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 BÖLGELERİ YÖNETECEK BELEDİYE BAŞKANLARI 

  
 

■ Seçilen Belediye Başkanları, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, seçim öncesi 
yaptıkları vaatlerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı… 

 
■ Büyükşehir Belediye Başkanlarının en önemli sorunları, ulaşım, altyapı, çevre ve plansız 

yapılaşmayla mücadele olacak… 
 
■ Seçim sonuçlarına göre, AKP 45  İl’de Belediye başkanlığı kazanırken, CHP 13, MHP 10, DTP 8, 

DSP 2, BBP 1, DP 1 ve Şanlıurfa’nın bağımsız adayı İl belediye başkanlığı kazandı… 
 
■ Seçimleri kazanarak göreve başlayan belediye başkanları, yaratıcılık ve çalışmaları ile 

sorunların çözümü ve yeni proje üretiminde başarılı olmaya çalışacaklar… 
 
 

Türkiye’de 29 Mart 2009 tarihinde Yerel Seçimler 

yapılarak önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgelerini 

yönetecek belediye başkanları seçilerek görevlerine 

başladılar. Tüm partilerin uzun süren propaganda 

çalışmaları sonucunda titizlikle seçtikleri belediye başkan 

adaylarını kamuoyu önüne çıkarmalarından sonra 

seçmenin oylarıyla belirlenen tercihler Yüksek Seçim 

Kurulu’nca da onaylandı. 

Yerel seçim sonuçlarında İl bazında AKP 45,CHP 

13, MHP 10, DTP 8, DSP 2, BBP 1, DP 1 ve 

Şanlıurfa’dan bağımsız aday E.Ahmet Fakıbaba 

kazandı. 

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde 

177.221 sandık sayımı gerçekleştirildi.  

Partilerin aldıkları oy miktarı ile yüzdeleri şöyle 

olmuştur. 

Parti Adı Aldığı Oy 
Aldığı Oy 

Yüzde 
AKP 15.458.985 38,8 

CHP 9.218.445 23,1 

MHP 6.403.831 16,1 

DTP 2.271.566 5,7 

SP 2.060.034 5,2 

DP 1.488.134 3,7 

DSP 1.112.610 2,8 

BBP 894.045 2,2 

ANAP 303.125 0,8 

DİĞER BAĞIMSIZLAR 156.091 0,4 

BTP 150.566 0,4 
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İP 105.942 0,3 

TKP 73.380 0,2 

ÖDP 62.376 0,2 

EP 45.658 0,1 

MİLLET PARTİSİ 36.691 0,1 

HAK-PAR 26.431 0,1 

LDP 10.526 0,0 

BDP 6.627 0,0 

HYP 6.376 0,0 

BAĞIMSIZLAR 0 0,0 

 

Yerel Seçim Sonuçları 

Toplam 2931 belediyede, belediye başkanlığı seçimi 

yapılmış ancak 28 belediyenin belediye başkanlığı 

seçimi iptal edilmiştir. Seçimi yapılan 32475 adet 

belediye meclis üyeliğinden, 9 beldede 83 adet belediye 

meclis üyeliğine ilişkin seçimler iptal edilmiştir.  

Partilerin, büyükşehir, şehir ve ilçe sıralamasına 

göre, kazandıkları belediye başkanlık sayıları şöyle; 
 
 

Parti Adı Büyükşehir Şehir İlçe 

AKP 10 36 447 

CHP 3 10 170 

MHP 1 9 129 
 

Parti Adı Büyükşehir Şehir İlçe 

DSP 1 1 10 

SP 0 0 23 

DTP 1 7 50 
  

 

16 Büyükşehir Belediye Başkanları ve aldıkları oy oranları şöyledir; 
 

İL PARTİ BŞK. ADI SOYADI ALDIĞI OY (%) 

ADANA MHP Aytaç DURAK 29.69 

SAKARYA AK PARTİ Zeki TOÇOĞLU 44.72 

ANKARA AK PARTİ İ.Melih GÖKÇEK 38.66 

ANTALYA CHP Mustafa AKAYDIN 40.93 

BURSA AK PARTİ Recep ALTEPE 46.92 

DİYARBAKIR DTP Osman BAYDEMİR 64.87 

ERZURUM AK PARTİ Ahmet KÜÇÜKLER 57.60 

ESKİŞEHİR DSP Yılmaz BÜYÜKERŞEN 51.52 

GAZİANTEP AK PARTİ Asım GÜZELBEY 53.36 

İSTANBUL AK PARTİ Kadir TOPBAŞ 44.70 

İZMİR CHP Aziz KOCAOĞLU 55.16 

KOCAELİ AK PARTİ İbrahim KARAOSMANOĞLU 47.42 

KAYSERİ AK PARTİ Mehmet ÖZHASEKİ 60.99 

KONYA AK PARTİ Tahir AKYÜREK 67.97 

MERSİN CHP Macit ÖZCAN 31,01 

SAMSUN AK PARTİ Yusuf Ziya YILMAZ 48,04 
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İL İL HANGİ BAŞKAN NEREDE NE YAPACAK? 
 
Yerel seçimlerin ardından göreve başlayan 

belediye başkanları, kentlerini daha yaşanılabilir hale 
getirmek için değişik projeler üzerinde çalışmalarına 
başladı. Hangi ilde kim ne yapıyor? 

İşsizliğin hakim olduğu bölgelerin belediye 
başkanları ise işsizlik sorununu çözmek için sosyal 
projeler üretmek istiyor. Bütçelerindeki yetersizlikler 
nedeniyle projelerini hayata geçirmek için zamana 
ihtiyaç duyduklarını ifade eden yeni başkanlar, kentlerini 
daha yaşanılabilir hale getirmek amacıyla yeşil alan, 
spor kompleksi gibi projeler üzerinde de çalışmalarını 
sürdürdüklerini bildirdiler. 

 

BURSA 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 

yaptığı açıklamada, hizmet süresi boyunca ulaşım ve 
tarihi mirasın ön plana çıkarılması noktasında önemli 
projeleri hayata geçireceklerini söyledi. 

Ulaşım sorununu çözmek için kapsamlı projeler 
üreteceklerini, özellikle toplu taşımayı özendirici 
projelerle kent merkezindeki trafik yoğunluğunu 
çözmeyi planladıklarını belirten Altepe, metro 
istasyonlarıyla bağlantılı olarak hizmet verecek tramvay 
hatları üzerinde çalıştıklarını, tramvaylarla kentin her 
mahallesine ulaşmayı planladıklarını ifade etti. Altepe, 
tramvayların vagonlarını satın almak yerine Bursa'da 
üretmeyi planladıklarını açıkladı.  

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinin başında 
gelen Uludağ için de ulaşım, altyapı ve yeniden 
yapılanma projelerinin bulunduğunu bildiren Altepe, 
Uludağ'a ulaşım konusunda dişli tren projesi üzerinde 
durduklarını söyledi.  

 

İZMİR 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 

yeni dönem projeleri kapsamında önceliği ''işsizliğin 
yaralarını sarmaya'' ayırdığını, hanesinde hiç çalışanı 
olmayan ailelere Yardım Sandığından her ay 150 TL 
destek vereceğini açıkladı.  

Kocaoğlu'nun açıklamalarına göre, yeni dönemde 
Liman Arkası ve İnciraltı bölgeleri ile Yarımada'yı 
tanıtan dokümanlar hazırlanacak, bu dokümanlar 
uluslararası yatırım ajanslarına sunulacak. Üniversite 
öğrencileri için de Bornova'da yeni yurt inşa edilecek. 

Ulaşım çerçevesinde, Alaybey-Mavişehir ve Liman-
F. Altay tramvay hatlarının projelendirilmesi ve Alaybey-
Mavişehir hattının Doğal Yaşam Parkı'na uzatılması 
hedefleniyor. Aliağa-Menderes Raylı Sistem hattının ilk 
etapta 24 kilometrelik ilaveyle Torbalı'ya kadar 

genişletilmesi, Körfez ulaşımından daha verimli bir 
şekilde yararlanabilmek için 10 yolcu vapuru ve 1 
arabalı vapur ihalesine çıkılması planlanıyor.  
Ayrıca Buca trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak 
Yeşildere-Buca viyadük inşaatı ve bağlantı yolu ve 
Anadolu Caddesi üzerindeki Evka 5 köprülü kavşağının 
yapımı da projeler arasında bulunuyor. İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin planları arasında Çiğli Atıksu Arıtma 
Tesisi kapasitesini yüzde 25 oranında artırmak, Tahtalı 
Baraj Gölü'nü besleyebilmek için Ayrancılar-Kaynaklar 
ve Oğlananası'ndan saniyede 300 litre suyu Tahtalı'ya 
aktarmak yer alıyor.  

