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2021 – 2023 HAKKARİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROGRAMI 

S.N PROJE AÇIKLAMA 
BİTİRME ORANI 

% 

1 MİLLET BAHÇESİ 
Merzan Mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait 8,4 ha’lık 

alanında  
%0 

2 MİR KALESİ SOSYAL TESİSİ PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA %15 

3 GOPSİ SOSYAL TESİSİ PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA %0 

4 CADDE GİYDİRME UYGULAMASI ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞ %20 

5 YENİ HİZMET BİNASI, KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA %0 

6 KÜLTÜR VE SANAT SOKAĞI 
KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİHİ BE DESTEGİ İLE YAPILMAKTA,SÖZLEŞME 

AŞAMASINDA 
%15 

7 2 MW’LIK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA %0 

8 KENT MOBİLYA UYGULAMASI PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA %0 

9 AÇIK ALAN SPOR FİTNESS GRUPLARI PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA %0 

14 ŞEHİR GİRİŞ TAGI PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA %20 

16 KATI ATIK ARITMA TESİSİ YAPIM AŞAMASINDA, %30 

17 ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJE FİNANS DESTEĞİ BEKLEMEKTE %0 

18 OTLUCA HES ÜZERİNE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA %0 

19 GOLA ZÜRYAN SOSYAL TESİSİ YAPIMI TAMAMLANDI %100 

20 DOĞALGAZ YAPIM AŞAMASINDA %58 

21 KAYAK MERKEZİ OTEL PROJESİ İL ÖZEL İDARESİNCE YAPILMATA OLUP YAPIM AŞAMASINDA %45 

22 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNİN YOL VE ALT YAPIM İŞİ PROJE AŞAMASINDA(DAKAYA PROJE SUNULDU) %5 

23 BELEDİYE HALK PAZARI PROJE TAMAMLANDI  %100 

24 BSK YAPIM İŞİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI %15 

TOPLAM  24 PROJE     

     

Hakkari Belediye Başkanlığı 
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MİR KALESİ SOSYAL TESİSİ Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkâri’nin tarihi miraslarından olan Mir Kalesini özel bir sosyal tesise dönüştüreceğiz. Halkın bu tarihi Kale de oturup şehrin 
doğal güzelliklerini yüksekten keyif içinde seyredebileceği bu sosyal tesis projesi ile Kale içerisinde oluşturacağımız alanda seyir 
balkonları, kafeteryalar, yürüyüş yolları, piknik kamelyaları, botanik bahçe, çocuk oyun grubu olacak.  Kalenin sosyal tesis alanına 
dönüştürülmesiyle tüm halkımız bu heyecanı yaşayacaktır.  Yapılması gereken en önemli projelerden birisi olarak gördüğümüz 
Mir Kalesi’nin sivilleştirilmesi ve sosyal tesise dönüştürülmesi projesi için proje yapım ortağımız olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
projenin yapımı için çalışmalar başlatılmış olup proje 2021-2023 Hakkâri Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında 
tamamlanacaktır. 
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GOPSİ SOSYAL TESİSİ Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkâri Yeni Mahalle Gopsi semtinde Belediyemize ait 10 bin metrekare alan üzerinde içerisinde; Aqua Park, yarı olimpik yüzme 
havuzu, tenis kortu, semt sahası, basketbol sahası, kafeteryalar, çok amaçlı kapalı etkinlik salonu, çocuk oyun parkı, yürüyüş ve 
bisiklet yolu, paten ve kaykay parkuru, kamelya ve kent ekipmanları, modern peyzaj mimarisi ile Hakkâri’ye can katacak, insan 
hayatını güzelleştirecek çok önemli bir projeyi; Gopsi Sosyal Tesisini 2021-2023 Hakkâri Değişim Dönüşüm Programı kapsamında 
hayata geçireceğiz. 
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CADDE GİYDİRME UYGULAMASI Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkari’de Bulvar Caddesi, Çölemerik Caddesi,  Çevre Yolu ve Medeni Sancar Kavşağı üzerinde yapılan prestij cadde üzerinde 
bulunan yapıların (binaların) ön dış cephelerine tek tip boya,  kaplama, giydirme ve ayrıca yapılarda bulunan iş yerlerine levha 
uygulaması yapıp prestij cadde üzerinde bulunan yapılara modern bir görünüm kazandıracağız. Yapım çalışmaları başladı.  
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YENİ HİZMET BİNASI, KENT MEYDANI VE OTOPARK Hakkari Belediye Başkanlığı 

