
∂ Van Ticaret ve Sanayi Odas› Genç Giriflim-

ciler Kurulu, Yüzüncü Y›l Üniversitesi ‹k-

tisadi ‹dari Bilimler Fakültesi ve Genç Eko-

nomistler Toplulu€u ifl birli€inde “Giriflim-

cilik Paneli” düzenlendi. 

Girişimcilik Paneli
Düzenlendi

Başkan Takva, Vali
Zorluoğlu ile görüştü

Van'da Mobilya Sektörünün
Geliştirilmesi Çalışması
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∂ Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

Takva ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›-

s› Yavuz Karaman, üyelerin ve ‹lin sorunla-

r›n› görüflmek üzere Van Valisi ve Van Bü-

yükflehir Belediyesi Baflkan Vekili Murat Zorl

o€lu ile bir araya geldi.
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∂ Van Ticaret ve Sanayi Odas› ile Do€u Ana-

dolu Kalk›nma Ajans› Do€rudan Faaliyet

Deste€i kapsam›nda gerçeklefltirilen

Van’da Mobilya Sektörünün Gelifltirilme-

si ve Kümelenme Potansiyeli Çal›flmas› so-

nuçland›.

09

∂ ‹lk olarak Türkiye

Cumhuriyeti Bakü Bü-

yükelçisi Erkan Özo-

ral’ › ziyaret eden Van

TSO heyetine Bakü

Büyükelçili€i Ticaret

Müflaviri Ahmet Ata-

ker taraf›ndan Azer-

baycan ve Türkiye ilifl-

kileri baflta olmak üze-

re tercihli ticaret an-

laflmas›n›n gelifltiril-

mesi ve genel ekono-

mik durum ile ilgili

bilgilendirme yap›ld›. 

HABER‹ SAYFA 6-7’DE

OCAK 2018            Yıl: 5         Sayı: 39

Van Büyükşehir
Belediyesine ait Van

Organize Tarım
İşletmeleri A.Ş.’nin

(VOTAŞ) Van Ticaret
ve Sanayi Odası (Van

TSO) iştirakçisi Van
Asya Tarım

Hayvancılık İnşaat
A.Ş.’ye hisse devir

töreni yapıldı. 

VOTAŞ HİSSE DEVİR TÖRENİ YAPILDI

∂ Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu,
VOTAŞ’ın Van’da 10 yıl önce kurulduğunu
anımsattı. VOTAŞ’ın gelinen noktada kuru-

luş maksadına uygun bir gelişme göstereme-
diğini belirten Vali Zorluoğlu, “Çalışan bir-
çok ünitesi var. Özellikle besicilik anlamın-
da önemli işler yapıyor  diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Vanlı işadamlarının katılımı ile Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’ye iş programı düzenlendi. Çalışma programına Van TSO üyesi 35 işadamı katılım sağladı.

VAN TSO’DAN
BAKU CIKARMASI

BU Z‹YARET VAN’A ÇOK fiEY KAZANDIRACAK
35 VANLI 
‹fi ADAMI ‹LE
B‹RL‹KTE
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Ticaret ve Sanayi Odalar› Konsey

Toplant›s›'nda konuflan TOBB Baflka-

n› M. Rifat Hisarc›kl›o€lu, Türkiye'nin bu y›l

beklenenden daha iyi bir performans gös-

terdi€ini belirterek, "‹çeride ve d›flar›da kar-

fl›m›za ç›kar›lan her türlü s›k›nt›ya ra€-

men, Türkiye ekonomisi ve reel sektörü-

müz, sa€lamd›r, dinamiktir." dedi. Hisarc›k-

l›o€lu firmalar›n finansman yükünün de art-

t›€›na iflaret ederek, bu konularda da reel

sektöre destek verilece€ine inand›€›n›

söyledi. 

TOBB Ticaret ve Sanayi Odalar› Konsey

Toplant›s›, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›k-

l›o€lu’nun ev sahipli€inde, Gümrük ve Ti-

caret Bakan› Bülent Tüfenkci’nin kat›l›-

m›yla TOBB ‹kiz Kulelerde yap›ld›.

Hisarc›kl›o€lu, konuflmas›nda, Türkiye'nin,

hükümetin verdi€i destek ve teflviklerle

dünya standartlar›n›n üzerinde büyüme

gerçeklefltirdi€ini söyledi.

Ekonomik büyümede 9 ay itibariyle yüz-

de 7,4'e, sanayide ise geçen senenin 3 ka-

t›na ulafl›ld›€›n› dile getiren Hisarc›kl›o€lu,

"2016'da sanayide üretim art›fl› yüzde 2'ler-

deydi. Bu sene yüzde 6'ya ulaflt›k. Hüküme-

timizin verdi€i teflviklerin bofla gitmedi€i-

ni, özel sektöre güç verdi€ini görüyoruz. Bu-

nunla ilgili bir gösterge daha var. 11 ayda

çek kullan›m tutar› artt›. 708 milyar liradan

722 milyar liraya yükseldi ama karekodlu

çekin de sayesinde, karfl›l›ks›z çek mikta-

r› azald›. 27 milyar liradan 16 milyar liraya

geriledi. Piyasadaki rahatlama, buraya da

yans›m›fl oldu." diye konufltu.

Gümrük ve Ticaret Bakan› Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakan› Bülent Tüfenk-

ci ise konuflmas›nda, "Özellikle Do€u ve Gü-

neydo€u Anadolu'da adeta yat›r›m seferber-

li€i olan Cazibe Merkezleri'nin belki de isim

de€iflerek, biraz daha farkl›laflarak k›sa bir

sürede aç›klanaca€›n›" söyledi.

Tüfenkci, Bakanl›€›n›n, ifl dünyas› men-

suplar›yla yak›n iflbirli€i içerisinde çal›fl-

malar›na devam edece€ini ifade etti.

Ülke ekonomisinin, iç ve d›fl yat›r›m-

c›lara güven vermeye devam etti€ini

belirten Tüfenkci, 2017'nin bir çok kö-

tümser senaryoya ra€men, yat›r›mc›,

tüccar, sanayici ve Türkiye ekonomisi

için bereketli bir y›l oldu€unu söyledi.

Tüfenkci, ekonominin, çizilen kötümser

senaryolar›n tamam›n› bofla ç›karan ve bü-

yüme tahminlerini alt üst eden iyi bir per-

formans gösterdi€ine iflaret ederek , "Bu

performans›n sürdürülebilir hale gelme-

si için de hükümet olarak elimizden ge-

len gayreti, deste€i ve teflviki vermeye de-

vam edece€iz. ‹fl dünyas›n›n, 2018'i inflal-

lah 2017'den çok daha iyi bir y›l olarak 

geçirece€ine ve ekonomimizin gayrisa-

fi has›las›n›n 1 milyar dolarlara gelece-

€ine inan›yorum." de€erlendirmesinde

bulundu.

‹fl dünyas›n›n döviz-faiz sarmal› içine

düflmesine müsaade etmeyeceklerini

aktaran Tüfenkci, "Enflasyonla mü-

cadelemizi kararl›l›kla sürdürüp, tek

haneli rakamlara indirgemek istiyo-

ruz. ‹nflallah 2018 y›l› içinde bunu ba-

flaraca€›z." diye konufltu.

2017'de ihracatta rekorlar k›r›ld›€›-

n›, y›l sonu itibar›yla de yeni bir rekor-

la bu y›l›n kapat›lm›fl olaca€›n› vurgula-

yan Tüfenkci, verilen ve 2018'de verile-

cek teflviklerle hedeflerin k›sa zaman-

da yakalanaca€›n› söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odalar› Konsey Top-

lant›s›na Van Tso Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Necdet Takva’da kat›ld›.  

Hisarcıklıoğlu, “İçeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan
her türlü sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel
sektörümüz, sağlamdır, dinamiktir.”

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

TiCARET VE SANAYi ODALARI
KONSEY TOPLANTISI YAPILDI

Bakan Tüfenkci
"Özellikle Doğu ve

Güneydoğu Anadolu'daadeta yatırım seferberliğiolan Cazibe Merkezleri'ninbelki de isim değişerek, birazdaha farklılaşarak kısa birsürede açıklanacağını"
söyledi.
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İmtiyaz Sahibi
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Adına

Necdet TAKVA

İletişim
İskele Caddesi No: 51 VAN

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

www.vantso.org.tr

Grafik & Baskı
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De€erlendirme sonuçlar›n›n ard›ndan

Do€u ve Güneydo€u’dan hiçbir proje-

nin kabul edilmemesi proje sunan ku-

rumlarda hayal k›r›kl›€› yaratm›flt›r. Rekabet-

çilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Progra-

m›na iki proje sunan Van Ticaret ve Sanayi

Odas› projelerinin de kabul edilmemesi

üzerine Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

Takva de€erlendirmede bulundu. 

Takva  “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Ope-

rasyonel Program› kapsam›nda Bilim Sana-

yi ve Teknoloji Bakanl›€› taraf›ndan yay›mla-

nan rehber dokümanda özellikle bölgesel

geliflme konusu ön plana ç›kar›lm›flt›r. Buna

ra€men, de€erlendirmelerin bu rehber çer-

çevesinde yap›lmamas› Bölgeler aras› gelifl-

mifllik fark›n› ortadan kald›rmayaca€› gibi,

bölgesel kalk›nmaya da katk› sunmayaca€›

görülmüfltür.

Do€u ve Güneydo€u Anadolu Bölgelerinin,

Marmara, Ege ve ‹ç Anadolu Bölgeleri ile re-

kabet edebilme ihtimali çok zay›ft›r. Ekono-

mi de 72, Sürdürülebilirlik de 75, Yaflam ka-

litesinde 72. S›rada olan ilimizin bu tür fon kay-

naklar› ile öncelenmesi gerekirken, sunulan

hiçbir projenin onaylanmamas› kabul edile-

bilir bir durum de€ildir. 

Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Bursa gibi ekono-

mi, altyap› ve istihdam verilerinde Ülkemi-

zin ilk s›ralar›nda yer alan ‹llerimizin pro-

jelerine destek sa€lanarak bölgeler aras›

geliflmifllik fark›ndaki eflitsizlik daha faz-

la artt›r›lm›flt›r. Do€u ve Günedo€u Anado-

lu Bölgesinde kabul edilen tek proje Kah-

raman Marafl Kuyumcular Odas› projesidir.

Oysa AB sürecinde desteklenen projeler-

de “Bölgeler Aras› Kalk›nm›fll›k Fark›n›n

Ortadan Kald›r›lmas›” amaçlanmaktad›r.

Ancak program bu haliyle maalesef bu

amaca hizmet etmemektedir. 

Odam›za ait iki projenin reddedilmesi ayn›

zamanda bölgeden giden projelerin onaylan-

mamas› ‹limiz ve Bölgemiz için daha büyük

ekonomik riskleri de beraberinde getirmifl-

tir. Bizler Van Ticaret ve Sanayi Odas› olarak

Bölgemizin ve ilimizin kalk›nmas› ve geliflme-

si için, Bölgeler Aras› Gelir Da€›l›m›n› orta-

dan kald›racak yeni ve inovatif projeler ge-

lifltirmeye devam edece€iz. Bu durumda il-

gili Kurumlardan tek iste€imiz geri kalm›fl böl-

gemiz için pozitif ayr›mc›l›k sa€lanmas›d›r”

fleklinde konufltu. 

Van Ticaret ve Sanayi Odası
Genç Girişimciler Kurulu,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
ve Genç Ekonomistler
Topluluğu iş birliğinde
“Girişimcilik Paneli”
düzenlendi.

Genç Ekonomistler Toplulu-

€u Baflkan› Murat Baran

moderatörlü€ünde gerçek-

leflen panelde Van TSO Genç Gi-

riflimciler Kurulu Baflkan› E. Gör-

sel Görmen, Baflkan Yard›mc›la-

r› Necip Oflas, M. Seyhan Demir

ile Kurul Üyeleri Mete Karam ve

Sezer Bayramo€lu, tecrübeleri-

ni üniversite ö€rencileri ile pay-

laflt›lar. Programa; ‹.‹.B.F. Deka-

n› Reha Saydan, Ö€retim Gör.

Yrd. Doç. Abdullah O€rak, Aka-

demisyen Erdo€an Özel ve ‹fllet-

me, ‹ktisat, Kamu Yönetimi, Eko-

nometri ile Meslek Yüksekoku-

lu Ö€rencileri kat›l›m sa€lad›lar.

Panelde bir konuflma yapan

Van TSO Genç Giriflimciler Ku-

rulu Baflkan› E. Görsel Görmen

program›n gerçekleflmesinde

eme€i geçen ‹.‹.B.F. Dekan›

Reha Saydan ve Genç Ekono-

mistler Toplulu€u ad›na toplu-

luk Baflkan› Murat Baran’ a te-

flekkürleri sundu. Görmen, ö€-

renciler ile ifl hayat›nda aktif rol

alan ifl adamlar›n›n bir araya

gelmesinin ö€rencilerin ifl ha-

yat›na at›lmalar›nda çok önem-

li bir k›lavuz oldu€una de€ine-

rek, giriflimcili€in riskleri ve ka-

zan›mlar› ile ilgili tecrübelerini

ö€rencilere aktard›.

Soru cevap k›sm›yla devam

eden panelde, özellikle giriflim-

cilik noktas›nda kurumlardan

al›nabilecek destekler hakk›nda

bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yaklafl›k iki saat süren panelin

ard›ndan ‹.‹.B.F. Dekan› Reha

Saydan taraf›ndan Van TSO

Genç Giriflimciler Kurulu Baflka-

n› E. Görsel Görmen’ e plaket

takdim edildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
Program Otoritesi Kurum olarak
yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı
Proje Değerlendirmeleri sona erdi. 

Başkan Takva,
“IPA tarafından
açıklanan
projeler İlimiz
ve Bölgemizde
hayal kırıklığı
yaratmıştır”

GİRİŞİMCİLİK PANELİ DÜZENLENDİ

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

Kerem ORUÇ, Taşer TOKCAN,
Ahmet ERZEN

Başkan Takva, Bizler Van Ticaret ve Sanayi
Odası olarak Bölgemizin ve ilimizin

kalkınması ve gelişmesi için, Bölgeler Arası
Gelir Dağılımını ortadan kaldıracak yeni ve

inovatif projeler geliştirmeye devam
edeceğiz. Bu durumda ilgili Kurumlardan

tek isteğimiz geri kalmış bölgemiz için
pozitif ayrımcılık sağlanmasıdır” 
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Uluslararas› standartlarda modern otel-

cilik yönetimi do€rultusunda kurulan

The Time Marina Oteli  turizm sektö-

ründe söz sahibi olmay› hedefliyor. Biz de bu

ay ki say›m›zda siz de€erli Ekobülten okuyucular›

için  The Time Marina Otel yetkilisi fiahin Erez

ile keyifli bir röportaj gerçeklefltirerek yeni

projeleri hakk›nda bilgi sahibi olduk.

fiahin Bey sizi tan›yabilirmiyiz?

1978 Van – Baflkale do€umluyum. 2 y›ll›k Tu-

rizm ve Otelcilik mezunuyum. ‹stanbul da ikamet

etmekteyim.

The Time Otelinde di€er otellerden farkl› olarak
misafirlerinize ne gibi ayr›cal›klar sunuyorsunuz?

Otelimizi di€er Otellerden ay›ran  özellik s›-

rad›fl› mimarisi bütün odalar›m›z›n farkl› renk

ve ayr› ayr› dekore edilmifl olmas› , yani k›saca

bir kere otelimizde konaklad›€›n›z zaman ikinci

defa konaklad›€›n›zda bambaflka bir oda ile

karfl›lafla bilirisiniz. Ayr›ca Spa olarak çok id-

dial›y›z , Uzakdo€u masaj teknikleri ile tera-

pistlerimiz sizlere hizmet vermekte. Havuz, Türk

hamam›, Fin Hamam› , Sauna iflletmemizde

mevcuttur. 50 kiflilik toplant› Salonumuz özel ve

ifl görüflmeleriniz için hizmetinizdedir.

The Time Otelin konseptini anlat›r m›s›n›z?

Turizm Bakanl›€›n›n verdi€i özel belgeli bir

Butik Oteliz. Bu belgeden ‹stanbulda 9 adet bu-

lunmaktad›r birtanesi de bizim Otelimizdir.

Frans›z mimarisi ile dekore edilmifltir.Malzeme

, iflçilik ve kalite olarak  üst segmenttedir.

The Time Otel 8 ayd›r hizmet veriyor. ‹nsanlar›n
ilgisi nas›l? Yurt içi ve yurtd›fl›ndan ald›€›n›z
tepkiler neler?

Aç›lal› henüz sekiz ay oldu , gelen misafirlerin

ço€u kendini hem çok kaliteli bir otelde ,

hemde kendi evlerinde gibi hissettiklerini söy-

lemektedirler. Bu harika yorumlar bizi

Booking.com sayfas›nda 10 üzerinden 9  puan

olarak  yer almam›z› sa€lad›. Ayn› zamanda

daha önce konaklama yapm›fl olan misafirleri-

mizin yüzde 80 i tekrar Otelimizde konaklama

yapm›flt›r. En güzel taraf› ise bizi kendi aileleri

gibi  yak›n görmeleri ve tüm çevrelerine tavsiye

etmeleri. Bu da bizi fazlas›yla gururland›r›yor

ve daha da baflar›l› olaca€›m›za inand›r›yor.

Farkl› Alanlarda Faaliyet Gösteriyor Musunuz?

Evet, farkl› sektörlerde de var›z bunlar akar-

yak›t  istasyonu  ve ‹stanbul Laleli bölgesinde

bulunan Tekstile yönelik iflyerimiz bulunmakta.

Baflta Rusya ve Türkmen Ülkelerine Bayan

giyimi tedarik ediyoruz.

Faaliyete geçirmek istedi€iniz projeleriniz var m›?

Aç›kças› ‹stanbul gibi büyük bir fiehirde art›k

hizmet de€il de kendi memleketimde üretim

yapmak istiyorum.Özellikle Tekstil imalat› ve

Otel Projesi.

2018 y›l›ndan beklentileriniz nelerdir?

Benim 2018 y›l›ndan çok fazla beklentim ve

umudum var. Son y›llarda Turizm sektöründeki

yavafllaman›n 2018 de oldukça hareketli olaca€›n›

düflünüyorum. Umar›m tahmin etti€im olur ve

çok güzel bir Turizm sezonu geçiririz.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

İstanbul’daki Eviniz
“The Time Marina Otel”

Uluslararası standartlarda
modern otelcilik yönetimi
doğrultusunda kurulan The
Time Marina Oteli  turizm
sektöründe söz sahibi olmayı
hedefliyor. Biz de bu ay ki
sayımızda siz değerli Ekobülten
okuyucuları için  The Time
Marina Otel yetkilisi Şahin Erez
ile keyifli bir röportaj
gerçekleştirerek yeni projeleri
hakkında bilgi sahibi olduk.

