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Son 10 yılda İlimizde en çok konuşulan ve tartışılan kon-
ulardan bir tanesi olan çevre yolu projesinin 
tamamlanamaması şehrimizin gelişiminin önündeki en 
büyük engellerden biridir. 
 
Yıllardır kamuoyunun gündemini meşgul eden çevre yolu 
yapımının gecikmesi, Van'ın ekonomik, sosyal hayatının 
yanı sıra kent gelişimini de olumsuz etkilemektedir. İlimi-
zin gelişimine katkı sunacağına inandığımız çevre yolu 
projesinin ilk günden bu yana kamulaştırma yöntemi ile 
gerçekleşmesi hususunda gerek bizler gerekse 
paydaşlarımız birçok girişimde bulunduk ve emek verdik. 
 
Bölgenin yöneten ve yönlendiren kenti konumunda bulu-
nan ilimizin gelişmesi ve kalkınmasında önem arz eden 
çevre yolunun önündeki en büyük engelin 18. Madde 
uygulaması olduğunu, bu nedenle de çevre yolunun 
yapılması için kamulaştırma yapılarak hemen çalışmalara 
başlanması gerektiğini defalarca ifade ettik.  
Komşu illerimizde ikinci çevre yollarının yapımı 
gerçekleşirken ve Konu ile ilgili acele kararlar alınırken 
ilimizde bu sürecin hala beklemede kalması manidardır. 
Malatya için, Resmi Gazete’nin 24 Eylül 2020 tarih ve 
31254 Sayılı nüshasında yayınlanan 2974 Sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı’na göre acele kamulaştırma kararı 
ilimiz için neden uygulanmamaktadır.,Ülkemizde bırakın 
illeri birçok ilçede hayata geçen çevre yolu projelerinin 
ilimizde kangren haline dönüşmesi neticesinde, çevre 
yolu ile birlikte gerek kent gelişimi, gerekse ekonomik 
gelişmeler için atılacak adımlar askıya alınmaktadır. Hal-
buki çevre yolunun tamamlanması neticesinde ilimizde 
çok ciddi gelişmeler olacak, kentimiz yeni bir kimliğe, 
yeni bir vizyona sahip olacaktır. 

“VAN ÇEVRESİZ VE ÇARESİZ OLMAMALI” 
 
Çevre yolu kapsamında yapılacak imar uygulaması 
sırasında vatandaşların dinlenme, ulaşım, güvenlik, so-
syal ve kültürel faaliyetlerini karşılamak amacıyla park, 
dinlenme tesisi gibi yapıların inşası için uygun olan yerle-
rin özel mülkiyetten çıkarılıp kamu mülküne 
dönüştürülmesini kabul etmeyen vatandaşlarımızın süreci 
mahkemeye taşımaları ile buna ek olarak kurumlar arası 
yaşanan uyuşmazlık, koordinasyon eksikliği ve 
çekişmeler, projenin hayata geçmesini engellemektedir. 
 
“ÇÖZÜM CUMHURBAŞKANIMIZDADIR” 
 
Yaşanan sürecin kentimize olan dezavantajlarını 
konuşmak yerine Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Yerel Yöne-
timler ve sorumlu diğer kurumlar arasında yaşanan 
sorunların ivedi şekilde son bulmasını, yerel aktörlerden 
çok Cumhurbaşkanlığı talimatına istinaden, yetkili 
bakanlıkların çalışmaları ile çevre yolunun bir an evvel 
tamamlanması en büyük arzumuzdur. 
 
Bu anlamda; Üst düzey mekanizmaların harekete geç-
mesi, kentteki siyasilerin olaya müdahil olması ve  
sorunu yetkili kurum/kuruluşlara taşımalarını dile  
getiriyor, kentimizin gelişmesinin önünde büyük bir  
engel olan çevre yolunun kısa zamanda bitmesini  
temenni ediyoruz. 
 
