
İlimizde faaliyet gösteren Meslek Odaları Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın çağrısı ile bir araya geldi.
Kent sorunlarının değerlendirildiği toplantıda oda başkanları karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 

Van TSO Başkanı Necdet Takva’nın çağrıları karşılığını buldu.

∂ ‹lk toplant›n›n baflkanl›€›n› yapan Van Ti-

caret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu

Baflkan› Necdet Takva, Yasa ile kurul-

mufl Meslek odalar›n›n  bir araya gelme-

si üyelerinin ve kentimizin sorunlar›n› ko-

nuflmalar›, çözüm üretmeleri öteden

beri arzulad›€›m›z ve hayata geçirmeyi

çok istedi€imiz bir çal›flmayd›. Ça€r›m›-

za Tüm Meslek Odalar›m›z›n olumlu dön-

meleri ve toplant›ya kat›lmalar› bizleri

gelecek için umutland›rm›flt›r” dedi. 

∂ Van TSO Baflkan› Takva, Van’›n çözül-

mesi gereken birçok sorunu var, bu

sorunlar›n çözümün de Meslek

Odalar›n›n önemli bir güce sahip

oldu€unu belirterek “Bu gücün

bir arada olmas›, kent ç›karlar›-

n› esas alan bir çal›flma düzeni

içinde olmas›n› amaçl›yoruz.

∂ HABERİ SAYFA 6-7’DE

MESLEK ODALARININ BİR ARAYA
GELMESİ VAN İÇİN UMUT VERİCİ

MESLEK ODALARINDAN

GUC BIRLIGI
Meslek Odaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

ARALIK 2016        Yıl: 4        Sayı: 32

KOBi’LER NEFES ALACAK
OBB, Ziraat Bankas›, Denizbank ve Kre-

di Garanti Fonu (KGF) ortakl›€›nda ha-

yata geçirilecek olan KOB‹’lere Nefes

Kredisi için imzalar, Baflbakanl›k Çan-

kaya Köflkü’nde düzenlenen lansman

toplant›s›nda at›ld›.        ∂ HABERİ 4’TET

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet TAKVA

Binali YILDIRIM Rifat 

H‹SARCIKLIO⁄LU

İRAN, VAN İÇİN
ÖNEMLİ BİR PAZAR
∂ Hoy Esnaf Odas› Baflkan›

Mohsen Monsef baflkanl›€›n-

daki Hoy heyeti Van Ticaret

ve Sanayi Odas›n› ziyaret etti.

Ziyarette Razi Gümrük Müdü-

rü ‹raç Kas›mhani, ‹fladam›

R›za Huseyni ve R›za Muham-

medi  de yer ald›. ∂ 2’DE

∂ Yerel Üreticilerin desteklenmesi ve Ka-

mu’nun Mal al›mlar›n›n temin edilmesi

amac›yla  Devlet Malzeme Ofisi ile Van

Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n iflbirli€inde

“Müflterim Kamu Olsun” bilgilendirme

toplant›s› gerçekleflti. 

DEVLET MALZEME OFİSİ
Vanlı üreticilerden

ürün alacak!..
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∂ Van Ticaret ve Sana-

yi Odas› bünyesinde

kurulan ‹MEAK De-

niz Ticaret Odas›

Temsilcili€inin aç›l-

mas› Van Gölü’nde

faaliyette olan gemile-

re ÖTV siz yak›t al›n-

mas›na katk› sundu. 

∂ Do€u Anadolu Kalk›nma Ajans› (DAKA) ta-

raf›ndan Van Ticaret ve Sanayi Odas›

(Van TSO) ev sahipli€inde, bilgilendirme

ve istiflare toplant›s› yap›ld›. 

Van Gölü’nde gemilere 

ÖTV SİZ YAKIT
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Nevzat Ayd›n

Cazibe Merkezi VAN
Cazibe Merkezleri Bilgilendirme ve

İstişare Toplantısı Van TSO’da yapıldı
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Hoy Esnaf Odas› Baflkan›

Mohsen Monsef baflkanl›-

€›ndaki Hoy heyeti Van Ti-

caret ve Sanayi Odas›n› zi-

yaret etti. Ziyarette Razi Gümrük Mü-

dürü ‹raç Kas›mhani, ‹fladam› R›za

Huseyni ve R›za Muhammedi  de yer

ald›.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu Baflkan› Necdet Takva tara-

f›ndan karfl›lanan Hoy Heyeti ile ikili

görüflmeler yap›ld›. Görüflmeye Yö-

netim Kurulu Üyeleri Faruk Biner,

Metin Abi ve Diyaeddin Alt›ndal, Van

Gümrük Bölge Müdürlü€ü fiube Mü-

dürü Ahmet Ilgaz  kat›ld›.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu Baflkan› Necdet Takva, Van -

Hoy kenti iki kardefl ve s›n›r kenti ol-

mas›na ra€men ilk kez resmi bir gö-

rüflme yapt›klar›n› belirterek, bugün

iki kent için geç kalan ancak çok

önemli bir görüflme gerçeklefltirdik-

lerini belirterek “Kap› komflumuz Hoy

bizim ‹ran’a aç›lan kap›m›z. Dolay›s›

ile Hoy ve ‹ran içinde Van kenti

önemli bir konumdad›r. Görev de bu-

lundu€umuz 3.5 y›l içinde 10’dan fazla

‹ran ziyareti yapt›k. Her platformda

Van’›n ‹ran için, ‹ran’›n da Van için

çok önemli bir pazar oldu€unu dile

getiriyoruz” ifadesini kulland›. 

Van ve Hoy’un iki komflu kent ol-

malar›na ra€men yeterince ekonomik,

ticari iliflki gelifltiremedi€ini dile ge-

tiren Takva, Kap›köy ve Razi nas›l bi-

zimse ayn› zamanda Hoy kentinindir.

Bu önemli birlikteli€i daha verimli

hale getirmeliyiz. Hoy ve Van kentin-

deki tüccar ve sanayiciler birbirleriyle

iliflki gelifltirmeli. Bizim baflka seçe-

ne€imiz yok. Çünkü kap› komflumuz

ve biz birbirimize mecburuz” fleklinde

konufltu. 

Hoy Esnaf Odas› Baflkan› Mohsen

Monsef de Van Tica-

ret ve Sanayi Oda-

s›’nda bulunmaktan

mutluluk duydukla-

r›n› belirterek “Hoy

kentinin Van ile tek

ba€lant› noktas› Van

Ticaret ve Sanayi

Odas›’d›r. Bizde Hoy

kenti olarak birlikte ça-

l›fl›p üretmekten yanay›z.

Ancak bir çok sorunla karfl›

karfl›ya kal›yo-

ruz. Son bir y›l-

da bizim veri-

lerimize göre

600 bin kifli

Razi S›n›r Ka-

p›s›ndan Van’a

geçifl yapm›flt›r.

Ancak yolcu geç-

iflleri iki ülke aç›-

s›ndan da Gümrük Bi-

nalar› nedeniyle sorunlu-

dur. Bununla birlikte biz Razi ve Ka-

p›köy s›n›r kap›lar›n› yeterince aktif

flekilde kullanam›yoruz. Ticaretimiz

çok zay›f. Biz sizden birçok ürün

al›yor olmam›za ra€men, siz bizden

sadece yafl sebze meyve al›yorsunuz.

Bu da mevsimsel flartlar nedeniyle

k›sa bir süredir. Oysa biz de size

ürün satmak istiyoruz. Bunun için ti-

caretimizin geliflmesi gerekir” ifade-

sini kulland›. 

“‹ranla iliflkilerin geliflmesi,

modern gümrük kap›s› ve

elveriflli yollarla mümkündür”

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu Üyesi Metin Abi, ‹ran’la Van

aras›nda ekonomik iliflkilerin geliflmesi

için mutlak suretle modern Gümrük

Kap›s› ve elveriflli yollarla mümkün

olabilece€ini belirterek “Bizim Gümrük

Binam›z bu y›l itibari ile temeli at›ld›.

‹nflallah bir y›l içinde tamamlanacak.

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

mas›n› bekliyoruz. Ve y›llard›r dile ge-

tirilen ‹ran taraf›ndaki yol sorunun mut-

lak suretle sonland›r›lmas› gerekir. Bu

flartlar olursa ticari ve turizm alan›nda

büyük ilerleme kaydedece€iz” dedi. 

“Ticaretimizi büyütmek için

olanaklar› gelifltirmeliyiz”

Van Gümrük Bölge Müdürlü€ü fiube

Müdürü Ahmet Ilgaz’da Van’da art›k

s›n›r ticaret alg›s› yerine daha uluslar

aras› ticarete yönelmemiz gerekti€ini

belirterek “Van çok ‹ran için çok önemli

bir Pazar olacaksa öncelikle Uluslar

aras› Tarifeli Ticaret yapmaya yönlen-

dirilmeli. Aksi takdirde S›n›r Ticareti

gibi dar imkanlar› olan küçük ticaretle

yetinece€iz. Bu da bu kente yak›flm›yor.

Van S›n›r Kenti olman›n avantajlar›n›

kullanmal›” ifadesini kulland›. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Necdet

Takva, Hoy Esnaf Odas› Baflkan› Moh-

sen Monsef’in kendilerine aktard›€›

sorunlar› bir raporla Bakanl›€a ulafl-

t›racaklar›n› belirtti. Takva, Hoy he-

yetinin  ziyaretinin  ilk olmas› nedeniyle

konuk baflkana bir plaket takdim etti. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas›

Tuflba Salonunda yap›lan

toplant›ya Devlet Malzeme

Ofisi Bilgi ‹fllem Daire Bafl-

kan› Selcuk U€ur, KOSGEB  Müdür

Yard›mc›s› Abdulhadi Arvas, Vergi

Dairesi Müdürü Murat Ayd›n ve

Van TSO üyesi firmalar kat›ld›. 

Bilgilendirme Toplant›s›n›n aç›l›fl

konuflmas›n› yapan Van Ticaret ve

Sanayi Odas› Baflkan› Necdet Takva,

“Odam›z yerel üreticilerin korunmas›

konusunda öteden beri gerek kamu

kesimi ile gerekse halk›n bu konu-

daki duyarl›l›€›n› artt›rmak için çok

say›da giriflimde bulunmufltur.  Bu

nedenle Devlet Malzeme Ofisinin

kamu kurumlar›n›n DMO dan alm›fl

olduklar› ürünlerin DMO havuzunda

yer alan yerel firmalar üzerinden

yap›lmas› konusu bizler için önem

arz etmektedir. DMO nun Van böl-

gesinin y›ll›k 40 milyon Tl civar›n-

daki mal al›mlar›n›n yerel firmala-

r›m›zdan yap›lmas› esnaf›m›z aç›-

s›ndan ciddi bir Pazar anlam›na

da gelmektedir. Üyelerimizin Devlet

Malzeme Ofisi Van irtibat ofisine

baflvurmalar›n› ve firma kay›tlar›n›

yaparak katalogdaki yerlerini al-

malar›n› rica ediyorum. Özellikle

ilimizin Pilot iller aras›nda yer almas›

gelecek ad›na bizleri umutland›r-

m›flt›r. Bu çal›flmadan dolay› ken-

dilerine teflekkür ederiz.” dedi

Toplant›ya Ankara’dan kat›lan

Devlet Malzeme Ofisi Bilgi ‹fllem

Daire Baflkan› Selçuk U€ur ise”

Bugün Van Ticaret ve Sanayi Odas›

giriflimi ile Devlet Malzeme Ofisi

malzeme al›mlar›n›n Van’da üretim

yapan firmalardan tedarik edilmesi

bilgilendirme toplant›s›n› gerçek-

lefltirmekteyiz. Vanl› üretici firma-

lar›n›n tedarikçilerimiz aras›nda

yer almas›n› istiyoruz. Bu nedenle

Kataloglar›m›zda art›k Vanl› üretici

firmalar›n bulunmas› ilimizin ge-

liflmesine de katk› sunacakt›r. Bu-

rada Genel Müdürlü€ümüzün des-

te€i ile KOB‹ kurum katalogu ça-

l›flmas› yap›lmaktad›r.  Bu çal›fl-

mam›z kamu kurumlar›n›n malze-

me al›mlar›n› tedariki için  yap›lan

bir çal›flmad›r. Bu çal›flmam›z son

aflamas›na gelmifltir. Bu toplant›da

kat›l›mc› firmalar›m›z›n devlet mal-

zeme ofisi sitesine kay›t yapt›rma-

lar› ve tedarik edebilece€imiz

ürünlerin Vanl› firmalardan al›nmas›

amaçlanmaktad›r. Bu tür toplant›lar

da  tedarikçi say›lar›n›n artmas›

daha çok çeflit ve kaliteli ürünlerin

katalog sistemine dahil edilmesi

amaçlanmaktad›r” dedi. 

