VanTB), Van Ziraat Odas›, Van

K›rm›z› Et Üreticileri Birli€i ve Van Dam›zl›k

S›€›r Yetifltiricileri Birli€inin farkl› hisse

miktarlar›yla h›zl› flekilde müteflebbis heye-

ti oluflturmas› ortak karar› da al›nd›.

Toplant› sonunda Van’›n önemli bir ihtiya-

c› olarak görülen Tar›ma Dayal› ‹htisas OSB

projesinin ilimize ve sektör temsilcilerine

hay›rl› olmas›n› dileyen Vali ‹brahim

Taflyapan, tüm paydafllara ve destek olan-

lara teflekkür etti.   

Toplant›da, Gevafl Belediye Baflkan› Sinan

Hakan, Van Ticaret Borsas› Yönetim Kurulu

Baflkan› Enver Memduho€lu, Van Dam›zl›k

S›€›r Yetifltiricileri Birli€i Baflkan› Nurhan Da-

yan, G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k ‹l Müdürü

Fevzi Altuner ile hayvanc›l›k sektör temsilci-

leri de haz›r bulundu.

Van’da Bin 341 aktif hayvancılık işletmesi, OSB içerisindeki imkânlardan yararlanacak.

TARIMA DAYALI iHTiSAS OSB
Hayali Gerçek oluyor

Van şehir merkezinde yürütülen büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin, Van Tarıma Dayalı
İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sürdürülmesi için ilk somut adımlar atıldı.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Başkan Takva, “Yılların
hayali Kümelenmiş

Hayvancılık Bölgesi Van
TSO'nun öncülüğünde

Hayat bulacak. Şehrimize
ve bölgemize hayırlı

olsun. Paydaşlarımız ile
ortak hareket ederek bir

aylık süre içerisinde Tarım
Bakanlığı'na başvuru

sürecini başlatacağız.”

∂ Genç Giriflimciler Kurulu Baflkan› E.

Görsel Görmen, Baflkan Yard›mc›s› M.

Seyhan Demir, Kurul Üyesi Sezer Bayra-

mo€lu ve projenin destekçilerinden

olan Ada Ahflap yetkilisi M. Ferit Calan,

Okul idaresi taraf›ndan karfl›land›.

Genç Giriflimciler Kurulu Baflkan› E.

Görsel Görmen, kurulun en çok önem

verdi€i konunun e€itim oldu€una de-

€inerek, burada 120 ö€rencinin mutlu-

lu€unun çok önemli oldu€unu, gelecek-

te bu ö€rencilerin ekonomiye, bilime,

teknolojiye, giriflimcili€e ve sosyal ya-

flama yön verece€ini kaydetti. 

Görmen, Van Ticaret ve Sanayi Oda-

s›’n›n da deste€i ile benzer birçok pro-

jeye imza att›klar›n› belirterek, sosyal

sorumluluk projeleri kapsam›nda Gür-

p›nar ilçesinde de belirlenen bir oku-

la kütüphane yap›laca€›n› ve kitap

deste€i sa€layacaklar›n› ifade etti.  

Ö€rencilerle yap›lan sohbetin ard›n-

dan ö€rencilere k›rtasiye malzemele-

ri da€›t›larak program sonland›r›ld›. 

Van TSO Genç Girişimciler Kurulu’ndan
Köy Okuluna Kırtasiye Desteği
Van TSO Genç Girişimciler
Kurulu tarafından 2017 yılı
içerisinde gerçekleştirilmesi
planlanan sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında Özalp
ilçesinin Gültepe Köy Okulunda
öğrenim gören 120 öğrenciye
kırtasiye desteği sağlandı.
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VAN TSO
55. YIL
COŞKUSU

55.Vefa y›l› Kutlama Program›na

Gümrük ve Ticaret  Bakan› Tü-

fenkci ile Ekonomi Bakan› Nihat Zeybek-

ci, Gümrük ve Ticaret Bakan Yard›mc›-

s› Fatih Çiftci, TOBB Baflkan› Rifat Hisar-

c›kl›o€lu, Van Valisi ‹brahim Taflyapan,

AK Parti milletvekilleri, kurum amirleri,

STK temsilcileri, Van Ticaret ve Sanayi

Odas›’n›n Önceki y›llarda görev alm›fl

Baflkanlar› ve üyeler  kat›ld›.

Program›n Aç›l›fl Konuflmas›n› Yapan

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Necdet Takva,  Antik ça€-

dan beri gezginleri ve co€rafyac›lar› efl-

siz güzelli€i ile hayrete düflüren, köklü

ve tarihi zenginli€i pek az flehirde bulu-

nan Van'a hofl geldiniz diyerek “Geçmi-

flinin ihtiflam› ile gelece€ini kurmaya ça-

l›flan kadim flehrimizin çal›flkan insanla-

r› bundan tam 55 y›l önce Ticari ve s›nai

örgütlenmeyi sa€lamak için büyük feda-

karl›klara katlanm›fl, bugün ülkemizin

hizmet standartlar› aç›s›ndan en iyi oda-

lar›ndan biri olan Van Ticaret ve sana-

yi Odas›n›n temellerini atm›fllard›r. fiu

anda bu seçkin hazirun ile birlikte için-

de bulundu€umuz bu modern yap›n›n

her tu€las›nda Vanl› tacirin ve sanayici-

nin al›n teri ve eme€i vard›r. Bizler Van

Ticaret ve Sanayi odas› Yönetimi olarak

geçmiflimizi do€ru okumadan gelece€i-

mizi kuramayaca€›m›za inanan bir anla-

y›fl› temsil ediyoruz. Bu sebeple geçmi-

flimizi bu güne tafl›yan ve temsil etti€i-

miz bu meslek odas›nda eme€i olan de-

€erli yönetici ve üyelerimize vefam›z›

göstermek istedik.

