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Önümüzde bir seçim var. Geçen her gün,
bu seçimi daha da büyük bir seçim 
yapıyor. 

Bir karar vereceğiz. Bu karar, bu ülkenin 
istikametiyle ilgili kararımız olacak. Bu 
karar, 11 yılın muhasebesinden doğacak. 
Bu karar, AK Parti’nin hazırladığı yarınları 
da muhakkak muhasebeye katacak. Bana 
sorarsanız, yaşadığımız yıllara ülkemin en 
güzel yılları derim. 

Geleceği hazırlayan yıllar eskimez. 
Fırsat ve imkânlarla ışıldayan bir gelecek 
sahiplenilmeyi, gerçek olmayı bekler. 
Sivas’ta, Türkiye’de… Gelecek, onu 
yüceltecek eller ister.

Biliyorsunuz. Şehrimin hizmetine 
partimden ve sizlerden aldığım destekle 
talibim. Nasipse bu ikinci başkanlık 
dönemim olacak. Sağlam bir hazırlıkla 
yola çıktık. Sivas’tan ve partimizden 
güçlü bir ekiple çalıştık. Sivas’ın belli 
başlı sorunlarına çare olacak projeler 
ürettik. Göreve geldiğimizde işimiz 
çözüm aramak değil, çözümleri 
uygulamak olacak. 

Elinizdeki kitap, size projelerimizin 
bir bölümünü sunuyor. Projelerimizin 
önemli bir özelliği var.

Her bir proje, işsizlik sorununa da bir 
çare. Her bir proje aileye huzur, istikbale 
güven demek. Sayısı 100’e yaklaşan 
Sivas projeleri kentimize en az 10.000 
istihdam imkânı getiriyor. 

Sivas’ın gücünü doğru yerde 
birleştireceğine kuşku yok. 
Sivas’ın tarihini layığıyla gün ışığına 
çıkaracağına kuşku yok.
Sivas’ın istikbaline doğru istikamet 
vereceğine kuşku yok.
Sivas’ın asrın liderine duyduğu vefaya 
kuşku yok.
Ve kuşkusuz kardeşiniz, kendini bu şehrin 
hizmetine adamaya hazır.

Sami Aydın 
AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı

Sivas’ın değerli sakinleri, 
Büyüklerim ve kardeşlerim 



Sivas önünü açacak, bugününü rahatlatacak bir imar planına 

sahip değil. Bir revizyon imar planımız var, ama şehrin ortak 

aklından, sivil toplum kuruluşlarının katkısından yararlanılmadan 

hazırlanmış. Sivas ne dünü ne yarınıyla bu plana sığmıyor. 

İyi bir imar planı yapmadan bir şehri mamur edemezsiniz. Bir imar 

planı şehrin iktisadi, sosyal, kültürel gidişine göre revize edilir. İyi bir 

plan, iyi bir revizyon yaparsanız gönülleri de yıkmazsınız.

İlk işlerimizden biri revizyon imar planını revize etmek, yeni 

baştan ele almak olacak. Kazanılmış hakkın korunması temel 

ilkesinden milim şaşılmayacak. Yeniden düzenlemede planlamaya 

mühendislik aklıyla birlikte iktisadi akıl, kültürel akıl, estetik akılla 

da bakılacak.

REVİZYON
İMAR 
PLANI’NDA 
REVİZYON
SART



MEYDAN
PROJELERİ



4 Eylül Meydanı 
Projesi

Tarihi Kongre Binası’nın arkasındaki Orduevi’ni daha uygun 
bir yere taşıyarak alanı açacağız. Kongre binasının bahçesiyle 
aradaki yol kaldırılarak burada tek bir ada oluşturulacak. 
Açılacak bu alan şehre yeni bir meydan kazandıracak.

Tarihi Kongre Binası ve Atatürk Anıtı’nı bu meydanda, örneği 
görülmemiş bir çevre düzenlemesi içinde göreceğiz. İşte eş 
dost gelip dinlenebileceğimiz yepyeni bir meydan!
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Kışla Meydanı
Projesi
Adını tarihi Jandarma Binası’ndan alan Kışla Meydanı, şehre nefes 
aldıracak büyüklük ve güzellikte bir meydan olacak.

Jandarma Binası’nın arkasındaki lojmanları uygun bir yere 
taşıyıp, elde edilecek yeni alanla burayı bambaşka bir yer haline 
getireceğiz. Meydanın bir özelliği de sahip olacağı yeraltı katlı 
otoparkı.
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Kepenek
Meydanı Projesi
Tarihi Hükümet Binası’nın arkasındaki Adliye Binası 
ile kamu kurumlarının bulunduğu binaların buradan 
kaldırıldığını düşünürsek, işte şehre meydan daha 
kazandıracak bir alan.