VAN TSO VAN’A DEĞER KATANLARI UNUTMADI

Şahin Erez

Van Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından fotoğrafçı Ali İhsan
Öztürk, Ferruh Atakan ve  Özkan
Bilgin’e şeref beratı verildi. 

M
esleki potansiyellerini kullanarak

‹limizi ulusal ve uluslararas› plat-

formda tan›tan  ‹limizin önemli fo-

to€rafç›lar›ndan Ali ‹hsan Öztürk, Ferruh

Atakan  ve Özkan Bilgin Van Ticaret ve

Sanayi Odas› taraf›ndan taltif edildi. 

Belge takdiminde konuflan Van Tso Yöne-

tim Kurulu baflkan› Necdet TAKVA; ‹limizin

tarihi ve turistik de€erleri ile ola€an hayat›n›

çekti€i foto€raflarla tüm dünyaya tan›tan

ve bu konuda hiçbir destek almayarak

bu çal›flmalar›n› daha da k›ymetli k›lan

Ali ‹hsan Öztürk, Ferruh Atakan ve Özkan

Bilgin’in çal›flmalar› bizleri oldukça mutlu

ediyor ve gururland›r›yor.  Bazen bir fo-

to€rafla çok fley anlatan, bak›fl aç›lar›n›

de€ifltiren ve  kentin bilinirlili€e önemli

katk›lar sunan de€erli foto€rafç›lar›m›za

teflekkür ediyorum dedi. 

Takva; bugün kendilerine fieref berat›

vererek Van Ticaret ve Sanayi Odas›

olarak çal›flmalar›n› takdir etti€imizi ifade

etmek istiyorum. Bu vesileyle bir foto€raf

karesi için günlerce o an› yakalaman›n

arzusu içinde olan tüm foto€raf

sanatç›lar›m›za tekrar teflekkür ediyorum

dedi. 

fieref Berat› takdim töreni belge takdimi

ile son buldu. Programa Van Tso Baflkan›

Necdet TAKVA, Foto€raf sanatç›lar› Ali

‹hsan Öztürk, Ferruh Atakan ve  Özkan

Bilgin ve Van Tso Yönetim Kurulu Üyesi
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Törende konuflan Van Vali-

si ve Büyükflehir Belediye

Baflkan Vekili Murat Zorlu-

o€lu, VOTAfi’›n Van’da 10 y›l önce

kuruldu€unu an›msatt›. VOTAfi’›n

gelinen noktada kurulufl maksad›-

na uygun bir geliflme göstereme-

di€ini belirten Vali Zorluo€lu, “Ça-

l›flan birçok ünitesi var. Özellikle

besicilik anlam›nda önemli ifller ya-

p›yor  diye konufltu.

“VOTAfi’› devrettik, ama fiilen bu
iflin bafl›nday›z”

Amaçlar›n›n VOTAfi’› elden ç›kar-

mak olmad›€›na dikkat çeken Zor-

luo€lu, “Kurulufl amaçlar›na ba€l›

kalarak halk›m›z›n paydafll›€›na

sunmakt›r. Bir manada VOTAfi’› hal-

ka açmak, sahibi olan halka devret-

mek istedik. Devletin koydu€u ku-

rullar çerçevesinde bir süreç bafl-

lat›ld› ve sürecin sonunda Van Ti-

caret ve Sanayi Odas› VOTAfi’a sa-

hip ç›kt›. Biz bu kuruluflu bir flahsa

veya bir kifliye vermek istemiyoruz.

Bunu mümkün mertebe halka yay-

mak istiyoruz. Ben geldi€imden

beri ‘Van’da bir araya gelip ifl ya-

p›lam›yor’ sözünü çok duydum.

Geçmiflte bir kaç baflar›s›z dene-

me olmufl, ama ben Van’›n bunu ye-

nece€ine ve baflar›l› ifller yapabi-

lece€ine inan›yorum. Buna inand›-

€›m›z için de dedik ki VOTAfi bu

durumu de€ifltirmek için güzel

bir örnek. Vanl›lar bir araya gelsin-

ler, hep birlikte VOTAfi’› ülke dü-

zeyinde bir marka haline getirelim.

Valilik olarak hukuken VOTAfi’›

devrettik, ama fiilen bu iflin bafl›n-

day›z ifadelerini kulland›. 

“Yüzde 70 oran›nda hisse sat›fl› ger-
çekleflmifl”

VOTAfi’tan hisse alan vatandafl›n

yan›nda olacaklar›n› belirten Zorlu-

o€lu, flunlar› kaydetti: “VOTAfi’›n

yapaca€› yat›r›mlar ve ileriye do€-

ru yapaca€› her hamlede VOTAfi’›n

yan›nday›z. VOTAfi’tan hisse alan va-

tandafllar›m›z›n yan›nday›z. Bunun

bilinmesini istiyorum. ‹limiz için

çok de€erli olan bu yat›r›m inflallah

yeni yat›r›mlarla birlikte ülke düze-

yinde ismini duyuran Konya ve bafl-

ka yerlerdeki benzer bir kurulufl ha-

line elbirli€iyle getirece€iz. Büyük-

flehir Belediyesi olarak sembolik

olarak hisse de alaca€›z. Hisselerin

ço€unun sat›ld›€›n› da duyduk. Bir

tane hisse alan da var, 40 tane alan-

da. Zaten 40 taneden fazla hisse al›-

nam›yor. Hisseler mümkün oldu€u

kadar çok insan taraf›ndan al›ns›n

ve tabana yay›ls›n diye böyle bir s›-

n›rlama koyduk. Yüzde 70 oran›nda

hisse sat›fl› gerçekleflmifl. Yani 2 bin

40 hissenin bin 500’ü sat›lm›fl. ‹nan›-

yoruz ki kalan bölümü de süratle sa-

t›lacakt›r. Baflta da söyledi€imiz

gibi hep birlikte inflallah VOTAfi’›

Van ekonomisine bir aktör olarak

kazand›raca€›z.”

Konuflmalar›n ard›ndan devir

ifllemleri yap›larak sözleflme im-

zaland›.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Van Büyükşehir Belediyesine ait Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş.’nin (VOTAŞ) Van Ticaret ve Sanayi
Odası (Van TSO) iştirakçisi Van Asya Tarım Hayvancılık İnşaat A.Ş.’ye hisse devir töreni yapıldı. 

Belediyesi Baflkan Vekili

Murat Zorluo€lu ile bir araya

geldi.

Gerçekleflen görüflmede Van Al›fl-

verifl Festivali, kat›l›m sa€lanan fuar-

lar,  ‹skele ve ‹ki nisan Caddelerinin

durumu,  Oda Üyelerinin Kamu ku-

rumlar›ndan alacaklar› konusu ile

birlikte Van’›n  ‹mar uygulamalar› ve

di€er ekonomik sorunlar gündeme

getirildi. 

Van Al›flverifl Günleri

2018 de 4. Sü yap›lacak Van Al›flve-

rifl Günleri Festivali hakk›nda Vali Zor-

luo€lu’na bilgi veren Van TSO Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Necdet Takva,

Festivalin Kent ekonomisine ve tan›-

n›rl›€›na sundu€u katk›ya de€ine-

rek destek talebinde bulundu. Festi-

val döneminde Cumhuriyet ve Marafl

Caddelerinde yap›lan süslemelerin

ara sokaklara da yap›lmas› konu-

sunda destek istedi. 

Van Al›flverifl Günleri’ni çok önem-

sedi€ini ifade eden Van Valisi Murat

Zorluo€lu, etkinli€in baflar›l› geçme-

si Valilik ve Büyükflehir Belediyesi ola-

rak gereken bütün destekleri sa€la-

yacaklar›n›, bu iflin heyecan verici ve

kendileri taraf›ndan sahiplenilece€i-

ni ifade etti. 

‹skele ve ‹ki nisan Caddeleri
‹skele Caddesinin çift yönlü trafi€e

aç›lmas› ve ‹ki Nisan Caddesinde faa-

liyet gösteren üyelerin sorunlar›n›

aktaran Van TSO Yönetim Kurulu

Baflkan› Takva, Büyükflehir Belediye-

sinin gerekli çal›flmalar› yapmas›

konusunda üyelerin taleplerini Vali

Zorluo€lu’na iletti. Takva, ‹ki Nisan

caddesinde yap›lan çal›flmalardan

dolay› Vali Zorluo€lu’na teflekkür

ederken, Caddenin ruhuna uygun ku-

rulan iflyerlerinin caddeye de€er

katt›€›n› ifade ederek Belediyenin bu

yat›r›mlar›n› sahiplenmesi gerekti-

€ini ifade etti.  

Vali Murat Zorluo€lu görüflme son-

ras› sosyal Medya üzerinden ‹skele

Caddesi’nin çift yönlü olarak trafi€e

aç›lmas› müjdesini verdi. ‹ki Nisan

Caddesinde yaflanan sorunlar için de

gerekli talimatlar› verece€ini belirten

Zorluo€lu, ‹ki Nisan caddesi alt yap›

ve üst yap› çal›flmalar›n› tamamlamak

üzereyiz. Oradaki esnaf›m›z›n sorun-

lar›n› da en k›sa sürede giderecek-

lerini ifade etti.  Ayr›ca ‹skele Cadde-

sinin Van için ‹kinisan Caddesi gibi

Van için bir prestij caddesi olmas›

için çal›flma yap›laca€› müjdesini

verdi. 

Van TSO Üyelerinin Kamu Kurumlar›n-
dan alacaklar› 

Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan›

Necdet Takva, son zamanlarda oda

üyelerinin en çok dile getirdi€i konu-

lardan biri olan Kamu Kurumlar›ndan

alacaklar›n›n ödenmemesi nedeniy-

le yaflad›klar› s›k›nt›lar› ileterek çö-

züm talebinde bulundu.  