Devlet Malzeme Ofisi üzerinden

kurumlara ürün satmak ve DMO

nun katalo€unda yer almak isteyen

Oda üyelerinin Devlet Malzeme

Ofisi Van irtibat bürosu ile görüflerek

gerekli koflullar› yerine getirdikten

sonra DMO web sitesinde yer alan

katalogta firmalar›n›n ve satm›fl ol-

duklar› ürünlerin tan›t›m›n› yaparak

kamu kurumlar›n›n kendilerine

DMO üzerinden ulaflmalar›n› sa€-

layabilirler.

DMO ‹letiflim Bilgileri;

Tel: 0432 222 00 76

Fax: 0432 222 01 13

‹skele Mahallesi  fiemsibey Sk. No: 8 /VAN

e-mail: van@dmo.gov.tr

www.dmo.gov.tr

İRAN, VAN İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR
Hoy Esnaf Odası Van TSO da sorunları konuştu

DMO Vanlı üreticilerden ürün alacak
Yerel Üreticilerin desteklenmesi ve Kamu’nun Mal alımlarının temin edilmesi amacıyla  Devlet Malzeme Ofisi
ile Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğinde “Müşterim Kamu Olsun” bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. 

Kapıköy ve Razi 
nasıl bizimse aynı

zamanda Hoy
kentinindir. Bu önemli
birlikteliği daha verimli

hale getirmeliyiz. Hoy ve
Van kentindeki tüccar ve
sanayiciler birbirleriyle

ilişki geliştirmeli. 
Bizim başka 
seçeneğimiz 

yok. 

Başkan Necdet Takva “Görev de bulunduğumuz 3.5 yıl içinde 10’dan fazla İran ziyareti yaptık.
Her platformda Van’ın İran için, İran’ın da Van için çok önemli bir pazar olduğunu dile getiriyoruz”

DMO’nun
Van bölgesinin yıllık 

40 milyon TL civarındaki 
mal alımlarının yerel

firmalarımızdan yapılması
esnafımız açısından ciddi bir
Pazar anlamına  gelmektedir.
Üyelerimizin Devlet Malzeme

Ofisi Van irtibat ofisine
başvurmalarını ve firma

kayıtlarını yaparak katalogdaki
yerlerini almalarını rica

ediyorum. 
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İmtiyaz Sahibi
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Van Ticaret ve Sanayi Odası
bünyesinde kurulan İMEAK
Deniz Ticaret Odası
Temsilciliğinin açılması ile Van
Gölü’nde faaliyet gösteren
gemilere ÖTV siz yakıt
alınmasına katkı sundu. 

U laflt›rma, Denizcilik ve Haber-

leflme Bakanl›€› Deniz Ticaret

Genel Müdürü Cemalettin

fievli imzas› ile ile yay›nlanan

resmi yaz›da Deniz Ticaret Genel Mü-

dürlü€ü taraf›ndan yap›lan de€erlen-

dirmede Kocaeli Liman Baflkanl›€›n›n

yetki alan› içesinde bulunan gemilerin

taleplerinin karfl›lanmas› ile Van ilinde

‹MEAK Deniz Ticaret Odas› (DTO) tem-

silcili€inin aç›lmas› göz önünde bulun-

durularak Van Gölünde Faaliyet göste-

ren gemilere yerinde hizmet verilebil-

mesine teminen Kocaeli ve Tatvan

Liman Baflkanl›klar›nda 2017 y›l› itibari

ile ÖTV siz Yak›t Al›m Defteri düzenle-

me yetkisi verilmesi uy-

gun bulunmufltur ifadesi kullan›ld›. 

Konu ile ilgili aç›klama da bulunan

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu Baflkan› Necdet Takva, Ulaflt›rma

Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›€›

Deniz Ticaret Genel Müdürlü€ü tara-

f›ndan al›nan karar›n önemli ve yararl›

oldu€unu belirterek “Van Gölü’nün

Deniz Ticaretinde de etkili kullan›m›

için al›nan bu karar Denizcilik Faali-

yetlerinde bulunan üyelerimiz için çok

önemlidir. Gerek Van Gölü’nün Deniz

Ticaretinde öneminin artmas› gerekse

üyelerimize yap›lan bu kolayl›€›n sa€-

lanmas› aç›s›nda al›nan bu karar› önem-

sedi€imizi belirtmek isterim. Y›llard›r

Van Gölü’nün gerekli ilgi ve alakaya

muhtaç oldu€unu belirtirken, bu tür ka-

rarlar›n çok önemli oldu€unu vurgula-

mak isterim. Karar›n al›nmas›n da eme€i

geçen tüm bürokratlar› tebrik ederim”

fleklinde konufltu. 

Van Deniz Ticaret Odas› Temsilcisi

Nevzat Ayd›n da konunun Van gölünde

teknecilik yapan esnaf için çok önemli

oldu€unu belirterek “ÖTV’siz yak›t

sorunlar›n uzun vadeli çözümü de-

mektir. Bununla beraber bir çok so-

runun da temelini oluflturan problem-

lere çözüm demektir. fiimdi at›lan bu

ad›m›n getirileri ve gelecek de sa€-

layaca€› avantajlar› çok fazlad›r. Y›l-

lard›r emekleri ve mücadele ruhlar›

ile her türlü olumsuzlu€a ra€men bu

sektörü ayakta tutmaya ve yaflatmaya

çal›flan emekçi kaptanlar›m›za bir

umut ve mücadele etmeleri için des-

tek olmufltur. Bölgemizde bulunan

teknelerin en büyük gideridir yak›t.

Tekne sahipleri personelden k›sar

kendileri her fleye yetiflmeye çal›flarak

çal›fl›r, tekne bak›mlar›n›n maliyetlerini

düflürmek için yeri geldi€inde elek-

trikçi, motorcu, boyac› olarak çal›fl›r

ancak ifl yak›t tüketimine gelince

elinde bir çözümü yoktur. Van

Deniz Ticaret

Odas› bu nok-

ta da  görevi

üstlenmifl ve bu sektörde emek veren

bütün çal›flanlara güçlerinin yetmedi€i

çözümü üretmifltir.

Peki bu çözüm sadece giderleri dü-

flürmek demek midir? Tabi ki hay›r.

Bununla beraber tekne tur fiyatlar› dü-

flecektir, bu düflüfl yüksek fiyatl› deniz

ulafl›m ve özel tekne tur fiyatlar›n› yar›

yar›ya düflürecektir. Her bütçeden bu

turlara kat›lma flans› sa€layacakt›r.

Deniz turizminin canlanmas› demek,

bu sektörün ilgi çekici hale getirir. Sek-

törün hareketlenmesi istihdam›n ve

buna ba€l› olarak  cafe , restaurant , lo-

kanta vb. iflletmelerin ço€almas›na ze-

min haz›rlayacakt›r.Daha önemli bir

konu ise kaçak avlanman›n önüne büyük

ölçüde geçecektir. Çünkü bal›kç›l›kla

u€raflan tekne sahipleri bal›k avlarken

en büyük giderleri olan yak›t maliyetini

ç›karmak korkusuyla yaflamaktad›r. Bu

korkular›n› aflacak çözüm yolunu üret-

ti€imiz için kaçak avlanma problemin

çözümü temelini atm›fl olduk. Di€er ta-

raftan tekne ve su sporlar› araçlar›n›n

surat teknesi ve jetski gibi Van denizinin

çehresini de€ifltirecek sektörün önü

aç›lm›flt›r” ifadesini kulland›. 

Van Deniz Ticaret Odas› Temsilcisi

Nevzat Ayd›n, Van’da Deniz Ticaret

Odas› temsilcili€inin aç›lmas› ile ilgili

görüfllerini belirterek “Ç›kt›€›n›z yolda

çantan›zda projeleriniz,planlar›n›z,he-

defleriniz buna ba€l› olarak beklentiler

bulunuyorsa ve bunlar için çözümleriniz,

cevaplar›n›z bulunuyorsa en önemlisi

bunlar› yaparken yaln›z de€il ve güçlü

bir ekiple yola ç›k›yorsan›z baflar› de-

nilen adaya ulaflmak çok zor de€ildir.Biz

bu yolculuk’ da daha önceden üstlendi€i

görevleri baflar›yla sonuçland›rm›fl Deniz

Ticaret Genel Müdürü Cemalettin fiEVL‹

ve Van Ticaret ve Sanayi Odas› ekibi

ve de€erli baflkan› Necdet TAKVA’n›n

ekip ve destekleri ile yola ç›kt›€›m›zdan

sorunlar›n çözümü noktas›nda baflar›

kaç›n›lmaz olmufltur dedi. 

Al›nan kararla birlikte ‹MEAK Deniz

Ticaret Odas› Van Temsilcili€ine kay›tl›

firmalar ile Van Gölü’nde Deniz Ticaret

faaliyetleri yürüten firmalara ait gemiler

2017 y›l› itibari ile ÖTV siz yak›t kul-

lanabileceklerdir.  

Turizm, insanlar›n ve ülkelerin birbirlerini tan›-

malar›n›n en önemli arac›d›r. Bu nedenle Van’

da inatla ve ›srarla Turizm ve Seyahat Fuar›

düzenlemek ve bunu 7 y›l üst üste yapmak çok

önemli ve k›ymetlidir.

Ülke olarak, bölge olarak zor bir co€rafyada

zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin en az

zararla atlat›lmas› hepimizin ortak gayret ve çabas›

ile mümkün olacakt›r. 7 y›ld›r ülkemizin en do€u-

sunda Turizm ve Seyahat fuar› düzenlemek bu ça-

ban›n bir göstergesidir. Bizler buralar›n yaflanacak

bir co€rafya olmas› için gayret gösteriyoruz. Van,

Turizm sektörünün arad›€› birçok olana€a sahip

bir kenttir. Burada k›fl sporlar›n› da yapabilirsiniz,

inanç turizmi ile inanc›n›z›n gere€ini de yerine ge-

tirebilirsiniz, do€an›n tüm cömertli€inden yararla-

narak do€a turizmini de yapabilirsiniz. 

Bir kentin geliflimi ancak pozitif anlamda tan›n›rl›l›€›

ile mümkün olabilir. Bize göre bunun da günümüzde

ki karfl›l›€› “Marka Kent” olmaktan geçiyor.  Fakat

“Marka Kent”  olma konusunun tam olarak anlafl›lmas›

için daha fazla çal›flmam›z gerekir diye düflünüyo-

rum. Özellikle az geliflmifl bölgelerimizde bu anla-

y›fl›n zihinlerde daha fazla yer almas› ve anlafl›lmas›

zaman alacakt›r. Ancak biliyoruz ki Kentinizi “Marka

Kent”  yapma meselesi de o kadar kolay de€il. Za-

mana, ortak akla, konunun özümsenmesine ve en

önemlisi ciddi ifl birli€ine ihtiyaç var.  

Yaflad›€›n›z flehir marka kent oldu€u zaman, üre-

timinizin , ticaretinizin ve hizmetinizin kalitesi artar

ve att›€›n›z bütün ad›mlarda karfl›l›€›n› mutlaka

al›rs›n›z. Marka kent olman›z için de iki önemli

flart var; birincisi de€erlerinize sahip ç›kmak,

ikincisi bir arada olmak. 

