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ÖNSÖZ  

 
 
Van kadim tarihe sahip tarihsel süreçleri itibari ile hep önemli 
bir yerleşim yeri olmuştur. Tarihin tüm dönemlerinde 
çevresindeki illere de hizmetler vermiş, önemli bir cazibe 
merkezi olmuştur. 
 
Günümüzde de Van’ın  modern ve yaşanılabilir bir kent olması 
için kent yaşayanları olarak çaba göstermeliyiz. Bunun için 
kentte yaşayan her bireyin sorumlulukları olduğunu 
düşünüyoruz. Kentlerin yönetim süreçlerinde kent 
yaşayanlarının fikirlerini beyan etmesi daha güçlü bir yönetim 
oluşmasına katkı sunacağına inanıyoruz.  Bu nedenle Van 
Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak üyelerimizin karar 
alma süreçlerinde yer almaları ve onlardan alacağımız geri 
bildirimleri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlıyoruz.   
 
Aynı havayı soluyan, aynı suyu içen, aynı yolları kullanan kent 
yaşayanları olarak nasıl bir kentte yaşamak istediğimizi, nasıl 
bir belediye yönetimi istediğimizi belirleme aşamasında 
üyelerimizin bakış açısını yansıtmasının katkı sunacağını 
düşündük . Konuyu siyasallaştırmadan hiçbir siyasi oluşum  ile 
bir bağ kurmadan sadece üyelerimizin görüşlerini belirttikleri 
bir anket çalışması yaptık. Yerel Yönetim Seçimleri öncesi 
Siyasi Partiler henüz adaylarını belirleme aşamasında iken 
hazırladığımız bu anket çalışması ile Van Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak önemli bir işlevi yerine getirdiğimizi 
düşünüyoruz. Bu amaçla hem bir meslek odası hem de kentli 
olarak sorumluluklarımızı yerine getirme gayretindeyiz.  
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Odamız üyelerinden 500 firma ile gerçekleştirdiğimiz anket 
çalışması tamamen onlardan alınan bilgilerden hazırlanmıştır. 
Yaklaşık 1.5 aylık zaman diliminde hazırlanan anketimiz ince 
elenip sık dokunmuş, bilgiler özenle hazırlanmıştır. Saha 
çalışmasında üye işyerlerimiz bizzat çalışanlarımız tarafından 
ziyaret edilmiş ve onlardan alınan bilgiler anketimize 
işlenmiştir.  
 
Van sahip olduğu potansiyelleri ile çevresindeki illerin çekim 
merkezi ve buluşma noktasıdır. Önümüzdeki yerel seçimlerde 
hukuki statüsü değişen ve yeni seçimlere Büyükşehir 
Belediyesi olarak hazırlanan Van’ın tarihsel misyonuna yakışır, 
modern, çağdaş, yaşanılabilir, çevresindeki illerin çekim 
merkezi olabilecek bir kent olması için hepimiz üzerimize 
düşeni yapmalıyız. Üyelerimiz ve ilgili paydaşlarımız ile  
hazırladığımız bu anketimizin yukarıda saydığımız sebeplere 
vesile olmasını diliyoruz. Başta ilimizin ekonomi aktörlerinin 
yerel karar alma mekanizmalarında daha etki olmalarını 
sağlamayı amaçlayan bu çalışma meslek odaları açısından ilk 
olma özelliği taşımaktadır. Kentin ticaretin, üretimini 
istihdamını önceleyen meslek mensuplarımızın bakış açısını 
demokrasinin önemli araçlarından olan seçimlere yansıtmayı 
amaçlayan bu çalışma meslek odasının ruhuna uygun davranış 
göstermesine hizmet edecektir.  
 
Daha yaşanılabilir, ortak yaşamın hakim olduğu, kent 
yaşayanlarının mutlu ve tüm yaşam standartlarının eşit 
olduğu bir kentte yaşamak umuduyla.  
 
Necdet TAKVA 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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GİRİŞ 
 
Halk (demos) ve iktidar (kratos) kelimelerinden oluşan 
demokrasi en basit ifadelerle “halkın iktidarı”, “halkın 
egemenliği” temeline dayanan yönetim biçimi (TDK) olarak 
dile getirilmektedir. 
 
