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TARİHİN TURİZİMİN VE SANAYİNİN BULUŞTUĞU SİVEREK’E DOĞRU
Mübarek üç ayların manevi ikliminde ilçemiz
ve ülkemiz için tarihi bir öneme sahip genel seçimlere gidiyoruz. 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak milletvekili seçimleri ile ülkemizin önümüzdeki dönem geleceğini belirleyeceğiz.
Ak Parti hükümetleri ile cumhuriyet döneminin en köklü değişimlerini yaşayan ülkemizin, gelişmesi ve İslam coğrafyası başta olmak üzere
tüm dünyada güçlü, saygın ve merkez bir ülke olması için geleceğe dönük dev projelerle medeniyet yürüyüşünü devam ettirmek istiyoruz. Bizlerde bu genel seçimlerle tazeleyeceğimiz toplumsal desteğin verdiği yeni bir coşku ve enerjiyle bu kutlu yürüyüşü Siverek’imize taşımak inanç ve kararlılığındayız.
Seçim vaatlerimizde yer alan projelerimizi adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin günlük ihtiyaçları ile ilgili hizmetlerimizi devam ettirmeye çalışırken diğer yandan Fırat havzasından su getirme, organize sanayi bölgesi projesi, şehir içine sıkışmış kamuya ait TMO (ofis), karayolları ve askeri bölgenin Siverek’imize sosyal, kültürel ve yeşil alanlar olarak kazandırılması gibi çalışmalarımızı etkin bir şekilde tüm ilişki
ve imkânlarımızı kullanarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.
Özellikle temizlik hizmetlerinde, hem teknolojik yenilikleri uyguluyoruz hem de hizmet kalitemizi üst seviyeye çıkaracak programları yaşama geçiriyoruz. Haftalık periyotlarla ana caddelerin yıkanması, okul ve camilerin aylık olarak temizlenmesi, ekiplerin mahalle ve sokak bazında örgütlenmesi, temizlik personelinin eğitimden
geçmesi gibi yenilikçi uygulamaların tümü daha temiz bir Siverek için.
Önemli sorunlarımızdan biri olan yaz aylarında haşerelerle mücadelede de tüm hazırlıklarımızı tamamladık.
Ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek. Ayrıca parklarımıza, yeşil alanlarımıza
haşere tuzakları konularak bu alanda yeni yöntemleri uyguladık. İlaçlama hizmetlerimizi kırsal mahallerimize,
okul ve camilerimize ve talep edilen her yere ulaştırmayı çalışma prensibimiz olarak belirledik.
Daha yeşil bir Siverek temel şiarlarımızdan biridir. Yeni kamulaştırılan metroloji bölgesi gibi yerleri çoğaltarak, park ve yeşil alanları Siverek’imizin her tarafına yayacağız. Yeni imar bölgelerinde de bu duyarlılığımız
devam edecek. Tüm cadde ve refüjlerimiz yeşilin estetiği ile hayat bulmaya devam ediyor.
Siverek’imiz temizliği ve yeşili ile geleceğin tarih, turizm ve sanayi alanındaki dev projelerini karşılayacak.
Siverek’imizin jeopolitik anlamda önemli bir açılım sağlayacak olan Nissibi köprüsünün açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katılımı ile gerçekleştirdik. Bu köprünün açılması ile Siverek, DiyarbakırŞanlıurfa- Adıyaman üçgeninin merkezinde yer alan, stratejik olarak kilit öneme sahip bir ilçe konumuna gelecek. Ayrıca kuzeyde Malatya ile beraber her alandaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatacaktır.
Yol medeniyettir desturu ile Siverek’in altyapısını bu yeni döneme hazırlıyoruz. Siverek tarihinde görülmemiş ölçeklerde tüm kırsal mahallelerimizde (köylerimizde) yol yapım çalışmalarını başlattık. Allah’ın izniyle yolu
olmayan kırsal mahallemiz kalmayacak.
Değerli hemşerilerim, bu kutlu medeniyet yürüyüşümüze büyük bir inançla, Siverek’in güçlü, saygın yarınlarını inşa etmek için devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz mübarek üç aylar vesilesiyle bizlerden dualarınızı
eksik etmemenizi diliyorum. Gelecek olan ramazan ayınızı bu vesile ile en kalbi duygularla tebrik ediyorum.

Av. Resul YILMAZ
Siverek Belediye Başkanı
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PAZAR KAHVALTILARI
DEVAM EDİYOR

Pazar Kahvaltılarında STK Temsilcileri ve Halk ile Buluşmalarımız Devam Ediyor
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz’ın Pazar Toplantılarında STK temselcileri Muhtarlar ve halkla buluşmaya
devam ediyor. Yılmaz; ‘’Kentimizin sorunları Hizmetimizden ziyade bizim vicdani sorunlarımız olmalıdır.’’
Belediye Başkanı Avukat Resul Yılmaz başlattığı her ayın ilk Pazar kahvaltısında, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Paşa Konağı Sosyal Tesislerinde düzenlenen Pazar kahvaltısı Belediye Başkanı Resul Yılmaz Başkanlığında yapıldı.Totoplantıya belediye başkan yardımcıları Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Muhtarlar, Birim Amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan kahvaltının ardından katılımcılara belediyenin yaptığı bir aylık çalışmalar slâyt şeklinde sunumu yapıldı,
katılımcıların sorunlarını tek tek dinleyen Belediye Başkanı Resul Yılmaz ilçede bulunan ve toplantıda bizlere aktarılan Mahallelerimizde aydınlatma, kanalisazyon, çevre düzenleme ve şehir içerisinde kalan Şanlıurfa Siverek karayolu gibi ciddi bir sorunun takipçisi olacaklarını çözümü için belediye düşen neyse yerine getirmeye çalışacaklarını
belirterek şunları kaydetti.’’Herkesin bildiği gibi belediye olarak tüm mahallelerimizin sorunlarını ekibimle birlikte
çözmeye çalışıyoruz, geçtiğimiz gün yeni Hastane yolunda yaşanan kaza bizleri olduğu gibi tüm toplumu derinden
üzdü, ancak belediye olarak daha önce bu yol için ciddi adımlar attık, sonuçlarını ve sorunları ilettik, bizim elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız, bu bizim hizmetlerimizden ziyade herkesin vicdani sorunu olmalıdır, ilerleyen
günlerde bu yönde yetkililerle görüşmelerimiz olacak, bunu da halkımızla paylaşacağım, her hangi bir sonuç elde
edemezsek, bende belediye olarak halkımın yanında olacağımı bilmenizi isterim, başta da ilettiğim gibi bu sorun
bizim vicdani sorunlarımız içerisinde yer almalıdır, sorunların çözüm noktasında insanlarımızın zarar görmemesini
hiçbir insanımızın burnunun dahi kanamasını istemiyoruz’’
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Belediye Başkanımız Resul Yılmaz 1 Mayıs İşçi Bayramında İşçilerle Birlikte Halay Çekti
Tüm Dünyada 1 Mayıs Dünya emek ve dayanışma günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Belediye Başkanımız
Resul Yılmaz, Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, Belediye Başkan
yardımcılarıyla birlikte Belediye İşçi hanında düzenlenen yemekli toplantıda Milletvekilimiz, Milletvekili adayımız
ile birlikte işçilerle yemek yiyip birlikte halay çektiler.

Belediye Başkanı Yılmaz işçilere hitaben yaptığı konuşmada emeğe ve alın terine saygılı bir yönetim olduklarını
hatırlatarak şunları kaydetti: “Bende sizin gibi yoksul işçi bir ailenin çocuğuyum alın teriyle ve emeğiyle yaşayan insanların halinden en iyi ben anlarım sizlerin kazancız ananızın ak sütü kadar helaldir. İmkânlarımızı da zorlayarak
emeğinizin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Biliyorum aldığınız ücret yeterli değil, daha iyi bir ücret almanız için çalışmalarımız sürüyor. Hepinizin işçi Bayramınızı ayrı ayrı tebrik ediyor başarılar diliyorum.”

Hukukçu Belediye Başkanı Avukatlar Gününü Kutladı
Başkan Yılmaz: “Yaşadığımız dünyada adalet insan yaşamı
için su kadar yaşamsal değer taşır.”
Kentimizin Hukukçu Belediye Başkanı Resul Yılmaz 5
Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında
adaletin yaşamsal önemine değindi.
Komisyon Başkanı Urtekin, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Toplantıda şehir imarında yaşanan sıkıntılar ve şehirde inşaat alanında faaliyet gösteren firmaların
sorunları dinlenildiğini daha sağlıklı bir kentleşme açısından verimli bir toplantı oldu. Bu türden toplantıları, katılımcı belediyecilik ve hemşerilik bilincinin ve hukukunun gelişmesi açısından da ayrıca önemsiyor ve bu türden toplantılara devam ececeğiz.”
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MAHALLE TOPLANTILARIMIZ
DEVAM EDİYOR

Başkanımız ve Belediye Yöneticileri Mahalle Toplantılarında Halkla Buluşuyor
Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz Dicle mahallesinde devam eden çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Yılmaz ile Başkan vekili Hamdi Hatipoğlu’nu muhtar ve mahalle sakinleri karşıladı.
Bir süre mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Yılmaz, mahallelinin istek ve taleplerini dinleyerek not
aldı. Mahallede yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Yılmaz’a teşekkür eden muhtar Bilgen ve mahalle sakinleri çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Şair İbrahim Rafet Mahalle Toplantısı Yapıldı
Belediye Başkanı Resul Yılmaz halkla buluşma toplantıları kapsamında düzenlediği mahalle toplantıları kapsamında Şair İbrahim Rafet Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahalle Muhtarı İzzet Koyuncu ile Mahalle sakinleri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Yılmaz
mahalle halkıyla sohbet etti istek ve taleplerini dinledi.
Mahalle Muhtarı İzzet Koyuncu Mahallerinde bayanlar için devam eden Ku’ran kursuna destek istedi, Mahallede bulunan yeşil alanın yeniden düzenlenip vatandaşların hizmetine sunulmasını talep
etti. Başkan Yılmaz mahalle halkının taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi talimatını verdi.
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Hayriye Mahallesi Toplantısına Katılım Yüksekti
Mahalle toplantıları kapsamında Hayriye mahallesine sakinlerini ziyaret edip vatandaşlarla sohbet eden
Belediye Başkanı Yılmaz’ı muhtar Esat Karavar ve mahalle sakinleri karşıladı. Muhtarlık bürosunda bekleyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Yılmaz
sık sık not alarak sorunların çözümü için daire müdürlerine ‘sorunları çözün’ talimatı verdi.
“Birlikte yürüyoruz güzel günlere” sloganıyla katılımcı belediyeciliğin önemine gittiği her yerde vurgulayan belediye başkanımız Resul Yılmaz tarafından ilçede ilk kez başlatılan ‘Mahalle Toplantıları’ devam ediyor. Her hafta Perşembe ve Cuma günleri mahalle muhtarı ile mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretiyor.
Başkanımız Resul Yılmaz’ın Mahalle Gezileri Kapsamında Ofis Mahallesi Sakinleriyle Buluştu
Başkan Yılmaz “Birinin derdi hepimizin derdidir”
Başkan Yılmaz Başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle ofis mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediye Başkanı Yılmaz Belediye Başkan Yardımcıları ile daire amirleriyle birlikte Ofis Mahallesine giderek Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelip mahallenin sorunlarını dinledi.

Ofis mahallesinde alt ve üst yapı sorunlarının bulunmadığını belirten vatandaşlar mahallerinde ki yeşil alanların sayısını artırılmasını istediler.
Başkan Yılmaz kentin daha çok yeşil alanlara ve ağaçlandırmaya ihtiyacının olduğunu bu ihtiyacı karşılamak
için çalışmalarına devam ediyoruz.

Yılmaz, Hacıömer Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi.
Kentimiz Belediye Başkanı Resul Yılmaz mahalle toplantılarına devam ediyor. Her hafta iki mahalle muhtarlığını ziyaret ederek, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Resul Yılmaz mahalle toplantıları kapsamında beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ile daire müdürleriyle Hacıömer Mahallesine giderek Mahalle Muhtarı Muzaffer Pıçak ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle mahalle sorunlarıyla ilgili sohbet eden Başkan Yılmaz, kenti halkla
beraber idare etmek kentin sorunlarına birlikte sahip
çıkıp çözümü birlikte bulmanın önemine hep inandıklarını söyledi.
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HALKIN BAŞKANI
HALKLA BİRLİKTE

Başkan Yılmaz: “En Mutlu Anlarım Vatandaşlarla Olduğum Anlardır”
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz kentimiz Ofis mahallesinde bulunan Cumartesi semt pazarını dolaşıp vatandaşlarla ve pazar esnafıyla sohbet etti.

Belediye Başkanı Yılmaz, esnafların kapalı semt pazarı talepleri üzerine yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Belediyecilik hizmet anlayışımız gereği yapılacak kapalı semt pazarlarının yapımından önce mutlaka pazar esnaflarının
görüşü alınarak onların istem ve talepleri dikkate alınarak yapılacak. Esnafımız ve vatandaşımız için en iyisi neyse
onu yapacağız. Kapalı semt pazarı çalışmalarımız devam ediyor”

Pazar esnafı Belediye Başkanı Resul Yılmaz’a, yakın ilgisinden ve sorunlara sahip çıkmasında ki öz güveninden
dolayı teşekkür ettiler.
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Siverek Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde
Başkan Yılmaz, Seyfioğlu caddesi esnaflarını ziyaret etti. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz kırsal
mahalleleri ziyaretlerinin ardından ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yılmaz beraberinde bazı daire müdürleriyle birlikte ilçenin en işlek caddelerinden biri
olan Seyfioğlu caddesine giderek esnafları ziyaret etti. Cadde esnafıyla tek tek tokalaşan Yılmaz, hayırlı işler
diledi. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği Belediye Başkanı vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini not aldı.
İlgili birim amirlerine talimat veren Yılmaz, sorunların bir an önce çözülmesini istedi.

Başkan Yılmaz Hafta Sonunu Esnaflarla Geçirdi
Belediye Başkanı Yılmaz, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Kentimiz Belediye Başkanı Resul Yılmaz esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bilgilendirme toplantılarıyla
farklı kesimlerle sık sık bir araya gelen Başkan Yılmaz, hafta sonunda Yusuf Sami, Cumhuriyet, Hürriyet
Caddesi ile Kemaliye caddesi (Şeytan Küçesi) esnafı ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler
dileyen Başkan Yılmaz, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi.
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EMEĞE DEĞER VEREN
BAŞKANIMIZ İŞÇİLERLERİMİZLE
BİR ARAYA GELDİ
Sabahın Erken Saatlerinde Başkanımız Temizlik İşçileriye Buluştu
Her sabah erken uyanıp esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanımız Yılmaz ziyaretleri kapsamında
sabah saat 06.00’da Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizle sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Yılmaz hiçbir işçinin emeğinin boşa gitmeyeceğini, işine aşına saygı duyan işçilerin her zaman yanında olduğunu belirti.

Halkla Esnafla Birlikte Olmak Onların Derdini Dert Bilmek Erdemdir
Belediye Başkanımız canlı hayvan pazarı esnafını ziyaret etti. Belediye Başkanımız göreve geldiği günden itibaren
halkla birlikte olmayı dertlerini dinleyip sorunlarına birlikte çözüm bulmayı ilke edinen Başkanımız Yılmaz, ilçenin
Fırat mahallesinde bulunan canlı hayvan pazarına giderek burada esnafla bir araya geldi.
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Belediye Başkanımız Resul Yılmaz 23 Nisan’da Çocukları Kabul Ederek Bayramlarını Kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanımız gelecekte makam sahibi olacak çocuklara Belediye Başkanlık makamını devir etti. Belediye Başkanımız Resul Yılmaz makam koltuğunu Karkoyun Ortaokul 8. Sınıf öğrencisi Erdoğan Ezel’e bıraktı.
Küçük Belediye Başkanı, okuluna oturma banklarını istedi, okul civarında ki temizliğin artırılmasını isteyerek kendisini ziyarete gelen öğrenci arkadaşlarına Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın verdiği hediyeleri dağıttı.

