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Van ilinde 2017 yılı 
Temmuz ayından bu 
yana görev yapıyorsunuz. 
Genel olarak Van ilini 
nasıl tanımlarsınız?

Binlerce yıllık tarihe, sayısız kültü-
re, insanlığa eşik atlatan birçok me-
deniyete ev sahipliği yapan kadim 
bir şehir Van. Tüm birikimiyle adeta 
geçmişi bugüne taşıyan bir insanlık 
mirası. Ama aynı zamanda geçmiş-
ten taşıdığı evrensel mirasını Ana-
dolu kültürüyle, irfanıyla yeniden 

yoğuran ve dünyayla paylaşan bir 
coğrafya…

Kısaca meraklısına tarihiyle, ma-
cera sevenine doğal güzellikleri ve 
coğrafyasıyla, inananlara da gizemli 
mabetleriyle birçok güzelliği bir ara-
da sunan gözde bir mekân.

Van bir turizm şehri, bir tarım ve 
hayvancılık şehri, aynı zamanda 
sanayisi de her geçen gün gelişen, 
bölgesinin lideri olan bir kent. Van;

• Ortadoğu ve Kafkas pazarlarına 
olan yakınlığı,

• Karayolu, demiryolu ve havayo-
lunda bölgesel merkez konumu,

• Dinamik ve genç nüfusu,

• Güneş enerjisi gibi yenilenebilir 
enerji yatırım potansiyeli,

• Gelişme potansiyeli yüksek sa-
nayi altyapısı,

• 35 yıllık geçmişi olan yüzüncü 
yıl üniversitesi ve bünyesindeki 
teknoparkı,

• Dünyaca ünlü tarihi ve turistik 
mekanları,

• Verimli tarım ve hayvancılık 
alanlarıyla, sakinlerine, ziyaret-
çilerine ve yatırımcılara büyük 
imkânlar ve kolaylıklar sunuyor.

Van Valisi  
Murat ZORLUOĞLU
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Van tarihte önemli 
bir yeri olan ilimizdir. 
Van’ın tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?

Bildiğiniz üzere, yapılan arkeolojik 
çalışmalar Van ve çevresinin bir 
yerleşke olarak kullanılma tarihin 
milattan önce 4000 yılına dayan-
dığını göstermektedir. Dolayısıyla 
6.000 yıllık tarihi olan bir kent-
ten söz ediyoruz. Bu kadar uzun 
zaman dilimi içinde elbette çok 
önemli tarihsel olayların meyda-
na gelmiş olması olağan sayılma-
lıdır. Medeniyetlerin kurulması 
ve yıkılması, bu medeniyetlerden 
günümüze ulaşan tarihi eser ve 
varlıklar, gündelik yaşantıya ve 
alışkanlıklara yansıyan yöresel-ge-
leneksel davranışlar sözünü etti-
ğimiz uzun zaman diliminin hep 
birer yansımasıdır aslında.

Yıkılan her bir medeniyet ve yeri-
ne kurulan her bir başka medeni-
yet aslında Van’ın tarihsel geçmi-
şinde birer dönüm noktası olarak 
sayılabilir. Söz gelimi; M.Ö. 4000 
yıllarından itibaren Doğu Anado-
lu Bölgesi’ne Kafkasya üzerinden 
Hurri menseli kavimlerin büyük ka-
fileler halindeki göçleri ve Hurrile-
rin, M.Ö. 2000’lerden itibaren Van 
Gölü’nden başlayarak Kızılırmak ve 
Yeşilırmak’ın Karadeniz’e döküldü-
ğü yerlere kadar uzanan bir bölge-
ye hâkim olmaları…

M.Ö. XIII. Yüzyılda Hurri Mitani si-
yasi teşekkülün merkezi otoritesi 
zayıflamasıyla beyliklerin ortaya çık-
ması ve Asur Krallarının bu beylikle-
ri hakimiyeti altına almak istemeleri 

ve bu esnada Van Gölü ve çevresin-
de hakim olan Urartularla yüzyıllar-
ca sürecek mücadeleye girişmele-
ri, kentin tarihinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Asurluların bu dağlık 
ve zor arazi şartlarında egemenli-
ğini kuramamış olması, Van’ı Tuşba 
adıyla kendilerine başkent yapmış 
Urartular’ın bir medeniyet kurma-
larını sağlamıştır. Dolayısıyla Kral 1. 
Sardur’un M.Ö. 841-836 yıllarında 
Urartu Devleti’ni kurması, yine bir 
dönüm noktası olarak karşımızda 
durmaktadır.