Demokrasiyi tanımlayan ya da açıklayan ifadelerde halkın 
egemenliği temel bir vurgudur. Bu vurgudan hareketle 
demokrasilerde halk egemenliği, vatandaşların seçimlerde hür 
iradesiyle kullandığı oyla kendini yönetme yetki ve vekâletini 
vermesiyle gerçekleşir. Bundan dolayı genel ve yerel seçimler, 
demokrasinin en önemli unsuru ve olmazsa olmaz 
koşullarından biri olarak değerlendirilmektedir. 
 
Halk, demokratik yapı içerisinde hem ülkeyi yönetecek 
temsilcilerini yani merkezi yönetimi hem de yereli yönetecek 
temsilcilerini yani yerel yönetimi seçer. Yerel seçimler, katılım 
oranları, seçmen eğilimleri, sonuçları ve ilgilileri bağlamında 
genel seçimlerden çeşitli noktalarda ayrılır. Bununla birlikte 
yerel seçimler, yerel yöneticilerin seçilmesi eylemi kadar aynı 
zamanda seçmenlerin merkezi iktidara bir mesaj verme biçimi 
olarak da değerlendirilmektedir. Bu çerçevede yerel seçimleri 
genel seçimlerden farklı düşünmek çoğu zaman mümkün 
görülmemektedir. Türk siyasi geleneğine bakıldığında yerel 
seçimlerin sonuçları, genel seçimin hemen ardından 
yapıldığında, genel seçimlerin sağlaması gibi görülürken; genel 
seçimler öncesinde ise bir tür kamuoyu yoklaması olarak 
düşünülmektedir. 
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Günümüzde yerel yönetimler demokrasinin temel kurumları 
olarak görülmektedirler. Yerel yönetimler halkın yönetime 
katılmasını sağlayan ve halka kendi kendilerini yönetme 
erdemi kazandıran en önemli kurumlar olmalarının yanında, 
demokrasinin en etkin bir şekilde hayata geçirildiği 
kuruluşlardır. Yerel yönetimler düzeyinde temsilciler ile 
seçmenler arasındaki coğrafi ve toplumsal uzaklığın, ulusal 
düzeye oranla daha az olmasının, demokrasi kuramının 
öngördüğü hem “gerçek bir seçme süreci”nin hem de etkili bir 
halk denetiminin gerçekleşmesini sağladığı ileri sürülmekte 
(Çitçi, 1996: 6) ve yerel yönetimlerin demokrasi okulu olduğu 
belirtilmektedir (Üskül, 1993: 337). 
 
Bu çalışmada, VAN TSO üyesi tüccar ve sanayicilerin  belediye 
başkanı seçerken dikkat ettikleri hususlara değinilecek, 
gelecekte Van ili ile ilgili beklentilerinin ne olduğu 
belirlenmeye çalışılacaktır. Yine bu çalışma VAN TSO 
üyelerinin yerel seçimlere ilişkin beklentilerinin belirlenmesi 
açısından bir ilk çalışma olma özelliği ile dikkat çekici bir 
sonuca işaret edecektir. 
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AMAÇ VE ÖNEM 
 
Günümüzde kamuoyu oluşum sürecinde birçok etken bir 
araya gelerek, seçmen tercihlerini etkilemektedir. Yapılan 
araştırmalar bunu açıkça ortaya koymaktadır. Yerel seçimler 
ise gerek işleyiş, gerekse sonuçları itibariyle genel seçimlerden 
farklılıklar gösterdiği için seçmenin tercihte bulunma ve oy 
verme davranışında bulunduğu sürece kadar geçen aşamada 
yerel dinamiklerin devreye girdiği bir seçimdir. 
 
Yapılan bu araştırmanın amacı, VAN TSO üyesi tüccar ve 
sanayicilerin  nasıl bir Belediye ve Belediye Başkanı tercih 
ettiklerini, tercihlerine etki eden faktörleri ve geleceğe ilişkin 
beklentilerini tespit etmektir. 
 
Bu çalışma kapsamında VAN TSO üyesi tüccar ve sanayicilerin  
tercihinin şekillenmesinde etkili olan faktörler, yerel seçimler 
bağlamında belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, 
seçmenlerin oy verirken önemsediği faktörler ile siyasal 
tercihlerini belirlerken etkilendiği faktörler ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışma tüm siyasi parti merkezlerine ve genel 
başkanlarına iletilerek üyelerimizin yerel yönetim ve 
yöneticilerine dair beklentileri hakkında  bilgilenmelerini 
sağlayacaktır. 
 
