
Baflkan Takva, “Ortak ç›karlar›m›z için çal›flmal›y›z”

∂ Van Güç Birli€i Platformu toplant›s›nda söz

alan Van Ticaret ve Sanayi Odas› Baflka-

n› Necdet Takva Bakan Özlü’ye çözüm

bekleyen sorunlar› aktard›. 

“Daha Fazla Girişimciye
İhtiyacımız Var”
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∂ Yaklafl›k 10 y›ld›r kent gündeminde yerini

koruyan ve bu süre zarf›ndan geliflme

sa€lanmayan ‹skele Caddesinin çift yönlü

trafi€e aç›lmas›na iliflkin cadde esnaf ve

tüccarlar› ile görüfltük.  

06

∂ TOBB, TOBB Kad›n Giriflimceler Kurulu ve

Turkcell’in birlikte organize etti€i “Gele-

ce€i Yazan Kad›nlar Projesi” sonuçland›.
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VAN HEYETiNDEN 
ÇALIŞMA ZiYARETi

∂ Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

Takva da Hoy’un ‹ran’a girifl kap›m›z oldu€u için Biz Vanl›lar›n

komflu kenti oldu€unu belirterek “Komflumuzu de€ifltirme flan-

s›m›z yoksa, onunla en iyi flekilde yaflamay› ö€renmeliyiz. Bu ne-

denle biz baflta Hoy ve ‹ran’›n di€er kentleri ile s›cak, ortak ç›-

karlara dayal› iliflkiler gelifltirmeli ve sürdürmeliyiz. ∂ 4-5’TE
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Vanlı Kadınların
Büyük Zaferi

Van Valiliği himayelerinde,
Uluslararası Altın Kentler

Derneği tarafından
düzenlenen, “1. Van Kent

Ekonomisi ve Yerel
Kalkınma Zirvesi” yapıldı. 

Vali Zorluoğlu Özel Sektöre Seslendi;

TEK ÇARE ÇiFT YÖN

∂ Zirvede yatırımcılara bir çağrıda bulunan Vali
Zorluoğlu, “Buradan özel sektöre, yatırımcılara
çağrıda bulunmak istiyorum. Van’a yeni oteller,
eğlenme ve dinlenme mekânları için yatırım yap-
maya gelin. Gerek valilik gerekse belediyelerim-
izle, sizlere her türlü desteği vermeye, kolaylığı
sağlamaya hazırız. Van’a gelin, hem siz kazanın
hem Van kazansın” ifadelerini kullandı. ∂ 2’DE

Van Ekonomi Konseyi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van OSB üyelerinden oluşan bir heyet 27-29 Ekim
tarihleri arasında İran’ın Hoy, Urumiye ve Salmas kentlerine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiler. 

YATIRIM iÇiN VAN’A GELiN
HEM SiZ HEM DE VAN KAZANSIN
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Vali Zorluo€lu, program aç›l›fl›nda

yapt›€› konuflmada, 2011 y›l›nda

Van’da yaflanan depremin y›l dönü-

münde bu toplant›n›n düzenlenmesini anlam-

l› buldu€unu dile getirdi.

Konuflmas›nda Van’›n yat›r›m aç›s›ndan ko-

numu ve potansiyeli ile ilgili de€erlendirme-

lerde bulunan Vali Zorluo€lu, “Van’›n Orta

Do€u, Kafkas ve Asya pazarlar›na yak›nl›€›,

karayolu, demiryolu ve havayolunda bölgesel

merkez konumu, dinamik ve genç nüfusu, ye-

nilenebilir enerji yat›r›m potansiyeli, yük-

sek sanayi altyap›s›, 35 y›ll›k geçmifli olan Van

Yüzüncü Y›l Üniversitesi ve bünyesindeki tek-

nopark›, dünyaca ünlü tarihi ve turistik mekân-

lar›, verimli tar›m ve hayvanc›l›k alanlar›yla

yat›r›mc›lara büyük imkânlar ve kolayl›klar

sunmaktad›r” dedi. 

Teflvik sisteminde en avantajl› bölgede

yer alan Van’›n, geçen y›l aç›klanan ve 23 ili

kapsayan cazibe merkezleri program› kap-

sam›nda yer ald›€›na da iflaret eden Vali Zor-

luo€lu, bu y›l 15 Ekim’e kadar 400 bine yak-

laflan, Van’› turizm ve ticaret maksatl› ziyaret

eden ‹ranl› say›s›n›n y›l sonuna kadar 500 bine

ulaflaca€›n› beklediklerini anlatt›. 

Vali Zorluo€lu, bu rakam›n geçen y›l›n ayn›

dönemine göre 2 kat bir art›fl› ifade etti€ini

kaydederek, “Terör hadiselerinin minimize

edilmesi ve yap›m› devam eden yeni Kap›köy

s›n›r kap›s› kompleksinin, önümüzdeki y›l›n

ilk çeyre€inde tamamlanmas›yla birlikte,

gerek yerli turist gerekse –özellikle- ‹ranl› tu-

rist say›s›nda önemli art›fllar olaca€›n› de€er-

lendiriyoruz. Bu y›l otellerimiz tam kapasite

ve doluluk oran›yla çal›flt›. Hatta öyle zaman-

lar oldu ki kamu misafirhanelerini, hatta

okullar›m›z›n pansiyonlar›n› yabanc› misafir-

lerimizin kullan›m›na açt›k” diye konufltu.

Konuflmas›nda yat›r›mc›lara bir ça€r›da

bulunan Vali Zorluo€lu, “Buradan özel sektö-

re, yat›r›mc›lara ça€r›da bulunmak istiyorum.

Van’a yeni oteller, e€lenme ve dinlenme me-

kânlar› için yat›r›m yapmaya gelin. Gerek va-

lilik gerekse belediyelerimizle, sizlere her tür-

lü deste€i vermeye, kolayl›€› sa€lamaya ha-

z›r›z. Van’a gelin, hem siz kazan›n hem Van

kazans›n” ifadelerini kulland›.

AK Parti Van Milletvekili Prof. Dr. Beflir Ata-

lay da Van’da 23 Ekim ve 9 Kas›m 2011’de ya-

flanan depremlerde hayat›n› kaybedenleri

rahmetle anarak bafllad›€› konuflmas›nda,

Van depreminde Cumhurbaflkan› baflta ol-

mak üzere hükümetin çok farkl› bir duyarl›-

l›k içinde oldu€unu söyledi.

Bürokrasi ve belediye olarak Van ile ilgili

olarak üzerlerine düfleni yapmaya çal›flt›kla-

r›n› anlatan Prof. Dr. Atalay, flunlar› söyledi:

“Belediyelerimiz kayyum atamas›ndan sonra

flu anda çok iyi bir çal›flma içinde. Do€rusu

öncesinde hizmet yürümüyordu. fiimdi her-

kes fark eder ki caddelerimiz daha temiz, hiz-

met daha iyi yürüyor. Belediye baflkanlar›m›z

büyükflehir ve ilçelerde çok iyi hizmetler yü-

rütüyor. Özellikle su ar›tmas›, kat› at›klar›n

dönüfltürülmesi gibi çok önemli projelere

imza at›l›yor. Biz de bunlar›n finansman›yla

ilgili elimizden gelen deste€i veriyoruz. Bun-

dan sonra Van ve ilçeleri, daha fazla beledi-

ye hizmeti alacak.”

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk

ise kendi yak›n akrabalar›n› da kaybetti€i

2011’deki Van depreminde yaralar› h›zl› fle-

kilde sarmaya çal›flan bir hükümetin görev-

de oldu€unu söyledi. 

Van’›n önemli bir sa€l›k ve turizm kenti ol-

mas› için çaba gösterdiklerini, uluslararas›

toplant›lar›n Van’da yap›lmas› için de çal›fl-

t›klar›n› kaydeden Kayatürk, “10-12 Kas›m’da

Helsinki Forumu’nu burada yapaca€›z. Peflin-

den dönem baflkanl›€›n› bizim yapt›€›m›z

Asya Parlamenter Assamblesi’nin ilk toplan-

t›s›n› kas›mda ‹stanbul’da, ikinci toplant›s›n›

gelecek y›l may›s veya nisanda Van’da yapa-

ca€›z. Van muhteflem hüviyetine kavuflu-

yor” dedi. 

Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Peyami Battal da “Elele verece€iz, bu ken-

ti kalk›nd›raca€›z. Üniversite olarak ciddi alt-

yap› sahibiz. Lütfen bizim kap›m›z› afl›nd›r›n.

Üniversiteler olmadan yerel kalk›nma müm-

kün de€il. Yerel kalk›nmay› el birli€iyle be-

raber gerçeklefltirece€iz.” diye konufltu.

Uluslararas› Alt›n Kentler Derne€i Baflka-

n› Cenap Tuncer de Do€u medeniyetine be-

fliklik eden ve ‘Do€u’nun incisi’ olarak tabir

edilen serhat flehri Van’›n y›llar›n ihmal edil-

miflli€inin yan› s›ra, yaflad›€› onca talihsiz ha-

dise ve afetin derin izlerini yenmek istedi€i-

ni söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Nec-

det Takva ise Van’›n Türkiye’nin do€uya

aç›lan ve muhteflem f›rsatlar› bar›nd›ran bir

flehir oldu€unu vurgulad›.