Çevre düzenlemesi ile gözlerin aradığı güzellikte. Katlı 
yeraltı otoparkıyla aynı zamanda Sivas’ın bir sorununa 
çare. 
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Sultanşehir
Meydanı Projesi
Proje, Kale ile İstasyon Caddesi’ni bütünleştirecek. 
Kale’nin şehirle bütünleşmesi Sivas için büyük bir 
kazanım. Bunu, Devlet Hastanesi’nin yeni yapılmakta 
olan Bölge Hastanesi’ne taşınmasıyla açılacak alan 
sağlayacak. Burada Sivas’a yakışır bir kent parkı 
yapılacak. Sivas, yeni bir katlı yeraltı otoparkını da bu 
projeyle kazanacak.
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Kale Projesi
İşe kalenin güney cephesi ve etrafındaki metruk binalarla 
başlayacağız. Tarih ve tabiat dokusunu, sivil mimari örneğine 
uygun yapılar tamamlayacak. Bu yapılar, şehrin turizmi için 
hizmet verecek.

Hak ve adaleti esas alan belediyeciliğimiz elbette projede 
gayrımenkullerle ilgili hiçbir soruna meydan vermeyecek. 

Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Arsa sahipleri, hisseleri 
oranında, belediye veya TOKİ kanalıyla yapılacak dairelerden 
hak sahibi olacak. Yani yöntem, takas. Artan değer bedeli 
olursa uzun vadeli taksitlendirmeye gidilecek veya arzu 
edenler için kamulaştırma işlemiyle iş sonuca bağlanacak..
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Perakende Sebze Hali’nin bulunduğu alanın etrafında 
tarihi binalarımız yer alıyor. Projemiz, tarihi binaların 
arasındaki Sebze Hali ile tüm vasıfsız binaların 
kaldırılıp, alanın yeniden düzenlenmesine dayanıyor. 
Hareket noktası yalın, sonuç ise Sivas için önemli: 
Sivas, alışveriş merkezi, otopark ve meydan kazanacak. 
Hem de yeni bir sebze haline sahip olarak.

Bu projenin de bir özelliği, kapalı otoparkı. Onun 
üstünde Kapalı Sebze Hali ve şarküteri dükkânları yer 
alacak. Bir üst kat ise işyeri ve alışveriş dünyası.
Projenin Sivas’a kazandıracağı meydan, tarihi değerleri 
ortaya çıkaracak bir meydan. 

Şems-i Sivasi
Meydanı 

Projesi
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ULAŞIM ve TRAFİK
PROJELERİ



TOKİ-İŞHAN Köprü-Kavşak 
ve Caddeleri, Fadlum Köprüsü 
Projeleri

Ulaşım
Master Planı

Eğri Köprü’yü geçtikten sonra üniversite tarafı 
ile TOKİ konutlarına ayrılan kavşak ve yol 
güzergâhlarında yaşanan sıkıntılar az değil. 
Çare, buradaki kavşağın yeniden düzenlenmesi. 
Projelerimizden biri bu.

Ama daha fazlası şart: Kızılırmak üzerine yapılacak 
ikinci köprü ile yol, standardı genişletilerek 
yükseltilecek ve yeniden düzenlenecek. Kızılırmak 

Köprüsü’nden TOKİ’ye bir ve TOKİ’den Fadlum 
Köprüsü’ne iki ayrı cadde yapılacak. Ayrıca Fadlum 
Köprüsü yanına üniversiteye ulaşımı kolaylaştıracak  
yeni bir kavşak ve köprü inşa edilecek.

Mevcut İmar Revizyon Planı, şehrin trafik akışı ve ulaşım 
hizmeti konusunda ciddi sıkıntılar taşıyor. Bu nedenle, 

trafiği, yoğunlaştığı yol ve güzergâhlardan alternatif yerlere 
çekecek yeni yol, kavşak, alt geçitlere ihtiyaç bulunuyor. 

Sivas’ın acil ihtiyaçlar listesinde, trafiğe çözüm ilk sıralarda. 
İşe, ulaşım master planında yapılacak düzenlemelerle 

başlayacağız. 
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Recep Tayyip Erdoğan  
Bulvarı Projesi
Artan öğrenci sayısı ve şehir merkezine uzaklığı sebebiyle 
üniversitemize yeni bir yol bağlantısının yapılması zorunlu. Recep 
Tayyip Erdoğan Bulvarı, bu ihtiyacın karşılığı. 

Bulvar, Yenişehir’deki lunaparkın bulunduğu kavşaktan başlayıp 
Üniversite Camii’nin olduğu yere doğru uzanacak. Dikkat çekici bir 
özelliği, genişliği. Bir yanı park, bir yanı konut.