Bugün siz de€erli misafirlerimizin flahit-

li€i ve kat›l›mlar› ile bir meslek odas› için

55 y›ll›k genç bir geçmifle sahip odam›-

z›n kuruluflundan bu yana eme€i olan çok

k›ymetli yönetim kurulu ve meclis baflkan-

lar›m›z› bir araya getirerek onlara olan

minnettarl›€›m›z› ifade ediyoruz.

C S›n›f› Akredite Oda statüsü ile bafl-

lad›€›m›z serüvenimize bugün gururla

ifade etmek istiyorum ki A S›n›f› Akredi-

te Oda olarak üyelerimize hizmet veri-

yoruz. Odam›z bugün kentimizin he-

men hemen her sorunu ile yak›ndan il-

gilenmekte ve çözüm üretmeye çal›fl-

maktad›r. Tar›mdan turizme, sanayiden

e€itime, sa€l›ktan spora bütün alanlar-

da odam›z›n mutlaka eme€i mevcuttur.  

Gümrük ve Ticaret Bakan› Bülent Tüfenk-

ci, Van Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n bugün-

lere gelmesinde eme€i geçen herkese te-

flekkür ederek bafllad›€› konuflmas›nda

“55 Y›l önce Van’da bir gurup ideailist ifla-

dam›n›n bir araya gelerek oluflturduklar›

Ticaret ve Sanayi Odas› bugün uluslarar-

aras› standartlarda bir kurum olmufltur.

Van için 's›n›r ticareti çok önemli' denildi.

Bu do€ru bir tespit. Biz Kap›köy S›n›r Ka-

p›s›n› yeniden yap›yoruz. Bir de yapt›€›m›z

düzenlemelerle s›n›r ticaret merkezlerini

de hayata geçirmifl olaca€›z. Bu, Van'›n

yan› s›ra bölge illeri için de çok önemli.

Bölge esnaf›n›n kalk›nmas› için gerekeni

yapaca€›z' dedi.

Van'da düzenlenen toplant›da ç›kan

sonuçlar› Cumhurbaflkan› ve Baflbakana

ileteceklerini ve taleplerin giderilmesi ko-

nusunda gereken takibi yapacaklar›n›

dile getiren Tüfenkci, 16 Nisan'da önem-

li bir halk oylamas› gerçeklefltirilece€i-

ni hat›rlatt›. Tüfenkci, '‹stedi€imiz gibi bir

memleketin anahtar› 16 Nisan'd›r.

Takva “Geçmişinin ihtişamı ile geleceğini kurmaya çalışan
kadim şehrimizin çalışkan insanları bundan tam 55 yıl
önce Ticari ve sınai örgütlenmeyi sağlamak için büyük
fedakarlıklara katlanmış, bugün ülkemizin hizmet
standartları açısından en iyi odalarından biri olan Van
Ticaret ve Sanayi Odası’nın temellerini atmışlardır.”

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Van Ticaret ve Sanayi Odasının 55. vefa yılı
görkemli bir programla gerçekleştirildi. 

Bakan Tüfenkci, “55 Yıl önce Van’da bir gurup
ideailist işadamının bir araya gelerek

oluşturdukları Ticaret ve Sanayi Odası bugün
uluslarararası standartlarda bir kurum olmuştur.”

Bülent Tüfenkçi Nihat Zeybekçi Rifat Hisarc›kl›o€lu ‹brahim Taflyapan Necdet Takva
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Kardeflin kardefle düflman olmad›€›,

kardeflli€in hakim oldu€u, da€lar›nda çi-

çek açan, koyunlar›m›z›n otlad›€›, insan-

lar›n birbirini ötekilefltirmedi€i, ekono-

minin, ticaretin konufluldu€u bir memle-

ket istiyoruz. Bunun için bizim art›k h›z-

lanmam›z laz›m. Güçlü meclisi, güvenli

ve huzurlu Türkiye'yi oluflturmam›z laz›m.

Cumhurbaflkanl›€› hükümet sistemi uz-

laflmay›, birli€i getiriyor. Bu sistemle be-

raber gerçekten siyasi istikrar› da Tür-

kiye yakalam›fl olacak' diye konufltu.

Ekonomi Bakan› Zeybekci de, bugün

Van'da çok önemli toplant›lara kat›ld›k-

lar›n›, önemli tespitlerde bulunduklar›-

n› söyledi. Ülkede tafl üstüne tafl koyan-

lar›n konufltu€u bir sürecin bafllamas›y-

la ilgili önemli bir toplant› yapt›klar›n› be-

lirten Zeybekci, 'Van bir ihracat kenti ola-

cak. Bunu göreceksiniz. ‹hracat rakam-

lar›m›z, üretimimiz çok h›zl› art›yor. Ca-

zibe Merkezleri Program›n›n ard›ndan

Van daha baflka bir duruma gelecek' ifa-

delerini kulland›.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o€lu da, birlik

ve beraberli€in oldu€u yerde rahmet ve

bereketin olaca€›n› belirterek, 'Son 8 y›l-

da istihdamda büyük art›fl oldu. ‹fl yeri

aç›l›fl› son 8 y›lda Van'da yüzde 107 art-

m›fl. ‹hracat son 8 y›lda Türkiye'de yüz-

de 8 artarken Van'da yüzde 99 artm›fl.

