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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Geleneksel Köy
Projesi

Geleneksel Köy Mimarisinin yaşatıldığı
etnografik ve folklorik öğelerin ve mekanların
inşa edilmesine katkı vereceğiz.
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TURİZM
Yusufeli’nin geleceğini planlarken kaybolan birçok değerimizi yaşatıp geleceğe 
taşımanın da çarelerini arıyoruz. Baraj nedeniyle birçok köyümüz kısmen veya tama-
men sular altında kalmakta. Köy yaşantısının devamı ve Turizm açısından bir değer 
oluşturacak olan projemizle Seyir Tepesi Turizm Gelişim Alanı içerisinde köy 
yaşantısının otantikliğini yaşatacak bir köy planlıyoruz.

GELENEKLERİMİZİ
GELECEĞE�TAŞIYACAĞIZ

11
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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Yeni Mezarlık
Projesi
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ALTYAPI
İlçe merkezinin sular altında kalacak olması hasebiyle ilçe merkezinde bulunan mahalle 
mezarlıkları da sular altında kalacak. Dolayısıyla mezarlıkların taşınması ve yeniden 
defin edilebilmeleri ve daha sonra  şehir mezarlığı olarak hizmet edecek olan mezarlık 
projemiz Keçevet mahallesi mevkiinde yapılacak. 

KÜLTÜR�DÜNDÜR,
BUGÜNDÜR,�YARINDIR.

12
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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Sebzeciler
Marina Tesisleri

TURİZM ALTYAPI
Akarsu etrafında şekillenen Yusufeli’ndeki yaşam 
artık bir göl etrafında şekillenecek. Sebzeciler Köyünde 
iskele ve sosyal tesis yaparak baraj gölünün halkın 
kullanımına açılmasını sağlayacağız.   
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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Demirkent
Marina Tesisleri

23

TURİZM ALTYAPI
Halkımızın bir göl kullanım kültürü kazanabilmesi
için Demirkent Köyü'nde iskele ve sosyal tesis 
yaparak baraj gölünü halkın kullanımına açılmasını 
sağlayacagız.

14
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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Yaban Hayatı
Müzesi



25

TURİZM
Yusufeli'nin turizm vizyonuna hizmet edecek projeyle Yusufeli'nin yaban hayatının 
zenginliğini yansıtacak bir müze kurulması planlanmaktadır. Bu müzede Yusufeli'nde 
bulunan tüm yaban hayat türlerinin trofeleri veya temsili maketleri bulunacak.

YUSUFELİ�FAUNASINI
TURİZME�KAZANDIRIYORUZ

15
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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

360 VR Yusufeli
Sanal Tur Projesi

16



Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

5D Yusufeli Simülasyon
Salonu Projesi

27

TURİZM ALTYAPI
Yusufeli 360 VR Sanal Tur ve 5D Simülasyon yapım projesiyle Yusufeli ilçesi ve ilçeye 
bağlı baraj yapımı nedeniyle su altında kalacak köylerin görüntülerinin dijital ortama 
aktarılarak arşiv yapılması planlanıyor. Bu yola gelecekte sinema ortamında 
geçmişimizi görme ve gezme imkanımız olacak.

17
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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Hidro Elektrik Santrali
(HES) Projesi
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ALTYAPI
Yusufeli yeni yerleşim yerine getirilecek olan içme suyu isale hattı üzerinde yapılması 
planlanan HES projemizle 400 metrelik düşü sayesinde belediye bütçemize yıllık 
yaklaşık 500 bin TL gelir elde etmeyi düşünüyoruz. 

YUSUFELİ’Nİ�YENİ
YAŞAMINA�HAZIRLIYORUZ

1 8
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YUSUFELİ
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

EYÜP
AYTEKİN

Sosyal Hizmet
Projeleri
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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Aile Tipi İşletme Bazlı
Hayvancılık Projesi

SOSYAL DESTEK
İlçemiz halkının ekonomisine katkı sağlaması ve 
alışkanlıklarının devam etmesini sağlamak amacı 
ile yeni ilçe merkezine yakın bir alanda hayvanlarını 
bakabilecekleri ahır ve altyapısını oluşturmak sureti 
ile hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımıza 
destek olmaya devam edeceğiz.  

