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MAKALE

İdil belediyesindeki görevimize 22 
Eylül 2016 tarihinde başladım ve 
2018 yılının Eylül ayına kadar bu gö-
reve devam ettim.

Görevi devraldığımızda belediyecilik 
anlamında önemli eksiklerin oldu-
ğunu gördük. Bu eksiklerin gideril-
mesine yönelik yaptığımız çalışmalar 
sonucunda; Şehrin alt yapı problem-
lerinden tutun da, park bahçe hiz-
metlerine, cadde sokak düzenleme 
çalışmalarına ve aydınlatma çalışma-
larına kadar birçok alandaki ihtiyaç-
larının giderilmesine yönelik önemli 
yerel hizmetleri hayata geçirdik.

Aktif ve etkin belediyecilik anlayışı-
mız doğrultusunda tüm faaliyetle-
rimizi yürüttük. Önce tasarrufu ilke 
edindik, ardından tüm harcamaları 
kontrol altına aldık. Başta içme suyu 
sorunu olmak üzere şehrin alt yapı-
sında önemli eksikliklerin olduğunu 
tespit ettik. Borç yükü ile karşılaş-
mamıza rağmen içme suyu, diğer 
alt yapı hizmetleri ve şehrin güzel-
leştirilmesine yönelik projelerimizi 
hayata geçirdik.

Bu çalışmalarımızdan biraz bahse-
deceğiz.

1. ALT YAPI HİZMETLERİ

A. İçme Suyu

Görevi devraldığımızda İdil ilçemiz-
de halkımızın en önemli problemi-
nin içme suyu problemi olduğunu 

gördük. Şehirde önemli bir içme 
suyu problemi bulunmaktaydı. Va-
tandaşlarımız ortalama 10-15 gün-
de bir evlerine su alabiliyorlardı ve 
evlerine kurmuş oldukları depolar-
la idare ediyorlardı. Şehrimizin bu 
anlamda gerekli hizmeti alabilmesi 
için ivedi olarak çalışmalara başla-
dık. İller Bankası nezdinde yapılan 
çalışma ile şehrin tamamına yakı-
nının içme suyu şebekesinin yenile-
neceği projemizi başlattık. Projemiz 
tamamlanmış olup, bu çerçevede 
99 km içme suyu hattı döşenmiştir. 
Bu sayede vatandaşlarımız 7 gün 
24 saat içme suyu alma imkânına 
kavuşmuş olup, yapılan bu hizmet 
büyük memnuniyet doğurmuştur. 
Vatandaşlarımızla yaptığımız gö-
rüşmede, uzun zamandır bu kadar 
düzenli bir şekilde içme suyuna ula-
şamamış olduklarını belirtmişlerdir.

B. Kanalizasyon

İdil’de altyapı hizmetleri anlamında 
görmüş olduğumuz diğer bir eksik-
lik de kanalizasyon hizmetlerinin 
yetersizliği idi. Yine iller Bankası 
nezdinde yaptığımız çalışma neti-
cesinde 27 km ilave kanalizasyon 
hattı döşenmiş olup, bu çerçevede 
İdil’in en önemli problemlerinden 
birisi olan kanalizasyon problemi de 
önemli oranda çözülmüş oldu.

Yerel yönetim kitaplarında da belir-
tildiği üzere belediyeler, alt yapı hiz-
metlerine pek girmek istemezler; alt 

yapı yerine halkın daha çok görebile-
ceği üst yapı hizmetlerine öncelik ve-
rirler. Biz ise, Belediyeciliğin bize dev-
redildiği bu dönemde Bakanlığımızın 
bize vermiş olduğu bu görevi en iyi 
şekilde yapabilmek için hem alt yapı 
hizmetlerine el atarak kronik prob-
lemleri çözmüş olduk, hem de aynı 
zamanda park- bahçe- cadde düzen-
lemeleri gibi görünür alanlarda hiz-
metler yaparak halkımıza aileleri ile 
birlikte faydalanabilecekleri, iyi vakit 
geçirebilecekleri güzel alanlar kazan-
dırdık. Yani şehri bir bütün olarak ele 
alıp, 2 yıllık bir zaman diliminde hız-
landırılmış bir şekilde hizmet yapa-
rak en güzel çalışmaları İdil halkına 
sunmaya çalıştık.