Son bir y›lda protestolu olan senet Tür-

kiye'de yüzde 22 artarken Van'da yüzde

24 düflmüfl. Karfl›l›ks›z çek tutarlar› Tür-

kiye'de artarken Van'da yüzde 36 azal›-

yor. Ç›k›p Türkiye'ye, Vanl›ya, 'ver mal›

al paray›' demeniz laz›m. Bundan daha

güzel rakam olamaz. Sizin birlik ve be-

raberli€iniz devam ettikçe Allah'›n be-

reketi üzerinizden eksik olmayacak'

ifadelerini kulland›.

Konuflmalar›n ard›ndan Van Ticaret ve

Sanayi Odas›’n›n 55. Y›l› nedeniyle Eski

Yönetim Kurulu Baflkanlar›, Meclis Bafl-

kanlar›na plaket takdim edildi. Van Ti-

caret ve Sanayi Odas›’n›n ilk üyesi ve 50

y›l›n üzerinde üyelikleri bulunan üyele-

re de plaket takdim edildi.

Yapılan konuşmaların
ardından Van TSO’nun

55. yıl pastası kesilerek
odada emeği geçenlere

plaketler verildi.



Hem küçüklere hem büyüklere… Hel-

sinki’nin herkese sunaca€› bir fley

vard›r. ‹skandinavya’n›n muntazam flehir plan-

lamas›ndan nasibini alm›fl, tarihiyle, huzurlu

atmosferi ve do€al güzellikleriyle bir nevi aç›k

hava müzesini and›r›yor bu flehir. Finlandi-

ya’n›n baflkentine yak›fl›r bir a€›rkanl›l›€a sa-

hip olan Helsinki’nin so€uk durdu€una bakma-

y›n. Yapaca€›n›z ‹skandinavya Turu’nda nere-

ye bakaca€›n›z› bilirseniz, Helsinki size bir

anda dinamik yaflant›s›n›n c›v›l c›v›l yüzünü

gösterecektir. ‹flte Helsinki’nin alt›n› üstüne

getirebilmenin yollar›:

Helsinki Finlandiya’n›n baflkentidir ve 100 ki-

lometre uzunlu€undaki k›y› fleridi ve yaklafl›k

300 ada ile Balt›k denizi üzerinde yer almakta-

d›r. fiehir 2012 y›l›nda “Dünya Tasar›m Baflken-

ti” seçilmifltir. Ülkenin refah›n›n üçte birini bün-

yesinde bar›nd›ran zengin bir flehirdir. Ama

ekonomik aktivitenin yüksek olmas›na ra€-

men, ziyaretçiler için muhteflem bir nokta ola-

rak keyifle gezilmektedir. Kompakt, canl› bir

flehirdir ve birçok aç›k hava aktivitesi için bü-

yük olanaklar sunar, son derece kültürel ve ina-

n›lmaz rahatlat›c› bir flehirdir.

fiehrin nüfusu 560.500 kiflidir. Arazi düflük ama

engebelidir. % 70’den fazla ormanl›k ve göller-

le kapl›d›r.

fiehrin bafll›ca özelliklerinden biri modern mi-

marisidir. 1900’lerin bafllar›ndan kalma Art

Nouveau yap›lardan, iptal edilen 1940 Olimpi-

yat Oyunlar› için infla edilen spor merkezleri-

ne, sevilen (veya nefret edilen) ünlü Finli mimar

Avlar Aalto nun Finlandiya Salonu gibi ifllerine

örnekler verilebilir. Kayalar›n içine infla edilmifl

ve cam kapl› kubbesiyle ayd›nlanan muhteflem

Temppeliaukio Kilisesi mutlaka görülmelidir.

Öte yandan Finlandiya yaklafl›k 100 y›l Rus im-

paratorlu€unun bir parças› olarak kald›€› için

Helsinki flehrinin birçok yerinde St Petersburg

ve Moskova mimarisine benzer yap›lar görüle-

bilir. Zaten, flehir do€u ve bat› aras›nda bir ko-

numda bulundu, çünkü bir süre de ‹sveç’in bir

parças› olarak kald›.

NE YAPILIR?

Bir Avrupa flehri klasi€i olarak, Helsinki’de

de müzeler önemli bir yer tutuyor. Avrupa sa-

nat›n›n birçok farkl› formuna ev sahipli€i ya-

pan Sinebrychoff Sanat Müzesi ile turunuza

bafllayabilirsiniz. Avrupa’ya ataca€›n›z bu ge-

nel bak›fl›n ard›ndan keskin bir dönüfl yap›n

ve Postac›l›k Müzesi’ne gidin. Hele ki yan›n›z-

da çocu€unuz varsa, bu keflif onun için daha

da e€lenceli bir hale dönüflecek. Modern Sa-

nat Müzesi’nin ard›ndan zengin koleksiyonuy-

la göz dolduran Finlandiya Ulusal Müzesi’ni de

gezdiniz mi, Finlandiya’n›n kültür, sanat ve ulu-

sal tarihine dair ustaca görüfller edinece€ini-

ze emin olun.

Di€er turistlerden ayr›l›n, herkesin bilmedi-

€i bir fley yap›n ve Helsinki’nin adalar›n› kefl-

fe ç›k›n. Suomenlinna Adas›’ndan bafllay›n.

