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15 TEMMUZUN ARDINDAN..
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ının deyimiyle, ülke olarak yeni bir kurtuluş savaşı sürecinden geçiyoruz. 15 Temmuz 2016 
gecesi yapılmak istenen hain darbe girişimine karşı tüm ülke tek yürek haline geldik. 241 şehit vererek bu büyük ihanet ve komployu kutlu bir 
direnişe millet olarak dönüştürdük. Artık 15 Temmuz bu ülke halkları için, bu millet için yeniden dirilişin, özgürlük ve bağımsızlığı için kutlu 
direnişinin bir zafer günü olarak her yıl kutlanacak.
İlçemizde de ilk andan itibaren 15 Temmuz direniş ruhunu tüm hemşerilerimle beraber yaşadık. 27 gece boyunca ismini 15 Temmuz direniş 
meydanı olarak koyduğumuz alanda sabahlara kadar demokrasi ve direniş nöbetlerini tuttuk. Tüm ülkemizle beraber hiçbir ihanete geçit 
vermeyeceğimizi ilan ettik.
15 Temmuz direniş sürecinde Ankara'da yaşayan Siverekli bir hemşerimiz de 241 kutlu şehidimiz arasında yerini aldı. Suat Aloğlu adlı 
şehidimiz ile Siverek olarak 15 Temmuz zaferini taçlandırdık. Şehidimizin anısını ilçemizde yaşatacağımızı da bu vesile ile ifade edelim.
15 Temmuz ile başlayan zorlu mücadele süreci henüz tamamlanmış değil. Hala yurt içinde ve dışında başını FETÖ'nün çektiği, paydaş ve 
destekçilerinin ise her geçen gün daha bir netleştiği zor ve sıkıntılı bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Tüm ülke olarak birlik ve beraberlik 
içinde ortak bir kardeşlik ve dayanışma ruhu ile tüm bu zorlukları aşacağımıza olan inancımız tamdır. İslam medeniyetinin kadim 
coğrafyalarından biri olan bu topraklarda, ancak iman ettiğimiz vahiy iklimindeki değerlerle, bu geçici dünya hayatının bir imtihan olduğu 
bilinci ile tüm bu yaşananları anlamlandırmalıyız.



