
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç toplantısına katılarak program
hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Cazibe Merkezleri Programının
uygulanacağı 23 il de bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarının da davetli olduğu programa Van Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman’da katıldı. 

Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Toplantısı Büyük Bir Katılımla Yapıldı.

∂ Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Nec-

det Takva, Baflbakan Binali Y›ld›r›m’›n

aç›klad›€› Cazibe Merkezleri Progra-

m›’n›n ard›ndan de€erlendirme de bu-

lunarak program›n bölgeye sa€laya-

caklar›n› de€erlendirdi. Takva “Bölge-

nin teflvike ve deste€e ihtiyac› var. Böl-

gesel kalk›nman›n sa€lanmas› sadece

bölgedeki yerel ekonomik aktörlerin fi-

nansman› ile olmaz. Kamu kaynaklar› ile

destek program›n›n ortaya konulmufl ol-

mas› de€erlidir. Yenilikçi ve güçlü yak-

lafl›mlar› çok önemsiyoruz. Verilecek

desteklerin istihdam odakl› olmas› ger-

çekçidir. Say›n Baflbakan›m›z taraf›ndan

aç›klanan Cazibe Merkezleri Program›

ile ilimiz baflta olmak üzere bölgemiz ya-

t›r›mlar için cazip hale gelmifltir. 

Haberin Devam› Sayfa 4’TE

TAKVA, “BÖLGESEL KALKINMANIN
SAĞLANMASI SADECE BÖLGEDEKİ
YEREL EKONOMİK AKTÖRLERİN
FİNANSMANI İLE OLMAZ.”

SIMDI VAN’A
YATIRIM ZAMANI

ŞUBAT 2017         Yıl: 5        Sayı: 33

“Van
Bölgenin

Umudu
Olacak”

∂ ‹lki aral›k ay›nda yap›lan Van Meslek

Odalar› Platformu ikinci toplant›s›n› da

tam kat›l›mla gerçeklefltirdi. ‹lk toplant›-

da al›nan karar gere€i her ay toplanma

karar› alan Platform Tuflba Ziraat Odas›

Baflkan› Hasan Özgökçe Baflkanl›€›nda

ikinci toplant›s›n› gerçeklefltirdi.  

Meslek Odaları İkinci kez toplandı

VAN İÇİN
GÜÇ BİRLİĞİ
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∂ Türkiye’de alt› ilde bulunan Modern La-

boratuardan 7. Si  Van’da kuruluyor. 
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∂ TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o€lu ‹fi-

KUR Hizmet Noktas› Protokol Töreni’nde

yapt›€› konuflmada, devletin istihdam ko-

nusunda çok önemli destekleri yürürlü€e

soktu€unu vurgulayarak, bütün flirketleri

bu f›rsattan yararlanmaya ça€›rd›. 

06

İŞ DÜNYASINA İŞKUR DESTEKLİ
İSTİHDAM ÇAĞRISI

Van TSO Yönetim
Kurulu Başkanı
Necdet Takva:

∂ Başkan Takva, “Van Ticaret ve Sanayi
Odası olarak bizler yatırımcılara her
türlü danışmanlığı vermeye hazırız.
Yeter ki Van yatırım merkezi olsun. İl

dışında bulunan Vanlı yatırımcılarımız
başta olmak üzere, tüm yatırımcıları
ilimizde yatırım yapmaya davet
ediyoruz.“

YATIRIMCILARI İLİMİZDE YATIRIMA DAVET EDİYORUZ.

∂ Van Ticaret ve Sanayi Oda-

s› Yönetim Kurulu Baflkan›

Necdet Takva, Baflbakan Bafl-

dan›flman› Adnan ‹nanç’a Bu

güne kadar Ankara’da kent

ad›na tüm taleplerimize des-

tek verdi€i, çözümü konusun-

da yard›mc› oldu€u için teflek-

kür ederek bafllad›€› konufl-

mas›nda “Van dezavantajl› bir

kent. Dolay›s› ile sorunlar›

olan bir kent. Van TSO olarak

bu sorunlar›n do€ru tespiti

ve çözümleri konusunda her

platformda çal›flmalar›m›z de-

vam ediyor. 5’TE

Başbakan Baş Danışmanı Adnan İnanç Van Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Van TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan
Yardımcısı Yavuz Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri
Metin Abi, Şefik Eren ve Ömer İnaç, Meclis Başkan
Yardımcısı Erdal Çakar’ın hazır bulunduğu görüşmede,
Van’ın sorunları konuşuldu. 

Van’a Modern
Laboratuvar Müjdesi

İstihdam Konusunda
Yeni Bir Atılım Hamlesi
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Birincisi 30 Kas›m 2016 tari-

hinde yap›lan Van ‹li Meslek

Odalar› De€erlendirme Top-

lant›s›n›n ikincisi 09.01.2017 tarihin-

de Tuflba Ziraat Odas› Baflkan› Ha-

san Özgökçe moderatörlü€ünde

Van Ticaret ve Sanayi Odas›nda

gerçeklefltirildi.

Hasan Özgökçe, Tuflba

Ziraat Odas› Yön. Kur. Baflk.

Öncelikle bu toplant›ya Tuflba

Ziraat Odas› ad›na moderatörlük

yapt›€›m için memnuniyet duydu-

€umu belirtmek isterim. 

Hayvanc›l›k sektörü aç›s›ndan Et

ve Süt Kurumu’nun önemi tart›fl›l-

maz. Öncelikle devlet kurumu ol-

du€u için etin sat›lmas›nda bir gü-

vencedir. Aktif oldu€u dönemlerde

500’e yak›n insan burada istihdam

edilmekteydi, günlük 2000’e ya-

k›n kesim yap›l›yordu. Sat›fl nokta-

lar› vard›. Yani k›sacas› bu kurum

Van’›n olmazsa olmaz›d›r. Bu anlam-

da lobicili€e önem vermeli bu ko-

nuyu sürekli gündemde tutmal›y›z.

‹lk olarak Vali Bey’i ziyaret edelim

ard›ndan oradan ç›kan sonuca

göre Ankara’ya giderek Bakanl›k-

larla görüflmelerde bulunal›m. 

Bir di€er gündem maddesi olan

Toprak Mahsulleri ve fieker Fab-

rikas› konular›n› da yapaca€›m›z

bu görüflmelerde gündeme getir-

meliyiz. Özellikle Toprak Mah-

sulleri Ajans› ilimizde senede bir

ay hizmet veriyor.

Bu çok yetersiz

bir durumdur.

Bu sorunun

giderilmesi

için çal›flma

yapmal›y›z.

TMO  Ahlat’

da ise ofis

olarak hizmet

vermektedir.

Toprak Mahsul-

leri Ofisi  Ziraatç›-

lar için çok önemli

bir kurumdur.  Nas›l ki

hayvanc›l›k ile u€raflanlar için Et

ve Süt Kurumu önemli ise bizim

içinde TMO’nun önemi hayatidir.

Necdet Takva, VAN TSO

Yön.  Kur. Baflk.

Birçok sorunu olan ilimizin tüm

Meslek Odalar›n›n, fire vermeden

ikinci toplant›da da bir araya gel-

mesinden duydu€um memnuni-

yeti belirtmek istiyorum. 

Öncelikle Van Et ve Süt Kurumu-

nun hayvanc›l›k sektörünün si-

gortas› oldu€unu düflünüyorum.

Hepimizin de bildi€i gibi küçük-

bafl hayvan say›s›nda ilimiz ilk s›-

rada yer almaktad›r. Büyükbafl

hayvan varl›€› konusunda da kü-

çümsenemez derecede bir hay-

van varl›€› söz konusudur. ‹limiz

aç›s›ndan hayvanc›l›k sektörünün

önemi tart›fl›lmaz, bu sebeple Et

ve Süt Kurumunun al›m garantisi

vermesi aç›s›ndan bir güvence ol-

du€u kanaatindeyim. Bu konu ile

ilgili çeflitli yaz›flmalar yapt›k. Bafl-

ta Van millet-

vekilleri ol-

mak üzere

ilgili ba-

kanl›klar

ve kurum-

larla irtiba-

ta geçtik.

Bas›n aç›k-

lamalar›m›z

oldu konu

hakk›nda ka-

muoyuna bilgi-

lendirmelerde bu-

lunduk. 

‹lk olarak Van Ticaret Borsas›,

Tuflba Ziraat Odas›, K›rm›z› Et Üre-

ticileri Birli€i ve Dam›zl›k S›€›r

Yetifltiricileri Birli€i bir komisyon

oluflturarak Valili€i ziyaret etmeli-

ler. Valilikten ç›kacak duruma

göre hareket edelim ve bir bas›n

aç›klamas› yapal›m. Toprak Mah-

sulleri ve Ercifl fieker Fabrikas›

gündemleri de bu komisyon tara-

f›ndan Valilikte gündeme getirilsin. 

Vergi sorunu ile ilgili de söyleye-

ceklerimizi gerçeklefltirilecek Eko-

nomi Konseyi toplant›s›nda günde-

me getirelim ve firesiz o toplant›ya

kat›l›m sa€layal›m.

Sabri Y›lmaz, Van ve ‹lçeleri

K›rm›z› Et Üreticileri Birli€i

Yönetim Kurulu Baflkan›

Bu konuda en çok dert yananlar-

dan biri benim. Et ve Süt Kurumu-

nun bu hale gelmesinde hepimizin

sorumlulu€u oldu€u kan›s›nda-

y›m. Bu kurum tek katl› bir bina

üzerine oluflturulmufltur deprem-

de hasar ald›€› do€rudur ama

kullan›lamaz halde oldu€una inan-

m›yorum. 

Yaklafl›k 2 hafta önce günlerce

Ankara’da temaslarda bulundum.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü

Kurumun Van’da kalaca€›n› belirt-

ti. Ancak biz yinede bu konuyu sü-

rekli dile getirmeliyiz. Bu kurum

baflta sektörümüzün, sonrada ilimi-

zin bel kemi€idir. Et ve Süt Kuru-

mu’nun olmamas› kesimler baflta

olmak üzere sat›fl ve al›fllarda k›-

sacas› bu sektör büyük sorunlar

yaflamas›na neden olmaktad›r. Et

ve Süt Kurumu aktif hale gelmez-

se korkuyorum geri kalan üretici-

lerde bu ifli b›rakacaklard›r.  Son

olarak Organize Hayvanc›l›k Pro-

jesi haz›rland› ama ne aflamada ol-

du€u nas›l bir sonuç al›naca€›

henüz kesinleflmedi. Anlatmak is-

tedi€im sorunlar›m›z dile getiriyo-

ruz, ancak olumlu sonuçlanmas›

için ortak hareket etmeli, bu sorun-

lar›n çözümü için çaba göster-

meliyiz.

Hasan Akda€, Mermerciler

ve Karocular Sanayi Sitesi

Yönetim Kurulu Baflkan›

Bu sorunlar sadece sektörde faali-

yet gösterenleri etkilemiyor. Hepimiz

bu kentte yaflamaktay›z dolay›s›yla

hepimizi etkiliyor. Öncelikle bir ko-

misyonun oluflturulmas› ve Vali Bey

ile bir araya gelmesi sorunun çözü-

mü için önemli bir ad›m olacakt›r. Bu-

radan ç›kacak sonuca göre hepimiz

bir araya gelerek Ankara’da temas-

larda bulunabiliriz. 

Türkay Özbek, VANTB Yön.

Kur. Baflk. Yard.

Toplant›m›z ve bu çal›flma grubu-

nun hay›rlara vesile olmas›n› dili-

yorum. ‹lk defa ilimizde bu kadar

STK’ n›n bir araya geldi€i bir top-

lant›n›n yap›ld›€›n› görüyorum.

Bahse konu gündem maddeleri bi-

zim üyelerimizi yak›ndan ilgilendi-

ren sorunlard›r.  Bu sorunlarla ilgi-

li Borsam›z›n da birçok giriflimi

mevcuttur. Ancak oluflturulacak

kurulda yer alarak çal›flmalarda

aktif rol almaktan memnuniyet

duyaca€›m›z› bilmenizi isterim. 

‹limiz hala deprem psikolojisini

atlatm›fl de€il, tüm sorunlar›m›z

için ortak ak›l› oluflturarak birlik-

te hareket etmeliyiz. Lobi faaliyet-

lerinde birlikte koflturmal›y›z. Ben

kendimizi anlatmakta zorluk yafla-

d›€›m›z› düflünüyorum. Bu nokta-

da sesimizin gür ç›kabilmesinin

birlikte hareket etmemize ba€l› ol-

du€unu belirterek oluflturulacak

tüm komisyonda rol alabilece€imi-

zi bilmenizi isterim. 