Projemizin temel amacı ilimizde hem temel otopark sorunu gidermek hem de vatandaşlarımızın rahat bir nefes alacağı oturup 
dinleneceği bir kent meydanı oluşturmaktır. Mevcut Belediye binası 1985 yılında yapılmış ve şuanda fiziki yapı gücü yetersiz 
kalmaktadır. Mevcut Belediye binamızı yıkıp burada oluşacak alanda yeni Belediye hizmet binası, kent meydanı ve kapalı otopark 
alanı ile Hakkâri’de insan hayatını kolaylaştıracak ve araç park sorununa çözüm getireceğiz. Bu alanda yeri geldiğinde çeşitli 
etkinlikler düzenlenebilecektir. 
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KÜLTÜR VE SANAT SOKAĞI Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkâri’de kültür sanat etkinliklerini arttırmak ve geliştirmek, kültürel ve sanatsal konularda ortak ilgi alanlarına sahip insanları 
buluşturmak, el becerileri ve sanatsal anlamda üretim yapan kişilerin bunları maddi bir kazanca dönüştürebileceği, yalnızca 
manevi olarak değil, ekonomik anlamda da emeklerinin karşılığını görebilecekleri bir ortam hazırlamak, okunmuş kitapların 
sergilenip satıldığı, eski ders kitaplarının alışverişinin çok küçük rakamlarla yapıldığı,  antika niteliğindeki eşyaların satışının 
yapıldığı bir Kültür - Sanat Sokağı oluşturacağız. 2021 - 2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm  Programı  kapsamında Hakkari’de ilk 
defa bir Kültür-Sanat Sokağını şehir merkezi Altay Caddesi üzerinde yapacağız. Selçuklu Belediyesi hibe desteği ile yapılacak olan 
bu proje Sözleşme aşamasındadır. 
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2 MW’LIK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkâri Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru kullanımıyla şehrimizin geleceğine önemli bir yatırımı daha 
kazandıracağız. Üreteceğimiz elektriği ilimiz hizmetlerinde kullanarak Hakkâri'de yeni bir tasarruf hamlesini gerçekleştirmiş 
olacağız. Bu proje ile kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Yapacağımız tasarruf ile de yatırımlarımız daha da artacaktır. 
Belediyemize bu projeyle Öz gelir sağlayacağız. 
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KENT MOBİLYA UYGULAMASI Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkari’de park, meydan, prestij cadde, kaldırım ve kamuya açık alanları; işlevsel, nitelikli ve estetik kent mobilyaları ile 
donatacağız. Yapacağımız bu uygulama ile Hakkâri’de kent içinde dış mekânların düzeni ve kullanılabilirliği ile şehir kimliği ön 
plana çıkacak. 
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ŞEHİR PEYZAJ UYGULAMASI Hakkari Belediye Başkanlığı 

2020 - 2023 Hakkâri Değişim ve Dönüşüm Programı ile şehrin imajını yenilemek için kent genelinde yol, kaldırım ve orta refüjlere 
peyzaj uygulaması yapılacaktır. 4 adet Kavşak düzenlenmesi,2 km orta refüj çalışması tamamlandı. 
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AÇIK ALAN SPOR FİTNESS GRUPLARI Hakkari Belediye Başkanlığı 