2. PARK BAHÇE HİZMETLERİ

İdil’de İçme suyu ve diğer alt yapı 
problemlerini çözerken aynı zaman-
da kent içinde modern şehircilik 
anlayışını sergilediğimiz yeni proje-
lerimizi hayata geçirerek halkımızın 
nefes alabileceği, rahat ve huzurlu 
bir şekilde zaman geçirebileceği 
sosyal alanlar kazandırdık

Vatandaşlarımızın park bahçe hiz-
metleri anlamında da uzun yıllardır 
yeterli ve kaliteli hizmet alamadığı-
nı gördük. İnsanımızın gidebileceği 
nitelikte düzgün hiçbir sosyal alan 
bulunmamaktaydı.

Halkın günlük olarak en çok faydala-
nabileceği, vakit geçirebileceği alan-
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lar olan parkların yapımı için kolları-
mızı sıvadık. Bu çerçevede hem yeni 
rekreasyon alanları oluşturduk, hem 
de eskiyen, kullanılamaz durumda 
olan park-bahçe alanlarını baştan 
sona yeniden ele alarak, vatandaşla-
rımızın aileleri ve çocukları ile gidip 
güzel vakit geçirebileceği alanları 
İdil’e kazandırdık. Bu çalışmalarımız 
ile de hem halkımızı mutlu ettik, hem 
de şehre güzellik katan yeşil alanları 
kazandırmış olduk. Park bahçe hiz-
metleri anlamında İdil’e kazandırılan 
yeşil alan toplamda 41 bin metreka-
re olmuştur. Bu çalışmalarımızdan 
aşağıda biraz bahsedelim.

A. Kamil Acun Parkı

Şehrin en merkezi yerinde olan ve 
yaklaşık 9 dönümlük bir alanı bulu-
nan Kamil Acun Parkı göreve başladı-
ğımızda oldukça atıl bir durumdaydı. 
Parkın yaklaşık yarı bölümü tama-
men boş bir vaziyette idi. Burada 
yaptığımız çalışma ile parkımızı baş-
tan sona ele aldık, kullanılamaz du-
rumda olan kısımlarını kullanılır hale 
getirdik ve boş bulunan kısmını da 
güzel bir peyzaj projesi ile dizayn et-
tik. Böylece bu çalışma ile halkımızın 
sıkça kullandığı ve nefes aldığı, aynı 
zamanda da şehrin merkezine güzel-
lik katan bir alanı kazandırmış olduk.

B. İdil 15 Temmuz Şehitler Ve 
Demokrasi Parkı

İdil’de park bahçe hizmetleri anla-
mında büyük bir alanı kazandırma 

düşüncesi ile yaptığımız çalışma so-
nucunda, güzel bir park alanını hal-
kımıza kazandırdık. 20.000 metre-
kare alan üzerinde sıfırdan yapmış 
olduğumuz bu parkımız İdil’in en 
büyük yaşam alanı olmuştur. Vatan-
daşlar ile yaptığımız görüşmelerde, 
bu alanın İdil için büyük biz kazanım 
olduğu ve alanı çocuklarıyla, büyük-
leriyle değerlendirdikleri belirtilmiş-
tir; yani yediden yetmişe her kesi-
min faydalandığı bir güzel alanı İdil 
halkımıza kazandırmış olduk.

Bu park alanımızın bulunduğu mev-
kiinde hiçbir yeşil alan bulunma-
makta idi. Bu mevki aynı zamanda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından yaptırılan yeni konutların ve 
yeni TOKİ konutlarının yapıldığı ma-
hallemizde yer almaktadır. Bulun-
duğu bölgede ayrı bir güzellik oluş-
turan bu yaşam alanımız, şehre de 
ayrı bir estetik katmıştır.