Emin Tu€rul, fioförler ve

Otomobilciler Esnaf Odas›

Yönetim Kururlu Baflkan›

Bu birlikteli€in sürekli devam et-

mesini umuyorum ve sürekli ola-

ca€›na inan›yorum. Bir araya gel-

memiz kentimizin selameti aç›s›n-

dan çok önemlidir. Belki odalar›n

üyeleri ile sorunlar› farkl› olabilir.

Ancak nihayetinde bu sorunlar

Van da yaflayan insanlar›n ortak

sorunlar›d›r.  Özellikle Bakanlar

veya di€er hükümet yetkilileri

geldi€inde birço€umuzun haberi

olmuyor. Bir iki esnafla görüflme

yap›larak buradan gidiyorlar. ‹limi-

ze gelen her siyasi ile mutlaka bir

araya gelmeliyiz. Bu noktada da

çal›flmalar›m›z olmal›d›r.

‹sa Berge, Bakkallar ve

Manavlar Esnaf Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

Ben farkl› bir öneri sunmak isti-

yorum. Bundan sonraki toplant›la-

r›m›za Burhan Kayatürk Bey’i da-

vet edelim, sorunlar›m›z› burada

kendisine aktaral›m siyasilerin

mutlaka sorunlar›m›z›n çözüm ara-

y›fl›nda yer almalar› laz›m. 

Numan M›zrak, 38. Bölge Van-
Bitlis- Hakkari Eczac› Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan›

‹lk olarak Vali Bey’in ziyaret edil-

mesinden yanay›m orada sorunla-

r›m›z› dile getirtmeliyiz. Özellikle

bugün gündem oluflturdu€umuz

konularla ilgili oluflturulacak ko-

misyonun vakit kaybetmeden Vali

Bey’i ziyaret etmelerini öneriyo-

rum. Burada yap›lacak istiflareler-

den sonra Ankara’da ilgili Bakan-

l›klar nezdinde temaslarda bulu-

nulmas› faydal› olur kan›s›nda-

y›m.

DE⁄ERLEND‹RME

3. toplant›n›n Van Ticaret Borsas› ev

sahipli€inde Borsan›n belirleyece€i

gündem ve tarihte yap›lmas›na ka-

rar verilmifltir.

TMO ile yap›lan yaz›flmalar›n ilgi tu-

tularak yeniden yap›lmas›na karar

verilmifltir.  

Van İçin Güç Birliği
Meslek Odaları İkinci Kez Toplandı

Başkan Takva
“Van Et ve Süt Kurumunun

hayvancılık sektörünün sigortası
olduğunu düşünüyorum. Hepimizin

de bildiği gibi küçükbaş hayvan
sayısında ilimiz ilk sırada yer

almaktadır. Büyükbaş hayvan varlığı
konusunda da küçümsenemez
derecede bir hayvan varlığı söz

konusudur. Bu sebeple Et ve Süt
Kurumunun alım garantisi

vermesinin bir güvence olduğu
kanaatindeyim. “

İlki aralık ayında yapılan Van Meslek Odaları Platformu ikinci toplantısını da tam katılımla
gerçekleştirdi. İlk toplantıda alınan karar gereği her ay toplanma kararı alan Platform Tuşba
Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe Başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.  

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr



3

İmtiyaz Sahibi
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Adına

Necdet TAKVA

Yayın Kurulu
Faruk BİNER, Ömer İNANÇ, Murat BEYAZ,
Özlem KALÇIK, Hüseyin ABİ, German PULAT, 
Ayşegül AKMAN, Mehmet Reşit AŞAN

 Zuhal EREN, Ahmet ERZEN, Onur DAĞTEKİN,
Cumali ÜLGEN, Mahmut EŞUT, Mesut TUNÇDEMİR

İletişim
İskele Caddesi No: 51 VAN

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

www.vantso.org.tr

Grafik & Baskı

AJANS VE MATBAACILIK  LTD.ŞTi.
Cumhuriyet Cad. Şehir Parkı Yanı İşlek İş Merkezi Kat: 1 VAN

Gsm: (432) 212 42 79 - (507) 350 05 09
www.turuvaajans.com

Mizanpaj: Emrah Kızıltaş

Rekabetçi Sektörler Program› hakk›nda bilgi

verir misiniz? 

Rekabetçi Sektörler Program›, Türkiye Cumhu-

riyeti ve Avrupa Birliği mali isb̧irliği anlaşmas› çer-

çevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›ğ› ta-

raf›ndan yürütülen, yaklas›̧k 900 milyon avroluk bir

bütçeyi projeler arac›l›ğ› ile kulland›ran bir prog-

ramd›r. 2007 y›l›ndan bu yana yürütülen Program

ile, Türkiye'deki bölgesel farkl›l›klar›n dengelen-

mesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün art›r›larak

sosyal ve ekonomik kalk›nma sagl̆anmas› amaç-

lan›yor.

Program›n, 2007-2013 y›llar›n› kapsayan ilk dö-

neminde yaklaş›k 500 milyon avro bütçeyle Ha-

tay'dan Sinop'a, Mardin'den Yozgat'a 43 ilde büyük

çapl› yat›r›mlar hayata geçiriliyor. Rekabetçi Sek-

törler Program› ile KOBİ'lerin altyap› ve teknolo-

ji ihtiyaçlar›n› karş›layacak ortak kullan›m atölye-

leri ve üretim tesislerinin kurulmas›, yenilikçi tek-

nolojilerle üretimin katma degĕrinin art›r›lmas›, fi-

nansa erişim ve turizm altyap›s›n›n geliştirilmesi-

ni sagl̆ayan projelere mali kaynak ayr›ld›.

Bu önemli yat›r›m program›, yüzlerce KOBİ ve

işletmeye teknik altyap›, AR-GE, d›ş ticaret, pazar-

lama ve isļetme yönetimi, lojistik ve depolama gibi

alanlarda kendisini gelisţirme ve bu sayede iş ve

rekabet edebilme gücünü art›rarak yeni pazarla-

ra aç›lma şans› sa€lad›. 

Program›n ilk döneminde 44 projemizi hayata

geçirdik. Bu projeler için  31.12.2016 tarihi itibari

ile 477 milyon avroluk sözleflme imzalanarak 357

milyon avro yat›r›ma dönüfltürülmüfltür.

AB-Türkiye mali işbirliğinin yeni dönemi kapsa-

m›nda, 2014-2020 y›llar› aras›nda Program›n hedef

bölgesi tüm Türkiye olarak genisļetildi. Yenilikçi-

lik ve AR-GE alanlar›na yo€unlaflarak kalk›nma

hamlelerini 81 ile yaymay› planl›yoruz.

Program›n yeni döneminde destekler hangi

alanlarda olacak?

Rekabetçi Sektörler Program›n›n yeni dönemin-

de imalat sanayinde dönüflüm, hizmetler ve yara-

t›c› endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji trans-

feri ve ticarileflme ekseninde gelifltirilecek pro-

jeler için 405 milyon avro kaynak oluflturuldu. Bu

kapsamda önümüzdeki haftalarda teklif ça€r›s›-

na ç›k›larak  proje baflvuru süreci bafllat›lacak.

Yeni dönemde gelifltirilecek projelerin, ihraca-

t›n ve katma de€erin art›r›lmas›na; üniversite-kamu-

sanayi iflbirli€ine; yarat›c› endüstriler ile imalat sa-

nayii aras›nda iliflkilerin güçlendirilmesine, yara-

t›c›l›€›n rekabetçili€e kanalize edilmesine, yeni-

likçi ürünlerin ticarileflmesine, yenilikçi fikirler ile

sermaye yat›r›mc›lar› aras›nda iflbirli€i kurulma-

s›na katk› sa€layacak nitelikte olmas› bekleniyo-

ruz. 

Programlama dönemi 2007-2013 y›llar›n› kapsa-

yan Rekabetçi Sektörler Program› birinci dönemin-

de projelerin seçimi ve olgunlaflt›r›lmas› tamam-

land›, desteklenen 44 projenin uygulamas› ise 2017

y›l› sonuna kadar devam ediyor. Programlama dö-

nemi 2014-2020 y›llar›n› kapsayan ikinci dönemin

ise uygulamas› 2026 y›l› sonuna kadar devam ede-

cek.

Rekabetçi Sektörler Program› Türkiye’nin kal-

k›nmas›na ne gibi katk›lar sa€l›yor?

Rekabetçi Sektörler Program› tasarlan›rken

kapsaml› bir rekabetçilik analizi yap›larak, Kalk›n-

ma Planlar› ile Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji-

si dikkate al›nm›ş ve Program hedeflerinin hükü-

metin politika hedefleri ile uyumlu olmas›na ria-

yet edilmiştir. Bu çal›şmalarla belirlenen öncelik-

li alanlarda geliştirilen projelere Program kapsa-

m›nda finansal ve teknik destek veriliyor.

Program›n ilk döneminde lojistik merkezden or-

tak kullan›m atölyelerine, g›da endüstrisinden

dogăl taş sektörüne, özellikle yeni girişimciler için

uygun maliyetli iş gelisţirme merkezlerinden lisan-

sl› depolara kadar bölgenin ihtiyaçlar›na ve öncü

sektörlerine yönelik birçok alanda projeler des-

tekledik. Program›n hedefleri dogr̆ultusunda Tür-

kiye’nin görece daha az gelism̧iş bölgelerinde sa-

nayi altyap›s›n› desteklerken, daha gelişmis ̧ böl-

gelerimizde Ar-Ge ve yenilik konular›na öncelik

verdik.

Ayr›ca, toplamda 100 bin m2 kapal› alanl› ortak

kullan›m tesisi yapmak, 60 bin m2 Ar-Ge ve inovas-

yona yönelik tesis kurmak veya desteklemek, 60

yenilikçi ürün için prototip üretmek, işletmelere

1 milyar avroluk kredi hacmi sağlamak ve en az

9 bin KOBI’̇nin bu kredilerden faydalanmas›n›

sagl̆amak hedeflendi. Desteklenen her bir proje

de bu hedeflere katk› sağlayacak şekilde tasar-

land›.

Bu projelere örnek verecek olursak, Samsun ili-

mize yaklafl›k 50 milyon avro yat›r›mla ulusal ve

uluslararas› hizmet verebilecek Lojistik Merke-

zi’nin yap›m›n› bafllatt›k. En çok ihtiyaç duyulan böl-

gelerde 4 adet Teknopark kurduk ve bu tekno-

parklar›n baflar›lar›n› gözlemliyoruz. 31 milyon avro

yat›r›mla 4 ortak kullan›m atölyesi tesis ediyoruz.

Program kapsam›ndaki 10 adet ‹fiGEM’in bir k›s-

m›n›n inflas›n› tamamlad›k, makine teçhizatla do-

natt›k ve teknik yard›m-dan›flmanl›k faaliyetleri ile

destekledik.

Programdan kimler yararlan›yor?

Rekabetçi Sektörler Program›ndan mali destek

alan kurumlar aras›nda kamu kurumlar›, sivil

toplum kuruluşlar›, sanayi-ticaret odalar›, birlik ve

borsa benzeri is ̧dünyas› temsilcisi çat› kurulusļar,

dernekler, vak›flar, kooperatifler, üniversiteler, kü-

çük sanayi siteleri - organize sanayi bölgeleri yö-

netimleri, araşt›rma merkezleri, Belediyeler ve Kay-

makaml›klar gibi kâr amac› gütmeyen kurulusļar

yer al›yor.

Program›n yeni döneminde yine bu kurumlar

basv̧urabilecek. Program›n ilk döneminde proje-

ler Van’dan, Malatya’ya, Rize’den Hatay’a kisi̧ bas›̧

milli geliri Türkiye ortalamas›n›n yüzde 75’inin al-

t›nda kalan 43 il için tasarlanm›ş ve uygulamaya

geçirildi. Ancak yeni dönemde tüm Türkiye’den

proje sahipleri Programa başvuru yapabilecek.

Yeni dönemde Van ve çevre illerden hangi

alanlarda projeler bekliyorsunuz?

Program›m›z›n birinci döneminde Van ilimize

yeni bir ‹fl Gelifltirme Merkezi daha kazand›rd›k.

