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Ak Parti İl Başkanımız Mehmet Hanefi Güler, “Bakanların ilimize yaptığı ziyaretlerden
şehrimiz adına edinilen kazanımlar Ak Parti’nin icraat, hizmet ve yatırım partisi
olduğunu kanıtlamıştır” dedi.
Ak Parti Bingöl İl Başkanımız Mehmet Hanefi Güler, Çevre ve Şehircilik, Ulaşım ve
Haberleşme, Tarım ve Orman Bakanı’nın ziyaretlerini, Sütaş yatırımını ve Elazığ
Depremi’ni yerel gazetelerimize değerlendirdi.
Hükümet yetkilileri tarafından ilimize yapılan ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini
vurgulayan Ak Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, yaptığı değerlendirmede şu
ifadeleri kullandı: “Ak Parti Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde 18 yılda Cumhuriyet Tarihi’nden daha fazla yatırımı ülkemize
kazandırarak sessiz bir devrim gerçekleştirmiştir. Son zamanlarda Bakanlar
kurulumuzun 3 önemli yetkilisinin ilimize yaptığı ziyaretler ilimizin önemsendiğinin
kanıtıdır. Ziyaretlerden elde edilen kazanımlar şehrimizin gelişimi açısından umut
vericidir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından ilimize yapılan
ziyarette düğümlenen Kentsel Dönüşüm Projesi’ne neşter atılmıştır. Belediye
Başkanımız Erdal Arıkan’ın özverili çalışmaları, Ankara Bingöl arası uyguladığı yoğun
girişimler neticesinde hak sahiplerinin istediği 120 metrekarelik dairelerin yapılması
kararlaştırılmıştır. Bakan Kurum ile yapılan toplantıda İl ve ilçe Belediye

Başkanlarımızın talepleri doğrultusunda birçok hibe ve destek elde edilmiştir. Ulaştırma
ve Haberleşme Bakanımız Cahit Turhan, Kurudere ile Berti Kavşağı arasında yeni bir
çevre yolunun yapılacağını, tamamlanacak projelerle birlikte Bingöl altyapısının büyük
oranda tamamlanacağını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli,
Bingöl’de bu yıl çizilen 25 yatırım projesinin tamamının desteklendiğini ve bu projelere
25 milyon lira hibe desteği verileceğini açıkladı. Guldar Domatesine coğrafi işaret
verileceğini, Haserek Kayak Tesisi bölgesinde kamulaştırma yapılarak tesisi
büyüteceklerini söyledi. Sıkışan şehir merkezine çözüm olarak Orman vasfını yitirmiş
arazileri kamulaştırarak yeni şehir alanları oluşturacaklarını açıkladı. Karlıova’dan yeni
içme suyu kaynakları getirerek büyük göletler inşaa ederek şehrin 50-60 yıllık içmesuyu
ihtiyacına çözüm bulacaklarını söyledi. Sancak beldemize baraj yapılması, Kığı
ilçemize yangın söndürme aracı verilmesi, Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi’ne 6
milyon lira kaynak aktarılması, Genç Çaytepe, Servi, Karlıova Kaynak Göleti Sulaması,
Arakonak beldesi sulama projeleri, Yamaç köyleri ve Karlıova ilçemize meyve bahçeeri
kurulumuna destek vereceğini açıkladı. Bakan Bakdemirli ayrıca sektör toplantısında
üretici ve yetiştiricilerden gelen birçok talebe de olumlu yaklaştı. Şütaş’a yaptığımız
ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz tarafından karşılandık. Devasa
Sütaş arazisini Yılmaz’ın rehberliğinde dolaştık. Daha sonra heyetimize sunum yapan
Muharrem Yılmaz, Bingöl Sütaş entegre tesislerinin tamamlanmasıyla; hayvancılık,
bitkisel üretim, personel ücretleri, taşıma, dağıtım, mal ve hizmet alımlarıyla yıllık 3
milyar 261 milyon lira katkı sunacaklarını ifade etti. Ayrıca, 2020 yatırımları
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açıklanan 400 yataklı yeni hastanenin yapılması
onaylandı. Projenin gerçekleşmesiyle Bingöl Şehir Hastanesi statüsüne sahip olacak.
Bütün bu açıklamalar ve ziyaretler Ak Parti’nin icraat, hizmet ve yatırım partisi
olduğunu kanıtlamıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Ak Parti şehrimize hizmet
etmeye devam edecektir. Bugün Ak Parti hizmetinin girmediği ev ulaşmadığı mezra
kalmamıştır. Partimiz Elazığ depreminde nasıl organize ve profesyonel olduğunu
halkıyla içiçe acılarını paylaşmada nasıl seferber olduğunu hem Türkiye kamuoyuna
hem de dünyaya göstermiştir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik
Bakanımız Murat Kurum, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca yaklaşık 1 aydır sürekli
bölgedeler. Kriz yönetimini üstlenmişler. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyor,
yaralarını sarıyorlar. Bütün riskli binalar yıkılıyor. Devletimiz bahar ayı ile birlikte
Elazığ’da kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirecek ve bu yatırımlardan komşumuz Elazığ
doğrudan biz ise dolayı bir şekilde faydalanacağız. Huzur ve güven ortamı pekiştikçe
terör ülke gündeminden çıktıkça özel sektör yatırımları da artarak devam edecek.
Dağlarımız yaylalarımız turizme açılacak. Şehrimiz artık göç almaya başlayacak.
Kavurmamız markalaştı ve coğrafi işareti alındı. Bingöl Balı ihtisaslaşma alanında
ilerliyor ve balımız ihraç ediliyor. Bingöl kabuğunu kırma aşamasına geldi. Bütün bu
yatırımların tamamlanmasıyla Bingöl üretim ve ihracatta birçok şehri geride bırakacak.
Rakamlarla Bingöl’ün ileriye gittiğini gözlemleyeceğiz. Tüm bu yatırımların arkasında
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve liderliği vardır. Genel Başkan
Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın ciddi öngörüleri, emekleri ve katkıları vardır. Valimiz
Kadir Ekinci, önceki dönem valilerimizin, Milletvekilimiz Feyzi Berdibek, İl Belediye
Başkanımız Erdal Arıkan, ilçe belediye başkanlarımız, il, ilçe teşkilatlarımızın bütün
kademelerinde görev yapmış dava arkadaşlarımızın, daire başkanlarımızın, bölge
müdürlerimizin, il kurum temsilcilerimizin ve medyamızın ciddi katkısı vardır. Bu

gelişmelerde emeği olanlara ilimizde taş üstüne taş koymak için gayret gösteren herkese
şehrimiz ve halkımız adına teşekkürlerimi sunuyor. Bütün bu yatırımların ilimize
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
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