Azadi Gurubundan Belediye Başkanımızı Resul Yılmaza Ziyaret

Kentimizde çeşitli siyasi ve kültürel çalışmalarıyla bilinen Azadi gurubu üyeleri Belediye Başkanımız Resul
Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Azadi Gurubunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yılmaz gurup üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Azadi Gurubu Üyesi Osman İzol Belediye Başkanı Yılmaz’a çalışmalarında başarı dilediklerini ileterek,
Kürtçe bir dergi ile Kürtçe Kuran-ı Kerim hediye etti.
Belediye Başkanımız, SGK Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Kentte en iyi hizmetin yolu kurumsal diyalogdur. Belediye Başkanımız Resul Yılmaz, göreve geldiği günden itibaren kurumlar arası diyalog ve iş birliğine önem verdi. Başkan Yılmaz ve beraberinkiler yeni göreve
başlayan Siverek SGK Müdürlüğüne atanan Ramazan Akaray’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

siverekbeltr
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SİVEREK BELEDİYESİNDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
SEVİNCİ
İşçi Ücretlerine % 15 Zam Yapıldı
Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan 127 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Hizmet İş sendikası ile Siverek Belediyemiz arasında süren toplu iş görüşmeleri sonucunda işçi ücretlerine % 15 artış yapıldı.
Sözleşmeyi Belediye Başkanımız Resul Yılmaz adına Başkan Yardımcımız Baydilli” emekten yana bir yönetim
oldukların imkânlarımızı zorlayarak işçi kardeşlerimizin ücretlerinde iyi bir artış sağladık keşke imkânlarımız el verseydi daha çok ücret artışı yapsaydık. İşçi arkadaşlarımızdan tek dileğimiz işlerine dikkat edip aldığı ücretleri hak etmeleridir”

Hizmet iş Sendikası toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde gösterdikleri anlayış ve iyi niyetten dolayı Belediye
Başkanı Resul Yılmaz ile Başkan yardımcısı Hasan Baydilli’ye birer plaket takdim ettiler.
Halkın Adamı Olmak Sözle Değil
Marifet Siverek’i Siverek’in asıl sahibi olan halkla birlikte yönetmektir. Belediye Başkanımızın tüm çabası daha
güzel ve yaşanabilir bir Siverek Belediye Başkanımız Resul Yılmaz yağmur tatil demeden vatandaşlarla iç içe Kentimiz belediye Başkanını halkımız tarafından takdir edilen en güzel yanlarından biri halkın içinde olmayı sevmesidir.
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Belediye Başkanımız, Personellerimiz Ve Aile Fertlerinin Katıldığı Yemeğe Eşiyle Birlikte Katıldı
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Kültür ve Sosyal işler müdürlüğü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine eşiyle birlikte katılıp tek tek masaları dolaşıp personelleri ve aileleriyle sohbet etti.
Belediye Başkanımız Yılmaz Dayanışma yemeğin de personele hitaben yaptığı konuşmada personellerine sabırlı ve anlayışlı olmalarından ötürü teşekkür ederek şunları kaydetti” Ben tek başıma bir anlam ifade etmiyorum
ancak biz birlikte bir anlam ifade edip halkın sorunlarına çözüm bulabiliriz. Belediye yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren benim ve sizlerin özel yaşamımın olmadığını daha iyi anladım tüm zamanımızı halkımıza ayırdık ne
benim bede sizin özel yaşamınız kaldı. Belediyecilik 7/ 24 halka hizmet demektir bizde mesai saati yoktur her saat
vatandaşın hizmetinde ve emrindeyiz, dayanışma yemeğimize katıldığınız için her birinize aile fertlerinize teşekkür ediyorum.” Dayanışma yemeğinde Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü halk müziği topluluğu
birbirinden güzel eserler seslendirdi, belediye çalışanları birlikte halay çekip gönüllerince eğlendiler.

Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın 3 Aylar Mesajı Çok Dilli Yayınlandı
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz üç ayların başlamasıyla ilgili bir mesaj yayımlayarak vatandaşların üç aylarını
tebrik etti. Başkan Yılmaz çok dilli yayınladığı mesajında; “Yaşam hızla akıp gidiyor. Zaman sermayemizi en kazançlı kullanabileceğimiz yeni bir rahmet mevsimine hep beraber ulaştık. Mübarek kılınmış üç ayların ilki olan
Recep ayının manevi iklimi tüm İslam alemini kuşatmaya başladı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz ’in
kutlu doğum etkinliklerinin hala devam ettiği günlerle üç ayları karşılamamız, hamd edilmesi gereken ayrı bir lütuftur.
İdeal insan olmanın en zirve örnekliğini bizlere yaşantısıyla miras bırakmış peygamberimizi en iyi idrak etmenin
manevi ikliminin üç aylarla bir kat daha arttığını hissediyoruz. O’nun ahlakı Kuran’dı diyerek bize Resulallah’ın
örnek kişiliğinin Kuran’dan beslendiği hatırlatılıyordu. Aynı zamanda bir Kuran mevsimi olan üç ayların, en çok ihtiyacımız olan O güzide örnekliği anlamada ve yaşamımıza yansıtmada rehberlik etmesini diliyor. Bu rahmet günlerinin tüm İslam alemine ve halkımıza barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.

Hemd bıbe em giyîhan mehên demsal a be berket û bi rahmêt. jiyan bılez dıherıke.Dî destpêk a sê mehên
piroz, meh â Receb ê hemû maneviyat â xwe cihan â islamê dorpêç dike.
Dı berdewam â bernameyên sê mehên piroz de Rebbê Alemê pexembêrê me (a.s) Hz.Muhammed ra hêmd
bibê. Dı van sê mehên piroz de jiyan â pexember ê me jı bo mirovahiyê minakek bê hemqa yê Exlaq ê wi Quran bû
dı Quran ê de ji wisa nişan â mirovahiyê dıdan.Dı demsal â sê mehên dê ev mirovê be hemqa Resûle xwedê jı her
kesira dibê rêber. Ev rojên bi rahmêt jı bo gelê islamê bibe wesileya bratî,aşiti a aramiyê.
siverekbeltr
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Belediye Başkanımız Resul Yılmaza Plaket Takdim Edildi
Başkan Yılmaz; “Paylaşmak kardeşliktir, kimsesizlerin kimi olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”
İnsan Hak ve Hürriyetler insani Yardım Vakfı (İHH) ile Siverek Yardımlaşma Derneği (SİYAR-DER)’in ortaklaşa düzenlediği Siverek yetimlerle buluşma programında onlarca yetim bir araya gelip gönüllerince eğlendiler. Özel bir düğün salonunda düzenlenen Yetim buluşması programında aralarında Siverek Belediye Başkanımız Resul Yılmaz’da bulunduğu 13 hayırsevere plaket verildi.

Belediye Başkanı Resul Yılmaz, paletten dolayı dernek yetkililerine teşekkür ederek; “belediye olarak her
zaman yetim ve yoksul kardeşlerimizle birlikte olacağız onlar bizim birer parçamızdır.” Programdan çıkışında
bazı çocuklar Belediye Başkanımızla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siverek Belediye Başkanını Çanakkale Mesajı
Belediye Başkanı Yılmaz Yayımladığı Mesajda işgalci güçlere karşı mazlum halkların uyanış destanı olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi. “Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin hür yaşama aşkı uğruna tüm varlığıyla destan yazan bir milletin uyanış ve özgürlük tarihidir.
Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, her türlü zorluğa karşı göğüs gererek, kanı, canı
pahasına mücadele vererek, vatan topraklarına sahip çıkmasıdır. Bu özelliğiyle yaşadığı coğrafyada barış ve huzurun teminatı olmuş, hem de diğer mazlum milletlerin umudu olmuştur. Çanakkale’nin, her türlü sıkıntılar
içindeki bir milletin, birlik beraberlik ve ümmet aşkıyla çağın en güçlü devletlere ve onun canavara dönüşen silahlarına karşı koyması ve dayanmasının gerçek bir Destandır. Çanakkale Zaferi toprakları işgal edilmiş birliği
zedelenmiş diğer milletlerinde emperyalizme karşı kendi coğrafyasında yakılan özgürlük meşalesidir. Bu
duygu ve düşüncelerle Çanakkale zaferinin 100. yılında tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum ruhları şad olsun”
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HERŞEY
DAHA TEMİZ VE
YEŞİL BİR SİVEREK
İÇİN
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KENTİMİZİN TEMİZLİĞİ
ÖNCELİĞİMİZDİR

Sorunsuz Bir Yaz İçin İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor
Vatandaşlarımızın sorunsuz bir yaz geçirmeleri için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Kentimizde bulunan kanal, drenaj ve bodrum ilaçlaması devam ediyor. Belediyemiz Çevre ve Koruma Müdürlüğü İlçede bulunan kanal, drenaj ve bodrum ilaçlama çalışmaları başladı.
Çevre ve Koruma Müdürlüğü’müz sıcak günler başlamadan yazın sıcak günleri hesaplanarak haşerelerle
mücadeleyi kış aylarından itibaren başlattı.
Haşere ile mücadelede kapsamında ilk etapta tüm kapalı kanal, drenajlar ile mahallelerimizde bulunan binaların bodrum katları ilaçlama çalışması yaz boyunca devam ettirilecektir. Çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından günlük olarak mahalle mahalle gezilerek devam ediyor, yaz uygulaması kapsamında kargır evler, hayvan
barınakları (ahır), bataklıklar ve çöp alanları ilaçlama çalışmalarımız devam edecektir’’

Her Şey Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Siverek İçin
Çevre Şehircilik Bakanlığından Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ne hibe olarak
gönderilen 50.000 TL ile110 adet 770 litrelik çöp konteyrını alımı yapılmıştır. Konteynırlar ilçe merkezin de
ihtiyaç bulunan yerlere yerleştirildi.
Vatandaşlarımızın sorusuz bir yaz ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla temizlik işler müdürlüğümüz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.
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Belediyemiz Yaşam Hakkına Saygılıdır
Her canlı bizim için yaranın emanetidir. Son günlerde bazı çevrelerce sıkça gündeme getirilen sokak köpekleriyle ilgili Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğü bu konuda vatandaşlarımızın merakını gidermek yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme
açıklamasında bulundu.
Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanı yine doğal ortamlardır.
Belediyenin görevi aşılaması ve kısırlaştırılması yapılmamış sokak
köpeklerini toplayıp tedavilerini yapmak, aşılarını tamamlamak ve
kısırlaştırma işlemini yapmaktır.
Bu süreç tamamlandıktan sonra sokak hayvanları tekrar doğal ortamlarına salınmalıdır. Merkezdeki ve
köylerimizdeki vatandaşları bu konuda bilgilendirmek isteriz. Aksi takdirde binlerce sokak hayvanına bakmak, büyük bütçe ve personel ister.
Son günlerde ilçemizde 'Belediye Sokak Hayvanlarını Toplayıp Öldürüyor' şeklinde spekülatif haberler yapılmaktadır. Belediyemizin böyle bir uygulaması olmadığını belirtmek isteriz.
2014 Mart Yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir yasası ile barınaklarımızın kontrolü ve genel ihtiyaçları
Büyükşehir belediyesine geçmiştir. Buna rağmen kendi imkânlarımızla barınak ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Veteriner hekimimiz hafta sonu da dâhil olmak üzere barınakta hizmet vermeye
devam etmektedir.
Bugün bile yaşlı, sakat, kısacası tek başına yaşamını idame ettiremeyen sokak hayvanlarımız barınakta
kontrol altına alınmaktadır, orada bakımlarına devam edilmektedir.
Vatandaşlarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini diler, tüm vatandaşlarımıza sokak hayvanları için
gösterdiği sağduyuya gönülden teşekkür ederiz.

Belediyemiz Çevre Mühendisliğinden Yeni Bağ Alanları Yapmak İsteyenlere Destek
Çevre mühendisliği alternatif çiftçilik yapmak isteyene ücretsiz asma fidesi verecek. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü altı yıl önce ilçenin Viranşehir karayolu üzerinde bulunan belediye fidanlık alanında alternatif çiftçiliği özendirmek amacıyla 16 dönümlük alanı bağ olarak tahsis etmişti.
Belediye Çevre Mühendisliği bağa alnında budama işlemi yaparak yeni asma filizleri elde etti. İlçede alternatif tarım adına bağcılık yapmak isteyenlere ücretsiz fidan verileceğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlülüğü; “Asma, dünyada kültüre alınan en eski meyveli bitki türlerinden biridir.”
Önemli bir protein, karbonhidrat, mineral ve vitamin kaynağı olan üzümün, özellikle gelişmemiş ülkelerde sağlıklı yaşamın bilincinin artmasıyla, gelecek yıllarda dünya gıda pazarında daha büyük paylara sahip olacağı bilinmektedir. Asma çok yıllık bir bitki olup, ekonomik bakım şartlarına göre değişmekle beraber 40–50 yıl
civarındadır. Bu derece uzun verim yaşına sahip olan asmanın Siverek ilçemizde de önemini vurgulamak amacıyla belediye bünyesinde kurula bağın bakım ve budama çalışmalarından elde ettiğimiz fidanları talepte bulunan vatandaşlarımıza ücretsiz vereceğiz”

siverekbeltr
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TEMİZ BİR KENT İÇİN
İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Yabani Otlara Karşı Mezarlık İlaçlanma Çalışması Devam Ediyor
Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçemizde bulunan mezarlıklarında çevre temizliği ve yabani otlara karşı ilaçlama yapıldı.
Toplumumuzda ayrı bir önemi olan Kabir ziyaretlerinin temiz bir ortamda yapılması amacıyla Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle çalışmalara devam ediyoruz mezarlıklarda ki temizlik ve
ağaçlandırma çalışmalarımız dönüşümlü olarak devam edecek.

Çevre Kirliliğine Karşı Duyarlı Olalım Duraklarımıza El İlanı ve Afiş Asarak Kirletmeyelim
İlçemizde bulunan şehir içi yolcu duraklarının rast gele afiş, film ilanları, reklâm ilanlarının yapıştırılarak çevre
kirliliği oluşturmaktadır. Çevre ve koruma müdürlüğümüz ile zabıta ekiplerimizin iş birliğiyle şehir içi yolcu durakları temizlenmiş, bu konuda ilgili vatandaşlar uyarılmış bundan sonra duraklara ilan ve afiş yapıştıran vatandaşlar ve
firmalar hakkında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatılacak bu konuda tüm Siverek halkının duyarlı
davranıp çevremizin temiz tutulması konusunda görevlilere yardımcı olması kentimizin temizliği katkı sunacaktır.
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Yeşil Alanlarımızda İtalyan Esintisi
‘Severek Daha Yeşil Bir Siverek’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.
Adnan Menderes Bulvarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının ardından belediye ekipleri ilçenin en büyük bulvarlarından olan Atatürk Bulvarı ile Alay yolu orta refüjlerinde İtalya’dan ithal edildiği belirtilen 300 Tijli Manolya,
Tijli Alev ile Tijli Süs Kirazı ağaçlarının dikimine başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:“İlçemizde bulunan beton refüjlerin bir kısmını iş makineleriyle kırarak dışarıdan ithal ettiğimiz yaklaşık 300 Tijli Manolya, Tijli Alev ve Tijli Süs Kirazı ağacının
dikimine başladık. Amacımız daha çağdaş ve yeşil bir Siverek oluşturmaktır. İlçemizi yaz aylarına daha yeşil olarak
hazırlamak amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Bulvarlarımız Daha Yeşil, Kentimiz Daha Güzel Olacak
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz kentimizi daha yeşil ve yaşanabilir bir kent yapmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz kentimizin cadde ve bulvarında refüjleri yenileme ağaçlandırma çalışması
kapsamında Adnan Menderes Bulvarında yaptığı çalışmaları belediye Başkanımız ile misafir belediye başkanlarımız
birlikte gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

siverekbeltr
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YEŞİLİN ESTETİKLE
BULUŞTUĞU MEKANLAR
OLUŞTURUYORUZ
Üçgen Park Yenileniyor

İlçemizin en eski parklarından olan Üçgen Parkı’nın modern bir mimari ile yenilenmesi için çalışmalar başladı.
Gençlerimiz ve ailelerimiz için hizmet verecek olan Üçgen Parkı yeni modern görünümüne yaz mevsimi bitmeden
kavuşturulması planlanıyor.

Bir Şehrin Kimliği Temizliği ve Yeşilliğidir
Belediyemiz Şanlıurfa Siverek karayolunda çevre düzenleme çalışması başlattı. Belediye 5 kilometre uzunluğunda ki refüjlere 30 bin metre kare alanda çimlendirme yapacak. Kentimiz belediyesi temiz ve çağdaş bir şehirde
vatandaşların yaşamlarını sürdürmesi amacıyla kenttin birçok alanında yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına
devam ediyor.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa Siverek karayolu üzerinde bulunan 5 Km refüj ve kavşaklarda yenileme çalışmasını başlattı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi “ Bir kenttin temiz ve sağlıklı olması çevre düzeninin güzelleştirilip sağlıklı hale getirmek gerekiyor eski devlet hastanesinden Selimpınar mahallesine
kadar olan 5 kilometre uzunluğunda ki refüjlerde yeniden çimleme yapılacak kavşaklarda yeniden düzenlenecek 2
Km uzunluğunda bordur taşı döşemesi yapılacak kavşaklara süs bitkileri ile bazı süs ağaçları dikilecek, daha güzel
sağlıklı ve çağdaş bir kent için çalışmalarımız devam ediyor”
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“Severek Daha Yeşil Bir Siverek” Kampanyası Devam Ediyor
Ağaç kampanyası meyvelerini vermeye başladı. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir
yıl boyunca devam ettirilecek olan “Severek daha yeşil bir Siverek” ağaçlandırma kampanyası kapsamında ilçemizde yüzlerce ağaç toprakla buluşuyor.

Yüreği temiz vatandaşlarımıza temiz bol oksijenli bir hava kazandırmak bizim için görevlerin en güzelidir.
Betonları kırarak yerine ağaç dikmeye devam ediyoruz.

İlçemiz Yeni Piknik Alanlarına Kavuşuyor
Belediye çamlığı piknik ve mesire alanı olarak düzenleniyor. Belediyemiz vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek ilçenin Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan olimpik havuzunda bulunduğu belediye çamlığı olarak bilenen yaklaşık 20 dönümlük alanı piknik ve mesire alanı olarak düzenleyip halkın hizmetine sunacak.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan yardımcısı Murat Eyliyen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “Halkın mesire ve piknik alan talebini karşılamak amacıyla Belediye Başkanı Avukat Resul Yılmaz’ın talimatlarıyla yaklaşık 20 bin dönümlük alanda çalışma başlattık. Belediye çamlık alanını zemin çalışmasını yaptık. Çevrede bulunan belediyemize ait alanları yeşil alan yapacağız. Çalışmalar devam ediyor”

siverekbeltr
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YEŞİL ALANLARDA
PEYZAJ UYGULAMALARI
İLKLERLE BULUŞUYOR
Ofis Caddesinde Refüj Yenileme Çalışması Refüjler Sil Baştan Yenileniyor
Kentimiz Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü çalışmaları kapsamında kentin çehresi yeniden değişiyor. Belediye Başkanımız çalışmaları yakından takip edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların istem ve
taleplerini Dikkate alan Belediye Yönetimi vatandaşların görmek istediği temiz ve yeşil kent oluşturulması çabaları kapsamında kentin birçok alanında bulunan parklarda ve orta refüjlerde yenileme çalışmalarına devam
ediyor.