Bulvarın orta kısmında bir metrobüs hattı yer alacak. İlerde bu hat 
hafif raylı sistem için kullanılabilecek. Proje, içinde bir proje daha 
taşıyor. Şeridin her iki tarafında iki veya üç şeritli yol tasarlıyoruz. 
Yine her iki tarafta yaya ve bisiklet yolları olacak. 
Üniversiteye giden Taşlıdere-Kayseri Caddesi ile TOKİ İşhan 
güzergahı 8-9 km. Yeni açılacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ise 
3 km olacak. Yürünebilecek mesafede!

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, üniversiteyi şehirle daha kısa 
yoldan, daha konforlu buluşturmakla kalmayacak, Kızılırmak 
sahiline daha rahat ulaşılmasını da sağlayacak.
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Kuzey Çevre Yolu 
Projesi
Kuzey Çevre Yolu Projesi, hükümetimizin 
desteğiyle gerçekleşecek bir proje.

Bölge Trafik Müdürlüğü civarından başlayıp 
Meraküm Dağı’nın eteğinden devam edecek ve 
Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra çevre yolu 
ile birleşecek.
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Mevlana Tüneli Projesi
Sivas’ın ilk tüneli! Gidiş geliş, çift yönlü. Şehrin 
doğusu ile batısı arasında ulaşımı hızlandıracak, 
mesafe kısaltacak bir proje: Mevlana Tüneli. 

Mevlana’yı Aydoğan’a bağlayacak tünel bununla 
kalmayacak, şehir içi trafiğine de çözüm 
getirecek. 2009’dan beri gerçekleşmesi beklenen 
Mevlana Tüneli, yakında Sivas’ın hizmetinde.
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Karşıyaka Köprüsü
ve Kavşağı Projesi

Karşıyaka Mahallesi’nin ve grup köy yollarının şehirle 
bağlantısı sorunlu. Çözüm, Tarihi Kesik Köprü’nün yanına 
mahallenin şehirle bağlantısını kolaylaştıracak bir köprü 
yapmak.  Proje bununla bitmiyor. Halen devam eden 
yol ve kavşak çalışmalarını ulaşımı rahatlatacak şekilde 
yeniden düzenlemek de hizmetimizin bir parçası olacak. 
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OTOPARK
PROJELERİ



Kepenek Meydanı 
Yeraltı Otopark Projesi

Sultanşehir Meydanı 
Yeraltı Otopark Projesi

Kepenek Meydanı’nın altında yapılacak olan otopark, 
meydanın ve merkezin otopark ihtiyacına cevap verecek yeraltı 

otoparklarından biridir. Yaklaşık 360 araç kapasiteli olacak.

Sultanşehir Meydanı’nda, yeraltında yapılacak otopark 
hem meydana ve kaleye gelen misafirlerin araçlarının park 
ihtiyacını karşılayacak, hem de bu bölgenin otopark sorununu 
çözecek. Bu otopark yaklaşık 700 araç kapasiteli olacak.

Otopark projelerimiz kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat 
sağlanarak, merkezde bazı okullarımızın bahçeleri ile bazılarının altında 
kapalı otoparklar yapılması da planlanıyor.
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4 Eylül Meydanı
Yeraltı Otopark Projesi

Şemsi Sivasi Meydanı 
Yeraltı Otopark Projesi

4 Eylül Meydanı’nın altında yapılacak otopark meydanın 
ve merkezin otopark ihtiyacına cevap verecek yeraltı 

otoparklarından biridir. Yaklaşık 300 araç kapasiteli olacak.

Şemsi Sivasi Meydanı’nda, yeraltında düzenlenecek otopark; 
bölgenin otopark ihtiyacını karşılayacak. Otopark, yaklaşık 
1200 araçlık kapasitede olacak.

Otopark projelerimiz kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat 
sağlanarak, merkezde bazı okullarımızın bahçeleri ile bazılarının altında 
kapalı otoparklar yapılması da planlanıyor.
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Kışla Meydanı 
Yeraltı Otopark 
Projesi
Kışla Meydanı’nın altında yapılacak olan 
otopark meydanın ve merkezin otopark 
ihtiyacına cevap verecek yeraltı otoparklarından 
biridir. Yaklaşık 250 araç kapasiteli olacak.

Otopark projelerimiz kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak, 
merkezde bazı okullarımızın bahçeleri ile bazılarının altında kapalı otoparklar 
yapılması da planlanıyor.
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SANAYİ ve TİCARET
YERLEŞİMLERİ

PROJELERİ



Özbelsan’ı 
Güçlendirme Projesi

Belediyemizin ve ilimizin en büyük 
iştiraklerinden Özbelsan’da köklü bir değişime 
gideceğiz. Yeni tesisler kurarak Özbelsan’ı 
büyütecek ve daha büyük bir istihdam imkanı 
sağlayacağız. Şirketimiz,  bölgesinde öncü ve 
lider bir konuma kavuşacak. Böylece gelişen, 
yükselen Sivas’a uygun bir çizgi yakalayacak 
Özbelsan.
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Seyfebeli Küçük 
Sanayi Siteleri 
Bölgesi
Sivas, sanayide, ticarette dağınık bir şehir. Sanayi siteleri, 
depo amaçlı işyerleri, toptancılık ticareti yapan esnaf, 
modern şehirlerde olduğu gibi, kendi bölgelerinde 
toplanmış değil, farklı yerlerde ve şartları oldukça kötü. 