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 
VAN ESNAF VE SANATKARLAR ODA. BİRLİĞİ 
VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE YOLU iÇiN KURUMLAR 
ARASI SORUNLAR SON BULMALI
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İran Nanoteknoloji İnovasyon Konseyi'nin (INIC) 
Van'da hayata geçireceği yatırımın tanıtım toplantısı 
yapıldı. 
 
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Van Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Takva, Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, VASKİ 
Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kamu kurum 
amirleri, STK başkanları, İran Nanoteknoloji İnova-

syon Konseyi (INIC) Yönetici Danışmanı Javad Ne-
garandeh ve beraberindeki heyet katıldı. 
 
'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR' 
 
Toplantıda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva,  
 
"Uzun yıllardır İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti ve sınır bölgesinde Yüksek Teknolojili 
Sanayi Bölgesi kurulması konusunda çalışmalar yü-
rütüyoruz. Bu talebimizi 1 ay önce Sanayi ve Tekno-
loji Bakanımıza ilettik. Aynı şekilde Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği'ne de projemizi sunduk. Bu 
Van'ın ortak fikri ve talebidir. Aynı şekilde İran İslam 
Cumhuriyeti'nde görüştüğümüz muhataplarımızla 
görüşme halindeyiz.  
 
Bugün sizin burada olmanız bu proje talebimizi, fik-
rimizi güçlendirecek en önemli adımlardan bir tane-
sidir. Sizlere sadece şunu söyleyebilirim. Bugün 
şehrimizin yatırımın ortamını temsil eden tüm ak-
törler buradadır. Bu çok kıymetlidir. Bunu şunun için 
söylüyorum.  
 
Sizin Van'da hayatınızı kolaylaştıracak, 
yatırımlarınızı sahiplenecek onlara bekçilik edecek, 
sahiplenecek tüm aktörler sizin karşınızda oturuyor-
lar. Umuyor ve diliyorum, kendinizi kendi ülkenizde 
ve kendi şehrinizde hissedersiniz. Bu duygu ve 
düşüncelerle Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz-
lere her zaman kapımız açıktır." Dedi.

Takva: Yüksek Teknolojili Sanayi 
Bölgesi çalışmalarımız sürüyor 
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Old Tuşba Turizm misafirliğinde Van’a 
gelen İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Moune-
san, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van 
TSO) öncülüğünde düzenlenen istişare 
toplantısına katılım sağladı. 
 
Akşam saatlerinde Ferit Melen 
Havalimanı’nda Van Vali Yardımcısı Tur-
gut Gülen ve Van TSO Başkanı Necdet 
Takva tarafından karşılanan İranlı Bakan 
Ali Asghar Mounesan, ardından Edremit 
Belediye Başkanı İsmail Say’ın ev 
sahipliği yaptığı Seyir Teras’ta düzen-
lenen istişare toplantısına katıldı. İstişare 
toplantısına; İranlı Bakan Ali Asghar 
Mounesan ve heyetinin yanı sıra Vali 
Yardımcısı Turgut Gülen, Van TSO 
Başkanı Necdet Takva, Van TSO Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcıları Fevzi 
Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu 
Sayman Üye Mehmet Değer, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Veysel Parin, Eren Gör-
sel Görmen, Necip Oflas, Serdar Balandi 
ve Burak Gültepe, Van TSO Türkiye-İran 
Tüccar Ofisi Temsilcisi ve Fahri 
Danışman Samed Poursoltani, Old Tuşba 
Turizm Yetkilisi Erkan Yılmaz ve Elite 
Word Hotel Van Genel Müdürü Oktay 
Aksoy katıldı. 
 