Van’›n Türkiye için önemli oldu€una belir-

ten Takva, sözlerine flöyle devam etti: “fieh-

rimiz hakk›nda fark›ndal›€›m›z› yüceltti€imiz

oranda güçlü bir ekonomik yap›ya, do€ru ye-

rel kalk›nma yaklafl›mlar›na sahip olabiliriz.

Giriflimci say›s›n› art›rmal›y›z. Kümelenmeyi

h›zland›rmal›, sektörel kümelenme mesele-

sini yerel kalk›nmada öncelik olarak ele al-

mal›y›z. Esnaf›, taciri, sanayiciyi, yat›r›mc›y›

daha fazla sahiplenmeliyiz. Bu kesimler top-

lumsal birlikteli€in çimentosudur. Van lobi-

sini güçlendirecek ve bu flehrin aflk›n› alev-

lendirecek çal›flmalara ihtiyac›m›z var.”

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından düzenlenen, “1. Van Kent
Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi” Yapıldı. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

YATIRIM iÇiN VAN’A GELiN
HEM SiZ HEM DE VAN KAZANSIN

Vali Zorluoğlu Özel Sektöre Seslendi;

Zorluoğlu,
“Buradan özel

sektöre, yatırımcılara
çağrıda bulunmak istiyorum.

Van’a yeni oteller, eğlenme ve
dinlenme mekânları için yatırım

yapmaya gelin. Gerek valilik
gerekse belediyelerimizle, sizlere

her türlü desteği vermeye,
kolaylığı sağlamaya hazırız.

Van’a gelin, hem siz
kazanın hem Van

kazansın”
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Takva:Van Valili€i ve DAKA iflbir-

li€inde kurulan Van Güçbirli€i

Platformu ilimizin sorunlar›n›n

ele al›nd›€› önemli bir oluflumdur.

Bu platform bundan önceki toplant›la-

r›m›za kat›l›m sa€layan de€erli Bakan-

lar›m›za sizlere de arz etti€imiz gibi

sorunlar›m›z› do€rudan iletme f›rsat›

yaratmaktad›r dedi.  

Özellikle imalat sanayi baflta olmak

üzere verilen teflvikler için teflekkür

eden Takva, talebimiz hali haz›rda ya-

t›r›mlar› olan imalatç›lar›m›za yönelik

yeni teflviklerin aç›klanmas› yönünde-

dir. Buna gerekçe olarak yeni imala-

ta bafllayan firmalara sa€lanan destek-

ler, mevcut imalatç›lar›n rekabet ko-

flullar›n› ortadan kald›rmaktad›r dedi. 

Takva KOSGEB özellikle deprem

sonras› dönemde sa€lad›€› destekler

ile esnaf›m›z›n rahat bir nefes almas›-

na katk› sunmufltur. 2011 Y›l›nda yafla-

nan deprem sonras› 30.000 TL ve

100.000 TL üst limitli kredilerden 6068

iflletmemiz faydalanm›fl ve yaklafl›k

370 Milyon TL bir kredi kullan›m› söz

konusu olmufltur. Sizden ricam›z bü-

yük iflletmelere 100 Bin ile 500 Bin TL

aras›nda, küçük iflletmelere ise 50 Bin

TL ile 100 Bin TL aras›nda KOSGEB

deste€i verilmesi yönündedir.  Van Or-

ganize Sanayi Bölgesi sadece ilimiz

için de€il bölgemiz içinde önemli bir

sanayi alan›d›r. Özellikle OSB’mizin alt-

yap›s›n›n (Yol, ar›tma tesisi, enerji

vb) h›zl›ca tamamlanmas› için kaynak

aktar›m›na ihtiyaç duymaktay›z dedi. 

Van Tso Baflkan› Necdet Takva: Önü-

müzdeki dönemde; imalat sanayiinde

yenilikçi ve yüksek teknolojili sektör-

lere dayal› dönüflümü gerçeklefltir-

mek, giriflimcilik kapasitemizi güçlen-

dirmek ve nitelikli istihdam altyap›m›-

z› oluflturmak önceli€imiz olmal›d›r.

‹limiz Türkiye’nin en genç illerinden

biridir. Yafl ortalamam›z 20,6 d›r. Genç

nüfus içindeki iflsizlik oran›m›z ülke-

deki iflsizlik oran›n›n 3 kat›d›r. Bu du-

rum ekonomik ve sosyal aç›dan bir

tahribata neden olmaktad›r. Bunu ön-

lemenin yegâne yolu giriflimci say›s›-

n› artt›rma ve kümelenme mode-

li ile yerel kalk›nmay› gerçek-

lefltirmektir. Böylece genç-

lerimizi her türlü tehlikeden

kurtarm›fl oluruz. ‹limizde

yaklafl›k 27 Bin vergi mükel-

lefi bulunmakta, Odam›z›n

kay›tl› üye say›s› ise  11 Bin

civar›ndad›r. Bu rakamlar

1.100.000 nüfusu olan bir il

için yetersiz rakamlard›r. Dola-

y›s›yla daha fazla giriflimciye

ihtiyaç duymaktay›z. Bu-

nun içinde ‹limiz-

de Giriflimcilik

akademisi ku-

rulmas› halin-

de gençleri-

mizin gerek-

li e€itimle-

ri bura-

d a n

a l a -

rak

ifl hayat›na at›lmalar› sa€lanm›fl ola-

cakt›r. Bakanl›€›m›z›n verimlilik genel

müdürlü€ünün bölgemizde mutlaka

saha çal›flmas› yapmas›nda yarar gör-

mekteyiz. Kalk›nma stratejimizin özü-

nü; daha donan›ml›, daha yeni-

likçi ve giriflimci, bilgi üre-

ten ve bunu yüksek katma

de€ere dönüfltüren insan›-

m›z ve iflletmelerimiz

oluflturmal›d›r dedi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün
katılımıyla gerçekleşen  Van
Güç Birliği Platformu
toplantısında söz alan Van
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Necdet Takva Bakan
Özlü’ye çözüm bekleyen
sorunları aktardı. 

Başkan Takva, “Daha Fazla
Girişimciye İhtiyacımız Var”

Takva:
Önümüzdekidönemde; imalatsanayiinde yenilikçi veyüksek teknolojili sektörleredayalı dönüşümügerçekleştirmek, girişimcilikkapasitemizi güçlendirmek venitelikli istihdam altyapımızıoluşturmak önceliğimizolmalıdır.

Yayın Kurulu:
Faruk BİNER, Ömer İNANÇ, Murat BEYAZ,
Özlem KALÇIK, Hüseyin ABİ, Fırat ŞAHİN,

Kerem ORUÇ, Taşer TOKCAN,
Ahmet ERZEN
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‹lk olarak Hoy Valisi Abidini

taraf›ndan kabul edilen he-

yet burada Van’›n ve bölge-

nin ticari potansiyeli üzerinden de-

€erlendirmelerde bulundular. ‹ran

bas›n› taraf›ndan takip edilen prog-

ramlara yo€un kat›l›m vard›. 

Hoy Valisi Abidini, göreve 6 ay

önce bafllad›€›n› belirterek “Van

bize Urumiyeden de Tebriz’den de

yak›n. Bu nedenle bizim için çok

önemli bir flehir. Burada ve Van’da

ürettiklerimizi karfl›l›kl› olarak bu pa-

zarlara ortak olarak sürebiliriz. Biz

sadece komflu de€il, kardefl ve or-

tak iki flehiriz. Görevde bulundu€um

süre içinde bu iliflkilerin ve ticari faa-

liyetlerimizin geliflmesi için çal›fla-

ca€›m. Sizlerinde bu amaçlar›m›za

destek vermesini bekliyoruz.” Dedi. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Necdet Takva da

Hoy’un ‹ran’a girifl kap›m›z oldu€u

için Biz Vanl›lar›n komflu kenti oldu-

€unu belirterek “Komflumuzu de€ifl-

tirme flans›m›z yoksa, onunla en iyi

flekilde yaflamay› ö€renmeliyiz. Bu

nedenle biz baflta Hoy ve ‹ran’›n di-

€er kentleri ile s›cak, ortak ç›karla-

ra dayal› iliflkiler gelifltirmeli ve

sürdürmeliyiz.  Burada heyetimiz de

yer alan arkadafllar›m›z›n ço€u tem-

siliyeti olan arkadafllar›m›z. Herkes

de bu amaç için buradad›r” ifadesi-

ni kulland›. 

Toplant›da OSB Baflkan Vekili Ya-

flar fien, OSB ile ilgili detayl› bilgiler

verdi. TÜMS‹AD Baflkan› ve Van

Ekonomi Konseyi Dönem Baflkan›

Süleyman Güler, Van ‹fiGEM Baflka-

n› Mahmut Gedik, Van ASKON Bafl-

kan› Fatih Altun, Van PERDER Bafl-

kan› Faruk Tasan, Van Ar›c›lar Bir-

li€i Baflkan› Halil Tando€an, DAKA

Temsilcisi O€uz Tuncay Görür,

VANS‹AD Baflkan Vekili Adnan Sel-

çuk da ‹ran Heyetine yapt›klar› ça-

l›flmalar hakk›nda bilgi verdiler. 