Turizm bu iflin anahtar›d›r. Zaman zaman duyuyo-

ruz, “ya bu turizm bu kadar m› önemli, yapacak

baflka ifliniz yokmu.” Yok baflka iflimiz yok.  

Neden yok; Çünkü Turizm huzurlu ve güvenli

alanlar arar, kentiniz huzurlu ve güvenli ise turizm

geliflir. Siz turizmi gelifltirirseniz sanayiniz de geliflir,

ticaretinizde geliflir. Çünkü yat›r›mc› da t›pk› turizmci

gibi huzurlu ve güvenli alanlar arar. Kentinizin ya-

flanabilir, yat›r›m yap›labilir bir kent oldu€unun ye-

gâne kan›t› turizmdir. Bunun için co€rafyam›z do€al

güzellikleri ile bizlere yeterince cömert davranm›fl.

Bize kalan sadece bir araya gelerek bu güzellikle

korumak, gerekli altyap›y› düzenlemek ve tan›tmak. 

Israrla fuar yapaca€›z, festival düzenleyece€iz,

kongreler yapaca€›z, tan›t›m faaliyetlerinde bulu-

naca€›z. 

Van Gölü’nde gemilere 

ÖTV SİZ YAKIT

Nevzat Ayd›n

∂  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  ∂  

VAN TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’dan 

Fuar Değerlendirmesi

Necdet TAKVA
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L
ansman toplant›s›na, Baflbakan Binali

Y›ld›r›m, Gümrük ve Ticaret Bakan›

Bülent Tüfenkci, Baflbakanl›k Müs-

teflar› Fuat Oktay, TOBB Baflkan› M.

Rifat Hisarc›kl›o€lu, Ziraat Bankas› Genel

Müdürü Hüseyin Ayd›n, Denizbank Genel

Müdürü Hakan Atefl ve KGF Yönetim Kurulu

Baflkan› Faik Yavuz kat›ld›.

REEL SEKTÖR ‹LE F‹NANS

SEKTÖRÜ EL ELE

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o€lu burada

yapt›€› konuflmada, TOBB, Ziraat Bankas›,

Denizbank ve KGF ortakl›€›nda hayata ge-

çirdikleri devrim niteli€inde bir ifl için bir

araya geldiklerini belirterek, “Reel sektör

ile finans sektörü olarak el ele verdik ve KO-

B‹’lere nefes olacak bir proje haz›rlad›k.

Cumhurbaflkan›m›z ile Baflbakan›m›z›n bafl-

latt›€› kredi faizlerini düflürme politikas›na

özel sektör olarak katk› sa€lam›fl olduk”

dedi.

‹ki ay önce bu proje fikrini Baflbakan Binali

Y›ld›r›m ve Gümrük ve Ticaret Bakan› Bülent

Tüfenkci ile konufltuklar›n› an›msatan Hisar-

c›kl›o€lu flunlar› söyledi: “’KOB‹’ler %15 ile

%18 aras›nda faizle kredi kullan›yor, faiz bas-

k›s›ndan nefes alam›yor. KOB‹’lere yüzde

10’un alt›nda faizle kredi kulland›rmal›y›z’

dedik. Sonras›nda hemen çal›flma bafllatt›k.

Önce TOBB ile 365 oda ve borsam›z olarak

elimizi tafl›n alt›na koyduk. Tüm kaynaklar›m›z›

birlefltirdik. Sonra Hazinemiz ve Kredi Garanti

Fonu devreye girdi. KOB‹’ler teminat bula-

m›yor, bankalar da risk gördükleri için onlara

kredi veremiyordu. Baflbakan›m›z›n talimat-

lar›yla, Hazine destekli KGF kefaleti devreye

girdi. KOB‹’lerimizin bu proje kapsam›ndaki

kredilerine %85 kefalet sa€land›.

Son olarak da bankalar›m›z devreye girdi.

Onlar da zarar› bile göze alarak projeye kay-

nak sa€lad›lar. Burada Ziraat Bankas› Genel

Müdürü Hüseyin beye ve Denizbank Genel

Müdürü Hakan beye yapt›klar› önderlik için

çok teflekkür etmek istiyorum.

KOB‹’lere 5 milyar lira, eski parayla 5 kat-

rilyon lira kredi sa€layacak Nefes Kredisi

ortaya ç›kt›. Nefes Kredisi ile KOB‹’lere y›ll›k

%9,90 - ayl›k %0,83 faizle 1 y›l vadeli kredi

sa€layaca€›z. 3 ay içinde yaklafl›k 80 bin

KOB‹’mizin derdine derman olaca€›z. KOB‹’leri

faizin alt›nda ezdirmeyece€iz, KOB‹’lere nefes

olaca€›z”.

Hisarc›kl›o€lu, bu proje ile reel sektör ve

finans sektörünün el ele vererek Türkiye

için ne kadar güzel ifller yapabilece€ini gös-

terdiklerini söyledi.

Baflbakan Y›ld›r›m’›n projeyi ilk günden bu

yana çok yak›ndan takip etti€ini anlatan

TOBB Baflkan›, “Bugün

de bizlere moral vermek

için bu imza törenini hi-

mayelerine ald›. Biz de

Türk özel sektörü olarak

Cumhurbaflkan›m›z›n ve

Baflbakan›m›z›n bafllat-

t›€› kredi faizlerinin dü-

flürülmesi politikas›na

elimizden geldi€ince

destek vermifl olmak-

tan çok mutluyuz” dedi.

Hisarc›kl›o€lu, piyasalar›n tedirgin

oldu€u bugünlerde bu projenin tüm ifl dün-

yas›na bir umut olmas›n› dileyerek, “Çünkü

biz flunu çok iyi biliyoruz. Türkiye’ye yat›r›m

yapanlar her zaman kazand›. Türkiye, her

zaman hedeflerine ulaflt›. Biz yine en iyi bil-

di€imiz ifli yapaca€›z. Daha çok çal›flaca€›z,

daha çok üretece€iz, biz kazanaca€›z, çal›-

flanlar›m›z kazanacak, Türkiye kazanacak.

Bu masadaki güç birli€i oldukça, birçok ba-

flar›ya imza ataca€›z” ifadelerini kulland›.

KOB‹LERE 5 M‹LYAR TL KRED‹

Baflbakan Binali Y›ld›r›m da “Proje ile ilgili

taraflar var TOBB, Gümrük ve Ticaret Bakanl›€›

ve bankalar›m›z. Esas›nda bankalarla TOBB

bir araya geldiler. Bu s›k›nt›l› dönemde biz

ne yapabiliriz diye düflündüler. Denizbank

ve Ziraat Bankas›'na TOBB'a ba€l› odalar ve

borsalar belirli miktarda 500 milyon TL civa-

r›nda bir mevduat aktarmak suretiyle, KO-

B‹’lere 5 milyar liraya kadar kredi deste€i

imkan› getirdiler" dedi.

Ekonomiyi ayakta tutan kesiminin küçük

ve büyük ölçekteki iflletmeler oldu€unu an-

latan Y›ld›r›m, "Firma

say›s›na bakt›€›m›z za-

man yüzde 98, istihda-

ma bakt›€›m›z zaman

yüzde 70'in üzerinde, ih-

racata bakt›€›m›z zaman

yüzde 60'›n üzerinde. Do-

lay›s›yla ekonomiyi ayak-

ta tutan önemli bir sek-

törden bahsediyoruz. Bu

sektörün bugünlerde ya-

flad›€›m›z dövizdeki dal-

galanmalar›, küresel pi-

yasalardaki hareketlili€i de dikkate ald›€›-

m›zda öncelikli olarak desteklenmesi gere-

kiyor. Biz, bugünlerde KOB‹’lerin bu ülke

için yapt›klar›n›n karfl›l›€›n› görmesi ve onlar›n

bekledi€i nefesi, deste€i vermemiz gerekiyor.

Bunu bir yandan hükümet olarak biz, bir yan-

dan da ifl alemi, bankalar›m›z sorumluluk

üstlenerek onlar da bu kampanyaya destek

veriyorlar. KOB‹'lerle ilgili geçti€imiz hafta-

larda önemli karar ald›k, KOB‹’lere ilave kay-

nak aktararak 17 milyara kadar kredi hacmi

oluflturduk. Bu ne demektir? 17 milyarl›k

kredi kulland›klar›nda Kredi Garanti Fonu,

bunlar›n kredilerine teminat gösterecek,

kefil olacak ve böylece ihtiyac›n› görecekler.

Bu ise daha k›sa vadede hemen 500 milyonluk

kaynak ayr›lmak suretiyle, 5 milyara varan,

bir y›ll›k faiz oran› da 10'un alt›nda. Bugünkü

piyasadaki faizleri düflündü€ümüz zaman ol-

dukça iyi say›labilecek bir oranda kredi kul-

lanabilecekler. Yüzde 15 riski bankalar, yüzde

85 riski yine Kredi Garanti Fonu alacak ve

böylece ilk etapta 80 bin KOB‹’mize bir nefes

ald›racak, ihtiyac›n› görecek mali kaynak

sa€lam›fl oluyoruz" fleklinde konufltu.

Bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu

toplayaca€›n› belirten Y›ld›r›m, son durum

de€erlendirmelerini yap›p al›nmas› gereken

kararlar› paylaflacaklar›n› belirtti. Kamu ya-

t›r›mlar› için 80 milyara kadar bir kaynak ak-

tard›klar›n› anlatan Y›ld›r›m, gereken tedbir-

lerin al›naca€›na iflaret etti. Y›ld›r›m, "Asl›nda

bizim daha ilginç bir çal›flmam›fl var, onu da

önümüzdeki günlerde kamuoyuna aç›klaya-

ca€›z. O da esnaf›m›z›, iflverenimizi, ticari

hayat›m›z› önemli ölçüde rahatlatacak bir gi-

riflimdir" diye konufltu.

DAHA ÇOK ÜRET‹P, DAHA ÇOK

SATACA⁄IZ

Gümrük ve Ticaret Bakan› Bülent Tüfenkci,

ekonomik dedikodulara ra€men ekonominin

sa€lam duruflunu devam ettirdi€ine dikkati

çekerek, "Yakalad›€›m›z istikrar ile beraber

daha çok üretip daha çok sataca€›z. ‹hracat

odakl›, üreterek büyümemizi reel sektörle

birlikte sa€layaca€›z. KOB‹'lerin ekonomideki

rolü her geçen gün artarak devam etmektedir"

fleklinde konufltu.

1 M‹LYON 700 B‹N KAYITLI KOB‹ VAR

Denizbank Genel Müdürü Hakan Atefl,

"Kredi garanti fonu ve TOBB ile yapt›€›m›z

KOB‹’lere nefes kredisi. Hayat nefesle bafllar.

Biz, ekonominin dokusunu oluflturan, 1 milyon

700 bin kay›tl› KOB‹’nin aileleri ve çal›flanlar›yla

birlikte çok önemli bir kitle. Halk›m›z›n ve

yurdumuzun bu faaliyetlerine biz odalar birli€i

ve garanti fonu, Denizbank, Ziraat Bankas›

ile birlikte böyle bir projede yer almaktan

gurur duyuyoruz" dedi.

Ziraat Bankas› Genel Müdürü Hüseyin

Ayd›n ise, "Böyle bir destek kredisi uygula-

mas›nda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tah-

minen 5 milyar TL üzerinde KOB‹’lerimizin

hizmetine uygun faiz ile sunmufl olaca€›z.

Ülkemiz ve milletimiz için hay›rl› olsun" flek-

linde konufltu.

KOB‹'lere Nefes Kredisi imza protokolleri,

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o€lu, KGF Yönetim

Kurulu Baflkan› Faik Yavuz, Ziraat Bankas›

Genel Müdürü Ayd›n ve Denizbank Genel

Müdürü Atefl taraf›ndan imzaland›. Baflbakan

Y›ld›r›m da protokole flahit olarak imza att›. 

TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında
hayata geçirilecek olan KOBİ’lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen lansman toplantısında atıldı. 

KOBİ’lere Nefes Kredisi için imzalar atıldı.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:

“Bankalarla TOBB bir araya geldiler.
Bu sıkıntılı dönemde biz ne yapabiliriz
diye düşündüler. Denizbank ve Ziraat

Bankası'na TOBB'a bağlı odalar ve
borsalar belirli miktarda 500 milyon
TL civarında bir mevduat aktarmak

suretiyle, KOBİ’lere 5 milyar liraya
kadar kredi desteği imkanı getirdiler.”

Gümrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci,"Yakaladığımız istikrar ileberaber daha çok üretip dahaçok satacağız. İhracat odaklı,üreterek büyümemizi reelsektörle birlikte sağlayacağız.KOBİ'lerin ekonomideki rolüher geçen gün artarak devam
etmektedir"
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∂ 6728 say›l› Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi

amac›yla baz› kanunlarda de€ifliklik yap›lmas›na

dair Kanunun 34. Maddesi ile 492 say›l› harçlar

kanunun 132. Maddesine eklenen f›kra çerçe-

vesinde Ticaret sicili ifllemlerine iliflkin harçlar›n

Ticaret Odalar› ve Ticaret ve Sanayi Odalar› ta-

raf›ndan tahsil edilmesi düzenlenmifl ve 77 seri

nolu harçlar kanunu tebli€inde konuya iliflkin

aç›klamalara yer verilmifltir. 

Bu kapsamda yap›lan düzenlemelere iliflkin

10/12/2016 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar

birli€inde bilgilendirme ve uygulama esaslar›na

iliflkin e€itim program› düzenlenmifl Oda per-

sonellerimizden Ticaret Sicili Mdr.Yrd. Onur Z.

DA⁄TEK‹N ve Mali ‹fller Müdürü Ahmet ERZEN

e€itim ve bilgilendirme seminerine kat›l›m sa€-

lam›flt›r.

Buna göre; 01/01/2017 tarihinden itibaren

TOBB taraf›ndan haz›rlanan Harç Takip Sistemi

(HTS) üzerinden Ticaret Sicili harçlar› Oda vez-

nesi taraf›ndan al›nmaya bafllayacakt›r.Böylelikle

Ticaret Sicili ifl ve ifllemlerinde banka veya

vergi dairesine üyelerimizi yönlendirme durumu

ortadan kalkacak daha h›zl› bir flekilde üyeleri-

mize hizmet verilecektir.

Yap›lan yeni düzenlemelerle birlikte flirket

kuruluflunda esas sözleflmenin onaylanma süreci

için Ticaret Sicili Müdürlü€ümüze yetki veril-

mifltir. Bundan sonra fiirket kurulufl ifllemleri

için noterin yapm›fl oldu€u ifl ve ifllemler odam›z

bünyesinde Ticaret sicili müdürlü€ü taraf›ndan

düzenlenebilecektir. Esas sözleflmeyi imzala-

yacak olan flirket ortaklar› bizzat Ticaret sicili

Müdürlü€ümüze gelerek bu ifllemlerini yapa-

bilecektir.

Söz konusu düzenlemelerle üyelerimize daha

iyi daha h›zl› ve daha kaliteli bir  hizmet sunma

anlay›flla odam›z›n faaliyetleri devam edecek-

tir.

VAN TSO ÜYELERİNE
HARÇ ÖDEME KOLAYLIĞI 

The Economist dergisi, "2017 dünya özel"
sayısı ile küresel ekonomiyi masaya
yatırdı.  Derginin tahminlerine göre,

dünya ekonomisinde gelecek yıl yeni
normal "cılız büyüme" olacak.

KR‹T‹K TAR‹H 20 OCAK

Dergiye göre ekonominin rotas›n› siyasi

geliflmeler belirleyecek, bunun bafllang›c›

ise Donald Trump'›n 20 Ocak'ta göreve bafl-

lamas› ile olacak. Trump, altyap› harcamalar›n›

art›rma ve gümrük duvarlar›n› yükseltme sö-

zünü tutarsa, dünya ticaretinde dengeler de-

€iflecek. 

AVRUPA’DA SEÇ‹MLER DÖNÜM NOKTASI

Dergiye göre, ilkbaharda Fransa'da, son-

baharda Almanya'da yap›lacak seçimler de

dönüm noktas› olabilir.  The Economist'in

tahminlerine göre, küresel ekonominin bü-

yüme h›z› gelecek y›l yüzde 3'ün alt›nda ka-

lacak.

BÜYÜME TAHM‹N‹ YÜZDE 3,3

Türkiye ekonomisi yüzde 3,3 büyüme ile

‹ngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeleri geride

b›rakacak. 2017'de en h›zl› büyüme yüzde

5,2 ile Asya’da gerçekleflecek. Sahra alt›

Afrika yüzde 3, Ortado€u ve Kuzey Afrika

yüzde 2,8 büyüyecek. 

‹RAN’A D‹KKAT

Dergiye göre 2017'de not edilmesi gereken

en önemli pazarlardan biri ‹ran olacak. ‹ran'›n

bölgesel bir güç olmak için Çin'i izleyebile-

ce€ini belirten dergiye göre, ‹ran'daki dinamik

giriflimcilik h›z kazanacak. 

∂ Y.Y.Ü. ‹dari ve ‹ktisadi Bilimler Fakültesi

Konferans salonunda yap›lan ilk etkinlik “Son

geliflmeler ›fl›€›nda AB-Türkiye ‹liflkileri” kon-

ferans› oldu. AB Uzman› Can Baydarol’un ko-

nuflmac› olarak kat›ld›€› program ö€rencilerin

yo€un ilgisi ile karfl›land›. 

Konferansa Van Ticaret ve Sanayi Odas›

Baflkan Yard›mc›s› Faruk Biner, Yönetim Kurulu

Üyesi fiefik Eren, ‹‹BF Dekan› Prof.Dr. Reha

Saydan, Ö€retim Görevlileri ve çok say›da

ö€renci kat›ld›. Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Van

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç,

Asl›nda bugün hepimizin gündeminde olan,

herkesin iyi veya

kötü bir flekilde

üzerinde yorum-

lar yapt›€›  çok

önemli bir konu-

yu konuflaca€›z

diyerek “Yaklafl›k

60 y›l üyeli€i pe-

flinde kofltu€u-

muz, bu 60 y›ll›k

süre içinde kah

çok yaklaflt›€›m›z,

kah çok uzaklafl-

t›€›m›z AB konu-

su.  Ama flu bir

gerçektir ki yak-

lafl›k 60 y›ld›r gündemimizde olan AB, son y›l-

larda ülkemiz ad›na gerçekleflen bir çok ka-

zan›m›n gerekçesidir. Evet özellikle AB uyum

sürecinde ülkemizde yasal anlamda bir çok

kazan›mlar elde edildi. Çevre, Ulaflt›rma, G›da

Güvenli€i, Enerji, E€itim, Sa€l›k, ‹fl Güvenli€i

vb. yaklafl›k 35 müktesebat bafll›€› alt›nda ça-

l›flmalar yap›ld›.  ‹flte tam da bu durumda AB

ile iliflkilerimiz çok önemlidir. Ülkemizin en

büyük ticaret partnerleri olan AB, standartlar

birli€idir, Yasalar birli€idir. Özellikle 2007’den

sonra ülkemizdeki yaflanan de€iflim dönüflüm

hepimizin hayat›na kolayl›klar kazand›rm›flt›r.

Ve çok iyi biliyoruz ki özellikle standartlara

eriflim konusunda bu çal›flmalar›n devam et-

mesi gerek.  Bu amaçla bu konunun özellikle

gençle taraf›ndan do€ru bilinmesi için bugün

bu program› düzenledik” ifadesini kulland›. 

Daha sonra kürsüye geçen AB Uzman› Can

Baydarol “AB – Türkiye iliflkileri” üzerine

sunum yapt›. Can Baydarol, Türkiye’nin AB

yolunda geçti€i aflamalar› tarihsel bir döngü

ve dünyada yaflanan olaylar çerçevesinde

kendine has üslubu ile anlatt›. Baydarol, AB’ye

kat›lmak demek, onu körü körüne savunmak

demek de€ildir. Bu, karfl›l›kl› bir ç›kar iliflkisidir.

Siz kendi ç›kar›n›z› savunmazsan›z, sizin yeri-

nize kimse bunu yapmaz. Ç›karlar›n uzlaflt›€›

yerde öpüflür, koklafl›r, ç›karlar›n çat›flt›€› yer-

deyse kavga edersiniz. Yani bu süreç, kendini

pozisyonland›rma iflidir. Ama pozisyonland›rma

iflini yapabilmek için önce oturup kendi stra-

tejilerini yazm›fl olmak gerekir. AB ile sanayi

politikan›z› müzakere ederken, sizin sanayi

stratejiniz yoksa neyi müzakere edebilirsiniz

ki? Biz, Türkiye’nin sanayi politikas›n›, sahip

oldu€umuz fabrika say›s› ile iliflkilendiriyoruz.

Sanayi politikas›; hangi alanlarda, neyi, ne

kadar ve nas›l üretmek istedi€inizle;  yirmi y›l

sonra dünyaya ne satmak istedi€inizle alaka-

l›d›r” dedi. 

Yaklafl›k 3 saat süren konferansa kat›lan ö€-

rencilere kat›l›m belgesi takdim edildi. Van

TSO AB Bilgi Merkezi taraf›ndan düzenlenen

“AB Bilgi Günleri” etkinliklerinin ikincisi pa-

zartesi günü “Avrupa’da E€itim Olanaklar› ve

ErasmusPlus” semineri ile son bulacakt›r. 

Van TSO Van AB Bilgi Merkezi’nden “AB Bilgi Günleri”
Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi
Merkezi tarafından “AB Bilgi Günleri”
etkinlikleri düzenleniyor. Bu amaçla
Y.Y.Ü. işbirliği ile yapılan etkinliklere
yüzlerce öğrenci katılım gösterdi.

Economist'ten 
Türkiye tahmini
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Meslek Odaları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

VAN TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva:

Meslek Odalarının Birlikteliği
Van’ın Gücüne Güç Katacak
İlimizde faaliyet gösteren Meslek
Odaları Van Ticaret ve Sanayi Odası
çağrısı ile bir araya geldi.  Kent
sorunlarının değerlendirildiği
toplantıda oda başkanları karşılıklı
görüş alışverişinde bulundu. 

i lk toplant›n›n baflkanl›€›n› yapan Van

Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Necdet Takva, Yasa ile

kurulmufl Meslek odalar›n›n bir araya

gelmesi üyelerinin ve kentimizin sorun-

lar›n› konuflmalar›, çözüm üretmeleri öte-

den beri arzulad›€›m›z ve hayata geçir-

meyi çok istedi€imiz bir çal›flmayd›. Ça€-

r›m›za Tüm Meslek Odalar›m›z›n olumlu

dönmeleri ve toplant›ya kat›lmalar› bizleri

gelecek için umutland›rm›flt›r dedi.

Van TSO Baflkan› Takva, Van’›n çözül-

mesi gereken birçok sorunu var, bu so-

runlar›n çözümün de Meslek Odalar›n›n

önemli bir güce sahip oldu€unu belirterek

“Bu gücün bir arada olmas›, kent ç›karla-

r›n› esas alan bir çal›flma düzeni içinde

olmas›n› amaçl›yoruz. Buraya gelen her

Meslek Odas› temsilcisi, temsiliyetini

sa€lad›€› hedef kitlesinin sorunlar›n› ku-

rula getirmelidir. Ben bu kentte yaflayan

herkesin tüm sorunlar›n›n ortak oldu€una

inan›yorum. Güçlü bir birliktelikle, birçok

sorunun çözümü konusunda öncü olabi-

liriz” fleklinde konufltu. 