19



Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Işıklandırma ve
Kaldırım Projesi

33
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TURİZM ALTYAPI

Sanayi bölgesinden, tır parkı alanına kadar olan 
bölgede halkımızın daha rahat gidiş geliş yapabilmeleri 
için yol kenarında ışıklandırma ve kaldırım çalışması 
yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. 
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Sosyal�Şehirler�-�Yusufeli

Meslek Edindirme
Projesi

SOSYAL BELEDİYECİLİK
Yusufeli ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın meslek edinmeleri ve ekonomik 
hayata katılmalarına yönelik çeşitli alanlarda mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. Bu 
kapsamda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur işbirliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz 
“Yöresel Kilim Dokuma” kursu hem meslek öğrenirken hem de günlük aldıkları harçırahla 
ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağladık. Şu an devam eden kurslarımız bundan 
sonra da devam edecek.

30
Yöresel�Kilim�Kursu,

Aşçılık Kursu,
Amigurami�Kursu,

Ahşam Boyama Kursu,
Hobi�Kursları,

Sosyal Destek Amaçlı
Kermesler,

Kadın�ve�Aile
Konferansları.



Sosyal�Şehirler�-�Yusufeli

Çelik Hasır ve
WC Çalışması

51

SOSYAL HİZMET
Enver Paşa Caddesinden Arıklı Mahallesine 
bağlanan halat köprü karşısında bulunan alandaki 
tehlike oluşturan kaya düşmelerini engellemek 
için o alana çelik hasır çalışması yapılarak 
halkımızın can güvenliği sağlanmış olacak. 

31
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Sosyal�Şehirler�-�Yusufeli

Tarım ve Meyve
Bahçesi Projesi
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SOSYAL DESTEK
Baraj nedeniyle topraklarını kaybedecek olan Yusufeli halkı bu projeyle geleneksel tarımını 
ve meyveciliğini yaşatmış olacak. Dolgu alanlarına taşınacak verimli topraklarla şu anki 
mevcut ilçede bulunan tarım alanından daha fazla bir araziyi vatandaşımıza tahsis ederek 
burada tarımsal faaliyet sürdürmelerini sağlayacağız. Yine belediyemiz tarafından 
yetiştirilen meyve fidanlarının yeni yerleşim yerine nakilleri sağlanarak hem ekonomik bir 
girdi sağlanıp hem de yöresel tatlarımızın yeni Yusufeli’nde devamı sağlanmıs olacak.

YUSUFELİ�MEVYECİLİK�ve
TARIMDAN�KOPMAYACAK�

32

YAPARSA

YAPAR
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Sosyal�Şehirler�-�Yusufeli

Sokak Hayvanları
Rehabilite Merkezi
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SOSYAL DESTEK
Sokak hayvanları bizlerle hayatı paylaşan değerli canlılardır. Hayvanları seven insanları da 
sever düşüncesi ile bu hayvanların tedavilerinin, aşılarının, popülâsyonu kontrol amaçlı 
kısırlaştırma operasyonlarının yapıldığı ve tekrar yaşadıkları ortama döndürülecekleri 
rehabilitasyon merkezi kuracağız.

DOĞAYI�PAYLAŞTIĞIMIZ
CANLILARA�SAHİP�ÇIKIYORUZ

33
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Sosyal�Şehirler�-�Yusufeli

Gençlerimizi ve Sporu
Destekleyeceğiz
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SOSYAL DESTEK
Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kanalıyla gençlerimizi sportif alanlarda 
desteklemeye devam edeceğiz. Rafting, kano, güreş, okçuluk, halk oyunları, tenis ve 
futbol branşlarında faaliyetler yaparak spora ve sporcularımıza destek vereceğiz.

GELECEĞİN�YILDIZLARINA
SAHİP�ÇIKIYORUZ

34
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Sosyal�Şehirler�-�Yusufeli

Ulusal ve Uluslararası
Yarışlar Yusufeli’nde
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SOSYAL DESTEK
İlçemizde kano ve rafting branşlarında ulusal ve uluslar arası organizasyonları ilçemizde 
yaparak Yusufeli’ni kano ve raftingin merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz.

KANO�ve�RAFTİNG’İN
MERKEZİ�YUSUFELİ

35
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Sosyal�Şehirler�-�Yusufeli

Yusufeli’nin Havasını
Temizleyeceğiz
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SOSYAL HİZMET
Kısa vadede Şehrimizdeki hava kirliliğini önlemek için öncelikle kamu binaları olmak 
üzere kömür yakıtından sıfır gaz salınımı bulunan “pelet yakıta” geçmek için teşvik edici 
çalışmalar yapacağız.