Bununla beraber ilimizde temsil edilen tüm siyasi parti 
teşkilatlarına da iletilerek aday belirleme sürecine VAN TSO 
üyelerinin etkin katılımı sağlanmış olacaktır. 
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YÖNTEM 
 
Belirtilen amaç çerçevesinde uygulama anket tekniğine dayalı 
olarak yapılmıştır. Posta ile yapılan anket uygulamalarında 
geri dönüş oranı %40-%60 arası düşük bir oran olduğu için 
geri dönüş ve güvenilirlik oranı daha yüksek olan yüz yüze 
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Üye ziyaretlerinde çalışmaya 
katılmayı kabul eden üyeler örneklem kapsamına alınmıştır. 
2014 Yerel Seçimleri öncesinde Van Ticaret ve Sanayi Odasına 
kayıtlı üyelerle yüz yüze görüşülmüş ve bu kapsamda anketin 
hazırlık aşamasında seçmen tercihine yönelik soru formları 
hazırlanmıştır. Kümelenmiş meslek guruplarına 4 adet açık 
uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır.  
 
 
KAPSAM ve ÖRNEKLEM 
 
Araştırmanın kapsamını Van Ticaret Ve Sanayi Odasına bağlı 
üyeler oluşturmaktadır. Örneklemi ise seçiminde herhangi bir 
ayrım gözetilmeksizin rastgele seçilen 500 üye 
oluşturmaktadır. Yapılan anketlerin % 80’ni kümelenmiş 
meslek gruplarına, geri kalan % 20 si ise rastgele seçilmiş 
üyelere uygulanmıştır.  
 
 
BULGULAR VE ANALİZ  
 
Yapılan bu anket çalışması Van Ticaret ve Sanayi odasına bağlı 
500 üye tarafından cevaplanmıştır. Bu anket çalışması 
sonucunda 500 geçerli anket formu elde edilmiş ve veriler 
uygun görülen yöntemler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Kümelenmiş meslek gruplarından Organize sanayi bölgesi, 
Kömürcüler sitesi, Marangozlar sitesi, Gıda ve toptancılar 
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sitesi, Yeni Küçük Sanayi Sitesi, Berberler Ve Kuaförler Esnaf 
Odası gibi bölgelerde uygulanmıştır kalan kısım ise rastgele 
seçilen diğer meslek gruplarına ve üyelere uygulanmıştır. 
           
 
TABLO 1 : Oda Üyelerinin Seçilecek Olan Belediye 
Başkanında Aradıkları Özellikler 
 
 

 
 
 
Yapılan anket değerlendirme sonuçlarına göre üyelerden 

%29,79’luk bir kitle belediye başkanının değişime açık adaletli 

ve halk için çalışmasını, %25,17’lik bir kitle ise seçilecek olan 

başkanın statü, köken ayrımı yapmayan tarafsız ve adil bir 

başkan olmasını istemektedir. Diğer verilere bakıldığı zaman 

22,39’luk bir kitle çalışkan dürüst ve samimi, 18,19’luk bir kitle 

ise belediyecilik tecrübesi olan bir başkan adayı istemektedir. 
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TABLO 2:Oda Üyelerinin Nasıl Bir Belediye İstediklerine Dair 
Beklentileri 
 
 

 
 
 
Üyelere yöneltilen bir diğer soru ise seçilecek olan belediyenin 

nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. % 40,85’lik yüksek bir üye  

kitlesi belediyenin tarafsız çalışması, görevlerini yerine 

getirmesi ve özgür çalışması konusunda hemfikirdir. Ayrıca 

üye beklentileri arasında halkın sıkıntılarıyla ilgilenen ve 

gidermeye çalışan bir belediye olması da % 25,74 ile yüksek 

bir paya sahiptir. 
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TABLO 3: Oda Üyelerinin Nasıl Bir Kentte Yaşamak 
İstediklerine Dair Beklentileri 
 
 

 
 
 
Yöneltilen başka bir soru ise üyelerin yaşadıkları kentten 

beklentileri ile ilgili bilgi vermektedir. %29,36’lık bir kitle 

temiz, güvenli ve ulaşımı rahat bir kentte yaşamak istediğini 

belirtmiş, 17,86’lık azımsanamayacak bir kitle ise yeşil alan ve 

parkların fazla olduğu bir kent beklentilerinin olduğunu ifade 

etmişlerdir. 
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TABLO 4 : Oda Üyelerinin Van İlinin Geleceği Hakkındaki 
Beklentileri 
 

 
 
 
Üyelere yöneltilen son soru ile amaçlanan ise ilin 

geleceğinden beklentilerinin ne düzeyde olduğunu ölçmektir. 