 

SAMSUN 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 

Yılmaz, çağdaş yaşam kalitesi sunan, dengeli ilerleyen 
ve yaşamayı zevk haline getiren bir kent için 
çalıştıklarını söyledi. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 2009-2014 
stratejik plan ve yatırım programı çalışmalarını 
belirlediklerini ifade eden Yılmaz, ilk yıl içinde Bandırma 
Plajı, Batı Park Kent ve Kültür Merkezi çalışmalarını 
tamamlayacaklarını kaydetti. Yılmaz, 20 ay içinde de 
Hafif Raylı Ulaşım Sistemini tamamlayacaklarını 
açıkladı.  

Yılmaz, otopark sorununu problem olmaktan 
çıkaracaklarını, kenti kentsel dönüşüm projeleri ile 
kucaklaştıracaklarını, fuar, kongre ve spor merkezleri, 
enerji temini projeleri, beş yıldızlı otel ve alışveriş 
merkezi, Kurupelit Körfez Yat Limanı, Atakum sahil yolu 
düzenlemesi, 750 bin metrekarelik yeşil alan 
oluşturulması gibi projeleri hayata geçirmeyi 
planladıklarını bildirdi.  

 

ANTALYA 
Görevlerine başlayan belediye başkanları, öncelikle 

ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik planlar hazırlarken, 
sosyal projeler de üretmek istiyor.  

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Akaydın, yapmayı planladığı en önemli hizmetin, kentin 
ulaşım sorununu çözmek olduğunu bildirdi.  

Akaydın, görevinin ilk 3 ayında Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin durum tespitini yapıp, belediyeye bağlı 
şirketlerin alacak ve borçlarını göreceğini söyledi. 
Akaydın, ''Alacağımız nedir, borcumuz nedir, bunu 
görmeden ileriye yönelik program yapmam mümkün 
değil'' dedi. Kentin en önemli sorununun ulaşım 
olduğuna belirten Akaydın, şehir içi ulaşımın 
rahatlatılması amacıyla da çalışmalar yürütüleceğini 
ifade etti. Akaydın şunları söyledi:  
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''Bir yılda yapmayı planladığım en önemli şey, 

Antalya'nın ulaşım çıkmazını çözmek. Ulaşım çıkmazı 
içinde 3 sorun var. En önemlisi cadde tramvayı. Cadde 
tramvayı yanlış planlanmış, yanlış uygulanmış. Bu proje 
birtakım palyatif (geçici) tedbirlerle nasıl kabul edilebilir 
hale getirilir, bunu araştıracağız ve sorunu çözeceğiz. 
İkincisi, battı çıktı veya köprülü kavşak diye ifade edilen 
sistemin Antalya trafiğine verdiği zarar. Özellikle 
Meydan Kavşağı'nda neler yapılabilir bunu göreceğiz ve 
gerekli düzenlemeyi yapacağız''  

 

ESKİŞEHİR 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 

Büyükerşen, tramvay sisteminin yeni bölgelere 
uzatılacağını söyledi.Büyükerşen, Bademlik Termal ve 
Hidroterapi Tesisi'nin yapımı, Odunpazarı Evleri'nin 
işletmeye açılması gibi projelerin gerçekleştirilebilmesi 
ve devam eden projelerin tamamlanması için İller 
Bankası'ndan kredi kullanılması için yeni Büyükşehir 
Belediye Meclisinin onayının alınacağını bildirdi.  

Büyükerşen, şöyle konuştu:  
''Yapımı önceki dönemde başlayan ve inşaatı süren 

Sultandere Sosyal ve Kültürel Merkezi ile İşlik Evler 
Eğitim Merkezi hizmete açılacak. Yapımı tamamlanan 
Belediye Etüv Hamamı'nın, Kent Park içinde bulunan 
lokantalar kompleksinin ve suni plajın da bu yıl içinde 
işletmeye açılması planlanıyor. İleride yaşanabilecek 
susuzluk tehlikesine karşı tedbir amaçlı ikinci bir göletin 
yapımına başlanılması da planlanıyor.''  

Büyükerşen, yeni dönemde şehirde değişik temalı 
müzeler kurulacağını, yaşlılara ve gençlere yönelik 
çeşitli sosyal projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. 

 

KOCAELİ 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, ulaşım sorununa 

köklü bir çözüm getirmek amacıyla başlattığı en önemli 
projelerden biri olan Monaray Projesi'nin temeli bu yıl 
atılacak. 24 kilometre uzunluğundaki Monoray 
Projesi'nin fizibilite çalışmaları tamamlandı. Projenin 
yap-işlet-devret yöntemiyle 2010 yılında bitirilmesi 
hedefleniyor. Yeniköy beldesinde yapılması planlanan 
spor kompleksinde ise 30 bin kişilik futbol tribünü, 8 bin 
kişilik kapalı spor salonu, bin 500 kişilik olimpik yüzme 
havuzu, 5 yıldızlı otel, 40 bin metrekare antrenman 
sahası, alışveriş merkezleri, halk plajı ve 10 bin araçlık 
otopark yer alacak. 

Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda alternatif 
bir model olarak görülen teleferik için çalışmalara 
başladı. Sekatel olarak adlandırılan proje ile Sekapark-
Topçular-Umuttepe arasında teleferik hattı kurulacak. 
Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılı yatırım programına 
aldığı Teleferik Projesi'nde ise ilk olarak Sekapark ile 

Topçular arasına yaklaşık 2.2 kilometrelik hat yapılacak. 
8 kişilik 17 adet gondol tipi kabinden oluşacak teleferik 
hattı sayesinde, saatte 2 bin kişi yolculuk yapabilecek. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin içme 
suyu ve sulama ihtiyacını karşılamak için üç yeni baraj 
projesi hayata geçirilecek. Karamürsel İhsaniye Barajı, 
Karamürsel Avcıdere Barajı, Kandıra Namazgah Barajı 
ve bu barajlara ait isale hatları da tamamlanarak 
Kocaeli'nin hizmetine sunulacak. 

 

BALIKESİR 
Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesir için 

en büyük projelerinin görev anlayışındaki değişim 
olacağını, meslek kuruluşları ve üniversite ile birlikte 
üretecekleri projelerle Balıkesir'i marka kent haline 
getireceklerini belirtti.  

Gelecek bir yıllık dönemde hayata geçirmeyi 
hedefledikleri projelerin başında kent içi araç ve yaya 
trafiğinin yeniden düzenlenmesinin geldiğini ifade eden 
Ok, otopark sorununun çözülmesi, Yeni Çarşı ve hal 
binalarının iyileştirilmesi, semt pazarlarının 
düzenlenmesi ve semt çeşmelerinin yeniden faaliyete 
geçirilmesinin de öncelikli çalışmaları arasında yer 
aldığını kaydetti. 

 

YALOVA 
Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, yerel 

seçimlerin ardından ilk iş olarak belediyede ekonomik 
durum tespiti yaptıklarını, hedeflerinin de yarım kalan 
işleri tamamlamak olduğunu söyledi.  

Belediyenin büyük bir borç yükü altında olduğunu 
ifade eden Koçal, öncelikle bu borçların ortadan 
kaldırılması için çalışacaklarını belirtti.  

Koçal, orta vadede yarım kalan projeleri hayata 
geçirmek istediklerini, önceki dönemde başlatılan ''Sahil 
Düzenleme Projesi''ni, üzerinde bazı değişiklikler 
yapıldıktan sonra devam ettireceklerini, ayrıca ''Atık Su 
Arıtma Tesisi'' inşaatının da süreceğini bildirdi. 

 

DENİZLİ 
Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, Belediye 

Başkanlığının ilk 5 yılında Denizli'nin çehresini 
değiştirecek projeleri gerçekleştirdiklerini, ikinci 
döneminin sonunda, ''Dünya Kenti Denizli'' sözlerini 
yerine getireceklerini söyledi.  

Seçimlerde açıkladıkları ''77 Dev Proje''yi 
tamamlayacaklarını belirten Zeybekci, şu bilgiyi verdi: 

''Türkiye'nin en büyük otoparkını Denizli'ye 
kazandıracağız. Mevcut otogar alanına, 42 bin 
metrekare alana yeraltı otogarı yapacağız. Antalya yolu 
üzerindeki Kayhan tüp geçidi veya köprülü kavşağını 
Nisan sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.''  
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MANİSA 
Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 

Belediyesinde ilk 3 ay mevcut hesapların gözden 
geçirileceğini, belediyenin borcu ve ödeme planlarına 
netlik kazandırılacağını açıkladı.  Bu sürede mali disiplin 
sağlanırken, bazı yatırımlara altyapılarını oluşturmaya 
çalışacaklarını kaydeden Ergün, vatandaşların 
sorunlarına çözüm olmak amacıyla Manisa Belediyesi 
Koordinasyon Merkezini kuracaklarını söyledi. 