Yeni dönem belediyeciliğimizde yaklaşık olarak yolu yarıladık. Geçen bu süreçte çok önemli projeleri başlattık. Siverek'imizin yüz yıllık 
sorunlarına büyük bir cesaretle ele aldık. Tüm kentimizin kanalizasyon, yağmur drenaj ve içme suyu ana arter alt yapısını AB , Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak yeniledik. Alt yapı çalışmalarında %86 lık kısmı 
tamamladık. Mevsimsel şartları da göz önünde bulundurursak hedefimiz 2017 yılı Haziran ayı itibari ile tüm alt yapı düzenlemeleri ile beraber bu 
projeyi tamamlamak.
Yine şehrimizin geleceğini belirleyecek olan imar planımızı yeniledik. Yeni imar anlayışımızın temelinde yaşanabilir modern bir kent 
oluşturabilmenin yanı sıra bölge, kişi ve zümreye bağlı hiçbir ranta geçit vermeden, nesnel, eşitlikçi, adaletli ve mevcut yasaların belirlediği ilke 
ve esaslara uygun, modern kent imar planlamalarında son bilimsel yaklaşımları dikkate alarak düzenledik. Yeni imar planımızda kişi başına 
düşen yeşil alan miktarı 10,7 metrekare ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Tüm yerleşim alanları için ihtiyaç duyula eğitim, sağlık, ibadet 
ve park ve sosyal tesis alanlarına yer açtık.
Üst yapıda tüm cadde ve sokaklarımızı sıcak asfaltla buluşturarak bir ilke imza attık. Yedi metre ve üstü genişlikteki tüm sokak ve caddelerimizi 
asfaltla kaplamayı programlıyoruz. Bu bağlamda ana caddelerde elektrik hatlarının yer altına alınması, doğal gaz, MOBESE ve Telekom hatlarının 
kurulması sonrası kaldırımlarımızı da modern kent standartlarında yeniden düzenleyeceğiz. Kaldırım düzenlemelerinde görme ve bedensel 
engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun standartlarda yapılacağını ayrıca ifade edelim.
Kentimizin yüzyıllık içme suyu ihtiyacının karşılanacağı Fırat suyu projesinde ilk kazmalar vuruldu. Projenin yaklaşık 3,5 yılda tamamlanması 
hedeflenmektedir. Projenin her aşamasında gerekli destek, katılım, gözlem ve takipçiliğini hassasiyetle sürdüreceğiz. 
Yeşil bir Siverek için yeni projelerimizi de gündeme aldık. Öncelikle Toprak Mahsuller Ofisi olarak kullanılan 21 dönümlük yeri kentimize yeşil 
alan ve sosyal tesis olarak kazandıracağımız müjdesini verelim. Ofis alanı ile ilgili projelendirme çalışmalarında sona geldik. 2017 ile beraber 
ihalesi yapılacak olan projenin, 2017 yılı sonlarına doğru tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.
Halkımızın fidanlık olarak bildiği mesire alanımızı yeni sezona sil baştan düzenleyerek hazırladık. Ayrıca mevcut mesire alanına 27 dönümlük 
yeni bir bölüm daha ekleyerek genişlettik. Çocuk oyun üniteleri yürüyüş ve bisiklet yolları, mescit, tuvalet, lavabo ve dekoratif çeşmelerle 
mesire alanımız daha güzel, nezih ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak modern bir tesise dönüştü.
Yaz mevsiminin çok sıcak yaşandığı kentimizde nefes alınacak yeşil alanlarımızı sayısını çoğaltacak yeni projelerimizden birini de Nissibi 
köprüsü bölgesine yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 45 dönümlük bir alanda, Fırat'ın kıyısında otoparkları, seyir tepeleri, piknik alanları, cafe ve 
restoranları ile yeni bir tesisi halkımıza kazandırıyoruz. Ayrıca içinde restoran bulunan bir deniz otobüsünü aynı tesis bölgesinde hizmete 
sunacağız. Fırat nehrinin doğa harikası kanyonlarını keşfetmek için kullanılacak olan deniz otobüsüyle kentimizi doğa turizmini geliştirmek ve 
tanıtmak imkânını sunmuş olacağız.
Büyükşehir belediyesi programına alınan Siverek vadi projesinin ilk etabını da TOKİ evleri bölgesinde 2017 içinde tamamlayıp hizmete açılması 
içinde gerekli planlamalar yapıldı. Atıl durumda olan havuz tesisleri için de yeşil alan ve sosyal tesis olarak düzenlemelerine başlandı. Amacımız 
yeşil alanları, parkları ve sosyal tesisleri ile ilçemizi insanımıza yakışır, yaşanabilir bir şehir haline getirmek.
Kırsal mahallelerimizle ilgili de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İki tanesini hizmete açtığımız çok amaçlı hizmet evlerimizin sayısı 
her geçen gün artıyor. Gündemimizde olan ve çalışmaları devam eden toplamda kırk adet kırsal mahallemizde hizmete açacağımız çok amaçlı 
hizmet evlerimizle kırsal mahallelerimize yatırımlarımız devam edecek. Ayrıca kırsal mahallerimizin yol yapım çalışmalarını da aksatmadan, 
kesintisiz sürdürüyoruz. Mahalle içi kilit taşı ve betonlama çalışmalarımız da belli bir program çerçevesinde yürütülüyor.  
Şehrimizin tarihsel dokusuna uygun eski çarşılarımızı yeniden restore ettik.Kaleboğazı, kasaplar çarşısı ve şeytan küçesi çarşısı olarak bilinen 
tarihi yerlerimizin yapımında katkı sağlayan Büyükşehir Belediyemize buradan şükranlarımızı sunuyorum.
Sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında da çalışmalarımız devam ediyor. Dicle, Bağlar ve Gülabibey mahallelerimize hizmet sunacak Kadın 
danışma ve eğitim merkezimizi Usta İbrahim Kuran parkı olarak bilinen mekânda modern ve donanımlı bir tesis olarak hizmete açtık. 
Bünyesinde orta ölçekli bir konferans salonu, geniş çok amaçlı sergi salonu, süs havuzlu park alanın bulunduğu, hali hazırda dikiş, okuma-
yazma, Kuran-ı Kerim kurslarının verildiği, küçük çocuklarımız için kreşin bulunduğu tesisimiz halkımıza hizmet vermeye başladığını 
söyleyelim. 
Kadın aile hizmetleri müdürlüğümüz bünyesindeki iki farklı kurs merkezimizde de hizmetlerimizin sürdüğünü belirtelim. Ayrıca yeni restore 
ettiğimiz Tarihi Hamanlar evi de aynı müdürlüğümüzün çatısı altında 'Yöresel Ürünler Kadın Pazarı' olarak hizmete açıldı. 
Üçüncü yılına giren bilgi ve gençlik evlerimizde ise çocuklarımıza yönelik eğitim, kültür ve sanat kurslarımız devam etmektedir. Ramazan 
Acarlar gençlik evinde YGS ve LYS ye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs desteği verilmektedir. Çocuklarımız geleceğimizdir bilinciyle 
onların eğitimine, manevi değerlerimizle ilgili bilinç kazanmalarına ve kişisel gelişimine yönelik çalışmalarımız devam ettirilmesine büyük önem 
verdiğimizin altını çizelim. 
Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak belirli aralıklarla yayınlamaya çalıştığımız bültenimizle amacımız tüm halkımızı 
belediyenin çalışmalarından haberdar etmek. Bu bağlamda yeni kurduğumuz whatsapp çözüm hattımızla bu bilgilendirme, öneri ve şikâyetleri 
en hızlı bir şekilde gündeme alarak katılımcı belediyeciliği yeni bilişim teknolojileri ile üst düzeye çıkarmayı hedefledik.
Yolu yarıladığımız belediyecilik dönemimizde özellikle 15 Temmuz sürecinde halkımızın göstermiş olduğu sahiplenme ve dayanışma ruhunu 
buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Özellikle bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Milletvekillerimiz başta olmak üzere, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız, ilçe kaymakamımız, Başsavcımız ve ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarına tüm Siverek halkı adına şükranlarımı 
sunuyorum.Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz sürece tüm zorlukları aşacağımızı, ilçemiz ve ülkemiz için daha özgür, güzel ve 
umut dolu yarınlar inşa edebileceğimiz inanç ve duasıyla tüm hemşerilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