Toplant›ya kat›lan tüm meslek odas› tem-

silcileri görüfllerini ifade etti. 

Naman M›zrak, 38. Bölge Van - Bitlis -

Hakkari Eczac›lar Odas› Yön. Kur. Bflk.: 

Geçmifl dönemlerde de benzer toplant›lar

yapt›k. fiehrin Ortak dile ve akla ihtiyac›

var. Bu da ancak meslek odalar›n›n inisiyatif

almalar› ile baflar›labilecektir. Bu platform

bu konuda bir görev üstlenebilir. S›k›nt›l›

bir süreçten geçiyoruz. Bu ortamda Sivil

Toplum Örgütleri ve Meslek Odalar›n›n

misyonu daha önemli bir hale geliyor.

Üyelerimizin ve bizi seçenlerin temsilcisi

olmal›y›z. Bu nedenle bu platformun sü-

reklilik arz etmesi gerekir.

Özgür Deniz De€er, Van – Hakkari

Tabip Odas› Yön. Kur. Bflk.: 

Meslek Odalar›n›n bir araya gelmesi

için geçmiflte bir çok çaba sarfettik. Ne

yaz›k ki baflar›l› olamad›k. Bugün farkl›

meslek odalar› ile bir araday›z. Bu çok

önemlidir. Katk› sunan Ticaret ve Sanayi

Odas›na ve Baflkan›na çok teflekkür ede-

riz. Biz oda olarak önceli€imiz Sa€l›k,

Çevre Kirlili€i gibi konularda çaba sarf

etmekteyiz. K›fl geldi, çevre kirlili€i çok

büyük bir sorun. Bunun üzerine konufl-

mal›y›z. Sa€l›ks›z kömür sat›fl› var. Bunun

yerine do€algaz kullan›m›n› art›rmal›y›z.

Hava Kirlili€i sa€l›€› tehdit edecek bo-

yutlar› aflm›flt›r. Bunun için ortak çal›flma

yapmam›z gerekiyor. 

Kamuran Turgut, ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Yön. Kur. Bflk.: 

15 Temmuz Darbesi sonras› seçilmifl

insanlara yönelik at›lan ad›mlar

toplumu germifltir. Halk›n ken-

di iradesi hakk›nda, kendi-

sinin karar vermesi ola-

na€› ortadan kald›r›lma-

mal›d›r. Dolay›s› ile hal-

k›n iradesi yok say›lma-

mal›d›r. Deprem sonras›

ilimizde yeterli düzeyde

duyarl›l›k sa€lanamad›.

Bu konuda yeterli etkin-

likleri yapamad›k. Bunlar›n

bir k›sm› engellendi veya uy-

gun ortam›n oluflmas› sa€lana-

mad›. Bizim bu konuda meslek oda-

lar› olarak gerekli çal›flmalar› yap›p top-

lumdaki hassasiyeti art›rmam›z gerekiyor.   

Hasan Özgökçe, Tuflba Ziraat Odas›

Yön, Kur. Bflk.:

Halk›n ‹radesine sayg› duyulmal›. Hükü-

metin bu konuda özel çal›flmas› gerek-

mektedir. Hükümet nas›l ki 15 Temmuz

sonras› halk iradesine sayg› duyulmal›

aç›klamalar›n› yapt›ysa benzer duyarl›l›k

yerel yönetimler içinde gösterilmelidir.

Van Gölü Kirlili€i ve di€er çevre sorunlar›

ilgili yeterli çal›flmalar› yap›p, bu sorunlar›

gündemde tutmal›y›z. Kentin ortak sorunlar›

için bir araya gelmeliyiz. 

Emin Tu€rul, fioförler ve Otomobilciler

Esnaf Odas› Yön. Kur. Bflk.:

Ticaret ve Sanayi Odas›na

teflekkür ediyoruz. Bu ku-

rulun oluflturulmas› çok

önemli ve de€erlidir.

Süreklilik olmal›, se-

kretarya oluflturul-

mal›d›r. ‹lin sorun-

lar›n›n görüflüldü€ü,

raporlar›n haz›rlan-

d›€› bir platform ge-

lecek ad›na önemli

çal›flmalar yapacakt›r. 

Vergi Terkini, Çevre yolu

ilin trafik sorunu gibi kent so-

runlar›nda ne yaz›k ki bir araya gele-

medik ve ayn› dili konuflamad›k. Hepimizin

kent sorunlar› ile ortak görüflü olmal›d›r.

Mazhar Sar›kaya, Marangozlar ve
Keresteciler Esnaf Odas› Yön. Kur. Bflk.: 

Yaln›zl›€›n, teklili€in ne kadar olumsuz

sonuçlar ç›kard›€›n› yakinen biliyorum.

Odam›z›n bir projesinde y›llard›r yaln›z

b›rak›ld›k. Bu nedenle bu kurulun ya da

platformun çok önemli oldu€unu düflünü-

yorum. Van TSO baflkan›na teflekkür edi-

yorum. Ticaret ve Sanayi Odas› bu toplan-

t›lara mutlaka öncülük etmelidir.  Ortak

hareket ederek, her platforma birlikte ka-

t›l›m sa€lamal›y›z. Bu kurulu daha da güç-

lendirmeliyiz. Sekretaryas›n› oluflturmal›y›z.

Gerekirse esnaf do€rudan dinlenmeli ve

sorunlar›na hep birlikte çözüm aramal›y›z. 

Zafer Efeo€lu, Yeni Marangozlar

Sitesi Yön. Kur. Bflk.:

Bu toplant› için eme€i geçen Van TSO

ya teflekkür ediyorum. Geç kal›nm›fl bir

toplant›d›r ancak yap›lmas› önemlidir.

Odalar›m›z›n oldu€u gibi üyelerimizin de

sorunlar› var. Her meslek odas›n› kendi

üye sorunlar›n› rapor haline getirerek bu

kurula getirebilir. Kurulda bu sorunlara

ortak çözümler gelifltirebiliriz.

Atakan Nurhan Dayan, Dam›zl›k S›€›r

Yetifltiricileri Birli€i Yön. Kur. Bflk.: 

Bu kentin önemli sorunlar›ndan bir tanesi

de Hayvanc›l›k sektörünün kentin loko-

motif sektörlerinden biri olmas›na ra€men

ciddi s›k›nt›lar içinde olmas›d›r. Küçükbafl

hayvanc›l›kta fluanda Türkiye Birincisiyiz.

Ancak büyükbafl hayvanc›l›kta hak etti-

€imiz yerde de€iliz. Türkiye’de kifli bafl›

et tüketimi 7 kg iken, ABD de 70 kg. d›r.

Keza süt tüketiminde de benzer oranlar

oldu€unu görmekteyiz. Bu durum hem

bir yandan sa€l›ks›z bir nesli yetiflti€i

Meslek odalarının
bir araya gelmesi üyelerinin 
ve kentimizin sorunlarını

konuşmaları, çözüm üretmeleri
öteden beri arzuladığımız ve

hayata geçirmeyi çok
istediğimiz bir çalışmaydı.

Çağrımıza Tüm Meslek
Odalarımızın olumlu dönmeleri

ve toplantıya katılmaları 
bizleri gelecek için 

umutlandırdı.
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anlam›na geldi€i gibi öte yandan hay-

vanc›l›€›m›z›n ne düzeyde oldu€unun

göstergesidir. 1980 li y›llarda Van hayvan

ihraç ederken, flimdi ithal eden bir ko-

numda. Bir dönem köyden kente göç tefl-

vik edilirken, flimdi kentten köye göç

teflvik ediliyor. Ne yazik ki her ikisinde

de altyap› haz›rlanmadan bu teflvikler

yap›lmaktad›r.  Van TSO ya bizleri bir

araya getirdi€i için teflekkür ediyorum.

Önümüzdeki dönemlerde yap›lacak top-

lant›larda meslek odalar›m›zdan hayvan-

c›l›k konusuna özel önem verilmesini

rica ediyorum. 

Salih Eflme, Terziler ve

Konfeksiyoncular Odas› Yön. Kur. Bflk.: 

Bu oluflumun olmas›n› önemsiyoruz. Oda

olarak mutlaka destekliyoruz. ‹limiz bu top-

lant›lar›n eksikli€in çok hissetti. ‹nflallah

bundan sonraki dönemlerde kentimize

katk› sunarak toplant›lar›m›z› devam ettiririz. 

Sabri Y›lmaz, Van ve ‹lçeleri Et Üreti-

cileri Birli€i Yön. Kur. Bflk.: 

ilimizde daha önce az olsun benim olsun

zihniyeti hakimdi. fiimdi

inflallah bu zihniye-

ti ortadan kald›-

raca€›z. Bu

oluflum belki

bu zihniye-

tin kald›r›l-

mas›na ve-

sile olur.

Necdet Tak-

va Kalk›nma

Bakan› Say›n

Lütfi Elvan’a bu

kentin sorunlar›n›

anlat›rken, gurur duy-

dum. Temsiliyet çok önemlidir. Ancak

ne zaman ki içimizden biri bizleri iyi

ifade etmeye bafllad›€›nda bu durum bi-

rilerini rahats›z ediyor. Oluflan bu tablo

her zaman bize ve Van’a kaybettirmifltir.

Unutmamal›y›z ki bu memleketin sahibi

bizleriz. Biz sahip ç›karsak bu kent gü-

zelleflir. Bu nedenle bu oluflumu önemsi-

yorum. Ticaret ve Sanayi Odas›na teflekkür

ediyorum.

Süleyman Balkan, Elektrik

Mühendisleri Odas› Van ‹l

Temsilcisi:

STK lar daima toplum ile devlet

aras›nda köprü görevini yürüt-

mektedir. Sivil Toplum Ör-

gütleri kentin sorunlar›n›

dile getiren en önemli

unsurlard›r. 

Kent sorunlar›m›z

her dönemde konu-

flulur. Ancak ne yazik

ki bir çözüm bulun-

maz. Örne€in Çevre

yolu, örne€in trafik

önemli sorunlar›d›r. Bu so-

runlar bir çok ilde çözülme-

sine ra€men Van da hala çözü-

lememifltir. Kurulun bir araya gelmifl

olmas› önemlidir. Van TSO ya teflekkür

ediyoruz.

Yalç›n Tokgöz, Elektrik Mühendisleri

Odas› Van ‹l Temsilcisi: 

Bu toplant›lara ihtiyac›m›z var. Ekonomik

hayat›m›z da karamsar bir hava hakimdir.

Dövize endeksli bir ekonomi ile ileri

gitme flans›m›z yoktur. D›fl Ticarette

sorun yafl›yoruz. S›n›r Kap›lar›m›z ya ka-

pal›, ya tam kapasite çal›flm›yor. Hay-

vanc›l›k sektöründe sorunlar yaflanmak-

tad›r. Günefl enerjisi potansiyelimizden

yeterince yararlanam›yoruz. Kentte ciddi

hava kirlili€i ile karfl› karfl›yay›z.

Bunun en önemli sebebi da-

€›t›lan kömürlerin kalitesiz

olmas›d›r. Bunun yerine

maddi durumu yetersiz

ailelere do€algaz kul-

lan›m› konusunda

maddi destek veril-

meli, do€algaz›n kul-

lan›m› yayg›nlaflt›r›l-

mal›d›r.  

Ömer Do€an, Van Es-

naf ve Sanayi Koop. Yön.

Kur. Bflk.: 

Bu kentin en önemli sorunu temsiliyet

sorunudur. Bir arada olamama sorunudur.

Sorunlarla bo€ufltu€umuz da kimse yan›-

m›zda de€ildi. Oysa sa€lanacak destekle

sorunlar›m›z› daha k›sa sürede çözüme

kavuflturabilirdik. Bu nedenle Meslek oda-

lar›n›n bir arada olmas› önemlidir. TSO

Baflkan›na teflekkür ediyoruz. Toplant›lar

mutlaka en az ayda bir kere olsa devam

etmelidir. 