Urartu Medeniyeti, hüküm sürdü-
ğü dönemde Van ve çevresinde çok 
önemli eserler bırakmışlardır. Bun-
ların başında hepinizin bildiği Van 
Kalesi, Şamran Kanalı, Çavuştepe, 
Ayanis Kalesi, Topraktepe ve daha 
birçok eser, günümüze kadar ulaş-
mış önemli değerlerdir.

Yine tarihten ve arkeolojik çalışma-
lardan, Urartular’dan sonra bölge-
ye İskitler’in hakimiyet kurdukla-
rını bilmekteyiz. İskitleri müteakip 
Medler, Persler, Romalılar, Partlar, 
Bizanslılar, Sasaniler, Hazar Türkleri 
gibi medeniyetler bölgeye hakim 
olmuşlardır. Hazarlar ve İslam ordu-
ları arasındaki mücadelelerde Ha-
zarlar’ın Müslüman olmasıyla sona 
ermiştir.

VII. Yüzyılın sonlarından itibaren Van 
ve çevresi Ermenilerin hakimiyetine 
girmiştir. Daha sonra Abbasiler Van 
Gölü çevresini eyalet valiliği seklin-
de idare etmiştir. Selçuklular’ın XI. 
Yüzyılın başlarında bölgeye düzen-
ledikleri seferler sonucunda da Van 
Gölü ve çevresinde Selçuklu haki-
miyeti başlamış ve 1071 Malazgirt 
Zaferi’nden sonra ise bu hakimiyet 
tam perçinlenmiştir.

Selçuklular’dan sonra Osmanlılar’ın 
1534-35 yıllarında gerçekleştirdikle-
ri İran Seferi sırasında Bağdat, Teb-
riz ve Van gibi önemli merkezlerin 
Osmanlı hakimiyetine girdiğini bili-
yoruz. Osmanlılar’ın farklı bölgeler-
de mücadele etmelerinden dolayı, 
bölge kısa bir dönem Safeviler’in 
idaresine geçtiyse de, XVI. Yüzyılın 
ortalarından itibaren bir daha el 
değiştirmemek üzere Osmanlı ege-
menliğine girmiştir.

Osmanlılar döneminde Van’da yine 
tarihi açıdan çok önemli olaylar ya-
şanmıştır. Uzun uzadıya bu süreçleri 
elbette anlatmak mümkün ancak 
bunlar arasında en önemlisi 1915 
yılında Ermenilerin Rus güçleriyle 
beraber kenti yakmaları ve insanları 
katletmelidir.

Özetle değinmeye çalıştığım bu ta-
rihsel olaylar, Van ve çevresinde 
önemli değişikliklere sebebiyet ver-
miş ve kentin tarihinde önemli dö-
nüm noktalarını oluşturmuştur.

Urartular’dan 
sonra bölgeye 

İskitler’in hakimiyet 
kurduklarını 
bilmekteyiz. 

İskitleri müteakip 
Medler, Persler, 

Romalılar, Partlar, 
Bizanslılar, Sasaniler, 

Hazar Türkleri gibi 
medeniyetler bölgeye 

hakim olmuşlardır.
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Van farklı yönlerden 
zengin potansiyele 
sahip bir ilimiz. Hatta 
Türkiye’de deniz olarak 
tabir edilen Van Gölü 
kıyısında bir ilimizdir. 
Bu konuda ne söylemek 
istersiniz?
Vanlıların Van Gölü’ne deniz de-
meleri ve gölün bu isimle anılması, 
elbette ki haklı gerekçelere dayan-
maktadır. 3.700 km2’yi aşan yüzöl-
çümüyle zaten bir göl için oldukça 
büyük olan Van Denizi, dünyanın 
en büyük sodalı gölüdür. Van’ın 
bir kıyı kenti olması elbette birçok 
avantaj ve güzelliği de beraberinde 
getirmektedir. Doğunun sert kış ik-
limine karşın Van Denizi’nin havayı 
ılımanlaştırıcı etkisiyle kış aylarımız 
oldukça güzel geçmektedir. Buna 
karşılık yaz mevsiminde birçok ilimiz 
sıcaktan veya nemden fazlasıyla et-
kilenirken yine denizimizin etkisiyle 
bu mevsimde Van’da ideal sıcaklık 
ve nem oranıyla yaz aylarını yaşa-
maktayız.