                                                                                                                                Av. Resul Yılmaz
                                                                                                                                Belediye Başkanı    
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BASKANIMIZ CALISAN PERSONELLERLE
BiR ARAYA GELDi

.. .

11



12



13



14

Başkan Yılmaz, basın mensuplarını yönetimde paydaş
gördüklerini, basın mensuplarını önemsediklerini 
vurguladı.Kendisinin de bir Siverekli olduğunu belirten
BaşkanYılmaz, ‘’Ekibimizle birlikte ilçeyi yönetirken
şu anlayışı benimsiyoruz.245 bin nüfusumuzun her 
birinin SiverekBelediyesinin bütçesinde ve yönetiminde 
hakkı var anlayışı ile yönetiyoruz.Dolayısıyla sürekli 
halk arasında olan siz basın mensuplarının söyleyecek-
leri bizler için önem arz ediyor.Unutmayınız ki başkanlık 
odamızın kapısı tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi 
sizlerede açıktır.Siverek ileilgili düşüncelerinizi bizimle 
paylaşmanız bizi sevindirir.ve bizde bunu bir katkı 
olarak addederiz’’ dedi.
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Siverek
fotoğraf
sanatçıları
derneğinden
başkanımıza 
plaket...
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BELEDiYE BASKANIMIZ SiVEREK 
FOTOGRAFÇILAR DERNEGiNi ZiYARET ETTi
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.KENTiMiZiN 100 YILLIK SORUNU ÇÖZÜME KAVUSUYOR

Siverek'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şuski Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve işbirliğimizle 

yürütülen drenaj döşeme sistemi, kanalisazyon ve alt yapı çalışmalarını 2017 yılı haziran ayında bitirmeyi hedefliyoruz.

Çalışmalar bittiğinde kentin bütün alt yapı sorunları çözülmüş olacaktır.
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KENTiMiZiN TÜM ALT YAPISI 
YENiLENiYOR

-322 Km   Kanalizasyon hattı döşendi,

-Bağımsız yağmur drenaj hattına kavuşturduk,

-İçme suyu hattı Fırat su projesine uygun hale getirildi,

-Ana caddelerde elektrik hatları yer altına alındı,

-40 Km Doğalgaz hattı eklendi, 
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Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle alt yapısı tamamlanan caddelerde asfalt çalışmaları yapılarak ,
yollar modern bir görünüme kavuşuyor.