Vali Zorluo€lu sorunu bildi€ini, k›sa

zamanda çözümü için ilgili kurumlar

ile gerekli görüflmeleri yapacaklar›-

n› belirtti. 

‹mar Sorunu
Vali Zorluo€lu kentin imar sorunun

fark›nda oldu€unu, ancak ruhsat ta-

lep edilirken herkesin ‹mar’a uygun

flekilde hareket etmesi gerekti€ini

belirterek, “Bu konuda herkes kanun-

lara uygun hareket etmeli. Özellikle

Ticaret ve Sanayi Odas›’ndan da bu

konuda destek istiyoruz. Kimse yan-

l›fl› meflrulaflt›rma çabas› içinde bu-

lunmas›n. Var ise olas› ma€duriyetle-

ri gidereceklerini, emsal teflkil ede-

cek arsalar ile ilgili olarak oluflan iyi

niyetli yaklafl›mlar› sahiplenecekleri-

ni, varsa sorunlu alanlara da müdaha-

le edecekleri yönünde görüfl bildir-

di.  

Kap›köy Gümrük Sahas›
Kap›köy Gümrük Kap›s›’nda de-

vam eden inflaat nedeniyle sahan›n

kullan›lamad›€›n›, bu nedenle üyele-

rin sorun yaflad›€›n› dile getiren Tak-

va, ‹nflaat devam ederken sahan›nda

en az›ndan bir bölümünün ithalat dö-

neminde kullan›ma uygun hale geti-

rilmesi gerekti€ini ifade etti. 

Van Valisi Zorluo€lu, Gümrük saha-

s›n›n tamamlan›ncaya kadar oluflacak

ma€duriyetin önlenmesi konusunda

bakanl›€›n giriflimlerini takip ettikle-

rini, ayn› flekilde olas› bir aksakl›€a

mahal verilmemesi konusunda gere-

kirse Lokal çözümler üretilebilece€i-

ni ifade etti. Odan›n da ‹lgili bakanl›k-

la gerekli görüflmeleri yapmas›n›

gerekti€ini dile getirdi.

“Bu flehir de olabilecek her sorun

bizim sorunumuzdur, Çözülmesi ge-

reken konular varsa Mülki ‹dare ola-

rak bunlara kay›ts›z kalmayacaklar›-

n› ifade ederek Çözüm odakl› anlay›-

fl›n› bir kez daha kan›tlam›fl oldu.  

Fuarlar

Görüflmede her y›l kat›l›m sa€lanan

Fuarlar konusu da de€erlendirilerek

Van’›n yurt içindeki fuarlardan ziya-

de Yurt d›fl›ndaki fuarlarda tan›t›m›-

n›n sa€lanmas›n›n daha verimli olaca-

€› konusunda görüfl birli€ine var›ld›.

‹ran’›n Tahran, Tebriz, Urumiye ve Er-

debil flehirlerinde Van Tan›t›m Gün-

leri düzenlenmesi ile birlikte ‹ran, Irak

ve Azerbaycan gibi ülkelerde düzen-

lenecek fuarlara kat›l›m sa€lanmas›

için çal›flmalar›n bafllat›lmas› karar›

al›nd›. Vali Zorluo€lu “Ayn› flekilde

bundan sonraki tan›t›m stratejisi mak-

simum fayda çerçevesinde ele al›n-

mas› gerekti€ini” ifade etti. 

Yaklafl›k bir saat süren görüflme ne-

ticesinde meselelere göstermifl oldu-

€u duyarl›l›k ve sahiplenme anlay›fl›

karfl›s›nda odam›z taraf›ndan teflek-

kür edilerek görüflme sona erdi. 

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Baflkan Takva, Vali Zorluo€lu ile görüfltü
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yavuz Karaman, üyelerin ve İlin sorunlarını görüşmek üzere Van Valisi ve Van
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi.

VOTAŞ HiSSE DEViR TöRENi YAPILDI



Van Ticaret ve Sanayi Odas› öncülü-

€ünde Vanl› ifladamlar›n›n kat›l›m› ile

Azerbaycan’›n baflkenti Bakü’ye ifl progra-

m› düzenlendi. Çal›flma program›na Van

TSO üyesi 35 ifladam› kat›l›m sa€lad›.

‹lk olarak Türkiye Cumhuriyeti Bakü Bü-

yükelçisi Erkan Özoral’ › ziyaret eden Van

TSO heyetine Bakü Büyükelçili€i Ticaret

Müflaviri Ahmet Ataker taraf›ndan Azerbay-

can ve Türkiye iliflkileri baflta olmak üze-

re tercihli ticaret anlaflmas›n›n gelifltirilme-

si ve genel ekonomik durum ile ilgili bilgi-

lendirme yap›ld›. 

Görüflmede;  Türkiye Cumhuriyeti Bakü

Büyükelçisi Erkan Özoral Van Shopping-

Fest’in Azerbaycan tan›t›m› ile ilgili her tür-

lü destek vereceklerini ayr›ca Nahç›van

Baflkonsolosu ile de görüflme yaparak ora-

da ki tan›t›ma da destek sa€layacaklar›n›

belirtti.  

Bakü Çal›flma Program›:
Büyükelçilik ziyaretinin ard›ndan Azerbay-

can’da ‹hracat›n ve Yat›r›mlar›n Teflviki

Fonu (AZPROMO) Yönetim Kurulu Bafl-

kan Yard›mc›s› Murad Abdullayev taraf›n-

dan karfl›lanan Van TSO heyeti ikili ifl gö-

rüflmeleri gerçeklefltirdi. ‹ki il aras›nda ya-

p›labilecek ticaretin kolaylaflt›r›lmas› ve tefl-

vik edilmesi amac›yla mutabakat metni im-

zaland›.  

Görüflmede konuflma yapan Van Ticaret

ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›

Necdet Takva; Azerbaycan ve Türkiye

aras›nda kardefllik hukukunun yan› s›ra sos-

yo-ekonomik anlamda köklü iliflkilerin oldu-

€unu kaydetti. Takva bu y›l 4. sü düzenle-

necek olan Van Al›fl Verifl Festivali ile ilgi-

li AZPROMO arac›l›€› ile Azerbaycan vatan-

dafllar›n› Van’a davet ediyoruz dedi. Takva;

inflaattan g›daya, elektronikten mühendis-

lik firmalar›na 35 firma ile Bakü’ye geldik-

lerini, amaçlar›n›n Van ve Bakü aras›nda bir

köprü oluflturmak oldu€unu dile getirdi. 

Azerbaycan’da ‹hracat›n ve Yat›r›mlar›n

Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Vanlı işadamlarının katılımı
ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye iş programı düzenlendi. Çalışma
programına Van TSO üyesi 35 işadamı katılım sağladı.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr
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Van TSO’dan Bakü Çırakması

Takva,
Azerbaycan veTürkiye arasında kardeşlikhukukunun yanı sıra sosyo-ekonomik anlamda köklü ilişkilerinolduğunu kaydederek bu yıl 4. südüzenlenecek olan Van Alış VerişFestivali kapsamındaAzerbaycan vatandaşlarınıVan’a davet etti.



Teflviki Fonu (AZPROMO) Yönetim Kuru-

lu Baflkan Yard›mc›s› Murad Abdullayev

ise Van TSO heyetini Bakü’de karfl›lamak-

tan çok mutlu olduklar›n› dile getirerek,

Van Shopping-Fest’in Azerbaycan tan›t›-

m›nda her türlü deste€e haz›r olduklar›-

n› kaydetti.  

Son olarak Van TSO ve AZPROMO aras›n-

da ifl birli€i protokolü imzalanmas›n›n ard›n-

dan Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu Baflkan› Necdet Takva taraf›ndan

Azerbaycan’da ‹hracat›n ve Yat›r›mlar›n

Teflviki Fonu (AZPROMO) Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Murad Abdullayev’ e

plaket takdim edildi. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret ve Sana-

yi Odas› Çal›flma Program›: 

Van TSO heyeti Azerbaycan Cumhuriye-

ti Ticaret ve Sanayi Odas›’n› ziyaretinde Bafl-

kan Yard›mc›s› Adil Huseynov taraf›ndan

karfl›land›. Hüseynov, Bakülü ve Vanl› ifla-

damlar› aras›nda yap›labilecek ticari giri-

flimler ve yat›r›mlarla ilgili Van TSO heye-

tine brifing verdi. Yap›lan ikili görüflmele-

rin ard›ndan iki oda aras›nda kardefl oda

protokolü imzaland›. 

Azerbaycan Türkiye ‹fl Adamlar› Birli€i
Çal›flma Program›:
Bakü ifl program›na ev sahipli€i yapan

Azerbaycan Türkiye ‹fl Adamlar›

Birli€i(AT‹B) Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Rafiq Qarayev Yönetim Kuru-

lu Üyeleri ‹smail fiahin Bürhan, Oktay Va-

yiç ve Kaya Karsl› Van TSO heyetini kar-

fl›lad›lar. 

Görüflmede bir konuflma yapan Van TSO

Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet Takva,

AT‹B’in Bakü çal›flma program› süresince

kendilerine büyük destek sa€lad›€›n› be-

lirterek Bakü’ye büyük amaçlarla geldikle-

rin kaydetti. Takva, Van Al›flverifl Festiva-

li baflta olmak üzere iki kurum üyelerinin

yapabilecekleri ekonomik iflbirlikleri ile il-

gili birlikte çal›fl›lmas› gerekti€ine de€ine-

rek, imzalanacak protokol ile ilerleyene za-

manlarda önemli ekonomik iflbirliklerine

ad›m at›laca€›n› kaydetti. 