Suyun olduğu yerlerde canlı tür-
lerinde de bir zenginlik olduğunu 
biliyoruz. Sodalı ve tuzlu olmasına 
rağmen Van Denizi’nde yaşamını 
sürdüren ve endemik bir tür olan 
İnci Kefali, belki de bu zenginliğin 
başında yer almaktadır ve Van’ı ta-
nımlayan önemli bir markadır. Belki 
denizde yaşayan canlı türü sınırlı-
dır ama denizin etkisiyle Van Gölü 
Havzası’nda yaşamayı tercih eden 
özellikle göçmen ve yerleşik kuş 
sayısı oldukça fazladır. Yapılan ça-
lışmalara göre Türkiye’de yaşayan 
465 kuş türünün 213 tanesi Van 
Gölü Havzasında yaşamaktadır. Her 
yıl düzenli olarak festivalini kutladı-
ğımız Flamingolar, nesli tükenmek-
te olan ve sadece Van Gölü Havza-
sında kuluçkaya yatan Dikkuyruk 

ördeği, balıkçıl ve sayabileceğimiz 
birçok kuş, Van Gölü Havzası’nda 
yaşamaktadır. Kuş türleriyle bera-
ber kelebek türü sayısı da yine kü-
çümsenmeyecek kadar fazladır. Bil-
diğiniz üzere bu iki türü de yerinde 
görmek amacıyla turizm faaliyetini 
gerçekleştiren önemli sayıda turist 
bulunmaktadır.

Hayvan türlerinin yanı sıra floradaki 
zenginlik de ilimize önemli bir değer 
katmaktadır. Bugün artık bir marka 
haline gelen Van otlu peynirinde 
kullanılan otlar, ilimizde üretilen 
balların kalitesi ve lezzeti, yöresel 
mutfağımızın çeşitliliği hep bu sözü-
nü ettiğimiz bitki çeşitliliğinin birer 
sonucudur.

Deniz kıyısında bulunan Altınsaç 
ve İnköy gibi koylar, başta Akda-
mar olmak üzere denizde bulunan 
adalar ve bu adalardaki kiliseler, 
turizm sektörü için çok önemli de-
ğerlerdir. Bununla beraber yerel 
halkın eğlence, piknik, dinlenmek 
ve çeşitli aktiviteler gerçekleştir-
mek amacıyla kullandığı kıyıları-
mız, böyle bir denize sahip olma-
mızın sonucudur.

Van üretimi, doğal 
kaynakları, turizmi, 
tarihi ve kültürel 
varlıkları, yaşam tarzı 
ve gelenekleri ile 
ülkemizin tanınırlık 
düzeyi yüksek illerinden 
biridir. Bu bağlamda 
ilin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
Van ilinin sahip olduğu potansiyeli 
yeterince değerlendirmek için çeşit-
li çalışmalar yapmaktayız. Van ilinin 
tarihi Kalkolitik dönem başlarına ka-
dar uzandığından tarihi ve kültürel 
varlıkları oldukça zengindir. Başkenti 
Tuşba (Van) olan Urartu medeniyeti 
sayısız eserler bırakmıştır. Bu eser-
leri sergilemek ve bir tarih bilinci 
oluşturmak amacıyla açılması plan-
lanan Urartu Müzesi’nde 87.087 
eser bulunmakta olup 40.235’inin 
envanteri çıkarılabilmiştir. Urartu 
Müzesi’nin faaliyete geçmesi ile 
mevcut eserlerin tamamı sergilene-
bilecektir.

XII. Yüzyılda Selçuklu döneminde 
inşa edilmiş olan Ulu Camii’nin tuğ-
la minaresi ve temel seviyesinde 
kalıntıları bulunmaktadır. Osman-
lı döneminden kalan Hüsrev Paşa 
Külliyesi ise, 1567 yılında Mimar 
Sinan tarafından yapılmıştır. Külliye-
nin restorasyon çalışmaları Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından 2012 
yılında başlanmış, 2013’de tamam-
lanmıştır. Cami, medrese ve imaret 
restore edilmiştir. Bunun yanında 
Kaya Çelebi Camii, Osmanlı döne-
minde eski Van şehrinde 1660 yılın-

Bir marka haline 
gelen Van Otlu 
Peyniri’nde 
kullanılan otlar, 
ilimizde üretilen 
balların kalitesi 
ve lezzeti, yöresel 
mutfağımızın 
çeşitliliği hep bu 
sözünü ettiğimiz 
bitki çeşitliliğinin 
birer sonucudur.
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da inşa edilen tek kubbeli camidir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan restorasyonu 2016’da 
tamamlanmıştır.