TÜRKİYE-İRAN DOSTLUĞU 
 
İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan ilk ola-
rak düzenlenen program ve ev 
sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Tür-
kiye-İran arasında ilişkinin her dönemde 
dostluk çerçevesinde olduğunu ifade 
eden Mounesan şöyle konuştu: “İran 
halkı her zaman Türkiye halkını sev-
mektedir. Şunu da çok iyi biliyorum ki 

Türkiye’de İran halkını her zaman sev-
mekte ve destek vermekte. İslam ülkeleri 
arasında bulunun İran ve Türkiye güçlü 
ülkelerdir. Güçlü ekonomileri var. Bu 
yüzden 2 ülke arasındaki işbirliği gelişir 
ve daha da ilerlerse, bu tüm İslam ülkel-
erine olumlu yansıyacaktır. İki ülkenin 
var olan potansiyelleri ortada. Daha 
önceki yıllarda da ön plana çıkan bu po-
tansiyelleri destekleyerek daha iyi bir se-
viyeye getirebiliriz.” 
 
“TÜRK VATANDAŞLARI  
İRAN’A DAVET EDİYORUZ” 
 
İran’ın turistik ve tarihi alanlarıyla ilgili 
de bilgiler veren Mounesan, “Sayın 
Başkanımız Ruhani döneminde turizm 
sektörü çok iyi bir seviyeye geldi ve 
önemli gelişmeler oldu. Yeni oteller ve 
altyapının güçlendirilmesi buna bir ör-
nektir. Bizde turizmimizin daha iyi bir 
seviyeye gelmesi adına çabalarımızı sür-
dürüyoruz. Bu nokta Türk vatandaşların 
İran’a turist olarak gelmesini istiyoruz. 
Türk vatandaşların gelip İran’ı daha 
yakından görmelerini istiyoruz. Özellikle 
bu dönemde İran’daki tur firmalarının 
fiyatları çok uygun olması nedeniyle çok 

rahatlıkla seyahat gerçekleştirilebilir. 
Yatırım anlamında da ülkemizde önemli 
potansiyeller var. Yatırım yapacak olan 
firmalara daha uygun arazi satışı 
gerçekleştirebilir ve bakanlık olarak ge-
rekli tüm destekleri sağlayabiliriz. Ele-
man konusunda da ülke olarak iyi bir 
seviyedeyiz. Türkiye’deki yatırımcılar 
İran’da yapacakları yatırımlar ile ürete-
cekleri malları diğer ülkelere de ihraç 
edebilir. 80 milyon nüfusa sahip 
olduğumuz için iç piyasada da önemli bir 
potansiyele sahibiz. Bu vesileyle sizleri 
İran’da özellikle sınır kentlerinde yatırım 
yapmaya devam ediyoruz. Biz bakanlık 
ve devlet olarak size destek olmaya 
hazırız. Turizmimizin gelişmesi adına da 
İran’ı kendi ülkeniz gibi görmenizi ve bu 
şekilde yaklaşım sergilemenizi istiyo-
ruz.” 
 
MOUNESAN: TÜRKİYE  
KAPILARI AÇMALIDIR 
 
Kapıların açılmasıyla ilgili konuşan 
Bakan Mounesan şunları söyledi: “Siz-
leri ülkemizde ağırlamak bizleri mutlu 
etmektedir. Biz kardeş ve dost ülkeyiz. 
Pandemi nedeniyle Türkiye kapıları 
kapattı. Bizim kapılarımız her zaman 
açıktı ve sizleri bekliyoruz. Türkiye daha 
önce İran’a uygulanan ambargonun 
kalkmasına yönelik destekleri oldu. Bu 
noktada da Türkiye’den destek bekliyo-
ruz. Türkiye Devleti alacağı karar ile 
kapıları yeniden açmalıdır. Sıkı olan 
dostluğumuz ve kardeşliğimiz bu kötü 
süreçte de pekiştirmemiz ve bir birimizin 
yanında olmamız gerekmektedir. 2 ülke-
nin yerel yöneticilerin olarak ortak 
çalışmaları ve atacağı adımlar ile daha 
iyi bir seviyeye gelebiliriz.”