Yeni dönemde ise Progam›m›z›n hedef bölgesi

tüm Türkiye oldu€u için bölge olarak Program kap-

sam›nda yer alan tüm destek alanlar›na iliflkin pro-

je önerilerinde bulunabilirsiniz. Fakat özellikle ima-

lat sanayiinin dönüflümü destek alan› kapsam›n-

da Do€u Anadolu Kalk›nma Ajans› (DAKA) bölge-

si önceliklendirilecek bölgeler aras›nda yer almak-

tad›r. Bu sebeple, bölgeden özellikle imalat sana-

yii alan›nda nitelikle proje önerileri gelmesini umu-

yoruz.
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V an TSO Yönetim Kurulu üyeleri,

Gümrük Bölge Müdürü, fiube Mü-

dürleri ile birlikte Kap›köy Güm-

rük Kap›s›n›n Modernizasyonu ve

Gümrük Uygulamalar›nda kolaylaflt›r›c› alt

yap› çal›flmalar› gündemi ile bir araya geldi.

Toplant›da gündemdeki konular dile getiri-

lirken, Van’a Modern Gümrük Laboratuar› ku-

rulmas›,  G›da ‹htisas Gümrük ‹fllemleri Sü-

reçleri, Genel ve Özel Antrepolar›, Tar›m ‹l

Müdürlü€üne G›da Analiz Yetkisinin verilme-

si, TSE’nin güçlendirilmesi gibi konular de-

€erlendirildi. 

Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük

Bölge Müdürlü€ü toplant›s›ndan sonra gün-

demdeki konularla Gümrük ve Ticaret Bakan

Yard›mc›s› Fatih Çiftçi ile görüfltüler. Güm-

rük ve Ticaret Bakan Yard›mc›s› Fatih Çift-

çi ile görüflen Van TSO heyeti gündemdeki

konular› dile getirdi. Kendisine ulaflt›r›lan ko-

nular› de€erlendiren Fatih Çitfçi, Van Güm-

rük Bölge Müdürlü€ü alan›na Türkiye’de

alt› yerde bulunan modern Laboratuar›n

Van’da kurulmas› için karar verildi€ini, öde-

ne€in Bölge Müdürlü€üne gönderildi€ini, ay-

r›ca Gümrük Bölge Müdürlü€ü alan›nda mo-

dern bir depo yap›lmas› için de karar›n ve-

rildi€ini belirtti. 

Fatih Çiftçi Van TSO Yönetim Kurulu ve

Gümrük Bölge Müdürlü€ü yöneticilerinin

toplant›s›n›n çok verimli sonuçlar ortaya ç›ka-

raca€›n› belirterek “Kurumlar aras› diyalog

geliflmeye katk› sunacakt›r. Gündeme gelen

konulardan Modern Laboratuar kurulmas› ka-

rar›m›z› verdik. Bütçesi Bölge Müdürlü€üne

gönderildi. Ayr›ca Bölge Müdürlü€ü alan›nda

depo kurulmas› karar›m›z› da ald›k. Bununla

birlikte bize iletilen di€er konular›n hepsinin

çözüme kavuflturulmas› için gerekli çal›flma-

lar› yap›yoruz” ifadesini kulland›. 

Van’a Modern
Laboratuvar Müjdesi

KOBİ ̇'ler Daha
Güçlü Olacak

Türkiye’de altı ilde bulunan Modern Laboratuardan 7. si  Van’da kuruluyor. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı
Murat Altun, “Rekabetçi Sektörler Programı ile, Türkiye'deki bölgesel
farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak
sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor.”



∂  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  ∂  4

Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan›

Necdet Takva, Baflbakan Binali Y›l-

d›r›m’›n aç›klad›€› Cazibe Merkez-

leri Program›’n›n ard›ndan de€er-

lendirme de bulunarak program›n bölgeye

sa€layacaklar›n› de€erlendirdi. Takva “Bölge-

nin teflvike ve deste€e ihtiyac› var. Bölgesel

kalk›nman›n sa€lanmas› sadece bölgedeki ye-

rel ekonomik aktörlerin finansman› ile olmaz.

Kamu kaynaklar› ile destek program›n›n orta-

ya konulmufl olmas› de€erlidir. Yenilikçi  ve

güçlü yaklafl›mlar› çok önemsiyoruz. Verile-

cek desteklerin istihdam odakl› olmas› ger-

çekçidir. Say›n Baflbakan›m›z taraf›ndan aç›k-

lanan Cazibe Merkezleri Program› ile ilimiz

baflta olmak üzere bölgemiz yat›r›mlar için ca-

zip hale gelmifltir. 

Van sahip oldu€u demir, hava ve karayolu

a€›, potansiyelleri ve S›n›r ili olmas› nedeniy-

le yat›r›mc›lar için çok cazip bir yer olacak-

t›r. Van Ticaret ve Sanayi Odas› olarak yat›r›m-

c›lar› Van’a davet ediyoruz. Program›n uygu-

lanmas›nda Kalk›nma Ajanslar› aktif rol üstle-

necek. Ancak Van Ticaret ve Sanayi Odas› ola-

rak bizlerde yat›r›mc›lara her türlü dan›flman-

l›€› vermeye haz›r›z. Yeter ki Van yat›r›m mer-

kezi olsun. ‹l d›fl›nda bulunan Vanl› yat›r›mc›-

lar›m›z baflta olmak üzere, tüm yat›r›mc›lar› ili-

mizde yat›r›m yapmaya davet ediyoruz. Bu

programdan en fazla faydalanan il Van olsun

istiyoruz. Program içeri€i-

nin gelifltirilmesi ile ilgi-

li Say›n Baflbakan›m›za

önerilerde de bulunduk.

Van’›n ve bölgenin kal-

k›nmas› Türkiye’nin kal-

k›nmas› demektir. Böl-

gemizin ekonomik kal-

k›nmas›, sosyo-ekono-

mik kalk›nma demektir.

Bu da Türkiye’nin için-

de bulundu€u bir çok

sorunun çözümü anlam›na gelmekte-

dir. Bu nedenle tam da flimdi “VAN’A YATIRIM

ZAMANI’ diyoruz.  fleklinde konufltu. 

Baflbakan Binali Y›ld›-

r›m’›n aç›klad›€› Cazibe

Merkezleri Program›nda

öne ç›kan konular afla€›-

daki gibidir. 

Y›ld›r›m, Organize Sana-

yi Bölgeleri'nde yat›r›ma

uygun arazi olmamas› du-

rumunda hazinenin arazile-

rinden uygun arsalar›n tah-

sis edilece€ini söyledi. Bafl-

bakan, yat›r›mc›lar için s›f›r

faizle kredilerin verilece€i-

ni de sözlerine ekledi.

"YATIRIM ‹Ç‹N SIFIR FA‹ZL‹

YATIRIM KRED‹S‹"

Baflbakan Y›ld›r›m, flöyle konufltu; "Yat›r›m

için s›f›r faizli yat›r›m kredisi verilecek. Faiz

oran› indirilmifl iflletme kredisi verilecek. Di-

yelim ki faiz oran› 10'sa yar›s›n› devlet karfl›-

layacak, KOB‹'lere uygulanan sistem gibi.

Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, iflini

gelifltirmek isteyenlere de ayr›ca destek ve-

rilecek. Ça€r› merkezi kurmak isteyenlere de

yat›r›m deste€i verilecek, veri merkezi kurmak

isteyenlere de yat›r›m deste€i verilecek.

Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüz-

de 70. Cebinden 30 liray› sen koyacaks›n, dev-

let de 70 liras›n› verecek. Hepsini vermiyoruz.

Herkes elini tafl›n alt›na koyacak.

"HAZ‹NEN‹N ARAZ‹LER‹NDEN

UYGUN ARSA VER‹LECEK"

OSB'lerde yat›r›ma uygun arsa yoksa, o za-

man hazinenin arazilerinden uygun arsa veri-

lecek. Diyelim ki büyük ölçekli organize sa-

nayi dolu, arsa yok, yeni organize sanayi ya-

pacak yer de yok, hazinenin elindeki araziler-

den fabrika olmaya, flehrin imar plan›na uygun

araziler bulunup yat›r›mc›ya tahsis edilecek.

Ayr›ca büyük yat›r›mlar, organize sanayi böl-

geleri d›fl›nda özel desteklenecek.

"3-5 KURUfi PARA ALAYIM D‹YE

DÜfiÜNÜYORSANIZ H‹Ç

YANAfiMAYIN"

Uygun olan ifl, afl sa€layan projelere gözümüz

kapal› destek verece€iz. 'Burada bir para da-

€›t›l›yor, geleyim buradan 3-5 kurufl para ala-

y›m' diye düflünüyorsan›z, hiç yanaflmay›n. Ger-

çekten yat›r›m yapacak olana para var. Elini

tafl›n alt›na koyup üretecek, üretti€ini de€er-

lendirecek, insanlara afl ve ifl sa€layacak olan-

larla iflimiz olur. Di€erleriyle iflimiz olmaz.

K‹fi‹ BAfiINA 2 B‹N 500 L‹RA DESTEK

Ça€r› ve veri merkezlerinde, öncelikle mü-

sait kamu binalar›n› tahsis edece€iz. Ayr›ca

iletiflim altyap›s› devlet taraf›ndan yap›lacak,

kurulufl aflamas›nda personelin e€itilmesi

için kifli bafl›na 2 bin 500 lira destek verilecek.

Veri merkezlerinde de kullan›lan elektri€in

yüzde 30'nu devlet karfl›layacak.

Başbakan Binali Yıldırım,
Çankaya Köşkü'nde, Cazibe
Merkezleri Programı Başlangıç
toplantısına katılarak program
hakkında detaylı bir açıklama
yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği tarafından Cazibe
Merkezleri Programının
uygulanacağı 23 il de bulunan
Ticaret ve Sanayi Odalarının da
davetli olduğu programa Van
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Takva ve
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yavuz Karaman’da
katıldı. Açıklanan Program
kapsamında bölgenin yatırımlar
için cazip hale getirilmesi
amaçlanırken, özellikle Doğu ve
Güneydoğu da istihdam öncelikli
yatırımların başlatılması
planlanıyor. 

ŞİMDİ VAN’A YATIRIM ZAMANI
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva

Başkan Takva, “Van Ticaret veSanayi Odası olarak bizleryatırımcılara her türlüdanışmanlığı vermeye hazırız.Yeter ki Van yatırım merkeziolsun. İl dışında bulunan Vanlıyatırımcılarımız başta olmaküzere, tüm yatırımcılarıilimizde yatırım yapmaya
davet ediyoruz.“
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∂ Van Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Necdet Takva, Baflbakan Bafldan›flman› Adnan

‹nanç’a bu güne kadar Ankara’da kent ad›na tüm ta-

leplerimize destek verdi€i, çözümü konusunda

yard›mc› oldu€u için teflekkür ederek bafllad›€› ko-

nuflmas›nda “Van dezavantajl› bir kent. Dolay›s› ile

sorunlar› olan bir kent. Van TSO olarak bu sorunla-

r›n do€ru tespiti ve çözümleri konusunda her plat-

formda çal›flmalar›m›z devam ediyor. Say›n Adnan

‹nanç, Baflbakanl›kta bizim en önemli temsilcimiz.

Bu nedenle kendisi ile sürekli iletiflim halindeyiz.

Özellikle son dönemlerde ticaret alan›nda devrim

niteli€inde radikal de€ifliklikler yap›ld›. fiirket Ku-

rulufllar›n›n yeniden düzenlenmesinde Ticaret Sicil

Müdürlüklerinin ön plana ç›kar›lmas› y›llard›r çözü-

lemeyen önemli bir sorundu. Bu sorunun çözülme-

si çok de€erlidir ve önemlidir” ifadesini kulland›. 

Van TSO Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet Takva,

Kap›köy Gümrük Kap›s›’n›n modernizasyon çal›flma-

lar› ile birlikte TSE’nin çok önemli bir rol üstelene-

ce€ini belirterek “Ancak bunun için TSE ‹l Müdür-

lü€ü’nün fiziki mekan sorunun giderilmesi gerekir.

Bu konuda yaz›flmalar›n tamam› baflbakanl›kta kal-

m›fl. Burada t›kanan sorunun giderilmesi konusun-

da desteklerinizi bekliyoruz” dedi. 

Baflbakan Bafldan›flman› Adnan ‹nanç ise bölge-

nin çok önemli oldu€unu belirterek “Özellikle

Van’›n bölgedeki konumu çok önemlidir. Hükümet

taraf›ndan aç›klanan Cazibe Merkezleri Program›-

n›n bölgenin kalk›nmas›, geliflmesi için önemli

destekler sa€layacakt›r. Özellikle gençlerimizin is-

tihdam› bölgeye huzur ve refah getirecektir. Bu prog-

ram›n baflar›ya ulaflmas› ve destek bulmas› için ifl

dünyas›n›n katk›lar›n› çok önemsiyoruz. Burada fab-

rikalar çal›fls›n, insanlar›m›z ekmek sahibi olsun. Böl-

genin huzuru ve refah› arts›n istiyoruz” dedi.