1748’de Ruslara karfl› bir kalkan görevi gören

bu yer, 100 y›l boyunca Ruslar›n elinde kald›k-

tan sonra nihayet Finlere geri dönmüfl. Parkla-

r›, bahçeleri ve yürüyüfl yollar›yla sevimli bir ka-

sabay› and›r›yor. Sonras›nda Helsinki Lima-

n›’ndan di€er adalara do€ru yol al›n.

Sessizlik fiapeli diye bir fley duymufl muydu-

nuz daha önce bilmiyoruz ama bu flapele gel-

di€inizde pek fazla ses duymayaca€›n›z› garan-

ti edebiliriz. Çünkü Kamppi Sessizlik fiapeli, ta-

mamen kafas›n› dinlemek isteyenler için infla

edilmifl. Ama yine de klasik tap›naklara gitmek

isterseniz, 19. yüzy›l›n en zarif örneklerinden biri

olan Helsinki Katedrali’ni, Rus izleri tafl›yan Us-

penski Katedrali’ni ve 60’lar›n s›ra d›fl› modern

mimarisiyle flekillenmifl Temppeliaukio Kaya

Kilisesi’ni mutlaka görün.

E€er ki tatilinizde havan›n güzel oldu€u

günlere denk gelirseniz, Helsinki’de gezilecek

yerler aras›na hiç tereddüt etmeden e€lence

parklar›n› da ekleyin. Örne€in dünyan›n en

eski hayvanat bahçelerinden birinin oldukça

yak›n›ndas›n›z. 200’den fazla hayvana, binler-

ce bitki çeflidine ev sahipli€i yapan Helsinki

Hayvanat Bahçesi, hem size hem de çocukla-

ra tam bir nefle ve enerji kayna€› olacak. Lin-

nanmaki Lunapark› ise 1950’lerden kalma de-

korasyonuyla hem nostaljik hem de heye-

canl› anlar yaflatacak. Gündüzlerin fatihi olan

parklar ise huzurla uzan›p flehir hayat›n› göz-

lemleyece€iniz yerler.
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Tervetuloa! yani hoşgeldiniz!  Belki binlerce kez hoşgeldiniz sözünü duymuş
olabilirsiniz, ama bir Finli size hoşgeldiniz derken sanki kelimenin içeriği başka
bir hale bürünüyor, içten bir gülümseme, gözlerinizin içine bakmaktan
çekinmeyen, iyimser ve pozitif bir tavır insanı sıcak bir dalga gibi sarıp
sarmalıyor, ister istemez yüzünüze kocaman bir gülümseme oturuyor.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Sakinliğin Başkenti: “Helsinki”
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∂ DAKA Uzmanlar› taraf›ndan bilgilendirilen

ve ilk etapta 2400 metrekare yer tahsisi yap›-

lan FB Tekstil, ‹nflaat Sezonu ile birlikte Teks-

til Kentte yat›r›ma bafllayacak. Dün Van’a ge-

len FB Tekstil Yöneticisi Fesih Demirer ve 24.

Dönem ‹zmir Milletvekili Ali Afll›k Van Ticaret

ve Sanayi Odas›n› ziyaret etti. Yönetim Kuru-

lu Baflkan› Necdet Takva, Cazibe Merkezle-

ri Program› ile Van’›n yat›r›mc›lar için önem-

li bir merkez oldu€unu belirterek “Aç›klanan

Programla Van’›n potansiyellerinin de€erlen-

dirilmesi çok önemli. Bu amaçla ilimize gelen

her ciddi yat›r›mc›ya oda olarak gönüllü dan›fl-

manl›k vermeye, lojistik sa€lamaya haz›r›z. Bu

kentin kalk›nmas› için kurum olarak, yönetim

kurulu olarak herkesin hizmetindeyiz. Gümrük

ve Ticaret Bakan Yard›mc›m›z Say›n Fatih Çift-

çi  FB Tekstil’i yat›r›m için ilimize yönlendirmifl-

lerdir. Bize firma ile ilgilenmemizi söylemifller-

dir. Bizde her türlü lojistik deste€i sa€layarak

yat›r›m›n Van’da olmas› için elimizden gelen

deste€i sa€layaca€›z. Do€u Anadolu Kalk›n-

ma Ajans› (DAKA) ile gelen yat›r›mc›lara ‹limi-

zin yat›r›m olanaklar›n›, potansiyellerini , sa€-

lanan destekler hakk›nda detayl› bilgiler ak-

tar›yoruz. ‹nflallah bu konuda ortak ak›lla ilimi-

zin hak etti€i yat›r›mlar› çekmesini sa€layaca-

€›z” dedi

FB Tekstil Yönetim Kurulu Baflkan› Fesih

Demirer’de Van’›n yat›r›mlar için cazip bir

yer oldu€unu belirterek “Biz buraya yat›r›-

m›m›z›n karar›n› vermifl olarak gelmifltik.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› ve de-

€erli Yönetim Kurulu Üyelerinin yak›n ilgi-

si, DAKA Uzmanlar›n›n bilgileri ile burada

karar›m›z› teyit etmifl olduk. En k›sara sü-

rede bize tahsis edilen yerde fabrikam›z›

kuraca€›z. Bu tahsis d›fl›nda Cazibe Mer-

kezleri Destek Pro€ram› çerçevesinde

yeni yat›r›mlar da yaparak Van’› bir tekstil

üssü yapma gayreti içinde olaca€›z. Dünya-

n›n önemli markalar› ile partnerli€i bulunan

firmam›z›n bu enerjisini Van’a aktarmak is-

tiyoruz. Yapaca€›m›z yat›r›m inflallah hay›r-

lara vesile olur. Say›n Bakan Yard›mc›m›z

Fatih Çiftçi’nin de bizi do€ru yönlendirme-

si ile Van için güzel çal›flmalar yapmaya gel-

dik” dedi. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

24. Dönem İzmir Milletvekili Ali Aşlık’ın danışmanlığını yürüttüğü FB Tekstil Van Tekstil Kentte yatırım yapmak
üzere çalışmalara başladı. 24. Dönem Van Milletvekilliği yapan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih
Çiftçi’nin referansı ile ilimize gelen İzmir Merkezli FB Tekstil,  yatırım için incelemelerde bulundu. 

