
BASIN TOPLANTISI KONUŞMA NOTU 

 

1- GİRİŞ 

 

Sevgili Arkadaşlar, 

 

 Deprem felaketini hep birlikte yaşadık. Kaybettiğimiz insanlarımızın acısını 

Hala hissediyoruz. Kendilerine rahmet, ailelerine Allah’tan sabır diliyorum. 

Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz de bir arkadaş, bu ülkenin bir parçası olarak bu 

ateşi yüreğimizde hissediyoruz. 

 

 Bu dönemde iyiyi de kötüyü de gördük. Çok uzak diyarlardan buraya gelip, 

burada vefat eden Atsushi Miyazaki hepimizi duygulandırdı. Ülkemizin bir birlik 

ruhu içerisinde yardımlaşmasıyla gurur duyduk. Türkiye’nin her yanında 

insanların kalbi Van’la birlikte attı. Buradaki bir kardeşi ısınsın diye 

battaniyesini gönderen güzel insanları gördük. Bir gün sen düşersen ben de 

seni kaldıracağım diye not yazan Vanlı kardeşimizin yüreğiyle hepimiz 

yüreklendik. 

 

 Ne yazık ki kötü şeyler de oldu. Yardım malzemelerinin kaybolmasına şahit 

olduk. Koordinasyonda yaşanan sıkıntıları gördük. Devletin etkin ve hızlı bir 

şekilde bölgeye yardım eli uzatamamasıyla üzüldük.  

 

 Ancak inanıyorum ki devlet de üstüne düşeni yapacaktır. Hükümet elindeki 

imkanları en güçlü şekilde kullanacaktır. Halkımızın hassasiyeti onları da daha 

iyi çalışmaya yöneltecektir. 

 

2- SORUN 

 

Sevgili Arkadaşlar, 

 

 Depremden sonra en önemli sorun şehrin normal yaşama geri dönememiş 

olması. 

 

 Şehrin hayata dönmesinin önünde üç büyük sorun var. Bunlardan birincisi, 

barınma sorunu, konut sorunu. Bugün bu sorunun çözümünü hala 

bekliyoruz. Bakın bu sorun sebebiyle doğal olarak bazı hizmetler aksıyor. 

Hizmetin aksamaması için gereken önlemlerin alınması lazım. Bakın şu anda 

basın görevinizi bu zor koşullarda yerine getirmeye çalışıyorsunuz.  Çadırın 

yerini tutmaz ama, biz de bir basın merkezi kurulmasını daha ikinci depremden 

hemen sonra önermiştik. Hükümet böyle uygun gördü. 

 



 İkinci sorun eğitim sorunu. Van zaten eğitim bakımından geri kalmış, bir çok 

sorunu olan bir ilimiz. Depremin açtığı daha büyük yaraların acilen kapanması 

gerekir. Bugün de bir yazılı soru önergesi ile Sayın Eğitim Bakanı’na da 

sorduk. Van’dan binlerce öğrenci başka şehirlere gitti. Bu öğrenciler misafir 

öğrenci olarak eğitimlerini sürdürüyor.  Diyoruz ki Eğitim Bakanlığı dayanışma 

fonu adı altında bir fon kursun. Van’dan çevre şehirlere giden bütün öğrenciler 

bu fondan yararlansın. Onların bakımını devlet üstlensin.  

 

 Şu anda Van’da eğitim faaliyetleri ile ilgili özel bir destek programı kurulması 

lazım. Hem öğrencilerin psiko – sosyal desteğe ihtiyacı var hem de 

öğrencilerin kaybettikleri zamanın telafi edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan 

Eğitim Bakanı’ndan yazın telafi dersleri verilmesini istedik.  

 

 

 Üçüncü sorun, ekonomik yapıyla ilgili.  Van’da ekonomi dönecek, insanlar 

çalışacak, para kazanacak ki Vanlılar kendi şehirlerinde yaşamaya, hayata 

dönmeye ve depremin yaralarını sarmaya devam edebilsin. Ekonomi dönsün 

ki bir celikan mazot uğruna insanlarımız bombalara, kurşunlara kurban 

gitmesin.  

 

 Bugün bu yapılamadığı için insanlar şehirlerini terk ediyor. Sadece başka 

şehirlere değil, Irak’a bile göçen kardeşlerimiz var. Biz insanlarımız bu acıyı 

yaşasın istemiyoruz.  Biz insanlarımız kendi ülkelerinde, kendi şehirlerinde, 

kendi evlerinde yaşasın istiyoruz. 

 

3- ÇÖZÜM 

 

 Bunun için ne öneriyoruz? Van sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu bölgesinin 

en önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Çayır / mera alanları bakımından 

Türkiye’nin en zengin iki ilinden biri. Hayvancılık açısından iklimin en uygun 

olduğu bölge. 

 

 Bir söz vardır. Balık verme, balık tutmayı öğret derler. Van balığa sahip. Balık 

tutmayı da çok iyi biliyor.  