TÜRKİYE KAPIKÖY'Ü AÇMALI!
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“6 YIL ÖNCE YÜZÜMÜZÜ 
DOĞUYA DÖNDÜK” 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
det Takva, Son 6 yıldır Van ile İran 
arasında gelişen ilişkilerin, bakanın 
gelişiyle belli bir noktaya taşındığını 
ifade etti. Başkan Takva,  
 
“Ne yazık ki, 6 yıl öncesine kadar İran 
İslam Cumhuriyeti ve komşu kentlerin, 
kentimizdeki varlığından söz etmek 
mümkün değildi. 2014 yılında Yönetim 
Kuruluyla beraber yüzümüzü doğuya 
döndük. Bunu yaparken belediyelerimi-
zin, valiliğimizin, mülkü idare amirleri-
mizin ve turizmcilerimiz 
heyecanlandıran ve desteğini alarak 
İran’a çok sayıda seyahat düzenledik. 
Aradan geçen 6 yıllık süreç içersin de ne 
kadar doğru bir karar verdiğimizi 
anlıyoruz. Bu kararı da bugün saygıdeğer 
bakanımızın heyetiyle ilimizi ziyaret et-
mesinden anlamak mümkün.” Dedi. 
 
TAKVA: KİMLİK İLE  
SEYAHAT YAPILMALI 
 
Türkiye ile İran arasındaki dostluk ve 
yıllardır süre gelen komşuluk ilişkileri 
nedeniyle vatandaşların kimlikle seyahat 
edilebileceğini ifade eden Başkan Takva 
şunları söyledi: “Tahran’a düzenlemiş 
olduğumuz bir seyahatte kimlik ile giriş-
çıkışların yapılacağı önerisinde bulun-
duk. İranlı yetkililer bu duruma çok 
şaşırdı. Biz Gürcistan’a kimlik ile giriş-
çıkış yaparken, 400 yıllık komşumuz 
olan İran ile neden olmasın. Her plat-
formda komşulukta ve dostluktan 
bahsederek bu neden olmasın. Sayın 
Bakanımızın yetkililer ile görüşmesi ve 
bizim bakanlığımıza da bunu bildirmesi 

durumunda bu sağlanabilir.” Kapıların 
açılması konusunda da Bakan Moune-
san’dan destek isteyen Takva şöyle 
konuştu: “Bizim diğer kapılarımız açık. 
Sayın Bakan İstanbul’dan buraya geldi. 
Ancak İran’dan karayoluyla buraya gele-
miyor. Bu anlamda da gerekli desteğini 
bekliyoruz.” 
 
“KOMŞUMUZU 
DEĞİŞTİREMEYİZ” 
 
Ülkelerin komşularını değiştiremediğini 
ifade eden Takva,  
 
“Ticaret her şeyi yumuşatır. Ticaret si-
yaseti yumuşatır, ticaret diplomasiyi 
yumuşatır. Bu yüzden gidiş-gelişler ve ti-
cari ilişkileri ne kadar geliştirirsek, 2 
ülkenin hem siyaseti hem bürokrasiyi 
hem askeri yapısı bir birine daha çok 
yaklaşır. İranlı bir profesörün birkaç yıl 
önce Van’daki bir sözünü hiç unutmuyo-
rum. Diyordu ki; Siz bir insanı sevmez-
seniz yanında kalkar başka bir yere 
gidersiniz, bir mahallede komşunuzla 
kavga ederseniz başka bir mahalleye 
taşınabilirsiniz. Ama siz 2 ülkeyi başka 
bir yere taşıyamazsınız. Ne İran’ı ne de 
Türkiye’yi başka bir yere taşıyamazsınız. 
O yüzden ülkelerin komşuluğu değişmez. 
O nedenle bizim çok fazla bağımız olan 
İran ile başka bir ilişki geliştirmemiz 
gerekiyor. Bu böyle olmamalı.” Şeklinde 
konuştu. 
 