Her Parkımıza Bir Sondaj Vurarak İsrafı Önledik
52 parkımızda sondajla kuyu açarak Şehir Şebekesiyle sulamaya son verdik. Kentimiz Belediyesi daha
önce içme suyu şebekesiyle sulanan parklarda kullanılan içme suyu israfını önlemek yaz aylarında yaşanan susuzluğu en az düzeye indirmek amacıyla kentimizin muhtelif alanlarında bulunan 52 parkta sondaj çalışması yapılarak her park kendi kuyu suyuyla sulanmaya başladı.
Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın talimatıyla yapılan her yeni parkın önce sondajı ardından parkın inşası yapılacak
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Kurum Ayrımı Yapmadan Yeşil Alanları İyileştiriyoruz
Kurumların bahçe düzenleme çalışması yapılıyor
Kentimiz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe düzenlemesini yaparak kenttin estetiğine katkı sunmaya devam ediyor.

Kurumların bahçe düzenleme çalışması yapılıyor
Kentimiz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe düzenlemesini yaparak kenttin estetiğine katkı sunmaya devam ediyor.

Yeşil Bir Kent Bilincini Çocuklarımızla İnşa Ediyoruz
Çocuklarımıza için yaşanabilir alanlar bırakmak boynumuzun borcudur. Çocuklarımızla, öğretmenlerimizle, vatandaşlarımızla binlerce ağaç kökünü toprakla kavuşturduk. Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ilçede bağlatılan “Severek daha yeşil bir Siverek” ağaç kampanyası devam ederken kampanya kapsamında ilçeye 60 Km uzakta bulunan Verimli Mahallesinde ki ilk ve ortaokulun bahçesinde öğrenciler ve öğretmenler yüzlerce ağacı okulun bahçesine dikerek yaşanabilir bir alanı oluşturmak adına ilk can suyunu hep
beraber ağaçlara verdiler.

Vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler. “Gerçekten bir kenti sevmenin yolu o kentin geleceği olan çocuklara daha iyi ve sağlıklı yaşam alanları
oluşturarak olur, Siverek Belediyesinin bu çabasını görüyor emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

siverekbeltr
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BİNLERCE AĞAÇ
ÜCRETSİZ DAĞITILDI
Siverek’in Her Karış Toprağını Ağaçla Buluşturuyoruz
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz kırsal alanda ki ağaç sayısını artırmak çocuklara ağaç sevgisini aşılandırmak amacıyla onlarca kilometre uzakta bulunan köy okullarımızın bahçelerine ve isteyen vatandaşlara ağaçları evlerine kadar götürüp teslim ederek ağaç sayısını artırmayı hedefliyor.
Yoğun çalışmalarımız devam ediyor hedefimiz yeşil bir Siverek hedefidir. Bu hedefe ulaşmak adına çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz.

Yeşil Alanlar Kentlerin Nefes Aldığı Doğal Pencerelerdir
Eski parkları yeniden yaşam alanlarına dönüştürme çalışmalarımız devam ediyor. Önceki yıllarda yapılan,
zaman içinde tahrip olan adete viraneye dönen halkımızın nefes aldığı doğal pencereler olan eski parklarımızı modern projeler hazırlayarak halkın her kesiminin faydalanacağı, dinlenip günün yaşamsal yorgunluğun atabileceği,
yaşam alanlarına dönüştürüyoruz.
Dicle mahallesinde bulunan Usta İbrahim parkın yaşam alanlarına dönüştürme çalışmalarımız başladı.
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Betonlaşan Kente Nefes Aldırmaya Çalışıyoruz
Yeni yeşil alanlar için istimlâk çalışmalarımız onbir evin istimlâkini gerçekleştirdik. Yeni yeşil alan için metroloji
binasını arka kısmında bulunan onbir evin istimlâk çalışmasını tamamladık.
Yeşil alanlar kentlerin akciğeridir şiarıyla yeni yeşil alanlar oluşturmak vatandaşlarımızın dinlenip, çocuklarımızın eğleneceği yeni bir yeşil alan için metroloji binasının arkasında bulunan onbir evin istimlâkini gerçekleştirerek
toplamda 1820 metre kare alan halkımıza kazandırdık.
Önümüzde ki günlerde istimlak işlemi biten alanda yeni park çalışmasına başlanılacak.

Temizlikte Yeni Dönem Başladı
Yeni şehir mahallesinde caddeler sokaklar ve parklar temizlendi. Kentimiz belediyesi temizlik işleri
müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte elaman ve araç sayısını artırarak ilçenin genel temizliğine dört koldan
artırarak devam ediyor.

Temizlik çalışmalarında yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Temizlik İşleri Müdürü Metin
Çokzaman yaptığı açıklamada şunları kaydetti. “Belediye Başkanımız temizliğe önem veriyor araç ve
personel sayımız artırıldı kentimizde temiz, sağlıklı sorunsuz bir yaz geçirilmesi amacıyla gece ve gündüz
demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz”

siverekbeltr
siverekbld

25

SİVEREK BELEDİYESİNDEN
“BAHAR TEMİZLİĞİ”
Havaların Isınmasıyla Cadde Ve Kaldırımlar Yıkanarak Temizlendi
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bahar ayının başlaması ve havaların ısınmasıyla kentimizde bulunan
muhtelif caddeler ve kaldırımlar basınçlı suyla yıkanarak temizlendi.

Belediye temizlik işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada şunları kaydetti. “Bilindiği gibi sıcak havalar
başladı. Kentimizin temiz ve insanlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamların sürümeleri amacıyla çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bahar ve yaz aylarında özellikle temiz bir çevre için yoğun bir çalışma içindeyiz.
Bahar ve yaz ayları boyunca zaman zaman ilçemizde ki cadde ve kaldırımların yıkanarak temizlenme işlemine
devam edeceğiz.”

Belediye Başkanlarından İşçilere “Tatlı” Ziyaret
Büyükşehir belediye Başkanı Güvenç ile Siverek belediye Başkanı Yılmaz kar temizliği yapan işçilere baklava ikramında bulundular.
Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç ile kentimiz Belediye Başkanı Resul Yılmaz kar temizliği
yapan belediye işçilerini ziyaret ederek iki başkan elleriyle işçilere baklava ikram etti.
Büyükşehir Belediye Başkanını Siverek’te görmekten memnun olduğunu belirten Belediye Başkanımız
Resul Yılmaz işçilerin fedakârca çalımlarına teşekkür ederek şunları kaydetti” İşçi kardeşlerimiz sabah saat altıdan beridir karla mücadeleyi bu saate kadar çalışıyoruz işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum ilçemizde işçilerimizin çalışmaları sayesinde ilçemizde her hangi bir sıkıntı yaşanmadı”
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Siverek Belediyesinin Gece Temizlik Çalışması
Bir kentin sağlık fotoğrafı o kentin temizliğidir. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü işlek caddelerde ki
kaldırımları deterjanlı suyla yıkayarak kenttin cadde ve kaldırımlarını yıkayarak temizledi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürü Metin Çokzaman çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti”
Mevsimsel değişiklikleri göz önüne aldığımızda önümüzde ki süreçte sıcaklar başlayacak bilindiği gibi bulaşıcı
hastalıklar en çok sıcak havalarda kendini belli eder.

Kaldırımlarını deterjanlı suyla yıkadığımız alanlar genelde okul yolları olup her gün yüzlerce çocuğumuz o
kaldırımları kullanıyor. Belediye Başkanımız Resul Yılmaz temizliğe büyük önem veriyor. Kentin temiz ve sağlıklı olması için büyük bir çaba içindeyiz. Vatandaşlardan ricamız çöplerini çöp kutularına atıp çalışanlarımıza
yardımcı olmalarıdır.

Camilerimizde Bahar Temizliği
Kent merkezinde bulunan bütün camilerimizde dönüşümlü olarak temizlik yapıldı. Ramazan ayına hazırlanan camilerimizde temizlik dönüşümlü olarak yapılacak. Kentimiz belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın talimatıyla camilerin temizliği için alınan temizlik makineleri ve halı yıkama makineleri merkez mahallerimizde bulunan
camilerimizde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz merkez camilerimizde temizlik ve halı yıkama çalışmalarını dönüşümlü olarak aralıksız devam edecek.

siverekbeltr
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SİVEREK BELEDİYESİNDEN
YAZ MEVSİMİNE HAZIRLIK
Siverek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yaz Mevsimine Hazırlanıyor
Belediye çöp konteyrı yıkama ve arınık makinesini hizmete girdi. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü sıcakların başlamasıyla birlikte ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.
Belediyemiz Temizlik İşler Müdürlüğünde ki elaman ve araş sayısı artırıldı. Yaz aylarında çöp knteyerını
temiz tutulması amacıyla çöp konteyrı yıkama makinesini faaliyete koydu araç ilçe merkezinde bulunan çöp
konteyrı gün birlik yıkayarak kara sinek, sivrisinek gibi haşerelerin üremesine engelleyeceği belirtildi.

Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın talimatıyla ilçede sorunsuz bir yaz yaşanması için tüm önlemlerin alındığını belirten Temizlik işler müdürlüğü yetkilileri; “Çöp konteyrı yıkama ve dezenfekte makinesini faaliyete hizmete koyduk gece ve gündüz vardiyası olarak temizlik çalışmalarımız devam ediyor ilçede sorunsuz bir yaz yaşanması için tüm önlemler alındı çöp bidonları her gün düzenli yıkanacak günde 150 çöp konteyrı yıkanıp ve
dezenfekte edilecek.”

Hedefimiz Sağlıklı Temiz Bir Siverek
Sağlıklı bir Siverek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çöp konteynırları gece ve gündüz yıkanıyor. Kentimiz belediyesinin sorunsuz bir yaz ve temiz sağlıklı bir Siverek’te daha güzel bir yaşam ilkesiyle
başlattığı çalışmaları devam ediyor.
Yeni araç işçi ve ekipman ile yaz aylarının sorunsuz ve temiz geçmesi için çalışmalarını yoğunlaştırarak devam
ediyor. Karasinek ve sivrisineklerin çoğalmalarını önlemek temiz bir çevre oluşturmak amacıyla Çöp konteynırları
gece ve gündüz yıkanarak dezenfekte ediliyor. Belediye temizlik işçileri müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız
devam ediyor.
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Kurumlarımızın Temizliğine Katkı Sunuyoruz
Belediyemiz kamu kurumlarına temizlik desteği veriyor. Her gün yüzlerce vatandaşımızın iş ve işlemleri
için geldiği Siverek Sağlık Güvenlik binasının genel temizliği yapıldı.

Belediye temizlik işleri elemanları binanın dış bahçe kısmının yanı sıra dış cephe temizliğinde yaptılar. SGK
yetkilileri kendilerine katkı sunup binalarının ve bahçelerinin genel temizliğini yapan ekiplere ve duyarlı belediye Başkanı Resul Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Temizlik İşleri Ekiplerimiz Yoğun Yağış Sonrası Temizlik Yaptı
Kentimizde aşırı yağmur yağışları merkez ve kırsal alanda ki mahallerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal mahallerde taşkınların önlenmesi can ve mala zarar vermemesi için belediye ekipleri gece sabaha kadar kırsal mahallerde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken sabah saatlerinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri taşkın sularlın caddelere getirdiği mili ve çöpü temizlemeye başladılar.

Sabah erken saatlerde taşkın sularlın yaşandığı alanları ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyen Belediye
Başkanımız Resul Yılmaz bazı sokak ve caddelerde taşkın sulardan zarar gören yol kilit taşlarının tekrar döşenerek kısa sürede eski haline getirme talimatı verdi.

siverekbeltr
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İNSANIN SAĞLIĞI
İNSANIN ELİNDE
Yere Tükürmeyin Kampanyası Büyük İlgi Gördü
Kampanya kapsamında okullarda el ilamı dağıtıldı afişler asıldı. Siverek Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce ilçede başlatılan “Yere Tükürmemek Medeniyettir” kampanyası kapsamında ilçede bulunan okullara el ilanı dağıtıldı. Okulların ve diğer kamu binalarının girişine yere tükürmemekle ilgili afişler asılarak vatandaşlarda ve öğrencilerde duyarlılık oluşturulmaya çalışılıyor.

Konuyla ilgili Belediye Basın Yayın ve Halkla ilişkiler müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Kentte temiz bir çevre oluşturulması, daha sağlıklı bir ortamda vatandaşların yaşamlarını sürdürmelerine katkı sunulması amacıyla başlattığımız kampanya kapsamında bin afiş asıldı, tükürmenin zararları ve tükürmeyle bulaşan hastalıklar hakkında açıklayıcı bilgilerin olduğu bin el ilanı dağıtıldı. Kampanya çeşitli etkinliklerle yılsonuna kadar devam edecek.”
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Yeni Yeşil Alan İçin İstimlâk Edilen Onbir Meskenin Yıkım Çalışmaları Tamamlandı
Belediye Başkanı Resul Yılmaz istimlâk edilen evlerin yıkım çalışmasını yerinde inceledi. Yılmaz; Temel hedefimiz vatandaşın Mutluluğu ve Rahatlığıdır, Güvenliğidir Belediyemiz yeni yeşil alan yapımı için istimlâk çalışmaları tamamlanan evlerin yıkım çalışmaları başladı.
İlçenin Bahçelievler Mahallesinde eski metroloji binası çevresinde bulunan onbir meskenin yıkım çalışmalarını
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz yerinde inceleyerek hayata geçirilecek yeşil alanla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanımız Yılmaz yıkım çalışmaları yapılan meskenlerin Park ve yeşil alanına çevrileceğini belirterek
şunları kaydetti.’’ Onbir Taşınmazın malikleriyle anlaşmak suretiyle kamulaştırma bedellerini de kendilerine peşin
ödedik. Hiçbir uzlaşmazlık söz konusu değildir. Tamamıyla anlaşma içerisinde Maliklerle bu işi çözdük, zaten
temel hedefimiz vatandaşlarımızla her zaman uzlaşıyla bütün sorunlarımızı halletmektir. Arkadaşlarımız bu yapıları yıkıyorlar. Burası çok güzel bir yeşil alan ve parka dönüşmüş vatandaşlara ödediğimiz kamulaştırma bedeli eski
para birimi ile 1 trilyon yüz milyar yani yeni para birimi ile 1 milyon 100 bin TL ‘dır. Burası Siverek’in en güzel yerlerinden biri haline gelecek işte görüyorsunuz hemen karşısında da Bahçeli evler camimiz var camimizin de önü açılmış olacak. Vatandaşlar gelip rahatça ibadetlerini yaptıktan sonra gelip b parkta da dinlenmiş olacaklar. Çaylarını
kahvelerini içmiş olacaklar. Siverek’imize hayırlı uğurlu olsun. Bunun dışında ilçemizde kamu yararına kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Kamulaştırma yaptığımız yerlerin bir kısmını otopark şeklinde değerlendireceğiz, bir kısmını ise yine yeşil alan olarak değerlendireceğiz temel hedefimiz vatandaşın mutluluğudur, rahatlığıdır,
güvenliğidir.

Belediyemizin Yeni Mobil Cenaze Aracı
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Siverek Belediyesine gönderilen Mobil Cenaze yıkama ve taşıma
aracı kırsal Mahallelerde cenaze işlemlerini vatandaşlara ücretsiz olarak verecek.
Siverek Belediyesi tarafından şuan merkezde 3 cenaze aracıyla cenaze yıkama ve defin işlemi yapıldığını
belirten Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada; “Belediyemize ait 3 defin mezarlıklarımız var. Üç cenaze
arabamızı hem şehir içi hem de şehirlerarası nakil işlemlerinde kullanıyoruz, yeni çıkan son yasayla birlikte
sorumlu alanımız genişledi. Kırsal alan tamamen bizim
sorumluluk altımıza alındı. Bizde kırsal alanda vefat eden cenazeleri vatandaşlar mağdur olmasın diye yeni bir
Mobil Cenaze yıkama ve taşıma aracı aldık. Bu sayede kırsalda vefat eden vatandaşımızın talebi doğrultusunda mobil araçla gidilerek cenazenin tüm işlemlerini yaparak cenazeye sahibine teslim edeceğiz.
siverekbeltr
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BELEDİYEMİZİN DEVAM EDEN
İSTİMLÂK ÇALIŞMALARI
Yeni Meydanlar, Geniş Caddeler ve Oto Parklar İçin İstimlâk Çalışmalarımız Devam Ediyor
İlçemiz Gülabibey Mahallesinde Bulunan eski ot pazarı olarak bilinen alanda kapalı semt pazarı ve oto park
yapımı için beş meskenin istimlâk işlemi tamamlandı. Bu bölgede istimlâk işlemlerimiz devam ediyor.
İlçemiz Hayriye Mahallesinde oto park yapımı için bir evin istimlâk gerçekleştirildi. İstimlâk çalışmaları
devam ediyor. Kentimiz Halliliye mahallesinde yol genişletme çalışmaları için bir ev istimlâk edildi.