Ziraat’ten “Girişimciye Değer” Kredisi

Van’a tekstilci ilgisi
Tekstilciler Van’da yatırım için incelemelerde bulundu

Z
iraat Bankas›’n›n “Giriflimciye De€er”

Kredisi ile her hangi bir meslek

odas›na kay›tl› her KOB‹ bu krediden

faydalanabilecek. Düflük faizli kredi

paketinde KOB‹’lerden Masraf ve Komisyon

ad› alt›nda al›nan ücret ise binde 3. 

Kredi Paketinin tan›t›m›n› yapan Ziraat

Bankas› Van fiube Müdürü Veysel Murat

Tuncer, amaçlar›n›n Van’da her KOB‹’nin

krediden faydalanmas›n› sa€lamak oldu€u-

nu belirterek “Ziraat Bankas› olarak yeni bafl-

latt›€›m›z kredi paketinde üst limit 250 bin

lira. 60 Ay geri ödemeli kredi paketinde 12

ay vadede faiz oran› yüzde 0.88. KOB‹’lerin

kullan›m›na sundu€umuz kredi paketinde

son baflvuru tarihi 31 May›s 2017 olarak be-

lirledik. Bankam›za müracaat eden her KO-

B‹’nin flartlar›n›n uymas› halinde haz›rlad›€›-

m›z kredi paketinden faydalanma hakk› var.

Ayr›ca KOB‹’lerin Kredi Garanti Fonu kefa-

letinin de geçerli oldu€unu belirtelim.

Van’da bulunan tüm Ziraat Bankas› fiubele-

ri KOB‹’lere yeni kredi paketimizi kulland›r-

mak üzere haz›r beklemektedir” fieklinde

konufltu.

Ziraat Bankas›’n›n bafllatt›€› “Giriflimciye

De€er” Kredi paketi ile de€erlendirme de

bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Necdet Takva, daralan

kent ekonomisi için bu kredi paketlerinin

çok önemli oldu€unu belirterek “Bu bir f›r-

satt›r. Finansmana eriflim konusunda deza-

vantajl› bir kent olan ilimizde Bankalar›n KO-

B‹’leri ekonomik aç›dan rahatlatacak bu tür

çal›flmalara ihtiyaç duymaktay›z. Ziraat Ban-

kas›’n›n KOB‹’ler için haz›rlad›€› kredi pake-

tinden üyelerimizin yararlanmas›n› istiyoruz.”

fieklinde konufltu.

Ziraat Bankası, KOBİ’lere
yönelik yeni bir kredi
paketi hazırladı. 60 Ay
Vadeli, 250 bin üst limiti
olan kredi paketinde
amaç her KOBİ’nin
faydalanmasını
sağlamak. 



Sektörde meydana gelen olumsuz-

luklar›n gündeme getirildi€i toplant›-

da aç›l›fl konuflmas›n› yapan Van Tica-

ret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Yavuz Karaman, gündeme gele-

cek tüm konular›n çözümü do€rultusunda

Oda olarak her türlü giriflimde bulunacakla-

r›n› kaydetti. Karaman, akaryak›t sektöründe

yaflanan s›k›nt›larla ilgili birçok giriflimde bu-

lunduklar›n› ifade ederek, mal al›mlar›n›n ye-

relden yap›lmas› baflta olmak üzere, istasyon-

lara kesilen cezalar›n bir defaya mahsus af-

fedilmesi, Sorumlu Müdür Uygulamas›, ulusal

marker konusunda yaflanan olumsuzluklar ve

sektör temsilcilerinin dernekleflmesi konula-

r›n›n bunlardan bir kaç› oldu€unu kaydetti.

Akaryak›t Sektörü Meslek Komite Baflka-

n› ‹lhan Kaya ise yapt›€› konuflmada sektö-

rün çok büyük s›k›nt›lar yaflad›€›n› bu se-

beple tüm sektör temsilcilerinin ortak ha-

reket etmeleri gerekti€ini dile getirdi.

Kaya, sendikalaflman›n bu nokta da önem

arz etti€ini ifade ederek, Petrol Ürünleri ‹fl-

verenler Sendikas›’n›n k›sa zamanda ilimiz-

de faaliyet gösterece€ini kaydetti.

Gündeme gelen konular›n raportör tara-

f›ndan not al›nd›€› toplant› sonucunda

oluflturulacak sonuç raporu ile Valilik ve

Maliyenin ziyaret edilmesi karar› al›nd›. 

AKARYAKIT SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Van’da Akaryatık Sektörü
Sorunlarına Çözüm Bekliyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman
Moderatörlüğünde Meclis Üyesi ve Akaryakıt Sektörü Meslek Komite Başkanı İlhan
Kaya’nın da katılımı ile gerçekleşen toplantıya sektör temsilciler yoğun ilgi gösterdi.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

∂ Engelsiz Kariyer Günleri program›

kapsam›nda engeliler ile ifladamlar›

bir araya gelerek iflgücü kayna€› ya-

rat›lmas› noktas›nda tüm kat›l›mc›la-

r›n cv’leri haz›rlanarak becerileri ve

alm›fl olduklar› e€itimler ve sertifika-

lar hakk›nda bilgi topland›. 