 

AYDIN  
Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilk bir yıl 

içinde Muğla yolundaki Tansaş'ın bulunduğu bölgeden 
bir çevre yolu yapacaklarını bildirdi. Çerçioğlu, ''Şehrin 
içindeki ağır vasıtaları, transit geçen ticari araçları 
hemen şehrin dışına alacağız'' dedi. 

Çevre yolu projesi için belediyenin İmar ve Fen 
İşleri Müdürlüklerinin çalışmalara başladığını ifade eden 
Çerçioğlu, yapılacak çalışmaların ardından maliyetin 
ortaya çıkacağını kaydetti. 

 

UŞAK  
Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, kentin 

çözülmesi gereken acil sorunları olduğunu belirterek, 
Uşak'ta ''vahşi çöp depolama alanının'' bir ön önce ıslah 
edileceğini, modern bir çöp işleme merkezinin 
kurulacağını söyledi. Erdoğan, şu bilgiyi verdi: 

''Kentimize yakışır modern bir çöp depolama alanı 
kuracağız. Ayrıca Karaağaç ile Kayağıl köyü arasında 
kalan bölge de termal kaynaklar açısından zengin. Bu 
havzada çalışma yürütüyoruz. Uşak, termal turizmde iyi 
bir noktaya gelebilir. Bu alanda turistik tesisler 
kurulabilir. Uşak'ta trafik sorunun aşılması için mutlaka 
çevre yolu yapılması gerekiyor.''  

 

TRABZON 
Trabzon Belediye Başkanı Fevzi Gümrükçüoğlu, 

Çömlekçi Mahallesi ve Tabakhane Vadisi kentsel 
dönüşüm, Ayasofya Müzesi'nin çevresel kentsel 
dönüşümü, Erdoğdu Mahallesi yolunun genişletilmesi, 
ikinci Tanjant Yolu projelerinin en önemli projeleri 
olduğunu belirtti. 

Bu projelerin Trabzon için önemli olduğunu ifade 
eden Gümrükçüoğlu, ''Trabzon'un gelişmesine büyük 
katkı sağlayacağına inandığımız projelerin hazırlık ve 
planlamalarını kısa vadede tamamlamayı, uzun vadede 
ise bunları hayata geçirmeyi hedefliyoruz'' dedi. 

 

RİZE  
Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, ilk bir yıl 

projelerle ilgili çalışma başlatmayı düşünmediğini 

söyledi. Bakırcı, ilk 3 aylık görev sürecinde bu dönem 
yapmayı planladıkları projeleri gözden geçireceklerini 
belirterek, ''Belki İslampaşa'da yapmayı planladığımız 
sosyal yaşam alanı projesine başlarız'' dedi.  

Bakırcı, ilk 1 yıllık görev sürecinde, planlama ve 
proje hazırlığı gibi çalışma içinde olacaklarını ifade 
ederek, ''Seçim sürecinde kamuoyu ile paylaştığımız 
projelerimizi 1 yıllık süre içinde hayata 
geçiremeyeceğiz. Çünkü belediyenin mali yapısı iyi 
değil'' diye konuştu. 

 

GİRESUN 
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, öncelikle 

belediyelerini mali yönden kendi kendini çevirebilir bir 
pozisyona getirebilmek için çaba sarf edeceklerini 
söyledi. Aksu, belediyenin yaklaşık 15 milyon TL borcu 
bulunduğunu belirterek, ''Bundan sonraki hedeflerimiz, 
ilk 6 ay içinde çöp projesini gerçekleştirmek ve bu 
önemli sorunu çözmek olacaktır. Bir yıllık projemiz ise 
kente merkezindeki yeni üniversite alanı ile ilgili proje 
başlatmak olacaktır'' dedi. 

Giresun'u turizm kenti yapmak istediklerini 
kaydeden Aksu, turizmcileri yatırım yapmaya davet etti. 

 

GÜMÜŞHANE 
Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı, 2009 

yılının, aynı zamanda bir toparlanma ve rutin 
hizmetlerin yürütüleceği yıl olacağını bildirdi. 

Canlı, yaptığı açıklamada, seçim sürecinden 
sonraki 2-3 ayı toparlanma süreci olarak tasarladıklarını 
ve bu çerçevede hareket etmek istediklerini söyledi. 

Seçimlerden önce verdikleri sözler çerçevesinde 
çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Canlı, 
''Otopark projemizin yüzde 85'ini bitirmiştik. Bu nedenle 
1-2 aylık sürede geride kalan çalışmaları da 
tamamlayarak otoparkımızı ve kent meydanını 
vatandaşlarımızın kullanımına açmak istiyoruz'' diye 
konuştu. 

 

ARTVİN 
Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün, çöp 

konusunda Çevre ve Orman Bakanlığının katkılarıyla en 
kısa zamanda belediyeler ve İl Özel İdaresinin birlikte 
hareket ederek 'Ortak Çöp Toplama Merkezi' 
kuracaklarını söyledi. 

Özgün, belediye bünyesinde mezarlıklar müdürlüğü 
kurarak, mezarlıkların tek elden yönetimini 
sağlayacaklarını ifade ederek, ''Atabarı Kayak Merkezi 
ile baraj gölünde çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle 
turizmin gelişmesine, buna bağlı olarak istihdama katkı 
sağlamayı planlıyoruz. Eko turizm alt yapı projesinin 
hazırlanmasını sağlayacağız'' dedi. 
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BAYBURT 
Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, kurmayı 

planladıkları ARGE birimi ile projeler üreterek şehrin 
yüzünü, imajını değiştirmeyi, yaşam standardı yüksek 
bir şehir kurmayı hedeflediklerini söyledi. 

Polat, ilin en acil çözüm bekleyen sorunlarının 
başında su ve isale hattı sorunu geldiğini belirterek, 
''Ancak bu sorunları kendi imkanlarımızla çözmemiz 
mümkün değil. Ancak devletten alacağımız yardımlar ve 
DSİ'nin katkılarıyla bu sorunlara çözüm üretebiliriz'' 
dedi. 

 

ORDU 
Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, önem 

verdikleri bazı projelerinin ihalesini bir yıl içinde 
tamamlayıp projelere başlamayı planladıklarını söyledi. 

Torun, yaptığı açıklamada seçim sürecinde söz 
verdikleri bazı projeleri hayata geçirmek istediklerini 
bildirdi. Torun, Ordu'ya teleferik projesi ve Cumartesi 
Pazarı'ndaki yer sorunu, çok katlı otopark ile çok amaçlı 
salon projelerini başlattıklarını ifade ederek, ''Teminat 
mektubu konusunda iller bankasından cevap 
bekliyoruz'' diye konuştu. 

 

SİNOP 
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kısa sürede 

belediyeyi, düzenli işleyen, neye nasıl yapacağını bilen 
modern bir kurum haline getirmek istediklerini bildirdi. 

Ergül, kısa dönem hedeflerinin yaklaşan turizm 
sezonu nedeniyle çevre, asfalt ve temizlik gibi 
çalışmalar olduğunu, kenti yaz sezonuna hazırlamak 
istediklerini ifade etti. 

Uzun dönemde ise öncelikle belirli bir plan 
dahilinde kentin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmek 
istediklerini belirten Ergül, ''Belediyeyi düzenli işleyen, 
neyi nasıl yapacağını bilen modern bir kurum haline 
getirmek istiyoruz'' dedi. 

Ergül, temiz ve içilebilir su temini için DSİ'nin su 
arıtma tesisi projesine öncelik verilerek yapımının 
sağlanacağını söyledi. 

 

AMASYA 
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, ''Kenti 

her yönden geliştireceğiz, ancak önceliğimiz turizm 
sektörü olacak'' dedi. Kentin, kültür ve turizm açısından 
marka kentlerin başında geldiğini belirten Özdemir, bu 
sorumluluğun bilinci içinde projelerini şekillendirmek 
istediklerini ifade etti. 

Özdemir, 2009-2014 yönetim döneminde yeni hal 
ve toptancılar kompleksi, mahalle kültür merkezleri, 
belediye gençlik merkezi, kent bilgi sistemi, kent master 

kültür ver turizm planı, dar gelirlilere giysi ve gıda 
market, belediye AR-GE grubu, katı atık bertaraf 
projesi, evsel sıvı atık arıtma tesisi, yeni ticaret 
merkezleri, modern otogar gibi projeleri hayata 
geçirmeyi planladıklarını bildirdi. 