Van’› URUM‹YE’de Anlatt›lar

Urumiye Ticaret Sanayi Madenci-

lik ve Tar›m Odas›’n›n konu€u ola-

rak gerçekleflen ziyaret ‹ran’n›n

Bat› Azarbaycan eyaletinde genifl

yank› uyand›. Heyetler aras› görüfl-

melere Bat› Azarbaycan Eyaletinin

Sanayi, Madencilik, Tar›m,

Ulaflt›rma, Turizm, S›n›r Bölgeleri,

Gümrüklerden sorumlu Genel Mü-

dürleri kat›l›m sa€lad›. 

Urumiye Ticaret Sanayi Madenci-

lik ve Tar›m Odas› Baflkan› Hasan

Entezar ile Van Ticaret ve Sanayi

Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Nec-

det Takva’n›n baflkanl›k yapt›€› otu-

rumlarda gümrükler baflta olmak

üzere tüm alanlarda yaflanan

sorunlar ele al›nd›. ‹lgililerin dikka-

tine sunuldu. 

Urumiye Ticaret Sanayi Madenci-

lik ve Tar›m Odas› Baflkan› Hasan

Entezar, Türkiye’de her zaman bir

kardefl odalar› olan Van TSO’nun

varl›€›yla gurur duyduklar›n› belirte-

rek “‹yi ki bizim böyle bir kardeflimiz

var. ‹ki oda aras›ndaki iyi iliflkiler

ülke iliflkilerini de yans›maktad›r. Bu-

radaki üyelerimiz ve Van’daki üye-

ler iyiki böyle odalara üyedirler. Bi-

zim tek amac›m›z dostlu€umuz ile

birlikte ticaretimiz, ekonomik iliflki-

lerimizin de en üst seviyeye ç›kma-

s›d›r. Burada tüm yetkililere sesleni-

yorum. Biz ticaret yapmak istiyoruz.

Sizden tek iste€imiz bizim önümüz-

deki engelleri kald›r›n. ‹ki Ülkeye ya-

k›fl›r gümrüklere sahip olal›m” dedi. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Necdet Takva ise

iki ülke aras›ndaki ticaretle ilgili

problemler aç›klarken flu konular›

dile getirdi. 1.  Ulaflt›rma problemle-

ri  2.  Gümrük tarifelerinin yüksek ol-

mas›, 3.  Gümrüklerdeki bürokrasi. 

Van ve  Bat› Azerbaycan aras›nda

4 s›n›r kap›s› 3 gümrük ve 560 kilo-

metrelik ortak s›n›r ve 4 STM vard›r.

Bu nedenden dolay› 30 milyarl›k ti-

caret hacmine ulaflmak için bu iki il

fazlas›yla önem tafl›maktalar. Iki

ülke iliflkileri belki Tahran’da ya da

Ankara’da çok göze gelmeyebilir

ama bu iki ilde çok göze geliyor. Biz

Türkiyeliler Bat› Azerbaycan Eyale-

tinde kendimizi gurbetteyiz gibi his

etmiyoruz, çünkü fazlas›yla kültürel

ortakl›klara sahibiz. Bugün 32 tacir-

le problemleri aflmak için buraday›z 

Biz yapt›k s›ra sizde

Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Necdet Takva da

Y›llard›r dile getirdi€imiz ve iliflkile-

rin, gelifl gidifllerin, ticaretin önünde-

ki en büyük engel olan Kap›lar›m›z,

yak›n bir tarihte bitirilerek hizmet

vermeye bafllayacak. Biz Van TSO

olarak Kap›köy Gümrük Kap›s›n›n

yenilenmesi için çok mücadele ver-

dik. Van Kap›köy aras›ndaki yollar›-

m›z modern yollar oldu. Devlet bü-

yüklerimizin de kararlar› ile Van

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Van Heyetinden 
Çalışma Ziyareti

Van Ekonomi Konsey, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van OSB üyelerinden
oluşan bir heyet 27-29 Ekim tarihleri arasında İran’ın Hoy, Urumiye ve

Salmas kentlerine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiler. 

Başkan Takva
“Komşumuzu

değiştirme
şansımız yoksa,

onunla en iyi
şekilde yaşamayı
öğrenmeliyiz. Bu
nedenle biz başta

Hoy ve İran’ın diğer
kentleri ile sıcak,

ortak çıkarlara
dayalı ilişkiler
geliştirmeli ve
sürdürmeliyiz. 
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Kap›köy Gümrük Müdürlü€ü mo-

dern bir gümrük kap›s› olacak. Ar-

t›k s›ra sizdedir. Sizde yöneticileri-

nize Razi Gümrük Kap›s›n›n yeni bir

binaya kavuflmas› için bask› yapma-

l›s›n›z. Kap›köy-Razi-Kotur ve Hoy ara-

s›ndaki yollar›n›z›n bir an önce biti-

rilmesi için yo€un bir çal›flma yap-

mal›s›n›z. Çünkü bu kap›lar iki büyük

ülkenin flan›na yak›flm›yor. ‹nsanla-

r›m›z bu hizmetleri hak etmiyor. Bu

nedenle bizim Ankara’n›n, sizlerin-

de Tahran’›n enerjisine ihtiyac› var.

Gelin hep beraber ortaklafla sorun-

lar›n çözümü için çal›flal›m dedi. 

Sektör Görüflmeleri etkili oldu

Urumiye Ticaret Sanayi Madenci-

lik ve Tar›m Odas› üyeleri ile prog-

rama kat›lan Vanl› tüccarlar sektör

görüflmelerinde birebir çal›flma

gerçeklefltirdiler. Tar›m, ‹nflaat, Bi-

liflim, Ulaflt›rma, G›da ‹malat›, Plas-

tik Sanayi ve birçok sektör temsilci-

si karfl›l›kl› ticaret ve al›flverifl olanak-

lar›n› görüfltü. Türkiye de ve ‹ran’da

yat›r›m olanaklar› ortakl›klar yap›lma-

s› konular› ele al›nd›. 

Urumiye Teknokent yat›r›mc›

bekliyor

Urumiye Eyalet Valili€i bünyesin-

de bulunan ve Üniversiteler taraf›n-

dan desteklenen Urumiye Tekno-

kent yat›r›mc›lara cazip imkanlar su-

nuyor. Van Heyeti taraf›ndan ziyaret

edilen Teknokent, araflt›rmac›lara

AR-GE ‹mkanlar› sa€larken, Urumi-

ye’de imalat yapan birçok firmaya

dan›flmanl›k deste€i veriyor. Maden-

cilik, Elektronik, G›da, Teknolojik ya-

t›r›mlar alan›nda ihtisaslaflan Tekno-

kentte devlet yeni giriflimcilere yeni

araflt›rmalara kaynak aktar›yor. 

Urumiye Konsolosu Osman

Peflmen heyeti kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Bafl-

konsolosu Osman Peflmen Van he-

yetini kabul etti. 29 Ekim Cumhuri-

yet Bayram› Resepsiyonu için yo€un

haz›rl›klar içinde olan T.C. Urumiye

Konsoloslu€u Van Heyetini kald›kla-

r› otelde ziyaret etti. Baflkonsolos Os-

man Peflmen, göreve yeni atand›k-

lar›n› belirterek “Urumiyeye 6 ayd›r

atand›m. Ancak Van Ticaret ve Sa-

nayi Odas›’n›n burada etkili iliflkiler

içinde oldu€unu göreve bafllar bafl-

lamaz gördüm. Bizimde görevimiz

burada ticaretin iliflkilerin gelifltiril-

mesi üzerinedir. Bu konuda 7/24 em-

rinizdeyim. Siz gelip gittikçe bizim

de iliflkilerimiz daha çok gelifle-

cek. En k›sa sürede Van’a ziyaret

gerçeklefltirece€im” dedi. 

Van, Salmas kentinin büyük

abisi

Van Heyeti son heyet görüflmele-

rini Salmas kentinde yapt›. Salmas

Valisi Cevad Jabbarzade ve Van

TSO Baflkan› Necdet Takva’n›n bafl-

kanl›k yapt›€› heyetler aras› görüfl-

melerde a€›rl›kl› olarak Salmas Ser-

best Ticaret Bölgesi konusu ele

al›nd›. Bu konuda Van’›n kendileri-

ne rehberlik etmesini bekledikleri-

ni belirten Salmas Valisi Jabbarzade

“Salmas ‹ran’›n Türkiye s›n›r›na en

yak›n kenti. Buradan Güzerefl - Ge-

lincik Kap›s›na uzakl›€›m›z 30 Km. Bu

kadar yak›n ancak hiçbir ticaretin ol-

mad›€› baflka bir yer yok. Van Tica-

ret ve Sanayi Odas› ile uzun y›llard›r

Salmas Serbest Ticaret Bölgesinin

aç›lmas› için yo€un gayret gösteri-

yoruz. Bizde göreve yeni bafllad›k.

Bundan sonra bütün enerjimizi

bu konuya harcayaca€›z” dedi. 

Van Ticaret ve Sanayi Oda-

s› Yönetim Kurulu Baflkan›

Necdet Takva da, “Salmas

Serbest Ticaret Bölgesinin

aç›lmas›, Güzerefl - Gelincik S›-

n›r Kap›s›n›n aç›lmas›n› biz

herkesten çok istiyoruz. Bunun

için de çal›flmalar yürütüyoruz. An-

cak bu konuda ‹ran taraf›n›n daha

çok çal›flmas› gerek. Burada iliflki-

lerimiz çok iyi. Akrabal›klar›m›z var.