%28,40’lık bir kitle sanayisi gelişmiş ve iş imkanlarının fazla 

olduğu bir il beklentisi olduğunu belirtirken, %24,63’lük bir 

kesim ise ulaşım, elektrik yol ve temizlik sorunlarının aşıldığı 

bir il istediklerini ifade etmişlerdir.  

 

Yapılan bu ankette göze çarpan fakat yüzdelik oranı nedeni ile 
istatistiki bir değerlendirmeye alınamayan bazı cevaplar vardır 
ve bunlardan nasıl bir belediye başkanı istediklerine dair olan 
soruya verilen bazı yanıtlar; 
Bakmakla görmek arasındaki farkı görebilen, halkla iç içe olan 
ve kolay ulaşılabilen, statüsünü şehir için kullanan, karar alma 
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sürecinde etkili ve çözüm odaklı olan, kent ile ilgili hayalleri ve 
büyük projeleri olan bir başkan adayı istiyorum olmuştur.  
Nasıl bir belediye istediklerine dair olan yanıtlar ise;  
Kapısının herkese açık olduğu, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili 
kuruluşlarla ilişkileri iyi olan, olası sorunlarda başvurulduğu 
zaman yetkililerine ulaşılabilen, halkın sözünü dinleyen şeffaf 
ve siyasetten uzak bir belediye istiyorum olmuştur. 
Yöneltmiş olduğumuz nasıl bir kentte yaşamak istiyorsunuz 
sorusuna verilen cevaplardan birkaçı ise; toz ve kirden 
arınmış, otopark sorunun ortadan kalktığı, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlere daha fazla önem veren, taş sopa ve biber gazının 
olmadığı bir kentte yaşamak istiyorum denmiştir. 
İlimiz ile ilgili gelecek beklentilerini ifade ederken; ilçeler arası 
hızlı tren veya metro ulaşımının olduğu, arıtma tesislerinin 
etkin bir şekilde işlediği, engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya 
yönelik faaliyetlerin olduğu ve Cumhuriyet caddesinin trafiğe 
kapalı olduğu bir kent beklentilerinin olduğunu ifade 
etmişlerdir. 
 

YEREL SEÇİMLER İLE İLGİLİ YAPILAN SAHA ARAŞTIRMASINDA 

KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : Belediye başkanlığı görevini 

yürütecek kişinin pek çok özelliğe sahip olması gerekiyor. Bu 

nedenledir ki, belediye başkanının vizyonu ve bunu 

gerçekleştirmek için gerekli prensip ve kuralları olmalıdır. 

Seçilecek olan aday kentin sosyal ve kültürel özelliklerini çok 

iyi bilmeli ve amaçları hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. 

Belediye başkanı seçilmek için vaat ettiği tüm talepleri 

seçildikten sonra unutmayan, ulaşılmayan değil vatandaşla iç 

içe olan, kentin ve halkın sorunlarını dinleyen ve çözüm 
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üreten, halkın çıkarı her zaman ilk hedefi olan bir başkan 

adayı olmalı ayrıca adil, dürüst, halktan yana olan, teknolojik 

gelişme ve kentleşme ile ilgili yenilikleri yakından takip eden, 

modern, bir hizmet anlayışı sunmalıdır. 