 

ZONGULDAK 
Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, ilk 1 yıl 

içinde atıl durumdaki kömür yıkama tesisi alanının 
projelendirilmesi, kanalizasyon atık tesisine başlanması 
ve eski hal binası alanına iş merkezi kurulmasına 
yönelik inşaata başlamayı amaçladıklarını söyledi. 

Görev süresince 19 mahallenin tamamının altyapı 
eksikliklerinin giderilmesine çalışacaklarını anlatan 
Eşref, en önemli hedeflerinin kanalizasyon atık tesisinin 
bitirilmesi olduğunu kaydetti. 

 

BARTIN 
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ilk 3 ayda 

piknik alanı düzenlemesiyle mahallelerin yollarının yanı 
sıra park ve bahçelerde onarım ve düzenleme 
çalışmaları yapacaklarını bildirdi.  

İlk 1 yıl içinde kentin çok sayıda yerine çocuk 
parkları ve piknik alanları inşa edileceğini ifade eden 
Akın, ''Turistik sahilleri temizleyeceğiz. Turizm 
zabıtasını aktif hale getireceğiz'' dedi. 

 

KARABÜK 
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ilk bir yıl 

yönetim ve yatırım hizmetlerini sistemli yapıya oturtmak 
için çalışacaklarını söyledi. 

Projelerini halkın taleplerine göre hayata 
geçireceklerini belirten Vergili, ''Karabük Meydan 
projemiz var. Bunun çalışmalarını hemen başlatacağız. 
Toplu Taşıma Terminali, Kent Park, Kamyon Garajı, 
Kültür Sanat ve Ticaret Merkezi, ekonomik konutlar ve 
Sosyal Yaşam Merkezi gibi projelerimiz hayata 
geçecek. Bunların kaynakları hazırdır'' dedi. 

 

ADANA, MERSİN, ANTAKYA, OSMANİYE 

BELEDİYELERİ 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına 29 Mart 

yerel seçimlerinde 5'inci kez seçilen Aytaç Durak, yeni 
dönemde, 14 kilometreden oluşan ve 8,5 kilometrelik 
bölümü tamamlanarak hizmete açılan, halk arasında 
''Adana Metrosu'' olarak bilinen, ''Hafif Raylı Sistem''i 
tamamlamayı planlıyor.  

Durak, ayrıca sistemin ulaşım ağını genişletmeyi 
hedefliyor. Durak'ın hizmette öncelikleri arasında ise 
önceki dönemde ihalesi yapılan ve Sofulu'da inşa 
edilecek olan katı atık bertaraf tesisinin kurulması yer 
alıyor.  
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

görevine 3'üncü kez seçilen Macit Özcan da geçmiş 
görev süresi içinde yaklaşık yüzde 95'i tamamlanan 
arıtma tesisini üç ay içerisinde hizmete açmayı 
hedefliyor. Özcan, bir yıl içinde de öğrenci yurdu ve yeni 
şehirler arası otobüs terminali inşa ederek, 
vatandaşların kullanımına açmayı planlıyor. Özcan, 
görev süresinde kente hafif raylı sistem kazandırmayı 
hedefliyor.  

 
Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş da 

kısa vadede ulaşım ve temizlik sorunlarına çözüm 
üretmeyi, yollara parke taş döşeyerek daha modern bir 
şehir yaratmayı planlıyor. Savaş, kent trafiğini 
rahatlamak amacıyla resmi kurumları şehir dışında bir 
merkezde toplanması ve Asi Nehri çevresinde yürütülen 
peyzaj çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. 

 
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise 

görev süresinin ilk üç ayında kentin cadde ve bulvarını 
genişletme çalışmaları yapmayı, ilk bir yıl içerisinde de 
yağmur sularının tahliyesi için gerekli altyapının 
rehabilitasyonunu sağlamayı planlıyor. Kara, görev 
süresinde de kentsel dönüşüm yaparak Osmaniye'yi 
daha modern bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor.  

 

BURDUR 
Burdur Belediye Başkanı Sabahattin Akkaya, 

Burdur'un temel sorunlarını geçen dönem çözdüklerini, 
şimdi Burdur Gölü'nün yeniden şehirle barışması, büyük 
parkların yapılması, şehrin ortasına kapalı yüzme 
havuzu gibi vizyon projelere daha çok önem 
vereceklerini bildirdi. 

Öncelikle Gazi Atatürk Stadı'nın üzerindeki toprak 
sahayı belediyeye kazandırarak bu alana kapalı yüzme 
havuzu, spor kompleksi ve gençlik merkezi projelerini 
uygulayacaklarını kaydeden Akkaya, şöyle dedi: 

''Burdur Gölü ile vatandaşları 3 kilometrelik sahil 
bandına yapacağımız Göl Park ile kaynaştıracağız. 30 
dönümlük alana yapacağımız 100. Yıl Parkı ile 
hemşehrilerimizin 'Oturup piknik yapacak, ailemizle 
vakit geçirecek bir alanımız yok' şeklindeki şikayetlerini 
ortadan kaldıracağız. Son olarak da Şeker Plajı'na doğa 
parkını kazandıracağız.'' 

 

ISPARTA 
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, en 

önemli projesinin yeni bir Isparta olduğunu, mevcut imar 
planının Isparta'yı kilitlediğini söyledi. Günaydın, yeni bir 
imar planı projesinin gündemde olduğunu belirterek, ''50 
yıl sonraki Isparta'yı oluşturacağız'' dedi. 

İlk etapta Isparta'nın bir fuar alanına ihtiyacı 
olduğunu ifade eden Günaydın, fuar alanıyla birlikte otel 

projesinin bulunduğunu kaydetti. Ponza taşının Isparta 
için büyük bir şans olduğunu söyleyen Günaydın, halk 
ortaklığıyla ponza panelleri fabrikası, ponza bims üretim 
fabrikası, ponza yalıtım üretim fabrikası, bunun yanında 
meyve suyu fabrikası, süt ve süt ürünleri fabrikası, 
güneş enerjisi ile çalışan sokak aydınlatma lambaları 
üretim fabrikası kurma yönünde çalışmalarının 
olacağını bildirdi. 

 

KÜTAHYA 
Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Kütahya-

Afyonkarahisar karayolunda yeni kültür ve alışveriş 
kültür merkezi inşa etmeyi planladıklarını söyledi.  

TOKİ konutlarının bulunduğu alanda köprülü 
kavşak ve çevre düzenlemesi yapacaklarını belirten İça, 
şöyle konuştu:  

''Makine ikmal tesislerini yenileyerek, mobil 
mezbaha ve prefabrike et kesim ünitesi, beyaz et 
entegre tesisleri kuracağız. Yoncalı Kaplıcaları'nda 
termal otel ve aqua park yaparak, mahallelerde sosyal 
ve kültürel amaçlı tesisler inşa edeceğiz'' diye konuştu.  

İça, Atakent, Yeni Sanayi ve Maltepe'de afet 
yönetim merkezleri oluşturacaklarını bildirdi. 

 

BİLECİK 
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çevre 

düzenleme çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirterek 
şunları söyledi: ''Türkiye'de kriz olmasından dolayı daha 
çok sosyal politikalar izleyeceğiz. İşsiz kardeşlerimizin 
su borçlarını uzun vadeli erteleyeceğiz. Ucuz ekmek 
projemizi gerçekleştireceğiz. Cenaze defin işlemlerini 
kolaylaştıracağız. Ulaşım sektörünü tamamen 
değiştireceğiz.''  

Yağcı, içinde 213 araçlık otoparkı 1 cep sineması, 
1 süpermarket, 81 ofis, 1 fast food katı ve 65 adet 
mağazası bulunan Ticaret Merkezi, otobüs terminali ile 
Bahçelievler ile Hürriyet mahallelerinin arasına üst geçit 
yapacaklarını ifade etti. 

 

KIRŞEHİR 
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 

hedeflerinin, belediyeyi ilk üç ayda idari açıdan 
kurumsal bir yapıya kavuşturmak olduğunu bildirerek, 
şunları kaydetti: ''Mali disiplinin sağlanması, gelir ve 
gider dengesinin oluşturulması öncelikli hedefimizdir. 
Şehrin su isale hattını yenilenmesi ve halkın sağlıklı 
içme suyuna kavuşması önceliklerimiz arasındadır.  

Kızılcaköy-Kırşehir hattındaki su isale hattının 
değişmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. İkinci 
yapacağımız iş, katı atık çöp depolama sisteminin 
hayata geçirilmesidir. Ayrıca sokak hayvanlarına 
barınma yerleri yapacağız.'' 
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NEVŞEHİR 
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ''atık su 

arıtma tesisi, arsenikli su arıtma tesisi ve katı atık 
düzenli depolama tesisini bu yıl içinde Nevşehir'e 
kazandıracağız'' dedi.  