AT‹B Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›

Rafiq Qarayev ise yapt›€› aç›klamada Van

TSO heyetini Bakü’de a€›rlaman›n kendi-

lerine büyük onur verdi€ini ifade ederek,

Van Al›flverifl Festivalinin Azerbaycan’da

tan›t›m› ile ilgili ellerinden geleni yapacak-

lar›n› belirti. Vayiç, bu günden sonra iki il

aras›nda önemli ifl birlikleri ve ticari ortak-

l›klar geliflece€ini kaydetti. 

AT‹B ve Van TSO aras›nda ifl birli€i pro-

tokolü imzalanarak, ifl adamlar› aras›nda iki-

li ifl görüflmeleri yap›ld›. Son olarak Van

TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet Tak-

va taraf›ndan AT‹B Baflkan Yard›mc›s› Ra-

fiq Qarayev’e plaket takdim edildi. 

Van TSO Heyeti son olarak Bakü’de ya-

t›r›m yapmak isteyen ifladamlar› için

önemli bir bölge olan Agro Mall’ › ziyaret

ederek burada yat›r›m imkânlar› ile ilgi-

li bilgiler ald›lar. 
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Kuzey’de, hemen Finlandiya’n›n alt›nda,

Finlandiya körfezinin güney kesiminde.

Rusya’da, St.Petersburg gezisi yapanlar için; ya-

k›n ve mutlaka u€ran›labilecek bir yer. Bunun d›-

fl›nda; Avrupa’n›n kuzeyinde bir gezi yapmak is-

tedi€inizde; mutlaka görmeniz gereken bir yer.

Finlandiya’n›n baflkenti Helsinki’den, rahatl›k-

la Talin flehrine geçebilirsiniz. Buras› ile Helsin-

ki aras›ndaki uzakl›k: 1 saat. Finlilerle, akrabal›k-

lar› var. Finlandiya ya göre ucuz oldu€u için, bu-

raya gelen turistlerin yar›s› Finli. 

Estonya: 1.5 milyonluk bir ülke. Eski Sovyetler

Birli€inin: siber teknoloji üssü olarak öne ç›km›fl.

Günümüzde: bu özelli€inin meyvelerini topluyor-

lar. Kype ve Kaza Estonya kökenli internet araç-

lar›, burada üretiliyor. Ruslardan nefret, bu ülke-

de de var. Ancak: yinede, nüfusun % 30’u etnik

rus. Bunun sonucunda; ülkede yaflayan herkez

:”Rusca” biliyor.

Buras›: gerçekten ucuz bir ülke. Özellikle: çev-

redeki ülkelerden, buraya al›flverifle, günübirlik

gelenler çok.

‹KL‹M:
‹klim oldukça so€uktur. K›fl›n az ya€›fll›, yaz›n

ise ›l›k geçer. Sonbahar ya€murludur. ‹lkbahar,

yine serindir. Buran›n özellikle iklim durumu de-

€erlendirildi€inde: en büyük özellik, k›fl aylar›n-

da, gündüzlerin 3 saate kadar düflmesi, geri ka-

lan gece yani karanl›k. Bunun sonucunda, çok do-

€al olarak, buraya gitme zaman›n›z› çok iyi ayar-

laman›z gerekiyor. Çünkü: böyle anlarda, sokak-

lar lofl bir ›fl›€a bürünüyor ve bu büyülü görüntü-

ler ortaya ç›k›yor.

NE SATIN ALINIR:
Tallin flehrinden: özellikle sat›n alman›z gereken

tek fley: Kehribar. Renk renk kolyeler var. Bu fle-

hirde: o kadar orijinal fleyler göreceksiniz ki, ina-

namayacaks›n›z. Kumafl, deri, cam ve tahta el ifl-

lerini görünce; Talinlilerin estetik duygular›na hay-

ran kalacaks›n›z. 

E⁄LENCE HAYATI:

fiehirde: bolca festival düzenleniyor. Özellikle:

geleneksel olarak düzenlenen: dans ve flark› fes-

tivali var. Bu festival: çevre ülkelerinin kat›l›m› ile

yap›l›yor. Özellikle: Finlandiyal›lar, bu festivale

yo€un olarak kat›l›yorlar. Her befl y›lda yap›lan

bu festival, gerçekten güzel görüntüler yarat›yor,

bu ülkeye gidece€iniz dönemde, böyle bir flan-

s›n›z olursa, inan›n flehri gayet güzel yaflayabilir-

siniz.

Temmuz ay›nda düzenlenen bu festivalin di€er

bir özelli€i de: dünyan›n en büyük ve en çok ka-

t›l›ml› festivallerinin bafl›nda gelmesi. Dans ve flar-

k› festivali.

GEZ‹ PLANI:

fiehir: Kuzey Avrupa’n›n en iyi korunmufl eski

kenti. Bu yönü ile: Prag ve Riga flehirleri ile, ya-

r›fl halinde say›labilir. Buraya, özellikle: emekli

Amerikal›lar geliyormufl. Kent: Balt›klar›n göz be-

be€i. ‹lgi büyük. Turizmciler bu ilgiden çok

mutlular. 

BELED‹YE MEYDANI:
Baflkent Tallin flehri: 1997 y›l›nda, UNESCO ko-

rumas› alt›nda. fiehir: 1219 y›l›nda; Kuzey Eston-

ya’y› ele geçiren Vikingler taraf›ndan, kireç tafl-

lar›n›n yükseldi€i, bu noktada kurulmufl. Ancak:

1703 y›l›nda, Ruslar›n, yak›n bölgede St.Petersburg

flehrini kurmas› ile, buras› önemini kaybetmifl. Tafl

kald›r›mlarda, meydanlarda yürüyebilirsiniz.

Özellikle: meydanlardaki kafeler için zaman

ay›r›n.

Belediye meydan›: tarih boyunca, hep ticaretin

kalbinin att›€› yer olarak öne ç›km›fl. fiehrin bu

ana meydan›nda, yapacak çok fley yok. Ama, in-

sanlar› gözlemlemek için iyi bir yer. Hem de gü-

zel bir park var. Parkta oturup Estonyal›lar› izle-

yebilirsiniz.

MÜZE:
Eski zamanlardan bu yana, eczac›l›€›n geliflimi-

ni burada görmeniz mümkün. Cam vitrinlerde,

eski ilaçlar ve kullan›lan aletler ve cihazlar ser-

gileniyor. Ahflap bir bina.

Tallin flehri:  Avrupa’n›n ortaça€ özelliklerini ko-

ruyan en güzel kentlerinden biri. Kentin tarihi ya-

p›lar›n› bulunduran bölümü: iki k›s›mdan oluflu-

yor. Bunlar: Afla€› kent ve Yukar› kent.

ESK‹ KENT:

Buras›, tam bir masal flehri. Kuleler ve surlarla

çevrili, k›rm›z› kiremitli ve sivri çat›l›, tafl yap›l› ev-

lerden oluflan, tafl kald›r›ml› bir kent. Büyük bir

k›sm› surlarla çevrili. Buraya: görkemli bir kap›-

dan giriliyor. Bu kap›dan girilince, flehrin en ha-

reketli meydanlar›ndan birine ulafl›yorsunuz. El

sanatlar› ve turistik eflyalar satan dükkanlar ile,

kafe ve restoranlar bol. Tafl kald›r›mlarda, yürü-

yerek, buralar› gezebiliyorsunuz.  

YEN‹ KENT:

Üst flehir: asl›nda, afla€› flehirden daha eski ol-

mas›na ra€men, tarih boyunca pek çok yang›n-

dan zarar görmüfl. Ama, daha sonra yeniden infla

edilmifl. Yap›larda: Barok etkisi görülüyor. Bu böl-

genin en önemli binalar›: Pompei fiatosu.  Di€er

önemli gezilecek yerler aras›nda Alexander

Nevsky Rus Katedrali, Toompea binas›’d›r. 

ESTONYA AÇIK HAVA MÜZES‹ :
Estonya kültürünü daha yak›ndan tan›mak isti-

yorsan›z: gitmeniz gereken yerlerin bafl›nda: Al

Mare Rocca geliyor. Buras›: flehir merkezinden

yaklafl›k 20 dakika uzakl›kta, 80 hektarl›k bir ara-

zi üzerine kurulu, küçük bir köy. Evlerin tamam›

orijinal, Estonya’n›n dört bir yan›ndan getirilerek,

buraya yerlefltirilmifller. Yemyeflil bir yer. Ekim

alanlar›n›n eklenmesiyle, bir zamanlar›n bal›kç›

köyü, günümüzün turistik bir yöresi haline gelmifl. 

Kraliyet Saray›.
Saray çevresinde, büyük bir duvar var. Saray›:

1871 y›l›nda, Rus Çar› I. Petro: efli, I.Katerina onu-

runa yapt›rm›fl. Havuzlar› çok güzel. Yap›: Kuzey

Avrupa’daki barok mimarinin en iyi örneklerin-

den biri. ‹talyan mimar Nikola taraf›ndan yap›lm›fl.