C. Şehit Tümgeneral Aydoğan 
Aydın Parkı

İlçemiz Atakent mahallesinde va-
tandaşlarımızın vakit geçirebileceği, 
nefes alacağı hiçbir sosyal alanın 
olmadığının görülmesi üzerine, boş 
bulunan bir alan üzerinde yepyeni 
bir park yaparak, bu alandaki ek-
sikliğin giderilmesini sağladık. Bu 
parkımıza, elim bir helikopter kaza-
sında Şehit verdiğimiz Şırnak Tümen 
Komutanı Tümgeneral Aydoğan AY-
DIN Paşamızın ismini verdik.

D. Aile Çay Bahçesi

Şehrin iki merkezi caddesinin kesiştiği 
yerde bulunan ve aile çay bahçesi ola-
rak adlandırılan bu alanımız, oldukça 
atıl kalmıştı ve hiçbir vatandaşımızın 
uğramadığı bir yer halinde idi. Yakla-
şık bir dönümlük alana sahip olan bu 
alanda, yapmış olduğumuz yeniden 
dizayn etme çalışması neticesinde ço-
cuk parkı kurulmuş, pergole ve otur-
ma alanları yapılmış ve aynı zamanda 
yeşil alan çalışması ile aydınlatma ya-
pılmış olup, bu alanımız da oldukça 
güzel bir görünüme sahip olmuş ve 
yine vatandaşlarımızın çokça kullandı-
ğı bir park haline gelmiştir.

E. Aşiti Parkı

Şehrimizin Turgut Özal mahallesin-
de bulunan ve yaklaşık 5 dönüme 
sahip olan bu park alanımız, oldukça 
eskimiş, kullanılabilecek ve oturula-
bilecek bir kısmı kalmamış bir alan 
idi. Akşamları da karanlık olan bu 
bölge, yapılan güzel bir proje çalış-
ması ile baştan sona yeniden dizayn 
edilmiş ve aydınlatması da yapılmış 
olup, en yoğun nüfusa sahip olan 
bu mahallemizde vatandaşların 
gece gündüz kullanabileceği bir sos-
yal alan haline getirilmiş ve şehirci-
lik anlamında da bu mahallemize bir 
güzellik katmıştır.

F. Yenimahalle Fatih Parkı

İlçemizin nüfus yoğunluğu bakımın-
dan ikinci büyük mahallesi olan ve 

Kamil Acun Parkı İdil 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı
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yine vatandaşların gidebileceği düz-
gün bir yeşil alanı ve parkı bulun-
mayan Yeni Mahallede de güzel bir 
çalışma yapılmış olup bu çerçevede, 
bir dönümlük bir alan üzerinde hem 
çocuklar için güzel bir park alanı 
oluşturulmuş, hem de yine aileler 
için oturma alanları oluşturulmuş-
tur. Yeşil alan çalışması ve aydın-
latma çalışması da yapılmış ve bu 
alanımız da güzel görünümlü bir yer 
haline getirilmiştir.

G. Seyrantepe Parkı

İlçemizde yine Yeni mahallede bu-
lunan ve oldukça eskimiş olan bu 
çocuk parkı alanı, yeniden ele alın-
mış ve baştan sona yeniden yapıl-
mış olup, bu çerçevede 1 dönümlük 
bu alan üzerinde modern bir çocuk 
parkının yanı sıra aileleri için de 
oturma alanları oluşturulmuştur. 
Yine yeşil alan çalışması ve aydınlat-
ma çalışması Seyrantepe Parkında 
da ihmal edilmemiştir.