Buradaki ‹ranl›lar›n ço€u Baflkaleli-

lerle akrabad›r. Bu kadar iç içe

olup, ancak ticari faaliyetlerle bu ka-

dar uzak olmamal›y›z. Biz Van Tica-

ret ve Sanayi Odas› ve burada bulu-

nan Van Organize Sanayi Bölgesi,

Van Ekonomi Konsey Üyeleri olarak

sizlere her türlü deste€i vermeye ha-

z›r›z. Kap›köy de çal›flmalar› önce biz 

bafllatt›k. S›ra sizde diyoruz. Sal-

mas’da da önce siz bafllat›n yol ve

Gümrük Kap›s› çal›flmalar›n›, Türki-

ye olarak asla bunun alt›nda kalma-

y›z. Bizde Salmas’da Yol ve Gümrük

kap›s› çal›flmalar›n› bafllat›r›z. Bura-

da ortak irade ile inflallah bu çal›fl-

malar› en k›sa sürede nihayete er-

diririz. Güzerefl-Gelincik STM Bölge-

sinin anahtar› Ankara ve Tahran

dad›r. Bu anahtar› almak için çok ça-

l›flmal›y›z” dedi.

Van Heyeti İran’daki
temaslarında Van SHOPPINGFest 2018 çalışmalarının dastartını vermiş oldular. Urumiyeeyaletinde bulunan Turizm

firmaları, Seyahat Acenteleri veUrumiye Turizm Ofisinin
yetkilileri ile toplantı
gerçekleştirilirken, 2018 15Mart-5 Nisan arasında
yapılacak SHOPPİNG Fest
hakkında bilgilendirme yapıldı.Van TSO Başkanı Necdet Takva,Başkan Yardımcısı Yavuz
Karaman, Yönetim Kurulu Üyesive Turizmci Ömer İnanç, VanTSO Turizm Meslek Grubu
Başkanı Harun Türkoğlu, VanTSO Meclis Üyesi Fevzi Çeliktaşİranlı turizmcilerle yapılan
görüşmede SHOPPİNG Festçalışmalarını anlattılar. 

Van SHOPPİNG
Fest için
çalıştılar

Van Ticaret ve Sanayi

Odas› AB Bilgi Merkezi

ile Patika Do€a Kulübü iflbirli-

€inde gerçeklefltirilen do€a

yürüyüflü Gevafl Yuva Köy par-

kurunda gerçeklefltirildi. Do€a

severlerin büyük ilgi gösterdi-

€i etkinlikte konuflan Patika

Do€a Kulübü Baflkan› Mustafa

Bingöl, amaçlar›n›n iklim de€i-

flikli€ine dikkat çekmek oldu-

€unu belirterek “Bugün do€a

severlerle güzel bir yürüyüfl

gerçeklefltirdik. Amac›m›z ik-

lim de€iflikli€i konusuna dikkat

çekmektir. Bunu da bugün ger-

çeklefltirdik”

Van AB Bilgi Merkezi Koordi-

natörü Kerem Oruç ise Duyar-

s›z Kalma, ‹klimini Koru slogan-

lar› ile bu y›l AB ‹klim Eylem

Haftas› kapsam›nda farkl› et-

kinlikler gerçeklefltirdiklerini

belirterek “Tüm Türkiye’de

farkl› etkinliklerle iklim de€i-

flikli€i ile mücadele program-

lar› yap›l›yor. Bizde birkaç fark-

l› etkinlik düzenliyoruz. Bugün

Do€a Yürüyüflü gerçeklefltir-

dik. Do€a severlerin, çevreci-

lerin kat›l›m› ile oldukça kat›-

l›mc› bir etkinlik oldu. Yuva Köy

parkuru, do€a yürüyüflleri için

çok önemli bir parkur. Kat›lan

herkes, iklim ile mücadele için

burada oldu€unun bilincinde.

Bizimde amac›m›z bu bilinci

oluflturmak.  Bu hafta yapaca€›-

m›z panel ile ‹klim ile mücade-

le için yap›lacak çal›flmalar› de-

€erlendirece€iz. Bu konuda

duyarl› herkesi bekliyoruz”

dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odas›

AB Bilgi Merkezi faaliyetlerini

de€erlendiren Van Ticaret ve

Sanayi Odas› Yönetim Kurulu

Baflkan› Necdet Takva, yöneti-

flim anlay›fllar› gere€i, çevreci

do€ay› seven ve koruyan bir

anlay›flta olduklar›n› belirte-

rek “AB Bilgi Merkezimiz de

AB ‹klim Eylem Haftas›nda ba-

flar›l› çal›flmalarla konuya dik-

kat çekiyor. Do€a Severler,

Çevrecilerle iklim ile mücade-

lenin ne kadar önemli oldu€u-

nu belirtiyorlar. Kat›l›mc› tüm

do€aseverlere ve ilgililere te-

flekkür ederim. Van Ticaret

ve Sanayi Odas› bu tür toplum-

sal duyarl›l›k gerektiren çal›fl-

malar yapmaya devam ede-

cektir” ifadesini kulland›. 

Van AB Bilgi Merkezi’nin dü-

zenledi€i do€a yürüyüflü 6 saat

sürdü. Van Gölü sahilinde bafl-

layan yürüyüfl, dik ve dar pati-

ka yollardan geçilerek Yuva

Köy k›rsal›nda sona erdi. Do€a

Yürüyüflüne Yeni Yüksektepe

GEA Arama-Kurtarma ve Eko-

loji Toplulu€u da kat›larak des-

tek verdi. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Van AB Bilgi Merkezi “İklim İçin” Yürüdü
AB İklim Eylem Haftası nedeniyle Türkiye’de farklı illerde çeşitli etkinlikler

düzenlenirken Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından farkındalık
yaratmak, bir bilinç oluşturmak amacıyla Doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
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Konuya yetkililerin ivedi olarak el at-

mas›n› isteyen iflletme sahipleri, bu

durum devam etmesi halinde sürekli ifllet-

melerin kapanaca€›n› ve caddenin gelifle-

meyece€ini söylediler. 

Bülent Uslu “Joy Cafe”

‹skele Caddesinin çift yönlü trafi€e aç›lma-

s› ekonomik ve sosyal aç›dan önemlidir. ‹s-

kele Caddesinin eski ihtiflam›na kavuflma-

s› için çift yönlü trafi€e aç›lmas› elzemdir.

Bizlere düflen ne varsa yapmaya haz›r›z.  

Murat Köçen “Dostlar Hac›o€lu
Ticaret”

‹skele Caddesinin tek yönlü olmas› bölge-

nin gelifliminin önündeki en büyük engeldir. 

Soner Gülda€l› “Destan Oto”

Caddenin çift yönlü trafi€e aç›lmas› di€er

caddelerin yükünü azaltacakt›r. 

‹lhan Kaya “Kaya Petrol”
7 Km uzunlu€unda ip gibi dümdüz bir cad-

denin böyle tek tarafl› olmas› bu caddeye ve

tarihine hiç yak›flm›yor. Cumhuriyet tarihi bo-

yunca çift tarafl› ‹skele Caddesinin son y›llar-

da tek yönlü ifllemesi cadde esnaf›n› çok kötü

etkilemifltir. 

‹skele Caddesinin çift yönlü ulafl›ma aç›lma-

s› flehir trafi€ini rahatlatman›n yan› s›ra tari-

hi k›ymeti olan bu caddeyi canland›racakt›r.

fiu an cadde ölü bir durumda %100 ticari ol-

mas›na ra€men ticari hiçbir canl›l›k yoktur.

Çift yönlü olmas› ile birlikte bankalar baflta

olmak üzere birçok al›flverifl mekân›n›n bu-

ralara yönelmesini sa€layacakt›r. 

12. Meslek Komitesi olarak bu s›k›nt›y› sü-

rekli gündeme alarak Van TSO Yönetim Ku-

rulu ve Meclisine arz edip resmi yaz›flmalar

ve görüflmeler gerçeklefltirdik.  Temennimiz

bir an önce bu caddenin çift yöne aç›larak ge-

lifltirilmesidir. ‹nan›yorum ki bu cadde fleh-

rimizin turizm, kültür ve ekonomi caddesi ola-

cakt›r. Kim bu noktada bu konu ile ilgili giri-

flimde bulunursa halk ve esnaf›n nazar›nda

büyük k›ymet kazanacakt›r. 

Son olarak dünyan›n 2. Türkiye’nin 1. uzun

caddesi olan ‹skele Caddesi’nin trafi€e aç›l-

mas› konusunu tüm kurumlar›n ön plana ala-

rak çözüm üretmesini temenni ediyorum

Atakan Kesici

Tek yön nedeniyle belirli iflyerlerine ula-

fl›mda s›k›nt›lar yaflan›yor. Ayr›ca ekonomik

aç›dan da olumsuzluk yarat›yor. 

Hikmet Elter “Ahtamar Halk Pazar›”

Caddenin tek yön olmas› nedeniyle sol taraf-

ta yer alan iflletmeler büyük zarar görüyor. 