EREN: İRAN’A UYGULANAN  
AMBARGO KALKMALI 
 
Van TSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Şefik Eren de, İran’a uygula-
nan ambargonun kalkmasına adına bir-
çok görüşme yaptıklarını söyledi. Eren 

şöyle konuştu: “Daha önce odamızı ziya-
ret eden başta Amerika olmak üzere 
diğer ülkelerin büyükelçilerine İran’daki 
ambargonun kaldırılmasını talep ettik. 
Bu bizim tek gündem maddemizdi. İslam 
dini kendin için ne istiyorsan, komşun 
için de onu iste diyor. Dolayısıyla biz 
İran’a uygulanan ambargonun tamamen 
karşısındayız ve kaldırılması noktasında 
sürekli olarak çağrılar yaptık. Dünyanın 
İran ile olan ilişkilerini en iyi takip eden 
şehirlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla var 
olan ambargonun kaldırılması ve İran’ın 
daha güçlü bir ülke haline gelmesi en 
büyük temennimizdir. Sayın Bakanın da 
buraya gelmesiyle de bu çabamız daha 
da güçlenecektir. Kendilerine ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür ederiz.” 
 
YÜKSEK HARÇLAR 
DÜŞÜRÜLMELİ 
 
Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi 
Çeliktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Vey-
sel Parin, İran tarafından uygulanan yurt 
dışı harçlarının çok yüksek olduğu, bun-
dan dolayı da İranlı vatandaşların Van’a 
gelmelerine engel olduğunu aktararak, bu 
harçların indirilmesi gerektiğini aktardı. 
Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ise 
Bakan Ali Asghar Mounesan’a teşekkür 
ederek, programı düzenleyen Van TSO 
Yönetimine teşekkür etti. Toplantıya 
katılan İranlı yetkililer ise Türkiye’ye 
özelde Van’a çok sayıda İranlı turist 
geldiğini ifade ederek, Türkiye’den de 
İran’a turist gelmesini beklendiklerini 
belirtti. İstişare toplantısı; Yönetim Ku-
rulumuz tarafından İran İslam Cumhuri-
yeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali 
Asghar Mounesan ve Old Tuşba Turizm 
Yetkilisi Erkan Yılmaz’a plaket takdim 
etmesi ile sona buldu.
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Vanlı Edebiyat Öğretmeni Hale 
Yörük Esen beklediği atama 
olmayınca, girişimci olmaya karar 
verdi. 
 
Gölbaşı Caddesi üzerinde Hâreko 
Butik Mağazasını kuran Yörük 
Esen, kadın girişimciliğe en 
önemli örneklerden bir tanesi 
oldu. Yörük Esen tarafından öz 
sermaye ile kurulan mağazanın 
hafta sonu açılışı gerçekleştirildi.  
 
Açılışa; Van Ticaret ve Sanayi 
Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva, Yönetim 
Kurulu Üyesi Eren Görsel 
Görmen, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Van Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Sey-
han Demir ve Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) İl Müdürü Bilal Emre 
Yörük ve davetliler katıldı. 
 
“KADIN GİRİŞİMCİLERİN 
ARTMASI DİLEĞİYLE” 
 
Açılışta konuşan Van TSO 

Başkanı Necdet Takva işletmenin 
hayırlı olmasını dileyerek,  
 
“Ya Allah Bismillah diyerek bu 
hanımeli değilmiş güzide 
mağazanın açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Allah hayırlı 
uğurlu etsin. Bu mağazanın örnek 
olmasını ve kadın 
girişimcilerimizin sayısının 
artması dileğiyle kurdelemizi ke-
siyoruz.” Dedi. 
 
ESEN: KADINLAR  
CESARET ETSİN 
 
İşletme sahibi Hale Yörük 
Esen’de açılış sonrası şu bilgileri 
paylaştı: “Ben edebiyat 
öğretmeniyim. Atama bekliyor-
dum ancak düşük puanlar nede-
niyle atanamadım. Hal böyle 
olunca evde oturmak yerine, boş 
kalmak yerine bir iş yeri açma 
kararı aldım. Hem kendim 
çalışmak ve evimi geçindirmek 
hem de yanımda kadınlara iş 
olanağı sağlayabilmek adına böyle 
bir işe girdim. Kolay bir iş değil. 
Dışarıdan bakıldığı zaman da hiz-

met sektörünün zor olduğunu 
gözle görünüyor zaten. Ancak biz 
bu yola girdik ve inşallah güzel 
olacak. Burada kadınlara şu 
mesajı vermek istiyorum. 
Kadınlar cesaret etsinler ve 
girişimciliğe yönelsinler. KOS-
GEB'den ‘Geleneksel 
Girişimcilik’ başlığı altında bir 
destek aldık. Bunun dışındaki tüm 
sermaye öz sermayemiz.” 
 