1921 y›l›nda müzeye dönüfltürülmüfl. Çevresin-

deki park ise: dünyan›n dört bir yan›ndan, turist-

lerin ak›n›na u€ruyor. Park: 100 hektar üzerine ku-

rulmufl. Parkta: ku€u gölü, yemyeflil a€açlar ve çi-

çeklerle süslü bahçeler var. Sanki cennetten bir

köfle gibi. Özellikle: ku€u gölündeki, ku€ular› iz-

lemek, mutlaka size keyifli zaman geçirecektir.
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Mısır’da, ilk piramitler inşa edilirken bile, Baltık Denizinin kıyılarında yaşayan Estonya’lılar, Avrupa’daki en eski
topluluklardan biriydi. 13.yüzyıldan sonra, ülke: Almanlar, Danimarkalılar, İsveçliler, Polonyalılar ve Ruslar tarafından
işgal edilip yönetilmiştir ve hepsi, arkalarında güzel şeyler de bırakmışlardır.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

EstonyaBaltık Güzeli:
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∂ Dört grup halinde verilecek olan e€itimde

ilk grup için aç›l›fl program› Van TSO binas›n-

da gerçeklefltirildi. Programa Van TSO Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Necdet Takva, DAKA Ge-

nel Sekreteri Halil ‹brahim Güray, Bilim, Sana-

yi ve Teknoloji ‹l Müdürü Nevzat Gün, Tar›m ve

K›rsal Kalk›nmay› Destekleme Kurumu (TKDK)

Van ‹l Koordinatörü ‹brahim Baflak, ‹pekyolu

‹lçe Milli E€itim Müdürü fiükrullah Yavuzer, Van

TSO Yönetim Kurulu üyeleri, e€itmenler ve e€i-

time kat›lacak ilk grup kat›ld›.

“Çok önemli oldu€unu düflündü€ümüz bir proje-
nin bafllang›c›n› gerçeklefltirece€iz”

Aç›l›flta konuflan Van TSO Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Necdet Takva, gerçeklefltirilecek olan e€i-

timin önemine de€inerek, “Çok önemli oldu€u-

nu düflündü€ümüz bir projenin bafllang›c›n› ger-

çeklefltirece€iz. Van TSO ile DAKA’n›n ortak-

lafla yürütecekleri Hibe Kaynaklar›na Eriflim

projesinin aç›l›fl program›n› gerçeklefltirece-

€iz. Asl›nda uzun zamand›r ara vermifltik, bu k›-

saca PCM dedi€imiz Proje Döngüsü Yönetimi

E€itimi. Bu çok önemli bir ifl. Sebebi ise flu; bi-

liyorsunuz bizim bölgemiz en dezavantajl› böl-

gedir. Dolay›s›yla bizim için hibe kaynaklar›na

eriflim bir nevi can suyu niteli€indedir. Bu an-

lamda Van’›n nitelikli proje yürütücülerine ve

yöneticilerine çok ihtiyac› var. Umuyorum siz-

lerin de bu proje kapsam›nda edindi€iniz bil-

gilerle her biriniz birer profesyonel proje yö-

neticisi olursunuz” ifadelerini kulland›.

AB hibeleri konusunda 2010 y›l›nda Van’›n ilk

s›rada yer ald›€›na dikkat çeken Takva, flunla-

r› kaydetti: “2010 y›l›nda Van en fazla AB hibe

kaynaklar›n› alan il olarak ilk s›rada yer ald›. Ar-

d›ndan Konya ikinci il geliyor. 2010 y›l›nda kul-

land›€›m›z kaynak yaklafl›k 20 milyon Euro. Sa-

dece AB kaynaklar›n› kullanabilirsek, y›lda 2

milyar Euro’yu geçiyor. 2 milyar Euro’luk bir kay-

naktan bahsediyoruz. Bunu nas›l yapabiliriz, iflte

projelendirerek bu kaynaklara eriflmemiz

mümkün. Bizim odam›z da, DAKA’n›n deste€i-

ni alarak 4 grup halinde yürütülecek projenin

ilk grubunun e€itimini bugün bafllat›yor.”

“Kaliteli bir proje varsa mutlaka destek al›rs›n›z”

Programda bir konuflma yapan DAKA Genel

Sekreteri Halil ‹brahim Güray ise, proje kapsa-

m›nda ciddi bir baflvuru oldu€unu belirterek,

“2018 y›l›nda Teknik Destek Program› kapsa-

m›nda bunun devam› için Ajans›m›za baflvuru-

labilir ve bu e€itimi 2018'de de sürdürebiliriz.

Bizim dedi€imiz proje döngüsü yönetimi e€i-

timi, genelde Avrupa Birli€i projeleri için dü-

flünülüyor ama öyle de€il. KOSGEB'in en küçük

giriflimcilik deste€inden tutun, Avrupa Birli€i

hibelerine kadar birçok ulusal ve uluslararas›

hibelerde asl›nda bizim amac›m›z bu mant›€›

oturtmakt›r. Kaliteli bir proje fikri varsa, o ku-

rum olmasa da baflka kurumdan mutlaka des-

tek al›rs›n›z. ‹ddia ediyorum, fon sa€layan ku-

rumlar›n yüzde 90’›ndan fazlas›na proje suna-

bilirsiniz ve baflar›l› olursunuz” dedi.

“Van hibeler konusunda önemli bir yere sahiptir”

Van’›n hibeler konusunda önemli bir yere sa-

hip oldu€unu dile getiren Güray, sözlerini

flöyle sürdürdü: “Van, 2010 y›l›nda özellikle Tür-

kiye'de 201 proje ile en fazla hibe sa€layan il-

lerin de bafl›nda geliyor. Siz bu e€itimi ald›k-

tan ve bu mant›€› kavrad›ktan sonra, Avrupa Bir-

li€inin birçok destek program›na gerek flahsi,

gerek kurumsal, gerek temsil etti€iniz STK, oda

ve dernek ad›na projelerinizi sunabilirsiniz. Biz

sadece Van’a hizmet etmiyoruz. Van ile birlik-

te Mufl, Bitlis ve Hakkari'ye de hizmet veriyo-

ruz. DAKA olarak di€er illerimizde de birçok

yerde çal›flt›k. Biz o anlamda e€itimcilerimize

güveniyoruz. Biliyorsunuz kalk›nma ajans›n›n

birçok faaliyet alan› vard›r, ama bizim en çok

önemsedi€imiz ulusal ve uluslararas› etkinlik

alan›d›r. Bu anlamda da Baflkan›m›z›n da bah-

setti€i gibi insan kaynaklar› kapasitemizin

geliflmesine önem veriyoruz. Biz her program-

da dile getiriyoruz, kalk›nman›n olana€›n› insan-

lara b›rakmazsak, istedi€iniz kadar yat›r›m ya-

pal›m bir sonuç elde edemeyiz.”

4 grup olarak verilecek olan e€itimler, top-

lam 20 gün sürecek ve 120 kifli e€itimlerden

faydalanacak.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği
kapsamında gerçekleştirilen Van’da Mobilya
Sektörünün Geliştirilmesi ve Kümelenme
Potansiyeli Çalışması sonuçlandı.

∂ proje kapsam›nda 200’ü aflk›n mobilya, maran-

goz atölyesi ve sat›fl ma€azalar› ile yap›lan bire-

bir görüflme neticesinde sektörde yaflanan ge-

liflmeler ve olumsuzluklar baflta olmak üzere po-

tansiyel anlamda sektörün swot analizi yap›ld›.

Mobilya sektöründe istihdam baflta olmak

üzere, hammadde gereksinimi, lojistik ve pazar-

lama konular›nda detayl› incelemelerde bulunu-

larak, Van ilinde mobilya sektörünün gelmesi ge-

reken nokta ve kümelenme modelleri üzerine

stratejiler gelifltirilmeye çal›fl›ld›. 

Özellikle ‹ran pazar›nda Van ilinin söz sahibi

olabilmesi ve yerel ürün gelifltirilmesi konular›

proje kapsam›nda üzerinde yo€un çal›fl›lan

konu bafll›klar› aras›nda yer ald›.

Yap›lan çal›flmalar ve birebir görüflmelerde;  ka-

lifiye eleman sorunu hammaddeye uzakl›k, Pa-

zar ve pazarlama konular› sat›c›lar ve imalatç›-

lar›n iletiflimi, sektör temsilcilerinin kolektif ha-

reket etmesi ve Van merkezli bir ürün yarat›lma-

s› konular› proje kapsam›nda öne ç›kan gündem-

ler oldu.  Yap›lan çal›flmalar›n ard›ndan sonuç ra-

poru kitap haline getirilerek sektör temsilcileri-

ne da€›t›ld›. 

Van Ticaret ve Sanayi Odas› öncülü€ünde

gerçeklefltirilen proje de Van ilinde bulunan

Mobilyac›lar ve Marangozcular meslek odala-

r› ve dernekler ve Van ilinin yan› s›ra Do€u ve

Güneydo€u Anadolu Bölgesinde yer alan ille-

rin Ticaret ve Sanayi Odalar› ile ortak bir ça-

l›flma gerçeklefltirilerek proje baflar› ile sonuç-

land›r›lm›flt›r. 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 2017 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde Van
Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından sunulan ve desteklenen “Hibe Kaynaklarına
Erişim” projesi kapsamında “Proje Döngü Yönetimi Eğitimi” verilmeye başlandı.

120 KiŞiYE PROJE DöNGü EĞiTiMi 

VAN’DA MOB‹LYA SEKTÖRÜNÜN GEL‹fiT‹R‹LMES‹
VE KÜMELENME POTANS‹YEL‹ ÇALIfiMASI
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ARAMIZDAK‹ SÖZLER
Vizyon Tarihi: 12 Ocak 2018

Yap›m›: ABD

Tür: Dram, Aksiyon

Yönetmen: Hany Abu-Assad

Oyuncular: Kate Winslet, Idris Elba,

Beau Bridges 

F‹LM ÖZET‹:

Trajik bir uçak kaza-

s›ndan sonra hayatta ka-

lan ancak sersemlemifl

olan iki yabanc›, karla

kapl› ›ss›z bir da€›n uç

noktalar›nda hayatta ka-

labilmek için mücadele

vermek zorundad›r. Yar-

d›m›n geelmeyece€inin

fark›na vard›klar›nda,

yüzlerce kilometre

uzunlu€undaki vahfli do-

€ada tehlikeli bir yolcu-

lu€a ç›kmak zorunda

kal›rlar. ‹kilinin bu sü-

reçte sahip olduklar›n-

dan bile haberleri ol-

mayan dayanma güçle-

rini keflfetmeleri ve bir-

birlerine destek olmala-

r› gerekecektir...