Turizm sektörünün geliştirilmesi 
amacıyla, dünyanın en büyük so-
dalı gölü olan Van Gölünde, Van 
Gölü İnci Tur Gemi Alımı Projesi 
kapsamında ise 2 adet Katamaran 
Tipi Deniz Otobüsü (70 kişilik) satın 
alınmıştır. Kış turizmini canlandır-
mak amacıyla gerçekleştirilen Abalı 
Kayak Tesisi Projesi tamamlanmıştır. 
Ayrıca Van Kalesi ve Akdamar Adası 
2016 yılında UNESCO ‘Dünya Kültür 
Mirası’ geçici listesine alınmıştır.

Van’ın önemli simgelerinden biri 
olan Van Kedisi’nin genetik, mor-
folojik ve fizyolojik özelliklerini ko-
rumak amacıyla, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi tarafından Van Kedisi 
Araştırma Merkezi (VKAM) 1992’de 
kurulmuştur. Van Kedisi’nin Van’a 
ait bir değer olduğu resmi olarak 
22.04.2006 tarihinde tescil edil-
miştir.

Bunun yanı sıra Van Devlet Tiyatro-
su 1997 yılı Kasım ayında perdele-
rini açmıştır. Van Devlet Tiyatrosu 
açılışından bugüne kadar yerli ve 
yabancı olmak üzere toplam elli iki 

oyun sahneye konulmuştur. Van 
Devlet Tiyatrosu’nun depremden 
sonra restorasyonu gerçekleştiril-
miş olup 2017 yılında yeniden hiz-
mete açılmıştır.

Van ili, Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
Asya’ya açılan kapısı konumundadır. 
2018 Temmuz’unda tamamlana-
cak olan Kapıköy Sınır Kapısı ile, 70 
milyar dolarlık İran pazarına ulaşı-
lacaktır. Sınır kapısının hem şehir 
merkezine yakınlığı hem de güvenli 
bir güzergâh üzerinde olması nede-
niyle, Türkiye-İran ticaret hacminin 
artmasında büyük bir rol oynaması 
beklenmektedir.

İlin sanayi, tarım, 
kültür- turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Van ilinin farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Türkiye’nin en kalabalık 19. ili olan 
Van, TRB2 Bölgesi’nin de en büyük 
ili konumundadır. Van aynı zaman-
da sahip olduğu yüzde 22’lik genç 
nüfus oranı ile ülkemizin en genç 
nüfusa sahip 6. ilidir. Yüksek genç 
nüfus potansiyelinin etkin bir şe-
kilde kullanılması halinde bölge ve 
ülke ekonomisine ciddi katkılar sağ-
lanacaktır.

Van’da nüfusun neredeyse yarı-
sı kırsalda yaşadığından tarım ve 
hayvancılık önemli bir yere sahip-
tir. Ayrıca hizmetler, turizm, teks-
til, inşaat malzemeleri ve maden-
cilik, yenilenebilir enerji sektörleri 
öne çıkmaktadır. Hali hazırda bu-
lunan 1 Organize Sanayi Bölgesi 

(OSB), 4 Küçük Sanayi Sitesi (KSS), 
1 İŞGEM, 1 Tekstilkent, 1 Tekno-
kent’i ile yatırımcılara yer tahsisi 
ve altyapı konularında destek su-
nulmaktadır.

Van’da Kalkınma Bakanlığı Cazibe 
Merkezi Destekleme Programı(CM-
DP) kapsamında hayata geçirilen, 1. 
etabı 32 fabrikadan oluşan bir Teks-
tilkent bulunmaktadır. Hali hazırda 
bitirilen 1. etaptaki 32 işletmenin 
yüzde 70’inde üretim yapılmakta ve 
bu sayede 1200’den fazla kişiye is-
tihdam olanağı sağlanmaktadır. Bi-
rinci etabın tamamen faaliyete geç-
mesi ile birlikte istihdamın 3.000’e 
çıkması hedeflenmektedir. Doğu 
Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 
tarafından desteklenecek olan Teks-
tilkent 2. Etap Projesi’nin fizibilite 
çalışması tamamlanmış olup, proje 
ile 6.200 kişiye istihdam sağlanması 
beklenmektedir.