Hasan Ünver, 3 ay içinde öncelikle yapımı 
tamamlanmak üzere olan Adnan Menderes Terminalini 
hizmete açacaklarını, bu terminalin belediyenin önemli 
gurur abidelerinden biri olduğunu söyledi. 

Ünver, yine 3 ay içinde yeni terminalin hizmete 
gireceğini ifade ederek, ''Terminal içinde 20 adet giden 
peronu, 9 adet gelen peronu, 38 araçlık otobüs park 
alanı, 126 araçlık otomobil park alanı bulunacak'' diye 
konuştu.  

Ünver, Nevşehir Atık Su Arıtma Tesisi, Arsenikli Su 
Arıtma Tesisi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisini de 
bir yıl içinde Nevşehir'e kazandıracaklarını ifade etti. 

 

KAYSERİ 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin devam eden ve 

yapılması planlanan önemli projeleri de şöyle:  
Kayseri Raylı Sistemi 99 milyon avroya ihale edildi. 

Test sürüşleri yapılan Kayseri Raylı Sistemi, toplam 
17.5 km. uzunluğunda 31 duraktan oluşuyor. 
Başlangıçta 22 olmak üzere ilave hatlarla birlikte toplam 
52 raylı sistem aracı, günlük ortalama 120 bin yolcu 
taşıyacak. 

Kayseri'de yolcu taşıyan minibüsler kaldırılırken, 
çevre kirliği oluşturmayan doğal gazlı halk otobüsü 
çalıştırılması planlanıyor.  

Yapımı tamamlanan 32.864 kişilik Kadir Has Şehir 
Stadının açılış töreni yapılacak. 

Erciyes kayak merkezinde ise halen 9 kilometre 
olan pist uzunluğu 160 kilometreye, 5 adet olan lift 
(teleferik) sayısı 20 adete çıkacak. 

 

KONYA     
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 

Tuz Gölü'nü kurtaracak olan, Türkiye'nin en önemli 
çevresel projelerinden biri sayılan Atık Su Arıtma 
Tesisi'ni kısa süre içinde törenle hizmete açacaklarını 
bildirdi. 

Akyürek, Selçuklu ve Meram İtfaiye binaları ile 
Meram Kadınlar Lokali'nin de en geç 3 aylık zaman 
dilimi içinde hizmeti açılacak tesisler arasında yer 
aldığını ifade etti. 

Üzerinde çalıştıkları, futbol topu görünümlü stat 
inşaatı projesinin kamuoyundan büyük ilgi gördüğünü 
belirten Akyürek, ''Bir yıl içinde, 33 bin kişilik stadyum 
projesini bitirip, stadı en geç 5 yıl içinde tamamlamak 
istiyoruz'' dedi. 

YOZGAT  
Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, ilk 3 ay 

içinde ağırlıklı olarak park ve bahçelerin 
ağaçlandırılmasıyla birlikte 10 kilometre kanalizasyon 
hattının tamamlanacağını söyledi. 

Başer, bu sürede 10 kilometre sıcak asfalt 
çalışması yapacaklarını, Nohutlu Tepesi'ne ''Seyir 
Terası'' inşaatına başlanacağını kaydetti. 

Başer, Un pazarıyla ilgili projeye başlanılacağını, 
bu yıl en az 30 kilometre asfalt çalışmasının 
bitirileceğini belirterek, ''Bu yıl içinde Büyük Cami 
çevresindeki tarihi park projemiz başlamış olacak. Seyir 
terası 1 yıl içinde tamamlanacak'' diye konuştu.  

 

NİĞDE 
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 5 yıl 

içinde Niğde'ye son 20 yılda yapılan hizmetlerden daha 
fazla hizmet yapmayı amaçladıklarını söyledi. 

Projeleri, kısa, orta ve uzun vadede açıklayan 
Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ''Kısa vadede 
Niğde'nin birikmiş bazı sorunları var. Orta vadede başta 
kanalizasyon şebekesi olmak üzere altyapı 
sorunlarımızı çözeceğiz. Uzun vadede de Niğde'ye 
gerçek bir kent hüviyetine sokacağız'' dedi. 

Ecemiş Çayı Projesi'ni de hayata geçireceklerini 
bildiren Akdoğan, bu sayede Niğde'nin arsenikli sudan 
kurtulacağını ifade etti. 

 

TOKAT 
Tokat Belediye Başkan Adnan Çiçek, görevdeki ilk 

3 aylık sürede hedeflerinin şehrin muhtelif yerinde 
ihtiyaç duyulan asfaltlama ve altyapı çalışmalarına 
ağırlık vermek olduğunu kaydetti. 

Gelecek 1 yıllık sürede ise TOKİ ve kentsel 
dönüşüm çalışmalarının hızla devam edeceğini belirten 
Çiçek, seçim öncesi açıkladıkları Tokat için 60 projeyi 5 
yıllık sürede hayata geçirmeye çalışacaklarını söyledi.  

Çiçek, bu kapsamda yeni itfaiye binası, Kapalı 
Pazar Projesi, Behzat Deresi Rehabilitasyon Projesi, 
Katlı Otopark Projesi, ve kentsel dönüşüm projelerinin 
bu çalışmalardan bazıları olduğunu bildirdi. 

 

SİVAS 
Sivas Belediye Başkan Doğan Ürgüp, Sıcak 

Çermik alanında kaplıca kenti oluşturacaklarını açıkladı. 
Sivas'ta Kaplıca ve sağlık turizminin yapılabileceği 

alanların mevcut olduğunu belirten Ürgüp, kent 
merkezinde yeni bir otel yapılması konusunda 
çalışmaları olacağını ifade etti. Ürgüp, daha önce 
Sivas'ın cadde ve sokaklarda akan tatlı sularının 
kesildiğini, bu tatlı suların yeniden akıtılmasını 
sağlayacaklarını, kentteki Paşabahçe mesire alanı ve 
AK-SU ile ilgili faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti. 
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BOLU 
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yaptığı 

açıklamada, Bolu'yu spor turizminde dünyanın gözdesi 
yapmayı hedeflediklerini bildirdi. 

Spor alanında hazırladıkları proje ile Bolu'nun 
dünya standartlarına uygun idman ve yarışma 
parkurlarına kavuşacağını kaydeden Yılmaz, ''Böylece, 
Bolu ileride olası bir spor organizasyonuna aday 
olabilecek ve çevre üniversitelerin öğrencileri için 
önemli bir odak haline dönüşecektir'' dedi.  

Yılmaz, Bolu Belediyesi Olimpiyat ve Spor 
Kompleksi merkezinin olduğu alana bilimsel, eğitsel, 
ekonomik, rekreasyon, el işlevleri üstlenebilecek 
nitelikte bir botanik parkın oluşturulmasının istediklerini 
ifade etti. Yılmaz, projenin üç aşamalı olduğuna işaret 
ederek, şu bilgileri verdi: 

''Yapımı devam eden kompleks içerisinde, futbol 
stadyumu, futbol antrenman sahaları, atletizm 
stadyumu, spor tesisleri, buz hokeyi ve buz pateni 
salonu, basketbol salonu, kapalı ve açık olimpik yüzme 
havuzu, binicilik kulübü, yağlı güreş çayırı, otel, spor 
okulu, su sporları merkezi ve golf sahası yer alacak.'' 

 

SAKARYA  
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki 

Toçoğlu, Dörtyol Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 240 
hektarlık bir alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi 
uygulayacaklarını belirtti. Toçoğlu, toplam 7 projeyle 
ilgili çalışmalar yapacaklarını kaydetti. 

Dörtyol Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin şehir 
için bir milat olacağını ve birçok esnafın bu projeyi 
beklediğini ifade eden Toçoğlu, ''Dörtyol Sanayi 
Bölgesi'nde yaklaşık 240 hektarlık bir alanda kentsel 
dönüşüm projesi uygulayacağız. Projeyle esnafımıza 
daha cazip çalışma şartları ve yeni iş imkanları 
sağlanacak. Proje kapsamında modern sanayi binaları, 
turizm tesisleri, ticaret alanları ve rekreasyon alanları 
olacak'' diye konuştu. İnşaatı devam eden şehirlerarası 
terminalin bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını 
ifade eden Toçoğlu, ayrıca işletme planı çalışmalarının 
hazırlanacağını dile getirdi. 

Toçoğlu, Sakarya Nehri üzerinde inşa edilecek olan 
9,5 MW kurulu güce sahip enerji santralinin inşaat 
ihalesini yapmayı planladıklarını ve türbin siparişi 
vereceklerini belirtti. 

 

TEKİRDAĞ 
Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, öncelikli 

projeleri arasında kent bilgi sisteminin kurulmasının yer 
aldığını bildirdi. 