Şirinkuyu Mahallesinde 2 ev istimlâk edilerek yanında bulunan yeşil alana ek yapılarak park genişletme çalışması yapılacak.
Gülabibey Mahallesinde 1 ev istimlâk edilerek yol genişletme çalışması yapılacak.
Hasan Çelebi Mahallesi Adliye Binasının arkasında bulunan alanda istimlâk çalışmalarımız devam etmekte
olan meydan çalışmaları kapsamında 1 evin istimlâk’i daha gerçekleştirildi.
İstimlak çalışmalarımız kentimizin muhtelif alanlarında devam edecek.
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ARTIK MAHALLE
OLAN KÖYLERİMİZ
VE KENT MERKEZİMİZDE
YOL VE BETONLAMA
ÇALIŞMALARI
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YOL YAPIM ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Bayırözü (Areş) Mahallesinde Mahalle İçi Yol Çalışması Devam Ediyor
Belediye ekibimiz yönetime geldiği günden bu güne kadar kangren olan sorunlarımızın çözmek amacıyla ekiplerimiz fen işleri ve kırsal müdürlüğünce bir süre önce başlatılan Bayırözü (Areş) Mahallesinin mahalle için yol
yapım çalışmaları tamamlandı. Mahllenin tüm sokaklarına satablize yol yapıldı.

Yağmur, Kar Fırtına Demeden Vatandaşın Yanında Olduk
Taşan derelere gem vurup birçok evin sele sularına kapılmasını önledik. Sert geçen kış bir çok olumsuzluğu beraberinde getirdi aşırı yağışlar yüzünden 20 kilometre uzaktaki Güvercin Mahallesi´ne bağlı Kartal sokağında şiddetli yağış nedeniyle evlerin su baskınına maruz kalacağından endişe duyan vatandaşlar önlem alınması için Siverek
belediyesinden yardım istediler.

Belediye Kırsal hizmetler müdürlüğü iş makineleri mahallede bulunan köprünün yanından suyu tahliye ederek
biriken suyun evlerin içine girmesini önledi. Suyun akışı dereye verilerek su tahliye edilerek su baskınlarını önledi.
Belediye ekipleri dört ayrı koldan gece sabaha kadar çalışarak bir çok vatandaşın mağdur olmasını önledi.
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Belediye Başkanı Resul Yılmaz Kırsal Mahallerde Ki Çalışmaları Yerinde İnceledi
Dönemeç Mahallesinde ki sokaklarda yol yapım çalışmamız tamamlandı. Belediye Başkanımız Resul Yılmaz
Kırsal mahallerde devam eden yol çalışmalarını inceledi çalımlar hakkında bilgi aldı.
Dönemeç ve Erkonağı Mahallerinde devam eden çalışmaları belediye yetkilileriyle birlikte inceleyen Yılmaz
yaptığı açıklamada şunları kaydetti” Vatandaşlarımızın içi rahat etsin Allahın izniyle kırsal alanda bulunan tüm yolları
kısa sürede yapacağız öncelikli sorunlara göre çalışmalarımızı yapıyoruz acil hizmete ihtiyacı olan mahallerimize süratle hizmet götürüyoruz bize oy vermiş vermemiş takıntısına takılmada tüm vatandaşlarımıza eşit koşullarda hizmet götürmeye çalışıyor, Dönemç, Erkonağı, Şekerli ve daha birçok kırsal mahallerde sokak ve mahalle yolu çalışmalarımız devan ediyor”

Başkan Yılmaz, Kırsal Alan Gezilerine Devam Ediyor

Vatandaşlarımızın hizmet sevinci yüzlerinden okunuyor. Siverek Belediye Başkanı Avukat Resul Yılmaz kırsal
mahalle gezilerine devam ediyor. Dağbaşı bölgesinde bulunan kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Yılmaz, Nasanlı bölgesindeki Güvercin mahallesi ile Kartal sokağında yapılan oturtulmuş yol çalışmalarını inceledi.
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KIRSAL MAHALLELERDE
(KÖYLERİMİZDE)
YOL YAPIM ÇALIŞMALARI
Belediyemiz Her Yerde
Yıllarca hizmete susamış vatandaşlarımız hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Belediye ekiplerinin kırsal
mahallelerde çalışmalarını yerinde inceleyen belediye başkanımız Resul Yılmaz yıllardır hizmet özlemini çeken vatandaşlarımızı özlemlerini gerçekleştireceğiz sabırla aşamayacağımız sorunlarımız yoktur.

Kırsal Kesim Mahalle ve Sokaklarda Yola Devam Ediyoruz
Boyuncuk sokağında yol çalışması. Belediyemiz kentin dört bir yanında çalışmaya devam ediyor. Ekiplerimiz
Yoğunca mahallesine bağlı Boyuncuk sokağında başladığı mahalle içi stabilize yol yapım çalışmaları tamamladı.

Dağ Taş Engel Demeden Çalışmalarımız Devam Ediyor
Yıllardır hizmete görmeyen Cinhisar Mahallesi mahalle içi sokakların stabilize yol çalışmamsını tamamladık.
Vatandaşlar ilk kez mahalle içi yol çalışmasının yapıldığın hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

36

bilgi@siverek.bel.tr
www.siverek.bel.tr

Çiftlik Mahallesinde Mahalle İçi Yol Çalışması
Kentimiz belediyesi ilçede merkez ve kırsal kesimde çalışmalarını devam ediyor. Kısa sürede kırsal kesimde
yoğun çalışmalar devam ediyor.
Belediye fen işleri müdürlüğü ekipleri kentimize bağlı 10 Km uzakta bulunan Çiftlik Mahalle içi yol yapımı çalışması başlattı .

Cumhuriyet Tarihinden Beri İlk Kez Hizmet Gördüklerini Belirten Mahalle Sakinleri Sevinçli
Mahlle sakinleri; “Belediye Başkanı Resul Yılmaz’a ve ekibine teşekkür” etti. Kentimiz ile Diyarbakır çermik
İlçesi sınırlarında bulunan kentimizin son mahallesi olan Dağbaşı mahalle sakinleri Cumhuriyet tarihinden beridir
ilk kez Mahalle içi hizmete tanık oldukları için belediye Başkanı ve Ekibine teşekkür ettiler.
Çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Dağbaşı Mahallesine Gelen Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve beraberindekiler köy sakinleri büyük bir sevgi gösterdiler.

Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın Gezi Ve İncelemeleri
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz yoğun mesaisine rağmen kırsal kesimde yaptığı ziyaretlerle vatandaşların sorununu yerinde inceleyip sorunlarını çözümü için çalışmalar başlatıyor.
Hafta sonlarını bile merkez ve kırsal alandaki vatandaşları ziyaret etmeye ayıran Yılmaz Ziyaretleri Kapsamında ilçeye Bağlı Dağbaşı Mahallesi Karahan Sokak sakinleriyle bir araya gelip sorunları dinledi. Sokak sakinlerinin talebi üzerine Belediye Başkanı Yılmaz fen ekiplerine talimat vererek sokakta bulunan caminin ve sokağın park kilit
taşıyla döşenmesini istedi. Sokak sakinleri Belediye Başkanını ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek
kendisine teşekkür ettiler.
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DİREKLİ MAHALLESİ’NİN
HİZMET SEVİNCİ
Siverek Belediye Başkanı Yılmaz Çalışmaları Yerinde İnceledi
Belediyemizin Dilekli mahallesinde başlattığı mahalle içi stabilize yol çalışmaları yerinde inceleyen Belediye
Başkanımız Resul Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Hasan Karakaş, sokak sakinleriyle bir araya gelerek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yılmaz, çalışmaların sadece Siverek Belediyesi mahalle için yol çalışmasıyla sınırlı olmadığını Büyükşehir Belediyesi tarafından da beton yol yapım çalışmalarının devam ettirildiğini vurguladı. Yılmaz; “Büyükşehir Belediyemiz beton ve stabilize yollar yapıyor. Siverek’te Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı içerisinde 174 kilometre
beton yol ihalesi yapıld. Bu kapsamında arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 2015 yılında ise 86 kilometre
beton yol yapım çalışması olacak. Kısaca kırsal alanda yolu olmayan, suyu olmayan hiçbir mahalle ve sokak kalmayacak. Düsturumuz şudur, ilçe merkezinde bulunan mahallelerimizdeki vatandaşa hangi hizmeti götürüyor isek,
kırsal mahallelerimizdeki vatandaşımızın ayağına aynı hizmeti götüreceğiz. Bu vatandaşımızın en doğal hakkı olduğu gibi bizde bu hizmeti onlara götürmekle mükellefiz. Çalışmaların Dilekli sokağımıza hayırlı olmasını dilerim”

Tüm Çabamız Kırsal Alanda Yol Sorununu Bitirmektir
Güvercin Mahallesinde Stabilize Yol Çalışması. Belediye ekiplerimiz kentin kırsal alanda bulunan mahallerimizin yol sorunun çözmek amacıyla kentimizin dört bir yanında bulunan kırsal mahalle ve sokaklarda stabilize yol çalışmalarımızı bir adresi de Güvercin mahallesi oldu mahallemizde ve sokaklarımızda stabilize yol çalışmamız
devam ediyor.
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Karabıyık Mahallesi Yol Yapım Çalışmaları
Kırsal merkez ayrımı yapmadan. İnsanımıza yaşanabilir alanlar oluşturmaya devam ediyoruz
Kent merkezinden yaklaşık 35 Km uzakta Bucak bölgesinde bulunan Karabıyık Mahallesinde mahalle içi
stabilize yol çalışmalarımızı tamamladık.

Belediye Ekipleri Yolları Açtı
Belediye ekiplerimiz karlı yolları açarak kırsal alanda ki vatandaşlarımızın kent merkeziyle bağlantısını sağladı. Sert geçen kış ayı boyunca ekiplerimiz kentin kırsal alanında karla mücadele ekipleri kurarak vatandaşlarımızın mağdur olamamaları için yoğun çaba sarf ettiler.

Karpuzcu Mahallesinde Mahalle İçi Yol Yapma Çalışması Sona Erdi.
Mahalle Muhtarı Hüsamettin Bilgiseven; “ Belediye Başkanı Yılmaza ev ekiplere teşekkür etti.” Daha önce
kentimize bağlı bir köyken Büyükşehir yasasıyla mahalle olan kalabalık nüfus ve hanesiyle kırsal kesimde bulunan büyük mahallelerimizde biri olan Karpuzcu Mahallesinde Belediyemizin başlattığı köy içi yol çalışmaları tamamlandı. Çalışmalardan dolayı Mahalle sakinleri Belediye Başkanı ekiplerine teşekkür etti.
Mahalle Muhtarı Hüsamettin Bilgiseven Mahallesine yapılan hizmetleri şu sözlerle dile getirdi ” Yıllardır
hizmet bekliyordum sağ olsun belediye ekiplerimiz mahalle içi sokak yol çalışması yapıldı emeği geçene herkese teşekkür ediyorum”
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KIRSAL MAHALLELERİMİZE
(KÖYLERİMİZE) YATIRIMLARIMIZ
DEVAM EDİYOR
Yakın Uzak Demedik, Vatandaşımızın Derdini Derdimiz Bildik
Belediyemiz kırsal alana hizmetlerine her gün yeni bir halka ekliyor. Yıllardır hizmete bekleyen güvercin Mahallemize bağlı Kartal(Zınare kertel) sokağında sokak içi yol çalışmalarımıza başladık.
Yıllardan sonra ilk kez iş makinelerinin mahalle için yol çalışması yaptıklarına dikkat çeken sokak sakinleri Belediye
Başkanı Resul Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Susuzluk Halkımızın Kaderi Değil
Susuz köylerimizi suya kavuşturmanın sevincini vatandaşlarımızla birlikte yaşamak için çabalıyoruz. Kırsal alanda ve
merkezde daha iyi bir yaşam için çalışmalarımız devam ediyor.
Kentimiz belediyesinin girişimiyle Belediyesi Büyükşehir Belediyemizin çabalarıyla kırsal mahallerde bulunan yıllardır su sıkıntısın yaşayan vatandaşlarımızın sorunun gidermek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor.

Belediye Ekiplerimiz Üç Kuyu Mahallesinde Mahalle İçi Yol Çalışması
Kırsal alanda yol çalışmalarımız kapsamında kentimiz üç kuyu mahallesinde ki stabilize yol çalışmalarını tamamladık.
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TRAFİK VE ULAŞIMDA
SORUNLAR
ÇÖZÜLÜYOR
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TEMEL ŞİARIMIZ
“YOL MEDENİYETTİR”

Çalışmalar Yerinde İncelendi
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Dicle ve Bağlar Mahallesinde yapılan kilit taşı yol döşeme çalışmalarını yerinde inceledi yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dicle mahallesinin 33. ve Bağlar mahallesi 34. sokaklarında çalışmaları inceleyen çalışanlarla bir süre sohbet
eden Belediye Başkanı Yılmaz çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Kavşaklarımızda Yenileme Çalışması
Aşırı yağış ve yoğun trafik akışı nedeniyle tahrip olan şehir giriş kavşaklarında yenileme çalışması başlattık.
Kentimiz Belediyesi ilçenin merkez ve kırsal mahallerinde yol, kanal çalınmalarının yanı sıra aşırı yağışlar ve yoğun
trafik akışından dolayı zamanla tahrip olan kavşaklar ekiplerimizle yeniden yapıldı.
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Ayvanat Mahallesi Huzur Evleri Yolu Yapılmaya Başlandı
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ilçede yeni oluşturulan yerleşim alanlarında yol yapım çalışmalarına başlatıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarla ilgili verdiği bilgilerde şu ifadelere yer verdi. “Kentimiz her geçen
gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla gelişen bir kent. Yeni yerleşim alanları oluşuyor. Yeni yerleşim alanlarımızın alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarına başladık. Ayvanat Mahallesi Huzur evleri semtinde
500 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yeni bir yol yapım çalışmalarına başladık”

Siverek Küçük Sanayi Sitesi Esnafının Yol Talebi
Esnafımızın sorunlarına kayıtsız kalmadık. Sorunlarını yerinde inceledik. Halkımızın esnafımızın yol talebine
sessiz kalmayarak Belediye Başkan Yardımcılarımız Hasan Baydilli, Murat Eyliyen ile birlikte sanayi esnafımızın
yol taleplerini yerinde inceleyip esnafların taleplerini dinleyip sorunların çözümü amacıyla çalışma başlattılar.
Sanayi esnafın yol talebini Büyükşehir Belediyesin diğer çevre sorunlarını da Siverek belediyesince çözüleceklerini belirtiler.

Fırat Mahallesinde Kilit Taşı Döşeme Çalışmaları Başladı
İnsanımız hizmetin en iyisine layıktır dedik, Hizmet yoluna koyulduk. Belediyemiz çalışmalar kapsamında ilçenin Fırat mahallesinde kilit taşı döşeme çalışmaları farklı sokak ve caddelerde devam ediyor döşeme çalışmalarının
yanı sıra kaldırım bodur taşı döşeme çalışmalarını da devam ettiği mahallede vatandaşlar kışın çamurdan yazın tuzdan kurtuldukları için belediye Başkanı Resul Yılmaz’a teşekkür ettiler.
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YAŞAMIN OLDUĞU HER ALANDA
HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Fırat Mahallesinde Çalışmalarımız Son Sürat Devam Ediyor
Belediyemizin çalışma ekipleri Fırat Mahallesinde oluşturulan yeni yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalarımızın bir kısmı tamamlandı. Fırat mahallesine hizmet çalışmalarımız devam edecek.

Siverek Halkı Hizmettin En İyisine Layıktır
Yeni şehir mahallesinde ki çamur deryası sokaklardan vatandaşımızı kurtarıyoruz. Belediyemiz plan proje müdürlüğünün hayata geçirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından katkı sunulan proje kapsamında 25 Bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasına başlandı. Daha önce çamur deryasını andıran sokaklar kilit taşı döşenerek
modern ve temiz bir yapıya kavuşturuldu.

Belediyemiz Den Bordur Taşı ve Buz Boru Üretimi
Kentimiz Belediyesi ilçemizi muhtelif yerlerinde kanalizasyon döşeme çalışmaların ile onarım çalışmalarında
kullanılmak üzere 300’lük ve 400’lük boru üretimi ile yeni kaldırım yapma ve onarım işlerinde kullanılmak üzere
bordur taşları belediye fen işleri şantiyemizde üretilmektedir.
Belediye Başkanı Yılmaz Belediyenin parasında yetimin hakkının olduğunu hatırlatarak her alanda israfı önlemeye çalıştıklarını belirterek şöyle dedi ” belediyemiz israfı önlemek az parayla daha çok hizmet yapmak amacıyla
kendi malzememizi kendimiz üretip tasarruf yapıp zamandan kazanıyoruz”
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Tüm Çalışmalarımız Daha Aydınlık Bir Siverek İçin
Elektrik mühendisliğimizin refüj aydınlatma çalışmaları. Belediyemiz park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yeniden
düzenlenen Şanlıurfa Diyarbakır karayolunda bulunan Siverek eski devlet Hastanesi ile Selimpınar Mahallesine
kadar olan yaklaşık 5 Km uzunluğunda refüjlerde yenileme çalışmaları yapılmaya başlanmış eski ve sert çimler tamamen değiştirilme çalışmalar devam ediyor.

Belediye elektrik mühendisliği ekipleri 5 Km boyunca aydınlatma kablolarını ile bazı lambaları değiştirerek
yolun daha sağlıklı aydınlanması sağlanırken şehir merkezi güzel bir görünüme kavuştu. Elektrik mühendisliğimizin
çalışmaları ilçe merkezinde ki tüm caddelerde devam ediyor.