Programda aç›l›fl konuflmas›n› yapan

Genç Giriflimciler Kurulu Baflkan› E.

Görsel Görmen, amaçlar›n›n engelli-

lerin ifl hayat›na entegresini sa€lamak

üzere bir temel atmak oldu€unu kay-

dederek, güçlü bir iletiflimle her fley-

den önce engeliler ile ilgili bilgi sa-

hibi olmay› hedeflediklerini belirti.

Görmen, sözlerine flöyle devam etti.

“ amac›m›z yetenekli arkadafllar›m›-

z› cesaretlendirmek, onlar›n ifl haya-

t›nda rol alabileceklerini hissettir-

mektir. Ayr›ca burada bulunan ifla-

damlar›m›z mutlaka sizlerin cv’lerine

bakarak kendi yapm›fl olduklar› ifller-

de sizleri de€erlendirecektir.”dedi.

Görmen, son olarak “Engelsiz Kariyer

Günleri program›m›z›n ikincisini en

k›sa zamanda yapaca€›z bu sürede

cv’lerini alm›fl oldu€umuzu arkadafl-

lar›n verilerini bir datada toplaya-

rak, ifladamlar›m›z›n odam›zdan bu

bilgilere ulaflmas›n› sa€layaca€›z”

dedi. Görmen, Van ‹flitme Engelliler

ve Aileleri Derne€i (V‹ED) Baflkan

Filiz Yörüko€lu baflta olmak üzere tüm

kat›l›mc›lara teflekkürlerini sunarak

konuflmalar›n› sonland›rd›. 

V‹ED Baflkan› Filiz Yörüko€lu ve Van

TSO Meclis Üyesi Yusuf Konak’ta bi-

rer konuflma yaparak bu program›n

çok k›ymetli oldu€unu belirterek,

tüm ifl dünyas›n›n engelli istihdam›na

önem vermeleri gerekti€inin dile ge-

tirildiler. 

Programda Van TSO Baflkan› Nec-

det Takva, Baflkan Yard›mc›s› Yavuz

Karaman, Genç Giriflimciler Kurulu

Baflkan› ve Van TSO Meclis Üyesi E.

Görsel Görmen, Meclis Baflkan Yar-

d›mc›s› Erdal Çakar, Meclis Üyeleri

Yusuf Konak, M. Fazil Kaplan, Ekrem

Baytar, Genç Giriflimciler Kurulu Bafl-

kan Yard›mc›lar› M. Seyhan Demir,

Necip Oflas ve Mehmet Canpolat

ile Kurul Üyeleri Sezer Bayramo€lu,

Mete Karam ve Metin Gülp›nar yer al-

d›lar. Van ‹flitme Engeliler ve Ailele-

ri Derne€i Baflkan› Filiz Yörüko€lu, Yö-

netim Kurulu Üyeleri Sosyolog Selda

fieno€lu ve Gülce Kürekçi, Engelli ‹le-

tiflim Tercüman› Emre Levento€lu

ile birlikte birçok engelli ve aileleri

kat›l›m sa€lad›lar.

Van’da “Engelsiz Kariyer Günleri”
Van Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu ile
Van İşitme Engeliler ve Aileleri Derneği işbirliğinde
“Engelsiz Kariyer Günleri” etkinliği gerçekleştirildi.
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TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

Takva moderatörlü€ünde düzenlenen

ve TBMM Anayasa Komisyon Baflkan›

Prof. Dr. Mustafa fientop ile Gümrük ve Tica-

ret Bakan Yard›mc›s› Fatih Çiftci'nin konuflma-

c› olarak kat›ld›€› panele; Cumhurbaflkan› Bafl-

dan›flman› Gülflen Orhan, AK Parti Van Millet-

vekili Burhan Kayatürk, Gevafl Belediye Bafl-

kan› Sinan Hakan, STK temsilcileri, ifladam-

lar› ve vatandafllar kat›ld›. Aç›l›fl konuflmas›-

n› yapan Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan›

Necdet Takva, Do€u Anadolu'nun en büyük

ticaret odalar›ndan birisi olduklar›n› belirte-

rek, 'Van, tarihte 5 kez yerle bir edilmifl ama

yeniden kurulmufl bir flehir. Her zaman ken-

dini yeniden var edebilen, gücünün fark›nda

olan bir flehir. Bununla birlikte elbette talihsiz

süreçlerimiz de var. Van, bölgeler aras› ge-

liflmifllikte dezavantajlar› olan, geliflmifllikte

son s›ralarda olan, Türkiye'de en çok genç ifl-

sizin bulundu€u ve istihdam sorunu olan bir

kent. Bu yeni de€iflimin bahsini etti€im konu-

lara etkisi ne olaca€› bizim de merak konu-

muz. Dolay›s›yla üyelerimizin karar alma sü-

recinde do€ru karar vermelerini temin etmek,

bu konuda soru iflaretlerini ortadan kald›rmak

nedeniyle böyle bir çal›flma yapt›k' dedi.