 Asfalt çalışmalarını kentin her alanında ayrım yapmaksızın sürdürüyoruz.

SiVEREK TARiHiNDE 
iLK SICAK ASFALT ÇALISMASINI BASLATTIK. .
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250 bin nüfuslu ve 4314 kilometrekarelik yüzölçüme sahip ilçemiz tarihinde ilk defa şehir merkezindeki yolları 

sıcak asfaltla tanıştırdık.Daha önce alt yapı sorunları bulunan ilçemiz genelinde tamamlanan çalışmaların hemen 

akabinde ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokağı beton asfaltla kapladık.Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediyemiz ile birlikte öz kaynaklarımızı kullanarak kent genelinde 450.000 m2 sıcak karışım asfalt çalışması 

yaptık.Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla birlikte bu rakamı 3 katına çıkarmayı planlıyoruz..

YOLLARIN STANDARTLARINI YÜKSELTTiK 
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 CADDELERiMiZDE 
KALDIRIM DÜZENLEMELERi DE YAPILIYOR 
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KALDIRIMLARIMIZ ENGELLiLERiMiZE 
ARTIK ‘’ENGEL’’ OLMAYACAK 
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KIRSAL MAHALLELERiMiZDE 
YOL CALISMALARIMIZ DEVAM EDiYOR. .

Kırsal Mahallelerimize Stabilize yollar yapıyoruz.
Amacımız tüm kırsal mahallelerimizin yol sorununu çözmek 
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KIRSAL MAHALLE iCi SOKAKLARIMIZDA 
CALISMLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDiYOR

.
. .

Kırsal Mahalle sokaklarımızda kilit taşı ve beton düzenleme çalışmalarımızı bölge ayırt etmeksizin hız 
kesmeden devam ettiriyoruz.
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HiZMETLERiMiZLE KIRSAL 
MALLELERiMiZi KALKINDIRIYORUZ

Eskihan ve Katırkuyu mahallelerinde yaptığımız Çok Amaçlı Hizmet Evlerini, düzenlenen törenle hizmete açtık.

Düzenlenen açılış törenlerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi, Kaymakamımız Vural Karagül, 
Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Yeşil, STK Temsilcilerimiz, Daire Müdürlerimiz ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.
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Kırsal mahallelerde atıl durumda bulunan okul, sağlık ocağı veya karakol binalarını değerlendirerek, 'Her Mahalleye Çok 

Amaçlı Hizmet Evi' projesi kapsamında yeniden dizayn ederek, mahalle sakinlerinin hizmetine sunduk..

KIRSAL MAHALLELERiMiZE COK AMACLI
HiZMET EVLERiNi KAZANDIRMAYA 

DEVAM EDECEGiZ

..
-
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TOPRAK MAHSULLERi OFiSiNiN YERiNE YAPILACAK
KENT PARKI VE KÜLTÜR MERKEZiNiN PROJESiNi HAZIRLADIK

Mülkiyeti daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisinin yerini 

7 milyon TL’ye kamulaştırarak belediyemize kazandırdık.

Kamulaştırdığımız 21.000 metrekarelik alanda yapacağımız Kent Parkı ve Kültür Merkezi projesini hazırladık.
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Projede 21 bin m2 alanda kapalı yüzme havuzu, açık-kapalı kafeterya, kütüphane, çok amaçlı salon, 
çocuk oyun alanları bulunuyor.

Projede ayrıca süs havuzları, yeşil alanlar, kamelya, yürüyüş yolları ve seyir kulesi yeralırken, daha önce 
bölgede örneği olmayan bir tesisi daha ilçemize kazandırıyoruz.
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NiSSiBi KÖPRÜSÜ MEVKiNE 
DEV SOSYAL TESiS PROJEMiZ HAZIR

Yapımı 2015 yılında tamamlanan ve açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 

Nissibi Köprüsüne 40.000 metrekarelik dev bir sosyal tesiS yapıyoruz.40.000 m2’lik alanda yapacağımız tesiste 

piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları, seyir terasları ve yeşil alanlar 

yer alıyor.Projede ayrıca gelecek ziyaretçilerin araçlarını park etmesi için 2 ayrı otopark, kapalı-açık kafeteryaların 

yanı sıra bir de mescit bulunuyor.
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FiDANLIK ALANI 
GENiSLETME PROJEMiZE BASLADIK . .