Dalgıç, kentte yaşayan insanların demografik, 
sosyal ve ekonomik bilgilerini depolayacakları mekansal 

planlamanın yanında sosyal ve ekonomik planlama 
yapacaklarını söyledi. 

Altyapı, sağlık, güvenlik bilgilerini sisteme 
aktararak, hizmetlerin ilgili birimler tarafından daha 
çabuk ve güvenli yapabilmeyi planladıklarını belirten 
Dalgıç, şehirde yaşayan insanları tarayarak, yaş, tahsil, 
sağlık, ekonomik durum, işsizlik, fiziksel durumlarını 
tespit edeceklerini ve bunlara göre sistematik bir şekilde 
çözüme gideceklerini vurguladı.  

Kent dönüşüm projesi hakkında da bilgiler veren 
Dalgıç, mevcut ticari kent merkezinin geleneksel 
dokusu korunarak, şehir kirliliğinden arındırılıp özgün 
biçimde yenilenerek yeme-içme, ticaret ve bölge 
turizmine açılacağını belirtti.  

 

ÇANAKKALE 
29 Mart seçimlerinde Çanakkale Belediye 

Başkanlığına yeniden seçilen Ülgür Gökhan, hazırlığı 
devam eden projelerin artık yapılma aşamasına 
geldiğini belirterek, ''Önümüzdeki üç ay içerisinde 
öncelikle belediye içerisindeki yapılanmamızı gözden 
geçirip eksikliklerimizi tamamlayacağız'' dedi. 

Gökhan, ilk etapta altyapı çalışmalarında yarım 
kalan ve eksikliği bulunan bölgelere ağırlık verileceğini 
ifade ederek, artık proje ve hedeflere start verileceğini 
söyledi. 

Gökhan, şöyle devam etti: ''Bir yıl içerisinde de 
Kordon Düzenleme ve İskele Meydanı ile otogarın kent 
dışına taşınması projelerimizi hayata geçireceğiz. 
Bunlardan sonra da 5 yıllık görev süresi içerisinde, yeni 
belediye binası, atık su arıtma tesisi ile kentin altyapı 
sorunlarını bitirmeyi hedefliyoruz.  

Bunun yanı sıra, Çanakkale'nin, turizm, üniversite 
ve seramik kenti olmasına yönelik çalışmalarımızı 
devam ettirerek, seramik müzemizi ve atölyelerimizi 
kuracağız.'' 

 

EDİRNE 
Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, ''Kısa 

vadede kentimizde sosyal alanları arttırırken uzun 
vadede Selimiye ve Yıldırım Kule projesini hayata 
geçireceğiz'' dedi. 

Göreve geldiği günden itibaren altyapı çalışmaları 
ve Saraçlar Caddesi'ndeki yaya yolunun uzatılması için 
çalışmalar yaptıklarını anlatan Sedefçi, kentsel 
dönüşüm projesine de ağırlık verdiklerini ifade etti. 

Sedefçi, proje kapsamında Küçük Sanayi Sitesi'nin 
kaldırılacağını, yerine daha değerli yatırımların 
yapılacağını belirtti. Edirne için en önemli projelerden 
birinin Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesi olduğunu 
ifade eden Sedefçi, bu konuda profesyonel kişilerin 
katılacağı ulusal bir yarışma yapacaklarını bildirdi. 
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Edirne'ye Atakule benzeri ''Yıldırım Kule'' yapmak 

istediklerini anlatan Sedefçi bu konuda gerekli 
çalışmalara başladıklarını belirtti. 

Yapılacak kuleden vatandaşların Bulgaristan ve 
Yunanistan'ı da izleyebileceklerini ifade eden Sedefçi 
''Bunun için bir finansman gerekiyor. Gerekli yerlerden 
izin almak gerekiyor. Bu izinleri aldıktan sonra Yıldırım 
Kule projemizi hayata geçireceğiz'' dedi. 

Sedefçi, haziran ayının son haftası düzenlenen 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, spor etkinliklerinin 
yanı sıra müzik aktiviteleri de gerçekleştirerek bu yıl 
Kırkpınar'ı coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. 

 

KIRKLARELİ  
Kırklareli Belediye Başkanlığına seçilen Cavit 

Çağlayan, ilk yapacakları işlerden birisinin doğal gaz 
çalışması nedeniyle kazılan bölgeleri kapatmak 
olduğunu belirtti. 

Karahıdır Mahallesi'nde parke taşı döşeme, Yayla 
Mahallesi'nde kanalizasyon yapım çalışmalarının 
sürdürüldüğünü ifade eden Çağlayan, kentin genel 
sorunlarına ağırlık vererek onları çözeceklerini kaydetti. 

 

GAZİANTEP 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım 

Güzelbey, 2009-2014 yılları arasında kentin vizyonu ve 
işsizlik sorunu üzerinde önemle duracaklarını bildirdi. 

Yeni istihdam alanları açmak için Gaziantep'i bir 
kültür ve turizm şehri yapmayı hedeflediklerini 
kaydeden Güzelbey, bu hedef doğrultusunda geçen 5 
yılda önemli projeler gerçekleştirdiklerini, ikinci 5 yıllık 
dönemde gerçekleştirecekleri projelerinin de hazır 
olduğunu söyledi. 

Güzelbey, yeni dönemde açacakları müzelerle 
birlikte Gaziantep'in ''müzeler kenti'' olarak bilineceğini 
ifade etti. 

Gaziantep'i ''şaheser'' olarak tanımlanabilecek yeni 
bir stadyuma, kongre ve kültür merkezlerine, 
Gazianteplilerin hafta sonlarında hoşça vakit 
geçirecekleri döner kuleli, göletli, köy hayatının 
izlenebildiği ve yaşanabildiği Erikçe Orman Parkı'na 
kavuşturacaklarını anlattı. 

Asım Güzelbey, kent içi trafikte büyük rahatlama 
sağlayacak Hafif Raylı Sistem Projesiyle bu yılın sonu 
gelmeden yolcu taşımaya başlanacağını da ifade etti.  

 

MALATYA  
Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, katılımcı, 

şeffaf, dürüst, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, adil, 
etkin ve verimli, bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde 
istifade eden bir yönetim anlayışını ikame etmek 
istediklerini söyledi. Malatya'yı bölgesinin cazibe 

merkezi haline getireceklerine değinen Çakır, ilk etapta 
trafik sorununu çözeceklerini aktardı. 

Kentin güneyinden ya da Malatya Ovası'nı 
oluşturan kuzeyinden geçmesi planlanan çevre yolu 
çalışmalarına da dikkati çeken Çakır, şu bilgiyi verdi: 

''Orta vadede kent içi trafik yoğunluğunu 
rahatlatmak amacıyla, yapılması planlanan kuzey ya da 
güney çevre yollarına paralel olarak 'kuzey ve güney 
kuşak yolları'nı açacağız. Bu yolları birbirine ve şehir 
merkezine bağlayan bağlantı yolları açacağız.''  

Belediyeciliği şantiye uygulamalarından ibaret 
görmediklerini belirten Çakır, sosyal belediyeciliğe 
önem vereceklerini anlattı. 

 

KAHRAMANMARAŞ 

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa 
Poyraz, yeni dönemde hizmet binalarını 
tamamlayacaklarını belirtti. Şehrin imarını yeniden 
yapacaklarını, imar planıyla birlikte şehirde ulaşım 
konusunda yapılacakların da ortaya konulacağını dile 
getiren Poyraz, şöyle konuştu: 

''Yeni dönemde sosyal belediyeciliğe büyük önem 
vereceğiz. Daha çok istihdama yönelik AB hibe fonları 
kaynaklı farklı projeler üzerinde çalışacağız. Sosyal 
konutların yapımına devam edeceğiz. Katı atık ve atık 
su arıtma tesisi projelerini yeni dönemde hayata 
geçireceğiz.''  

Poyraz, çamlık mesire alanının üzerindeki bölümü 
büyük bir hayvanat bahçesi yapmak istediklerini, yeni 
belediye binasıyla birlikte ofis sistemini hayata 
geçireceklerini kaydetti. 

 

ADIYAMAN 
Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresine başvurarak kentte 
İş Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlayacaklarını 
belirtti. Kentte gıda üretim tesislerinin kurulması için 
bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapacaklarını, 2. 
Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için gerekli 
desteği sağlayacaklarını ifade eden Büyükaslan, şunları 
kaydetti: 

''Turizmle ilgili her konuyu destekleyeceğiz. 
Belediyedeki işçi istihdamını arttıracağız. Adıyaman 
Petrol Rafinerisinin kurulması için gerekli çalışmaları 
yapacağız. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesinin bir an önce faaliyete geçirilmesi için 
belediye olarak gerekli desteği sağlayacağız. Ayda 100 
TL taksitle verilecek olan TOKİ sosyal konutlarının 
yapımına başlayacağız.'' 