Birçok konunun görüflüldü€ü ziyarette Van TSO Yö-

netimi taraf›ndan Baflbakan Bafldan›flman› Adnan

‹nanç’a oday› ziyaretleri ve sa€lad›klar› katk›lar an›-

s›na plaket takdim edildi. 

Başbakan Baş Danışmanı İnanç’tan Van TSO’ya ziyaret

“Van Bölgenin Umudu Olacak”

∂ Evlerde, ‹flyerlerinde vb. her

yerde güvenle kullan›lan asan-

sörlerde çelik halatlar›n afl›r›

›s›nmalar›ndan dolay› kopmala-

r›yla, asansörün zemine ani ve

h›zl› düflüflünü önlemeyi sa€la-

yan bulufl tescillendi. Konu hak-

k›nda aç›klama yapan Birhat

Tur€ut, 8.s›n›fta Teknoloji ve

Tasar›m dersleri vard›. Bu ders-

lerde Hocalar›m›z bizlere pro-

je haz›rlamam›z› ve haz›rlanan

projeler içerisinde en iyi proje-

nin TUB‹TAK Bilim Fuar›nda

sergilenece€ini söyledi. Ben-

de Emniyet Kemerli Asansör

projesini haz›rlad›m ve projem

hocam taraf›ndan kabule edildi

ve ilk prototip ürünü haz›rlad›m.

Haz›rlad›€›m proje TUB‹TAK

fuar›nda sergilendi. Proje kat›-

l›mc›lar taraf›ndan büyük ilgi

gördü. Bu ürünün patentini al-

mak için Van Ticaret ve Sanayi

Odas›ndan destek istedim. On-

larda projemin patentinin al›n-

mas› için ilgili kurumlar nezdin-

de giriflimlerde bulundular ve

her zaman yan›mda oldular.

De€erli Hocam Oktay Tunç’a ve

Van Ticaret ve Sanayi Odas›’na

teflekkür ediyorum dedi. 

Ömer Tur€ut ise bugüne ka-

dar çocuklar›m›n e€itimi için

hiçbir fleyi esirgemedim. O€lu-

mun bu projesinin kabul görme-

si ve tescillenmesi beni gurur-

land›rd› dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan› Necdet

Takva ise Oda olarak bu tür ça-

l›flmalara imza atan kardeflleri-

mizin yan›nday›z. Böylesine

önemli çal›flmalar›n hayata geç-

mesi ve günlük hayat›m›zda

kullan›lan üretimlere dönüflme-

si bizleri umutland›r›yor ve gu-

rurland›r›yor dedi.

Van TSO’dan Genç Mucide Destek

Van İpekyolu Fen Lisesi
Öğrencisi Birhat Turğut

tarafından
projelendirilen Emniyet

Kemerli Asansör Buluşu
Van Ticaret ve Sanayi

Odasının da destekleri ile
Türk Patent Enstitüsü

tarafından onaylanarak,
faydalı model olarak

kayıtlara geçti.

Başbakan Baş Danışmanı Adnan İnanç Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Van TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Abi, Şefik Eren ve
Ömer İnaç, Meclis Başkan Yardımcısı Erdal Çakar’ın hazır bulunduğu görüşmede, Van’ın sorunları konuşuldu. 
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İŞ DÜNYASINA İŞKUR DESTEKLİ İSTİHDAM ÇAĞRISI

İstihdam Konusunda
Yeni Bir Atılım Hamlesi
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu İŞKUR Hizmet
Noktası Protokol Töreni’nde
yaptığı konuşmada, devletin
istihdam konusunda çok önemli
destekleri yürürlüğe soktuğunu
vurgulayarak, bütün şirketleri bu
fırsattan yararlanmaya çağırdı. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanl›€› Türkiye ‹fl Kurumu Ge-

nel Müdürlü€ü (‹fiKUR) ile Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birli€i

(TOBB) aras›nda, Odalarda ve Borsalarda

kurulacak ‹fiKUR Hizmet Noktas› Protoko-

lü Ankara’da imzaland›. ‹mza törenine,

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o€lu, Ça-

l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Dr. Meh-

met Müezzino€lu, ‹fiKUR Genel Müdürü

Mehmet Ali Özkan ve 81 ilin ‹fiKUR il mü-

dürleri kat›ld›.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o€lu törenin

aç›fl›nda yapt›€› konuflmaya geçmiflten bu

yana özel sektöre verdi€i destekten dola-

y› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›m›z

Mehmet Müezzino€lu’na teflekkür ederek

bafllad›. Ülke olarak ola€anüstü günlerden

geçildi€ine de€inen Hisarc›kl›o€lu, “Te-

rör örgütleri ile mücadele ederken, 15

Temmuz gecesi hain darbe giriflimini

bertaraf ettik. FETÖ kaynakl› darbe giri-

fliminin sonras›nda terör örgütleri ülkemi-

ze sald›rmaya devam ettiler. Baflaramad›k-

lar›n› görünce daha da h›rç›nlaflt›lar, daha

çok sald›rd›lar. Terör örgütlerini kullana-

rak sald›ran odaklar flimdi de ülkemizi

ekonomik kriz tuza€›na düflürme telafl›na

girdiler. Geçmiflten bu yana birçok stres

testinden geçmifl Türkiye ekonomisini, zor

duruma düflürmeye çal›fl›yorlar. Buradan

çok aç›k söylüyorum. Ne yaparsan›z yap›n;

baflaramayacaks›n›z. Nas›l sald›r›rsan›z

sald›r›n, baflar›l› olamayacaks›n›z. Biz bir

oldukça, el ele, omuz omuza verdikçe bizi

yenemeyeceksiniz. Siz her sald›rd›€›n›z-

da; Türk ifl dünyas› olarak, ülkemizin ge-

lece€i için daha çok çal›flmaya söz veri-

yoruz. ‹flçi kardefllerimizle el ele, omuz

omuza daha çok çal›fl›yoruz, daha çok üre-

tiyoruz, daha çok ticaret yap›yoruz” ifade-

sini kulland›.

Ekonomide somut ad›mlar zaman›

Ekonomiyi normallefltirme ve somut ad›m-

lar atma zaman›n›n geldi€ini söyleyen

TOBB Baflkan›, “Özellikle de böyle bir dö-

nemde olumlu ifller yapmak ve Türkiye eko-

nomisinin sa€laml›€›n› hem insan›m›za

göstermek, hem de dünyaya tan›tmak,

çok daha önemli hale geldi” dedi.

Bu kapsamda, ilk olarak faiz bask›s› alt›n-

da ezilen KOB‹’lere ucuz finansman›n önü-

nü açt›klar›n› ve TOBB Nefes Kredisini bafl-

latt›klar›n› bildiren Hisarc›kl›o€lu, TOBB ve

Oda-Borsa camias› olarak, y›ll›k yüzde

9,90 faiz oran› ile KOB‹’lerin finansman ih-

tiyac›na nefes olduklar›n›n alt›n› çizdi.

Yine 2016’y› bitirmeden Çal›flma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanl›€›m›z ve ‹fiKUR ile bir-

likte “Mesleki E€itim ve ‹stihdam Seferber-

li€i” bafllatt›klar›n› bildiren Hisarc›kl›o€lu,

“Bu seferberlik, Türkiye’de kamu ile özel

sektör aras›nda gerçekleflen en büyük or-

tak çal›flma giriflimidir. Bu zamana kadar

sadece bir projede olan iflbirli€imizi, iflgü-

cü piyasas›n›n tamam›n› kapsama alacak

flekilde genifllettik. 81 ildeki Oda-Borsala-

r›m›z ve ‹fiKUR ‹l Müdürlüklerimiz h›zla bir-

likte çal›flmaya bafllad›lar. Nitelikli eleman

ihtiyac›ndaki flirketlerimizle ifl arayan kar-

defllerimizi bir araya getirdiler. Oda-Borsa-

lar›m›z ‹fiKUR il Müdürlü€ü oldu, ‹fiKUR il

müdürlükleri Oda-Borsalar›m›z oldu. ‹flgü-

cü piyasas› için el ele, omuz omuza çal›fl-

maya bafllad›” dedi.

‹stihdam konusunda yeni bir at›l›m

hamlesi

fiimdi, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

l›€›, TOBB ve ‹fiKUR olarak Türkiye ekono-

misinin istihdam dostu büyümesini daha da

güçlendirecek yeni bir at›l›m hamlesi bafl-

latt›klar›n› belirten Hisarc›kl›o€lu, art›k

oda ve borsalar›n, 81 il ve 160 ilçede, ‹fiKUR

faaliyetleri hakk›nda da iflverenleri bilgilen-

direce€ini ve tan›taca€›n› ifade etti. “Oda

ve Borsalar›m›z ‹fiKUR hizmet noktalar› ha-

İstihdam için 3 müjde
İş dünyası olarak istihdamdaki
sıkıntıları hem Başbakana hem
de Bakana ilettiklerini bildiren
Hisarcıklıoğlu, hükümetin de iş
dünyasından gelen sıkıntıları ve
çözüm önerilerini hızla hayata
geçirdiğine dikkat çekti. 
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line gelecek. Oda ve Borsalar›m›zda ‹fi-

KUR’un ifl ve meslek dan›flmanlar› görev ya-

pacak. Böylece hizmeti iflverenin ve iflsizin

aya€›na götürmüfl olaca€›z. Ankara’dan ve

merkezden çare arama dönemi kapana-

cak, yerelden çözümler h›z kazanacak” di-

yen Hisarc›kl›o€lu, imzalayacaklar› proto-

kolün bu konuya iliflkin oldu€unu anlatt›.

TOBB Baflkan›, “SGK ‹l Müdürlerimizden de

bir ricam var. ‹fl dünyas›na, KOB‹’lerimize

istihdam teflvikleri konusunda rehber olun.

Yararlanabilecekleri halde yararlanma-

d›klar› istihdam teflviklerinde onlara yol

gösterin. Böylelikle bakanl›€›m›z›n tasarla-

d›€› politikalar amac›na ulaflm›fl olsun, ifl

dünyas›n›n yaras›na merhem olsun” diye ko-

nufltu.

‹stihdam için 3 müjde

‹fl dünyas› olarak istihdamdaki s›k›nt›la-

r› hem Baflbakana hem de Bakana ilettik-

lerini bildiren Hisarc›kl›o€lu, hükümetin de

ifl dünyas›ndan gelen s›k›nt›lar› ve çözüm

önerilerini h›zla hayata geçirdi€ine

dikkat çekti. Hisarc›kl›o€lu flöyle

konufltu: “Bak›n Baflbakan›m›z

2 Aral›k’taki EKK’da aç›klad›.

‹stihdam için 3 müjde verdi.

Aral›k 2016 ve Ocak-fiubat

2017 aylar›nda ödenmesi

gereken SGK primleri faiz-

siz olarak Ekim-Kas›m-Ara-

l›k 2017’ye ötelenecek. Orta

ve yüksek teknolojili sektörler-

de yeni istihdam sa€layacak ifl-

verenlere bir y›l boyunca asgari üc-

retin yar›s›, ikinci y›lda ise yüzde 25'i ka-

dar destek verilecek. Baflta ‹flbafl› E€itim

Program› olmak üzere ‹fiKUR programlar›

ile 500 bin kifli özel sektörde istihdam edi-

lecek.

fiimdi ifl dünyas› olarak bizim üzerimize

düflen nedir? Ülkemizin gelece€ine daha

çok yat›r›m yapmakt›r. Burada tüm ifl dün-

yas›na sesleniyorum. Devletimiz, Çal›flma

ve Sosyal Güvenlik Bakanl›€›m›z ‹fiKUR ve

SGK, özel sektöre bu kadar destek verir-

ken, özel sektörün önünü açarken, biz de

elimizi tafl›n alt›na koyal›m. Ve buradan ifl

dünyas›na, üyelerimize bir ça€r› da bulu-

nuyorum. ‘Türkiye’nin gelece€ine sen de

bir istihdam sa€la’ diyorum. Bunu da imkâ-

n›n ölçüsünde sa€la. ‹mkân›n k›s›tl›ysa 1 is-

tihdam sa€la, imkân›n varsa 10 istihdam,

100 istihdam sa€la.

‹fiKUR ifle alaca€›n kiflinin maafl›n› ödüyor,

sigortas›n› yap›yor. Sana hiçbir maliyeti yok.