Bulvar ve Caddelerimizin Aydınlatmaları Yenilendi
Belediyenin aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Kentimiz belediyesi ilçenin muhtelif bulvar ve caddelerde
bozuk ve miadı geçmiş aydınlatma direklerinde gerekli onarım ve bakımı yapıp aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde gündüz yaşanan trafik yoğunluğu yüzünden çalışmalar gece geç saatlerde yapılıyor.
Vatandaşlar özellikle geceleri yaşlılar için karanlık caddelerde geçmenin zorluğuna dikkat çekerek aydınlatma
çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
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ÇOCUKLARIN
TEHLİKELİ OYUNU
Belediye Elektrik Mühendisliğinden Vatandaşlara Önemli Uyarı
Kentimiz belediyesi elektrik mühendisliği tarafından defalarca uyarı yapılmasına rağmen maalesef çocukların
tehlikeli oyunları devam ediyor. Kentimiz Belediyesince Cadde ve sokakları aydınlatmak amacıyla kurulan aydınlatma direklerinde bulunan kapalı elektrik panolarının çocuklar tarafından kırıldığı belirtilerek çocukların panolarla
oynamalarının hayati tehlike oluşturacağı belirtilim bu konuda ailelerin kendi çocuklarına sahip çıkmaları istendi.

Belediye elektrik mühendisliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İlçemiz Dicle mahallesinde bulunan elektrik pano ve direkleri tahrip edilmeye devam ediliyor. Mahalle sakinleri daha önceki duyurularımızı
hiçe sayarak çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Panoların asma kilitlerini kırarak elektrik direklerinin ise sigorta kutusunun bulunduğu yerin kapağındaki akıllı vidayı sökerek elektrik kablolarını dışarı çıkarıyorlar ve ölümle yüz yüze
geliyorlar. Halkımız çocuklarına onlar için yaptığımız aydınlatma çalışmalarına sahip çıkmadığı sürece çocuklar
ölümle yüz yüze olacaklardır. Aydınlatmalar sizin için sizin sahip çıkmanız gerekmektedir”

Belediyenin Malı Hepimizin, Yapılan Çalışmalar Sahip Çıkalım
Kentimiz Belediyesi Elektrik mühendisliği tarafından sokakları ve caddeleri aydınlatmak amacıyla Belediye tarafından kurulan panoların tahrip edildiği için hem milli servette kaybı hem de özellikle çocuklarımız için tehlike
oluşturulduğu belirtilerek panolara can ve mal güvenliği açısından sahip çıkılması gerektiği belirtildi.
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Kentimize Karanlıklar Değil Aydınlıklar Yakışıyor
Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğü Elektrik İşleri Şefliği tarafından ilçenin Muhtelif Sokak, cadde, park ve
bahçelerinin çevre aydınlatma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerimiz kentimizin her alanında sürekli aydınlatma çalışmaları yaparak aydınlatma direklerinin bakım ve
onarımını dönüşümlü olarak devam ediyor.

Belediyemizin Araç Filosu Genişletiliyor
Siverek Belediyesi Araç Filosunu güçlendirerek aralarında iş makinelerinizde bulunduğu 6 yeni araç satına aldı
Başkan Yılmaz: “Hedefimiz daha az arıza ve maliyet ile daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır”
Belediyemizin araç filosuna yeni araçlar katarak filosunu güçlendirdi. Yeni araçların müdürlüklere teslimini Destek Hizmetleri Müdürlüğü bahçesinde yaptı.

Belediye Başkanımız Resul Yılmaz, vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesinin önemini belirerek şunları kaydetti “Hizmetin aksamasına sebebiyet verecek nedenleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Halkımıza daha hızlı ve kaliteli
hizmet götürmek için eski ve kullanım ömrünü tamamlamış araçların satışını yaparak, bunların yerine yeni nesil
araçlar aldık. Hizmet hızımızı ve kalitemizi artırmak için araç filomuzu yenileyip güçlendirdik. Bu sayede azalacak
bakım masrafları nedeniyle tasarruf sağlamayı da amaçlıyoruz”

Caddelerimizdeki Kasisler Yenilendi
Belediyemiz zabıta trafik amirliği okul giriş ve çıkışlarında olası kazaları önlemek hızlı olan araçların hızlarını düşürmek amacıyla Okul önlerinde hız kesici yol kasislerinde yenileme ve çoğaltma çalışmaları başlattı.
Motorlu araçların yanı sıra Motosikletlerin okul önlerinde hız yaptıklarına dikkat çeken amacıyla zabıta trafik
amirliğimiz yapılan çalışmalar şu sözlerle ifade ettiler “ihtiyaca göre ilçedeki tüm ana güzergâhları başta olmak
üzere; özellikle okul önleri ve sokak aralarındaki kauçuk
hız kesici yol kasisi yenileme çalışmalarına başladık, sürücülerin hızını kesmeleri karanlıkta fark edilmesi amacıyla
kasislerin yansıtıcı bantlıdır ilk etapta 400 metre yapıldı ihtiyaç doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek”
siverekbeltr
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KIRSAL MAHALLERİMİZ
İLK KEZ YOLCU DURAKLARINA
KAVUŞTU
Belediyemizden Kırsal Mahallere Yolcu Durağı
Bayırözü mahallesine şehir içi yolcu durağı kuruldu. Belediyemiz zabıta trafik amirliği Belediye Başkanımız
Resul Yılmaz’ın talimatıyla merkeze yakın kırsal alanda bulunan Mahallerimizde vatandaşlarımızın kışın yağmur ve
kardan yaz aylarında ise güneşten korunmaları için kırsal mahallede vatandaşlarımız araç beklerken rahat yolculuk
yapmaları için yeni duraklar kuruldu.
Vatandaşlar Belediye Başkanına ve çalışanlara teşekkür etti.

Şehiriçi Ulaşımına Yeni Duraklar Eklendi
Kentimiz şehir ulaşımında önemli bir yeri olan şehir içi durakların sayısı artırılarak birçok semtte yeni duraklar
kurularak vatandaşın rahat bir ortamda seyahat etmesi sağlandı.
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“ÖNCE İNSAN” DİYEREK
SOSYAL BELEDİYECİLİK
DÖNEMİNİ BAŞLATTIK
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EĞİTİMDE BİLGİEVLERİ PROJESİ
DEVAM EDİYOR

Belediyemizin Bilgi Evleri Yarınlarımızın Umudu Çocuklarımıza Işık Olmaya Devam Ediyor
Belediye Başkanımız Yılmaz; “Manevi değerlere önem veren, inançlı gençlerin yetişmesi aydınlık Siverek’in inşasının temel harcıdır.”
Kısa süre önce faaliyetlerine başlayarak yeni dönemde kayıt alan Ahmedi Hani ile faaliyetlerini sürdüren
Müftü Osman Efendi ve Vaiz Ramazan Acarlar Bilgi Evlerini ziyaret eden Başkan Yılmaz, burada yetkililerden
bilgi alarak eğitim gören çocuklarla uzun süre sohbet etti.

Daha sonra belediye hizmet binasında faaliyet gösteren Selahaddin Eyyubi Bilgi Evine geçen Belediye Başkanı Yılmaz, Sosyal bilgiler dersi gören öğrencilerle bir süre sohbet, Ardından sınıfta şeker dağıtan Başkan, çocukların Siverek Belediyesinden istek ve taleplerini dinledi.
Başkan Yılmaz, Bilgi Evlerinde eğitim gören çocuklara sunulan imkânları iyi değerlendirmelerini tavsiye
etti.
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Belediyemizden Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
Bilgi evlerinin düzenlediği etkinliklere öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi
Belediyemiz Kültür ve Sosyal işleri müdürlüğü bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren bilgi evlerinin eğitim, kültür ve sanat kurslarına devam eden 4. ayrı bilgi evin öğrenci kursiyerlerin düzenlediği kutlu doğum haftası etkinliklerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kentimiz El Cabir Anadolu Teknik Mesleki Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen kutlu doğum
etkinlikleri Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Öğrenciler Hazreti Muhammed’in hayatı ve örnek kişiliğini anlatarak şiirler okudu. İlahi dinletisi yapıldıktan sonra mevlidi şerif okundu.

Belediye Başkanımız Resul Yılmaz: Bilgi evlerimizde geleceğin, Siverek’in sahibi olan çocuklarımızın eğitimlerine yönelik eğitim, kültür ve sanat dallarında eğitim veriyoruz. Amacımız evrensel değerlere önem
veren maneviyatına sahip gençler yetiştirmektir. Bilgi evlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin hazırladığı
kutlu doğum haftası etkinliklerinin amacı insanlık adına büyük bir devrim gerçekleştiren âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişi ve örnek kişiliğini gençlere aktarmaktır.
Etkinlikte emeği geçen bilgi evi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim”

Belediyemiz Halepçe’yi Unutmadı
Yapılan Anma programıyla Halepçe kurbanları anıldı. Siverek Belediyesi ve Kürt Kültür Merkezi (Navenda
Kürdi) y düzenlediği bir etkinlikle Halepçe kurbanlarını andı.

El-Cabir Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda Belediye Kültür ve Sosyal işler müdürlüğümüzce
düzenlenen Halepçe Katliamı yıldönümünde katliamın uluslar arası bağlantıları tartışılıp katliamın bir insanlık
suçu olduğuna vurgu yapan konuşmacılar Halepçe katliamını slayt filim eşliğinde anlattılar.
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SİVEREK BELEDİYESİ
NEWROZ ETKİNLİKLERİ
Belediyemizin Newroz Etkinliği Haftası Başladı
Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Resul Yılmaz çocukların newrozlarını kutladı. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce kentimize de bir hafta devam edecek olan ‘Newroz Etkinlikleri Haftası” başladı.
Etkinlikler kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı bilgi evi öğrencileri ebru ve resim sergisi düzenledi.

Yaklaşık 70 eserin sergilendiği ‘Newroz Kardeşliktir’ ebru ve fotoğraf sergisini açılışını yapan Belediye Başkanı
Resul Yılmaz katılımcıların newrozunu kutladı. Yılmaz: “Öncelikle newrozunuz kutlu olsun. Bilgi evlerinde çeşitli
kurslara katılan çocuklarımızın emeğiyle hazırlanan ‘Ne wroz Kardeşliktir’ ebru ve resim sergisinin barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum.”

Belediyemiz Newroz Etkilikleri Haftası
Siverekliler barış ve kardeşlik adına koştu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce Newroz haftası etkilikleri kapsamında düzenlenen barış koşusuna yüzlerce Siverekli genç katıldı.
Nevroz şenlikleri kapsamında dört ayrı kategoride düzenlenen nevroz Barış koşusunda dereceye girenlere altı, madalya, kupa ve katılım belgesi verildi.

Bin 500 metre küçük erkekleler ve kızlar ile 2 Bin metre yetişkin kızlar ve erkekler kategorisinde yapılan
koşuda tüm katılımcılara barış ve kardeşliğin anısına koşu katılım belgesi verildi.
Belediye Başkanı Resul Yılmaz koşuya katılan tüm gençlerin barışın biricileri olarak değerlendirip hepsisini
kutladığını söyledi.
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Siverek Belediyesi Bilgi Evlerin Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
Ücretsiz kayıtlar yüzlerce çocuğumuza imkân sağlandı.
Belediyemiz Sosyal ve Kültür işler Müdürlüğü Tarafından
İlçede kurulan bilgi evlerinin sayısı artıyor.
Daha önce iki bilgi evinde kültür hizmeti veren Belediye
Kültür Müdürlüğü bağlı Müftü Osman Efendi Bilgi evi 2 aylık
çalışmanın ardından İlçenin Bahçeli Evler ile Kale mahallesinde mülkiyeti belediye’ye ait olan binalarda Ahmedi Hani
ile Ramazan Acarlar bilgi evlerini hizmete açarak bilgi evlerinin sayısını 4’e çıkarıldı bilgi evlerimizde şuan 790 öğrenci
sosyal ve kültürel amaçlı kurslarda eğitimler alıyorlar, her
geçen gün öğrenci sayımız artıyor halk bilgi evlerinin sayısını
artırılmasını talep ediyor.

Okullarımıza Bilgi Evlerinin Tanıtımı Yapıldı
Siverek Belediyesi okullarda Bilgi Evlerini tanıttı. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başlayan Bilgi Evleri öğretmenleri kentte bulunan okullarda ki öğrencilere tanıtılarak öğrenciler eğitim, kültür ve sosyal kurslara davet ediliyor.
Öğrencileri bilgi evlerine yoğun bir ilgi gösterdiği bilgi evlerinde ki çalışmaları yakından takip edip katılmak
istediklerini belirttiler.

Etkinlik Newroz Ateşinin Yakılması ve Dilek Fenerlerinin Uçurulmasıyla Sona Erdi
Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir Hafta süren Newroz etkinlikleri yakılan Newroz ateşi ve
Dilek feneri uçurulmasıyla sona erdi.
Siverek Belediyesi Yaşam Evi önünde düzenlenen etkinlik Newroz ateşi yakılarak katılımcılara Belediye yetkililer hep birlikte davul zurna eşliğinde yakılan ateşin çevresinde halay çekilerek kutlandılar.
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HERŞEY ÇOCUKLARIMIZIN
EĞİTİMİ İÇİN
Bilgi Evlerimizde Değerler Eğitimi Konferansları Devam Ediyor
Belediyemiz Kültür ve Sosyal işler müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilgi evlerinin kurslarına devam eden öğrencilere yönelik her ay yapılan değerler toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı.
Değerler eğitiminin bu haftaki konuğu Siverek’in tanınmış din bilginlerinden Selim Acarlar oldu.

Selim Acarlar Hoca, bilgi evi öğrencilerine İslam ahlakı ve Peygamber efendimizin güzel ahlakı ve yaşamından
örnekler vererek çocuklarla dini sohbet etti. Öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.
Siverek’in saygın din adamı Selim Acarlar çocuklarla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu, kendisine bu imkanı sunan Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Belediyemizin İlk Dergisi Vatandaşlar Tarafından Beğenildi.
Her üç ayda bir yaylanacak olana dergide belediye hizmetleri vatandaşa aktarılacak. Halkın büyük bir oy
çoğunluğuyla Belediye Başkanlığına seçtiği Eğitimci ve Hukukçu Resul Yılmaz seçim döneminde vatandaşlara verdiği hizmet sözünü yerine getirmek için yoğun bir çalışma başlatmıştı.

Yapılan onbir aylık çalışmaları Belediye Basın yayın ve Halkla ilişkiler müdürlüğü ekipleri bir dergide topladı. “Siverek Belediyesi Bülteni” isimli derginin ilk sayısı vatandaşlar tarafından büyük beğeni gördü.
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Belediyemiz Yerel Gazetelerimizi önemsiyor.
Yerel basın demokrasinin vazgeçilmezidir. Siverek Belediyesi Basın Yayın Halkla ilişkiler müdürlüğünden sorumlu Başkan yardımcısı Hasan postacı, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler müdürü Cerrah Özekinci ile birlikte ilçede
günlük yayın yapan İrfan ve Hedef gazetelerini ziyaret ederek yerel basının sorunlarını dinledi.

İrfan ve Hedef gazetelerine yapılan ziyaretlerde Belediye olarak yerel basının güçlenmesi yerel yönetimlerde
eleştiri ve öze eleştiri mekanizmasının güçlenmesi, yerel basının halkın sesi olduğuna dikkat çekilerek yerel yönetimlerin yerel gazetelerin yaşatılması için destek vermeleri gerektiğinin altı çizildi.

Şiir ve Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi
Şair Cahit Zarifoğlu anısına şiir, Çanakkale ruhu isimli kompozisyon yarışmasında ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verildi. Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen Şair Cahit Zarifoğlu anısına serbest şiir yarışması ile Ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen Çanakkale zaferinin 100. Yılı anısına yapılan Çanakkale ruhu isimli kompozisyon yarışmasında ilk
üçe giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi. Törene İlçe Kaymakamımız Hamza Erkal, katılarak bir konuşma
yaptı ödül alanları ödüllerini verip başarılar diledi.
Belediye Başkanı Resul Yılmaz yaptığı konuşmada şunları kaydetti” Çanakkale ruhunu içsileştirebildiğimiz,
anda inanın hiçbir meselemiz kalmıyor. Sorunları kendi aramızda kendiliğinden çözmüş oluruz, demem ki alınyazımızda böyle bir şey var, geçmişte yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz. Aslında bu topraklar kadim topraklar, geçmişi
uzun yıllara dayan bir devletten söz ederiz, devlet geleneğimizle övünürüz, millet ve halk olarak ta hep geçmişimizle övünürüz, Çanakkale’de şehit düşenleri ve gazi olup aramızdan ayrılanları rahmet ve şükranla anıyorum ”
Şair Cahit Zarifoğlu anısına yapılan şiir yarışmasında Mehmet Emin Bayraktar (Rüyalarımın Şarkısı) isimli şiiriyle
ikincilik ödülü olarak Bin TL, Ramazan Çetiner (Maviden Umuda) isimli şiiriyle üçüncülük ödülü olarak 750 TL, Erdinç Akanoğlu (Dünyalar Vardır) şiiri ile 500 TL para ödülü ile çeşitli armağanlar verildi.
Çanakkale zaferinin 100. Yılı anısına yapılan Çanakkale ruhu isimli kompozisyon yarışmasında ilk üçe giren
Gamze Düşünekli (birinci) Filiz Yüzücü (İkinci) Kadriye Ağırtaş (üçüncü) ödülü kazandı.
Yarışmacılara katılımcılar tarafından çeşitli armağanlar vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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YENİ TÜRKİYE
GELECEĞİNİ TARTIŞIYOR
KONFERANSI
Ab İle Belediyemizin Ortaklaşa Yürüttüğü Seminer ve Film Günleri Başladı
Belediye başkanı Avukat Resul Yılmaz: “Çocuklarımızı ancak eğitimle madde bağımlılığından uzak
tutabiliriz. Belediye olarak bilgi evleriyle çocuklarımızı hem eğitip hem de madde bağımlılığının zararlarını anlatıyoruz.” Madde bağımlılığıyla mücadele konulu ilk konferanssa Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar katılıp ailelre yönelik bir konuşma yaptı.
“Yeni Türkiye Geleceğini Tartışıyor” konferanslar serisi olarak ‘Madde bağımlılığı ile mücadele’ adlı konferans Şanlıurfa bölgesinde ilk kez Siverek'te düzenlendi.