DAHA�SAĞLIKLI�ÇEVRE
İÇİN�ÇALIŞIYORUZ

36
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Sosyal�Şehirler�-�Yusufeli

Kent Rehberi
Projesi

SOSYAL HİZMET
Kent Rehberi Projesi’yle ilçemize gelen misafirlerin ilçe hakkında merak ettiği genel bilgilere 
kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız. Bu projeyle yörenin tarihi yerleri, yeme içme ve 
konaklama merkezleri, ulaşım ve turistik bölgelerinin rahatça öğrenebilmesi amaçlanıyor.
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Benzersiz�Şehirler�-�Yusufeli

Eski Çarşı WC ve
Yol Çalışması

63

ALTYAPI
Kazahora ve Şehit Murat İspirli Mahalleri’nden ilçe merkezine gelen yol üzerinde 
bulunan Eski çarşı girişindeki alana ve Arıklı Mahallesi’ne giden yol üzerine yeni 
WC’ler yaparak halkımızın hizmetine sunulacağız.

38





YUSUFELİ
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

EYÜP
AYTEKİN

Kültürel Değerlerimizi
Koruma Projeleri
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Kültür�Üreten�Şehirler�-�Yusufeli

Yöresel Türkü ve Skeç
Yarışmalarına Devam
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SOSYAL DESTEK
2009 yılından beri devam ettirdiğimiz okullararası Yöresel Türkü ve Skeç yarışmalarını 
devam ettirerek yöresel kültürümüzü genç kuşaklar eliyle geleceğe taşıma gayretlerimiz 
devam edecek.

KÜLTÜREL�DEĞERLERİMİZ
ÇOCUKLARIMIZA�EMANET

39
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Kültür�Üreten�Şehirler�-�Yusufeli

Fotoğraf ve Videolarla
Yusufeli Arşivi
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SOSYAL DESTEK
Bölgemizin doğal ve tarihi güzelliklerini kayıt altına alarak bir arşiv oluşturmak amacıyla 
düzenlediğimiz fotoğraf yarışları ve fotoğraf sergilerimiz devam edecek. Bu sergilerdeki 
seçkilerden oluşan bir Yusufeli Fotoğraf Albümü oluşturacağız. Yusufeli’nin doğal, tarihi 
ve kültürel zenginliklerini belgeselleştirerek kayıt altına alacağız.

YARIŞMA�ve�BELGESELLER
ARŞİVİMİZİ�ZENGİNLEŞTİRECEK

40
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Kültür�Üreten�Şehirler�-�Yusufeli

Yusufeli Mutfak
Kültürü Projesi
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KÜLTÜR YAYINLARI
Yusufelinin Turizm Potansiyeline Gastronomi Kültürü ile Katkı Sağlama Projesiyle Çoruh 
havzasında yıllar içerisinde birikerek günümüzde bir hazine niteliği taşıyan bu coğrafyaya 
has, Anadolu’nun zenginliğine zenginlik katacağını düşündüğümüz mutfak kültürümüzü 
gün yüzüne çıkarıyoruz.  Yusufeli mutfağının kaybolmasının önüne geçecek ve gelecekte 
çok önemli bir Turizm imkanını sağlayacak olmasının yanında kitap basıldıktan sonra  
Gastronomi alanında aranılan bir başucu kitabı olacağı inancındayız 

YÖRESEL�YEMEK�KÜLTÜRÜNÜ
GELECEĞE�TAŞIYORUZ

41
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Kültür�Üreten�Şehirler�-�Yusufeli

Köylerimiz ve
Camilerimiz Projesi
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KÜLTÜR YAYINLARI
Yusufelimizin tarihi ve doğal güzelliklerini kayıt altına almak için ürütülen projede ilçe 
merkezi ve bağlı 60 köyün mahalleleriyle beraber fotoğraflanması ve köylerde bulunan 
camilerin fotoğraflarının çekilerek arşivlenmesi projemiz devam etmektedir.