Şehirde vatandaşların ücretsiz, güvenli ve kolay spor yapmalarını sağlamak ve kent içinde spor yapmayı yayınlaştırmak amacıyla 
15 mahallemizde çeşitli bölgelere dış mekan fitness spor grupları kuracağız. 
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ŞEHİR GİRİŞ TAGI Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkâri’nin şehir kimliğini zenginleştirmek, şehre daha modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için 2021-2023 Hakkâri 
Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında Sümbül Mahallesi Tekser TOKİ mevkiinde şehir girişine yakın bir konumda Şehir Tagı 
yapacağız. Proje çalışmaları Başlatılmış olup Şu an üretim aşamasındadır. 
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40 KM ASFALT YOL YAPIMI Hakkari Belediye Başkanlığı 

Kent genelinde yeni açacağımız imar yolları,  okul önleri,  yolların aşınma payları,  doğalgaz şebeke hattı döşeme çalışmaları 
sonucu tahrip olan yollar ve ihtiyaç duyulan ikinci kat asfalt uygulaması için önümüzdeki 2021-2023 yılları süreci içerisinde 
modern şehirciliğinin bir gereği olarak asfalt çalışmalarımız devam edecek. 2021 yılı için 15 Kilometre BSK yeni asfalt uygulaması 
planlanmaktadır. Çalışmalar Başlatılmıştır. Yapım devam ediyor. 
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KATI ATIK ARITMA TESİSİ Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkâri merkez,  4 ilçe ve 3 beldenin katı atıkları için ortak yer olarak ön görülen Akçalı Köyü mevkiinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının özel destekleriyle tüm Hakkâri’nin faydalanacağı ortak bir Katı Atık Merkezi oluşturacağız.  Böylece Hakkâri’de katı 
atıklar sınıfına göre ayrıştırılmasını yapıp,   bunları oluşturacağımız ayrıştırıcı istasyonlara taşıyıp geri yapacağımız geri dönüşüm 
ile elektrik enerjisi üretip ülke ekonomisine katkı sağlayacağız.  Çok önemsediğimiz bu projeyi 2020-2023 Hakkâri Değişim ve 
Dönüşüm Programı kapsamında gerçekleştireceğiz. 
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ATIK SU ARITMA TESİSİ  Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkari’de 464.56 litre/saniye atık su şehirdeki Serink ve Katramas dereleri üzerinden kentin en önemli akarsuyu olan Zap 
Suyuna karışıp Zap Suyu ve çevre doğasına zarar vermektedir.   İnsan yaşamına dayalı olarak oluşan ve şehir doğasına zarar veren 
atık sular Hakkâri’de 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Hakkâri / Merkez nüfusu 76984 olup bu nüfusun 
artışı göz önüne alındığında atık sular ileride Hakkâri ekolojisini bozacağı görülmektedir. Belirtilen tüm bu nedenler ile 
kurumumuz tarafınca kamulaştırılan ve tasdikli imar planının 29L - IIC ve 29M - Id paftasında Atık Su Arıtma Tesisi alanı olarak 
yer alan,  Biçer Mahallesi Beşi mevkiinde 279 ada 19 nolu parselin toplamı olan 18.911,15 m² üzerinde Atık Su Arıtma Tesisi 
2020 - 2023 Hakkâri Değişim Dönüşüm Programı kapsamında yapılacaktır. 
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OTLUCA HES ÜZERİNE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkâri Merkez içme suyu projesi kapsamında şehre 24 saat su verilebilmesi ve vatandaşa daha sağlıklı su temini için Otluca 
Köyünde bulunan HES çıkış suyunu, 2020 - 2023 Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında yapmayı planladığımız su artıma 
tesisine aktarıp temiz içme suyu elde etmeyi planlıyoruz. 
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GOLA ZÜRYAN SOSYAL TESİSİ Hakkari Belediye Başkanlığı 

2020-2023 Hakkâri Değişim ve Dönüşüm Programımız kapsamında; şehrimizin sayılı doğa güzellikleri arasında yer alan Sülük 
Göleti (Golazüryan) üzerinde oluşturacağımız sosyal tesis projemiz ile Hakkâri’mize güzellik katmaya devam edeceğiz. İlimiz 
Merzan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 9000 metrekare alana sahip gölet üzerinde öncelikli olarak bir ıslah çalışması 
yaparak 6200 metrekare olan göl havzasını temizleyeceğiz. Islah çalışmalarının ardından göl çevresinde oluşturacağımız sosyal 
tesis alanı üzerinde 500 metrekare kapalı, 250 metrekare açık olmak üzere toplamda 750 metrekare veranda olacak şekilde kafe 
restoran, 420 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları oluşturacağız. Bu proje 
%100 tamamlanmıştır.  
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DOĞALGAZ Hakkari Belediye Başkanlığı 