Türkiye Önemli Bir Süreçten Geçiyor

Gümrük ve Ticaret Bakan Yard›mc›s› Fatih

Çiftci ise, Türkiye'nin önemli bir süreçten geç-

ti€ini belirterek, AK Parti'nin ilk anayasa de-

€iflikli€inin bu olmad›€›n› söyledi. Hüküme-

tin, ülkenin temel sorunlar›n› her zaman tes-

pit ve teflhis edip, parti tüzü€ü ve hükümet

programlar›na ald›€›n› ifade eden Çiftci, 'AK

Parti, ülke sorunlar›n› tespit edip, bunu toplum-

la paylafl›p bir bir hayata geçiren önemli bir

harekettir. Reformlar yapan AK Parti ile ülke,

önemli mesafeler kat etmifltir. Ülkemiz deyim

yerindeyse AK Parti ile ça€ atlam›flt›r dedi.

fientop 16 Nisan’a Vurgu Yapt›

Panelde yeni anayasa de€iflikli€i hakk›nda

bilgiler aktaran TBMM Anayasa Komisyon

Baflkan› Prof. Dr. Mustafa fientop da, '16 Ni-

san'da bir de€ifliklik oylayaca€›z. Türkiye,

daha önce de halk oylamalar› yapt›. Hatta ana-

yasa de€ifliklikleri yapt›. 1982'de yürürlü€e gi-

ren bu anayasa, 35 y›lda 18 kez de€iflti. Yani

her 2 y›lda bir anayasa de€ifliyor. Buna ra€men

yetmedi, 19'uncusunu yap›yoruz' dedi.

Yeni Anayasan›n Bir Ruhu Var

Anayasan›n hem metni hem de bir ruhunun

oldu€unu ifade eden fientop, 'fiimdiye kadar

hiç ruhu konuflulmam›fl. 18 de€ifliklik yap›l-

m›fl ama de€iflen bir fley olmam›fl. Çünkü

de€ifliklikler hep sözde olmufl. Yani hiç ru-

huna dokunulmam›fl. AK Parti'nin istedi€i de

bu yüzden yeni bir anayasa. Yeni bir anaya-

sa olursa Türkiye'nin sorunlar› çözülecek.

‹flte bu noktada yeni anayasa ruhu önemli.

Bu ruh 1960 darbesinden sonra konulan bir

ruh' ifadelerini kulland›.

Daha sonra Cumhurbaflkanl›€› hükümet

sisteminin maddeleri üzerinde konuflan

fientop, 'Bu de€iflikli€in içeri€inde 4 önem-

li bafll›k var. Bu 4 bafll›k asl›nda geneline ce-

vap veriyor. Bu de€iflikli€inin özü d›fl›nda 3

tane de€ifliklik var. 18 yafl›nda seçilme

hakk› veriliyor. Buna itirazlar var. Biz daha

önce 2002'de AK Parti iktidara geldi€inde

seçilme yafl› 30 idi. Bunu 25'e yine biz indir-

dik. fiimdi 18'e iniyor. Bu yeni bir hak de€il

asl›nda. Biz bir haks›zl›€› ortadan kald›r›yo-

ruz. 8,5 milyonun üzerinde genç var bu ül-

kede. Bu isimler oy verebiliyor ama oy ala-

m›yor. Bu gençlerimiz, ülke yönetsin deyin-

ce 'yafllar› küçük' deniliyor.

Yeterlilik meselesi yafl

ifli de€il, bu büyük

yafltaki isimler için

de geçerli. O yüzden

kendisini yetifltiren

gençleri de seçmek

gerekiyor' fleklinde

konufltu.

Yeni Anayasa Değişikliğinin Ekonomi
Üzerindeki Etkileri Paneli Yapıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yeni Anayasa Değişikliğinin
Ekonomi Üzerindeki Etkileri' paneli düzenlendi.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Başkan Takva, “ Van
TSO Doğu Anadolu'nun

en büyük ticaret
odalarından biri . Van,
tarihte 5 kez yerle bir
edilmiş ama yeniden

kurulmuş bir şehir. Her
zaman kendini yeniden
var edebilen, gücünün
farkında olan bir şehir.

∂  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  ∂  11

Mustafa fientop



Van Ticaret ve Sanayi Odas› Genç Giri-

flimciler Kurulu ile Yüzüncü Y›l Üniver-

sitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mü-

hendisli€i Fakültesi iflbirli€inde “ Giriflimci-

lik Paneli” düzenlendi.

‹lk olarak Mühendislik Fakültesi Dekan›

Prof Dr. Nahit Aktafl’› makam›nda ziyaret

eden kurul üyeleri ö€renciler ile bir araya

gelerek tecrübe paylafl›m›nda bulundular.

Panelde aç›l›fl konuflmas›n› yapan Kimya

Fakültesi Ö€retim Görevlisi Yrd. Doç Dr. Ad-

nan Aldemir, Genç Giriflimciler Kurulu ile pa-

neli organize etmeden önce bir araya gel-

diklerini ve özellikle kurulda yer alan mühen-

dis ve mimarlar›n panele kat›l›m sa€layarak

tecrübelerini ö€rencilerle paylaflmalar› ko-

nusunda ricada bulunduklar›n› ifade etti. Al-

demir, Giriflimcilik Panelinde konuflulacak

konular›n ö€rencilerin meslek seçiminde ve

ilerleyen zamanlarda ifl hayat›na at›ld›klar›n-

da önlerine ç›kaca€›n› dile getirerek k›ymet-

li zamanlar›n› ö€rencilere ay›ran Genç Gi-

riflimciler Kuruluna teflekkürlerini sundu.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan Genç Giri-

flimciler Kurulu Baflkan› E. Görsel Görmen

moderatörlü€ünde yaklafl›k 2 saat süren pa-

nelde, Kurul Baflkan Yard›mc›lar› Necip

Oflas, M. Seyhan Demir ve Kurul Üyeleri

Mete Karam ile Sezer Bayramo€lu mühen-

dislik fakültesi ö€rencileri ile keyifli bir söy-

lefli gerçeklefltirdiler.