TARİHİMİZİ�ve�DOĞAMIZI�KAYIT
ALTINA�ALIYORUZ

42
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Kültür�Üreten�Şehirler�-�Yusufeli

Geleneksel
Festivaller
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KÜLTÜR HİZMETLERİ
Yusufeli’nde uzun yıllardır devam eden Geleneksel Karakucak Güreşleri ve Derekapı Boğa 
Güreşleri etkinlikleri bir festival havasına büründürülerek sadece iki günle sınırlı kalmayıp 
içerisinde birçok etkinliğin yer aldığı festivale dönüştürülmüştür. Bundan sonra da devam 
edecek. Bu projeyle ilçemiz bir ay boyunca her hafta bir etkinliğe sahne olarak hem 
ekonomik bir canlılık kazanırken hem de kültürel bir şölene dönüşecek. 

MİRASIMIZI�GELECEK
KUŞAKLARA�AKTARIYORUZ

43
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Kültür�Üreten�Şehirler�-�Yusufeli

Kültürel Belediyecilik
Projesi
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KÜLTÜR HİZMETLERİ
Yusufeli ilçesinin baraj nedeniyle sular altında kalacak olması bu yöreye ait birçok kültürel 
değerin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olması sonucunu doğuruyor. Bu nedenle bu 
yöreye ait kültürel değerlerin kayıt altına alınarak geleceğe taşınabilmesi için Yusufeli 
Belediyesi olarak 25 adet basılı yayın, Yusufeli tanıtım filmi ve Yöre kültürünü tanıtan ve 
yansıtan Yusufeli İçin Söyle, Aşa Aşa Aştım Dağı O Yüza adlı CD çalısması yapıldı. 
Yusufelilik bilincine katkı vermek için yayınlarımız devam edecek. 

YUSUFELİ�KÜLTÜRÜ
KAYIT�ALTINDA

44
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Kültür�Üreten�Şehirler�-�Yusufeli

Millet Kıraathanesi
Projesi
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KÜLTÜR HİZMETLERİ
Okuma oranının çok yüksek olduğu ilçemizde kültürel ve sosyal anlamdaki canlılığa   
hitap edecek ortamların sağlanması adına ilçemizin ihtiyacı olan bir okuma salonu ve 
kütüphane projemizle çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine katkı verecek. Millet 
Kıraathenesi projemizi hayata geçiriyoruz

MİLLET�KIRAATHANESİ
OLUŞTURUYORUZ
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Kültür�Üreten�Şehirler�-�Yusufeli

Sanayi-Hastane Arası
Bağlantı Yolu

Sanayi bölgesinden hastane virajında 
bulunan kamelyaya çıkan bir

merdiven yaparak vatandaşlarımızın 
sanayiden hastaneye yaya ulaşımını 

kolaylaştıracağız. 
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YUSUFELİ
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

EYÜP
AYTEKİN

Yeni Yerleşim Yeri
Çalışmaları
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Turizm�Şehri�-�Yusufeli

Yeni Yusufeli’ni
Birlikte
İnşaa Ediyoruz

Yeni mimarisi, sosyal-kültürel zenginliği,
mekanları ve benzersiz değer üreten alanlarıyla,
doğa sporlarının ve bölge turizminin kalbi
YUSUFELİ’nde atacak.

BÖLGENİN TURİZM MERKEZİ YUSUFELİ

Yeni Yerleşimin Isıtma Sisteminin
DOĞAL GAZ olması için çalışıyoruz...

YAPARSA

YAPAR
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YENİ YERLEŞİM YERİ
Yeni Yerleşim yerimiz toplam 

büyüklük olarak
200 Hektara doğru gidiyor.

Dolgu alanlarında Tarımsal / Hobi 
Bahçesi alan olarak 80 Hektar 

kazanıyoruz.
Alanın yönetimi / vatandaşlara 

kazandırılması konusunda yasal 
düzenleme yaptıracağız

MİLLET�KARAR�VERECEK
İKSTİKRAR�VE

GÜVEN�DEVAM�EDECEK
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Turizm�Şehri�-�Yusufeli

Yeni Şehirin Mimarisine
Katkı Vermeye
Devam Edeceğiz

Konutların maliyeti ve Şerefiye

Bütün proje bittiğinde müşavirlik hizmetleri proje 
bedelleri, altyapı maliyetleri, kamu yapılarının mali-
yetleri dahil edilmeden konutların fiyatları çıkacak.

5 yıl ödemesiz, 15 yıl geri ödemeli sıfır faizle…

Mevzuat, “ Konutlar maliyetine borçlandırılır.” diyor. 
Yani binanın katı, bulunduğu mahallesi fark etmez.