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ :İnsanlarımız artık toplumsal 

sorunların çözüldüğü yoksulluk, açlık, işsizlik sorunlarının 

yaşanmadığı kentlerde yaşamak istiyor bunun yolu da gerçek 

anlamda yerel yönetim olmaktan geçiyor. Bir belediye halk ile 

bütünleştiğinde ve halkın güvenini kazandığında yerel 

yönetim niteliğine sahip olur ve bu anlayışın yerleşebilmesi 

için birkaç şartın yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan ilki 

katılımdır; halkın yönetime katılımını sağlamak,sorunları 

görüşüp tartışmak için sivil toplum örgütleri ve halk 

temsilcilerinden oluşan kent kurultayı oluşturmak, kentin 

iktisadi geleceğini ve istihdam olanaklarını değerlendirebilmek 

için Kent Ekonomik Ve Sosyal Konseyini oluşturmak, proje 

uygulamalarında katılımcı demokrasi sağlamak gibi olgular 

yerleşirse katılım sağlanmış olur. Katılımdan sonra ikinci 

önemli koşul ise belediye yönetimin saydamlığıdır. Bu koşulu 

gerçekleştirmek için belediye başkanının yöneticilerinin ve 

ailelerinin servet beyanları yayınlanmalı, meclis 

toplantılarında naklen yayın yapılmalı, yatırım ihale ve imar 

planlarının duyurulması gerekmektedir. Bu özellikleri 

barındıran bir belediye seçimi gerçekleşirse belediyelerin 

ticarethane değil hizmet kurumu olarak yönetildiği 

ispatlanacaktır. 
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S.S VAN KÖMÜRCÜLER VE ODUNCULAR TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ: 

Belediye başkanı bir kentin hizmetlerinden sorumlu seçilmiş 

en etkin kişidir. Dolayısıyla bu makamda oturacak kişinin 

liderlik vasfı, örnek kişilik, vizyon, etkili karar alma, deneyim, 

üretken zeka, sadakat gibi vasıfları olmalıdır. Yaşamak 

istediğimiz ve gelecekte olmasını beklediğimiz kent ise temiz, 

güvenli, trafik ve alt yapı sorunu olmayan, sosyal ve kültürel 

açıdan gelişmiş, yeşil alanların fazla olduğu ve huzur ortamının 

sağlandığı bir kenttir. 

 

S.S.VAN YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ :  Van’a hizmet 

vermek için seçilecek kişinin ufkunun geniş olması, alt yapı ve 

imar sorunlarını çözmesi ve gelecekteki nüfus artışını 

düşünerek planlı ve projeli hizmet vermesini beklemekteyiz. 

Bu zamana kadar yapılmış olan hizmetler genelde geçici, 

plansız ve göze hitap eden hizmetlerdi. Seçilecek olan 

adaydan arıtma tesislerini tam kapasite çalışmasını sağlamak, 

su ve temizlik sorununa acil çözümler üretmek, sahili 

değerlendirmek, yapıların deprem yönetmeliğine uygun 

yapılmasını denetlemek, trafik ve otopark sorununa çözüm 

üretmek gibi hizmetler sunmasını talep etmekteyiz.  
 

TERZİLER-KONFEKSİYONCULAR-KUNDURACILAR-GİYİM SANATKARLARI 

ESNAF ODASI: Bu kentin yaşayan sahipleri olarak seçilecek olan 

belediye başkan adayından beklentilerimiz; halkın sorunlarını 

bilecek ve çözüm üretmeye çalışacak, büyük şehrin düzgün bir 

şekilde yapılanmasını sağlayacak, yeşil alan ve park sayısını 

arttıracak , şehre hizmet amacıyla aday olacak, tüm halkı 
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kucaklayıp hoşgörülü olacak, modern yenilikçi ve yatırıma 

önem verecek bir belediye başkan adayı bekliyoruz. 

 

VAN BERBERLER VE KUAFÖRLER ESNAF ODASI: Belediye başkanı; bir 

yerleşim yerinde kamusal hizmetlerden sorumlu; seçilmiş en 

başta gelen kişidir. Bu yüzden bu makamı dolduracak kişide 

diğer toplum fertlerine göre daha farklı özelliklerin olması 

gerekmektedir. Öncelikle başkan liderlik vasıflarına ve 

topluma örnek olacak bir kişiliğe sahip, vizyon sahibi, azimli, 

başarılı ve tecrübeli olmalıdır. Mevcudu korumak yerine daha 

ileriye taşımayı amaç edinmeli, belediyenin menfaatleri 

doğrultusunda diğer kurumlarla ilişkileri yüksek konuma 

taşımalı ve belediyenin haklarını gözetirken özen 

göstermelidir.Seçildikten sonra parti ile olan ilişkilerini asgari 

düzeyde tutmalı ve bütün halkı temsil ettiğinin bilincinde 

olmalıdır. Çıkar odaklarından uzak kalmalı, istismara açık 

olacak davranışlar göstermekten kaçınmalıdır ve son olarak 

nerden geldiğini nereye gideceğini iyi analiz etmeli, eleştirileri 

dinlemeli ve hizmette şeffaflığa önem vermelidir. 