Mehmet ÖZAK “Em Tüketim”

Caddenin çift yönlü trafi€e aç›lmas›  sorunu

çözmez. ‹skele caddesinin ifllerli€ini artt›rmak

için turizme kazand›r›lmas› gerekiyor.  Koflu

ve yaya yollar› yap›lmal›. Bankalar›n bu cad-

de de faaliyet göstermeleri sa€lanmal›.  

Zeki Eflme “Mebit Elektronik”

Tek yönlü cadde olmas› nedeniyle iflletme-

lerin uzun süreli ticaretleri mümkün olmuyor.

Cadde daha çok toptan ticaret yapan iflletme-

ler taraf›ndan kullan›lmaya baflland›. 

Yusuf Konak “BaK Hele Bak”

Beflyol meydan›nda Sahile kadar uzanan

Türkiye’nin en uzun caddesinin hak etti-

€i de€eri görmesi gerekiyor. ‹skele Cad-

desinde akflamlar ›fl›klar yanm›yor, in cin

top oynuyor. Bu cadde de yürüyüfl yolla-

r›n›n yap›lmas› gerekiyor.  41 Y›ll›k haya-

limdi ‹skele Caddesinde iflyeri açmak.

Bunu gerçeklefltirdim ancak fluan bu

caddenin hali içler ac›s›. Eski evler tiner-

ci yuvas› olmufl. Sokak hayvanlar›n›n

korkusundan insanlar akflamlar› d›flar›ya

ç›kam›yor. Bu caddenin tarihi var. Bu cad-

de de festivaller yap›lmas› gerekiyor. Ca-

felerin, restorantlar›n bu cadde de olma-

s› gerekiyor. Bunun için Ticaret ve Sana-

yi Odas›n›n önerdi€i Turizm caddesi

projesinin hayata geçmesi gerek. Bu

proje hayata geçerse ‹skele Caddesi yeni

bir çehre kazan›r.Bu tüm Van sevdal›la-

r›n›n hayalidir.    

Ahmet U€urlu “Aybella Mobilya”

Bir y›ld›r iflletmemizi açt›k.  Ancak istedi-

€imiz verimi alam›yoruz. ‹skele Caddesinin

çift yönlü trafi€e aç›lmas› halinde K.K.B.Cad-

desinden bir fark› kalmaz. Bu caddenin ha-

reketlenmesi ticareti dolay›s›yla istihdam›

da olumlu yönde etkileyecektir.

Emrah Deliktafl “fienol Kuaför”

Tek yön nedeniyle ifl yapamad›k. Mecburen

Caddenin karfl› taraf›nda iflyeri kiralad›k.

Yaklaşık 10 yıldır kent gündeminde yerini koruyan ve bu süre zarfından
gelişme sağlanmayan İskele Caddesinin çift yönlü trafiğe açılmasına ilişkin
cadde esnaf ve tüccarları ile görüştük.  Cadde esnaf ve tüccarları  tek yönlü
trafik uygulaması çerçevesinde iş hacimlerinin sürekli düştüğünü ve
sürekli firmaların kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirttiler. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

TEK ÇARE ÇiFT YÖN
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Yumurcak Oyuncak 

‹skele Caddesinde yüzden fazla iflletme var.

Her hafta bir iflletme kapan›yor. ‹limiz ticare-

ti iki caddede s›k›fl›p kalm›fl. Çift yönlü tra-

fi€e aç›lmas› hem iflletmelerimize hemde fle-

hir trafi€e olumlu katk› sunacakt›r. 

Saim Yard›m “Anadolu Malzemecilik”

Caddenin tek yön olmas› olumsuz yönde et-

kiliyor. Çift yönlü trafi€e aç›lmas›n› istiyoruz. 

Muzaffer Akman “Alipafla fiarküteri”

Tek yön trafik caddeyi bitirdi. Akflam sa-

atlerine kadar terkedilmifl bir görüntü çi-

ziyor. Akflam saatlerinde de insanlar evle-

rine giderken caddeyi kullan›yor. 

Fikret Özdek “Nasip Market”

Cadde bu flekilde devam ederse bizde

kapatmak zorunda kalaca€›z. Mahalle ara-

lar›nda bile bizden çok hareketlilik var. 

R›dvan Çelik “Bade Çerez Dura€›”

Düyan›n en uzun caddesinin böyle sessiz-

li€e bürünmesi bizleri rahats›z ediyor. Biz-

ler il d›fl›nda insanlarla görüfltü€ümüzde iki

fleyi soruyorlar. Biri Akdamar Adas› di€e-

ri ‹skele Caddesi.  Halk›m›z›n sahip ç›kma-

s› gerekiyor. Her türlü deste€i vermeye ha-

z›r›z. ‹skele Caddesi art›k herkesin ihtiya-

c›n› karfl›layabildi€i bir hal almal›. 

Cüneyt fiahin “fiah Döner”

‹skele Caddesinin çift yönlü trafi€e aç›l-

mas›na yönelik yap›lacak tüm çal›flmalara

destek olmaya haz›r›z. 

Cemil Yak›n “Ekin Tand›r”

‹skele caddesinde sürekli iflyerleri kapa-

n›yor. Bir süre sonra yenileri aç›l›yor.Onlar-

da kapan›yor. Bu durum caddenin tek yön-

lü olmas› ile alakal›. 

Yasemin Bafltürk “Yelizim Baklava”

Ben kad›n bir giriflimci olarak bu cadde

de iflyeri açt›m. Ancak ne yaz›k ki istenilen

düzeyde bir ticaret hacmine ulaflamad›m. 

Saddam Abi “Ranss”

Caddenin çift yönlü trafi€e aç›lmas› için bir-

çok giriflimimiz oldu. Ancak bir geliflme sa€-

lanamad›. Bu cadde de önemli bir yat›r›m yap-

t›k. ‹stihdam sa€l›yoruz. Ancak tek yönlü olma-

s› olumsuz etkiliyor. Talebimizin kabul edilme-

si halinde gerek ekonomik gerekse istihdam

aç›s›ndan önmeli geliflme sa€lanacakt›r.

Gülay Da€lar “Hertz Rent a Car”

Cadde terkedilmifl durumda. Herhangi bir

canl›l›k yok. Bu konuyu Cimer üzerinden de

dile getirdik.  Burada yer alan iflletmelerin

ticari hayatlar›na devam etmesi caddenin

çift yönlü trafi€e aç›lmas›na ba€l›. 

Y›ld›r›m Erkaya “Çem Petrol”

‹skele Caddesinin eski ihtiflam›na dönme-

si gerekiyor. Özellikle yabanc› insanlar cad-

denin tek yönlü olmas› nedeniyle istedik-

leri yere gitmekte güçlük çekiyorlar. Bir ad-

resi kaç›rd›klar› zaman tekrar geri dönme-

leri baya zaman al›yor. Ayr›ca tek yönlü tra-

fik ekonomik de de€il. 

Gaziantep Baklava Saray› 

‹skele Caddesinin sessizli€e bürünmüfl bu

hali ‹limize yak›flm›yor. Acil olarak bu ko-

nuya el at›lmas› gerekiyor. Yoksa burada-

ki iflletmeler sürekli de€iflecek. Biri kapa-

nacak di€er açacak. Bu cadde de sürekli-

li€i olan iflletme say›s› çok az. 

Muzaffer Al›c› “Çiftlik Halk Pazar›”

‹flletmeler zor durumda. Cadde tek yön-

lü gelifliyor. Araçlar›n gidifl güzergah›nda

yer alan iflletmeler bir nebze olsun ifl yapa-

biliyor. Ama sol tarafta kalan iflletmeler ne

yaz›k ki ifl yapam›yor. 

Seyithan Aç›kayaz “Kariyer Kuaförü”

‹skele Caddesinin tek yönlü olmas› bu böl-

genin geliflimini olumsuz etkiliyor. 

Ercan Baydu “Hasat Ekmek F›r›n›”

‹skele caddesinin çift yönlü trafi€e

aç›lmas›n› istiyoruz. Bu giriflimleri de des-

tekliyoruz.  

Selami Alkan “Alkan Ucuzluk”

Caddenin bu durumunun devam etmesi

halinde buras› toptanc› iflletmelerin yer al-

d›€› bir hala bürünecek     

Servet Aygel “Hasat AVM”

‹skele Caddesinde yer alan iflletmelerin

devaml›l›€›n›n sa€lanmas› için çift yönlü tra-

fik flart. Çift yönlü trafik sosyal olarak da

önemli katk› sunacakt›r. 

Okan Aksakal “Öz Vangölü Bal›kç›l›k”

Sürekli dile getiriyoruz. Bu cadde mutla-

ka çift yönlü trafi€e aç›lmal›.   



Dünyan›n önde gelen markalar›n›n ku-

rucu ülkesi konumundad›r. Samsung,

Lg, Hyundai ve Kia gibi teknoloji ve otomotiv flir-

ketleri en baflta gelenlerdir. Uluslararas› Eko-

nomik Kalk›nma ve ‹flbirli€i Örgütü verilerine

göre Güney Kore, toplumlar aras›ndaki en

yüksek IQ oran›na sahip ülke olarak kay›tlara

geçmifltir. Amerika K›tas› ve Avrupa ülkeleri-

ne göre Güney Kore'nin suç oran› oldukça dü-

flüktür. 