H. Yukarı Mahalle Parkı

Yukarı Mahallede bulunan ve tama-
men taşlarla dolu bulunan bir alan 
üzerinde de bir park yapımı gerçek-
leştirilmiş olup, bu hizmetimiz de 
bu bölgedeki eksikliği giderme an-
lamında güzel bir çalışma olmuştur.

I. Mesire Alanı

İlçemizdeki yerel hizmetler anla-
mında önemli bir eksiklik de vatan-
daşlarımızın gidebileceği bir mesire 
alanının bulunması idi. Bu eksikliğin 
görülmesi üzerine, bu alanda da 
bir çalışma yaptık. Gölet kenarında 
bulunan bu geniş alanda çatılı pik-
nik masaları kurulmuş, barbeküler 
yapılmış, yine çocuk parkı kurulmuş 
ve halkımızın ailecek vakit geçirebi-
leceği güzel bir mesire alanı oluştu-
rulmuştur. Bu mesire alanı, İdil’deki 
ilk mesire alanı olup, yapılan bu ça-
lışma sayesinde vatandaşlarımızın 
piknik yapmak için civar ilçelere git-
melerine gerek kalmamıştır.

3. CADDE SOKAK 
DÜZENLEMERİ

İlçemizde diğer alanlarda olduğu 
gibi cadde sokak peyzaj düzenle-
meleri anlamında da bir eksikliğin 
olduğunu ve şehrin merkezi cad-
delerinde önemli bir çalışma ya-
pılmadığını gördük. Bu alanda da 
idaremiz döneminde güzel çalışma-
lar yapılmış olup, bu çalışmalardan 
aşağıda bahsedilecektir.

A. Hükümet Caddesi

İlçemizin en merkezi caddesi olan 
Hükümet caddesinde kaldırımların 
belli bir düzeninin olmadığı, oldukça 
eskidiği ve dar olduğu görülmüştür. 
İlçemiz esnaflarının en yoğun şekilde 
bulunduğu bu caddemizin tamamın-
da kaldırımlar yeniden yapılmıştır. 
Vatandaşlarımızın rahatça yürüye-
bilmesi için eskisine göre daha geniş 
bir kaldırım alanı oluşturulmuş olup, 
kaldırım taşları estetik taşlardan se-

Aşiti Parkı Yeni Mahalle Fatih Parkı

Mesire Alanı Hükümet Caddesi Kaldırım Düzenlemesi
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çilmiş ve yapılan bu çalışmamız da 
caddeye yeni bir hava katmıştır.

B. Alanya Caddesi

İlçemizin ikinci merkezi caddesi olan 
ve aynı zamanda en geniş caddesi 
olan Alanya caddesi hak ettiği yerde 
bulunmamakta idi. İlçemizi geliştir-
mek, yeni bir caddeyi daha halkı-
mızın kullanımına kazandırmak ve 
İlçemizdeki çarşı merkezinin sadece 
bir caddeden oluşması yerine insan-
larımızın gidebildiği, gezebildiği ve 
işletmelerin yer aldığı ikinci bir cad-
denin daha olmasını sağlamak adına 
yaptığımız bu çalışma ile Alanya cad-
desi oldukça farklı bir yere gelmiştir.

Bu caddemizde kaldırımlar oldukça 
dar ve yetersiz düzeyde bulunmakta 
ve kötü bir görünüm arz etmekteydi. 
Yine caddenin büyüklüğüne yakış-
mayacak düzeyde sıradan bir aydın-
latma bulunmakta idi. Yapmış oldu-
ğumuz bu cadde düzenlemesi ile 
Alanya Caddesi yeniden ele alınmış, 
geniş yürüme alanları oluşturulmuş, 
kaldırımlar üzerine modern banklar 
kurulmuş, sıcak asfalt çalışması ya-
pılmış, estetik aydınlatma direkleri 
de yerleştirilmiş ve bu caddemiz yeni 
görünümü ile hizmete sunulmuştur. 
Bu sayede Alanya Caddesi halkımızın 
çokça kullandığı, yürüyüş yaptığı ve 
yeni işletmelerin açıldığı estetik gö-
rünümlü bir cadde haline getirilmiş-
tir. Bu vesile ile ilçenin gelişimine kat-
kıda bulunulmuş, bu alan da ilçeye 
kazandırılmış ve bu cadde şehrimizin 
prestij caddesi haline getirilmiştir.