 

VAN BAKKALLAR VE MANAVLAR ESNAF ODASI BAŞKANLIĞI: Belediyeler 

belirli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan insanların sorunlarını 

çözerek, ortak ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik sosyal 

kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin tüm alanlarda yerel 

hizmetleri genel yetkisi ile kendi sorumluluğu doğrultusunda 

yerine getirmelidir. Sosyal sorunlara öncesinde müdahale 

eden, vatandaşlara huzurlu bir yaşam sunan, koruyucu ve 

önleyici olan, sosyal refah düzeyini arttıran ve yeşil alan 

arttırılmasına önem veren bir belediye beklentimiz vardır. 
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Belediye başkanı ise kamusal hizmetlerden sorumlu en başta 

gelen kişidir bu nedenle öteki fertlerden farklı özelliklere 

sahip olması gerekir. Bu özellikler ise; liderlik vasıfları olan, 

karar alma sürecinde etkili, vizyon sahibi, azimli başarılı, 

üretici zekaya sahip, sözüne sadık, mevcudu korumak yerine 

ileriye taşımayı amaç edinen, toplumu temsil ettiğinin 

bilincinde olan bir belediye başkanının özellikleridir. Yaşamak 

istediğimiz kent ise planlı işleyen ulaşım sistemine sahip, 

sağlık ve eğitim olanaklarının iyileştirildiği, tarihi mirasına 

sahip çıkan, suç oranı düşük, park ve yeşil alanların fazla 

olduğu bir kenttir. 

 

38.BÖLGE VAN ECZACILAR ODASI: Yerel yönetimler vatandaşa en 

yakın konumda olan birimlerdir. İnsan ihtiyaçlarının çeşitli 

olması, yerel halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak görevi 

ile yükümlü yerel yönetim birimlerinin hizmetlerinin de çeşitli 

ve karmaşık olmasına neden olmaktadır. İşsizlik düzensiz 

kentleşme göçmen işçiler yoksul sayısındaki artış gibi 

konularla ilgili olarak yerel halk bu yönetimlerden sürekli 

olarak yeterli ve kaliteli hizmet beklemektedir. Yerel 

yönetimlerin bu yapıya kavuşabilmeleri için 

demokratikleştirilmesi ve şeffaflaştırılması gerekmektedir. 

Yerel yönetimlerden beklenen en önemli husus demokratik 

yönetim anlayışıdır. Yerel yönetimlere demokratik nitelik 

kazandıran unsurlar ise özellikle yönetime halkın katılımının 

sağlanması, yönetsel açıklık, yetki ve kaynak sahibi olma 

olarak özetlenebilir. Halk sağlığı yönünden yerel yönetimler; 

halka hizmet götüren ve yerel yönetimlerin sorumluluk 

alanında olan tüm kurum ve kuruluşların, yerel işletmelerin 
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halk sağlığını koruyan hijyenik, güvenli, yüksek standartlarda 

hizmet sunmalarını sağlamak ve denetlemek görevlerinden 

ötürü büyük önem taşımaktadır. Meslek örgütleriyle işbirliği 

halinde olarak vatandaşların sağlık haklarını öğrenmeleri, 

çeşitli hastalıklar konusunda bilinçlendirilmelerini sağlayacak, 

engellilerin toplumla kaynaşmalarını sağlayacak, kadınların 

toplumda yaşadıkları sorunlar baskı şiddet gibi kadının insan 

haklarına yönelik tüm tehditlerde yanında olacak birimler 

oluşturulmalıdır. İlimizde ve ülkemizde yerel yönetimler 

sosyal belediyecilik kavramının geliştirilmesi içinde çalışmalı 

ve bu bağlamda şehrin tüm dinamikleriyle ve 

profesyonelleriyle ortaklaşa çalışmalar yürütmelidir. Bizler 

eczacı odası olarak; bu kapsamda üzerimize düşen her 

sorumluluğu getirmek ve katkı sunmak adına her zaman 

görevimizi yapacağımız belirtirken yerel seçimlere yaklaşılan 

bu süreçte meslek örgütlerinin de katkısını alarak böyle bir 

çalışma içerisine girmenizi takdir ediyoruz. 