 

 Ancak gereken altyapı ortamı oluşturulmalı. Yatırım ortamı iyileştirilmeli, 

rekabet ortamı güçlendirilmeli. Nedir uygun yatırım ortamı? Üretimin 

üzerindeki kamu maliyetleri düşmeli. Bunlar düşecek ki insanlar yatırım 

yapabilsin, üretim artsın, esnafın, kobinin, çalışanın önü açılsın.  

 

 Peki ne yapmak lazım? İstihdam odaklı, ihracat hedefli, sektörel kümelenme 

ile bölgesel kalkınma sağlayacak yeni bir model kurulmalı. 

 



 Bir de finans akışı sağlanmalı. Bunun için önce yapmamız gereken mevcut 

kredi borçlarını ertelemek. Vanlılar zaten bu depremi yaşamış, afet sebebiyle 

borç ödeyebilecek güçleri kalmamış. Devlet yanlarında olmalı. 

 

 Bakın bu teklifi hazırladık. Bu teklifte ne diyoruz? Depremden etkilenen 

herkesin, esnafın, KOBİ’nin, Ahmet amcanın bankalara olan kredi borcu 2014 

yılına kadar ertelensin. Eylül 2011 rakamlarıyla Van’ın toplam kredi borcu 1,7 

Milyar TL. Bu teklif kabul edilirse, şehirde finansal olarak önemli bir rahatlama 

olacak. 

 

 Buna ek olarak, hükümete de çağrıda bulunuyoruz. Asgari ücreti bütünüyle 

vergiden muaf hale getirilsin. Nakliye desteği vererek maliyet düşürülsün. 

Eximbank kredileri ile ihracata yönelik özel destek sağlansın. Enerji maliyeti en 

azından fon ve vergiler çıkarılıp, çıplak maliyet üzerinden hesaplanarak 

faturaya yansısın. 

 

 Bir başka alan sınır ticareti. Onu da net olarak söyleyeyim. Sınır ticareti bu 

bölgenin bir gerçeği. Devletin bu gerçeği tanıması ve yasal güvenceye alması 

lazım.  

 

 Bu iyileştirmeler de en az 10 yıl sürsün. Bir de eski yeni ayrımı yapılmasın. 

Mevcut işletmeler kapanmasın. Haksız rekabet olmasın, insanlar işini 

kaybetmesin.  

 

4- CHP’NİN KONUYA YAKLAŞIMI 

 

 Biz CHP olarak, bu zamana kadar Van’a destek olmak için bir çok girişimde 

bulunduk. Sayın Genel Başkanımız 3 kere Van’a geldi. Milletvekillerimiz 

burada nöbet tuttu. Belediyelerimiz yardımlaşma için bir seferberlik başlattı. 

Mecliste de gereken girişimleri yaptık. 

 

 Mesela, Genel Başkan yardımcılarımız ile birlikte Van – Erciş ve çevresinde 

meydana gelen deprem afetiyle ilgili bir kanun teklifi verdik. Kanun teklifimizde 

zarar gören konut ve işyerlerinin onarılmasını, depremzedelerin sağlanacak 

kredilerden faydalanmasını, şehirdeki kamu personeline ek ödeme yapılmasını 

önerdik. 

 

 Milletvekili arkadaşlarımız da bir çok yazılı soru önergesi verdi. Bu önergelerde 

Van halkının sorunlarını dile getirmeye çalıştık.  

 

 Bu zamana kadar ne yazık ki hükümetten anlamlı bir cevap gelmedi. Yasa 

tekliflerimiz de hala Mecliste görüşülmeyi bekliyor.  

 



 Van’da hayatını kaybeden DHA muhabirlerinin adlarının bir caddeye 

verilmesini de hükümete önermiştik. Ne yazık ki bu öneri de karşılık bulmadı. 

 

 Ancak Van’ın sorunları devam ediyor. Ne dedik? Van’ın acısı hepimizin acısı 

dedik. O zaman Van’ın sorunları da hepimizin sorunları olmalı. Bu sorunları 

çözmek için de hep birlikte hareket etmeliyiz. 

 

5- SONUÇ  

 

 Bugün de bir araştırma önergesi  verdik. Van’ın ekonomik ve sosyal 

sorunlarının tespiti ile bunların çözümü için hükümetin de muhalefetin de 

içinde olacağı bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdik. Dedik ki el birliği 

ile Van’ın sorunlarını tespit edelim, hep birlikte çözelim.  

 

 Yine bugün,  Eylül 2011 rakamlarıyla 1.7 milyar TL’yi bulan kredi 

borcunun 2014 tarihine kadar ertelenmesi için bir kanun teklifi verdik. 

Sadece Van’a özel.   

 

 Ayrıca bugün teşvik teklifimizle ilgili sivil toplum örgütleriyle toplantı 

yapacağız. İlin ekonomik kanaat önderlerinden gereken bilgileri, isteklerini 

alacağız.  Bu bilgileri ve önerilerimizi de Ekonomi Bakanı’na ileteceğim. Zaten 

kendisiyle de bu konuyu görüştüm. O da olumlu yaklaşıyor. Umuyorum ki, 

bugün burada öğreneceklerimiz, Van ekonomisinin güçlenmesi için de bir 

vesile olacak. 

 

Saygılar, 

 

 