Tekstil Kentin yanı sıra, 508,5 hek-
tar araziye kurulu 134 firma ve 
3.500-4000 kişilik istihdam ile 
hizmet veren bir OSB bulunmak-
tadır. Toplamda 5 etaptan oluşan 
OSB’nin, 3 etabında üretim yapıl-
maktadır. Dördüncü etabın altyapı 
çalışmalarının bu yıl itibariyle biti-
rilip tahsisinin yapılması hedeflen-
mektedir.

Ayrıca, 200.000 m² arazide, 60 işye-
ri kapasitesine sahip ve 300 kişinin 
üzerinde istihdam sağlayan İŞGEM 
bulunmaktadır. İşletme sayısı artırı-
larak İŞGEM’in kapasitesinin gelişti-
rilmesi hedeflenmektedir.

Ülke geneli 103.323,40 milyar 
dolar olan ihracat tutarı ilimizde 
31.691.000 dolardır. Yıllara göre 
ihracat rakamlarına bakıldığında 
2016 yılında bir sıçrama görül-
mektedir. 2016 yılına ait ihracat 
rakamının önceki yıllara oranla 
yüksek olmasının nedeni; dış ti-
caret yapan Van merkezli yeni ku-
rulan firmalar ve dış ticaret yapan 

Tekstil Kentin yanı 
sıra, 508,5 hektar 
araziye kurulu 134 
firma ve 3.500-4000 
kişilik istihdam ile 
hizmet veren bir 
OSB bulunmaktadır. 
Toplamda 5 etaptan 
oluşan OSB’nin, 3 
etabında üretim 
yapılmaktadır.
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mevcut bazı firmaların 2016 yılı 
içerisinde yüksek düzeyde ihracat 
yapmalarıdır. En çok ihraç edilen 
ürünlerin başında giyim, metal 
ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri 
gelmektedir.

Bunların yanı sıra, Türkiye’de gü-
neşlenme süresinde en çok güneş 
alan üçüncü il konumunda yer alan 
Van, iklim ve coğrafik parametreler 
dikkate alındığında elektrik enerjisi 
üretim verimliliği bakımından birin-
ci sıradadır. 40,8 milyon m² alanda, 
1.422 W toplam kurulu güç kapasi-
tesiyle yapımı planlanan projenin, 
yaklaşık olarak 2.43 milyar kWh ile 
Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 
yaklaşık yüzde 1’ini karşılayacağı 
düşünülmektedir. Edremit ilçesinde 
4.000 hektarlık alanda ve 1 milyar 
TL tutarında yatırım öngörülen Gü-
neş Enerjisi İhtisas Endüstri Bölge-
si’nin kurulması için Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na 2015 yılında 
başvuruda bulunulmuştur. Başvu-
runun değerlendirme süreci devam 
etmektedir.

Turizm sektörü de ekonominin 
canlanmasına katkı sağlamıştır. 15 
Aralık 2017 itibari ile Van’a gelen 
yerli turist 598.552 iken, yabancı 
turist sayısı ise 402.298’dir. Ço-
ğunluğunu İranlıların oluşturduğu 
yabancı turistlerin yaptıkları alış-
verişler, Van esnafına ciddi katkı 
sağlamıştır.

Daha önce de belirttiğim gibi, ülke 
genelinde 15-24 yaş grubunda-
ki genç nüfusun toplam nüfusa 
oranı yüzde 16,3 iken, ilimizde bu 
oran yüzde 21,95 olarak seyret-
mektedir. Dolayısıyla, sahip oldu-
ğumuz yüksek genç nüfus oranı 
tekstil gibi emek yoğun sektörler-
de yatırımcılara önemli avantajlar 
sunmaktadır. Ayrıca, yenilenebilir 
enerji potansiyeli, doğal ve kültü-
rel mirası, dış ticaret potansiyeli 
ile ülkemizin 2023 hedefleri doğ-
rultusunda; beşeri sermayesini 

geliştirmiş, ihracata dayalı ekono-
misinde büyüme sağlamış, doğal 
ve kültürel mirasını koruyarak kul-
lanan, jeo-ekonomik konumu ile 
çevresine etki edebilen illerden 
biri olacaktır.