HÜDA PAR : Şehrimiz insanları müslümanlardan oluşmakta ve 

kahır ekseriyetinde yöneticilerinin kendilerinden olmasını 

istemektedirler. Dolayısıyla seçilecek aday kendisinde 

kabiliyetinin yanı sıra insani ve İslami ilkeleri de taşıması 

gerekmektedir. Bir Müslüman da olmazsa olmaz olan adalet 

ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmalı, hakça bölüşümü sağlayarak 

gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak ve refahı 

tabana yaymak için projeler üretmelidir. Belediyeciliği ve yerel 

siyaseti doğru tanımlamalı ve toplumun temel değerlerini 

belediyeye ve siyasete taşıyarak hakim kılmalıdır. Fakir ve 

muhtaçların hayatını idame ettirebilmesi için gerekli temel 

ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olmalıdır. Sosyal belediye 
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anlayışı ile barınma ihtiyacını karşılayamayan kişilerin bu 

ihtiyacı karşılanmalı, insan aklını geçici bir süreyle de olsa 

dumura uğratan alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin 

kullanılmasının önüne geçilmeli, yaygınlaşması 

engellenmelidir. Sınırlı olanaklara sahip belediyelerin maddi 

imkanları doğru işlerde kullanılmalı ve bu kaynaklar belirli kişi 

ve kuruluşların himayesinde olmaktan çıkarılarak amiyane 

deyimle kurulu çark bozulmalı ve bütün kaynaklar 

şeffaflaştırılmalıdır. Söz konusu aday Van’ı çok iyi bilen Van’da 

yaşayan ancak bilgi ve kültür donanımıyla beraber modern 

kentleri yakından bilen bir insan olmalı, belediye ve kentin 

menfaati ve selameti için hiçbir aşiret ve menfaat odakları 

ağına sokulmamalıdır. Belediye personel olarakta ciddi bir 

değişime tabi tutulmalı ve orada mevcut sistemin devamını 

sağlayacak ve ilerici bir sistemin uygulanmasının önüne taş 

koyacak yapı, kişi ve kurumlar izale edilmelidir. Hazırladığımız 

ve genel görüşlerimizi içeren bu çalışmamızın hazırlayacağınız 

rapora katkı sunacağı umuduyla size ve yönetim kurulunuza 

başarılar diler teşekkür ederiz. 

 

EMLAKÇILAR DERNEĞİ: Seçilecek olan aday halkın efendisi değil 

halkın hizmetinde bulunan halkıyla barışık olan sürekli halkın 

içinde dolaşan ve halkın ihtiyaçlarını bilen ve ona göre hizmet 

sunabilecek bir aday olmalıdır.  Yeni projeler, yeni ve modern 

yollar mega parklar yaparak kenti yaşanılabilir bir seviyeye 

getirmelidir. Bir kentin en güzel görüntüsü yolları, bir binanın 

en güzel görüntüsü merdivenleridir maalesef Van ilinde yollar 

bir türlü düzene girmedi buda çok kötü bir görünüm arz 

etmektedir. Yaşanılan depremin üzerinden 2 yıl geçmiş 
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olmasına rağmen imar düzene girmedi ve halk mağdur 

durumdadır. Şu an Türkiye’nin ve bütün dünyanın kabul ettiği 

modern kentler var o kentlerle kontak kurulup o güzelim 

yerler kentimize uygulanmalı, modern projelerle ve iyi bir 

kadro ile denetim ve hizmetlerin daha iyi kontrol mekanizması 

haline gelmesini sağlanmalı, cadde ve kaldırımlarında 

yürünebilecek bir kent oluşturululmalıdır. Malesef bizim 

kaldırımlar ise çay ocaklarına ve esnaflara eşya bırakmak için 

kullanılmaktadır. Kaldırımlar dolu olunca halk yolun ortasında 

gitmekte ve sürekli trafik kazasına maruz kalınmaktadır. Bunu 

engelemek için şerit yapılmış ama araçlar ve esnaflar 

tarafından işgal edilmiş ve denetleyen bir mekanizma 

oluşturulamamıştır. Temennimiz halkın bütün beklentilerine 

cevap verecek iyi bir belediye başkanı iyi bir belediye teşkilatı 

ve hizmet yapabilecek bir ekip olması ve halkın özleminin 

bitirilmesidir. 