Hedefimiz sanayiciye, işyeri sahibine güç verecek bir sanayi 
siteleri bölgesini kurmak. Projemiz çok net: Organize Sanayi 
Bölgesi’ne en yakın yer olan Seyfebeli’nde, yaklaşık 7 milyon 
m2 alanda, toplam 3.000 işyerinin bulunacağı sektörel 
bazlı, küçük ve orta ölçekli yeni sanayi siteleri inşa etmek.

Çözümde süreç basit: Alanla ilgili hazırlıklar belediyemizce 
organize edilecek. İşyerleri her sektörün çalışma şartlarına 
göre tasarlanacak. Yapımı tamamlanıp, müteşebbisimize 
düşük taksitler ve uzun vadelerle sunulacak. Daha sonra 
da öncelikli olarak Eski Sanayi Çarşısı, Ata Sanayi, 4 Eylül 
Sanayi, Toptancılar Sitesi gibi şehirde dağınık haldeki işyeri 
ve sanayi alanlarının buraya taşınması sağlanacak. 

Böylece küçük sanayicimiz hem modern bir işyerine sahip 
olacak hem de bir araya gelip sektörel pazar gücü kuracak. 
Sitede banka, otel, kargo, sağlık tesisi gibi sosyal donatılar 
yer alacak.
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Sivas’a AVM
Projesi 
Sivas hem tarih hem de gelecekse, gücünün 
bir kısmını kültürden bir kısmını ticaretten 
alıyorsa, olmazsa olmaz bir proje de AVM. 

Sivas insanının ihtiyaçlarına cevap verecek, 
bize büyük şehir olduğumuzu hissettirecek, 
modern tasarımlı bir alışveriş merkezi için 
gereken tek şey var: Kararlı bir girişim,
inançlı bir çalışma. 
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Turistik Otel
Projesi
Şehrimiz, daha kapsamlı ve iyi bir altyapıyla turizm 
potansiyelini daha iyi değerlendirebilir. Beş yıldızlı, 
yeni konaklama tesislerine duyulan ihtiyaç açık.

Bu, ülkemizin seçkin firmalarıyla kazanabileceğimiz 
bir imkân. Önümüzdeki dönemde belediyemiz 
bunun hazırlıklarını yapacak, girişimlerini 
gerçekleştirecek, taleplere rehberlik edecek. 
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Sıcak Çermik Termal
Kent Projesi
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Sivas, termal kaplıca açısından zengin olmasına rağmen, 
altyapısının yetersizliği bu potansiyelinden gereği gibi 
yararlanmasına engel. Kuracağımız yeni termal kentle, 
fırsatları imkana çevireceğiz.

Sıcak Çermik’in alt tarafından geçen Yıldız Irmağının her
iki yakasında mevzi imar çalışmasına giderek hem ırmaktan
hem de kaplıca suyundan yararlanacağız. 

Bölge planlanıp özel teşebbüse açılacak ve 
burada konaklama tesisleri, devre mülkler, 
oteller, kamp ve konferans mekânları 
oluşturulacak. 

Irmağın her iki yakası yaklaşık 5.000 nüfuslu 
yeni bir yaşam alanına kavuşturulacak.
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YENİ YERLEŞİM ve 
YAŞAM ALANLARI



Kızılırmak 
Sahil Projesi

Kızılırmak Sahil Projesi, yeni Sivas’ın prestij projesi olacak.  
Kızılırmak’ın şehir içinde kalan kısmında, göz alıcı bir sahil 
ve çevre-peyzaj düzenlemesi yapacağız… Uygulama etaplar 
halinde gerçekleşecek. 

Irmak kenarında yeşil alanlar, spor ve dinlenme alanları, yürüyüş 
yolları ve alışveriş mekânları gibi sosyal donatı alanları yer 
alacak. Yeni köprülerle ırmağın iki yakası birbirine bağlanacak. 
Köprülerden bazıları şehirden gelen aksların devamı niteliğinde 
olacak. Bu da projenin getireceği dinamizmi tüm şehre yayacak.
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Kentsel Dönüşüm
Projeleri
Şehrin içinde kalan eski mahallelerin önemli bir 
kısmında sağlıksız, kullanıma elverişli olmayan,
harap binalar var.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde bu mahalleleri 
yenileyecek; mülk sahiplerinin haklarını koruyarak, 
yeni yasa çerçevesinde, daha modern, daha konforlu 
konutlar yapacağız. 
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Sosyal Konutlar
Projesi

Çöken Mevkii
Revizyon Planı Projesi

Dar gelirli, hatta geliri asgari geçim standardının altında 
olan insanlarımızın çok düşük taksitlerle ev sahibi olması, 
bir proje işi. Bu konuda kararımız sağlam. Belediye olarak 

gücümüzü seferber edeceğiz. 