Büyükaslan, Besiciler Sitesinin yapımına 
başlayacaklarını, kente yakışır bir otogar yapacaklarını 
vurguladı.  
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KİLİS 
Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, kent 

merkezindeki içme suyu ve isale hattını 
yenileyeceklerini ve günümüzde çok değerli olan su 
kaynaklarının verimli olarak kullanılmasını 
sağlayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: 

''Atık su arıtma tesisi kuracağız ve arıtılan suyun 
tarımsal sulamada kullanılmasını sağlayacağız. Kilis 
kent merkezi içme suyu Seve Barajı'ndan sağlanıyor. 
Kilis'in içme suyu sorununun tamamen giderilmesi için 
Afrın çayından en az 1 milyon metreküp suyun Seve 
Barajı'na getirilmesini sağlayacağız.'' 

Bulut, Karataş Parkını şehir parkına 
dönüştüreceklerini, kentteki kilit taşı döşeme 
çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.  

Abdi Bulut, belediye olarak istihdama yönelik 
kurslar düzenleyeceklerini, Kilis kültür sitesi, şehir 
otogarı ve katı atık depolama alanı inşaatlarını 
tamamlayacaklarını dile getirdi.  

 

BİTLİS 
Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, özellikle 

altyapı, kanalizasyon, su ve çöple ilgili sorunları bu yılın 
sonuna kadar aşmış olacaklarını ifade eden Alaydın, 
şöyle konuştu: 

''Semt konakları, mesire alanları ve büyükşehir 
parkı için çalışmalarımız devam ediyor. Kültür merkezini 
belediye bünyesine almak için girişimlerimiz var. 
Öncelikle belediye içindeki kurumsal yapıyı oluşturmak 
ve bu yapıyı oturtmak istiyoruz. Bütün birimler arası 
koordinasyonu sağlayacak bilgisayar sistemi 
oluşturacağız. Temizlik ve suyla ilgili özelleştirmelerimiz 
olacak. Ayrıca Bitlis'te kentsel dönüşüm alanları inşa 
edeceğiz.'' 

Alaydın, uzun vadede en büyük projelerinin Bitlis 
Deresi'nin ıslahı olduğunu açıkladı.  

 

AĞRI 
Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, ilk 

hedeflerinin kentin temizlik eksikliklerini gidermek 
olduğunu söyledi. 

Arslan, ilk üç ayda, seyyar satıcılara acil çözüm 
bularak işgal edilen kaldırım ve yolları kurtarmayı, 
kentin çevre düzenlemesini yapmayı ve halkla ilişkiler 
birimi kurarak, vatandaşların sorunlarını yakından takip 
etmeyi hedeflediklerini söyledi. 

''İlk hedefimiz şehrin temizlik eksikliklerini 
gidermektir'' diyen Arslan, yol, su ve kaldırımlarda 
eksikleri tamamlamayı, katı atık tesisi için dönüşüm 
projesi yapmayı, eksik olan alt ve üst yapı çalışmalarını 
tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. 

HAKKARİ 
Hakkari Belediye Başkanı Dr. Fadıl Bedirhanoğlu, 

''halkımıza yönelik, kalıcı projeleri hazırlıyoruz'' dedi. 
Bedirhanoğlu, ilk olarak su kaynaklarının yüzeysel 

olarak kapatılmasını, yeni içme suyu depolarının 
yapılmasını, su arıtma tesisi yapımı, şehir merkezinde 
boruların değişimi, 90 kilometrelik şehir içi su isale 
hattını, 150 kilometreye çıkarmayı amaçladıklarını 
kaydetti. Fadıl Bedirhanoğlu, uzun vadede ise 2042 
yılına kadar 170 bin nüfusa hitap edecek 147 
kilometrelik kanalizasyon, çevre sağlığını korumak için 
atık su arıtma tesisleri, çarpık yapılaşmanın olduğu 
bölgelerde kentleşmeyi sağlayacak kentsel dönüşüm 
projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı. 

 

ŞIRNAK 
Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, kentte ilk 

önce otogar yapacaklarını söyledi.  
Kömür ocaklarının merkez sınırları içerisinde yer 

almadığını, bu nedenle ocaklardan gelen gelirden fark 
alamadıklarını belirterek, bunun giderilmesi için yoğun 
bir çalışma içerisine gireceklerini bildirdi. 

Uysal, kentte içme suyu sıkıntısının yaşandığını, 4 
ay içerisinde bu sorunun giderileceğini ifade etti.  
Kentin otogarsız kaldığını kaydeden Uysal, ''Bu nedenle 
önceliğimiz otogar olacak. Ayrıca, Şırnak'ta sadece 1 
çocuk parkı var. Bu sayıyı çoğaltacağız'' dedi. 

 

BATMAN 
Batman Belediye Başkanı Necdet Atalay da 

Belediye ile personelin iş kapasitesini artırmak ve 
personeli iş üretecek bir noktaya getirmek istediklerini 
kaydetti. Belediyedeki eksiklikleri gidereceklerini, 6 ay 
içerisinde de kentin stratejik planını hazırlayacaklarını 
anlatan Atalay, bunun 5 yıllık çalışmayı kapsayacağını 
vurguladı. 

Yoksulların yoğun yaşadığı mahallelerde kentsel 
dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini belirten 
Atalay, ''İhtiyaç olan yeşil alan miktarını artıracağız. Bu 
yıl planlama yapacağız, önümüzdeki yıl planları hayata 
geçireceğiz'' diye konuştu. 

 

SİİRT 
Kentin temizlik konusuna büyük önem vereceklerini 

belirten Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ise temizlik 
konusunda vatandaşı rahatlatacak bir çalışmayı hep 
birlikte gerçekleştireceklerini kaydetti. 

Kente sürekli ve düzenli su verilmesini 
sağlayacaklarını, haşerelere karşı ilaçlama çalışması 
başlatacaklarını anlatan Sadak, Kültür merkezi yapmayı 
planladıklarını, başıboş gezen hayvan sorununa çözüm 
bulacaklarını belirterek, şöyle konuştu: 
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''Bir orman parkı oluşturarak, kadınlarımızın burada 

kurulacak restoranlarda kendi yaptıkları gözleme ve et 
yemekleri başta olmak üzere satış yapmalarını ve aile 
bütçesine katkıda bulunmalarını sağlayacağız.''  

 

MARDİN 
Mardin Belediye Başkanı Beşir Ayanoğlu da 

kentsel dönüşüm projesi kapsamında tarihi sokakların 
restorasyonunu yapacaklarını anlattı. 

Turizm kenti oldukları için temizlik konusunu belli 
bir standarda kavuşturacaklarını, haftada bir çarşı ve 
pazarların yıkanacağını bildiren Ayanoğlu, çöplerin 
günlük olarak toplanacağını söyledi. 

Kentin alt yapısını gözden geçirerek kalıcı tedbirler 
alacaklarını dile getiren Ayanoğlu, ''Çöp toplama 
merkezi kurulacak. Bu sistemden 15 belediye 
yararlanacak. Ayrıca su atık ve arıtma sistemini 
kuracağız. Belediye işçilerin maaşı imkanlar ölçüsünde 
düzenli olarak ödenecek'' diye konuştu. 

 

ERZURUM 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 

Küçükler, 3 ay içerisindeki ilk hedefinin, bozulan yolların 
yeniden asfaltlanması olduğunu söyledi.  

Küçükler, 3 ay içerisinde ayrıca, Cedid Köprülü 
Kavşağı'nın yapımına da başlamayı hedeflediklerini 
anlattı.  

Küçükler'in 1 yıl içerisindeki projeleri arasında ise 
ilk olarak kentsel dönüşüm yer alıyor. 2011 Üniversiade 
öncesi kentin kentsel dönüşümünde büyük yol almayı 
hedefleyen Küçükler, Cumhuriyet Caddesi'nin yeniden 
düzenlenmesi için hazırlattıkları projeyi de hayata 
geçirmeye çalışacak. 

 

MUŞ 
Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede, ilk olarak 

içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile yeni bir 
mezbahanenin yapılması için çalışma yapacaklarını 
söyledi.  

Dede, önümüzdeki 1 yılda ise çöp arıtma tesisini 
kurmayı hedeflediklerini belirterek, kentin ara 
sokaklarının asfaltlama çalışmalarında kalan 10 
kilometrelik kısmın da tamamlanmasının amaçlandığını 
ifade etti.  

 

TUNCELİ 
Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, arıtma 

tesisi ile Atatürk Mahallesi'nde yapılması planlanan 
çocuk parkının hayata geçirilmesine çalışacağını 
söyledi. 