2018-2019 yıllarında kısa bir süre zarfında zorlu bölge coğrafyasının 204 kilometrelik mesafesinden Hakkâri’mize getirdiğimiz 
doğal gaz ana boru hattının dağıtım ve ölçüm istasyonları kuruldu.  2019 yılında şehir merkezine 31 kilometre hat döşenirken 
500 binaya doğalgaz kutusu bağlandı.  Toplam 2000 eve hat ulaştırıldı. 2019 yılında Bulak, Gazi ve Yeni Mahallede doğalgaz 
kullanımı sağlandı. 2020 yılı için planlanan 33 kilometre yeni hat çalışmalarının 23.429 kilometresi tamamlandı. Çalışmalar 2021 
yatırım programı kapsamında belirlenen bölgeler üzerinde devam edecek olup, ilimizde 4816 adet aboneye ulaşılmıştır. Şu ana 
kadar 1453  yeni binaya doğalgaz kutusu bağlanırken, toplamda İl sınırları İçerisinde 60000 metre hat tamamlanmıştır. 
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KAYAK MERKEZİ OTEL PROJESİ Hakkari Belediye Başkanlığı 

2021-2023 Hakkâri Değişim ve Dönüşüm Programımız kapsamında; şehrimizin kış ve yaz turizminde hizmet sunacak olan Kayak 
Merkezi Oteli Projesi ile ilimizin turizm sektöründe konaklama ihtiyacını karşılamış olacağız. Şehir merkezinden 12 kilometre 
uzaklıkta bulunan Mergabütan kayak merkezinde yapılacak olan Kayak Merkezi Otel Projemiz 5800 metrekare genel kullanım 
alanında 4 katlı 36 standart oda, 12 delüks oda, 2 süit oda olmak üzere toplam 120 yataklı olacak. Otel projesinin ihalesi yapılmış 
olup inşa çalışmalarına başlanmıştır. Yaklaşık maliyeti 17.9 Milyon olan projenin 02.06.2020 tarihinde temel atma töreni 
yapılmıştır. Yapım çalışmaları devam etmektedir. 



20 

DEPİN KÖPRÜ KAFE VE SEYİR TERASI PROJESİ  Hakkari Belediye Başkanlığı 

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN ülke genelinde Millet Bahçelerinin 81 ilimizde yaygınlaştırılması 
hedefi doğrultusunda ,bizler de kentin gelişme yönü olan Merzan Mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait 8,4 
ha’lık alanında eğimli arazinin doğal bir yeşil alana kavuşturularak içerisinde çeşitli spor aktivitelerinin içinde yer alarak kentli 
nüfusun kullanacağı bir yeşil alan oluşturacağız. Özel bir peyzaj mimarisinin, dekoratif aydınlatma sisteminin, halk 
kıraathanesinin, fitness spor kompleksinin, çocuk oyun gruplarının, amfi açık hava etkinlik alanlarının, süs havuzları ve 
kamelyaların yer aldığı Millet Bahçesi yapım işini 2021-2023 değişim ve dönüşüm programımıza aldık. 
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DEPİN KÖPRÜ KAFE VE SEYİR TERASI PROJESİ  Hakkari Belediye Başkanlığı 

Hakkâri’mizde başlatmış olduğumuz projelerle büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz. 
2021-2023 Hakkâri Değişim ve Dönüşüm Programımız kapsamında; Belediye Halk Pazarı Projesi’ni Belediyenin öz kaynaklarıyla 
kısa bir sürede hizmete sunduk. İlimizde yetişen yöresel ürünler ve mevsimsel pancar ürünlerinin satılacağı Pazar Yeri Tahsis 
işlemleri  devam etmektedir. 