Hasan Akda€, Mermerciler ve Karo-
cular Sanayi Sitesi Yön. Kur. Bflk.:

Bugünkü toplant›n›n önemli oldu€unu

düflünüyorum. Bundan sonra da s›k s›k

bir araya gelmeliyiz.  Sekretaryas›n› ve

öncülü€ünü Van TSO üstlenmelidir. Say›n

Baflkana teflekkür ediyoruz. . Bu kent bizim

ve biz sahip ç›kmal›y›z. Siyaset üstü bir

kurul olarak bir arada olmal›y›z. Siyasi

düflüncelerimizi bir kenara b›rakarak

bölge sorunlar›m›z› ön plana ç›karmal› ve

ilgili makamlar nezdinde hep birlikte çö-

züm aramal›y›z. 

‹dris Karayel, Demirciler Tornac›lar

Esnaf Odas› Yön. Kur. Bflk.:

Umar›m bu kurul  güzel çal›flmalara

imza atar. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizi

anlamal›y›z. Deprem sonras› yaflanan eko-

nomik, sosyal siyasal sorunlar›m›z aynen

devam ediyor. Her yerde sorun var. Sanayi

de var, kentte var, üniversite de var. E€i-

timde var. Dolay›s› ile bir arada olursak

bunlar› çözeriz. Son dönemde aç›klanan

birçok teflvik paketlerinde ne yaz›k ki kü-

çük esnaf› koruyan her hangi bir destek

göremedik. Oysa ilimizin ve ülkemizin

kalk›nmas› ancak üretimle olabilir. 

Mustafa Abi, Sebze ve Meyve Komis-

yoncular› Derne€i Yön. Kur. Bflk.:

S›n›r Ticareti bitti, kentte ticaret bitti.

Van ad›na yak›fl›r bir durum yok maalesef.

Yüksekova, Van, Do€ubayaz›t kap›lar› ih-

tiyaca cevap verememektedir.  Biz ticareti

desteklemeliyiz. Van ismi çok büyük bir

isimdir. Bunun k›ymetini bilip, halk›n bunun

için biraz daha direnç göstermesi gerek-

ti€ini düflünüyorum. Bu nedenle meslek

örgütleri olarak birlikte hareket etmenin

önemini iyi kavramam›z gerekmektedir.

Daha fazla geç kalmadan ne yapmam›z

ve nas›l yapmam›z gerekti€ini konuflup

harekete geçmemiz önemlidir. 

‹sa Berge, Bakkal ve Manavlar Esnaf

Odas› Yön. Kur. Bflk.: 

Meslek Odalar› ilk kez bir araya geliyor.

Belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Küçük

esnaf say›m›z her geçen azal›yor. Ne yaz›k

ki her gün kay›t silmekle meflgulüz. Bu

kurulu siyaset kurumundan uzak tutmal›y›z.

Vergi Terkini olay›nda Necdet Baflkan

yaln›z b›rak›ld›. Vergini terkini ve benzeri

meselelerde ortak hareket edersek sonuca

ulaflabiliriz. Bu nedenle bu kurulun çal›fl-

malar› çok önemlidir

Adem Tuncil, Kahveciler ve K›raatha-

neciler Esnaf  Odas› Genel Sekreteri: 

Kent ile ilgili sorunlar›m›z› konufluyoruz.

Ancak d›flar›ya yans›tma konusunda ayn›

iradeyi gösteremiyoruz. Çok say›da toplant›

yap›yoruz maalesef sonuç alam›yoruz. Mes-

lek odalar›n›n bu anlamda bir araya gel-

meleri önemli bir bafllang›çt›r. Hepimizin

bunu önemsemesi gerekir. Ticaret Odas›na

teflekkür ediyoruz. Bu toplant›lar›n sonuç

alarak devam etmesini arzuluyoruz.  

Daha sonra yap›lan görüflmelerde Van

Meslek Odalar› olarak  her ay toplant› ya-

p›lmas›na, organizasyonun Van Ticaret ve

Sanayi Odas› taraf›ndan yürütülmesi, Gün-

demin meslek odalar› baflkanlar› taraf›ndan

önceden belirlenmesine kent sorunlar›

ile ilgili kurumlar ve kifliler ile görüflül-

mesine toplant›lara baflkanlar nezdinde

kat›l›m sa€lanmas› kararlaflt›r›ld›. 

Ticaret ve Sanayi
Odasına teşekkür ediyoruz.
Bu kurulun oluşturulması
çok önemli ve değerlidir.

Süreklilik olmalı, sekretarya
oluşturulmalıdır. İlin

sorunlarının görüşüldüğü,
raporların hazırlandığı bir
platform gelecek adına

önemli çalışmalar
yapacaktır. 

Meslek Odalarının 
bir araya gelmesi için
geçmişte bir çok çaba

sarfettik. Ne yazık ki başarılı
olamadık. Bugün farklı
meslek odaları ile bir

aradayız. Bu çok önemlidir.
Katkı sunan Ticaret ve

Sanayi Odasına ve
Başkanına çok 

teşekkür ederiz.

Necdet Takva;
“Buraya gelen her Meslek Odası
temsilcisi, temsiliyetini sağladığı hedef
kitlesinin sorunlarını kurula getirmelidir.
Ben bu kentte yaşayan herkesin tüm
sorunlarının ortak olduğuna inanıyorum.
Güçlü bir birliktelikle, birçok sorunun
çözümü konusunda öncü olabiliriz.”



Küba ülkeye ilk defa seyahat edecek

olan birçok kifli için ulafl›m, vize, para

birimi kar›fl›kl›€› aç›lar›ndan u€raflt›r›c›, yorucu

hatta bir kabus olabilir ama planl› olup araflt›rarak

seyahatinizi düzenlerseniz Küba Che Guevera,

Castro ve the Motorcycle Diaries filminden çok

daha fazlas›n› size sunan rüya gibi bir keflif ül-

kesi.

KÜBA V‹ZES‹ NASIL ALINIR?

Küba’ya girifl yapabilmek için turist kart› almak

zorundas›n›z. Yaprak fleklinde elinize verilen

Küba vizeniz pasaportunuza ifllenmez. Birinci

bölümü Küba’ya vard›€›n›zda pasaport kontro-

lünde kopar›l›r. Vizenizin ikinci bölümünü ç›k›fl

yaparken teslim edece€inizden dolay› asla kay-

betmemelisiniz. “Baz› ülkeler sorun yarat›r diye

Küba damgas› pasaporta vurulmaz.” fleklinde

birçok yerde karfl›lafl›lan yanl›fl yorumu da dü-

zeltmek gerekir. Küba damgas› pasaporta vurulur

sadece vizesi pasaporta eklenmez. 

PEK‹ KÜBA’YA NE ZAMAN VE NASIL G‹D‹L‹R?

Tropikal bir ülke olan Küba asl›nda her mevsim

ziyaret için uygundur. Haziran – A€ustos aylar›nda

35 °C ile en s›cak ve nemli sezonuyken; Ocak –

fiubat aylar› da 25 °C ile en so€uk sezonudur.

Tropikal f›rt›nalar›n oldu€u ya€murlu sezon ise

May›stan Ekime kadar devam eder. Bu yüzden

de aktif turist sezonu ya€›fl›n az oldu€u, havan›n

güneflli ama so€uk olmayan k›fl aylar›d›r.

Ne yaz›k ki Küba’ya Türkiye’den 2016 yaz› iti-

bariyle henüz direkt uçufl yok. (Ama THY’nin bu

hatla ilgili bir çal›flmas› oldu€u biliniyor.) Yaklafl›k

16 saati bulan uçak yolculu€u için birinci alternatif

Rusya, Fransa ya da Almanya’dan Küba’n›n bafl-

kenti Havana’ya direkt uçufl fleklinde. ‹kinci al-

ternatif ise   Latin Amerika ülkelerine uçup;

oradan Küba’ya geçifl yapmak. 

KÜBA’DA NEREDE KALINIR?

Havana’n›n merkezinde üç dört tane turistler

için yap›lm›fl olan lüks ve pahal› oteller bulunsa

da  e€er Küba’y› gerçekten solumak istiyorsan›z

Casa’larda (ev) kalmal›s›n›z. Casa’lar dünyan›n

her yerinde kullanabilece€iniz AIRBNB ile hemen

hemen ayn› formatta olup özel banyosu, s›cak

duflu, havlu ve klima tedarik eden misafirhane-

lerdir. Üzerinde y›ld›z iflareti olan bu evlerin

pansiyon fleklinde olanlar› olmakla birlikte Kübal›

ailelerle bir arada kalabilece€iniz seçenekleri

de mevcuttur ve sizlere iste€e göre sabah kahv-

alt›s› ve akflam yeme€i de sunarlar. Küba’da

sistem gere€i harcad›€›n›z her kurufl devlete

gider. Bu evler de devlete vergi ödedikleri için

bir nevi devlete ba€l› pansiyonlard›r diyebiliriz.

KÜBA’DA NELER YAPILMALI, NERELER

GÖRÜLMEL‹D‹R?

Küba üç ›rk›n (‹spanyollar, Afrikal›lar ve yerli

Amerikal›lar) kar›fl›m›ndan oluflan insanlar›, bu

kar›fl›m›n ortaya ç›kard›€› kültürü, yönetim

sistemi, müzik ve dansa olan düflkünlükleri ile

yeterince merak uyand›ran bir yer oldu€u için

yap›lmas› gereken en önemli fley farkl›l›€› alg›-

layabilmek ve günlerinizi tipik turist mant›€›ndan

s›yr›larak dolu dolu geçirmenizdir. Çünkü Küba’da

birçok turist ülkeye ayak basar basmaz y›ld›zl›

bir flapka tak›p Che bask›l› tiflörtü giyerek Che

Guevera’n›n mezar›nda al›r solu€u; akflamlar›

ise publarda rom içerek sarhofl olma telafl›na

girerler.

BAfiKENT HAVANA

2.2 milyon nüfusa sahip baflkent; eski Havana,

yeni Havana ve Vedado olmak üzere üç bölgeden

oluflmaktad›r. UNESCO miras listesinde yer

alan Eski Havana eski, dar ve rengarenk apart-

manlarla dolu sokaklar›, yerel publar›, et mar-

ketleri, al›flverifl merkezi, Amerika’n›n Latin

Amerika’y› saran sosyalizm rüzgâr›n› zedelemek

için Küba’ya sald›r›s› s›ras›nda Kübal›lar’›n kul-

land›€› kahraman uçaklar›n bulundu€u askeri

müzesi ve The Catedral de San Cristobal (Kris-

tobal Katedrali) ile ünlüdür. En büyük devlet

marketi de eski Havana’dad›r. Nedir bu devlet

marketi diye girip içini gezdiniz yer asl›nda bir

pazar. Ayl›k maafllar› yaklafl›k 50 $ olan Kübal›lar

sa€l›k, e€itim, kira ve temel g›da dâhil hemen

hiçbir fley için para ödemiyorlar; sosyalizm

gere€i her fleylerini devlet karfl›l›yor. Devletin

kendilerine verdi€i fiflle devlet marketlerinden

ayl›k al›flverifllerini yap›yorlar.

Puro fabrikas› da eski Havana’dad›r. D›flar›da

sat›lan purolar sahte ve kalitesiz oldu€u için

sat›n almak isterseniz purolar›n›z› puro fabrika-

s›ndan almal›s›n›z ki; bu sayede puro fabrikas›n›

da gezme imkân› bulabilirsiniz. Montecristo

(Che Guevera’n›n içti€i puro) ve Cohiba (Kas-

tro’nun içti€i) en bilindik puro markalar›d›r ve

fabrika onay› da oldu€u için iki kutu gümrükten

geçirme hakk›n›z var.

Eski Havana bici taksilerin çok yayg›n oldu€u

bölge. Bici taksiler k›sa mesafeler için tercih

edilmektedir ve 1 ya da 2 Pezo ücret ödersiniz.