C. Sanat Sokağı

İdil’de yine merkezi bir yerde olan, 
vatandaşların sıkça uğradığı ve es-
nafların bulunduğu bir alan da sanat 
sokağıdır. Daha güzel bir noktada 
olması gerektiğini düşündüğümüz 
bu sokağımızda aydınlatma dahi 
bulunmuyordu. Yapmış olduğumuz 
peyzaj çalışması ile bu sokağımızda 
tüm zemin ve kaldırımlar yenilene-
rek güzel bir hale getirilmiş, trafiğe 
kapalı olan sokağımızda muhtelif 
yerlere modern oturma bankları ve 
çiçek saksıları yerleştirilmiş, soka-
ğın estetik direklerle aydınlatması 
da yapılarak şehre hem bir güzellik 
katılmış hem de vatandaşlarımızın 
gece gündüz kullanabileceği, soh-
bet edebileceği ve alışveriş yapabi-
leceği bir alan haline getirilmiştir.

D. Hükümet Konağı Karşısı 
Meydan Düzenlemesi

Belediyemizin çevre düzenleme 
çalışmaları çerçevesinde hükümet 
konağı karşısındaki boş alanda ye-
niden düzenleme çalışması yapılmış 
olup, bu çerçevede zemin yenileme 
çalışması yapılmış, banklar ve çiçek 
saksıları bırakılıp bitkiler ile süslen-
miş, pergole ile süs havuzu kurul-
muş ve estetik aydınlatma da yapı-
larak halkımızın nefes alabileceği bir 
alan haline getirilmiştir. Baştan sona 
yeniden dizayn ettiğimiz bu alan, 
vatandaşların hükümet caddesinde 
dinlenebileceği ilk alan olma özelli-
ğine de sahiptir.

4. ASFALT ÇALIŞMALARI

Belediyeciliğin en temel hizmet-
lerinden birisi olan yol çalışmaları 
anlamında da idaremiz döneminde 
yoğun bir faaliyet yürütülmüştür. 
Şehrin ana arterleri olan Hükümet 
caddesi ve Alanya caddesi olmak 
üzere birçok noktasında sıcak as-
falt çalışması yapılmış ve bu yapılan 
çalışma sayesinde yollar, hem uzun 
süre hizmet verecek olan kaliteli as-
falt ile kaplanmış hem de şehre bir 
güzellik katılmıştır. Çalışma yapılan 
bazı mevkilerde ise daha önce hiç 
asfalt yapılmadığı görülmüş olup, 
bu alanlarımızda öncelikli olarak alt 
yapı da bitirilerek ilk defa asfalt ça-
lışması yapılmıştır.

5. CAMİLERDE ÇEVRE 
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Yukarıda bahsettiğimiz çalışmaların 
yanı sıra Camilerimizde de peyzaj 
çalışmaları yapılmış olup, vatandaş-
larımızın daha güzel bir ortamda 
ibadetlerini yerine getirmesi sağ-
lanmış ve bu alanda da memnuni-
yet sağlanmıştır.

Alanya Caddesi Sanat Sokağı
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İlçemiz Turgut Özal mahallesinde 
bulunan Sosyal konutlar camiimizin 
bahçesi oldukça eski bir görünüme 
sahip idi. Yapmış olduğumuz çalış-
ma çerçevesinde cami bahçesine 
güzel görünümlü parke taşı döşen-
miş, süs havuzu kurulmuş, kamelya 
ve banklar konulmuş, yeşil alan ça-
lışması yapılmış ve Kur’an kursuna 
gelen çocuklar için de çocuk oyun 
grubu kurulmuştur. Bu çalışmala-
rımızdan sonra camimizin bahçesi 
çok daha ferah bir görünüme ka-
vuşmuştur.