İşletme hakkında da bilgiler veren 
Yörük Esen,  
 
“Sadece kadın üzerine olan 
mağazamız 160 metrekare alan 
sahip. Van’daki konseptlerden çok 
daha farklı bir konsepte sahibiz. 
Aynı şekilde ürünlerimizde farklı 
dünya markalarından oluşuyor. 
Buraya gelenler bu farkı daha iyi 
görecek ve kararını verecektir. 
Dünya markası ürünler olmasına 
rağmen fiyatları daha uygun tut-
maya çalıştık piyasa şartlarına 
göre. Her kesimin bütçesine hitap 
edecek bir mağaza olduğumuzu 
söyleyebilirim.” Şeklinde 
konuştu.

Kadın girişimciliğe örnek yatırım
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Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Turizm 
Komisyonu alıtnda kentteki birçok tu-
rizmci ve turizm STK’nın da imzasının 
bulunduğu ortak bir açıklamayı, 
‘Cumhurbaşkanına mektup’ adıyla 
yayımladı. “Sayın Cumhurbaşkanım 
Van’ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.” 
Diyerek sözlere başlanılan mektupta ken-
tin Kapıköy’ün kapalı kalmasından 
dolayı yaşadığı mağduriyetlere yer ve-
rildi. Açıklamaya Van TSO Turizm Ko-
misyonu adı altında şu isimler de imza 
attı: Van Otelciler Derneği - Reşat 
Yeşilağaç, Van Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Üyesi Zeki Özköseoğlu, Elite 
World Hotel - Oktay Aksoy, Tamara Otel 
- Necmi Sevimli, Kamil Koç - Murat 
Topçu, Büyük Urartu Oteli - Sabahattin 
Duran, Haldi Otel - Yunus Yüksel, Röne-
sans Life Otel – Rasim Baytar, Van 
Kuyumcular Derneği – Mehmet 
Yıldırımoğlu, VAHATUDER – Abdullah 
Tunçdemir.  
 
ERDOĞAN’A MEKTUPLA  
SESLENDİLER  
 
Erdoğan’a sunulan mektupta pandeminin 
başlangıcından bu yana yaşanan süreçten 
de söz edilerek şu ifadelere yer verildi. 
“Sayın Cumhurbaşkanım; İlk olarak 
Çin’de ortaya çıkan ve hızla bütün 
dünyayı etkisi altına alan Korona virüs 
(COVİD-19) salgınının, son yüzyılda gö-
rülen salgın hastalıklar içerisinde her yö-
nüyle en yıkıcı ve en tehlikeli salgın 
olduğu şimdiden anlaşılmış bulunuyor. 
Salgının seyri hakkında maalesef isabetli 
bir tahmin yapmak imkansız gibi gözü-
küyor. Hepimizin doğal olarak önceliği 
Korona virüs salgınını en az hasarla at-
latmak ve bu sıkıntılı durumdan bir an 
önce kurtulmaktır. Salgından kurtulmak 

için alınan önlemler doğal olarak ekono-
mide çarkların yavaşlamasını ve hatta 
durma noktasına gelmesini de berabe-
rinde getirmiştir. Salgın yakın gelecekte 
kontrol altına alınsa dahi ekonomide çok 
ciddi bir tahribat yaratmış durumdadır” 
 
