Van'ın Erciş ilçesine gelen Başbakanlık Baş Müşaviri Erol Kaya, Başbakan müşavirleri Enes
Karaman, İbrahim Kakı ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet
Keleş, AK Parti'li belediye başkanları, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Van'ın Erciş ilçesine gelen Başbakanlık Baş Müşaviri Erol Kaya, Başbakan müşavirleri Enes
Karaman, İbrahim Kakı ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet
Keleş, AK Parti'li belediye başkanları, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.
Erciş Belediye Başkanı Fatih Çiftci, AK Parti'li belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri
tarafından karşılanan Başbakanlık müşavirleri doğruca makama geçtiler.
Erciş Belediye Başkanı Fatih Çiftci burada yaptığı konuşmada misafirleri Erciş'te ağırlamaktan
oldukça mutluluk duyduğunu belirterek, bölgenin sorunları ile yerel yönetim ve merkezi
yönetimler arasındaki diyalogları konuşulacağını söyledi.
Başbakanlık Baş Müşaviri Erol Kaya ise normalde 100 bin nüfusu bulanan belediyeleri ziyaret
ettiklerini bildirdi. Programları çerçevesinde Van'ın ardından, Bitlis ile Muş'u ziyaret
edeceklerini ifade eden Kaya, amaçlarının bölgedeki belediyelerin dert ve sıkıntılarını bizzat
yerinde görüp düzenleyecekleri raporu Başbakan'a iletmek olduğunu bildirdi.
Kendisi ile birlikte başbakanlık müşavirleri İbrahim Kakı, Enes Karaman ve Türkiye
Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Keleş ile birlikte bölgeye ziyarette
bulunduklarını anlatan Kaya, "Seyahatimizin temel amacı belediye başkanlarımızı bizzat
yerinde ziyaret edip sorunlarını dinlemektir. Sayın başbakanımızın talimatıyla belediye
başkanlarımızın gerek idari, gerekse yerel problemlerinde karşılaştıkları sorunları irdelemek
ve ne arzuları varsa bunları tespit etmektir. Ben daha önceden 15 yıl belediye başkanlığı
yaptım. Ancak kimse bana ne yapıyorsun diye sormamıştı. Dolayısıyla bu toplantıyı
önemsiyorum. Bunun dışında yine belediye başkanlarımızın eğitimiyle ilgili olarak Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğü başkan yardımcılarıyla ilgili eğitimler yapılıyor. Hukuki
düzenlemeler ile ilgili yine çalışmalar yapılıyor. Yani farklı birçok proje şu anda yürütülüyor.
Gezimizin gayesi budur" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Keleş de yaptığı konuşmada,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün belediyelere gidip ilgili bütün belediyelerle şehirleri
en ince detaylarına kadar incelemesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Belediyelerimizin
sorunlarıyla tek, tek ilgilenmesiyle ilgili Sayın Baş Müşavirimiz Erol Kaya bu anlamda bizlere
güç vermiştir. Belediyelerimizle alakalı sorunları yerinde bilmek, birinci elden Sayın
Başbakanımıza ulaştırıp, bunların çözümüyle alakalı bir takım tedbirlerin alınması çalışması
çok faydalı olacak. Bu bölgede, bu anlamda fayda sağlayacak kanaatindeyim. Türkiye
Belediyeler Birliği kanunla kurulmuş bir kurumdur. Bu birliğe üye belediyelerimiz mevcuttur.
Birliğin düzenli oluşturmuş bir bütçesi mevcuttur. Bu anlamda zaman içersinde yapılması
gereken çok iş var diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Mustafa Bilici ise, AK Parti Van İl teşkilatı olarak değerli misafirleri Van
ve Erciş'te ağırlamaktan duydukları mutluğu belirterek, "Bu ziyaretiniz şüphesiz ki, Van
teşkilatı olarak bizleri ve değerli belediye başkanlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir.
Özelikle belediye başkanlarımızla her ay yapmış olduğumuz toplantılarda dile getirmiş
oldukları sıkıntıları bugün sizlere, sizlerle birlikte gelen saygıdeğer arkadaşlarıma da
ileteceklerdir. Belediye başkanlarımızın bu makul mantıklı taleplerini de inşallah yerine
getirilmesi noktasında inanıyorum ki siz de üzerinize düşeni yapacaksınızdır" dedi.
Yapılan toplantıya Erciş Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Çaldıran Belediye Başkanı Ferman
Yıldırım, Gevaş Belediye Başkanı Nazmi Sezer, Bahçesaray Belediye Başkanı Hayati Orhan,
Çatak Belediye Başkanı Emin Babür, Çiçekli Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, Erçek Belediye
Başkanı Orhan Bağlayıcı, AK Parti Van Merkez İlçe Başkanı Abdülhekim Karabıyık, AK Parti
Erciş İlçe Başkanı İbrahim Şahin ile Van ve ilçe ve beldelerinde bulunan AK Parti'li belediye
meclis üyeleri katıldı.
Misafirler toplantının ardından ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdiler. Erciş Belediye
Başkanı Fatih Çiftci'nin misafirler onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından, Başbakanlık
müşavirleri Bitlis'e hareket ettiler.
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