 

VAN KADIN DERNEĞİ: Seçilecek olan belediye başkanı; kadın 

olmalı veya kadın olma durumlarına duyarlı olmalı, halkı ve 

Van’ı iyi tanımalı, çalışkan, ekip çalışmasını iyi bilen, particilik 

yapmayan, yetenekli, ileriyi görebilen, yenilikçi, samimi ve 

güleryüzlü olmalıdır. Seçilecek olan belediye ise; şeffaf 

katılımcı ve yönetişim esasına göre işleyen, halka danışan ve 

aldığı görüş ve düşünceleri hayata geçiren, ücretsiz hizmetlere 

yoğunluk veren, halkın sosyalleşmesi ve gelişmesine imkân 

sağlayan, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına önem 

veren, yoksullara sağlık ve eğitim hizmeti veren,  toplu 

taşımacılığı düşük ücretle veren, temiz ve sağlıklı içme suyu 
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sağlayan ve yaşlılara yönelik hizmetler veren bir belediye 

olmalıdır. 

Sorulan nasıl bir kentte yaşamak istersiniz sorusuna ise; 

güvenli, yeşil, gece lambaları çalışan, aydınlık, sosyal 

ekonomik çalışmaları olan, temiz, sağlıklı, tacizin tecavüzün 

olmadığı güvenli iş merkezlerinin ve kamusal alanların olduğu 

ve sokaklarda erkeklerin çoğunlukta olmadığı bir kentte 

yaşamak istiyoruz cevabını vermişlerdir. 
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Özetle; 

Üyelerimiz ile yaptığımız anket çalışmaları, STK’lar siyasi 

partiler ve medyadan aldığımız görüşler sonucunda odamızın 

değerlendirmeleri ile nasıl bir belediye başkanı nasıl bir 

belediye nasıl bir kentte yaşamak istediğimiz ve ilimiz ile ilgili 

gelecekten beklentilerimize dair görüşlerimizi siyasi 

partilerimizin ve kamuoyumuzun bilgilerine sunuyoruz.  

 

Nasıl Bir Belediye Başkanı İstiyoruz? 

1-Adil 2-Vizyon sahibi 3-Kent yönetimi ve belediyecilik 

hakkında yeterliliği bulunan 4- Çalışkan 5-Cesur 6-Eğitimli.  

 

Nasıl Bir Belediye İstiyoruz? 

1-Çevreci 2- Modern, Çağdaş Bir Kent Yaratacak 3-Tarafsız 4-

Nitelikli İnsan Kaynağına Sahip 5-Kurumsal Yapısını 

Tamamlamış 6-Şeffaf Bir Belediye. 

 

Nasıl Bir Kentte Yaşamak İstersiniz? 

1-Temiz 2-Ulaşım Sorununu Çözmüş 3-Yeşil  4-Meydanları Ve 

Bulvarları Olan 5-Kültür Sanat Etkinlikleri Olan 6- Toplu 

Taşıma Sorunu Olmayan 7-Güvenli 8- Hafif Raylı Sistemi Olan 

9-Şehir Aydınlatması Tamamlanmış,  

 

İlimiz İle İlgili Gelecekten Beklentilerimiz. 

1-Üretimi Gelişmiş 2- Turizm Potansiyeli Artmış 3- Marka 

Değeri Oluşmuş 4- Barış Ve Huzur Ortamı Oluşmuş 5-

Bölgesinde Lider Konuma Gelmiş. 
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Sonuç: Yukarıda Değinildiği Üzere İlimizi Geleceğe 

Hazırlayacak Niteliklere Haiz Kadroların İş Başına Getirilmesi 

Karar Verici Mercilerin Bunlara Dikkat Etmeleri Ve Kentimizi 

Yaşanabilir Bir Kent Haline Getirmeleri En Büyük Beklenti Ve 

Arzumuzdur. 

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 

 