Güçlü olmalar› gerekti€inden dolay› bici taksi

sürücülerinin hemen hemen hepsi gençtir. Ça-

l›flmaman›n cezas› 4 y›l hapis olan ülkede üni-

versite e€itimi almayan gençler ya da kamuda

görev yapmayan kifliler geçici olarak bici taksi

sürücülü€ü yaparlar.

Yeni Havana sahil fleridini (Malecon) kapsayan

ve devrim meydan›n› da içine alan bölgedir. Bu

bölgede bol miktarda f›r›n, dondurmac›lar (tek

çeflit; vanilya!) ve meyve ya da buzlu meyve

suyu satan sokak sat›c›lar› var. Yeni Havana’da

bulunan Bertolt Brecht Cultural Center’da her

akflam bir konser ve dans etkinli€i düzenlen-

mektedir; salsa yapanlar ya da ilgilenenler mut-

laka buraya u€ramal›.

Vedado ise evlerin daha modern oldu€u, dü-

zenli, sessiz ve devlet adamalar›n›n yaflad›€›

bölge. Bu bölgede denize girebilmek için sahiller

müsaittir. Onun haricinde çok da yap›lacak ve

görülecek bir fley yoktur. Tabii Küba’da ülkenin

müthifl denizinin keyfine varmak flart. Malecon’da

denize girmek istemeyece€inize eminim. Çünkü

‹stanbul’da Sar›yer sahiline atlayan insanlar›m›z

gibi bir durum olufluyor. Malecon yürüyüfl yap›p

güneflin bat›fl›n› izlemek için müthifl bir alan;

yüzmek için ise otobüsle 20 dakika süren Vedado

bölgesine gelmelisiniz. Vedado’da bürokratlardan

arta kalan sahil fleridini oteller kapm›fl vaziyette.

15 CUC karfl›l›€›nda hem denizin tad›n› ç›kar›r-

s›n›z hem de yemek yiyebilirsiniz.

Bu üç bölge aras›nda ulafl›m› 2 CUC ödeyerek

belediye otobüsü ile sa€lamak mümkün.

Küba’da A€ustos ay› bir ay süren resmi tatil

dönemidir ve Kübal›lar bunu iki gün süren bir

festivalle kutlarlar. Çok hofl kostümler giyen

dansç›lar›n Malecon’da dans ederek geçit töreni

yapt›klar› harikulade bir atmosfer ve inan›lmaz

derecede kalabal›k bir festivaldi. 

KÜBA’DA NE YEN‹R NE ‹Ç‹L‹R?

Küba tek kelimeyle deniz ürünleri ülkesi. Bunun

yan› s›ra tavuk ve domuz eti de yayg›n. Pilav ve

glikozlu ürünler çok fazla tüketildi€i için de in-

sanlar kiloludur. Geleneksel Küba pilav› siyah

fasulye ile birlikte piflirildi€inden dolay› siyah

renkte, geleneksel Küba sandviçi de domuz eti

ve peynirden oluflur. Kübal›lar ö€lenleri genellikle

bunu tüketiyorlar. Küba yemekleri hoflunuza git-

mezse Eski Havana’da bulunan Hemingway res-

torana gidip ‹talyan usulü pizza ve makarna yi-

yebilirsiniz. Restoran›n yemek kalitesi her ne

kadar düflük olsa da fiyat› makul, ortam› da çok

hofl. Avrupa yemekleri yapan bu restoranlar›n

hepsi yereldir; Mc Donalds ya da Strabucks

gibi kapitalizm zinciri restoranlar bulmak elbette

imkâns›z. Bir de esnaf lokantas› tarz›nda ucuz

ve tamamen yöresel yemekler bulabilece€iniz

küçük restoranlar ülkenin hemen hemen her

yerinde var.

Küba halk› her türlü içece€i çok seviyor;

çok fazla tüketilen kahvenin yan› s›ra mohito,

Kristal adl› biralar› ve su kadar ucuz olan rom

marketlerden küçük büfelere kadar her yerde

bulunur.
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Uzak Hayaller Ülkesi:

Retro arabaları, devrimleri, romu, puroları, bici ve coco taksileri, değişik mimarisi,
heyecan verici gece hayatı, festivalleri, muhteşem denizi, fakir ekonomisi ama zengin
kültürü ile dünyanın hiçbir yerine benzemeyen Küba hâlâ ayakta, sizleri bekliyor. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

“Küba”
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ODA BORSALARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

Nefes kredisi ile 
esnaf nefes alacak

Toplant›ya Odam›z› temsilen Meclis Bafl-

kan›m›z Hüseyin Günefl, Yönetim Kurulu

baflkan Yard›mc›m›z Yavuz karaman ile

birlikte Genel Sekreterimiz Ramazan Temizer

kat›l›m sa€lad›. 

Toplant›da söz alan Odam›z temsilcileri özel-

likle son dönemlerde gündeme gelen sigorta-

c›l›k sektörünün yaflad›€› sorunlar› dile getirdi.

Ayr›ca toplant›da Nefes kredisinden çok say›da

üyemizin faydalanmas›na yönelik ‹limiz için

ayr›lan bütçenin artt›r›lmas› talep edildi.   

NEFES KRED‹S‹ NED‹R?

KOB‹'lerin finansman sorunlar›n›n giderilme-

sine katk› sa€lamak üzere Ziraat Bankas›,

ve Denizbank ile protokol imzaland›. Nefes

Kredisi, 12 ay vade üzerinden ve ayl›k eflit

taksitler halinde kulland›r›lacak. Vadenin

uzat›lmas› veya k›salt›lmas› mümkün olma-

yacak. Kredinin brüt faiz oran› ayl›k yüzde

0,825, y›ll›k yüzde 9,90'd›r. Kredi azami limiti

50 bin TL'dir. Kredinin teminat› yüzde 85

oran›nda Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti

ile, kalan yüzde 15'lik k›s›m ise ilgili bankan›n

mevcut kredi teamülleri çerçevesinde fle-

killenecektir.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)
tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van
TSO) ev sahipliğinde, bilgilendirme ve istişare
toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya
yatırımcının ve Vanlıların büyük katılımı oldu. 

∂ VAN TSO’da düzenlenen toplant›da aç›l›fl

konuflmas›n› yapan Van Ticaret ve Sanayi

Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet Takva,

“Malumunuz 4 Eylül tarihinde Baflbakan Binali

Y›ld›r›m Diyarbak›r’da Türkiye’de ‘Cazibe

Merkezleri Destek Program›’ oluflaca€›n›

ifade ederek, bunlar›n detaylar› ile ilgili önü-

müzdeki aylar içerisinde bu desteklerin

hangi koflullarda gerçekleflece€ine iliflkin

bir aç›klama yapm›flt›. Daha sonras›nda Kal-

k›nma Bakan› Say›n Lütfü Elvan Van’a geldi.

Orada da k›smi olarak genel hatlar›yla bu

Cazibe Merkezleri Destek Program›’n›n uy-

gulamas›na iliflkin baz› detaylar bizlerle pay-

lafl›ld›. Cazibe merkezleri destek program›n›n

ilgili kuruluflunun Kalk›nma Bankas› oldu€unu

söylemesi üzerine bir itirazda bulunduk.” 

Bu kadar merkeziyetçi bir yaklafl›mla tek bir

kurulufl üzerinden 23 ili kapsayan taleplerin

de€erlendirilmesinin reel olmad›€›na iliflkin

bir elefltiri getirdiklerini ifade eden Takva,

“Bafllang›ç itibariyle 4 il merkezi ile bafllayan

cazibe merkezleri uygulama programlar›, daha

sonra 8 merkez il olmak üzere toplam 23 ilin

de yararlan›c› olarak biçimlenmesi gündeme

geldi. Biz buna da itiraz ettik. Van, Kars, fianl›urfa

ve Diyarbak›r’›n yer ald›€› bu say› daha sonra

8’e ç›kt›. 8 ana il ve buna ba€l› olarak da 23 ya-

ralan›c› için toplam 17 milyar TL’lik bir kayna€›n

kullanaca€› ifade edildi. Bizde kalk›nma ajan-

s›m›zdan rica ettik. Bugün kalk›nma ajans›m›zdan

bir uzman›m›zla bu çal›flmay› hayata geçirerek,

üyelerimizin merak etti€i konularda bilgi almas›

yönünde böyle bir program haz›rlad›k. Bu kap-

samda bu toplant›n›n hay›rlara vesile olmas›n›

diliyorum” dedi.

ÖN BAfiVURULAR ‹Ç‹N TOPLANTI YAPILDI

DAKA ifl birli€iyle teflviklerden yararlanacaklar

için bir bilgilendirme ve istiflare toplant›s› yap-

t›klar›n› söyleyen Takva, “Mevzuat çal›flmalar›

henüz sonuçlanmad› ama ön taleplerin ba€l›

kurulufllar› olan kalk›nma ajanslar›n›n marifetiyle

toplanaca€›na dair duyurular yap›ld›. Bu konuda

uzman olan arkadafllar›m›zdan ricada bulunduk

ve ön talepler hakk›nda bilgi vermesini istedik.

Bugün DAKA ile birlikte bu çal›flmay› hayata

geçirelim. Üyelerimiz ve bu konuda akl›nda

soru iflareti olanlar burada bu sorulara cevap

bulsunlar. E€er burada sorular› karfl›l›k bulmazsa

dahi bu sorular› uzman›m›z gitti€i yerde ce-

vaplar›n› alarak sorular›n cevaps›z kalmamas›n›

sa€layacak. Amac›m›z teflviklerden maksimum

kazanç elde etmektir.” Dedi.

“17 M‹LYARLIK B‹R KAYNAK KULLANILACAK”

‹lk olarak 4 ilin merkez al›nd›€› ard›ndan bu

illerin say›s›n›n 8’e ç›kar›ld›€›n› dile getiren

Takva flöyle devam etti: “Kalk›nma Bakanl›€› ol-

mas› nedeniyle de yerellerde Kalk›nma Ajanslar›

bu ifl için görevlendirildi. Bafllang›ç itibariyle 4

il merkezli bafllayan program daha sonra 8 mer-

kez il olmak üzere toplam 23 ilinde yararlan›c›

olarak biçimlenmesi gündeme geldi. Biz buna

da itiraz ettik. Bu 4 il aras›ndan Van, Kars, Diyar-

bak›r ve fianl›urfa vard›. Ard›ndan bu say› 8’e ç›-

kar›ld›. Buna ba€l› olarak da 23 il bu programda

yararlanabilecek. 2017 y›l› bütçesi içerisinde 17

milyar liral›k kayna€›n kullanaca€› ifade edildi.”

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Oda ve Borsalar istişare toplantısı için TOBB’da
biraraya geldi. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz’un başkanlık
ettiği toplantıda çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunulurken
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunumlar yapıldı. 

Cazibe Merkezi VAN
Cazibe Merkezleri Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Van Tso’da yapıldı
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SEN SA⁄ BEN SELAMET

Vizyon Tarihi: 16 Aral›k 2016

Yap›m›: 2016 - Türkiye

Tür: Komedi

Yönetmen: Ersoy Güler

Oyuncular: Burçin Bildik, Ufuk Özkan,

Tuvana Türkay,  Lale Baflar,  Ayçin ‹nci

Senaryo: Ersoy Güler

Yap›mc›: ‹nci K›rhan Gündo€du, ‹smail

Gündo€du

F‹LM ÖZET‹:

Hapisten sal›verilmesine 2 gün kalan Selamet

(Burçin Bildik), müebbet hapse mahkum edilmifl

Sansar'la (Ufuk Özkan) birlikte cezaevi nakil ara-

c›yla Sivas'a do€ru yola ç›km›flt›r. Ancak yolda

geçirdikleri trafik kazas›, birbirlerine zincirlenmifl

bir vaziyette serbest kalmalar›na neden olur. Se-

lamet her ne kadar kaza yerinde beklemekten

yana olsa da Sansar'›n zoruyla kaçarlar. Bu yolcu-

lukta goril Behlül'le karfl›laflmalar› da dahil olmak

üzere birçok maceraya birlikte at›lmak zorunda

kal›rlar.