TOKİ ile yapacağımız işbirliği ve hazırlayacağımız şartlarla, 
aylık 100-150 TL taksitlerle ev sahibi olmak mümkün 

hale gelecek. Bu projeyle, 2004-2009 döneminde 
yapılan konutları kısa zamanda şehrimizin daha pek çok 

bölgesinde göreceğiz. 

İmar Revizyon Planı çalışmasında imar alanı dışında bırakılmış 
olan ancak son yıllarda yoğun yapılaşmanın gerçekleştiği 
Çöken Mevkii, plana dahil edilerek, bölge, şehir yerleşim alanı 
içerisine alınacak. 

Ulaşımı kolaylaştırmak için geleceğe yönelik hazırladığımız 
proje ile Ankara Karayolu’yla Çöken Mevkii’ni birbirine 
bağlayan bir köprü planlanmakta.
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Serpincik Göleti Çevre 
Düzenlemesi Projesi

Gölpark Mesire Alanı 
Projesi

Serpincik Göleti’nin etrafı, yapılacak imar çalışmasıyla 
yeniden düzenlenecek. Böylece hem Sivas halkı hem 
Karşıyaka ve yöre insanı daha sağlıklı, daha konforlu 

bir alana kavuşacak.    

Yeni dönemde, 4 Eylül Barajı çevresinin elverişli kısmında 
görünümü tümden değiştirecek bir peyzaj çalışması 
yapılacak. Sivas, göl manzaralı bir mesire alanı kazanacak. 
Böylece Paşabahçe’ye, Kızılırmak Sahil Parkı’na bir de 
Gölpark eklenecek. 
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Rasathane Parkı 
Projesi
Altuntabak Mahallesi’nde, Meteoroloji 
Müdürlüğü’nün bulunduğu araziyi satın alarak, 
buraya yaklaşık 5000 m2 büyüklüğünde bir bölge 
parkı yapacağız. Bu park bölgenin önemli bir 
ihtiyacını karşılayacak.
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Yeni Belediye
 Hizmet Binası Projesi 

Belediye binamız arzu ettiğimiz hizmet kalitesinin 
standartlarına uygun değil. Tüm belediye 

birimlerinin halkımıza koordineli ve konforlu 
hizmet vereceği yeni bir bina yapacağız. 

Yeni Belediye Hizmet Binamızı, yükselen Sivas’ın 
şehirdeki simgesi olarak tasarlayacağız. 
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Eski Sanayi 
Siteleri Yerine 
Yerleşim 
Alanları Projesi
Eski Sanayi Çarşısı’ndan başlayarak, sanayi 
siteleri taşınıp yerleri yeni yerleşim alanı 
haline getirilecek. 

Bunun için; işyeri sahibi esnaf ve diğer 
mülkiyet sahiplerinin haklarını harfiyen 
koruyarak, belediyemiz istişareye dayalı bir 
proje çalışması yapacak. 
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Şehir Seyir 
Kulesi Projesi
Seyrine doyum olmaz bu şehir, onu seyretmek 
için tasarlanmış bir kuleye de sahip olmalı. 
Örneğin Atakule benzeri bir kuleye.

Yapmayı planladığımız Şehir Seyir Kulesi’nin 
üst kısmında kafeterya, lokanta ve seyir terası 
olacak. Şehrimizin konukları, üniversiteli 
gençlerimiz bize, tarihimize buradan 
bakabilecek.
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Teleferik Projesi
Kızılırmak kenarından Kardeşler ormanına, 
yaklaşık 1500 metre uzunluğunda teleferik 
hattı yapacağız. Yapılacak bu teleferikle kent 
panoramasının en güzel seyredildiği bu mekanı 
daha cazip hale getireceğiz.
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Yukarı Tekke
Yeni Camii Projesi

2004-2009 döneminde yapmış olduğumuz Yukarı Tekke 
Taziye Evi’ne ilave olarak, şehrimizin kültürel dokusuna uygun, 
Yukarı Tekke yeni mezarlık alanında büyük bir cami yapacağız. 

Cenaze namazlarının özellikle bu camide kılınmasını teşvik 
ederek şehir merkezinde bulunan camilerdeki cenaze namazı 
sebebiyle sıkışan trafiğin rahatlatılmasını hedefliyoruz. 
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SOSYAL ve KÜLTÜREL 
PROJELER



Ozanlar Evi Projesi Şiirin, türkünün membaı Sivas, sanatkârlarına tahsis edeceği 
özel bir mekâna kavuşacak. Ozanlar Evi, sazıyla sözüyle 
geleneğin kendini geleceğe taşıyacağı, sanatkârın sanatseverle 
buluşacağı, hayat gibi canlı bir sanat ortamı oluşturacak. 