Gel; iflsiz bir kardeflime istihdam sa€la, ek-

me€ini paylafl onunla. Program sonunda bu

kifliyi istihdam etmeye devam edersen,

SGK iflveren pay›n› ‹fiKUR ödüyor yine. Yani

‹fiKUR, senin istihdam üzerindeki yükünü

azalt›yor. Bak›n baban›n o€luna yapmaya-

ca€›n› ‹fiKUR, özel sektörümüze yap›yor.

Bize de bundan yararlanmak düfler.

fiimdi üyelerimize, KOB‹’lerimize diyorum

ki; hangi tür çal›flana ihtiyac›n varsa, gel üye

oldu€un Oda-Borsadaki ‹fiKUR Hizmet

noktas›na; ihtiyac›n› söyle.

Gerisini merak etme. Biz

ihtiyac›n olan nitelik-

li eleman› bulup

sana getirece€iz.

Birazdan ‹fiKUR

Genel Müdürü-

müz ‹fiKUR’un ifl

dünyas›na yöne-

lik haz›rlad›€› tüm

bu programlar› de-

tayl›ca anlatacak. Ba-

s›n mensuplar›ndan ri-

cam, lütfen siz de bunlar›

duyurun. Daha çok flirket, daha çok

KOB‹ bundan yararlans›n.”

‹nflallah istihdam dostu bu büyüme poli-

tikalar›yla Türkiye’yi daha parlak bir gele-

ce€in bekledi€ini dile getiren Hisarc›kl›-

o€lu, dün Türkiye’ye yat›r›m yapanlar›n ka-

zand›€›n›, bugün de, yar›n da yine Türki-

ye’ye yat›r›m yapanlar›n kazanaca€›n› söz-

lerine ekledi.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›

Müezzino€lu

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Meh-

met Müezzino€lu ise konuflmas›nda, Tür-

kiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan

aç›klanan Ekim 2016'ya ait iflsizlik oran›na

iliflkin, "Bunu en k›sa zamanda bizim yüz-

de 10'lar›n alt›na indirememifl olmam›z, hep

birlikte bizim eksi€imiz veya kendimizi gü-

vene almak düflüncemiz olur. Ülkenin dina-

miklerini çok daha güçlü hale getiremez-

sek, kendimizi de güvene alm›fl olamay›z."

de€erlendirmesinde bulundu.

"Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" s›n›fta olan

ifllerde engelli istihdam›nda yaflanan zor-

luklar›n fark›nda olduklar›n› vurgulayan Mü-

ezzino€lu, "Engelli çal›flt›rmada yaflanan

zorluklar› yeni projelerle farkl› boyutlara ta-

fl›may› hedefliyoruz. Çünkü, 'Kanunu koy-

duk ne pahas›na olursa olsun yapacaks›n›z,

yoksa cezay› keseriz.' diyerek alaca€›m›z

mesafe çok s›n›rl›. Tekstilde yaln›zca en-

gellilerin çal›flt›€› fabrikalar›

ve üretim merkezlerini

kurarak engelli istih-

dam›n›n gerekli

oranlar›n› yakala-

mal›y›z." diye ko-

nufltu.

Müzezzino€lu,

Çal›flma Hayat›n-

da Milli Seferber-

lik Program›'n›n ilk

etkinli€ini önceki haf-

ta Konya'da yapt›klar›n›

an›msatarak, bu kapsamda ifl-

çisinden iflverenine, sendikas›ndan sivil

toplum kuruluflu temsilcisine kadar farkl›

kesimlerin görüfl ve önerilerini dinledikle-

rini aktard›.

Söz konusu program›n geçen hafta cuma

günü 10 ilde daha yap›ld›€›na iflaret eden

Bakan Müezzino€lu, 81 ilin tamam›nda

toplumun farkl› kesimleriyle bir araya ge-

leceklerini bildirdi.

Yeni mezunun ücretinin yar›s› devletten

Müezzino€lu, iflsizlikle mücadelede iflve-

renlerin art› istihdam›n›n büyük öneme sa-

hip oldu€unu ifade ederek, özellikle üniver-

siteden yeni mezun olanlar›n istihdam

edilmesi halinde bir y›l boyunca bu çal›flan-

lar›n ücretinin yüzde 50'sini destekleyecek-

lerini vurgulad›.

Türkiye'de her yafltan 1 milyon 250 bin

gencin istihdam bekledi€ini anlatan Müez-

zino€lu, flöyle konufltu:

"Bugünkü rakamlara bakt›€›m›zda iflsiz-

lik oran›nda yine art›fl var. Oran yüzde 11,8

oldu. Bunu en k›sa zamanda bizim yüzde

10'lar›n alt›na indirememifl olmam›z, hep

birlikte bizim eksi€imiz veya kendimizi gü-

vene almak düflüncemiz olur. Ülkenin di-

namiklerini çok daha güçlü hale getire-

mezsek kendimizi de güvene alm›fl olama-

y›z. O nedenle çok daha güçlü dinamikler

için daha cesur, daha özgüvenli ad›mlar

atmal›y›z. TOBB Baflkan›m›z›n dedi€i gibi

'Bu millete inan ve güvenen mutlaka

kazan›r.' Bak›n siyasette de mille-

te inan hep kazand›, kazanma-

ya da devam ediyor ama

millete inanmayan veya mil-

letten korkan kaybediyor,

kaybetmeye de devam

ediyor. Bu millete daha

çok güvenmek ve daha

güçlü ad›mlar› atmak hem

milli ve yerlidir hem de flehit-

lere borcumuzdur."

Üniversite mezunu gençlerin

yaklafl›k yüzde 30'unun ifl aramad›€›na

dikkati çeken Müezzino€lu, "Bu grupla il-

gili çal›flma yap›lmas› talimat›n› verdim.

Neden istihdama girmek istemiyorlar,

bunu araflt›ral›m istedim. Bu gençler,

bu milletin okulunda okudular ve bu mil-

letin yar›nlar›na katk› sunabilecek birikim

ve yafltalar. Onlardan istifade etmek bi-

zim görevimiz. Bu davran›fl›n sebebini bu-

lup, gerekirse buna göre farkl› projeler

üretmeliyiz. Daha özgür, daha giriflimci

ve daha esnek projeler üretmeliyiz."

dedi.

"‹fiKUR elinden geleni yap›yor"

‹fiKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali

Özkan da iflsizlik dünyan›n en önemli sorun-

lar›ndan biri oldu€unu, bu sorunun çözümü-

nün toplumun her kesimin ifl birli€iyle

sa€lanabilece€ini kaydetti.

‹mzalanan protokol ile istihdam art›fl›n› he-

deflediklerine iflaret eden Özkan, TOBB ile

ifl birli€i kapsam›nda 252 noktada hizme-

ti vatandafl›n aya€›na götüreceklerini bil-

dirdi.

‹fiKUR'un ifl ve meslek dan›flmalar›yla is-

tihdam›n art›r›lmas› için elinden geleni

yapt›€›n› belirten Özkan, iflverenler bafl-

ta olmak üzere, toplumun her kesiminin de

elini tafl›n alt›na koymas› gerekti€ini vur-

gulad›.

Konuflmalar›n ard›ndan, "Oda ve Borsa-

larda ‹fiKUR Hizmet Noktas› Kurulmas› Pro-

tokolü" Bakan Müezzino€lu ve TOBB Bafl-

kan› Rifat Hisarc›kl›o€lu taraf›ndan imza-

land›.

Protokolün imza törenine, Çal›flma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanl›€› Müsteflar› Ahmet

Erdem, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Baflkan Yard›mc›s› Cevdet Ceylan ve ilgi-

liler kat›ld›.

Müezzinoğlu
“Bugünkü rakamlara
baktığımızda işsizlik

oranında yine artış var.
Oran yüzde 11,8 oldu.
Bunu en kısa zamanda

bizim yüzde 10'ların
altına indirememiş

olmamız, hep birlikte
bizim eksiğimiz.”

Hisarcıklıoğlu 
“TOBB ve İŞKUR olarak
Türkiye ekonomisinin

istihdam dostu büyümesini
daha da güçlendirecek yeni

bir atılım hamlesi
başlattıklarını belirten

Hisarcıklıoğlu, artık oda ve
borsaların, 81 il ve 160 ilçede,
İŞKUR faaliyetleri hakkında da
işverenleri bilgilendireceğini

ve tanıtacağını
ifade etti.



Yeni göç dalgalar› flehrin farkl› kültür ve

etnik gruplarla renklenmesini sa€la-

m›flt›r.Tüm bu etnik ve kültürel kar›fl›ma ra€men,

Toronto hala tam bir Kanada flehri olma özelli€i-

ni de kaybetmemifltir.

Toronto’da dünyan›n birçok yerinden gelmifl

olan 5 milyonun üzerinde insan yaflamaktad›r ve

bu insanlar Toronto’yu tart›flmas›z en renkli ve

çok kültürlüflehir haline getirmektedir. Ayn› za-

manda Kuzey Amerika’n›n en temiz ve en güven-

li flehirlerinden birisidir. “Toronto” Kanadal› Hu-

ron Yerlileri’nin dilinde “buluflma yeri” anlam›na

gelir. Bu isimden daha uygun bir isim olamazd›

çünkü burada hiç kimse uzun süre yabanc› ola-

rak kalamaz.

Kanada’n›n en büyük flehri oldukça canl› ve ya-

flam doludur. Toronto’yu keflfetmek için zaman

ay›rmal›s›n›z çünkü bu flehirde herkes için bir

fleyler mutlaka vard›r. Do€asever misiniz? Öyley-

se Ontario Gölü’ne ya da meflhur hayvanat bah-

çesine gidin! Sanat ve kültürle ilgiliyseniz sizi

memnun edecek Art Gallery of Ontario ve Fort

York dahil çok sayda müze ve galeri bulunmak-

ta.

Toronto’nun ünü güvenli, temiz, sakin bir flehir

olmas›ndan ve uluslararas› bir nüfusu olmas›n-

dan gelir. Tiyatro, müzik ve kültür bak›m›ndan

zengin, kozmopolit bir flehirdir. Yurt d›fl›nda bi-

linen baz› yerleri flunlard›r; Ontario Bilim Merke-

zi, Royal Ontario Müzesi, Ontario Sanat Galerisi,

Roy Thampson Hall, O’Keafe Centre, Royal Ale-

xander Tiyatrosu, Kanada Harikalar Diyar›, The

McMichael Collection, Ontario Place ve Ulusal

Kanada Sergisi.

Toronto, her bölgesinde özgün dükkânlar ba-

r›nd›ran bir flehir. ‹ndirimler ise belli günlere s›-

k›flt›r›lm›fl de€il. fiehrin kozmopolit yap›s› al›flve-

rifl alan›nda da güzel bir flekilde karfl›m›za ç›k›-

yor.

Dünyan›n en uzun soka€› olarak Guiness Rekor-

lar Kitab›’na girmifl Yonge Street,al›flverifl için To-

ronto’da bir numaral› bölge. Kendine güvenen-

ler yürüyerek gezebilir fakat metroyla direkt al›fl-

verifl mekânlar›n›n yo€un oldu€u bölgelere

geçmek daha mant›kl› olacakt›r.

Toronto, kozmopolit yap›s›n› yemek kültürüne

de yans›tan bir kent. Hem Hint hem Yunan hem

de Uzakdo€u mutfaklar›ndan yemekleri ayn› cad-

de üzerindeki restoranlarda bile bulabilirsiniz!

Kente Ulafl›m

Toronto, önemli bir ulafl›m merkezi oldu€u

için flehre dünyan›n dört bir yan›ndaki büyük fle-

hirlere direkt uçufllarla gelmek mümkün.

Kente ulafl›m için 4 havaliman› ve bir tren gar›

ve otobüs terminali bulunuyor.

Kent ‹çi Ulafl›m

Toronto’nun ulafl›m› Kuzey Amerika’da New

York ve Mexico City’den sonra en çok kullan›lan

3. sistem.  Ulafl›m a€›, troleybüs, metro, otobüs ve

yar› metro denilen Scarborough h›zl› transit hat-

t›n› içeriyor.

Toronto büyük bir flehir ve yollar› da çok uzun

olacak flekilde dizayn edilmifl. Dolay›s›yla özel-

likle troleybüs zaman zaman uzun bekleme sü-

relerine sahip olsa da flehrin en çok kullan›lan ula-

fl›m araçlar›ndan biri.