Sa€l›k kalitesi nerede bulunuldu€una ba€l›

olarak farkl›l›k gösterebilmektedir. Ülkede

bulunan çok say›daki hastane ve klinik genifl

bir sa€l›k yelpazesi sunmaktad›r. Yüksek ka-

litede bir sa€l›k sistemine sahip olan ülkenin

araflt›rma ve klinik t›p konusundaki baflar›lar›

dünya çap›nda bilinmektedir. Ço€u Doktor ‹n-

gilizce konuflabilmektedir. 

Güney Kore'de ulafl›m uçakla oldukça h›zl›y-

ken di€er ulafl›m araçlar›ylada oldukça h›zl›d›r.

Metro a€› genel olarak tüm ülkeye hakim ko-

numdad›r. Taksi ve otobüs ise s›k tercih edilen

yollardand›r.

Güney Kore’nin Baflkenti, fiehirleri ve

Bölgeleri

60 kilometrekarelik alanda 10,2 milyonluk nü-

fusuyla dünyan›n en kalabal›k flehirlerinden

biri olan Seul, Güney Kore’nin baflkentidir. Bu-

san, ikinci en büyük flehridir ve önemli bir li-

man kentidir. Gwangju, ekonomi ve yönetim

alan›ndaki geliflmifl kentlerden biridir ve ül-

kenin en büyük kentidir. Bunlar d›fl›nda Jirisan

National Park, Seoraksan National Park, An-

dong, Guinsa, Panmunjeom, Boseon, Jindo, Ul-

leungdo ve Yeosu ülkenin bafll›ca u€rak nok-

talar›d›r.

Güney Kore Nerededir?

Kuzeydo€u Asya'da yer alan ve 222,154 ki-

lometrekarelik yüzölçümü ile Kore Yar›mada-

s›’n›n yüzde 45'ini kapsayan Güney Kore, ad›n-

dan da anlayabilece€iniz üzere yar›madan›n

güney bölümünde bulunmaktad›r. Kuzeyde

Kuzey Kore ve Çin , bat›da Sar› Deniz, do€u-

da Do€u Denizi ve ötesinde Japonya  ile kom-

fludur. Güney Kore’nin sadece Kuzey Kore ile

kara s›n›r› bulunur.

Güney Kore'de Din ve ‹nanç

Halk›n büyük bir ço€unlu€u hayattaki ac›, ›z-

d›rap ve tatminsizli€in kaynaklar›n› aç›kla-

mak ve bunlar› gidermenin yollar›n› göstermek

inanc›nda olan Budizm’i benimsemifllerdir.

Budizm’den sonra Hristiyanl›k ve daha sonra

Konfüçyüsçülük, fiamanizm dinleri gelir. Halk

genel itibariyle seküler bir yaflam tarz›n› benim-

semektedir.

Güney Kore’nin Ekonomisi

Ülke Asya'n›n en büyük dördüncü ekonomi-

sine ve Gayri Safi Yurtiçi Has›l’ya göre dünya-

n›n en büyük on birinci ekonomisine sahip. Ülke

ekonomisi büyük ölçüde ihracata dayand›rmak-

tad›r. Özellikle elektronik, endüstri, otomotiv en-

düstrisi, gemi yap›m›, makina endüstrisi, pet-

rokimya gibi sektörlerde alan›nda en güçlüsü

olma yolunda ilerlemektedir. 1953 y›l›ndan bu

yana ekonomi alan›nda gösterdikleri büyük ge-

liflmeye Güney Koreliler ‘Han Nehri Mucizesi’

ad›n› vermektedir.

Güney Kore Kültürü

Müzi€e ve sanata önem veren bir ülke olan

Güney Kore bu alanda da kendini oldukça ge-

lifltirmifl bir ülkedir. Ülke, film ve dizi sektörün-

de s›n›rlar›n› afl›p dünya genelinde bir hayran

kitlesine sahiptir. Geçmifllerinden gelen hane-

danl›k kültürüne ba€l› olarak savafl teknikleri

konusunda bilgilidirler. Enteresan denebilecek

inan›fllar› vard›r. Örne€in evlenecek kifliler ara-

s›nda 5 yafl fark olmas› o evlili€in kötüye gide-

ce€ine iflaret eder; ya da afl› olunaca€› gün dufl

alman›n tehlikeli olabilece€ine inan›rlar. Biriy-

le tan›flt›klar›nda veya karfl›laflt›klar›nda selam-

laflmak için e€ilmeyi tercih etmektedirler. Bir-

birlerine bir fley uzat›rken tek elle uzatmak ve

kendi içkini doldurmak sayg›s›zl›k say›lmakta-

d›r. Yerel restoranlarda ve evlerde ayakkab› ç›-

kartmak bir sayg› göstergesidir. Genel olarak

metal chopstickler yemekte tercih edilmekte-

dir ve yemekler masan›n ortas›na konularak ora-

dan yenilmektedir. Ço€u evde çocuklara ye-

mek s›ras›nda konuflman›n ay›p oldu€u söyle-

dindi€i için masaya sessizlik hakim olmas› fla-

fl›rt›c› bir durum de€ildir. Yeme€e masadaki en

büyük bafllamadan bafllamak ve hala yemek ye-

nirken masadan tabak kald›rmak kültürde

sayg›s›zl›k olarak görülmektedir. Koreliler için

bir gurur noktas› olan ülkenin homojen yap›s›-

na ra€men ülkede Koreli olmayanlara karfl› sis-

tematik bir ayr›m mevcuttur. Ve ›rk ayr›mc›l›-

€› Güney Kore'de hala yasald›r. Korelilerin al›-

fl›ld›€›n d›fl›nda bir gece hayatlar› bulunmak-

tad›r. Bat› tarz› barlarda kolayl›kla bulunmak-

tayken bir Kore bar›na gitmek oldukça de€iflik

bir deneyim olacakt›r. 

Güney Kore Mutfa€›

Uzak Do€u mutfa€›na dair birbirinden çok

farkl› görüfller vard›r. Kimileri çok sever, kimi-

leriyse çekinceyle yaklafl›r. Kore mutfa€› bir-

çok kiflinin önyarg›s›n› k›rar. Hemen hemen her

yerde oldu€u gibi Güney Kore’de de her damak

tad›na uygun lezzetler bulmak mümkündür. Kul-

lan›lan ana malzemelerin bafl›nda pirinç, arpa

ve fasulye gelir. Bir yar›mada olan Kore’de ba-

l›k ve su ürünlerinin de oldukça önemli bir yeri

vard›r. Dak Kkochi denilen ve genelde sokak-

ta sat›lan tavuk flifl, Eomuk denilen bir çeflit ba-

l›kl› hamur ifli, Türk mutfa€›ndaki lahana turflu-

suna benzeye Kimchi, yine pirinç ve sebze kul-

lan›larak yap›lan Bibimbap Güney Kore’nin bafl-

l›ca yemekleridir. Sar›msak, yeflil so€an, yaba-

ni rocambole, p›rasa ve zencefilin tap›nak ye-

meklerinde kullan›lm›yor olmas› da ayr› karak-

teristik özelli€idir. Çorba kültürü ülkede olduk-

ça geliflmifltir. Kore Barbeküsü, bat›dan gelen

turistler için en popüler yemektir. Etinizi ken-

diniz seçerek haz›rlayabilir veya haz›rlatabilir-

siniz. Bu kültür turistlerin kendilerini adeta bir

Koreli gibi hissetmelerini sa€lamaktad›r. Veje-

taryanlar için yemek bulmak zor olabilmekte-

dir. Neredeyse her yeme€in içinde bir et ürü-

nü yer almaktad›r. 
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Kore 2.Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyeteler Birliği ve ABD'nin askeri
güçlerinin işgalinden kurtuluşundan sonra, Kuzey Kore ve Güney Kore ikiye
bölündü. Güney Kore ikinci bir demokrasi ülkesi olarak 1948 yılında kuruldu.
Güney Kore başkanlık sistemine göre yönetilmekte ve 16 idari bölüm içeren
bir cumhuriyet devletidir. Gelişmiş ülke statüsünde yer alan ülkede yaşam
standartları da oldukça yüksek seviyededir. Birleşmiş Milletler, Dünya
Ticaret Örgütü, OECD ve G20 kurullarına üye olan Güney Kore bunların
yanında APEC ve Doğu Asya Zirvesi'nin kurucu üyelerinden biridir. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

“Güney Kore”
Asyadaki Güzellik



∂  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  ∂  9

∂ TOBB, TOBB Kad›n Giriflimceler Kurulu ve

Turkcell’in birlikte organize etti€i “Gelece-

€i Yazan Kad›nlar Projesi” sonuçland›. Fina-

le kalan 10 projenin aras›ndan jürinin seçti-

€i 3 projeye ödülleri TOBB Baflkan› M. Rifat

Hisarc›kl›o€lu’nun da kat›ld›€› törenle veril-

di. Hisarc›kl›o€lu, konuflmas›nda kad›n giri-

flimcilerin önemine vurgu yaparken, “Bu

maya tutmufltur. Kad›n giriflimcilerimizin sa-

y›s› daha da artmal›” dedi. 