Türkülerin söylendiği, âşıkların atıştığı büyük bir salonun yanı 
sıra başta saz olmak üzere müzik aletlerinin derslerinin verildiği 
kurslara da sahip olacak. Böylece, Sivas’ın sahip olduğu zengin 
halk müziği repertuarı yeniden gündeme gelecek, bugüne 
taşınacak.
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Günün yoğun uğraşından, karmaşasından uzaklaşıp stres 
atmak, toprakla meşgul olmak, sebze-meyve ya da çiçek 
yetiştirmek, yetiştirdiğin meyvenin tadına bakmak…
Hobi Bahçeleri projemizin özü, amacı bu. 

Yakında Sivas bu imkanı belediyesinin bir hizmeti olarak 
yaşayacak.

Hobi Bahçeleri 
Projesi
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Engelliler Kültür ve 
Yaşam Merkezi
Engellilere hizmet veren derneklerimize ve üyelerine, şehir 
merkezinde, her noktadan kolay ulaşılabilen; yeni, tam donanımlı 
merkez kuracağız. 

Bu hizmet ve yaşam merkezi, kütüphanesi, bilişim odaları, eğitim-
kültür ve meslek edindirme kursu sınıfları, kafe, konferans salonu 
ve spor salonu gibi imkânlarıyla tüm engelli kardeşlerimizin 
hizmetinde olacak.

Engellilerle ilgili hassasiyetlerimiz doğrultusunda hayat kültürel 
yönden olduğu kadar fiziken de değişecek. Şehir içerisindeki 
yol, kaldırım, kamu binaları, park ve bahçe, toplu taşım araçları, 
kamuya açık mekânlar engelliler için kullanılabilir hale getirilecek. 

Hedefimiz Engelsiz bir Sivas.
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Katılımcı Yönetim 
Meclisleri Projesi
Sivas, şehir yönetimine katılımınızla güçlenecek. 
Kararlar ortak aklın, ortak yararın ürünü olacak. 
Bunun için Kent Konseyi’ni işler hale getireceğiz. 

Şehrin talep ve görüşleri bu meclislerde düzenli 
şekilde dile gelecek. Bu meclisler belediye 
yönetimine katkı verecek, ufuk açacak. 

Katılımcı Yönetim Meclisleri dört gruptan 
oluşuyor. Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Çocuk 
Meclisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Meclisi. 
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Bölge Spor Parkları

Semt Evleri ve Bölge Parkları Projesi

Şehrimizin, her yaştan insanımızın spor parklarına 
ihtiyacı var. Ürettiğimiz çözüm, farklı semtlerde 

uygun alanlara Bölge Spor Parkları yapmak.  

Spor parkları; futbol, voleybol, basketbol, tenis 
kortu, bisiklet ve yürüyüş gibi aktivitelere elverişli 

alanların yanı sıra kafe, soyunma odaları, duş 
imkânlarına da sahip olacak. 

2004-2009 döneminde yapmış olduğumuz 
Semt Evlerini, sayılarını artırarak şehir geneline 
yayıyoruz. 

Karşıyaka, Tuzlugöl, Alibaba, Kardeşler mahalleleri 
ve TOKİ Konutları’ndan başlayarak Sivas’ın birçok 
bölgesine semt halkı için yapılacak olan yeni Semt 
Evleri birer sosyal aktivite ve gelişim merkezi 
olacak. 

Buralarda ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarımız 
için okula takviye ücretsiz etüt merkezleri bulunacak, 
engelliler ve hanımlar için meslek edindirme 
kursları düzenlenecek; eğitim, kültür ve sanat 

kursları verilecek; ebeveynler için “aile mektepleri“, 
seminer ve konferans organizasyonları yapılacak. 
Semt Evleri, muhtarlık ofisleri ve bölge sağlık 
poliklinik hizmetlerine tahsis edilmiş alanlarla çok 
işlevli merkezler olacak. Oğuzlar Parkı örneğinde 
olduğu gibi, yenileri de, yapılacak bölge parklarının 
içerisinde yer alacak.
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Yaşlıya Hizmet 
Projesi

Şefkat Konağı Projesi

Yaşlıya Hizmet Projemiz; ev ortamında yalnız yaşayan 
büyüklerimizin, hayatlarına, toplumdan soyutlanmadan, zorluk 

yaşamadan devam etmesini amaçlıyor.  Projenin geliştirdiği 
çözümlerden biri, rahat bir gündelik hayat için, evlerin mekân 

düzenlemelerinden kaynaklanan zorlukların giderilmesi, evlerin 
yaşlılar için “engelsiz mekânlar” haline getirilmesi.

 Projemiz, çok yaygın bir soruna pratik bir çözüm getiriyor: 
Yaşlılarımızın temizlik, bakım hizmetlerini; sosyal hizmet 

görevlilerimiz düzenli olarak karşılayacak. 