İlçenin Yenişehir Mahallesinde Bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenlenen “Madde
bağımlılığı ile mücadele” konferansına çok sayıda bayanın çocuklarıyla birlikte katılması dikkat çekti.
Düzenlenen “Madde bağımlılığı ile mücadele” isimli konferansa Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Mehmet
Kasım Gülpınar Siverek Kaymakamı Hamza Erkal, Belediye Başkanı Avukat Resul Yılmaz Projenin Koordinatörlüğünü yürüten Şanlıurfalı Eğitimci, Zeynep Müjde Sakar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Konferansta bir konuşma yapan Zeynep Müjde Sakar, konuşmasında Siverek ilçe belediyesinin ‘’Yeni Türkiye Geleceğini Tartışıyor Konferanslar Serisi’’konferansın ilk toplantısını Siverek’te yaptıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti” Madde Bağımlılığının önlenmesi için sivil toplum kuruluşları çabası gerektiğini hepimiz biliyoruz, Bakanlığımızın uyuşturucuyla mücadelede yeni eylem planının açıklaması son derece önemlidir, başta
kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucuyla mücadelede işbirliği yapılıp kamu-
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oyuna dekara edilmelidir”
Konferansa ev Sahipliği yapan Belediye Başkanı Avukat Resul Yılmaz, yaptığı konuşmada madde bağımlılığıyla mücadelenin temelinde gençlere yönelik eğitimin önemine vurgu yaparak şöyle dedi; “Şanlıurfa bölgesi
genç nüfusa sahip, Siverek nüfusu ise Şanlıurfa’dan daha genç bir yapıya sahip bunun için belediye olarak gençlerin ve çocukların eğitimine önem veriyoruz. Belediye bünyesinde bilgi evleri oluşturduk. Bu bilgi evlerinde
gençlere yönelik her türlü kültür sanat ve eğitim kurslarının yanı sıra madde bağımlılığının zaralarını anlatıyo-

ruz. Önümüzde ki dönemde bilgi evlerinin sayısını artırıp gençlik merkezleri açacağız ayrıca madde bağımlılığının pençesine düşmüş çocuklarımız için iyileştirme merkezi açacağız.”
İlçe Kaymakamı Erkal konferansta yaptığı konuşmada ilçe kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte madde bağımlılığına karşı yürütülen çalışmaları anlattı.
Konferansa Katılan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, konferansın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti; “Maddeyi genelde zengin çocukları keyif almak için kullanıyorlar.
Zenginlikleriyle tatmin olmuş bu kesim farklı zevk arayışlarıyla madde kullanıyorlar. Oysa bölgemize battığı-

mızda maddeyi kullananların büyük çoğunluğu yoksul aile çocukları maneviyattan geleneksel aile yapısından
uzaklaşan gençler farklı arayışlar içinde düşüyorlar. Salonda çok sayıda bayan kardeşim çocuklarıyla birlikte
bizi dinliyor. Çocukların korunmasında en büyük yük anneye düşüyor. Dini eğitimin büyük önemi vardır maneviyat artıkça gençlerimiz madde bağımlılığı tuzağına düşme ihtimalleri o derece azalıyor”
Madde bağımlılığıyla ilgili konferans veren Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen psikiyatri
Ana bilim dalı Başkanı Doç Dr. Hasan Kandemir yaklaşık olarak bir saat süren konferansta bağımlılığın bir hastalık olduğuna, hastalığın tekrar edebileceğine dikkat çekerek aileleri konu hakkında bilgilendirdi.
Yaklaşık üç saat süren konferansa, kadınların büyük ilgisi vardı. Konferenstta dikkat çeken başka bir konu
ise salonunu tıklım tıklım dolması ve milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile Belediye Başkanı Avukat Resul Yılmaz’a gösterilen büyük halk sevgisi oldu.

siverekbeltr
siverekbld

57

SALAT VE SELAM OLSUN
ALEMLERİN SULTANINA
SÊLAT Û SÊLAW BÊ
JI PÊXEMBERÎ ÂLÊMÎR Â
PÊXEMBERÎ ALEMİRÎ SÊLÂT Û SÎLÂM BÔ.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlülüğümüz ve AK Parti Gençlik Kollarının ortaklaşa düzenlediği Kutlu doğum
etkinlikleri görkemli geçti.
İlçe Kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliklere Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Belediye Başkan yardımcıları Hasan postacı, Hasan Karakaş, Ali Gelener, AK parti İlçe Başkanı İlhan Çelik dair amirleri çok sayıda
vatandaş katıldı.
AK parti ilçe Başkanı İlhan Çelik yaptığı konuşmada “ Peygamberin makamının karşısında hiçbir mevki ve
makamın önemini olmadığını vurgulayarak programın hayırlara vesile olmasını diledi”

Belediye Başkanı Resul Yılmaz yaptığı açıklamasa şunları kaydetti; “Yüce rabbimiz Bir ayeti kerimelerinde
şöyle buyuruyor; “De ki eğer beni seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah’ta sizi sevsin.” Hepimiz bu şiarla, bu
anlayıştan hareketle, O Kutlu peygamberi, Efendimiz’i hiç şüphesiz bir günle anacak değiliz. Güzel peygamberimizi, Yüce Rabbimizin buyurduğu şekliyle seveceğiz. Peygamberimizi sevmek demek Allah’ı sevmek demektir. Bu kapsamda hedefimiz şudur; Peygamberimizin örnekliğini kavramış bir nesil yetiştirmektir.”
Konuşmaların ardından Belediye Bilgi evleri ilahi gurubu birbirinden güzel ilahiler okuyarak katılımcılardan tam not aldı. Bilgi evleri İlahi Gurubunu ardından Sahne alan Tillo ilahi gurubu konser verdi. Yaklaşık iki
saat süren etkinlikler dualarla sona erdi.
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Siverek Tarihinde Kültür ve Sanat Etkinliklerinde İlkler Yaşanıyor
Kürt Film Günleri düzenlendi. Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilklere imza atarak Siverek yerel yönetimler tarihinde farklılıklara çok dilli belediyeciliğe hayata geçiriyor Belediye ile Kürt Kültür
Merkezi işbirliğiyle 15 Şubat - 3 Mayıs tarihleri arasında halka ücretsiz sinema günleri düzenlendi.
Kürt film günleri etkinliğinde Kürt dili üzerine 12 Eylül askeri yönetim döneminde işkence merkezi olarak
bilinen Diyarbakır 5 nolu ceza evinde yaşanan işkenceleri işkencelere maruz kalanlar anlattı.
Belediye Başkanı Resul Yılmaz Kürt film günleri açılış konuşmasında şunları kaydetti. “Belediye olarak Sosyal ve kültürel anlamda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. Bu anlamda Kültür Müdürlüğümüz hem yetişkinlere hem de çocuklarımıza yönelik bilgi evleri kapsamında çalışmalar başlattı. Bilgi evlerimizde şuan bine yakın çocuğumuz fayda sağlıyor. Bunun yanı sıra Kürt dilini ve yöre halkının talepleri doğrultusunda Avukat Arkadaşımız Mehmet Güzeler kendi imkânıyla köylerimizin eski isimleri üzerinde çalıştı.
Bizde belediye olarak meclise sunduk. Onayın ardından eski köy isimlerimize inşallah kavuşacağız. Ülkemizde şuan çözüm süreciyle birlikte Kürt Türk ayrımı yapmadan bölgemizde herkesin kendini ifade etme konusunda hiç ayrım yapmadan destek vermemiz gerekir. Bizde başlatılan çözüm sürecine katkı sunmak amacıyla
bu yönde sosyal Kültürel Çalışmalara bundan sonra yer vereceğiz. Ben şahsen belediye başkanı katılımcı belediye anlayışını benimseyerek bundan sonraki çalışmalarımız da fikir ve düşünceleriyle herkesimi kucaklamaya hazırız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.’’

Ramazan ve Orucun anlam ve öneminin anlatıldığı kitapçıklar ücretsiz dağıtıldı

Belediye başkanımızın Kürt film günleri dolayısıyla Kürtçe konuşma metni
Lı diroka sewreg'ê tışten nüh jiyandıwe
roja filemîn kürd â dest pekîr
şaredariya sewreg'ê xebatbariya serkariyı candu û cıvaki tıştın nüh çıdıkê.
şaredari û navenda çandâ Kürd â jı bo tışten nüh û tıştın pîr bıhewra hevkarî dêkı le bervi 15'e sıbatı û 3'ê
Gulanî roja fılmên kürd â jı bo gel bemişe ye.
Serokê şarêdarîya Sêwreg'ê Resul Yılmaz jı bo roja filême Kürd â wusa got;jı bo cand û civaki ye çê lı sermê
bı kewse em, şarêdarîya me hazır ê.
Lı bervi jı bo zıman ê gel'ê kûrd'a hevalîme parezêr Mehmet Güzeler be imkanıxwe navê gündêmenı
kevna şıxul dest pekir.Şaredêri'â meji va navê gundîmenı kevna bı biryari'yâ meclisê û bı beleyandin û Şane
emê şunda bıgrên.
Lê bervi malemenîn agahdariyê dest pıkırın,malemenîn agahdariyê heya niha nızika hezâr zarokıme jı wa
malımenî agahdariyê havıl dıwinê.jı bo destpıkırın â çaresiri yê emji dixwazen tekari ye peşkêrını bıken.Lı
bervi emî xebata çand û civaki yê zîde ci bednî.
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KÜRT FİLM GÜNLERİ
DEVAM EDİYOR
Belediyemizin Katkılarıyla İlk Gez Düzenlenen Kürt Film Günleri İlgi Gördü
Siverekli sanatçı Yılmaz Güney’in iki filmi 5 Nolu Diyarbakır ceza evi filmleri Siverekliler tarafından beğeniyle izlendi. 15 Şubat - 3 Mayıs tarihleri arası düzenlenen halka ücretsiz Kürt Filim günleri kapsamında Cumartesi günü Sinema Sanatçısı Yılmaz Güney’in ‘’Yol’’ve ‘’Umut’’ filimleri gösterildi.

3 Mayıs 2015 tarihine kadar devam edecek olan filim festivalinde özellikle Kürt sinemasının ödül almış seçkin
örnekleri ve ödüllü belgeseller gösterilmeye devam edilecek. Düzenlenen Kürt Film Günlerinin tüm filmleri ElCabir Teknik Meslek Lisesi Konferans Salonunda halka ücretsiz gösterildi.
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Kürt Film Günleri “5 Nolu Cezaevi” Ödüllü Belgeseliyle Devam Ediyor
Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İle Kürt Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Kürt Film
Günleri etkinlikleri kapsamında Diyarbakır zindanlarında 5 Nolu cezaevi belgeseli izlendi. Belgesel filimin ardından
1980 döneminde Diyarbakır ceza evinde işkence görenlerin katıldığı konferans verildi.
İlçenin El-Cabir Anadolu Teknik Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen ‘’Kürt Film Günlerine’’ kapsamında düzenlenen konferansa o dönem Diyarbakır ceza evinde yatan Adanan Özbingöl’ün Moderatör olarak katıldığı konferansa Haluk Yıldızhan, Doktor Adnan Gülüoğlu, Fehmi Bahçeci, Mehmet Can Hasbay katıldı yaklaşık 2
saat süren konferansta katılmacılar Diyarbakır 5 Nolu ceza evinde askeri yönetim tarafından uygulanan işkenceleri
anlattılar katılmacılar kendilerine ve genel olarak ceza evindeki işkence ve yıldırma politikalarını anlatarak” Diyarbakır ceza evini de ki uygulamaların insanlığın yüz karası olduğunu” belirtiler.

Kürt film günlerine ilginin az olduğundan yakınan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı yaptığı açıklamada
şunları kaydetti; “Diyarbakır cezaevi gibi önemli tarihi bir hafızayı barındıran özgürlük mücadelesinde, geçekten
yüzleşilmesi gereken, haysiyetli onurlu bir şekilde yüzleşmesi gereken yeniden hesap sorulması gereken tarihi sayfayı sadece Diyarbakır’ı yaşayanlar değil o dönemin kendi içinde faili meçhulleri, yargısız ifrazların, yerel bir takım
güçlerin kendi içinde uyguladıkları bir sürü farklı insanlık dışı uygulamaları da hatırlatan aslında canlı ve dinamik bir
şekilde,geleceği inşa etmek için hafızamızdan hiçbir zaman silinmemesi gerekir. Diyarbakır cezaevi gerçeğini bu anlamda ele aldık”

Belediyemiz 23 Nisan Şenliğinde Çocuklarımızı Unutmadı
Belediyemizin düzenlediği etkinlikte çocuklarımız doyasıya eğlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz
tarafından düzenlenen ‘’Haydi Çocuklar 23 Nisan Şenliklerine’’ çağırısıyla ilköğretim öğrencileri yönelik düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımız gönüllerince eğlendiler.
Yüzlerce çocuğumuzun birlikte gülüp oynadığı etkinliklerde belediyemiz onların sevinçlerine ortak olarak
bu anlamlı günlerinde çocuklarımızı yalnız bırakmadılar.
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KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Bediüzzaman Said-i Nursi Konferansına İlgi Yoğundu
Belediyemiz olarak hiçbir ayrım yapmadan değerlerimize sahip çıkım anılarını fikirlerinin gelecek kuşaklara taşımasına destek olmaya devam ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile Kürdi-Der tarafından organize
edilen Said-i Nursi konferansı El-Cabir Teknik ve Mesleki lisesinde salonunda düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar Sosyolog Mahmut Çıkman katıldı.

İlçenin Hasan Çelebi mahallesinde bulunan El-Cabir Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi toplantı salonunda düzenlenen konferansın açılış konuşması Kürdi-Der Siverek Temsilcisi Adnan Özbingöl tarafından yapıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Mahmut Çıkman Med Zehra konusuna değinerek Said-i Nursi’nin ümmetçi anlayışına vurgu yaptı. Konferansa Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, Kürdi-Der üyeleri,
PAK yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Siverek’te Zazaca Şiir Dinletisi
Çok dilli ve demokratik Belediyecilik Siverek’e yakışan yönetim biçimidir. Belediye yönetimimiz Çok dilli ve demokratik belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek demokratik geleneği gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla
farklı dillere ve lehçelerin kendi kültürlerine hizmet etmenin yolunu açıyor. Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği, katkılarıyla düzenlenen Zazaca şiir dinletisi ile Zazaca konser
düzenlendi.
Şair Kadir Büyükkaya şiirlerini topladığı ‘’Geceden Sabaha’’ kitabını ve kitapta bulunan şiirini nasıl yazdığını anlattı kitaptan Zazaca Türkçe şiirler okudu. Sanatçı Mikail Aslan ise yeni albümü Fırattın Sesi ” VENGE ROY’’ Zazaca albümünden parçalar okudu. Konserin ardından Mikalil Aslan albümünü Şair Büyükkaya ise katılımcılara şiir kitabını imzaladı.
Belediye Olarak kültür sanat etkinliklerine katkı sunmamaya devem edeceklerini belirten Belediye Başkan yardımcısı Hasan Postacı çok dilli belediyecilik anlayışının gereği farklı dillerde kültür ve sanat etkinliği yapan sanatçılara desteklerinin devam edeceğini belirtti.
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Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün Hak Sahiplerine Yardım
Belediye Başkanı Yılmaz’ın, “Kimsesizlerin kimi olmak en büyük vicdani sorumluluğumuzdur.” Anlayışıyla
hareket eden belediyemiz bünyesinde yaklaşık beş ay önce kurulan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ilçede bulunan yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardımcı olmanın yanı sıra üniversite öğrencileri başta olmak üzere
çok sayıda öğrenciye eğitim desteği sağlıyor.

Belediye olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerine dikkat çeken Belediye Başkanımız Resul Yılmaz : “Kimsesizlerin kimi olmak en büyük vicdani sorumluluğumuzdur. İnsanımıza hizmet verirken sadece belediye hizmetleriyle sınırlı değiliz. İnsan odaklı hizmetlerimizin etkin ve daha hızlı hak sahiplerine ulaştırılması amacıyla
belediye bünyesinde kurduğumuz Sosyal İşler müdürlüğümüz aracılığıyla hak sahiplerine ulaşıp, en zor günde onların yanında olmak hizmetin ötesinde vicdani ve insanı sorumluluğumuzdur. Son beş ayda 2 Bin 300 üniversite öğrencisine nakit yardımı yapıldı. İlçemizde yaşayan ekonomik durumu yetersiz 17. aileye 42 Bin 605 TL nakit para
yardımında bulunduk. İlçemizde yaşayan hak sahibi vatandaşlarımızın yanı sıra ülkelerindeki iç savaştan dolayı ilçemize sığınan Suriyeli Kobanili kardeşlerimizin de aralarında bulunduğu 5. Bin 103 kişiye gıda, elbise ve benzeri yardımlarda bulunduk. İlçemizde yaşayan dul, yetim ve yardıma muhtaç 511 hak sahiplerine gıda yardımında bulunduk. Yoksul vatandaşlarımızın yaşamlarını iyileştirme adına Sosyal yardım işleri müdürlüğümüz çalışmalarına
devam ediyor.