F‹LM ÖZET‹:

Thomas ve arkadafllar› Labi-

rent'ten kurtulmalar›n›n ard›ndan

hapsolduklar› tesisten kaçmay›

baflarm›fl ve dünyay› pençesinde

tutan ac›mas›z organizasyon

W.I.C.K.E.D.'e direnen isyanc›

grup Right Hand ile bir araya gel-

meyi baflarabilmifllerdir. Ancak

Teresa'n›n ihaneti sonucu grup

kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a

karfl› mücadele ederken bulmufl,

bu mücadele s›ras›nda Minho'nun,

organizasyon taraf›ndan yakalan-

mas›n› engelleyememifllerdir.

Minho'yu kurtarmak için yola ç›-

kan Thomas ve arkadafllar› orga-

nizasyonun pefline düfler. Bu u€ur-

da ald›klar› kararlar yaln›zca arka-

dafllar›n›n de€il, dünyan›n da ka-

derini de€ifltirecektir.

K
it

ap
K

it
ap

K
it

ap

K‹TAP ÖZET‹:

“Hayat›m, beni cehenneme savuran

bir rüzgârla altüst olmufltu, böyle olma-

s›nda ne suçum ne de katk›m vard›. Et-

raf›mda neler dönüyor, bilmiyordum.

Fakat tuhaf bir

flekilde içinde bo-

calad›€›m çare-

sizlik duygusu gi-

derek mücadele

ruhuyla yer de€ifl-

tiriyordu…”

Esrarengiz bir

kaza sonucu bel-

lek kayb› yaflayan,

bu nedenle   “Gi-

zem” ad›yla an›lan

genç kad›n›n tek

bir iste€i vard›r: 

kendi gerçe€ine

ulaflmak…

Bir süre hastane-

de kald›ktan sonra

özel bir klini€e yat›r›lan Gizem, bu ka-

pal› ortamda, hayal bile edemeyece€i

travmalar yaflam›fl genç bir kad›nla ve

onunla özel olarak ilgilenen doktor Or-

han’la iliflki kurar. Zamanla kendinde

unutuflun o s›ms›k› kilitli kap›s›n› arala-

yacak gücü bulan Gizem, hat›rlad›kla-

r›yla kumpaslar, entrikalar ve rastlant›-

larla örülü, Türkiye’de yaflanan bu kar-

mafl›k günleri de içine alan esasl› bir ka-

s›rgaya kap›lm›fl gitmekte oldu€unu gö-

recektir.

Kördü€üm, hayat›-

n›n hassas bir evresin-

de, günümüzün ac›-

mas›z çarklar› aras›na

s›k›flm›fl genç bir ka-

d›n›n yaflad›klar›n›

çarp›c› bir “geri dö-

nüfl” hikayesiyle anla-

t›yor. Ayfle Kulin çok

sevilen Kanad› K›r›k

Kufllar’da oldu€u

gibi, ülkesinin çal-

kant›lar› ile sars›lan

ama tutkular›na da

sorumluluklar›na da

sahip ç›kan genç bir

kad›n›n ayakta kal-

ma mücadelesini

gözler önüne seriyor.

KÖRDÜ⁄ÜM
YAZAR: AYfiE KUL‹N

YAYIN EV‹: EVEREST YAYINLARI

Labirent: Son ‹syan

Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018

Yap›m›: ABD

Tür: Bilimkurgu, Macera

Yönetmen: Wes Ball

Oyuncular: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario,

Thomas Brodie-Sangster

∂ ''Bir fieyler  Görmek ‹stiyorsan›z Acele Edin

Her fiey Yok Olmadan"  

D›flarda  savafl sürerken  yerin alt›nda  bir  rad-

yo  istasyonu  ve  yay›n  yapmaya  çal›flan  bir  ka-

d›n.... Onun yan›nda  da  bir  adam. Kaderlerine ta-

n›k oldu€umuz bu  insanlar  kim?  Oras› neresi?

Yok olup giden Saraybosna m›??

GÖSTER‹M YER‹: 

VAN DEVLET T‹YATROSU

T‹YATRO

ELVEDA SARAYBOSNA

Yazar: 
SUZANNE SCHNEİDER

Çeviri: 
HALE KUNTAY

Yönetmen: 
Tayfun ERARSLAN

Dekor Tasarım: 
Murat Gülmez 

Kostüm Tasarım: 
Buket Akkaya

Müzik: 
Tanju KUMBARACIOĞLU

Oyuncular: 
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∂ Elon Musk‘›n gururla tan›tt›€› elektrikli kamyon

modeli Tesla Semi, sunduklar›yla tafl›ma operasyon-

lar› yürüten firmalar›n oldukça ilgisini çekiyor.

5.000 dolarl›k rezervasyonuna bafllanan kamyonun,

ilk müflterileri aras›na dev lojistik firmas› DHL de

dahil oldu. Al›flverifl flirketi Walmart, lojistik firma-

s› J. B. Hunt ve al›flverifl zinciri Meijer sonras› Semi’yi

denemek için s›raya geçen DHL, bu araçla Ameri-

ka s›n›rlar› içerisinde tafl›mac›l›k gerçeklefltirmek

istiyor. Elektrikli kamyonu bafllang›çta k›sa rotalar-

da (yani ayn› gün teslimat için) kullanmay› düflünen

flirket, uzun rotalar› da test edece€ini belirtiyor. Ge-

lecek filosunu dizel yak›tlar› araçlar yerine elektrik-

li modeller üzerine kurmak isteyen DHL yan›nda Ka-

nada merkezli Fortigo Freight Services‘in de sipa-

rifl geçti€i belirtiliyor.

Gelece€in tafl›mac›l›k arac› Tesla Semi
Tesla’n›n yük tafl›man›n› gelece€ini kurdu€u

kamyon modeli Semi, aç›kland›€› kadar›yla 800 km

menzile sahip. Arka aksa yerlefltirifllen birbirinde

ba€›ms›z dört farkl› motordan güç alan kamyon, bofl

haliyle 0’dan 100km/s h›za sadece 5 saniyede ç›ka-

biliyor. Yük alt›nda ise 0’dan 100km/s h›za sadece

20 saniyede ç›kan araç, süper flarj noktalar›nda ya-

p›lacak 30 dakikal›k bir flarla 643 kilometre yol ya-

pabiliyor. “Regen” sistemi sayesinde fren pedal›na

bas›lma ihtiyac›n› ortadan kald›ran Semi, geliflmifl

otomatik pilot sistemine de sahip. ‹ki y›lda tam 200

bin dolar yak›t tasarrufu sa€layabildi€i belirtilen

kamyon, 2019 y›l›nda seri üretime giriyor.

ELEKTRİKLİ KAMYON TESLA SEMİ’NİN
DEV BİR MÜŞTERİSİ DAHA OLDU
Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak lanse edilen elektrikli kamyon
modeli Tesla Semi, büyük bir müşteri daha kazandı.
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Van’a gelen ziyaretçilerin en beğendikleri
hediyelik eşyalar arasında olan ‘Savatlı
Gümüş işlemeciliği’ Türk Patent ve Marka

Kurumunca onaylanarak koruma altına alındı. Os-
manlı Devleti zamanında 150 yıl kadar altın
çağını yaşayan savatlı gümüş işlemeciliği, Van
Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından
yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu ile
Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Takva, son bir yıldır coğrafi
işaret tescil belgesi başvurularının sonuçlarını al-
maya başladıklarını belirtti. Van’ın meşhur
lezzetlerinden olan ‘Murtuğa’ ve ‘Keledoş’tan son-
ra savatlı gümüş işlemeciliğinin de tescillendiği-
ni ifade eden Başkan Takva, “Yaklaşık 4 yıldır
özellikle ilimizin ve bölgemiz değerlerinin kayıt
altına alınarak tescillenmesi konusunda yoğun bir
çaba içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Van
Ticaret ve Sanayi Odası olarak son bir yıldır yap-
tığımız başvuruların sonuçlarını yavaş yavaş
alamaya başladık. Başta ‘Murtuğa’ ve yöresel
yemeğimiz ‘Keledoş’ olmak üzere birkaç gün
içerisinde de ‘Van Savatlı Gümüş İşlemeciliği’
sanatının tescillenmesi konusunda Türk Patent En-
stitüsünce bir süreç yaşadık” dedi.

Kendileri için oldukça keyifli ve mutluluk veri-
ci bir süreç olduğunu ifade eden Takva, “Van
savatlı gümüş işlemeciliği binlerce yıldır ilim-
izde ve bölgemizde yoğun bir şekilde kullanılan
bir sanat ve meslek dalı olarak ön plana
çıkıyordu. Bunu tescillemek ve kayıt altına
alarak gerekli denetim süreçlerini kontrol al-
tında tutmak için meslek odalarının böyle bir
sorumluluğu olduğu bilinciyle bu süreci gerçek-
leştirdik” diye konuştu.