Panelde Jeoloji Mühendisli€i Bölümünden

Prof Dr. Sefer Örgen, Kimya Mühendisli€i Bö-

lüm Baflkan› Doç Dr. Hilal Demirk›vrak,

Ö€retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hilal Çelik

Kaz›c›’da haz›r bulundular.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

VAN’DA GİRİŞİMCİLİK PANELİ 

E
dremit ‹lçesi TOK‹’de bu-

lunan Ertu€rul Gazi Orta-

okulu bu okullardan biri.

Van Ticaret ve Sanayi

Odas› Kad›n Giriflimciler Kurulu

taraf›ndan toplanan 250 kitap

Okul Müdürü Mahmut Ifl›k ve

Rehber Ö€retmen Merve fiahi-

nalp’a teslim edildi. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

Takva, Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Yavuz Karaman ve

Kad›n Giriflimciler Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Esin Akarsu Orunç

okulu ziyaret etti. 

Van TSO Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Necdet Takva, oda bünye-

sinde bulunan Kad›n Giriflimciler

Kurulu’nun bafllatt›€› kitap kam-

panyas›n›n çok anlaml› oldu€unu

belirterek “ Kad›n Giriflimciler

Kurulumuz çok anlaml› çal›flma-

lar yürütmektedirler. Bu kam-

panya da kitap sevgisinin olufltu-

rulmas› için çok önemlidir. Bu-

gün bu okulumuza 250 kitap he-

diye ediyoruz. Sayg›de€er okul

yönetimi ve ö€retmenlerimizin

duyarl›l›klar› ile bu çocuklar›-

m›za kitap ulaflt›rabildik. Vesile

olduklar› için teflekkür ederim.

Kentin ekonomi yönetimi ile bir-

likte sosyal sorumluluk projele-

ri de bizler için çok de€erlidir.

Bu çal›flmalar›m›z devam ede-

cektir” fleklinde konufltu. 

Van Kad›n Giriflimciler Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Esin Akarsu

Orunç ise “Bir Kitapta Benden”

kampanyas›nda amaç, kitab› bu-

lunmayan okullar›n taleplerini

karfl›layarak onlar› kitapla bulufl-

turmak oldu€unu belirterek “Sos-

yal Medya üzerinden bafllatt›€›-

m›z kampanyam›za duyarl› in-

sanlar›n de€erli katk›lar› ile çok

say›da kitap arma€an› oldu. Biz-

de talep eden okullar›m›za kitap

da€›t›m›na bafllad›k. Okul yöne-

timinin ve rehber ö€retmenimi-

zin talebini de€erlendirerek bu

okula 250 kitap hediye ettik. Ça-

l›flmam›z devam ediyor. Birçok

okula kitap da€›tmaya devam

edece€iz” dedi.

Ertu€rul Gazi Ortaokulu Müdü-

rü Mahmut Ifl›k, okullar›na kitap

hediye eden Van TSO Yönetim

Kurulu Baflkan› Necdet Takva,

Baflkan Yard›mc›s› Yavuz Kara-

man ve Kad›n Giriflimciler Kuru-

lu Baflkan Yard›mc›s› Esin Akar-

su Orunç’a desteklerinden dola-

y› plaket takdim etti. 
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Van TSO Kadın Girişimcilerden

“Bir Kitap da Benden
Kampanyası”

Van Ticaret ve Sanayi
Odası Kadın Girişimciler
Kurulu’nun başlattığı bir
“Bir Kitapta benden”
Kampanyası ile toplanan
kitaplar okullara teslim
ediliyor. 

Bu amaçla başlatılan
Kampanyaya ülkenin her
yerinden kitap bağışı
yapılırken, toplanan
kitaplar talep olan
okullara dağıtılıyor. 

"Türkiye
genelinde
150 bin boş iş
pozisyonu var"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Osman Arıkan
Nacar, Türkiye'nin dinamik
aktif iş gücü yüksek olan
bir ülke olduğunu söyledi.

Teknolojinin geliflmesi, sanayilefl-

me ve ülkenin içinde bulundu€u

konjonktürel durumun iflsizlikle il-

gili yükselen bir grafi€i ortaya ç›kard›-

€›n› belirten Nacar, "En son aç›klanan

TÜ‹K raporunda yüzde 12,7 iflsizlik ra-

kamlar›m›z var. Yaln›zca Çal›flma Bakan-

l›€› olarak de€il devlet olarak ortaya ko-

nan irade ile bu rakamlar yavafl yavafl

afla€›ya düflüyor. Bu y›l›n sonunda da

yüzde 9'lara kadar düflece€ini tahmin

ediyoruz." diye konufltu.

Ülkede birçok vatandafl›n ifl be€en-

medi€ine dikkati çeken Nacar, "Türki-

ye'de iflsizlik var' diyoruz ama bugün ‹fi-

KUR'da Türkiye genelinde 150 bin bofl

ifl pozisyonu var. Sadece Mu€la'da 18

bin bofl ifl pozisyonu olup, çal›flmak is-

teyen herkesin yar›n e€er çal›flmak is-

tiyorum diyorsa ifl bulabilece€i bir ortam

var." diye konufltu.
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