Diyoruz�ki;�konutun�konumuna�göre�şerefiye�farkı�
olsun.�Bunun�için�yasal�düzenleme�yapılsın.� 

YAPARSA

YAPAR
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Yrd. Doc. Dr. Mimar Zehra EMİNAĞAOĞLU ve Yrd. Doc. Dr. Mimar Osman AYTEKİN’in 
çalışmalarıyla yöresel mimari eserlerin oluşturulmasına katkı sağladık. Ayrıca belediyemizin 
hizmet binasınıda yeni yerleşim yerinin konseptine uygun bir şekilde inşaa ettiriyoruz. 

Ak�Parti’nin�Meclis�ve�İktidar�gücüyle
İskan Kanunu’nu değiştirerek iskanı kolaylaştırdık.

200-300 aile hak sahibi olabilecekken,
2500-2700 aileye hak sahipliğinin kapısını açtık.

YAPARSA

YAPAR

Ufkun Ötesini Gördük,
Büyük Oranda Sorunları Çözdük
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Turizm�Şehri�-�Yusufeli

Alışveriş Merkezi İle
Çarşımızı
Canlandıracağız

Esnafımızı dükkanda
hak sahibi yaptık.



0087

ÇABALARIMIZLA�AVM’yi
AVC’ye�(�������)�DÖNÜŞTÜRDÜKALIŞVERİŞ

CADDELERİ

Kültürümüze uygun
alış-veriş caddeleri oluşturduk.

Hak sahibi olamayan esnaflarımız
için çözümler üretiyoruz.

YAPARSA

YAPAR
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Turizm�Şehri�-�Yusufeli

Ektiğimiz Tohumu
Birlikte
Yeşertelim...
Komşu seçme hakkı!
İlgili mevzuat kimin nerede oturacağı,
“Kura ile belirlenir.”
“Bir haftada becayiş hakkı verilir.” diyor.

Diyoruz�ki; konutların dağılımı
Vali’nin Başkanlığında
koyulacak bir komisyonla yapılsın.
Vatandaşların memniyetleri sağlansın.
(Mevzuat düzenlemesi.)

YAPARSA

YAPAR
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Yeni Vatan İnşasında
Omuz Omuza

Yeni ilçe merkezinde 10 Farklı
konut tipi mevcut 3+1�Konutlar 117 m2,

Salon 35m2, Mutfak 15 m2;
2+1�Konutlar 82 m2, Salon 25 m2,

Mutfak 12 m2; Balkonlar 10 m2, 8 m2 olduğu gibi;
4+1�Konutlarda yapılacak.

Yöresel mimari, motifler ve konut tip çeşitliliğini sağladık.
Vatandaşın süreç içindeki şikayet ve isteklerini dikkate alarak
bu�süreci�takip�edeceğiz.�

3 m2 olan balkonlarda
düzeltilip büyütülecek.

YAPARSA

YAPAR
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Turizm�Şehri�-�Yusufeli

Sadece Derdi Söylemiyoruz,
Çarede Üretiyoruz...

YAPARSA

YAPAR

Yeni�ilçede�Konut�/�Dükkan�sahibi
olamayan�vatandaşlarımıza;
%15-20’si boş kalacak olan dükkan ve konutları
talep ettikleri takdirde vatandaşlarımıza vereceğiz.

İlçe sınırlarımız çerçevesinde oluşan Milli emlak paftalarıyla
yerleşim yerimiz mevcut ilçenin 3 katı oldu.
ARSA�ÜRETECEĞİZ...

Arsaya hak sahibi olacak vatandaşlarımızın
yapacağı konutlarla ilçede yeterli konut arzı sağlanacak.

Talep edilmesi durumunda hak sahibi olamayanlar için 
TOKİ’ye�dükkan�ve�konut�yaptıracağız.
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Güneş Enerji
Sistemi Projesi

Seyir Tepesi turizm gelişme alanının bütün enerji ihtiyacını 
karşılayacak. Oluşacak baraj gölünden alanların park, bahçe ve 
çevre peyzajı, hobi bahçesi sulamaları için gerekli enerji üretilecek. 