Bütün ulafl›m araçlar›nda bir bilet 3$. Fakat met-

ro için jeton makinelerinden al›nan jeton 2.5$. fie-

hirdeki uzun süreli kal›fllarda haftal›k(36$) ve ay-

l›k (121$) biletler çok daha ekonomik olacakt›r.

Toronto e€lence hayat›yla da Kuzey Amerika’n›n

önde gelen flehirlerinden biri… fiehrin e€lence

mekânlar›n›n yo€unlaflt›€› iki bölge var: Clubland

ve Queen Street West’de bulunan Fashion District.

Clubland; Bathurst, Queen, Simcoe ve Front adl›

sokaklarla çevrili bir bölge. Hemen her noktas›n-

da her keseye uygun pub ve barlar bulunuyor.

Richmond ve Adelaide sokaklar› ise en yo€un k›-

s›mlar› olarak biliniyor. 

Tehlikeler

Toronto, tüm Kuzey Amerika içinde en güven-

li flehirlerden biri. Suç oran› oldukça düflük. Fa-

kat yine de dikkat etmeniz gereken birkaç fley

yok de€il.

Toronto’da araç h›rs›zl›€› Amerika’n›n efl de€er

flehirlerindeki kadar görülüyor. Gece geç saat-

lerde özellikle e€lence mekân› kapanma saatle-

rinde zaman zaman kavgalar olabiliyor. Ayr›ca To-

ronto en çok evsiz insan›n yaflad›€› flehirler lis-

tesinde üst s›ralarda. Bunun sebebi ise baz› hal-

ka aç›k mekânlarda insanlar› rahats›z etmedik-

leri sürece kalmalar›na ve yatmalar›na izin veril-

mesi. Para isteyenler evsizleri kibarca reddeder-

seniz sorun olmuyor. E€er ›srarc› birilerine denk

gelirseniz en yak›ndaki güvenlik personelin-

den yard›m istenmeli.

K›fl›n buzlanma ve don olaylar› da s›k görülüyor.

fiehir merkezinin alt›ndaki al›flverifl dükkânlar›-

n› da içeren yeralt› tünel-yollar› yerel halk taraf›n-

dan özellikle hava muhalefetinden korunmak için

tercih ediliyor.

Gece geç saatlerde bulunurken dikkatli olun-

mas› gereken bölgeler flöyle; Crescent Town, Re-

gent Park, Alexandra Park, Moss Park, Lawren-

ce Heights, Malvern, Dorset Park, Weston-Mount

Dennis.

Kaynak: www.uzakrota.com
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Toronto dünyada en çok kültürü bir arada barındıran şehirlerden biridir.
Nüfusunun neredeyse yarısı Kanada’nın dışında doğmuştur.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

Dünyanın En Yaşanılası Şehri:

“Toronto”

YAPMADAN DÖNME

Kenti yürüyün

Bir flehri tam olarak anlaman›n, yaflaman›n

yolu yürümekten geçer. fiehir merkezinden

bafllayarak çok az toplu tafl›ma araçlar› yar-

d›m› kullanarak flehri tan›!

Plajlar›n tad›n› ç›kar›n

Ontario gölü boyunca üç ayr› bölümü bu-

lunan plajlar›n tad›n› ç›kar!

Distillery District’i keflfedin

Bir dönem bu co€rafyan›n en büyük alkol

distilasyon merkezi bu flehirdi. fiu an ise Dis-

tillery District’de birçok güzel cafe, bar ve

sanat galerisi bulunuyor. Mutlaka görün.

Vapura binin

Toronto’nun flehre uzaktan bakabilece€i-

niz güzel adalar›n› gezin.  Vapurlar Bay Stre-

et’ten kalk›yor.

Tiyatroya gidin

fiehirde her bütçe ve zevk için tiyatro sa-

lonlar› ve oyunlar› bulmak mümkün. Mutla-

ka görülmeli!

Mahalle turuna ç›k›n

Chinatown, Koreatown, Little Italy, Portugal

Village, Little India gibi flehrin etnik çeflitli-

li€ini yaflayabilece€in mahalleleri gez, fark-

l› kültürlere özgü yiyecek ve içecekleri

dene!

Parka gidin

Kanada’da Wonderland ad›nda flehrin 20

km. kuzeyinde harika bir park var. fiehir at-

mosferinden s›k›lanlara harika alternatif-

ler bar›nd›r›yor. Denenmeli!

Bisiklete binin

The Lakefront ve Harbourfront’da bisiklet-

le dolafl!
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VAN TSO Başkanı Necdet Takva Van Tekstil Kentte üretim yapan yatırımcıları ziyaret etti.

Tekstil Kent’e Sahip Çıkalım

∂ VAN TSO Baflkan› Necdet Takva berabe-

rindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte

Van Tekstil Kentte üretim yapan yat›r›mc›lar›

ziyaret etti. ‹lk olarak üretim yap›lan fabrika-

lar› dolaflan gerek çal›flanlar gerekse de ya-

t›r›mc› firma sahipleri sohbet eden Takva ve

yönetim kurulu üyeleri daha sonra firma yet-

kilileri bir araya gelerek, sorun ve s›k›nt›lar›-

n› yerinde dinledi. Zor flartlar alt›nda üretim

yapmaya çal›flan firma sahipleri yol, elektrik,

ulafl›m gibi s›k›nt›lar içerisinde çal›flt›klar›n›

dile getirdiler. Yaflanan sorunlarla ilgili bilgi-

ler ald›ktan sonra aç›klamalarda bulunan VAN

TSO Baflkan› Necdet Takva,  Fuar kongre mer-

kezi, müze ve tekstil kent gibi yat›r›mlar›n pro-

jelerinin sahiplenmesi gerekti€ini belirtti.

Takva, “Tekstil kentte kümelenmifl ifl merkez-

leridir, üretim merkezidir ve istihdama çok bü-

yük katk›lar sunmaktad›r. Burada yat›r›mc›lar-

dan ald›€›m›z bilgiler do€rultusunda baz› so-

runlar›n oldu€u görülmektedir. Bu sorunlar›n

en k›sa sürede çözülmesi gerekmektedir. Biz

bu konuda üzerimize düflen görevi yapmaya

haz›r›z. Güçlü bir yönetim anlay›fl› ile Tekstil-

kenti sahiplenmemiz laz›m. ” dedi. 

“B‹Z SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ”

Tekstilkentin sahiplenmesi sadece  DA-

KA’ya b›rak›lmamal›, Kalk›nma Ajans› yat›r›-

m›n bütçesini verir ihalesini yapar ve yat›r›-

m›n inflaat›n› tamamlar. Sonras› için güçlü bir

yönetim kurularak bu yat›r›m amac›na uygun

flekilde sürdürülebilir k›l›nmal›d›r. Bu güç-

lü Yönetimden kas›t Ticaret ve Sanayi Oda-

s›, ‹lgili di€er kurumlar ve yat›r›mc›lard›r. O

yüzden sizlerin bu anlamda bir müteflebbis

heyet oluflturup, sizin derne€inizin, Ticaret

ve Sanayi Odas›n›n içinde oldu€u bir orga-

nizasyon bu ifli sevk ve idare etmesi laz›m.

Kalk›nma Ajans› yat›r›m›n tamamlanmas›n-

dan sonraki süreci yürütmez, keza beledi-

yelerde öyle iflte bunlar› karfl›layacak bir or-

ganizasyona ihtiyaç var. Kümelenmifl bütün

organizasyonlar›n bir üst yönetimi bulunmak-

tad›r. Bu yönetimler buralar›n sorunlar› ile il-

gilenmekte ve çözüm üretmeye çal›flmakta-

d›rlar. Mesela OSB,  ‹fiGEM gibi kümelen-

mifl bölgelerin birer yönetimleri mevcut ve

sorunlar›n çözümü konusunda çaba sarf et-

mektedirler. Buralarda sorun yok mu var,

ama en az›ndan bu sorunlar›n çözümüne yö-

nelik muhatap kabul edilecek birer yöneti-

me sahipler iflte Tekstilkentin de bu flekil-

de yönetilmesi laz›m, ifadelerini kulland›. 

“SORUNLAR ÇÖZÜLEB‹L‹R”

Takva; Biz en bafl›ndan diyoruz ki bir yat›-

r›m yap›lm›fl ve bu yat›r›m›n baflar›ya ulafl-

mas› için Ticaret ve Sanayi Odas› olarak biz-

lere ne görev verirlerse almaya haz›r›z.

Bize deseler ki ticaret odas› bir heyet yap›n

orada bekçilik edin deseler,  gelip yapar›z.

Sorunlar›n görmezden gelinmesini do€ru

bulmuyorum, kald› ki hepsi k›sa zamanda çö-

zülebilecek sorunlard›r.” fleklinde ifadeler

kulland›. 

Yap›lan konuflman›n ard›ndan yat›r›mc› fir-

malara VAN TSO Baflkan› Necdet Takva ta-

raf›ndan teflekkür plaketleri ve üyelik bel-

gelerinin verilmesi ile ziyaret son buldu.

Van TSO Tekstil Kent Ziyaretine Meclis Bafl-

kan› Hüseyin Günefl, Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Yard›mc›s› Yavuz Karaman, Yönetim

Kurulu Üyeleri  fiefik Eren, Metin Abi, Diya-

eddin Alt›ndal, Murat Beyaz kat›ld›. 

S
icil aff›, 2017 y›l›nda bankalara

borçlu olan yüz binlerce kifliye

avantaj sa€layacak. Bankalara

olan borçlar›n› ödeyememeleri ne-

deniyle kredi ifllemlerinde prob-

lem çeken özel ve tüzel kiflilikler si-

cil aff› ile birlikte kara listeden ç›k-

ma flans› yakalayacak. 1 milyon 500

bin esnaf›n kara listeden ç›kmas›n›n

beklendi€i bu f›rsat için süreç, Res-

mi Gazete'de yay›mlanmas› sonras›

bafllam›fl oldu. Peki, sicil aff› için kim-

ler baflvuruda bulunabilecek? ‹flte,

detayl› bilgiler

Ad›n› kara listeden ç›karmak iste-

yenlerin bekledi€i haber dün geldi,

geçti€imiz haftada TBMM'nin onay›n-

dan geçen sicil aff› düzenlemesi

Resmi Gazete de yay›mland›. Sicil af-

f›yla Türkiye Bankalar Birli€i Risk

Merkezine bildirilen kifliler ve kre-

di müflterileri, söz konusu borçlar›-

n› düzenlemenin yürürlü€e girdi€i

tarihten itibaren 6 ay içinde tamam›-

n› ödemeleri veya yeniden yap›lan-

d›rmalar› halinde geçmifl ödeme

performanslar›na iliflkin olumsuz

kay›tlar dikkate al›nmayabilecek. 

Emekli Sand›€› Kanunu ile Baz› Ka-

nun ve Kanun Hükmünde Kararna-

melerde De€ifliklik Yap›lmas›na Dair

Kanunun en önemli maddelerinden

biri olan sicil aff›yla kredi kart› , kre-

di, çek, senet borçlar›n› 6 ay içinde

ödeyenlerin yan› s›ra borçlar›n› yap›-

land›ranlar da Bankalar Birli€inin

'kara listesinden' kurtulmufl olacak.

Bugün itibariyle Resmi Gazete’de

de yay›mlanan de€ifliklikle, kulland›-

€› nakdi ve gayrinakdi kredilerinin

anapara, faiz veya ferilerine iliflkin

ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel

kiflilerin; ticari faaliyette bulunan ve

bulunmayan gerçek kiflilerin ve kre-

di müflterilerinin karfl›l›ks›z ç›kan

çek, protesto edilmifl senet, kredi kar-

t› ve di€er kredi borçlar›n› zaman›n-

da ödeyemedikleri için Türkiye Ban-

kalar Birli€i Risk Merkezine bildirilen

kifliler ve kredi müflterileri, söz konu-

su borçlar›n› düzenlemenin yürürlü-

€e girdi€i tarihten itibaren 6 ay için-

de tamam›n› ödemeleri veya yeniden

yap›land›rmalar› halinde geçmifl öde-

me performanslar›na iliflkin olum-

suz kay›tlar dikkate al›nmayabile-

cek. Kredi kurulufllar› ve finansal

kurulufllar›n bu kapsamda mevcut

kredileri yeniden yap›land›rmas›

veya yeni kredi kulland›r›lmas›, bu ku-

rulufllara hukuki ve cezai sorumluluk

do€urmayacak.

1.5 Milyon Esnaf Yararlanacak

Gümrük ve Ticaret Bakan› Bülent

Tüfenkci, düzenlemeyle iflletme sa-

hiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni

kredi imkan› bulacaklar›n›, bu iv-

meyle yeni ifl yeri açabileceklerini

söylemiflti.