Yine diğer bir camimizde de cami 
bahçesinde güzel görünümlü taşlar 
ile çevre düzenleme çalışması yapıl-
mış, eskimiş olan şadırvan onarıla-
rak ve hoş bir görünüme kavuştu-
rularak vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulmuştur. Bu sayede vatandaş-
larımıza daha güzel bir ibadet alanı 
oluşturulmuştur.

Yine bunların haricinde diğer bazı 
camilerimiz için belediyemizce ba-
kım onarım çalışmaları ve Kur’an 
kursu için de bahçe peyzaj çalışması 
yapılmıştır.

6. ARAÇ PARKININ 
GENİŞLETİLMESİ ÇALIŞMALARI

Temel Belediye hizmetlerini vere-
bilme anlamında en önemli husus-
lardan birisi de Araç parkının ye-

terli düzeyde olmasıdır. Belediyeyi 
devraldığımızda bu anlamda da 
eksikliği gördük ve halkımıza daha 
güzel hizmet verebilmek için araç 
parkımızı genişlettik. Bu çerçevede 
araç parkımıza; 1 adet JCB 4CX kazı-
cı-yükleyici iş makinesi, 1 adet hid-
rolik merdivenli itfaiye aracı, 1 adet 
hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı, 1 adet 
damperli kamyon ile arazöz aracı ve 
pikap gibi temel hizmet araçları ka-
zandırılmıştır.

7. SPORA YÖNELİK HİZMETLER

Belediye Kanunu ile belediyelere 
verilen yetki ve görevlerden birisi 
de sporun geliştirilmesine yöne-
lik çalışmalar yapmaktır. İlçemizde 
gençlerimizin spor yapabileceği 
alanların eksikliği görülmüş olup 
bu çerçevede sentetik çim sahadan 
oluşan modern tribünlü yeni bir 
spor alanı yapılmıştır.

8. SOSYAL KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR

İdil’de tüm bu hizmetlerin yanı sıra 
sosyal belediyeciliğe de önem veril-
miş ve bu çerçevede bazı etkinlik-
ler belediyemizce düzenlenmiştir. 
Sosyal etkinlikler kapsamında, ço-
cuklara yönelik müzikal gösteriler 
sunulmuş, şenlikler ve ramazan eğ-
lenceleri düzenlenmiş ve ramazan 
mahyaları asılmıştır. Vatandaşları-

mızla yaptığımız görüşmelerde bu 
tür faaliyetlerin İdil’de ilk defa yapıl-
dığı belirtilmiştir.

9. TEMİZLİK HİZMETLERİ

İlçemizde temizlik hizmetlerinin de 
oldukça yetersiz olduğu görülmüş 
olup, problemin giderilmesi adına 
bu alanda da çalışma yapılmıştır. 
Temizlik hizmetleri disipline edi-
lerek, ilçenin genelinde daha iyi 
bir hizmet sunulmaya başlanmış; 
günlük olarak çöp noktaları kontrol 
edilmiş, cadde ve sokakların da yol 
temizleme aracı ve temizlik perso-
neli marifetiyle temizlenmesi sağ-
lanmıştır.

10. DİĞER ÇALIŞMALAR

A. Mezbaha Yapılması

İlçemiz merkezindeki mezbahanın 
oldukça eski olduğu ve ihtiyaçları 
karşılamadığı tespit edilmiş olup, bu 
çerçevede yeni ve modern bir mez-
baha yapılmıştır.

B. Billboardların Yerleştirilmesi

Şehrimizde belediye hizmetlerinin 
tanıtılması ve esnafların reklam ve-
rebilmesi için billboardların olmadı-
ğı görülmüş olup, muhtelif noktala-
ra ışıklı billboardların yerleştirilmiş 
ve hizmete sunulmuştur.
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