ORTAK AÇIKLAMA:  
KAYIPLAR BÜYÜK OLDU 
 
“Sayın Cumhurbaşkanım; Yaklaşık bir 
yıl önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkan daha sonra tüm dünyayı etkisi 
altına korona virüs salgınının ülkemizde 
ilk kez görüldüğü Mart ayından bu yana 
yaklaşık 8 ay geçmiş ve ülkemiz sizin 
önderliğinizde başarılı bir şekilde bu 
süreci yönetmiştir. Koronavirüsün ülke-
mizde yayılmaya başlaması ile birlikte 
birçok tedbir alınmış ve bu tedbirler net-
icesinde Van’ı da yakından ilgilendiren 
İran ile olan hududumuz Kapıköy Sınır 
Kapısı 23 Şubat 2020 tarihinde 
kapatılmıştır. İlimiz ekonomisinin en 
önemli ayağını İranlı turistlerin 
oluşturduğunu belirtmek durumundayız. 
İranlı turistlerin ilimize olan yoğun ilgisi 
nedeni ile birçok kesimin iş alanını İranlı 
turistler üzerinden yeniden 
şekillendirdiği ortadadır. Yaklaşık 8 aydır 
kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı ilimiz 
ekonomisini durma noktasına getirmiştir. 
Özellikle otel ve konaklama hizmeti 
veren işletmeler çok ciddi ekonomik 
kayıplar yaşamış, belirtilen iş kollarında 
çalışan binlerce işçi ücretsiz izne 
çıkarılmış ve birçok aile büyük 
mağduriyet yaşamıştır.” 
 
“KAPIKÖY SINIR KAPISININ İVE-
DİLİKLE AÇILMASI GEREKİYOR” 
 
 “Sayın Cumhurbaşkanım; Ülkemiz 

alınan tedbirler neticesinde hemen 
hemen tüm ülkeler ile olan sınırlarını 
açmış ve uluslararası seyahatler yeniden 
başlamıştır.  Özellikle yaz döneminde 
Batı ve Akdeniz illerine olan turist ve zi-
yaretçi sayısı pandemi öncesi rakamlara 
yakın seyretmiştir. İlimizin en önemli 
gelir kaynağı olan Kapıköy Sınır Kapısı 
yaya geçişine kapatılmış iken, İran’dan 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi batı ille-
rine uçak seferleri düzenlenmeye 
başlanmış ve İranlı turistler herhangi bir 
kısıtlamaya tabi tutulmadan seyahatlerini 
gerçekleştirmişlerdir. Van’da yaşanan 
ekonomik sıkıntıların çözümünün, İran 
ile olan Sınır Kapısının ivedikle açılması 
olduğu kanaatindeyiz. Korona virüs 
salgının ne zaman biteceği tam 
kestirilememiş iken, kısıtlamaların aynı 
şekilde devam etmesi, ilimiz ekonomisi-
nin bitmesi demek olacaktır.”  
 
“KAPIKÖY AÇILIRSA  
EKONOMİMİZ TOPARLANACAK”  
 
“Sayın Cumhurbaşkanım; İlimiz turizm 
acenteleri ve otellerinin İran ile sürekli 
iletişim halinde olduğu ve turizm için 
ciddi düzeyde taleplerin olduğu 
belirtilmiştir. Belirtilen bu taleplere isti-
naden ekonomimizin kısa bir süre içeri-
sinde toparlanacağı kanaati de 
oluşmuştur. İlimizde ki mevcut otellerin 
ve konaklama hizmeti sunan birçok 
işletmenin korona virüse karşı tüm ted-
birlerini aldıklarını, aynı zamanda bahsi 
geçen işletmelerin güvenli turizm 
sertifikasının olduğunu da belirtmek iste-
riz. Van halkının ve esnafının sizlerden 
öncelikli talebi İran ile olan sınır 
kapısının açılmasıdır. Bu hususun zatı 
alinizin talimatları ile çözüleceğine olan 
inancımız tamdır.” Denildi.

Mektup: Kapıköy ivedilikle açılmalı 
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