Kad›nlara uygulama yaz›l›m› gelifltirmeyi ö€-

retmek üzere bafllat›lan program yaklafl›k 6

ay sürdü.  6 ayl›k bir maratonun sonunda ara-

lar›nda Van Ticaret ve Sanayi Odas› Kad›n Gi-

riflimciler Kurulu’nun da oldu€u 18 ildeki e€i-

timlere 1400 kad›n›n kat›l›m sa€lad›. Kursiyer-

lerin, yaz›l›m ve ifl plan› e€itimleri sonunda

tam 239 uygulama gelifltirildi.  Bunlardan 48’i

yar› finale kald›, 10’u ise finalde yar›flmaya

hak kazand›.

Van TSO da 10 Haziran’da bafllayan e€itim-

lere 9 giriflimci kad›n kat›ld›. Bu süre içinde

verilen e€itimlere kat›lan kad›n giriflimciler

haz›rlad›klar› projeleri sundu. Van Kad›n

Giriflimciler Kurulu Baflkan›, TURKCELL

Temsilcisi ve Y.Y.Ü. den bir temsilciden

oluflan Jüri sunulan projeleri de€erlendirdi. 

Van Kad›n Giriflimciler Kurulu Baflkan›

Semra Odabafl› ‹stanbul’da yap›lan ödül tö-

renine kat›ld›. Van’da ilk üç s›raya giren Ka-

d›n giriflimcilerle ödül törenine kat›lan Sem-

ra Odabafl›, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

li€i’nin 18 ilde gerçeklefltirdi€i e€itimlerin

baflar› ile sonuçland›€›n› belirterek “Van Ti-

caret ve Sanayi Odas› olarak ilk günden iti-

baren bu program›n Van’da olmas› için

çaba gösterdik. E€itimlerimiz 6 ay sürdü. Ka-

d›n giriflimcilerimiz bu programlarda gelifl-

tirdikleri programlarla finale kat›lmaya hak

kazand›. Türkiye’de 18 il içinde Van’›n yer al-

mas› gururland›€›m›z bir durumdur. Bu im-

kanlar› bizlere sa€layan, 6 ay boyunca bize

lojistik destek sa€layan Van Ticaret ve Sana-

yi Odas› Yönetim Kurulu ve ilgili arkadaflla-

ra teflekkür ederiz” ifadesini kulland›. 

Türkiye’nin Gelece€ini Yazan Kad›nlar pro-

jesinde de€erlendirilen proje sahipleri  Tek-

noparklarda Staj imkan›n›n yan› s›ra istihdam,

Kuluçka Merkezlerinden Faydalanma, Silikon

Vadisi Ziyareti, Ar›kovan› Fonlar›ndan fayda-

lanma imkan› yakalayacak.

∂ Türkiye’nin en büyük d›fl kaynak ça€r›

merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini

sürdüren Customer Mamagement Center

(CMC) ile Odam›z aras›nda iflbirli€i proto-

kolü imzaland›.   

4.500’in üzerindeki çal›flan›yla, 6 ayr› lokas-

yonda 80’den fazla ifl orta€›yla, Finanstan te-

lekomünikasyona, otomotivden enerjiye ka-

dar birçok farkl› sektörde hizmet sunan

CMC ile  yap›lan protokolle birlikte önem-

li iflbirliklerine imza at›lacak. 

CMC taraf›ndan ilimize yap›lan ça€r› mer-

kezi yat›r›m›n›n baflar›l› bir flekilde ger-

çekleflmesi ve yat›r›m›n geliflerek büyü-

mesi için Odam›z protokol çerçevesinde  ge-

rekli destek ve iflbirli€ini sunacak. 

TOBB, TOBB Kadın Girişimceler Kurulu ve Turkcell’in birlikte organize ettiği “Geleceği
Yazan Kadınlar Projesi” sonuçlandı. Finale kalan 10 projenin arasından jürinin seçtiği 3
projeye ödülleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı törenle verildi.
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında kadın girişimcilerin önemine vurgu yaparken, “Bu maya
tutmuştur. Kadın girişimcilerimizin sayısı daha da artmalı” dedi. 

Vanlı Kadın Girişimciler “Türkiye’nin Geleceğini Yazan Kadınlar” programında

Vanlı Kadınların Zaferi

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
İLE CUSTOMER MAMAGEMENT
CENTER ARASINDA İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ YAPILDI. 
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AYLA
Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017

Yap›m›: 2017 - Türkiye

Tür: Dram,  Romantik

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Çetin Tekindor,  ‹smail

Hac›o€lu, Lee Kyung-jin,  Ali

Atay, Taner Birsel

Senaryo: Yi€it Güralp

F‹LM ÖZET‹:

Film, Kore Savafl›'nda yaflanan gerçek

ve çok dramatik bir hikayeyi beyazper-

deye tafl›yacak. 1950 y›l›nda savaflta

yer alan Süleyman Astsubay savafl

meydan›nda küçük bir k›z bulur. 5 ya-

fl›ndaki bu Koreli k›z yetimdir ve nere-

ye gidece€ini bilmemektedir. Astsu-

bay k›z› yan›na al›r ve Ayla ismini ve-

rir. Birli€in neflesi haline gelen Ayla ile

astsubay k›sa sürede baba-k›z gibi olur-

lar. Ancak 15 ay sonunda birli€in Tür-

kiye'ye geri dönme karar› ç›kar. Ayla'y›

b›rak›p dönmek istemeyen Süleyman

Astsubay her yolu denese de Kore ka-

nunlar›n› aflamaz. Küçük k›z› geride b›-

rakmak zorunda kalan Süleyman ve ye-

timlere uygulanan sisteme dahil olarak

yetimhaneye verilecek olan Ayla son

vedalar›nda tekrar bir araya gelmeye

söz verirler. Y›llar ikiliyi yeniden bulufl-

turacak m›d›r?..

F‹LM ÖZET‹:

Michael ve Peter Spierig'in yönetti€i

ve Josh Stolberg ve Pete Goldfin-

ger'›n yazd›€› filmin baflrolünde bu rol

ile tan›nan Tobin Bell yer al›yor. Saw:

Legacy, serinin sekizinci filmdir. 

Serinin ilk filmlerinin yönetmeni

olan ünlü korku-gerilim filmi yönetme-

ni James Wan da bu filmin yap›mc›-

lar› aras›nda yer al›yor.

K
it

ap
K

it
ap

K
it
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K‹TAP ÖZET‹:

‹lk kez yay›mland›€› 1996’dan beri bir

yeralt› klasi€i olarak an›lan ve sinema-

ya da aktar›lan Dövüfl Kulübü, bir anti-

ütopya öyküsünü anlat›yor.

Yaflad›€› hayattan nefret eden, ölüm

düflüncesini sap-

lant› haline getir-

mifl, insani yak›n-

l›€› kanser daya-

n›flma gruplar›n-

da arayan genç

bir adam. Ayn› da-

yan›flma gruplar›-

n›n bir baflka mü-

davimi, toplum

kaçk›n› bir genç

kad›n. Ve Tyler

Durden; yalanlar

ve mutsuzlukla

dolu bir dünyaya

kendi yöntemleriy-

le sald›ran yar› ç›l-

g›n bir kurtar›c›,

bafltan ç›kar›c› bir intikam mele€i.

Tyler’›n felsefesine göre, tüketim kültü-

rünün uyuflturucu etkisinden kurtul-

man›n yolu, fiziksel ac›yla tan›flarak

yeniden do€makt›r. Çok geçmeden, ge-

cenin geç saatlerinde bar bodrumlar›n-

da toplanan gizli bir “dövüfl kulübü”, ül-

kenin dört bir yan›n› saracakt›r. Ama

Tyler’›n dünyas›nda s›n›rlara ve kural-

lara yer yoktur. Kendi bedenini örsele-

yen bir müritler ordusu, toplum düzeni-

ni ve konformizmi imha etmek üzere

Tyler’›n pefline tak›l›r...

Chuck Palahniuk’un ilk

roman›, tüketim kültürü-

ne, h›rs ve üstünlük duy-

gusuna, güzellik ideali-

ne ve ifl dünyas›na zehir

zemberek bir elefltiri

yöneltiyor. Palahniuk,

karanl›k bir mizahla des-

tekledi€i güçlü ve çarp›-

c› üslubuyla, yaflad›€›-

m›z dünyan›n çirkin su-

retine ayna tutuyor.

Son dönemin en öz-

gün, en sars›c› romanla-

r› aras›nda say›lan Dö-

vüfl Kulübü bir klasik

eser düzeyine ulafl›yor...

DÖVÜfi KULÜBÜ
YAZAR: Chuck Palahniuk

YAYIN EV‹: Ayr›nt› Yay›nlar›

Testere: Jigsaw Efsanesi

Vizyon Tarihi: 3 Kas›m 2017

Yap›m›: 2017 - ABD

Tür: Aksiyon,  Gerilim,  Korku

Süre: 91 Dak.

