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Son üç yılda Aydın’ımızı daha yaşanabilir; kültürel ve sosyal etkinlikleri ile öne çıkmış, cıvıl
cıvıl,  gülen,  dinamik,  sorunları  yok  denecek  kadar  azalmış  insanların  yaşadığı  ekonomik
gelişmeye önem vererek bu yönde de kıskanılacak, güçlü girişimleri yapmış, çağdaş bir kent
haline getirmek adına çok büyük mesafeler kaydedilmiştir.

Uygulanabilir, gerçekçi ve somut projeler üretilmiş  hemen hepsi ya bitirilmiş  ya da bitme
aşamasına  gelmiştir.  SÖZDE DEĞİL GÖZDE KENT AYDIN artık sadece  Türkiye’nin
değil dünyanın da konuştuğu bir kent haline gelmiştir.

Katılımcı, şeffaf, denetlenebilir, etik ve etkin idare biçimi olarak YÖNETİŞİM uygulanmış,
birlikte düşülmüş, birlikte yapılmıştır.

İlimizdeki tüm Resmi ve Sivil kurum ve kuruluşlar ile iyi ilişkiler içinde olunmuş mutabakat
sağlanan  ORTAK  AKIL ile  SOSYAL  UZLAŞI içerisinde  KOORDİNELİ  hizmetler
üretilmiştir.

Seçim öncesi beş  yıla yayılmış  taahhütlerin hemen hemen tamamı  hayata geçirilerek kısa,
küçük  ve  uçuk  hayali  hedefler  yerine  akılcı,  yapılabilir,  gerçekçi,  optimum  hedeflere
ulaşılarak  başarı  sağlanmıştır.  ÇAĞDAŞ  VE  AKTİF  AYDIN vizyonu  benimsenmiş,
yaygınlaşmıştır. Aydın’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. 

Sorunlarına,  kaynaklarına  ve  potansiyeline  bilinçle  hakim  olduğumuz  kentimizde  yerel
kalkınmanın önüne düşülmüş, Tarım ve Tarıma dayalı Sanayi modeliyle kalkınmak amacıyla
güçbirlikleri oluşturulmuştur. Yerel Kalkınmada Yerel Aktörlere dinamizm kazandırmak,
örgütlenmek, koruyucu ve kollayıcı olmak adına harekete geçirilmiştir.  Aydın Markası ve
Modeli  oluşturmak,  uluslar  arası  tanınmışlığı  sağlamak  üzere  elele  verilmiş,  fırsatlar,
imkanlar  değerlendirilmeye,  güçler  birleştirilmeye  başlanmıştır.  Odalar,  Birlik  ve
Kooperatiflerle  ayrıca  tüzel  kişilerle  sürekli  dirsek  temasında  bulunularak,  işbirlikleri
yapılmış hem içte hem de dışta eylem birlikteliği tesis edilmiştir.

Belediyemizin  bünyesinde  Dünya  Sağlık  Örgütü  Sağlıklı  Şehirler  Projesi kapsamında
Türkiye’de ilk defa  Şehir Sağlığı  Merkezi kurulmuştur. Bu merkezde gönüllülük esasıyla
yapılan çalışmalar sonunda Şehir Sağlığı Planı hazırlanmış, Dünya Sağlık Örgütünce uygun
ve uygulanabilir bulunarak Aydın’ımıza dünyada 56 kentin sahip olduğu SAĞLIKLI ŞEHİR
SERTİFİKASI verilmiştir.

Yine  Belediyemiz  bünyesinde  Avrupa  Birliği  Bilgilendirme,  Uyum  ve
Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Bu uygulamamızda Türkiye’deki birçok yerel yönetim
tarafından örnek alınarak benimsenmiştir.



İstediğimiz  ve  beklediğimiz  gibi  büyük  aşamalar  kat  ederek  her  anlamda  büyüyecek
Kentimizde Dünyadaki tüm çağdaş kentlerde olduğu gibi sadece bugün için değil en az 30 yıl
süreyle rahat rahat hizmet üretebilecek bir Alt Yapı oluşturuldu. 

Çağdaş, Katılımcı, Paylaşımcı, şeffaf yerel yönetim mantığımız Aydın’ın önünü dünya kenti
olmak yönünde açmıştır.

Bu  örneklerimiz  göz  önünde  bulundurularak  sahip  olduğumuz  tüm  yerel  kaynakların
(özellikle  jeotermal) yapılacak  yasal  düzenlemeler  ile  yerel  yönetimimize  devri  veya
bırakılması halinde Aydın olarak yine örnek olabilecek, ulusal ekonomimize katkı sağlayacak
çok sektörlü başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.