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Viranşehir yolu üzerinde bulunan piknik alanı genişletme çalışmaları kapsamında 
mevcut piknik (mesire) alanı çevresinde bulunan belediyeye ait 20 bin metre kare mesire alanının yapımına başladı.
  
Mesire alanında alt yapı ve zemin düzenleme çalışması tamamlandı. Mesire alanında yapılacak bodur taşı döşeme, 
bisiklet yolu, satranç alanı, çocuk oyun gruplarının kurulmasının ardından halkımızın hizmetine sunulacak.
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.

ÜÇ BÜYÜK MAHALLEYE HiTAP EDEN 
KÜLTÜR EViNi HiZMETE ACTIK

Dicle, Bağlar ile Gülabibey mahalleleri sınırında 
bulunan ve atıl durumda olan ‘Usta İbrahim
Kuran Parkı’nda harabeye dönmüş yapıları 
yıkarak hummalı çalışmalar sonucu parkımızı
yeniden inşa ettik.
İlçemizin en büyük 3 mahallesine hitap eden 
Usta İbrahim Kuran Parkı ‘Kadın Kültür Evi’nde
bayanlarımıza yönelik çok sayıda kursun yanı 
sıra sosyal etkinliklerde yapılıyor.

36



SEHiTLiK PARKINI 
SiL BASTAN YENiLEDiK 

.

.

Geçmiş yıllarda hizmet almadığı için amacından uzaklaşan ve Şirinkuyu Mahalle merkezinde olmasına rağmen atıl 

durumda kalan Şehitlik Parkımızda başta çevre düzenlemesi olmak üzere ağaçlandırma, çim ekimi ile oturma 

banklarıyla yeniden inşa ederek, mahallesakinlerinin ve çocukların rahatça kullanacağı hale getirdik.
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YENi PARKLAR ve 
YASAM ALANLARI OLUSTURUYORUZ. .

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Bahçelievler Mahallesinde modern bir park yapımına başladı.

Parkta yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, oturma birimleri pergola, kamelya, bank ve fitness alanı yer alıyor.
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SiVEREK’TE iMARDA 
YENi DÖNEM BASLADI

Kentlerin gelişiminde modern bir yapıya kavuşması yaşanabilir alanların oluşmasında temel etken olan imar planları her kent 
insanı için hayati önem taşır.

Bu minvalde hazırladığımız 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planını 06.12.2016 – 04.01.2017 tarihleri arasında 
askıya çıkarıp, vatandaşlarımızdan gelen tüm talep ve itirazları değerlendirdik.

.
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.TARiHi BELEDiYECiLiK ANLAYISIYLA 

TARiHiMiZE SAHiP CIKIYORUZ

Kültürel ve tarihi belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, imkânlarımız ölçüsünde ilçemizdeki tarihi yapılara 
sahip çıkıyoruz.
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1900’lü yıllarda bazalt taş kullanılarak yapılan ve atıl durumda bulunan ‘Tarihi HamanlarEvi’ diye tabir edilen binanın
restorasyonunu tamamlayarak, bayanlarımızın geleneksel ev ürünlerini pazarlayabileceği bir alan olarak hizmete açtık.
İlçemizdeki tarihi yapılara sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Belediye Başkanımız Resul Yılmaz, “Tarihi yapılar şehrimi-
zin gözü ve hafızasıdır. Bunlara sahip çıkmak temel görevlerimiz arasındadır. İlçemizde koruma altına alınan tarihi yapılarımızı 
restore ederek,gelecek nesillere aktarmak vazifemizdir. Bundan sonra bu tür projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Uzaklaştığımız geleneklerimizin bir kısmını bu tür eser ve projelerle yaşatma imkânını elde ediyoruz” diye konuştu.
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TÜRKÜ VE SiiRLERE KONU OLAN 
TARiHi CESMEYE RESTORE EDiYORUZ 

.