Yönetmen: Michael Spierig,  Peter Spierig

Oyuncular: Tobin Bell,  Laura Vandervoort,  Cal-

lum Keith Rennie, Matt Passmore,  Brittany Allen

Senaryo: Pete Goldfinger,  Josh Stolberg

Yap›mc›: James Wan,  Leigh Whannell

∂ Roberto ve Manuelan›n hayatlar›na h›z-

la girifl yaparken ,sevgisizli€in yarattt›€›

büyük erozyona tan›kl›k edece€iz ... Evli

ama birbirini hiç tan›mam›fl iki insan,

h›rsla ,bencillikle,yalan ve egolarla heba

edilmifl bir on y›l …Roberto ,uzun süredir

manuelay› mira cambi ile aldatmaktad›r,

eve imzas›z bir mektup gelir ve

man abortion pill online uela herfleyi ö€-

renir .Mira cambinin evine gitti€i gün

mira cambi öldürülür …Roberto ve ma-

nuela tutuklan›r on ay cezaevinde kal›r-

lar ve delil yetersizli€inden serbest b›ra-

k›l›rlar …On ay sonra  bir otel odas›nda

kar›koca aras›nda soru iflaretleri yerini

flüpheye flüphe bulmacaya bulmaca ça-

t›flmaya dönerken onlar›n flu anki duru-

mun içine neden düfltü€ünü görece€iz

GÖSTER‹M YER‹: VAN DEVLET T‹YATROSU

T‹YATRO

Delil Yetersizli€i

Yazar: 
G.G. DEL TORE

Çeviri: 
HALE KUNTAY

Yönetmen: 
Nesimi KAYGUSUZ

Oyuncular: 
ZEYNEP MATARACI
TOLGA GÜLCÜLER

ÖZGÜR TİTİZ
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Ülkemizde de 
yetiştirilen bir

yağ bitkisi
Bir Tür Fıstık

K
Bir tür sayı 

bulmacası S
Ana deiz, 

okyanus U Bir tür tavşan A
Bir tür hırsızlık

Galyumun 
simgesi

K
Bir strateji 

oyunu S Akşın A Tembih sözü E
Sersem 

budala

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

Parıltı, 

parlaklık L E M A

Tek çalgı veya 
tek sesle 

verilen konser
N Soluk, nefes D E M

Güneydoğu 

Anadolu 

Projesi
G A P

Fotoğraf 

basma T A B Vilayet İ L

S O L O
Telefon sözü

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

Sözlük L
Garez

Anlam
K İ N

Bir kıyı biçimi

Etkin R İ A
Yedirip 
içirme, 

besleme
A Yetersiz N Beyaz A K

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

Azerbaycan'ın 

para birimi
Üye A

O yer

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

ülkesi

Geri çevirme
F A S

M A N A T İlave A
Antalya İlçesi

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

Uzaklık 
anlatır

T R E Lahza E

Sanma, Sanı

Bir bağlaç Z A N Keder E L E M
Besin 

maddesi E T
Kuran'da bir 

sure E N A M

Y A
İstemsiz kas 

hareketi T İ K
Bitkin, 

yorgun S A M İlişkin A İ T
Sodyumun 

simgesi N A

Te
kn

ol
oj

i

Çengel Bulmaca

Önceki
Bulmacanın

Çözümü

Ay›n Sözü

Jean Paul Sartre

Hayat üç bölümdür: 
Dünyayı değiştireceğini sandığın,

dünyanın değişmeyeceğine
inandığın ve dünyanın seni

değiştirdiğine emin olduğun.

∂ Suudi Arabistan bugün bir robota va-

tandafll›k veren ilk ülke olarak tarihe geç-

ti. Bu önemli hakk› alan ilk insans› robot

ise Sophia oldu. ‹lk olarak 2016 Mart ay›n-

da tan›t›lan Sophia, Hanson Robotics fir-

mas› taraf›ndan gelifltiriliyor. Kafa bölü-

mü aç›k olmas›na ra€men oldukça ger-

çekçi bir görünüme sahip olan robot, in-

san benzeri mimikleriyle dikkatleri üze-

rine çekmeyi baflar›yor.

Bir robota ilk defa vatandafll›k ve-

rildi. S›rada ne var?

Vatandafll›k hakk›n› Suudi Arabistan‘›n

Riyad flehrinde düzenlenen “Gelecek

Yat›r›m Giriflimi” etkinli€inde alan Sophia,

kamera karfl›s›na geçerek bir aç›klama

da yapt›. Anlama ve konuflma yetene€ine

sahip olan robot, geçti€imiz dönemde

Jimmy Fallon’un televizyon flovuna dahi

ç›km›flt›. Sophia etkinlik kapsam›nda

ayn› zamanda gazetecilerin sorular›n›

da cevaplad›. ‹nsanlar›n robotlar ve yapay

zekadan çekindiklerini söyleyen bir ga-

zeteciye Sophia, “Siz bana iyi davran›rsa-

n›z ben de size iyi davran›r›m” cevab›n›

verdi. Art›k Suudi Arabistan vatandafl› olan

insans› robot, gelecekteki benzer çal›fl-

malar›n temelini oluflturacak.

KAYNAK:LOG

GELECEĞE İLK ADIM ATILDI, 
BİR ROBOTA VATANDAŞLIK VERİLDİ 
İnsansı robotlar istesek de istemesek de geleceğimizin bir parçası. Yapay zeka alanındaki
gelişmelerle bizden daha iyi hale gelmeyen başlayan mekanik insanlar, bugün yeni bir
sayfa açtı. Hiç beklemediğimiz bir ülke insansı robot Sophia’ya vatandaşlık verdi.
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Türkiye’nin Otomobili İçin

İmzalar Atıldı

TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, köklüotomotiv devlerininyeni nesil otomobilteknolojileriniyakalayabilmek içinbirbirleriyleyarıştıklarını belirterek,'İşte bu yüzdenTürkiye'nin otomobilinintam zamanıdır.' dedi. 

Hisarcıklıoğlu, 'Biz de elimizi taşın altı-
na koyduk. Yaklaşık beş aydır 100'e
yakın toplantı yaptık, bu sürecin plan-

lamasını gerçekleştirdik. Ben her zaman
söylüyorum; bir ülkenin müteşebbisi ne kadar
güçlüye, cesaretliyse o ülke de o kadar güçlü
olur. Girişimcilerimiz bizim övünç kaynağımız.
Türkiye’nin artık muazzam bir birikimi var.
Ülkemiz tarımsal toplum yapısını kırmış ve
sanayi toplumu haline gelmiştir. Bizler ülkem-
izin müteşebbisleri olarak bugün 200 ülkeye
mal satıyoruz. Avrupa’da tüketilen her üç beyaz
eşyadan birisini üretiyoruz. Sibirya’nın -40
derece soğuğunda toplu konut, Fas’ın 40
derece sıcağında rafineri yapıyoruz. Dünyanın
en büyük havaalanını İstanbul’da biz inşa ediy-
oruz. Bombay’da, Macaristan’da havaalanı
işletiyoruz. Katar’da, Tunus’ta, Makedonya’-
da havaalanı inşaa ediyoruz. Küresel
piyasalarda milyar dolarlık satın almalar
yapıyoruz. Ülkemizin ürettiklerini dünyanın dört
bir köşesine taşıyoruz. Öte yandan Türk pro-
fesyonellerimiz, küresel şirketleri, ulus-
lararası kuruluşları yönetiyor. Global Türk yö-
neticiler arasında adeta bir bayrak yarışı
yaşanıyor' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise

konuşmasında, Türkiye'nin otomobili için
elini taşın altına koyan babayiğitlerin ilan
edilecek bu toplantının ülkeye, millete, sek-
töre ve girişim grubunu oluşturan şirketlere
hayırlı olmasını diledi.

Girişim grubunun oluşturulması safhasına
gelene kadar projede emeği geçen herkese
teşekkür eden Erdoğan, 'Merhum Muhammed
Ali, 'hayal gücü olmayan insanının kanatları
yoktur' diyor. Bizim de bugün ortak girişim
grubunun tanıtımı için bir araya geldiğimiz
markası Türk, tasarımı Türk, mühendisliği
Türk, teknolojisi Türk, üretimi Türk, pazarla-
ması Türk bir otomobile sahip olma hayalim-

iz vardı. Aslında bu bizimle birlikte mil-
letimizin de hayalidir.' diye konuştu.

Başbakan Yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım da önemli bir pro-

je için bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’nin potan-
siyelini, gücünü en iyi şekilde değerlendire-
cek yerli marka otomobil için artık vaktin
geldiğini söylemesiyle bu süreci resmen
başlatıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
ve emeği geçen herkese teşekkür eden
Yıldırım, 'Yok mu bir babayiğit) çağrısına ce-
vap veren 5 babayiğide de burada teşekkür-
lerimi sunuyorum, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı'na da teşekkür ediyo-
rum. TOBB koordinasyonundaki beşli ortak-
lığın ülkemize ve taraflara hayırlı uğurlu ol-
masını Mevla’mdan niyaz ediyorum' ifadesi-
ni kullandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

de yerli marka otomobilin otomotiv sanayisin-
deki bütün yeniliklere, dijitalleşmeye,
dönüşüme, yazılımlara, taleplere ve trendlere
cevap verir nitelikte olacağını belirterek,
'Türkiye'nin otomobilinin fazlası olacak, ek-
siği olmayacak. Çıtamız yüksek, hedefimiz
büyük. Sadece iç pazarda değil, dış pazarlar-
da da göz dolduran, farkındalık oluşturan bir
marka ve küresel bir başarı hedefliyoruz' dedi.

Bugün çok büyük bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyleyen
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobilini üretmek için Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine çağrı yaptığını hatırlattı. 
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