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

VAN TSO Başkanı Necdet Takva, Van’ın 3 önemli projesinin sahiplenmesi gerektiğini
belirtti. Bunların fuar kongre merkezi, müze ve tekstil kent olduğunu ifade etti.

Burayı sahiplenmenin DAKA’nın işi olmadığını da
vurgulayan Necdet Takva, “Kalkınma ajansı
ihalesini yapar, şunu yapar ortada kalır. Özel
idareler Van’da zaten yok. Belediye deseniz bu işi
yürütemez çünkü onların işi değil. O yüzden sizlerin
bu anlamda bir müteşebbis heyet oluşturup, sizin
derneğinizin ve ticaret odasının da içinde olduğu bir
organizasyon bu işi sevk ve idare etmesi lazım.
Yoksa ne sosyal tesisleriniz istediğiniz düzeyle bir
performans gösterebilir çalışabilir, ne altyapı
sorunlarınız karşılanabilir. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) sicil
affından yararlanmak
isteyenlerin borçlarını 27 Temmuz
2017 tarihine kadar ya tamamen
ödemesini ya da yapılandırması
gerektiğini duyurdu.

Sicil Affı İçin Son Tarih 27 Temmuz
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VEZ‹RPARMA⁄I
Vizyon Tarihi: 25 Ocak 2017

Yap›m›: 2017 - Türkiye

Tür: Komedi

Yönetmen: Mahsun K›rm›z›gül

Oyuncular: Mahsun K›rm›z›gül,  Peker

Aç›kal›n, Ali Sürmeli,  Selim Bayraktar,

Orçun Kaptan

Senaryo: Mahsun K›rm›z›gül

Yap›mc›: Mahsun K›rm›z›gül, Murat Tokat

F‹LM ÖZET‹:

3 kat›ya yay›lm›fl, farkl› co€rafyalardan ve

farkl› kültürlerden insanlar› tebaas› olarak

bünyesinde bar›nd›ran Osmanl› ‹mparatorlu-

€u uzun y›llard›r bitmeyen savafllardan yeni bir

tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir ya-

n›ndan eli silah tutan erkekler asker olarak or-

duya al›n›r. ‹mparatorlu€un 5 ayr› bölgesinden

yola ç›kan, farkl› kültürlere ait hamallar sava-

fla giden bu ordunun neferleri olacakt›rlar...

Filmin yönetmenli€ini ve senaryosunu Mahsun

K›rm›z›gül üstlenirken filmin yap›mc›l›€› ise Bo-

yut Film'e ait. Oldukça kalabal›k bir oyuncu

kadrosunun yer ald›€› yap›mda baflrol yine

Mahsun K›rm›z›gül'e aitken, kendisine Ali Sür-

meli, Selim Bayraktar, Peker Aç›kal›n, Orçun

Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Y›l-

d›z, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri

Alço ,Muhammed Cangören, Hayrettin Ka-

rao€uz, Yasemin Yalç›n, Gülben Ergen, Ece

Uslu, Derya fiensoy, Meral Çetinkaya, Aydan

Burhan, Güner Özkul Fatofl Seymen,Suna Se-

len ve Defne Yaln›z'dan oluflan oldukça kala-

bal›k bir oyuncu kadrosu efllik ediyor.

F‹LM ÖZET‹:

Avalon adl› uzay gemisi, Homestead II ad›nda

çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kifliyi gö-

türmek üzere, 120 y›l sürecek bir yolculuk yap-

maktad›r. Giden kifliler bu yolculuk sonunda

sa€l›kl› bir flekilde hayatlar›na devam edebil-

mek için özel tasarlanm›fl "uyku kapsüllerinde"

uyutulmaktad›rlar. Ancak yaflanan teknik bir so-

run nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt)

ve yazar Aurora Dunn'›n (Jennifer Lawrence)

kapsülleri olmas› gerekenden önce aç›l›r. Ge-

mide bir bafllar›na kalan ikilinin önünde, hala

90 y›ll›k bir yol bulunmaktad›r.

K
ita
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&

Ti
ya

tr
o K‹TAP ÖZET‹:

1926 y›l›n›n o hüzünlü sonbahar›. Os-

manl› ‹mparatorlu€u y›k›lm›fl, genç

cumhuriyet ayaklar›n›n üzerinde durma-

ya çal›fl›yor. O büyük altüst oluflun için-

de bir adam: 

fiehsuvar Sami… Bir zamanlar›n ‹t-

tihat ve Terakki fedaisi, flimdilerin

yorgun komitac›s›. fiehsuvar Sa-

mi'nin etraf›nda dönen amans›z

bir entrika. Bir yanda kaybetti€i

ama hiçbir zaman yüre€inden ç›-

kartamad›€› sevgilisi Ester, öte

yanda yaflan›lan tarihsel bozgun…

Kaybedilen bir ülke, kaybedilen bir

flehir, kaybedilen bir hayat. Ve ak-

l›nda hep ayn› soru: 

Devlet mi kutsald›r, yoksa insan

m›? 

"Ölüm, flehirlerimizi kaybetmekle

bafllar." Kim söylemiflti bu cümleyi

hat›rlam›yorum, ne yaz›k ki do€ru…

Do€ru, lakin eksik. Ölüm, flehirleri-

mizi kaybetmekle bafllar, vatan›m›-

z› kaybetmekle neticelenir.

Sahi nedir vatan? Bir toprak parças›

m›, uçsuz bucaks›z denizler, derin göl-

ler, yalç›n da€lar, verimli ovalar, yem-

yeflil ormanlar, kalabal›k flehirler, ten-

ha köyler mi? Hay›r, bütün bunlar›n öte-

sinde bir anlam tafl›r vatan. Ne sadece

toprak parças›, ne su havzalar›, ne

a€aç silsilesi… Annemizin flefkati, baba-

m›z›n saçlar›na düflen ak, ilk aflk›m›z,

do€an çocu€umuz, dedelerimizin me-

zarlar›d›r vatan… 

ELVEDA GÜZEL VATANIM
YAZAR: AHMET ÜM‹T

YAYIN EV‹: EVEREST YAYINLARI

OYUNUN KONUSU:

Ya da daha “toplumcu gerçekçi” bir an-

lat›mla flöyle de diyebiliriz: ‘‹ki düflenin kir-

li bir gecede kayboluflu’, oyun: Brezilyan›n,

yaflamak için insanlar›n k›yas›ya bir çat›fl-

ma ve didiflme içinde oldu€u, sömürüldü-

€ü, ezildi€i yoksul bir bölgesinde ge-

çen, iki iflçinin hayat›ndan son birkaç günü,

bir ‘yüksek final’i anlat›r.  

Paco’nun m›z›ka çalmay› ö€renmeye

çal›flmas› yani sanat›n bir ucundan tutarak

hayat›na yön verme çabas›; Tonho’nun da;

düzgün bir çift ayakkab›s› olsa, yaflam›n›

nas›l de€ifltirebilece€inin hayallerini kur-

mas›, flimdi bize romantik bile gelebilir.

Ama onlar›n geleceklerini flekillendir-

mek için ihtiyaçlar› olan bu az›c›k para

bile, hamall›k yapmalar›na ra€men, cep-

lerine hiç girmedi.  

UZAY YOLCULARI
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yap›m›: 2016 - ABD

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Macera

Süre: 116 Dak.

Yönetmen: Morten Tyldum

Oyuncular: Chris Pratt, Jennifer Lawrence,

Michael Sheen, Laurence Fishburne,

Aurora Perrineau

Senaryo: Jon Spaihts

Yap›mc›: Neal H. Moritz ,  Stephen Hamel

GÖSTER‹M YER‹: VAN DEVLET T‹YATROSU

T‹YATRO

GECE O KADAR K‹RL‹YD‹ K‹
‹K‹S‹ DE KAYBOLDULAR

Yazar: 
Plinio MARCOS 

Çeviri: 
Orhan GÜNER

Yönetmen: 
Ferdi 

DEĞİRMENCİOĞLU
Yard. Yönetmen: 
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Reji Asistanı:

Gülbahar BOZKURT
Dekor- Kostüm:
Sertel ÇETİNER

Işık: İlhan ORHAN
Dramaturg: 
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Çengel Bulmaca

Bulmacanın
Çözümü

Ay›n Sözü

Mevlana

Kusur bulmak için bakma birine,
bulmak için bakarsan bulursun.
Kusuru örtmeyi marifet edin !

işte o zaman kusursuz olursun. 
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Müslüman 

olmayanları

n tapınağı

Mahiye Meyve kurusu
Nüym

Bük

Japon yazı 

sistemi
Bağış yapma

Bir erkek 

ismi

Kaon 

Simgesi

Salınım,Dans

Fazıl Hüsnü 

Dağlarca’nın 

bir şiir kitabı

Eski dilde on 
sayısı

Kırmızı
Beyaz

��		
Fasıla

Su taşkını

Bir Çıkarmanın 

sonucu

Fırtına sonuçu 

kumda oluşan 

kum tepeciği

Ayak 

Değmemiş 

Ak Toprak

Vesaire

Od, Sevi
Ünlü osmanlı 

tarihçisi

Kurallara 

bağlı resim 

çizen

Magma

Bir nota
Akis Magz Avcı üzümü
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Sinema 

oyuncusu 

"Bulut…."

Selc

Yıldırım

Argon 

simgesi

Tavlada üç

Lahza
Yapma, etme

Kilolitre
Gana'nın 
başkenti

İyi, hoş
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Çin 

felsefesinde 

bir ilke

Avuç içi
Yapı toprağı

Valide

Bazen, 

batsat

Tabaka

Japona'daki 
dört çiçek 

düzenleme 
okulundan biri

Kripton 

simgesi

İridyum'un 

simgesi

Kiloamper

Avrupa 

Birliği

Bir sayı
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Gelin çiçeği Bağış yapma
Kısaca 

numara

Maddenin 

Temel Birimi�

Merdiven 

korkuluğu

∂ Özellikle Apple’›n AirPods‘u piya-

saya sürmesinin ard›ndan tamamen

kablosuz kulakl›klar teknoloji gün-

deminde kendine iyiden iyiye yer

bulmaya bafllad›. Bu türdeki kulakl›k-

lar bir süredir mevcuttu ancak art›k

eskisinden daha çok karfl›m›za ç›k›-

yor. 

Daha önce Kickstarter’da yeterli

deste€i bularak tamamen kablosuz ilk

kulakl›€› M-1’i sat›fla sunan Earin

isimli firma, flimdi de M-2 isimli

yeni kulakl›€›n› tan›tt›. Yenilenen tasa-

r›m›yla daha iyi bir gö-

rüntüye kavuflan ku-

lakl›k, ayr›ca gürül-

tü engelleme konusunda da eskisine

nazaran daha baflar›l›. Dokunmatik yü-

zeyiyle flark›lar aras›nda geçifl yapma-

y›, müzi€i durdurmay› ve aramalara

cevap vermeyi sa€layan kulakl›€›n

kullan›m süresi de tatmin edici.

Yan›nda gelen flarj kutusu ile 3 kez

flarj edilebilen kulakl›k, her flarjda 3

saat kullan›m vadediyor. fiarj kapsü-

lünün kendisini flarj etmek içinse 75

dakika yeterli oluyor. Bu y›l›n ilk çey-

re€inde sat›fla sunulacak kulakl›€›n

fiyat› bilinmiyor. Ancak M-1’in 200

dolara sat›ld›€›n› düflünürsek bu ku-

lakl›€›n daha yüksek

bir fiyatla gelece€i-

ni söyleyebiliriz.

∂ CES 2017‘de sahne alan TomTom,

özellikle yo€un trafikten flikayetçi olan

kullan›c›lar için hayat kurtar›c› çözüm-

lerle karfl›m›zda.

Sevilen cihaz üreticilerinden olan Tom-

Tom, CES 2017’de yeni GO ve VIA Se-

risi navigasyon cihazlar›yla kullan›c›la-

ra yeni çözümler üretmeye devam edi-

yor. Özellikle GO Serisi’nin Wi-Fi ba€lan-

t›s› sayesinde ak›ll› telefonlara ba€lana-

rak, gelen metin mesajlar›n› sesli oku-

ma özelli€i dikkat çekiyor. TomTom, sis-

temin ayr›ca ak›ll› telefonlar›n kiflisel

asistanlar›na da tam olarak entegre ol-

du€unu aç›klad›. Sürücünün al›flkan-

l›klar›n› ö€renerek buna göre rota öne-

rileri sunabilen seri, düzenli olarak ya-

p›lan yolculuklara al›flarak sürücüleri tra-

fikte otomatik olarak uyar›yor ve alter-

natif güzergahlara yöneltebiliyor. Özel-

likle bu yenili€in metropollerde hayat

kurtar›c› nitelikte oldu€unu belirtmek

gerekiyor. Yeni Go Serisi’ni, Wi-Fi özel-

li€i sayesinde herhangi bir bilgisayara

ba€lanmaya gerek duymadan yaz›l›m

güncellemesi yapabilmek de mümkün.