Van ilinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
yıldönümünde Van 
ilini nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla 
ilgili bir yol haritanız  
var mı?
Bu kapsamda, DAKA ile işbirliği 
yapılarak Van ilinin 2023 Vizyo-
nu; “Rekabetçi Ekonomisi, Yüksek 
Yaşam Kalitesi, Gelişmiş Beşeri 
Sermayesi ile Doğu’nun Başkenti, 
Ortadoğu ve Yakındoğu’nun Çekim 
Merkezi” olarak belirlenmiştir. Bu 
çerçevede ilk olarak Avrupa Birliği 
(AB)’nin bölgesel gelişmişlik fark-
ları çalışmalarında ortalama gös-
tergelerde yüzde 75 eşiğin altında 
kalan bölgeleri gelişmemiş bölge 
şeklinde değerlendirmesi uygula-

ması referans alınarak, Van ilinin 
2023 yılında kişi başı milli gelirini 
18.750 USD’ye ulaştırılması hedef-
lenmektedir. İyimser senaryoda 
ise, Van ilinin Türkiye 2023 yılı he-
deflerini birebir yakalayacağı, kişi 
başı milli gelirin 25.000 USD olaca-
ğı öngörülmektedir.

“Rekabetçi Ekonomisi, Yüksek Ya-
şam Kalitesi, Gelişmiş Beşeri Ser-
mayesi ile Doğu’nun Başkenti, Or-
tadoğu ve Yakındoğu’nun Çekim 
Merkezi” vizyonuna erişmek için üç 
farklı stratejik amaç belirlenmiştir. 
Bunlar;

• Bölgesel ve bireysel gelir ve re-
fah seviyesinin artırılması,

• Çevreye duyarlı yüksek yaşam 
kalitesinin sağlanması,

• Beşeri sermaye, bireysel ve ku-
rumsal kapasitenin iyileştirilme-
si ve geliştirilmesidir.

Belirlenen stratejik amaçlara ulaş-
mak için ise; stratejik hedefler, 
stratejiler, uygulama projeleri ve 
eylemler hiyerarşisi doğrultusunda 
16 adet stratejik hedef ve yine stra-
tejik hedeflere ulaşmak için ise 67 
adet strateji seçilmiştir. Stratejilerin 
altında ise 321 adet eylem ve proje 
tanımlanmıştır.

‘Van İli ve İlçeleri Vizyon 2023 
Ortak Akıl Stratejik Eylem Planı’ 
ile Van ilinin mevcut durumu göz 
önüne alınarak, kısa vadede tarım 
sektörü ile mevcut gıda, inşaat 
malzemeleri, tekstil-hazır giyim ve 
mobilya imalatı verimliliğin arttırıl-
masıyla gelirlerin yükseltilmesi he-
deflenmektedir.

Yine ‘2023 Yılı Vizyonu’ doğrultu-
sunda, Van ilinin orta ve uzun va-
dede orta-yüksek ve yüksek tekno-
lojili sektörlerle ilgili planlamalar 
yapması ve katma değeri yüksek 
sektörleri geliştirmesi hedeflen-
mektedir.

Van’a gelen yerli 
turist 598.552 iken, 
yabancı turist sayısı 
ise 402.298’dir. 
Çoğunluğunu 
İranlıların 
oluşturduğu yabancı 
turistlerin yaptıkları 
alışverişler, Van 
esnafına ciddi katkı 
sağlamıştır.
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Kuluçka sektörler olarak tanımla-
nan bu sektörler ile ilgili olarak, Van 
ilinde kimya sanayii (orta-yüksek 
teknoloji), tıbbi gereçler sanayii 
(yüksek teknoloji), güneş enerjisi ve 
jeotermal enerji ile bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin, kent ekonomisi-
ne önemli katkılar sağlaması he-
deflenmektedir. Hizmet sektörleri 
açısından Van iline 2 saatlik uçuş 
mesafesinde bulunan 500 milyon 
kişiye yakın nüfusa yönelik ticaret 
ve lojistik sektörleri ile uzun vade-
de turizm sektörünün geliştirilmesi 
planlanmaktadır.

Van ilinde başlamış olan 
ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler  
var mı?  
Bahsedebilir misiniz?

Van’da sadece Vali olarak değil, 
aynı zamanda Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Vekili olarak da görev 
yapıyorum. Dolayısıyla hem Valilik, 
hem de Büyükşehir Belediyesi ola-
rak çok önemli projeler yürütüyo-
ruz. Bunlardan birkaçını paylaşmak 
isterim.