F‹LM ÖZET‹:

Baflrolünde Jason Bourne rolü ile ikonik

hale gelen Matt Damon'›n yer ald›€› Çin

Seddi filmi bir tarihi-fantastik türü örne€i.

Yönetmen kotu€unda Parlayan Hançerler

ve Alt›n Çiçe€in Laneti gibi filmleriyle

aflina oldu€umuz Çinli yönetmen Zhang

Yimou otururken, filmin kadrosunda da

Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe,

Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny

Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen,

Xuan Huang ve Andy Lau yer al›yor.

Çin Seddi dünyan›n en büyüleyen ve gi-

zemli yap›lar›ndan biridir. Çin'in kuzeybat›s›

boyunca uzanan bu savunma hatt›n›n Mo€ol

ve Türk boylar›n›n sald›r›s›na karfl› savunma

amac›yla kuruldu€u düflünülmektedir. An-

cak Yimou imzal› film seddin asl›nda çok

daha güçlü fantastik yarat›klara karfl› ku-

ruldu€unu iddia ediyor. Matt Damon da

günü kurtarmak için savaflan karakterler-

den biri olarak öne ç›k›yor.

K
ita

p 
&

Ti
ya

tr
o K‹TAP ÖZET‹:

H›ristiyanl›€›n bafl-

lang›c›ndan günümü-

ze Ortado€u'nun iki

bin y›ll›k tarihini dün-

yaca ünlü tarihçi Ber-

nard Lewis'in bilimsel

bir yaklafl›mla ve et-

kileyici bir dille an-

latt›€› 'Ortado€u' ki-

tab› ç›kt›.

Üç büyük dinin ve

pekçok uygarl›€›n do-

€um yeri olan Orta-

do€u bölgesi tarih bo-

yunca nice savafllara,

nice göçlere, nice ge-

liflimlere, de€iflimlere

flahit olmufl, ev sahip-

li€i yapm›flt›r. Kimi za-

man uygarl›klar› bir-

lefltiren köprü görevi-

ni üstlenmifl kimi zamansa dinler

aras› büyük çat›flmalara sahne ol-

mufltur.

ORTADO⁄U
YAZAR: BERNARD LEWIS

YAYIN EV‹: ARKADAfi YAYINCILIK

OYUNUN KONUSU:

Edirne’nin Kargakap› mahallesinde

çingeneler için yaflam yoksullu€un ve

çaresizli€in zorluklar›yla doludur. Tinke

halan›n torunu Seyyal; evlerine saklan-

mak için gelen Ender ile umutsuz bir

aflka yelken açm›flt›r. Polisten kaçmak

için mahalleye s›€›nan Ender ise bu

mahallede ‹stanbul’dan farkl› bir sosyal

doku ile karfl›lafl›r. Seyyal, kentin varo-

flunda özlemleri ve duygular› ile yaflad›€›

gerçekli€in aras›na s›k›flm›flt›r. 1970’li

y›llar›n sonlar›na do€ru bir H›drellez

sabah› Ender gizlice yurtd›fl›na kaçar.

Seyyal ise aflk›n› yüre€ine gömüp bu

mahalledeki kaderi ile bafl bafla kal›r…

Ç‹N SEDD‹
Vizyon Tarihi: 30 Aral›k 2016

Yap›m›: 2016 - ABD,  Çin

Tür: Dram,  Gizem,  Tarih

Yönetmen: Yimou Zhang

Oyuncular: Matt Damon,  Willem Dafoe,

Andy Lau,  Pedro Pascal,  Eddie Peng

Senaryo: Tony Gilroy,  Max Brooks,

Doug Miro,  Thomas Tull, Carlo Bernard

Yap›mc›: Charles Roven,  Jon Jashni

GÖSTER‹M YER‹: VAN DEVLET T‹YATROSU

T‹YATRO

HIDRELLEZ

Yazar: 
Firuze ENGİN       

Yönetmen: 
Şirin ERGÜVEN

HAMŞİOĞLU
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Çengel Bulmaca

Ekim Ayı
Bulmaca
Çözümü

Ay›n Sözü

Martin Heidegger

Büyük fikirleri düşünenler
büyük hatalar yaparlar.

Yandan 
görünüş

Araştırma
Geliştirme

Eski bir 
uzunluk 

ölçüsü

Büyük 
önemli

Sebep 
olmadığı bir 

zararı ödeme

Bir topluluğa 
ait işaretler

Bir uzakdoğu 
oyunu

Eski mısır 
hükümdarları

Bulutsu Baş çoban Bayındırlık

Simgelerle 
göz önünde 

canlandırılıp 
dile getirme

Tesir

Büro Dudak Boyası
Santrançta 
bir hareket

İlah İlaç

Mavera

Cambazların 
gösteri 

yaptığı yer

Avuç içi Akıl Sır

Dini ezgi

Kuran'da bir 
sure

Beyaz renkli 
ince toz

Yılan
Haber veren 

haberci
Güzel, Hoş Bir ilimiz Gram

Hangi şey
Çanakkale'de 

antik kent
Gözleri 

görmeyen Ası

Yürekli 
erkek, yiğit

İnce dantel
Bir kıyı biçimi

Büyük, yüce

Doğa 
olaylarının 

sebep olduğu 
yıkım

Maksim 
Gorki'nin bir 

romanı

Üye

Zeybek

Bir Nota
Para kaynak

Bir nota

Rutubet

Boru sesi
Nikel Simgesi

Sene

Sodyumun 
simgesi

Azalma Bir hayvan Ölümlü

Bir işi yapma Hitit Bir bağlaç Uğraş

∂ ‹çten yanmal› motorlar›n sonunu

getiren süre dizel motorlarla bafll›yor.

‹flte en yak›n zamanda dizel motorlu

otomobillerin kullan›m›n› yasaklaya-

cak flehirler.

Elektrikli otomobillerin son sürat yay-

g›nlaflt›€› flu günlerde art›k dizel ve

içten yanmal› motorlar›n kullan›m

d›fl› b›rak›lma süreci daha yüksek

sesle konufluluyor. Geride b›rakmaya

haz›rland›€›m›z 2016’n›n, Haziran ay›-

n›n ilk haftas›nda Norveç’in 2025 y›-

l›ndan itibaren benzinli otomobillerin

sat›fl›n› yasaklayaca€› haberini alm›fl-

t›k. Bu olay›n hemen bir hafta sonra-

s›nda da Almanya hükümeti, 2030 y›-

l›ndan itibaren benzinli otomobil üre-

timine izin verilmeyece€ini resmen

ilan etmiflti. Tüm bu süreç içerisine

çeflitli ülkelerde dahil oldu ve art›k

bu süreç için geri say›m bafll›yor.

Fransa hükümetinin ilk aflamada Paris

olmak üzere yürüttü€ü çal›flmada, di-

zel motorlara savafl açarak 1997 y›l›n›n

öncesinde üretilmifl dizel motorlu

araçlar› tamamen yasaklad› ve emis-

yonsuz hava sahas› konusunda ken-

dinden emin ve kararl› bir flekilde

ad›mlar›n› att›. Konuyla ilgili aç›klama

yapan Paris Belediye Baflkan› Anne

Hidalgo, “Bu sadece soludu€umuz

havayla ilgili olan bir mesele de€il.

Biz kirli havayla savaflt›€›m›z bu dö-

nemde ayr›ca kanser baflta olmak

üzere birçok hastal›k ve bu hastal›klar

sonucu meydana gelen ölümlerin de

önüne geçmek için çal›fl›yoruz.” di-

yerek bu konuda ne kadar kararl› ol-

duklar›n›n alt›n› çizdi. 2025 y›l› itibar›yla

Paris baflta olmak üzere, Madrid (‹s-

panya), Meksiko City (Meksika) ve

Atina (Yunanistan) flehirlerinde dizel

otomobiller yasaklan›yor.

Meksiko City Belediye Baflkan› Mi-

guel Angel Mancera, bu süreçte oto-

mobil üreticileriyle birlikte otobüs

üreticilerinin de kendilerine kat›lmas›

gerekti€ini ve özellikle toplu tafl›ma

araçlar›n›n bu süreçte kilit rol üst-

lendi€ini belirtirken h›zl› otobüs tafl›-

mac›l›€› (BRT) ve bisikletlerin alter-

natif olarak kullan›lmas› gerekti€inin

alt›n› çiziyor. Atina Belediye Baflkan›

Giorgos Karminis ise ifli bir ad›m

öteye tafl›y›p dizel dahil tüm içten

yanmal› motorlar› Atina ve çevresinde

yasaklama planlar› yap›yor. Önümüz-

deki günler dizel motor baflta olmak

üzere içten yanmal› motorlar›n elek-

trikli motora dönüflüm sürecinin ka-

ç›n›lmaz oldu€unu bizlere kan›tlaya-

cak gibi gözüküyor.

2025 YILINDA DİZEL OTOMOBİLLERİN GİREMEYECEĞİ ŞEHİRLER
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Travel Turkey’in en gözdesi 

IZMIR’DE VAN RUZGARI

Turizm sektörünün en önemlibuluşma fuarlarından biri olan10. “Travel Turkey 2016” 8 -11Aralık tarihleri arasında İzmirFuar ve Kongre Merkezindegerçekleşti. Fuarda Van ValiliğiKültür Turizm Müdürlüğü,İpekyolu Belediyesi, EdremitBelediyesi ve Van Ticaret veSanayi Odası’nın birlikte açtığıVan Standı fuarın en gözdestandı seçildi. 

Y üzlerce Turizm firmas›-

n›n kat›ld›€›, iller için

önemli bir tan›t›m imka-

n› sunan Travel Turkey

2016 Turizm ve Seyahat fuar› bin-

lerce ziyaretçinin, turizm aktörle-

rinin buluflmas›na sahne oldu. 

Aç›l›fl Program›na Kültür ve Tu-

rizm Bakan› Nabi Avc›'n›n yan›

s›ra  ‹zmir Valisi Erol Ayy›ld›z,

Mersin Valisi Özdemir Çaka-

cak, ‹zmir Büyükflehir Belediye

Baflkan› Aziz Kocao€lu, TÜRSAB

Baflkan› Baflaran Ulusoy, milletve-

killeri, belediye baflkanlar›, siya-

set ve ifl dünyas›n›n temsilcileri,

sektörün önde gelenleri ve bas›n

mensuplar› ile çok say›da vatan-

dafl kat›l›m sa€lad›.

Van Valili€i Kültür Turizm Mü-

dürlü€ü, ‹pekyolu Belediyesi,

Edremit Belediyesi ve Van Tica-

ret ve Sanayi Odas›’n›n birlikte

açt›€› Van Stand› ise fuar›n en

gözde stand› seçildi. 

Van Kahvalt›s›, Van Kedisi, yöre-

sel tatlar, Savat Gümüflü, Van Hal›

ve Kilimlerinin sergilendi€i Van

stand›nda tan›t›m broflürleri, tan›-

t›m CD. leri turizmcilerin be€eni-

sine sunuldu.

Van Kahvalt› Günleri ad› alt›nda

yap›lan etkinlik Travel Turkey

2016 Turizm Seyehat fuar›n›n en

renkli etkinli€i seçilirken, binler-

ce ziyaretçiye Van kahvalt›s› ik-

ram edildi. ‹l Valileri, Belediye Bafl-

kanlar›, Ticaret ve Sanayi Odas›

temsilcilerini ziyaret etti€i Van

Stand›nda Vanl› turizm firmalar›

da tan›t›m yapma imkan› buldu. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas›’n›

temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri

Ömer ‹nanç ve Murat Beyaz, Mec-

lis Üyeleri Yusuf Konak ve Ek-

rem Baytar ile Komite Üyesi Harun

Türko€lu fuara kat›l›m sa€lad›.

Van...Van...
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