Siverek Belediyesinin Mültecilere Yönelik Peryodik Gıda Yardımları Sürüyor
Son bir ayda beş yüz Suriyeli Aileye Gıda yardımında bulunuldu. Belediyemiz Sosyal yardım işleri Müdürlüğü
son bir ayda Beş yüz Suriyeli aileye gıda yardımında bulunuldu.
Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden açıklamada ” Müdürlüğümüz Ülkelerinde ki iç savaştan kaçıp ilçemize yerleşen Suriyeli ve Kobanili ailelere yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor. Suriyeli vatandaşların
müdürlüğümüze başvurmaları sonucunda ekiplerimizin yaptığı tespitler sonucunda son bir ayda beş yüz aileyle belediyemiz tarafından gıda yardımı sağlandı. İlçemize yaşayan mültecilerin gıda yardımları dışında da yardımlarımız
devam ediyor”
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YARDIMA MUHTAÇ
AİLELERE YÖNELİK
YARDIMLARIMIZ SÜRÜYOR
Belediyemiz Kimsesizlerin Kimi Olmaya Devam Ediyor
Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bir yandan yoksul ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin tespitini yaparken bir yandan da hak sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor.
Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran yetim kardeşlerimizin ve giysi talebinde karşılanarak yetimlerimizin sevinçlerine ortak olduk.

Belediye Başkanımız Resul Yılmaz’ın Taleplerin karşılanması talimatı üzerine Belediye görevlileri ailenin ihtiyaçlarını karşıladılar.
Aile bireyleri Belediye Başkanına ve Çalışanlarına dua ederek Allah Hiçbir kulunu zorda bırakmasın dediler.

Belediye Yardım Müdürlüğümüz Vatandaşın Dert Ortağı
Belediyemiz bünyesinde bulunan Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğümüz son üç ayda 827 kişiye yardımcı oldu.
Belediyemiz bünyesinde bulunan beyaz masa ekibine son üç ayda başvuruda bulunan 827 kişiye yardımcı olup taleplerini dinleyerek vatandaşlarımızın ev yapım ve onarımı, gıda yardımı, sosyal yardım kurumlarından faydalanması amacıyla dilekçe yazımı ve benzeri yardımlarda bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olup idarecilerle vatandaşlar arasında iletişim köprüsü görevin yapmıştır. Ekiplerimiz vatandaşların talepleri doğrultusunda yardımcı olmaya devam ediyor.
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Kırsaldaki Suriyeli Mülteci Kardeşlerimize de Yardımlarımız Ulaşıyor
Merkezde ve kırsalda çadırlarda ve bazı iş yerlerine sığınan mülteci kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya
çalıştık. Suriye deki iç savaştan kaçan binlerce mültecinin yaşam savaşları devam ediyor.

Halep kentinden kaçıp Siverek ilçesinin Emek mahallesine sığınıp boş bir alanda çadır kurup yaşamaya çalışan
Suriyeli mülteci kardeşlerimize yardımlarını ulaştırmak amacıyla onlarca kilometre yol kat ederek hak sahiplerine
yardımlarını ulaştırma mutluluğu içindeyiz.

Paylaşmak Kardeşliktir Dedik, Kardeşlik Adına Düştük Yollara…
Kırsal kesimde yapılan incelemelerde yoksul aileler, doğal afetten zarar gören aileler tespit edilip hak sahiplerine yardımları ulaştırıyoruz.
Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçeni genlinde yardıma muhtaç vatandaşların tespit edip hak sahiplerine yardımcı olmak, bir nebze de olsa yoksul ailelerin sosyal yaşamlarını iyileştirme adına merkez ve kırsal
mahalle ayrımı yapmadan ilçenin bir ucundan diğer ucuna yardım köprüsü oluşturmaya çalışıyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde sorumlu Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Postacı’nın da zaman zaman
katıldığı sosyal inceleme ve yardım çalışmaları sosyal inceleme ekipleriyle birlikte ilçenin karacadağ bölgesinde bulunan kırsal alanda ki mahallerde incelemelerde bulunarak bölgenin sosyal haritasını oluşturmaya başladı.

Sosyal inceleme ekipleriyle birlikte kırsal alanda bulunan mahallerde bir yandan incelemelerde bulundukların,
bir yandan hak sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Postacı” Çalışmalarımız kapsamında bu yıl sert geçen kış koşullarında selden ve diğer doğal afetlerden zarar gören, Suriye den
göç etmiş kardeşlerimize gıda yardımında bulundu. İncelemelerimizde mahallede dul, yetim pozitif ayrıcılığı olan
bayanların tespitinin yanı sıra mahallerin sosyal yapısı eğitim düzeylerini tespit ediyoruz bir anlamda risk haritası çıkarıp mevcut risk ortamlarını iyileştirecek projeler geliştirip genel anlamda zor koşullarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşamlarını iyileştirme adına projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz şu ana kadar 6 ailenin başvurusu bulunuyor
bu güne kadar bu ailelerden Üç binine ulaşıp belediye olarak gerekli desteği sağladık. İnceleme ve yardım çalışmalarımız devam ediyor.”
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BELEDİYEMİZDEN
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
ETKİNLİĞİ
Yaşam Her Sabah Yeniden Şekillenir Annelerin Ellerinde
Belediyemiz Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile ilçede kültürel faaliyetlerde bulunan Kürt Kültür Merkezi
(NAVENDA KURDİ) tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
El Cabir Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi salonunda düzenlenen etkiliklerde: Kadınlara yönelik şiddet olayları
yapılan slâyt sunumuyla katılımcılara izletildi.
Dünya Emekçi Kadınlar gününün nedeniyle sanatçı Ali Toprak “kadınlar ağlamasın” isimli konserini sundu.
Konser sonunda katılımcılara yazar Mehmet Sarmış’ın ‘’ Geleceği İnşa” isimli kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Belediye Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden Kadınlara Yönelik Mesleki Kurslar Başladı
Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden Kadınlara yönelik istihdam kursları başladı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz yapılan açıklamada Siverekli kadınlara her alanda eğitim vermek olduğunu, en önemlisi kadınlara istidam yönelik mesleki kursları vererek aile bütçelerine katkı sunmalarına imkân
sağlamak olduğunu belirterek şöyle devam etti. “Müdürlüğümüz yeni kuruldu. İki katlı tarihi bir binada Faaliyetlerimize başladık. İlk etapta dikiş kursunu açtık. 15 bayan dikiş kursuna başladı. Diğer kursları açmak için mahallerde
alan çalışması yapıyoruz. Siverekli kadınların talebini dikkate alarak yeni mesleki ve gelir getirici kurslar açacağız.
Tüm kadınları verilecek olan ücretsiz kurslarımıza davet ediyoruz.”
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Daha Güzel Bir Siverek Ancak Kadınlarımızın Çabasıyla Olur
Ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalarla kadınlarımızın yanındayız. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden
kursiyerlere Aile İçi İletişim semineri. Bayanlara aile içi iletişimin önemi anlatıldı. Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden kurslarda eğitim gören kursiyerlere Aile İçi İletişim semineri verildi.

İlçenin Hasan Çelebi mahallesinde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen Aile İçi İletişim seminere Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında çok sayıda bayanın katılımıyla gerçekleşti.
Seminerde Sosyolog Meryem Konal bayanlara yönelik Aile İçi iletişim önemini çocukların sağlıklı gelişimi, eğitimde başarılı olmalarının temel faktörünün aile iletişimin olduğu vurgulandı.

Siverekli Kadınların Sosyal Yaşamlarını İyileştirmek İçin Çalışmalara Başladık
Tarihi Binamızı Siverekli kadınların hizmetine sunduk. Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Siverek ilçemiz Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan 1903 yılında bazalt kara taştan yapılana ilçede terziler evi
olarak bilinen tarihi bina Belediye tarafından restore delip daha önce zabıta müdürlüğü olarak kullanılan bina Belediye Bünyesinde yeni kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı.

Müdürlüklerinin yeni kurulduğuna dikkat çeken Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü amaçlarının Belediye olarak ilçede yaşayan kadınların statülerini yükseltmek el becerilerini geliştirip meslek sahibi olmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmalar hakkında ise şöyle dedi” İlçede yaşayan desteklenmesi gereken kadın –çocuk
ve ailelere eğitim ve sosyal hizmetler sunmak. Kadın –aile ve çocuklara yönelik sorunları çözmede danışmanlık ve
rehberlik hizmeti verip, ilgili kurumlarla iletişimini sağlamak. Müdürlüğümüz bünyesinde kadınlara yönelik mesleki-kültürel ve sanatsal kurslar düzenleyip, kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayata etkin katılımını sağlamak ve kadınları şiddet ortamından uzaklaştıracak çalışmalar yapmaktır”
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8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
YEŞİL ALANLARDA YAŞIYACAK

Belediyemizin Katkılarıyla Kadınlar 8 Mart’ı Yeşil Alanlarda Ölümsüzleştirerek Ağaç Dikti
Kentimizde yapılan 8 Mart Dünya emekçi kadınlar Günü etkinliklerine Belediye olarak katkı sunduk.
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilçe Orman İşletme Şefliğinin katkılarıyla Belediyemiz Kadın ve Aile
Müdürlüğünün desteklediği Etkinlikler kapsamında Ağaç Dikimine Ak Parti Kadın Kolları üyeleri, Bazı Sivil Toplum
Kuruluşları Temsilcileri, Kadın Kültür Merkezleri, Sodes Merkezleri ile Aile Destek merkezinde eğitim gören
bayan kursiyerler Selimpınar mahallesi Eski Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 1000 ağaç diktiler.

Anaların Sağlığı Bizim Sağlığımız Kadar Önemlidir
Belediyemiz ile Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü sağlık protokolü imzaladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sağlık hizmetinde görev alacak. Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü kanser şubesi tarafından yürütülecek olan kanser taramalarında ilçedeki vatandaşlara yönelik sağlık taramalarında vatandaşlara yönelik çalışmalar adına kanser
tarama protokolü imzalandı.
Yapılan protokol gereği Siverek Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri müdürlüğü ilçede 40 yaş üstü bayanların
adres tespitlerini yapacak. 40 yaş üstü kadınların özellikle meme kanseri taramalarında, Kanser Erken Teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM) kadınların ulaşımlarını sağlamak kadınları sağlık taramasından haberdar etmek görevini üstlenecek. Projeye Kadın ve Aile destek merkezimiz tam destek sunacak. Protokolü töreninde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, çağın vebası olarak nitelendirilen kanserden korkulmaması gerektiğini asıl korkulması gerekenin geç kalmak olduğunu söyledi.
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz, yeni kurulan Kadın ve Aile Destek Merkezinin Siverekli kadınların yaşamlarına olumlu katkı sunacağını belirterek “Belediye olarak Kadın ve Aile Destek merkezimiz Siverekli kadınların sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına yoğun bir çalışma içine girecektir. Peygamber efendimizin de buyurdukları gibi yaşamda iki önemli faktör vardır, biri sağlık diğeri ise zaman faktörüdür kanser hastalığından korunmak için erken teşhis önemlidir”
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Belediyemizden Spora Destek Sürüyor
Belediyemiz Eğitim, Kültür, sanat çalışmalarında olduğu kadar spora gönül vermiş gençlerimizin çalışmalarına
katkı sunmaya devam ediyor.
Siverek belediye Başkanı Yılmaz gurup şampiyonu genç futbolcuları kutladı çiçek ve tatlı ikram etti
Genç sporcular futbola katkılarından dolayı belediye Başkanı Yılmaz’a Plaket takdim ettiler
Şanlıurfa Amatör U 19 kategorisinde mücadele veren Siverek Belediye sporun gençler gurubunda şampiyon
olması ilçede futbol severler arasında sevinç yarattı.

Başarılı genç futbolcuları Firkan Tüysüz şehir stadyumunda ziyaret eden futbolculara karanfil ve baklava ikram
ederek gençlerin başarısını kutlayan Belediye Başkanımız Resul Yılmaz, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti ” Şanlıurfa amatör U 19 gurubunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Spor
bizim için önemli, gençlerle sporu ayrıt etmek mümkün değil, Belediye olarak dün olduğu gibi bundan sonrada başarınızı için her türlü desteği ve imkânı sizlere sunacağız, sizlerden isteğimiz kötü alışkanlıklardan uzak durup çevrenizde ki arkadaşlarınızı sevdiklerinizi spora yönlendirmektir, zihinde kalmanız sağlıklı olmanız gerekiyor ülkemizin geleceği sizlere bağlı, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızda gençliğinde futbol oynamış gittiği her yerde sporcu kişiliğini savunmuştur, bazıları şöyle düşünebilir ben futbol oynarsam spor yaparsam derslerimden geri kalırım kariyer yapamam düşüncesi yanlıştır, Bunu en güzel örneği Sayın Cumhurbaşkanımızdır, sizlere tavsiyem derslerinize
iyi çalışıp sporu, futbolu bırakmamanızdır, biz sizlerle beraberiz yaşamınızın hem eğitim hem de spor alanında destekçiniz olacağız”
Kulüp ikinci Başkanı Ramazan Baylan Belediye Başkanı Yılmaza Futbola ve spora sağladığı destekten dolayı teşekkür plaketi takdim ederek desteklerinin devamını diledi.
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI
TEMEL ÖNCELİĞİMİZDİR

Çocuklarımızın Okumasına Katkı Sunanları Unutmadık
Kütüphane haftası dolayısıyla Kütüphane müdürünü ziyaret etti.
Kütüphane haftası etkilikleri kapsamında ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Lale’yi makamında ziyaret eden Belediye Başkan yardımcısı
Hasan Postacı kütüphaneler haftasını kutlayıp Belediye Başkanı
Resul Yılmaz’ın hazırlattığı çeşitli hediyeler ile Belediye yayın organlarını armağan ederek belediye başkanını iyi dileklerini sundu .
Eğitimci Belediye Başkanımız Resul Yılmaz 51 Kütüphane Haftası Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı
Başkan Yılmaz “ Kitaplar Aydınlık Yarınların En Güçlü Mimarlarıdır” İlçemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan 51 Kütüphane haftası,
kitap okuma konferans ve diğer etkinliklerle devam ederken Kentimizin Eğitimci Belediye Başkanı Resul Yılmaz 51 Kütüphane haftasıyla
ilgili yayımladığı mesajında aydınlık yarınlara giden yolun okumaktan
geçtiğini belirterek şunları kaydetti” İnsanlık tarihinin medeniyet yolculuğunda en büyük hamlesi kitaplarla buluşması olmuştur. ‘Oku’ emriyle başlayan Kitabı Kerim’in tüm insanlığa taşıdığı, barış, adalet ve hidayet ayetleri ilahi korunmuşlukla beraber zaman ve coğrafya üstü bir
evrenselliği Kitap merkezli inşa etmiştir. Kitap hayattır. Kitaplar cehaletin karanlıklarından medeniyetin aydınlığına taşıyan en sadık ve güçlü dostlarımızdır, yoldaşlarımızdır. Kitaplarla
buluşma mekânlarımız olan kütüphanelerimiz böylesi yaşamsal misyonu olan kurumlarımızdır. Çocuklarımızın kütüphanelerle buluşması, yaşamlarının bir parçası haline gelmesi gelecek nesillerin aydınlık yarınları için önemli bir
zorunluluktur. İnternet ve sanal dünyanın hızla geliştiği bir çağda kitapların öneminin bu paralelde daha da arttığını
gözlemliyoruz. Yani tahminlerin aksine internet ve sanal dünya kitapların yerini doldurandı Hala dünya ülkelerine
göre az okuyan bir toplumuz. Okuma alışkanlığının, kişi başına okunan kitap sayısı, toplumumuzun entelektüel seviyesini belirleyen önemli kriterlerin başında gelir. Estetikten, sanata, düşünceden edebiyata her alanda dünya çapında isimler çıkarmanın, eserler vermenin altyapısını kitap okuma alışkanlığı gelişmiş nesiller oluşturur. İçinde bulunduğumuz kütüphane haftası günlerinde kitapları günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri arasına koymamız bilincini, çabasını ortaya koymanın ve başta kişisel örnekliğimizle çocuklarımızın dünyasına kitapları katmanın sorumluluğunu hatırlamalıyız. Gelin buna günde en az bir sayfada olsa kitap okuma ile başlayalım. Bu duygu ve düşüncelerle
kütüphane haftasının en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Siverek Belediyesinden Eğitime Destek Devam Ediyor

70

bilgi@siverek.bel.tr
www.siverek.bel.tr

Okul kütüphanelerine kitap desteğimiz devam
ediyor. Belediyemiz kentimizde okullara yaptığı eğitim yardımlarına devam ediyor, bu kapsamda 20142015 yılında eğitim ve öğretime başlayan Siverek
Prof.Dr. Abdulkadir Karahan Fen lisesi kütüphanesine
bağışlanmak üzere Siverek belediye başkan yardımcısı Hasan Postacı ile Doğan Kanlıbıçak tarafından okul
müdürü Mahmut Hanpolat’a içlerinde ansiklopedi,
sözlük ile öğrencilerin araştırmalarda başvurulacakları çok sayıda kaynak kitabı teslim edildi.

Siverek’te İnternet Haftası Etkinliği
Belediyemiz ile Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu ortaklaşa İnternet haftası etkinliği düzenledi
Kentimizde internet haftası dolayısıyla Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Siverek
Meslek Yüksek okulu, Eyüp cenap Gülpınar gençlik merkezinin oraklaşa düzenlediği etkinlikte katılımcılara doğru
ve güvenli internet kullanımı anlatıldı.