Tarihi İpekyolu Caddesi’ni ve şe-
hir içi trafiği oldukça rahatlatacak 
olan 41 kilometrelik Van Çev-
re Yolu Projesi, ekonomisinden 
ulaşımına, turizminden imarına 
kadar Van’a çok önemli katkılar 
sağlayacak bir Vizyon Projedir. 
Planlama bölümü tamamlanmak 
üzere olan projenin 2018 yılı içe-
risinde yapımına başlanması he-
deflenmektedir.

Van’ın ekonomisi ve ticareti bakı-
mından oldukça önemli olan bir 
başka vizyon proje, İran sınırımızda 
inşası devam eden Kapıköy Sınır 
Kapısı’dır. 70 bin metrekare alan 

üzerine kurulan gümrük kompleksi 
Van ile İran’ın Hoy şehrini birbirine 
bağlayarak ilimizin turizmine de 
önemli katkı sağlayacaktır. 75 mil-
yon TL’ye ihale edilen kompleksin 
Temmuz ayında bitirilmesi hedef-
lenmektedir.

Büyükşehir Belediyemizin vizyon 
projelerinden bir tanesi Kent Mey-
danı Projesi’dir. Van’ın merkezinde 
büyük bölümü hazine arazisi, bir 
kısmı da özel mülkiyete ait 25 dö-
nümlük bir alanda hayata geçirile-
cek olan proje, Van’a şehircilik anla-
mında büyük değer katacaktır. Kent 
Meydanı, halkımızın buluşma nok-
tası ve uğrak yeri olacaktır. Projenin 
2019 yılı içerisinde tamamlanması 
hedeflenmektedir.

Van’a adeta hayat veren Van Deni-
zi’nin kirlenmesinin önlenmesi ba-
kımından hayati önemi haiz olan 
bir başka Büyükşehir Belediyesi 
Projesi de ‘Atık su Arıtma Tesisi 
Projesi’dir. 1.000.000’luk nüfusun 
atık suyunu arıtma kapasitesine 
sahip, tam biyolojik arıtma yapa-
bilecek ve en son teknoloji ile do-

natılacak olan yeni atık su arıtma 
tesisi, yaklaşık 90 Milyon Liraya 
mal olacaktır. Projenin 2019 yılı 
sonuna kadar tamamlanması he-
deflenmektedir.

Son olarak dergimizin 
bu sayısının kapak 
konusu olan, ‘10 Ocak 
İdareciler Günü’ ile 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Mülki İdare Amirliği manevi yükü 
çok daha ağır basan bir meslektir 
bana göre. Vali/Kaymakam faki-
rin-fukaranın, garibin- gurebanın, 
kısaca zor durumda kalanın hamisi, 
kimsesizlerin kimsesidir. “Kenar-ı 
Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir 
de Adl-i İlahi sorar Ömer’den” ifa-
desi belki de en çok meslektaşları-
mız için geçerlidir.

Mülki idare amiri, adalet ve hak-
kaniyet içerisinde yönetmek, karar 
vermek durumundadır. Bunu sağ-
lamak öyle zannedildiği kadar ko-
lay bir şey değildir. Yaptığınız ya da 
yapmadığınız bir iş dolayısıyla çıkarı 
zedelenen kişi ve kuruluşlarla da 
boğuşmak ve mücadele etmek zo-
rundasınız. Bazen siz onları yenersi-
niz, bazen de onlar sizi…

Bununla birlikte, tedavisini yaptır-
dığınız ya da ihtiyaçlarını karşıla-
yarak okula gönderdiğiniz fakir bir 
çocuğun gözlerindeki mutluluğu 
gördüğünüzde ya da yola, içme su-
yuna kavuşturduğunuz köylülerin 
yürekten söyledikleri bir “Allah Razı 
Olsun” sözünü duyduğunuzda bü-
tün bu zorluklar unutulur, gönlünüz 
huzur dolar ve yaptığınız işle gurur 
duyarsınız.

İşte 10 Ocak İdareciler Günü böyle 
bir mesleğin mensuplarının günü-
dür, vesselam…

Hizmet sektörleri 
açısından Van 
iline 2 saatlik 
uçuş mesafesinde 
bulunan 500 milyon 
kişiye yakın nüfusa 
yönelik ticaret ve 
lojistik sektörleri 
ile uzun vadede 
turizm sektörünün 
geliştirilmesi 
planlanmaktadır.