92

Turizm�Şehri�-�Yusufeli

Sorunlara Çözüm,
Geleceğe Köprü Olacağız

Mevcut ilçemizde yapım süreci bize sıkıntı verse de yeni ilçemiz için çok özel 
bir ulaşım fırsatı sunacak.
Yapım sürecini titizlikle takip etmemiz gereken bu proje ilçe merkezine trafik 
yükü vermeden, güvenlik şeridi vatandaş aleyhine daraltılmadan, o bölgede 
ticaret alanlarında bulunan ve oturan vatandaşlarımızın için onları memnun 
edecek çözümler üreterek viyadüğün yapılmasını sağlayacağız. 

Merkez�Viyadüğü

Şilenkar�Viyadüğü
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ULAŞIM ALTYAPI
Yeni ilçenin ulaşım yollarının yapımı devam ederken İnşası yapılmakta olan viyadüklerle 
karayolları yol ağları tamamlanmış olacak.

Tekkale�Viyadüğü

Baraj�Viyadüğü

Gelecek
Nesiller İçin...

YAPARSA

YAPAR
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Turizm�Şehri�-�Yusufeli

Hayallerimiz Yeni Yusufeli’nde
Hizmete Dönüşecek

Kazım Karabekir ve Bağözü
Mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın

kullanımına açıyoruz.

KAZIM KARABEKİR
MAHALLESİ





BELEDİYE�İŞİ,�GÖNÜL�İŞİ

� Saygıdeğer�Hemşerilerim;

 İlçemizin içinden geçtiği tarihi süreçte on yıl 
sizlere hizmet etmiş olmanın onurunu yaşıyorum. 

 Yeniden bir beş yıl için emanetinizi aziz bilerek 
“BİSMİLLAH” deyip, partimizin belediye başkan 
adayı olarak huzurlarınızdayım.

 Geçmiş on yılda hem mevcut ilçe merkezimizde 
vatandaşlarımızın hayat kalitelerini yükseltecek 
belediye hizmetlerini üretirken hem de yeni kurula-
cak ilçeye katkı verdik. Birçok şeyi sizlerle birlikte 
başardık.

 Gelecek beş yıl bu coğrafyayı bize vatan kılacak 
sebepleri hepimiz için kovalayacağımız yıllar 
olacak. Geçmiş on yılın tecrübesi ve ilçemiz için 
başardıklarımızın referansıyla gelecek beş yılı da 
yönetmek arzusundayım. Yeni yerleşim yeriyle ilgili 
çabalarımız devam ediyor. Oraya taşınmamızı 
kolaylaştıracak bütün fırsatları milletimiz için 
değerlendiriyoruz. Birimiz eksik olursak bu ilçenin 
eksik olacağına inanıyorum.

 Bu güne kadar yeni ilçenin; mekânsal büyüklü- 
ğünden, imar alanlarına, mimari yapısından dolgu 
alanlarına, su kaynaklarına, birçok soruna müdahil 
olurken, çevre coğrafyasının yerleşim adına bize 
sunduğu her fırsatı değerlendirip gerekli çalışmaları 
yaptık, yapılan çalışmalara katkı verdik. 

 İlçemizi kimlikli bir şehir kılacak, değer üretecek, 
kendi coğrafyasının benzersiz ilçesi yapacak yeni nesil 
projelerimizle, genç ve dinamik meclis üyesi kadro- 
muzla huzurlarınızdayız. “Ufkun� Ötesini� görüyoruz,�
Geleceği�Birlikte�Kuracağız” iddiasındayız. Bu güne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunlara çözüm 
geleceğe köprü olmaya devam edeceğiz.

 Tevazu,�Samimiyet,�Gayret ile “Önce�Millet,�Önce�
Yusufeli” diyerek çıktığımız bu yolda; gönlünüze, 
duanıza ve oylarınıza talibiz. Gayret bizden, takdir 
sizden, muva�akiyet Allah’tan.

 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ülkemize ve ilçemize 
hayırlı olmasını diliyor herkese saygılar sunuyorum.

Yusufeli



Burhan
SAĞLAM

Hikmet
KELEŞ

Sinan
KAÇMAZ

Murat
GENÇ

Derya
YİĞİT

Adem
KISA

Ramazan
ÇAKAL

İsmail Hakkı
TEKİN

Ramazan
ÖZDEMİR

Belediye�Meclis�Üyesi�Adaylarımız

Hikmet HALLAÇ
İl Genel Meclisi

Üyesi Adayı

Furkan ÇAKMAK
İl Genel Meclisi

Üyesi Adayı

DEVAM EDECEK
YUSUFELI KAZANMAYA
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	SEÇİM 2A
	SEÇİM 3A
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