Çok sayıda lise düzeyinde öğrenciler katıldın ve vatandaşın katıldığı konferansta konuşan konuşmacılar eğitim
görevlileri Yardımcı Doç. Dr. Mehmet Akif Acar, Yardımcı Doç. Dr. Ahmet Baytak ile Araştırma görevlisi Mehmet
Emin Tenekeci konuşmalarında internetin insan yaşamında ki önemine değinerek internetin kullanılmaya başlandığı dönemler ile son gelişmeleri teknolojinin geçmişten günümüze serüveni ile teknolojinin geldiği en uç nokta
olan sosyal medyanın günümüzdeki gücü ve bu gücün nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiği hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

Eğitimci Başkandan Eğitime Destek
Hamamören ilk ve ortaokullarına projeksiyon cihazı armağan edildi. Kentimizin eğitimci kökenli Belediye Başkanı Resul Yılmaz ilçede eğitim sorununu kentin temel sorun olduğu şiarıyla merkez ve kırsal mahallere belediye
olarak destek vermeye devam ediyor.

Bu güne kadar onlarca okula malzeme desteği sağlayan okulları çevre düzenlemesi ve fiziki yapılarını iyileştirme çalışmaların bizzat takip edip eğitime büyük önem veren Belediye Başkanı Yılmaz ilçeye Bağlı Hamamören köyüne yaptığı ziyarette okulun ihtiyacı olan projeksiyon cihazı armağan ederek okulda görev yapan öğretmenlerle
bir araya gelip sohbet etti. Belediye Başkanı Yılmaz ilçenin temel sorunlarından birin eğitim sorunu olduğuna dikkat çekerek belediye olarak eğitim sorunun takipçisi olup sorunu çözümüne katkı amacıyla belediye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Her Yaşta Eğitimin Destekçisiyiz
Kalkınmanı temel şartlarından biride eğitimli bir
toplum olabilme manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olabilmekten geçmektedir.Kentimizde kuran
kursuna devam eden bayanlarımızı ziyaret edip sorunlarını dinleyen Belediye Başkanımız Resul Yılmaz
kuran kurslarımızın ihtiyaçlarını belediye tarafından
karşılayıp analarımız ve bacılarımızın eğitimlerini
rahat bir ortamda yapmalarına katkı sundu.
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EĞİTİMCİ BAŞKAN
GENÇLERLE BULUŞTU

Belediye Başkanımız Fen Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Siverek Belediyesi Sosyal Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrencilerle buluşma etkinliğinde Belediye Başkanı Resul Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi.
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz düzenlenen etkinlikte öğrencilere başarılı olmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini başarının sırrını öğrencilere öğütler vererek anlatarak konuşmasında şunları kaydetti.''bu etkinlikte sizlere
bir araya gelmek benim için bir mutluluktur, bende bir eğitimci olarak sizlere tavsiyem başta öğrencilik hayatınızda
başarılı olmanın tek yolu çalışmak ve arkadaş çevrenizi iyi seçmekten geçer, ancak eğitim hayatınızda bir hedef için
mücadele etmeniz gerekir, hedef seçilmeksizin hiç bir başarı elde edilemez. İkinci tavsiyem anne ve babanıza saygı
duyun onları kendi başarınızla ödüllendirin, ancak o zaman topluma ve insanlığa hizmet etmiş olacaksınız''dedi.

TEOG - YGS –LYS Sınavlarına Girecek Öğrencilere Motivasyon Semineri Verildi
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçede Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı ile üniversite
sınavlarına girecek öğrencilere yönelik eğitimci yazar Sait Çamlıca aracılığıyla seminer verildi. Üç seans halinde
süren seminerin açılış konuşmasını yapan eğitimci Belediye Başkanı Resul yılmaz ilçedeki genç nüfusun yapısına dikkat çekip öğrencilere eğitimin önemini aktararak şunları kaydetti:
“Sizin tüm servetiniz sermayeniz, toprağınız kafanızdır, kafanızı eğitime verin, derslerinize odaklandığınızda başaracaksınız. Eğitimci yazar Sait çamlıca öğrencilere verdiği seminerde aile toplum ve öğrenci ilişkilerinden örnekler verip sınavlarda başarılı olmanın yollarını anlatıp şunları kaydetti:
“Eğitim diploma alınarak bitirilen bir aşama değil, eğitim beşikten mezara kadar devam eden yaşamımızın her
alanında bize gerekli olduğu için sürekli okumalıyız. Düzenli bir çalışma yönetiminiz olsun, konuları sürekli tekrarlayın. Denemeler yapın, mutlaka iki günde bir denemelerinizi tekrarlayın ve hafızanızı yenileyin. Sınavlarda panik
ve heyecan yapmayın, her sınava derin bir nefes alarak bismillah ile başlayın”
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BELEDİYEMİZDEN
HABERLER

siverekbeltr
siverekbld

73

ŞEFFAF VE DEMOKRATİK
YÖNETİM
Şeffaf Yönetim Anlayışı Temel İlkelerimizdendir
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz’ın göreve geldiği günden itibaren belediyemiz bünyesinde yapılan tüm ihaleler şeffaf bir ortamda meclis salonunda kamera kayıtları ve her kese açık bir ortamda yapılıyor.

Nisan Ayı Meclis Toplantısında Encümen Ve Komisyon Üyelik Seçimleri Yapıldı
Mart ve Nisan ayı olağan meclis toplantıları Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Başkanlığında Meclis salonunda toplandı. Nisan ayı meclisinde yapılan toplantıda Daimi Encümen üyeliği ile diğer komisyon üyeliği seçimleri yapıldı.

Bir yılını dolduran belediye meclisimizde encümen ve komisyon üyeleri seçilerek yeni dönem yönetimi
oluşturuldu. Komisyonlarda muhalefet partilerinden üye bulunmasına dikkat edildi.
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Yıllık Çalışma Raporumuz Yayınlandı
Belediye Başkanımızın başkanlığında yazı işleri
müdürlüğümüzce hazırlanan bir yılık çalışma raporu
belediyemiz Nisan ayı olağan meclis toplasında kabul
edilerek onaylandı. Belediyemizin bir yıllık çalışmalarını içeren rapor yayınlanarak ilgili tüm kurum ve
kuruluşlara dağıtıldı.

Belediyemiz Haftalık Koordinasyon Toplantıları
Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Başkanlığında
birim müdürleri ve Başkan yardımcılarıyla yapılan toplantıda her hafta Cuma günü vatandaşa zamanında hizmet sorunlara acil müdahale ve çözüm yolları toplantıda ela alınıp birimler arası koordinasyon güçlendiriliyor.

19 Yıl Sonra Üniversite Sınavalrı Yeniden İlçemizde Yapılacak
19 yıl aradan sonra Siverek’te ilk defa yapılacak olan Üniversiteye giriş sınavların yapılacağı sınavlar öncesi ÖSYM koordinatörlük bürosunun açılışı yapıldı.
Açılışa katılan Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Yaptığı
açıklamada öncelikle sınavların Siverek’te yapılmasından
memnunluk duyduğunu, hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti” Sınavların 19 yıl
aradan sonra ilçemizde yapılması bizi memnunu etmiştir.
Belediye olarak, daha öncede olduğu gibi bundan sonrada
her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum, bende ilçe dışında sınavlara girmek zorunda kalmıştım, insanın doğup büyüdüğü eğitim gördüğü bir
yerin dışında sınavlara girmesi çeşitli sorunlara neden oluyordu, ilk kez sınavların güvenli bir ortamda
ÖSYM’nin belirlediği kriterler doğrultusunda yapılması temennimizdir, sınavların ilçede yapılması için emek
sarf eden her kese teşekkür ediyorum”

Başarılı Çocuklarımızı Ödüllendirdik
Eğitimci Belediye Başkanımız Resul Yılmaz
kente eğitim düzeyini yükseltmek için belediye imkânlarını eğitim alanlarında değerlendirerek ilçede
genel anlamıyla eğitime katkı sunarken bireysel başarıları ödüllendirip öğrencileri teşvik etmek amacıyla başarılı öğrencileri ödüllendiriyor.
Başkan Yılmaz başarılı olan bir kardeşimize bilgisayar hediye ederek öğrencimizin başarısını ödüllendirdi.
siverekbeltr
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KURUM İÇİ EĞİTİM
ÇALIŞMALARIMIZ
Birimlerimizin Eğitimine Önem Veriyoruz
Belediyesi Mali hizmetler müdürlüğü, Mali Hizmetlerden sorumlu Başkan Yardımcımız Doğan Kanlıpıçak başkanlığında birimlere bütçe ve harcama süreçleri ve yani yasal mevzuatlar hakkında seminer verdi.

E- İmza Dönemine Geçtik
Belediyemizin bilgi işlem merkezi belediye personeline belediye meclis salonunda belediye personeline
elektronik belge yöntemi sistemi semineri verildi.
Bilgi İşlem Müdürü Hamit Yıldız yaptığı açıklamada bilgi çağının gerisinde kalmamak elektronik ortamda
belge bilgi toplama ve saklama yöntemini paylaştıklarını belirterek şöyle dedi” Elektronik Belge Yönetim Sistemi; İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan ve
bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde yönetimini sağlayan sistemi ifade etmektedir.

Kurumlarca üretilen bilgi ve belgelerin verimliliğinin arttırılması için ortak standard ve politikaların belirlenmesi göz ardı edilemez bir gereksinimdir. Böyle bir çalışma kullanımı kolay, erişimi hızlı, güvenilir, ucuz, sürekli ve sağlam “elektronik kurum” yapısının oluşumuna katkı sağlayarak genelde “e-toplum“a geçiş sürecini
hızlandıracaktır.
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Siverek Yeni Taziye Evlerine Kavuşuyor
Belediyemiz ilçemiz Yenişehir Mahallesi ile Esemerçayır mahallesinde iki yeni taziye evi yapılacak.
Plan proje müdürlüğümüzce projesi hazırlanan her biri 210 metre kulanım alanı bulunan iki yeni taziye evin yapılması vatandaşlar arasında memnunluk yarattı. Vatandaşlar çalışmalarından ötürü belediye Başkanımıza ve ekiplerimize teşekkür ettiler.

Üniversiteli Genç Mimarlar Adayları İlçemizi Ziyaret Etti
Geleceğin Mimarları Siverek’in tarihi mekânlarını inceledi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde eğitim gören öğrenciler Belediyemizin ev sahipliğinde röle ve teknik dersi kapsamında Mimar Cenap Baylan'ın
girişimleriyle Siverek ilçesini ziyaret ederek kentin tarihi mekânları ile tarihi kargir evleri gezerek incelemelerde
bulundular.
İlçede bulunan Terzi Evleri, Gümrük Hanı, Timurların Evi, Tarihi Merkez taziye Evi, Cudi Paşa Konağı ile Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan kargir evleri gezen 45 öğrenci derslerini konu alan tarihi yerleşim yerlerinde görüntü ve fotoğraf çektiler.
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Meral Halifoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Siverek Belediyesinin misafirperver tutumundan dolayı teşekkür etti. Gezinin ardından Belediye Başkanı
Resul Yılmaz tarihi Cudi Paşa konağında öğrenciler onuruna verilen yemekte öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteğinin İkinci Taksidi de Ödendi
Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü ülkenin değişik
üniversitelerinde eğitim ve öğretimlerine devam eden
iki bin 177 öğrenciye eğitim yardımı yapmaya başlandı.
Kişi başına 200 TL’lik yardımın ilk dilimi olan 100 TL
her öğrencinin hesabına yatırıldı. Öğrencilere sağlanan
nakit eğitim yardımında üniversite ve kişi ayrımı yapmadıklarına dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı
Hasan Postacı yaptığı açıklama şunları kaydetti; “Belediye Başkanımız Sayın Resul Yılmaz’ın talimatlarıyla ilçede eğitim düzeyinin yükselmesi adına belediye olarak
her türlü imkânı çocuklarımıza sağladığımız gibi üniversite kazanan öğrencilerimizi üniversite aşamasında yanlız bırakmıyor bir nebze de olsa onlara katkı sunmaya çalışıyoruz.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN
ÇALIŞMALARI
Belediye Zabıta Müdürlüğünde Koordinasyon Toplantısı
Kentimiz zabıta müdürlüğünde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli başkanlığında yapılan ve yaklaşık iki
saat süren toplantıda Bahar ve yaz aylarında halkı sağlığını ilgilendiren halkın dini duygularını sömüren dilencilere
karşı yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Zabıta birimimiz halkımızın temel sağlık yaşamıyla alakalı bir kurumdur, vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketimini sağlanması trafik ve kaldırım işgalleri gibi sorunlarla alakalı bir yapı olduğu için ve önümüzde ki sıcak günlere binaen daha verimli görev yapması kurumsal iş birliğiyle mümkün bu konuları toplantılarımız değerlendirdik toplantılarımız devam edecek.

Zabıta Ekipleri Yaklaşık 80 Kilo Kaçak Ete El Koyarak İmha Etti
Belediyemiz zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde mühürsüz olduğu ve kötü kokan yaklaşık 80 kilo ete el koyarak belediye çöplüğünde imha edildi..
Zabıta müdürlüğümüzden yapılan açıklamada ilçenin Dicle Mahallesinde kasap dükkânı işleten K. S. isimli vatandaşın iş yerinde yapılan denetimlerde mezbaha mührü olamayan kötü kokan 15 kilo ete el konularak şehir çöplüğünde imha edildi. Şahıs hakkında tutulan tutanaklar Belediye encümeninde görüşüldü şahıs kabahatler kanununa istinaden para cezası kesildi.
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Usulsüzlüğe Geçti Verilmiyor
Belediye Zabıta ekiplerimiz halkın sağlığı amacıyla ilçe genelinde yaptıkları denetimlerine devam ediyor.
Ekiplerimiz yaptıkları denetimlerde ilçemizin muhtelif yerlerinde amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kıraathane, bar gibi işletmelerden ikisi amacı dışında kullanıldıkları vatandaşlara maddi ve manevi zarar verdikleri gerekçesiyle geçici olarak kapatılarak kapıları mühürlendi.

Siverek Zabıta Ekipleri İnternet Kafeleri Denetledi
Güvenli internet için çalışmalar devam edecek. Zabıta Müdürlüğüne bağlı 6 ayrı ekip ilçe merkezinde bulunan
internet kaffeleri denetledi, kaffelerde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri işyerlerin ruhsatlarını inceleyerek, işletmecilere gerekli uyarılarda bulundular.
‘Denetimlerin ilçe merkezinde bulunan tüm internet kaffelerde yapılacağının alt çizilerek şu bilgilere yer verildi: İnternet Kaffelerde ki denetlemelerde, ruhsat, genel kontrol ve bilgisayarlardaki filtre programlarının güncel
olup olmadığı, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği internet salonlarında; şiddet, terör, kumar, alkol, uyuşturucu, pornografi ve kötü alışkanlıkları özendiren sitelere erişimi engelleyen filtre yazılımlarının kullanımlarını ekiplerimiz titizlikle denetlemişlerdir, bu gibi çalışmalarımız devam edecektir”

Vatandaşların Sağlığı Bizim Sağlığımız Kadar Önelidir
Belediyemiz zabıta ekipleri ilçenin Adnan menderes bulvarında bir aracın içinde baklava saat seyyar satıcının baklavalarına el konularak imha edildi. Zabıta müdürlüğümüz vatandaşlarımızı uyararak şu bilgilere yer verdi ”
Ekiplerimizin yaptığı denetimlerde bir aracın arkasına baklavaları açıktan
sattığını gördük yaklaşık 150 kilo baklavaya el koyarak silindirli çöp aracında imha ettik. Belediye olarak bu konuda vatandaşlarımıza daha sağlıklı
şartlarda üretimi yapılan gıda maddelerini ulaştırmak amacıyla gıda üretimi
ve satışı yapan işyerlerimizde denetimler yapıyoruz. Vatandaşlar uygunsuz
gıda maddesi satışı yapan işyerlerini zabıta müdürlüğüne bildirsinler, temizlik şartlarına uymayan, üretim yeri ve tarihi belli olmayan gıda maddeleri satışı ve üretimi yapan işyerlerine zabıta ekipleri olarak denetimlerimiz devam edecek, çalışmalar kapsamında 150 kilo baklava satışı yapan şahıs hakkında kabahatler kanununa göre yasal işlem başlattık’’
siverekbeltr
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NİSSİBİ KÜPRÜSÜ
SİVEREK’İN GELECEĞİ

Nissibi Köprüsü Siverek Ekonomisine Katkı Sunacak
Belediye Başkanı Resul Yılmaz; Nissibi Köprüsünün açılması bölge ve Siverek ekonomisine büyük katkılar
sağlayacağını söyledi.
Önceki Gün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açtığı Nissibi köprü açılışına Şanlıurfa Milletvekili
Mehmet Kasım Gülpınar ile birlikte köprünün açılışına katılan Belediye Başkanımız Resul Yılmaz Siverek’in her
anlamda gelişip güzelleşmeyi hak ettiğine dikkat çeken Yılmaz Şunları kaydetti; “Siverek birçok ilden büyük bir
yerleşim alanı, Yıllardır Feribotla seyahat eden Adıyaman ili ile ilçemiz arasında feribotla sağlanan ulaşım
vatandaşlarımız açısından birçok soruna sebep oluyordu.

Vatandaşlarımız saatlerce feribot saatlerini bekleyerek mağdur oluyorlardı, 3 yıl önce yapımına başlanılan
köprümüzün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla köprü açılışını yaptık, köprünün hizmete
girmesiyle kentimize çok büyük katkılar sağlayacağını temenni ediyorum, köprümüz vatanımıza milletimize ve
bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
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