“Oldukça önemli bir ifl yapt›€›m›z›
düflünüyoruz”

Van TSO’nun hem kendi kültürel değerlerine hem
de yöresel ürünlerine sahip çıkma konusunda
örnek bir başarıya imza attığının altını çizen Tak-
va, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası deneme-
siyle Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başar-
mış bir meslek odasıyız. Yaklaşık 10’na yakın
ürünümüzü tescillemek üzere Türk Patent ve Mar-
ka Kurumuna  başvurmuş bulunuyoruz. Bun-
ların 3 tanesi sonuçlandı. 7 tanesi ise şu an ilan
aşamasında ve araştırma süreçleri devam ediy-
or. 2016 yılında da diğer ürünlerimiz olan savatlı
gümüş, murtuğa, keledoş, kavut, sengeser,
ayran aşı, otlu peynir, Kürt köftesi, tuzlu balık ile
ilgili çalışmalar yapıldı. Şu an bunların bir kıs-

mı ilan aşamasında, bir kısmı ise başvuru aşa-
masındadır. Süreç devam ediyor. Oldukça önem-
li bir iş yaptığımızı düşünüyoruz.”

Savat nedir?
Savat; kurşun, gümüş, bakır ve kükürt maden-

lerinin bir araya getirilmesiyle oluşan siyah ren-
kli bir karışım olup, Arapça “kara” anlamına ge-
len “esvad” kelimesinden gelmektedir. Kelimenin
asıl adı “sevad” olup, zamanla “savat” olarak
değişmiştir. Savatlı gümüş işlemeciliği ise savat
adı verilen bu karışımın gümüş üzerine sürüldüğü,
bir diğer ifadeyle sıvandığı ve bir dizi işlemin
gerçekleştirildiği bir el sanatıdır. Savat işleme-
ciliği, sigara ağızlıklarında, tütün tabakalarında,
at eyerlerinde, tespihlerde ve takılarda kul-
lanılmıştır.

Tarihte yaklaşık 2 bin 800 yıllık
geçmişi olan ‘Van Savatlı Gümüş
İşlemeciliği’ tescillendi.

VAN SAVATLI GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ TESCİLLENDİ

ÇAĞRI MERKEZiNDE “ALO” ZAMANI 
Van'da "İşinizi Dijital
Fırsatlarla Büyütün"
Eğitim Programı

Van Ticaret Sanayi Odasının
(VANTSO) sağladığı
destekle Webhelp Firması
tarafından kentte kurulacak
Çağrı Merkezi'nin tanıtımı
yapıldı.

∂ 5 y›l içinde bin kiflinin istihdam

edilmesi planlanan Ça€r› Merke-

zi'nin bilgilendirme toplant›s›,

VANTSO Miyazaki Toplant› Salo-

nu'nda gerçeklefltirildi.

Tan›t›m program›nda konuflan

VANTSO Yönetim Kurulu Baflka-

n› Necdet Takva "Uzun zamand›r

Van'da genç istihdam›n›n sa€la-

mas›na iliflkin yo€un bir çaba ve

görüflme trafi€i içerisindeydik.

Üç y›la yak›n bir zamanda sürek-

li görüfltü€ümüz ve burada yat›r›m

yapmalar›n› arzulad›€›m›z hizmet

sektöründe faaliyet gösteren bir

firman›n ilimizde de bir ilki ger-

çeklefltirmesi konusunda arzu-

muzu kendileriyle paylafl›yorduk.

Üç y›ld›r çeflitli vesilelerle görü-

flüyoruz. Burada yat›r›m›n ger-

çekleflmesi konusunda hem firma

taraf›ndan hem de VANTSO tara-

f›ndan uygun ortam›n sa€lanma-

s› konusunda çaba içerisindeydik.

Webhelp, Van'›n ilk ça€r› merke-

zidir. Yedinci ayda flirket kurulufl-

lar›n›n tescilini yapm›fl, flu anda

bir ça€r› merkezi firmam›z daha

onuncu ayda tescilini yapt›. Onlar

h›zl› bir flekilde 'alo' demeye bafl-

lad›lar. VANTSO olarak o firmaya

da lojistik sa€l›yoruz. Onlarla bir

ifl birli€i protokolümüz olufltu."

dedi.

"K›sa zamanda bin kifliye
ulaflmay› hedefliyoruz"

‹lk etapta yüz kifliyi istihdam ede-

ceklerini ifade eden Webhelp fiir-

keti Operasyon Direktör Yard›mc›-

s› Tuna Baliç ise befl y›l içerisinde

toplamda bin kifliyi istihdam etme-

yi hedeflediklerini bildirerek, flunla-

r› söyledi: "Toplamda befl, lokasyon-

da üç bin kifliyle faaliyetlerimize de-

vam ediyoruz. ‹stanbul haricinde Bin-

göl, Yozgat, ‹zmir ve son olarak da

Van'da losyonumuzu hayata geçir-

menin mutlulu€unu yafl›yoruz. fiu

aflamada yüz kifliyle bafllayacak

bir ça€r› merkezinin temelini att›k

ve yat›r›m›m›z› tamamlad›k. Befl y›l

içerisinde toplamda bin kifliye ulafl-

may› hedefliyoruz. ‹lk aflamada Tür-

kiye'nin tan›nm›fl iki büyük marka-

s›yla faaliyetlerimize bafll›yor olaca-

€›z. Ça€r› merkezi h›zl› büyüyen bir

sektör, son zamanlarda sanayiden

daha fazla istihdam oluflturuyor."

Toplant›, VANTSO ile firma aras›n-

da imzalanan protokolle son buldu.

Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO),
Google ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde
"İşinizi Dijital Fırsatlarla Büyütün"
eğitim programı düzenlendi.

Elite World Otel'de

düzenlenen "‹flinizi

Dijital F›rsatlarla Bü-

yütün" e€itim program›n-

da konuflan Van Ticaret

ve Sanayi Odas› Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Nec-

det Takva, "fiimdi bizler

de iflimizi dijital dünyaya

tafl›mal›y›z. Tafl›mal›y›z ki

büyüyelim ve geliflelim.

Çünkü ça€›m›z art›k bunu

gerektiriyor" dedi.

Dünyan›n art›k dijital or-

tamda yönetildi€ini be-

lirten Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Tak-

va, "‹nternet dönemi, bilgi ça€›, dijital dünya

kavramlar› art›k hayat›m›zda çok önemli yer

al›rken, toplum olarak bunlara kay›ts›z kalma,

uzak durma gibi bir durumumuzun olmad›€›-

n› san›r›m hepimiz fark›nday›z. Dünya art›k di-

jital ortamda yönetiliyor, yönlendiriliyor. Hepi-

mizin elindeki ak›ll› telefonlar dünyay› elimi-

ze s›€d›rm›fl durumda. Hal böyle olunca top-

lum olarak bizde art›k kendimizi geliflen bu

dünyada konumland›rmal›y›z" diye konufltu.

"Hayat eskisinden çok daha h›zl› bir flekilde

ak›yor"

Google'nin dijital dünyaya yön veren bir flir-

ket oldu€unu ifade eden Takva, "Endüstri ça-

€›n› geride b›rak›p biliflim ça€›n› yaflamaya

bafllad›€›m›z bu günlerde art›k eski baflar› hi-

kayelerinin de yavafl yavafl de€iflti€ini görüyo-

ruz. Günlük hayat›m›z› de€ifltiren dev firmala-

r›n do€uflu art›k onlarca y›l sürmüyor. Hayat es-

kisinden çok daha h›zl› bir flekilde ak›yor ve

bir bak›yorsunuz 10 y›l içinde hiç olmayan flir-

ketler en büyükler aras›nda yer alm›fl. Bak›n›z

bugün ki e€itim program›m›z›n ortaklar›n-

dan biri olan Google de dünyan›n en büyük di-

jital markalar›ndan biri. Bafllang›ç hikayeleri

ile art›k dünyaya ilham olmufl, flimdi dijital dün-

yaya yön veren bir flirket" diye konufltu.

Ticaret, ekonomik, üretim ve pazarlaman›n

art›k dijital dünyadan yönetildi€ine dikkat

çeken Takva, "Çok uzun soluklu bir flirket de-

€il. Geçmifli yüzy›llara dayanan bir yap›s›

yok. ‹nternetin keflfinden sonra ortaya ç›km›fl,

ama bu sihirli dünyay› çok iyi kullanarak bu

günlere gelmifl, flimdi de sürdürülmesi ve ge-

liflmesi için yo€un bir flekilde çal›flmalar›n› yü-

rüten global bir flirket. fiimdi bizler de iflimi-

zi dijital dünyaya tafl›mal›y›z. Tafl›mal›y›z ki bü-

yüyelim ve geliflelim. Çünkü ça€›m›z art›k bunu

gerektiriyor. Çünkü ad› sanal olsa da gerçek

dünya buradad›r. Ticaret, ekonomik, üretim,

pazarlama art›k dijital dünyadan yönetiliyor"

fleklinde konufltu.

Dijital dünyan›n yepyeni bir istihdam alan›-

na düfltü€ünü dile getiren Takva, sözlerini flöy-

le sürdürdü: 

"Dijital dünyan›n tam ortas›nday›z. Hepimiz

foto€raft›r, videodur paylaflmaktan, onlara

be€eni yapmaktan hofllan›yoruz. Peki dijital

dünya bunlarla m› s›n›rl›? Elbette de€il. Dijital

dünya, günümüzde art›k uçsuz bucaks›z bir

mecra oldu ki art›k yepyeni bir istihdam ala-

n›na bile dönüfltü diyebiliriz. Biz de burada bu

mecray› kendi markalar›m›z› yönetmekte kul-

lanmal›y›z."

Google Türkiye temsilcilerinin ve TOBB yö-

netim kurulu üyelerinin kat›ld›€› e€itim prog-

ram›, verilen seminer ile son buldu.
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