.

Yapım tarihi tam bilinmemekle birlikte, halk 

arasında ‘Hacı Piyar Çeşmesi’ olarak bilinen

tarihi çeşmenin restorasyonuna başladık.

1933 yılında taş ustası Ahmet Yani tarafından 

yapılan ve zamanla deforme olan bazalt taştan

yapılan kubbeyi de aslına uygun restore 

ettiğimiz tarihi çeşmenin, çok sayıda türkü

ve şiire konu olduğu belirtiliyor.
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Şeffaf ihale
anlayışıyla sosyal
tesis ihalelerimizi

afişlerle halka
duyuru yaparak

siverek tarihinde
bir ilke

imza attık.
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçemizdeki engelli derneklerini ziyaret ederek, yemekte bir araya geldik.

Belediye Başkanımız Resul Yılmaz öncülüğünde Siverek Engelliler Derneği'ni ziyaretinin ardından Siverek Engelliler Spor Kulübü 
üyeleriyle bir araya geldik. Engelli vatandaşlarımızla uzun süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledik.

ENGELLiLERiMiZi UNUTMADIK
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CEVRE DÜZENLEMESi
CALISMALARI

.

. .
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CAMi VE MESCiTLERiMiZiN 
TEMiZLiGiNi YAPIYORUZ 

Kentimizde bulunan cami ve mescitlerimizin temizliğine ciddi anlamda önem vererek vatandaşlarımızın İbadetlerini temiz bir 
ortamda sağlamaları için düzenli olarak genel temizlik çalışmaları yaptık.

Yerinde halı yıkama makineleri ile temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz merkez ve kırsal 
mahallelerde bulunan camilerimizin temizliğinin yanı sıra kabristanlarımızın da temizliğine ayrı bir özen gösterip hem ibadet 
hem de kabristan ziyaretlerini temizliğine önem vermeye devam ediyoruz.



HALKIMIZIN TALEPLERi iCiN 
'WHATSAPP CÖZÜM HATTI' KURDUK

Belediye Başkanımızın talimatı doğrultusunda şikâyet, talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirmek amacıyla halkla ilişkilerimizi 
ileri bir boyuta taşıdık.

Aktif olarak kullandığımız sosyal medyanın ardından bir ilke daha imza atarak, halkımızın şikâyet ve taleplerine daha hızlı bir 
şekilde çözüm üretmek amacıyla 'Whatsapp Çözüm Hattı' kurduk.

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Özellikle iletişim ve mesajlaşma uygulamalarının başında da 
Whatsapp geliyor. Bizde kurduğumuz 'Whatsapp Çözüm Hattı'yla vatandaşlarımızdan gelecek görsel-yazılı her türlü talep veya 
şikâyete çok hızlı şekilde çözüm üreteceğiz. Vatandaşımızdan gelecek her türlü fotoğraf, video yada yazılı her bilgi, Halkla İlişkiler 
Birimimiz tarafından hemen değerlendirilip ilgili birim harekete geçirilecek. Çözümün her aşamasında vatandaşımıza da 
gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz.

Başkan Yardımcımız Hasan Postacı, halkla ilişkilerin önemine değinerek, sosyal medyanın yanı sıra teknolojinin nimetlerinden 
yararlanılması gerektiğini söyledi. 

Halkımız her türlü bilgi ve talebi 0552 552 82 82 numaralı hattan bizlere ulaştırabilir.
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0552 552 82 82
www.siverek.bel.tr 
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1992 yılında Birleşmiş Milletlerin kararı ile 3 Aralık “Uluslararası 

Engelliler Günü” olarak kabul edilmiş; bu karar, 1993 yılı Mart 

ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 1993/29 

sayılı bildirisi ile 3 Aralık Gününün tüm dünyada engellilerin 

topluma kazandırılması ve haklarının “tam ve diğer insanlara eşit 

ölçüde” sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak 

tüm dünyaya duyurulmuştur. O zamandan beri 3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.Ülkemizde yapılan 

araştırmalara göre her yüz ailenin beşinde bir engelli olduğu tespit 

edilmiştir.  