Kablosuz kulaklıklar
arasına bir yenisi
daha eklendi

TomTom’dan otomobilleri
akıllandıran navigasyon cihazı
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Van Ticaret ve Sanayi Odas› Kad›n Gi-

riflimciler Kurulu taraf›ndan “Yöne-

tici Asistan›m Olur musun”  projesi

bafllat›ld›. Proje hakk›nda bilgi veren Kurul

Baflkan› Semra Odabafl›,  30 yafl alt›, terci-

hen üniversite mezunu 30 gence e€itim ve-

rilece€ini bildirdi. 50 saatlik teori ve 1 ayl›k

staj süresi olan projenin dört aflamada yürü-

tülece€ini kaydeden Odabafl›,  ilk aflamada

teorik, ikinci aflamada ise iflyerlerinde dü-

zenlenecek staj imkân›yla pratik e€itim

verilece€ini anlatt›. Üçüncü aflamada asis-

tan ile iflvereni bir araya getirip oryantasyon

e€itimi vereceklerini, yaln›zca personeli de-

€il iflvereni de bilgilendirmek istediklerini

vurgulayan Odabafl›, son aflamada ise Tür-

kiye’de tan›nan yönetici asistanlar›n›n kat›-

l›m›yla tecrübe paylafl›mlar› ve konferans dü-

zenleyeceklerini, bu aflaman›n ise tüm iflyer-

lerine aç›k olaca€›n› ifade etti. 

Bu projeyi dünden bugüne haz›rlamad›k-

lar›n› yaklafl›k 1,5 y›ld›r üzerinde çal›flt›kla-

r›n› bildiren TOBB Van ‹l Kad›n Giriflimciler

Kurulu Baflkan› Semra Odabafl›, yapt›€›m›z

araflt›rmalarda flirketlerin yönetici asistan-

l›€› pozisyonlar›nda eksiklik yaflad›klar›n›

tespit ettik. Maalesef sekreter ile yönetici

asistan› kavramlar› kar›flt›r›l›yor. Bizler tele-

fon trafi€ini yöneten de€il, yöneticinin tüm

yükünü üzerine alan ve yöneticinin farkl› ko-

nulara yo€unlaflabilmesine destek veren va-

s›fta personel yetifltirece€iz” dedi.

Semra Odabafl›, baflvurular›n 30 Ocak

2017 tarihine kadar Van Ticaret ve Sanayi

Odas› taraf›ndan al›naca€›n› belirtti.   

VAN TSO BÜLTENİ
vantso.org.tr

“Yönetici Asistanım Olur musun”
TOBB VAN İLİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULUNDAN ÖNEMLİ PROJE

Gecti€imiz y›l ç›kar›lan bir çok kanu-

nun ve yönetmenli€in hükümleri 1

Ocak’tan ‹tibaren yürürlü€e girdi. Ta-

sarruflar›n art›r›lmas›na yönelik Bireysel

Emeklilik Sistemi’ne otomatik kat›l›m baflla-

d›. Ticari hayat›n en önemli enstrümanlar›ndan

olan ve tahsilat riskini azaltacak karekodlu

çek de zorunlu hale geldi. Yat›r›m teflvikleri,

kobi’lere yönelik destekler,vergi borçlar›-

n›n yap›land›r›lmas›,ticaretin düzenlenmesi ve

yasalar aç›s›ndan önemli ad›mlar›n at›ld›€›

2016’n›n ard›ndan 2017’de de bir k›s›m düzen-

lemelerin yürürlü€e girmesi bak›m›ndan

önemli de€ifliklikler yaflanacak. Ço€u 1 Ocak

2017’den itibaren yürürlü€e giren yeni düzen-

lemelerin bir k›sm› kanun bir k›sm› da yönet-

menliklere yap›ld›. Düzenlemelerin önemli bir

k›sm› taciri ilgilendiriyor. ‹flte bu y›l yürürlü-

€e giren yenilikler.   

KAREKODLU ÇEK fiART

Ticari hayat›n en önemli ödeme ve finans-

man araçlar›ndan biri haline gelen çekte yeni

bir döneme girildi. Geçen y›l birçok banka-

n›n kullanmaya bafllad›€› karekodlu çek uy-

gulamas› 1 Ocak’tan itibaren zorunlu

oldu.Buna iliflkin düzenleme 9 A€ustos 2016

da resmi gazete’de yay›mlanan kanunda yer

ald›.Çek üzerindeki karekodun mobil cihaz-

lar ile okutulmas›yla elde edilen findeks ka-

rekodlu çek raporu sayesinde,çek yapra€›n›n

do€rulu€una ve keflidecinin ödeme geçmifli-

ne dair detayl› bilgilere an›nda ulafl›labiliyor.

Bankalar art›k yeni çek defteri talebinde bu-

lunanlara karekodlu çek verecek.

BES’TE OTOMAT‹K KATILIM

Tasarruflar›n art›r›lmas› ve yapt›r›m finansma-

n›n›n desteklenmesi için teflvik edilen bireysel

emeklilik sistemi (BES) zorunlu hale getirildi.Ge-

çen y›l yap›lan düzenlemeye göre 1 Ocak’tan iti-

baren 6 milyon çal›flan otomatik kat›l›m uygula-

mas›yla BES’e girdi.Kanun 45 yafl alt› herkese

BES’e girmeyi zorunlu k›l›yor. Ancak çal›flanlar,di-

lerse iki ay sonra sistemden ç›kabilecek birey-

sel emeklilik flirketinin seçilmesi ve çal›flanla-

r›n kay›tlar›n›n yap›lmas› iflverenin yükümlülü€ün-

de. Çal›flan katk›s› ise prime esas kazanc›n›n yüz-

de 3’üne karfl›l›k gelen tutar.Çal›flan dilerse bu

miktar› art›rabiliyor.Sistemden ilk üç y›l içinde

ç›kanlar devlet katk›s› alam›yor.Kay›t ve ödeme-

ler için sorumlulu€u olan iflveren maddi

katk›s›/kesintisi söz konusu de€il.

40 MESLEKTE BELGE fiART

Mesleki yeterlilik kurumu mesleki yeterlilik bel-

gesi zorunlulu€u getirilen mesleklere iliflkin

tebli€, 25 May›s 2015 tarihli ve 29366 say›l› resmi

gazetede yay›mlanarak yürürlü€e girdi. Bu kap-

samda söz konusu tebli€ ile birçok meslekte MYK

Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirildi

40 meslek için yeterlilik zorunlulu€u 26 May›s 2016

tarihinde bafllad›.Ancak özellikle inflaat sektörün-

de çal›flanlar›n çok önemli bir k›sm›n›n söz konu-

su mesleki yeterlilik belgesine sahip olmamas›

nedeniyle çal›flma hayat›nda önemli s›k›nt›lara se-

bebiyet verebileçe€i de€erlendirildi. Bu do€rul-

tuda, 1 Ocak 2017 tarihine kadar  iflverenlerin ça-

l›flanlar›n› belgelendirmeleri gerekiyor. Yeni y›l-

dan itibaren yap›lacak teftifllerde ifl müfettiflleri

taraf›ndan MYK Mesleki yeterlilik Belgesi zorun-

lulu€u bulunan 40 meslekte belgesiz çal›flanlar

için ifl verenlere, her bir çal›flan için 500 TL ida-

ri para cezas› uygulanacak. 24 Mart 2017’den iti-

baren de 8 meslekte belgesiz çal›flanlar için ifl-

verenlere idari para cezalar› uygulanmas›na

bafllanacak.

VERG‹ KRED‹ KARTIYLA

Gelir idaresi Baflkanl›€› (G‹B)taraf›ndan yü-

rütülen çal›flma ile her türlü idari para

cezalar›,ücret ve gelir kazançlar› yeni dönem-

de bankac›l›k sistemi üzerinden yap›lacak.Böy-

lece devlet mükelleflerden direkt tahsilat ye-

rine muhatap bankalar olacak. Kamunun ifllem-

lerinde nakit paran›n kald›r›lmas›na yönelik ça-

l›flmalar  bu y›l h›zland›r›lacak. G‹B kaynakla-

r›ndan al›nan bilgiye göre, hemen  her dönemin

sistemden yap›lmas› planlan›yor.Hatta bu flekil-

de ödemede indirim de düflünülüyor. Nakit para

yerine kart ya da elektronik bankac›l›k tercih

edilmesi halinde yüzde 0.25 gibi oranlardan bafl-

lamak üzere indirim yap›lmas› teklifi tart›fl›l›-

yor.Ticari ifllemlerde Tafl›n›r Rehni kanunu 1

Ocak’ta yürürlü€e girdi.

EMLAK VERG‹S‹ HESABI

Emlak vergisi kanunu Genel Tebli€i’ne

göre,2016 y›l› ve önceki y›llarda mükellef olanla-

r›n 2017 y›l›na ait emlak vergi de€erlerinin hesa-

b›, 2016 y›l› vergi de€erlerinin bu y›la ait yeniden

de€erleme oran› olan yüzde 3.83 art›r›larak bu-

lunacak. Öte yandan vergi usul Kanunu Genel

Tebli€i’ne göre, 

Vergi Usul kanunu’nun ilgili maddelerinde

yer al›p 2016’da uygulanan had ve tutarlar da ye-

niden de€erleme oran›nda art›r›ld›.Ayr›ca Katma

De€er Vergisi Genel Uygulama Tebli€inde De-

€ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli€ ile de indirimli

orana tabi ifllemler nedeniyle yüklenilen ve indi-

rim yoluyla giderilmeyen KDV tutar›n›n iade ko-

nusu yap›lamayacak  k›sm›yla ilgili s›n›r, 2017 y›l›

için 21 bin 400 lira yükseltildi.

GEL‹R VERG‹S‹NDE YEN‹ D‹L‹MLER

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilme-

sinde esas al›nan tarife, 2017 takvim y›l› gelir-

lerinin vergilendirilmesinde esas al›nmak üze-

re yeniden belirlendi. Buna göre,13 bin liraya

kadar yüzde 15,30 bin liran›n 13 bin liras› için

bin 950 lira,fazlas› yüzde 20, 70 bin liran›n 30 bin

liras› için 5 bin 350 lira (ücret gelirlerinde 110

bin liran›n 30 bin liras› için 5 bin 350 lira) faz-

las› yüzde 27. 70 bin liradan fazlas›n›n 70 bin li-

ras› için  16 bin 150 lira,(ücret gelirlerinde 110

bin liradan fazlas›n›n 110 bin liras› için 26 bin

950 lira),fazlas› yüzde 35 olarak belirlendi.

EHL‹YET VE PASAPORT

Harçlar Kanunu Genel Tebli€i’ne göre,1 y›l-

l›k pasaport harc› 163.3 liradan 175.5 liraya, iki

y›ll›klarda ise 266.4 liradan 286.4 liraya ç›kt›. A

s›n›f› sürücü  belgesi harc› 143.7 lira olarak be-

lirlenirken, bu tutar B s›n›f› sürücü belgesi harç-

lar›nda 433,1 lira olarak uygulanacak.   

VERG‹ VE HARÇLAR % 3.83 ARTT›

Baz› vergi ve harçlar,Maliye Bakanl›€›’n›n

2017 y›l› için yüzde 3.83 olarak belirledi€i ye-

niden de€erleme oran›nda art›r›ld›. Bunlar

aras›nda motorlu tafl›tlar vergisi önde geliyor.

1-3 yafl grubunda yer alan ve motor silindir hac-

mi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobil-

lerin 623 lira olan motorlu tafl›tlar vergisi ,y›l ba-

fl›nda 646 liraya ç›kt›.Ayn› yafl grubundaki mo-

tor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600

santimetreküp aras›ndaki otomobillerin vergi-

si de 997 liradan bin 35 liraya yükseldi.Damga

vergisindeki mektu tutarlar› y›ll›k gelir vergi-

si beyannamelerindeki damga vergisi 51.4

lira oldu.Bu miktar, makbuz senetlerinde 17.8

lira oldu. 

Tacirin Ajandası
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