Şahin, belediyenin kaynakları dahilinde 
önümüzdeki yıllarda ise altyapı çalışmaları, çocuk 

parkları, yeşil alanların oluşturulması, çevre temizliği 
konularına ağırlık vereceklerini ifade etti. 

 

IĞDIR 
Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, 

öncelikle Kent Konseyi kurmak istediklerini bildirdi.  
Güneş, Kent Konseyi aracılığıyla mahallelerde halka 
açık sosyal aktiviteler düzenlemeyi amaçladıklarını 
kaydetti.  

Mehmet Nuri Güneş, 1 yıllık hedefinin ise içilebilir 
içme suyu temin etmek ve imarı olmayan bölgeler için 
imar planı hazırlamak olduğunu ifade etti.  

 

ARDAHAN 
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 

öncelikleri arasında kurumun alacaklarının yüzde 50'sini 
tahsil etmek, şehir içi parkların ve mezarlıkların fiziki 
olarak düzene kavuşturulması, çöp toplama ve 
depolamanın düzene sokulmasının bulunduğunu 
bildirdi. 

Köksoy, 1 yıllık hedefinin ise hayvan pazarını kent 
merkezi dışına taşımak, imar revizyonunu tamamlamak 
olduğunu kaydetti.  

Faruk Köksoy, görev süresince hayata geçireceği 
projelerinin de bulvarlar, yeni iş yerleri, kapalı çarşı ve 
kapalı otopark yapmanın sıra, kentteki kanalizasyon 
sorununu bitirmek ve entegre hayvan pazarını inşa 
etmek olduğunu ifade etti.  

 

KARS 
Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, belediye 

çalışanlarının birikmiş borçlarını ödemeyi, mahallelerde 
bozuk yolları onarmayı, çalışmayan kanalizasyonları 
faaliyete geçirmeyi ve akan içme suyu süresini 3 
saatten 5-10 saate çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. 

Bozkuş, 1 yıllık hedefinin de su ve kanalizasyon 
şebekesi ile atık su arıtma tesisinin ihalesini yapmaya 
ve katı atık tesislerinin kalan kısmını tamamlamaya 
çalışacaklarını dile getirdi. 

Nevzat Bozkuş, görev süresince de Kentsel 
Dönüşüm Projesi kapsamında gecekondu bölgelerinin 
ıslahını yapmayı, hayvan pazarını kent merkezi dışına 
taşımayı planladıklarını kaydetti. 

 

ERZİNCAN 
Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır, daha 

önce başlatılan TCDD'ye ait araziye milli park kurma 
projesi ile taksi ve büfeleri Avrupa Birliği standardına 
uygun hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi. 

Bu yıl içerisinde ise ihtiyaç duyulan mahallelerde 
yürüme yolu, çocuk parkları, önceki dönemde başlatılan 
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içme suyu ve doğal gaz dağıtım şebekesi döşeme 
projelerini tamamlamak olduğunu belirten Çakır, 
Erzincan'ın ülkenin en önemli kayak merkezlerinden biri 
olmasını sağlayacak Ergan Dağı Projesini 
gerçekleştirmek istediğini kaydetti.  

 

BİNGÖL 
Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, belediyede 

ilk iş olarak gelir, gider dengesini sağlayarak, finans ve 
insan kaynakları çalışmalarına öncelik vereceklerini 
söyledi. 

Önlerindeki bir yılda en büyük hedeflerinin İller 
Bankası kanalıyla atık su, yağmur suyu drenaj ve temiz 
su isale hattı projelerinin ihalelerini yapmak olduğunu 
belirten Atalay, uzun vadede ise katı atık depolama 
merkezi ihalesi ile TOKİ'yle ortaklaşa, kentsel dönüşüm 
projesini hayata geçirmeye çalışacaklarını kaydetti. 

 

KIRIKKALE 
Kırıkkale'nin bundan sonraki dönemde kentleşme 

konusunda daha ileriye taşınması için gayret sarf 
edeceklerini ifade eden Korkmaz, şunları söyledi: 

''Atatürk Bulvarı Projesini öncelikli olarak hayata 
geçireceğiz. Kırıkkale'nin en büyük semt pazarını, 
yapımı devam eden kapalı Pazar alanına taşıyacağız, 
Atatepe parkı çevresinde yapılacak olan Kültür Merkezi 
bu dönem içinde bitirilecek. Çevre yolu üzerinde 200 
dekarlık alanda kombine bir parkı hizmete açacağız, 
bunların yanı sıra sosyal alanda da önemli projelerimizi 
hayata geçireceğiz. Atık su projesini devreye 
sokacağız, katı atığı düzenli depolama haline 
dönüştüreceğiz. Alt geçitler yapılacak. İlk 1 yılda 
bunlardan iki tanesini devreye sokacağız, diğer 
geçitlerimizde hızlı trenle birlikte devreye girecek. Tüm 
bunların yanı sıra sosyal alanlar projelerimiz de 
önümüzdeki 5 yılda hayata geçecek.'' 

Bütün projelerinin hazır olduğunu bildiren Korkmaz, 
Kırıkkale'nin sosyal ve kültürel alanlarda da hatırı sayılır 
iller seviyesine getirileceğini belirtti. 

 

KASTAMONU 
Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu, 

29 Mart yerel seçimleri öncesi bastırdığı seçim 
beyannamesinde Kastamonululara bulunduğu vaatleri 
projelendirdiğini söyledi. 

Topçuoğlu, toplu taşımacılık için Monaray, Cevizli 
Park ile Kışla Parkı arasında yer alan Şehir Parkı, eski 
belediye  binasının  otel  yapılması,   Kefeli   Yokuşu  ile  

Vakıf yolu arasındaki tüm binalara dış cephe giydirimi, 
Adalet Çarşısı'ndaki Avukatlar Çarşısı'nın dış cephe 
giydirimi, atık su için arıtma tesisi, Kuzeykent'e Sosyal 
Tesisler gibi vaatlerin gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Kastamonu'nun tarihi ve kültürel dokusunu 
koruyarak projelerini gerçekleştirmek istediğini belirten 
Topçuoğlu, ''Korumaktan öte biz yeni yapılara bile tarihi 
görünüm kazandırmak için dış cephe giydirmesi 
projeleri hazırladık. Bunları tamamladıktan sonra 
Kastamonu ayrı bir kimliğe bürünecek'' dedi.  

 

POLATLI 
Ankara'nın Polatlı İlçesi Belediye Başkanı Yakup 

Çelik, yeni dönemde, Polatlı Alışveriş Merkezi, Yeni 
Belediye Hizmet Binası, Necip Fazıl Parkı II. Etap 
Restorasyon çalışmaları gibi pek çok projeyi hayata 
geçireceklerini ifade etti.  Çelik, Türkiye Zirai Donatım 
Kurumundan devralınan barakaların yerine 'Polatlı 
Tanıtım ve Kültür Merkezi'nin inşa edileceğini, AB 
kaynaklarıyla inşa edilecek Atıksu Arıtma Tesislerinin 
inşaatına başlanacağını, şehrin sosyo-kültürel yapısının 
gelişimi için mahalle konaklarının inşasını devam 
ettireceklerini söyledi.  

 

ÇUBUK 
Ankara’nın Çubuk ilçesi  Belediye Başkanı Lokman 

Özden, ilk olarak mali bütçeyi disiplin altına almayı 
hedeflediklerini bildirdi. 

Belediyenin borcunun hat safhada olduğunu ifade 
eden Başkan Özden, ''Bu tabloda bırakın yatırım 
yapmayı, belediye rutin işlerini bile yapamaz'' dedi. 

Gelir artırıcı tedbirler alınacağını belirten Özden, ilk 
bir yıl içinde de imar problemlerini çözmek istediklerini 
söyledi. Lokman Özden, ulaşım ve altyapı sorununu 
2010 yılı sonuna kadar çözmeyi hedeflediklerini 
belirterek, şöyle konuştu:  

''Doğal gazı ilçemizde yaygınlaştırarak hava 
kirliliğini tamamen ortadan kaldıracağız. Ulaşımda 
yaşanan sorunları bir yıl içinde çözeceğiz ve bu konuda 
girişimlere başladık. İlçemizin en önemli sorunlarından 
biri olan altyapı ile ilgili su ve kanalizasyon şebekelerini 
bir yıl içinde yenileyeceğiz.'' 

Yeşil alanı artırmak için birçok kuruluş ile iş birliği 
içinde olacaklarını bildiren Lokman Özen, ''Et, turşu, 
süt, agat taşı, vişne gibi yöresel ürünlerimizi ön plana 
çıkararak turizmi canlandırmayı ve ilçemizi cazibe 
merkezi yapmak istiyoruz'' dedi. 

 
 