Büyüklerimizin akranlarıyla sohbet edebileceği, 
dinlenebileceği, kültürel ve sosyal etkinliklere 
katılabileceği bir sosyal yaşam alanına ihtiyacımız var. 

Sivas, Şefkat Konağı adını verdiğimiz bu merkeze yakında 
kavuşacak. Yaşlılarımıza gündüz hizmet verecek olan 
merkezimiz okuma ve kültürel aktivite salonları, dinlenme 
bölümleri, hobi amaçlı küçük iş atölyelerinden oluşacak. 
Ulaşım, sabah akşam, merkezi bir yerden servisle 
sağlanacak.
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Gökkubbe Bilim Merkezi 
(Planetaryum) Projesi
Güneşin, yıldızların, gezegenlerin, diğer gök cisimlerinin yapay 
görüntülerinin özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana 
yansıtılacağı gösteri salonu… 

Planetaryum denilen bu özel salonlardan biri yakında şehrimizde. 
Optik ve elektro-mekanik birçok teknolojik araç kullanılarak elde 
edilen görüntüler, çocuklarımızın, gençlerimizin uzaya “bakışını” 
değiştirecek.

Başta öğrenciler olmak üzere tüm Sivas halkına hitap edecek 
projede bilim merkezi, gözlem kulesi, planetaryum, sergi alanı, çok 
amaçlı salon ve kütüphane bulunacak. Bahçesinde ve çevresinde 
yer alacak mesire, piknik, spor ve rekreasyon alanları ise buraya ayrı 
bir hareket ve cazibe katacak.
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Gençlik Bilgi, Kültür 
ve Yaşam Merkezleri

Okul ve İbadethane
Çevre Düzenlenmesi Projesi 

Gençlik Merkezleri projemiz; gençlerimizin sosyal ve kültürel 
gelişimlerini desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda 
eğitimlerine katkı sağlamak ve onlara farklı beceriler 

kazandırmak amacıyla hayata geçecek.  

Gençlik Merkezlerimizde bilgisayar donanımı; eğitim, kültür, 
spor, müzik gibi kurs ve aktivitelere uygun mekânlar, kütüphane 

ve okuma salonları yer alacak. 

Okul ve ibadethanelerimizin çevre ve bahçe düzenlemeleri 
özen göstereceğimiz konulardan. Desteğimiz özel olacak. 

İhtiyacı olan okul ve ibadethanelere bir proje çerçevesinde 
çevre düzenlemeleri yapılacak. Tamamının temizliği önceki 
dönemde olduğu gibi düzenli olarak yapılacak.
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Madde Bağımlıları 
Rehabilitasyon Merkezi

Hanımeli İş Merkezi Projesi 

Madde bağımlılığı büyük şehir, küçük şehir tanımıyor. 
Alkol, sigara kullanım yaşı düştü; uyuşturucu ve 

madde bağımlılığı vakalarıyla her yerde karşılaşıyoruz. 

Tahribatı; sevgi, özveri tek başına çözmez. 
Bağımlılık uzmanlıkla, özel merkezle aşılabilir. 

Bu sebeple, bir hayat bile kazanılacak olsa, şehrimiz 
için rehabilitasyon merkezi büyük kazanım. 

Hanımeli İş Merkezi, hanımlara, ürettiklerini kendilerine tahsis edilen 
iş yerlerinde satışa sunma, alıcısıyla buluşturma imkânı sunuyor.  

Kadın emeğine ticarette alan açma projemizin güçlü destekçileri 
olacak. KOSGEB, TSO ve Esnaf Odaları işbirliği ile ortaklaşa 
girişimcilik kursları düzenleyeceğiz, başarılı adaylara iş kurmaları 
için teşvik ve imkân sağlanmasına yardımcı olacağız.
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Şehir Müzesi
“Şehir Müzesi” Sivas’ta bir ilk 
olacak. Açılacak müze, Sivas’ı, ilk 
dönemlerinden bugüne, tarihi süreci, 
sanat ve medeniyete katkısı, kendisine 
has kültürü ile yansıtacak. 

Objeler, belgeler, fotoğraflar, dijital 
olarak görsel ortamda sergilenecek. 

Sivas Şehir Müzesi; dışardan 
gelen turistler, başka şehirlerden 
misafirlerimiz ve bizler için kapsamlı 
tarihsel bir panorama. Şehrin bir cazibe 
noktası olacağına inancımız tam.
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Afacanlar 
Bilim Merkezi

Köy Ürünleri Pazarı Projesi 

Çocuklarımızı, yarını öngörebilen bir dünyada 
hayata hazırlamak sizinle ortak arzumuz. 

Afacanlar Bilim Merkezi’ni bu amaçla 
kuruyoruz. Merkezimiz pek çok imkan içerecek. 