              Buna karşın engellilerle ilgili gönüllü çalışmalara katılım ise binde dört oranlarındadır. Bu durum engellilerimize yönelik 

duyarlılıklarımızın ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Her birimizin birer potansiyel engelli olduğumuz bilincini temel 

eğitimden başlayarak tüm bireylerimize kazandırılmasının ne kadar elzem olduğunu bizlere gösterir.İlçemizde bulunan 

engellilerle ilgili derneklerimizle iletişime ve istişareye önem veriyoruz. Yeni yapılan tüm tesis ve birimlerimizde, yol ve 

kaldırımlarda bedensel engelli, görme engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği düzenlemelere yer verilmiştir. 

              Amacımız tüm engellilerimiz için 'engelsiz bir kent' oluşturmaktır.Ayrıca tüm engellilerimizin sosyal ve kültürel olarak 

yaşama katılımlarını her alanda sağlamak için her fırsatta onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Sosyal ve kültürel 

belediyeciliğimizde engellilerimize her zaman için pozitif bir ayrımcılıkla öncelik verilmektedir.Engellilerimizle ilgili bakış 

açımızın temelinde acıma ve merhamet duygularından çok adalet ve saygı ilkeleri vardır. Tüm engellerimizin diğer insanlar 

gibi eşit ve eksiksiz bir şekilde yaşamın her alanına katılımlarının sağlanması temel amacımızdır. Kitab-ı Kerim, bizlere 

bu dünyanın bir imtihan olduğunu birçok ayette vurgular, hatırlatır. Kuşkusuz bu imtihanın en önemli alanlarından 

birini de insanın insan dair yapıp ettikleri oluşturur. Ayetin ifadesiyle canlardan, mallardan eksiltmelerle her dem bir dünya 

hayatının imtihanını yaşamaktayız. Yani yaşamın içinde her bir birey bir öteki ile sınanıyor. Bu bağlamda yüce Mevla'mız 

bizlere İyiliği, yardımlaşmayı, sahiplenmeyi ve özveriyi öğütlüyor. Bu yönüyle engellilerimiz bizlerin dünya hayatındaki 

en çetin imtihanımız.Engellilerimizi yaşamın içinde daha etkin ve katılımcı kılmak için üzerimize düşen sorumlulukları var. 

Her birimizin bu anlamda yapabileceği çok şey var. Birer gönüllü olarak engellilerimizin kurduğu derneklerde onların 

çalışmalarına küçükte olsa katkılar sunmakla başlayabiliriz. Hiç bir şey yapmadan sadece onlarla bir arada olmak 

dostluklar arkadaşlıklar kurmak ve yaşamımızda onlara yer açmak bile öncelikle bizlerin gönüllerindeki engelleri 

kaldıracak, farkındalık, bilinç ve iç dünyamıza yeni ufuklar açacaktır.

Tüm engellilerimiz için 'Engelsiz bir dünya' inşa etmek temenni ve duasıyla 3 Aralık Dünya Engelliler gününü tebrik ediyorum.     

BASKANIMIZIN 3 ARALIK
DÜNYA ENGELLiLER GÜNÜ MESAJI

.
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BASKANIMIZIN 10 ARALIK
DÜNYA iNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI
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Siverek
Fotoğraf

sanatçıları
derneğinden
başkanımıza 

plaket
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iZMiT BELEDiYE BASKANI, 
BELEDiYE BASKANIMIZI ZiYARET ETTi

.
.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve İzmit Ak Parti Kadın Kolları başkanı Aysel Demirtaş, Belediye Başkanımız Resul 
Yılmaz’ı makamında ziyaret ettiler.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Siverek’e gelen İzmit Belediye Başkan Dr. Nevzat Doğan ve beraberindeki heyet Başkan 
Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.  Başkan Doğan, “Belediyecilik anlamında güzel çalışmalara imza atan Başkan Yılmaz’a 
ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.



KENTiN YiGiT iNSANLARI ÜLKESiNE SAHiP ÇIKTI

15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişiminde tüm ülkede olduğu gibi kentimizde de 7'den 70'e genç yaşlı 

demeden ülkesine sahip çıkarak yaklaşık 1 ay devam eden darbe nöbetlerine katılım sağladı.

Darbe günü ve sonrasında 1 ay nöbet tutan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılandı.
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KENTiN YiGiT iNSANLARI ÜLKESiNE SAHiP ÇIKTI
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