Gelenekselleştireceğimiz bilim festivalleri ile 
çocuklarımızı bilim adamlarımızla buluşturacağız.

Şehir merkezinde ya da merkeze yakın bir bölgede köy ürünleri 
için bir pazar yaparak hizmete sokacağız. Hemşehrilerimiz;  
organik ürünlerden süt ürünlerine kadar kırsalda ürettikleri her 
türlü ürünü bu pazarda satışa sunabilecekler. Köy Ürünleri Pazarı 
üretenle tüketeni bir araya getirecek. 
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Sivas Meslek Edindirme 
Kursları Projesi 
SİVMEK, açık adıyla Sivas Meslek Edindirme Kursları projemiz, 
meslek sahibi olmayan işsizlerimizi iş sahibi yapmayı 
amaçlıyor. Proje ile iş sahibi olmaya kararlı işsizimize, piyasada 
reel karşılığı olan mesleklerin eğitimini vermeyi hedefleniyor. 

SİVMEK, güçlü ortaklık ve işbirlikleriyle gerçekleşecek bir 
proje. Halk Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi ve İŞKUR; 
SİVMEK projesinin çözüm ortaklarından. Bu çerçevede meslek 
edindirme kurslarının teknik içeriği kadar, kültürel, sanatsal 
boyutları da olacak. 

Tuzlugöl Sağlık 
Kompleksi

Tuzlugölde hastahane için ayrılan alana bir sağlık 
kompleksini Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapacağız.

Yapılacak bu sağlık kompleksi, bu bölgenin ihtiyacı 
olan aile sağlığı merkezi,diş sağlığı merkezi ve bölgenin 

ihtiyacı olan acil sağlık birimlerini içerecektir.
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Kültür ve Sanat
Sokağı Projesi

Kültür Sanat Sokakları… Adı bile bir şehir için atmosfer 
değiştirici. Sanatkârlarımız bu sokaklarda bir arada olacak, 
çalışmalarını birlikte yapacak; ressamlar, el sanatı ustaları, 
müzisyenler faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirecekler. 

Proje; tarihi DDY lojmanlarının ilgili kurumdan, kimsenin 
mağduriyeti olmaksızın, devralınmasıyla gerçekleştirilecek.
Her bir ev restore edilip birer kültür sanat evine dönüştürülecek.
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Aile Yaşam Merkezi

Sivas Kültür Yayıncılığı Projesi

Sivas Belediyesi, yeni döneminde, şehre, aile bireylerinin sosyal 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir Aile Yaşam Merkezi kazandıracak. 

Aile Yaşam Merkezi’miz, günlük işlevlerinin ötesinde uzun 
vadeli amaçlara da hizmet edecek. Burada, Aile Eğitim Merkezi 
adıyla bir araştırma merkezi kuracak ve aile yapımızın korunup 

güçlendirilmesine yönelik araştırmalar yapacağız. Hemen 
başlayacak faaliyetlerimizden biri, Aile Okulu Programı… 

Program, aile içi iletişimden çocuklarımızın iyi yetiştirilmesine 
kadar, geniş bir alanda bütünlüklü bir eğitim verecek. Bu eğitim, 

gerektiğinde, danışmanlık ve çözüm rehberliğiyle desteklenecek. 

Aile Yaşam Merkezi; seminer, panel, aktivite tipi klasik 
hizmetlerin yanında, bir rehberlik merkezi olacak, ücretsiz hukuki 

ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de verecek.

Sivas büyük aydınlar, sanatçılar ve yazarlar 
yetiştirmiş bir irfan ortamıdır. Bu özelliğini, 
kimliğinin bir parçası olarak daha da 
güçlendireceğiz. Kültür yayıncılığına destek 
projemizle, mevcut entelektüel birikimi daha da 
etkin ve sürekli kılmayı amaçlıyoruz.  

Şehir kültürü için kilometre taşı niteliğinde 
bir projemiz: Sivas Ansiklopedisi. Belediyemiz 
öncülüğünde, üniversitemiz ve ilgili uzmanlardan 
bir ekipçe hazırlanacak olan ansiklopedimiz, 
yılda ortalama iki cilt yayınlanmak üzere toplam 
8-10 ciltten oluşacak.

Önümüzdeki yıllar, inanıyoruz ki, 2007 yılında 
aldığımız “Kamu Yayıncılığı Ödülü”ne yeni 
ödüller ekleyecek.
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Sivas’ın gücünü doğru yerde birleştireceğine kuşku yok. 
Sivas’ın tarihini layığıyla gün ışığına çıkaracağına kuşku yok.
Sivas’ın istikbaline doğru istikamet vereceğine kuşku yok.
Sivas’ın asrın liderine duyduğu vefaya kuşku yok.
Ve kuşkusuz kardeşiniz, kendini bu şehrin hizmetine adamaya hazır.

Sami Aydın 
AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı


