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Nice bayramlar
yaşayalım diye

O böcekler zararlı değil

ONLAR TARIM IŞÇISI

SIKÇA görüldüğü için şikayet edilen siyah Kırıkkanatlı Coleoptera böce-

ğinin zararlı değil, zirai mücadeleye yardımcı bir tür olduğu açıklandı.

 AÇIKLAMADA ilaçlamalarda ekolojik çevre ve hedef dışı canlıların ko-

runduğu vurgulandı. l 4’te

Batmanlıların geçen Ramazan Bayramı’nı kutlayan Şahin, “Vaka ve can kayıplarında 
artış tam kapanmayı zorunlu kıldı. Önlemler nice bayramları birlikte yaşayalım diye 
alındı. Yeni normalleşme süreci başladı; ancak tedbiri elden bırakmayacağız” dedi.

GEÇEN Ramazan Bayramı’nın, 
tüm insanlık adına hayırlara 
vesile olmasını dileyen Batman 
Valisi ve Belediye Başkan Vekili 

Hulusi Şahin, “Umuyo-
rum ki, tedbirler ve aşı 
olumlu sonuç verecek 
ve bir sonraki bayramı 

sevdiklerimizle bir 
arada yaşayacağız” 
diye konuştu. 

ŞAHIN, “Bayramlaşmanın bile tedbirle neden sınır-
landırıldığı iyi anlaşılsın. Vaka ve can kayıplarında 
artış sert önlemleri zorunlu kıldı. Önlemler yakı-
nımızdan yeni kayıplar verilmesin diye alındı. Tam 
kapanmanın sona ermesiyle normalleşme başlıyor 
ancak tedbirler sürecek” dedi.  l 3’te

TILMERÇ ve Tablabaşı’nda 
yapımı süren pazar yerle-
rindeki çalışmalarla ilgili 
bilgi alan Şahin, projelerin 
en kısa sürede hizmete 
açılacağını söyledi. l 8’de

Vali Şahin, çalış-
maların başladığı 
4. Etap Ahmet 
Arif Bulvarı Vizyon 
Projesi’ni yerinde 
inceledi. l 10’da

BELEDIYE imar planındaki Gültepe 
Mahallesi’nde ulaşım yolunun açılmasıyla ilgili 
Gülkent Sitesi sakinlerinin talebini dinleyen 
Vali Şahin problemi çözdü. Yol yapımı sırasında 
hiçbir ağaç zarar görmeyecek. l 10’da

2021’DE hayata geçirilecek projeler arasında 
gösterilen 5 Mahallenin Altyapı Yenileme 
çalışmasının startı verildi. 
BAHÇELIEVLER, Aydınlıkevler, Şafak, Sağlık 
ve Karşıyaka’nın içme suyu, kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatları yenilenmeye başladı. l 3’te

SENEYE BAYRAM BIRLIKTE

YENI KAYIP YAŞANMASIN
5 BIN 

AILEYE 
HIJYEN 
PAKETI

HASTALIK 
TAŞIMAYAN 

BIR TÜR

BATMAN Belediyesi, Covid-19 virüsünün 
yayılmasını önlemek için yürüttüğü 
çalışmalar doğrultusunda 5 bin aileye 
hijyen paketi dağıttı. l 8’de

BATMAN’IN il oluşunun 31’inci yıl dönümüyle ilgili mesaj yayınlayan 
Hulusi Şahin, “8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal, 
şehrimizi il yapan kararın ardından, Batman’ın bölgenin merkezi 
olacağını ifade etmişti. Bugün de kararlılık ve inançla söylüyoruz: 
Batman, Güneydoğu’nun cazibe merkezi olacak. Ve Batman’ı marka 
şehirler arasında hak ettiği noktaya taşıyacağız” dedi l 12’de

İyi ki varsın
16 Mayıs 
1990’da 

Türkiye’nin 
72’nci ili olan 

Batman, 
kuruluşundan 

günümüze 
31 yılı geride 

bıraktı.

BATMAN’IN  
IL OLUŞUNUN 

31’INCI YIL 
DÖNÜMÜ

AĞAÇLAR 
KORUNACAK

5 mahallede altyapı
yenilemesi başladı

YOL YAPILACAK ANCAK

Süren 
projelere
yakından 

takip

Kaldırım
işgaline
taviz
verilmeyecek
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İNCELEME VE DOKTOR RAPORUYLA VERİLİYOR
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Evde bakım hizmeti alan hastaları ziyaret eden Vali Şahin, ihtiyaç sahibi  
ailelere eşya ve kira yardımı için talimat verdi. Şahin’in ziyaretinin ardından  
üç otomatik hasta yatağı evde bakım gören vatandaşlara teslim edildi.

Batman Belediyesi’nin Hevi-Umut Kadın Atölyesi’nde eğitim gören kadın kursiyerlere 
rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kanser erken teşhis taramaları yapıldı.

Degisime Atılan 
Kararlı Imza

Moral ziyareti sonrası
kiradan yatağa yardım

Kadınlara erken teşhis 
için kanser taraması

HASTALAR kadar yakınlarına da büyük kolaylık 
sağlayan elektrikli hasta yatağı, incelemelerin 
ardından doktor raporuyla veriliyor. Yeni ameliyat 
olan, yatakta dinlenerek tedavisi süren, yatağa 

bağlı yaşayan hastalar, hareket etme açısından 
çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Hasta kadar yakınları 
da aynı güçlükleri yaşıyor. Söz konusu yataklar, bu 
problemi ortadan kaldırıyor.

btmnbld BatmanBelediyesiWebTv

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili 
Hulusi Şahin, belediyenin İl Sağlık 
Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Evde 

Sağlık Hastaları ile El Ele Projesi kapsamında 
hastaları evinde ziyaret etti. Vali Şahin’e hasta 
ziyaretleri sırasında İl Sağlık Müdürü Hakan 
Pamukçu ve belediyenin ilgili birim müdürleri 
eşlik etti.

TALIMATI YERINDE VERDI
Hastalar ve yakınlarıyla sohbet eden 

ve durumları hakkında bilgi alan Şahin, bu 
durumda olan vatandaşların yaşamlarını 
kolaylaştırmak gerektiğinin altını çizdi ve 
ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi 
hasta ve yakınlarına ev eşyası ile kira yardımı 
yapılması için talimat verdi. Proje kapsamında 
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün evde bakım 
gören hastalara 90 otomatik yatak tahsis ettiğini 
hatırlatan Şahin, “Bu çalışma amacına uygun 
biçimde ilerliyor. İmkanlarımız doğrultusunda 
projenin sürdürülmesine gayret edeceğiz” dedi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü 
Halk Sağlığı Başkanlığı 

KETEM (Kanser Erken Teşhis 
Tarama ve Eğitim Merkezi) 
Birimi uzman doktorları 
tarafından Hevi-Umut Kadın 
Atölyesi’nde eğitim gören 
60 kursiyere KETEM gezici 
aracında rahim ağzı kanseri, 
meme kanseri ve erken teşhis 
taraması yapıldı.
Yapılan sağlık taramasının 
ardından KETEM birimi 
uzman eğitmenleri tarafından 
kadın kursiyerlere rahim ağzı 
kanseri ve meme kanseri 
hastalıklarının erken teşhisine 
yönelik eğitim verilerek sağlıklı 
yaşam konusunda farkındalık 
oluşturuldu.

KUMANDALI 

YATAKLAR
VALI Şahin’in ziyaretinden kısa süre sonra 

evde yatan ve sürekli bakımı gereken üç ihtiyaç 
sahibi hastaya otomatik elektrikli hasta yatağı yardımında 

bulunuldu. Hastaların tıbbi ihtiyaçları da belediye tarafından 
karşılandı. Kumandayla kontrol edilen elektrikli hasta yatakları, 
kolayca hastanın rahat edebileceği şekilde konumlandırılabiliyor.

BATMAN’DA yaşayan Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencisi Üveyes ve Kevser Tarhan 
kardeşlere dizüstü bilgisayar hediye edildi. 
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan 8 
çocuğunun eğitimlerinden geri kalmamaları ve 
derslerini evden takip edebilmeleri için Batman 
Belediyesi’ne yardım başvurusu yapan Baba 
Hasan Tarhan’a olumlu yanıt verildi. Sosyal İşler 
Müdürlüğü aileye, 8 çocuğun derslerini evden 
takip edebilmesi için dizüstü bilgisayar ve bir 
aylık internet paketi hediye etti. Belediyeye 
davet edilen Baba Hasan Tarhan ile Tıp Fakültesi 
öğrencisi Üveyes ve Kevser Tarhan, hediyelerini 
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili’nin 
elinden aldı. Bilgili, Batmanlı iki öğrenciye eğitim 
hayatlarında başarılar diledi.

Tıp Fakültesi okuyan
iki kardeşe bilgisayar
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BATMAN Valisi ve Belediye Başkan 
Vekili Hulusi Şahin sözünü tuttu. 
Belediyenin değişik birimlerinde görev 
yapan işçi kadrolarındaki personelin 

2021 yılı ikinci dilim Cumhurbaşkanlığı 
ikramiyesi ile Ramazan Bayramı 
ikramiyesinin 10 Mayıs Pazartesi günü 
maaşlarla birlikte işçilerin hesaplarına 

yatırılacağını belirten Şahin’in talimatı 
doğrultusunda 232 çalışan, ikramiye 
ödemelerini maaşlarıyla birlikte 
almanın sevincini yaşadı.

BAYRAM ÖNCESİ İKRAMİYE SEVİNCİ
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Batman Belediyesi, Ramazan ayında 7 bin 500 yardım 
kolisini ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar giderek teslim 
etti. Ücretsiz ekmek yardımı alanlar, şehit ve gazi aileleri ile 
birlikte başvuruda bulunan herkes yardımdan faydalandı.

Batman Belediyesi, Ramazan 
ayında şehir merkezindeki ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara hazırlanan 

gıda yardımı kolilerini dağıttı. Tam 
kapanma ve pandemi nedeniyle dağıtım 
noktalarında kalabalık oluşmaması ve 
virüsün yayılmasının önüne geçebilmek 
için koliler tek tek ihtiyaç sahibi ailelerin 
kapısına bırakıldı. 

Sosyal Belediyecilik kapsamında 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz 
ekmek, hijyen paketi ve ev onarımı 
gibi birçok yardımı düzenli olarak 
gerçekleştiren Batman Belediyesi, 
yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı 
Ramazan’da 7 bin 500 aileye gıda kolisi 
yardımında bulundu.

Degisime Atılan 
Kararlı Imza

Binlerce 
yardım 
kolisi
kapıdan 
teslim edildi
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RAMAZAN ayında dağıtılan gıda yardımından faydalanmak için 
Batman Belediyesi’ne ve muhtarlıklara başvuran vatandaşlar 
da yararlandı. Pandeminin başladığı ilk günlerde çalışmalarına 
başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda kendilerinden sorumlu 
olan görevlileri arayıp yardım talebinde bulunan 65 yaş üstü 
vatandaşlara da kolileri ulaştırıldı.

ŞEHIT ve gazi aileleri 
de hiç sıra beklemeden 
belediyenin Ramazan yardımı 
kolisinden yararlandı. Batman 
Belediyesi’ne bağlı ekipler, 
yardım kolilerini şehit ve gazi 
ailelerinin kapısına kadar 
giderek teslim etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili 
Hulusi Şahin, “Dünyayı derinden sarsan 

ve olağanüstü önlemlere zorlayan pandemi 
koşullarında geçirdiğimiz mübarek Rama-

zan Bayramı’nın, tüm insanlık adına 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Bu büyüklerimizin elini öpmeden, 
sevdiklerimizle sarılıp kucaklaş-
madan geçen ikinci Ramazan 
Bayramı. Umuyorum ki, ted-
birler ve aşı çalışmaları olumlu 
sonuç verecek ve bir sonraki 
bayramı ailemiz, akrabaları-
mız ve dostlarımızla bir arada 

yaşayacağız” diye konuştu.

YENI KAYIP YAŞANMASIN
Şahin şunları söyledi: “Alınan son 

önlemler, Koronavirüs salgınının şakasının 
olmadığını hepimize gösterdi. Covid-19 
artık her yaştan insanımızı ölümle tehdit 
eder bir halde. Bunu vatandaşlarımızı 
tedirgin etmek için değil, bayramlaşmanın 
bile tedbirler çerçevesinde neden 
sınırlandırıldığının daha iyi anlaşılması 
için söylüyorum. Vaka sayılarındaki 
hızlı yükselme ve can kayıplarında 

yaşanan artış daha sert önlemleri 
zorunlu kıldı. Bu önlemler yakınlarımız, 
dostlarımız, aile fertlerimizden yeni 
kayıplar verilmemesi için alındı. Tam da 
bu nedenle, ‘Bayramda sevdiklerimizi 
yaşatacağız. Birlikte nice bayramlar 
yaşayacağız’ dedik. Geride bıraktığımız 
Ramazan Bayramının tüm insanlık adına 
esenliğe vesile olmasını diliyorum. Tam 
kapanma önlemlerinin sona ermesiyle 
kademeli normalleşme süreci başladı. 
Ancak salgına karşı aldığımız önlemler 
sürecek. Vatandaşlarımız da tedbiri elden 
bırakmamalı.”

BIRLIKTE NICE BAYRAM YAŞAYALIM DIYE

Dayanışma ve 

Paylaşma Ayı 

RAMAZAN

ŞEHIT  
VE GAZI 
AILELERI

Batman Belediyesi, tam 
kapanmanın yaşandığı 

Ramazan ayında ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarla esnafın 
yüzünü birlikte güldürdü. 
Batman Valisi 
ve Belediye 
Başkan Vekili 
Hulusi Şahin’in 
talimatıyla 
son pandemi 
önlemlerinin 
ardından eko-
nomik prob-
lemler yaşayan 
hal ve pazar 
esnafına destek 
olabilmek için 
35 ton taze 
meyve-sebze alımı gerçek-
leştirildi. Özenle seçilen taze 
domates, biber, patlıcan, 
salatalık ve çeşitli meyveler 
10’ar kiloluk kasalara yerleş-

tirilerek dağıtım noktaları 
üzerinden ihtiyaç sahibi 3 
bin 500 aileye ulaştırıldı. 
Bu sene Ramazan yardımı 
için 1 milyon 900 bin TL 

kaynak ayıran 
Batman Belediye-
si, binlerce aileye 
gıda yardımı ko-
lisi, hijyen paketi 
ve son olarak da 
meyve-sebze yar-
dımlarını ihtiyaç 
sahibi vatandaş-
lara ulaştırdı. Bat-
man’da yaşayan 
hayırseverlerin 
yardım amaçlı 
dağıtılması için 

belediyeye teslim ettiği bin 
530 gıda kolisi ile 16 bin TL 
tutarında 84 adet alışveriş 
çeki de yardıma muhtaç 
kişilere ulaştırıldı.

ÜCRETSIZ EKMEK ÖNCELIĞI

BAŞVURANLAR DA ALDI

BATMAN Belediyesi kent genelinde 10 
ayrı noktada ücretsiz ekmek dağıtımı 
gerçekleştiriyor. Belediye tarafından kayıt 
altına alınan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aile, 
bu dağıtım noktalarındaki ücretsiz ekmek 
uygulamasından faydalanıyor. Hazırlanan 
7 bin 500 gıda yardımı kolisinin 3 bin 
500’ü öncelikle bu ailelere teslim edildi. 

Esnaf ve vatandaşın
yüzleri birlikte güldü
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SÖZ konusu böcek türünün birçok tarım zararlısının 
yumurtalarıyla beslenerek zirai mücadeleye 
yardımcı olduğunun vurgulandığı açıklamada, böcek 
yoğunluğunun kısa süre içinde sona ermesinin beklendiği 

ifade edilerek şu detaylar yer aldı: “Halk sağlığı açısından 
potansiyel hastalık taşıyıcısı olan zararlılara karşı ekolojik 
çevreyi ve hedef dışı canlıları koruyan ürün ve yöntemler 
kullanılarak aralıksız mücadele yürütülmektedir.”

HALK SAĞLIĞI KORUNUYOR
4
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Degisime Atılan 
Kararlı Imza

Eşeğin bacağındaki 
tümöre hekimden
CERRAHI MÜDAHALE
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Veteriner Hekimler tarafından muayenesi yapılan eşeğin sol 
diz ekleminin üst bölgesinde tümör tespit edilmesi üzerine 
ameliyat kararı alındı. Batman Belediyesi Hayvan Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli  Veteriner Hekim 
Onur Kılıç tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle 
eşeğin bacağında bulunan 400 gram ağırlığında ve 20 cm 
çapındaki tümör başarılı bir şekilde alındı. Bakımı ve tedavisi 
Rehabilitasyon Merkezi’nde devam eden eşek, tedavisinin 
tamamlanmasının ardından doğal ortamına geri bırakılacak.

BATMAN Belediyesi, sokak 
hayvanları ve haşereyle 
mücadelede 2021’in ilk dört 
ayında gelen 2 bin 269 
şikâyet ve talebi çözüme 
ulaştırarak kesintisiz hizmet 
sundu.
Sokak hayvanlarının tedavi, 
bakım, beslenme ve barınma 
ihtiyaçlarını karşılayan, 
sevimli dostlarımızı 
sahipsiz bırakmayan 
Batman Belediyesi, 
vatandaşların akrep, 
haşere, sivrisinek, kapalı 
bodrum ve kanalizasyon 
şikayetlerine yönelik de 
ilaçlama çalışması yürüttü. 
Bu yılın ilk çeyreğinde 156 
sokak hayvanına barınak 
ve tedavi hizmeti; bin 
600 kanalizasyon ile 323 
kapalı bodrum ilaçlaması; 
21 akrep, 8 haşere ve 5 
sivrisinek ilaçlama işlemi 
gerçekleştirildi.

KÖRIK Mahallesi’nde 
yaşayan hayvansever 
vatandaşın, 109. Cadde’de 
hasta bir eşek ihbarında 
bulunması üzerine 
belirtilen adrese giden 
Batman Belediyesi 
ekipleri, sağlık sorunları 
yaşayan hayvanı acil 
müdahale ambulansıyla 
belediyenin Hayvan 
Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ne nakletti.

AMELIYAT KARARI ALINDI

Sokak hayvanları için yuva 
sinekle haşereye müdahale

Batman Belediyesi’nden kent geneli ve 
komşu illerde popülasyonu artan ve çok 
sayıda şikayete konu olan siyah renkli 

böceklere (Kınkanatlılar/Coleoptera) ilişkin 
açıklama yapıldı.

HASTALIK TAŞIMAYAN TÜR
Batman’ın Anadolu Diyagonali denilen 

geçiş noktasında bulunması nedeniyle böcek 
ve bitki biyoçeşitliliği fazla olan bir coğrafyaya 
sahip olduğunun belirtildiği açıklamada, 
“Şehrimiz sağlıklı tarım ve bitkiler aleminin 
vazgeçilmez unsuru olan binlerce tür böceğe 
ev sahipliği yapmaktadır. Son dönemde artış 
tespit edilen küçük siyah böcekler, mevsim 
geçişlerinde Batman, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Diyarbakır illerimizde görülmektedir. Ani 
ısı değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan 
Carabidae familyasına ait bu böcekler; halk 
sağlığı açısından sivrisinek, karasinek, kene gibi 
hastalık taşıyıcı ve bulaştırıcı bir tür değildir” 
denildi. 

EKOLOJIK  

ILAÇLAMA KALKANI

Sıkça görüldüğü için şikayet edilen siyah Kırıkkanatlı 

Coleoptera böceğinin zararlı değil, zirai mücadeleye 

yardımcı bir tür olduğu açıklandı. Açıklamada 

ilaçlamalarda ekolojik çevre ve hedef dışı canlıların 

korunduğu vurgulandı.

Tarım işçisi 

böcekler için



+90 533 153 65 72www.batman.bel.tr

DAHA yeşil bir Batman için çalışan Batman Be-
lediyesi; 2021 yılının ilk 4 ayında park, kavşak, 
orta refüj ve kaldırım gibi alanlara toplam 2 bin 
400 ağaç ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirdi. 

30 farklı türde 2 bin 120 ağacı toprakla buluş-
turan ekipler, Batman’ın farklı noktalarındaki 
yeşil alanlara renk katmak için de 280’den  
fazla süs bitkisinin dikimini gerçekleştirdi. 

İlk 4 ayda 2 bin 400 ağaç ve süs bitkisi
5

Degisime Atılan 
Kararlı Imza
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Yeşil alanların sayısını ve kişi 
başına düşen yeşil alan oranını 
artırmakta kararlı olan Batman 

Belediyesi’nin en önemli projeleri 

arasında yer alan ve kentteki yeni 
çekim merkezlerinden biri olması 
beklenen Sağlıklı Yaşam Parkı’nın yapım 
çalışmalarınıda son aşamaya gelindi.

Batman 
‘Sağlıklı Yaşam’a
adım atmaya 
hazırlanıyor
16 bin 439 metrekarede yürüyüş ve bisiklet yolundan süs 
havuzları ve kaykay pistine her detayın düşünüldüğü Sağlıklı 
Yaşam Parkı’nın yapımında son aşamaya gelindi. Kısa süre içinde 
hizmete açılacak park, şehrin yeni buluşma merkezi olacak.

Batman Valisi ve Belediye Başkan  
Vekili Hulusi Şahin, Batman 

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer 
Mete ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Muzaffer Özkan’la 

birlikte Sağlıklı Yaşam Parkı’ndaki 
çalışmaları yerinde inceledi. 

Belediyeden birim müdürleri 
ve teknik personelin de eşlik ettiği 

inceleme sonrasında konuşan Vali Şahin, “Sağlıklı 
Yaşam Parkı adına yaraşır şekilde düzenlendi. 
Bundan sonra belediyenin yapacağı her park 
kendine özgü bir temaya sahip olacak” dedi.

TEMATIK 

PARKLAR 

DÖNEMIADLIYE Sarayı önündeki rekreasyon alanı 
olarak belirlenen arazide belediye tarafından 
başlatılan yapım çalışmaları tamamlanmak 
üzere olan park, toplam 16 bin 439 
metrekare genişliğe sahip. Kaykay 
pisti, yürüyüş ve bisiklet yolu, oturma 
bankları ve süs havuzlarının yer aldığı 
parkın peyzajında ise farklı ağaç 
türleri ve bitkiler kullanıldı. 

FARKLI TÜRLERDE AĞAÇLAR
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2021 yılında 160 bin ton asfalt serimi gerçekleştirmeyi hedefleyen Batman 
Belediyesi, mevsim şartları uygun olmasa da zorunlu çalışma gerektiren noktalarda 
asfaltlama yaptı. Belediyenin yılın ilk çeyreğinde yürüttüğü çalışmalarda 3 bin 690 
ton asfalt kullanılırken toplam 20 bin metrekare alanda serim gerçekleştirildi.
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20 bin metrekareye ZORUNLU ASFALT

Hava sıcaklıklarındaki artışla kötü koku ve bakteri oluşumunu önleme çalışmalarına hız veren 
Batman Belediyesi, çöp konteynerlerinde de rutin temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

btmnbld BatmanBelediyesiWebTv

Belediyenin çöp konteyneri 
yıkama aracı, belirli periyotlarla 
şehirdeki tüm konteynerleri 

yıkayarak kötü koku ve bakteri 
oluşumunun önüne geçiyor. Covid-19 
salgınına karşı alınan önlemler 
çerçevesinde yaz aylarında kötü 

koku, kirlilik ve halk sağlığını tehdit 
edecek bir durumun yaşanmaması 
için çalışmalarını sıklaştıran Batman 
Belediyesi, 4 bini 800 litre, 2 bin 
500’ü 100 litrelik toplam 6 bin 500 
çöp konteynerini dezenfekte ederek 
hijyenini sağlıyor. 

Çöp konteynerlerine atılan 
çöplerin dağılması ve kötü 
koku sorun olmaktan çıkıyor. 
Batman Belediyesi tarafından 
pilot uygulaması başlatılan çevre 
dostu gömme çöp konteynerleri 
ile sokakta da hijyen sunulması 
hedefleniyor. Yeni konteynerler 
gömme sistemle yapıldığı için 
çöplerin dağılmasını, kapalı yapısı 
ise kokuyu engelliyor. Atatürk 
ve Turgut Özal Bulvarlarına 
yerleştirilen 10 gömme konteyner, 
3 bin litre kapasiteli ve vinçli çöp 
aracı ile boşaltılabiliyor.

ÇEVRE DOSTU 
ÇÖZÜMLE
KOKU ARTIK 
SORUN DEĞIL

6 bin 500 konteynere
düzenli hijyen işlemi

PANDEMI 

HASSASIYETI
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5 MAHALLEDE hayata 
geçirilecek projeyle toplamda 
126 kilometrelik hatta değişim 
gerçekleşecek. Mevcut haliyle 
vatandaşların ihtiyacını 

karşılamayan ve sürekli şikayet 
alınan 5 mahallede; 62 km 
içme suyu, 39 km kanalizasyon 
ve 25 km yağmur suyu hattı 
değişecek.

126 KİLOMETRE YENİLEME
7
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5 mahallede altyapı
yenilemesi başladı

BATMAN Belediyesi’nde istihdam 
edilecek 40 kişilik otobüs 
şoförü kadrosu için başvuru 
yapan adaylar test sürüşüne 
tabi tutuldu. Belediye Başkan 
Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve 
Adnan Yürük, birim müdürleri ile 
Trafik Tescil ve Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 
komisyon üyeleri, adayların 
performansına puan verdi.

394 ADAY TER DÖKTÜ
Başvuru yapan adayların sınava 
tabi tutulduğu güzergahı 
inceleyen komisyon üyeleri, 
başvurusu kabul edilen 394 
adayın ter döktüğü test 
sürüşünde önceden belirlenen 
kriterlere göre puanlama yaparak 
değerlendirmede bulundu. 
Fuar alanında gerçekleşen ve 
3 gün süren test sürüşlerinin 
ardından kuraya katılmaya hak 
kazanan adayların listesi Batman 
Belediyesi web sitesi üzerinden 
duyurulacak.  

2021’de hayata geçirilecek projeler arasında gösterilen  
5 Mahallenin Altyapı Yenileme çalışmasının startı verildi. 
Bahçelievler, Aydınlıkevler, Şafak, Sağlık ve Karşıyaka’nın içme 
suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenmeye başladı.

Batman Belediyesi, 5 mahalleyi 
kapsayan altyapı yenileme 
çalışmalarını başlattı. Belediyenin 

2021 proje takvimi kapsamında 
Bahçelievler, Şafak, Sağlık, Aydınlıkevler 
ve Karşıyaka mahallelerinin içme suyu, 
kanalizasyon ve yağmur suyu hatları 
tamamen yenilenmeye başladı.

ASBESTLI HATTA NEŞTER
Batman’ın yıllarca ihmal edilen ve insan 

sağlığını tehdit eden en büyük sorunları 
arasında yer alan altyapı eksikliği ve 
asbestli borularla döşenmiş içme suyu hattı 
nihayet çözüme kavuşturuluyor. Projeler 
tamamlandığında insan sağlığını tehdit 
eden 25 kilometrelik asbestli borunun 
yerini sağlıklı ve kanserojen madde 
içermeyen, standartlara uygun borular 
alacak. 

BATMANLILARA 
verilecek hizmet

ÖNCE 
TESTE 
TABI



+90 533 153 65 72www.batman.bel.tr

VALI Şahin, Tilmerç Semt Pazarı’nın hemen 
yanında yapımına başlanan 12 bin metrekarelik 
yeni park alanında da incelemelerde bulundu. 
Kentteki yeşil alanların sayısını çoğaltmakta 
kararlı olduklarını hatırlatan Şahin, “Şehirde 

kişi başına düşen 2.4 metrekare yeşil alanı 5.1 
metrekareye çıkardık. 2021’de toplamda 50 bin 
metrekarelik alanda 22 yeni parkın yapımına 
başladık. Hedefimiz kişi başına düşen yeşil alanı 
12 metrekareye çıkarmak” dedi.
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Pazarın yanı başında 12 bin metrekare park
btmnbld BatmanBelediyesiWebTv

5 bin aileye hijyen 
paketi dağıtıldı

Batman sokaklarında
köşe bucak temizlik

IHTIYAÇ sahiplerine her gün 
ücretsiz ekmek, Ramazan 
ayında kolilerle gıda yardımı, 
yaşanamaz durumda olan 
evlerin tadilatı ve eşya 
yardımı gibi çalışmalarla 
sosyal belediyeciliğin 
gereklerini hayata geçiren 
Batman Belediyesi, 
Koronavirüs salgınının farklı 
mutasyon ve varyantlarla 
tehdidini sürdürdüğü bu 
günlerde 5 bin aileye hijyen

paketi teslim etti. Salgına 
karşı yürütülen mücadele 
kapsamında kent 
genelinde dezenfekte 
ve temizlik çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Batman 
Belediyesi’nin kolonya, 
bulaşık deterjanı ve el 
yıkama sabunundan oluşan 
hijyen paketi, şehirde
kurulan 10 ayrı dağıtım 
noktasında 5 bin ihtiyaç 
sahibi aileye ulaştırıldı.

KORONAVIRÜS salgınıyla 
mücadele kapsamında ülke 
genelinde uygulanan tam 
kapanma önlemlerini fırsata 
çeviren Batman Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, 
kapanmanın son günü 
olan 17 Mayıs’a kadar her 
gün iki mahallede geniş 
kapsamlı temizlik çalışması 
gerçekleştirdi.
Araç ve insan yoğunluğunun 
azaldığı tam kapanma 
uygulamasında cadde, 
sokak ve kaldırımlarda 
detaylı temizlik yapan 
ekipler, mahallelerde de aynı 

titizlikle kapsamlı temizlik 
çalışmasına imza attı. 
Şirinevler ve Cumhuriyet 
Mahalleleriyle start alan 
çalışmalar kapsamında 
cadde ve kaldırımlarda 
köpüklü yıkama ile 
dezenfekte işlemi yapılırken 
kent genelinde sokak sokak 
temizlik gerçekleşti.

Batman Belediyesi, Covid-19 virüsünün 
yayılmasını önlemek için yürüttüğü çalışmalar 
doğrultusunda 5 bin aileye hijyen paketi dağıttı.

SEMT PAZARLARINDAN 
PARKA, PARKTAN 
SAĞLIK MERKEZINE
Tilmerç ve Tablabaşı’nda yapımı süren pazar 
yerlerindeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Şahin, 
projelerin en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. 
Şahin, Tilmerç’teki 12 bin metrekarelik park ve Sağlık 
Merkezi Ek Hizmet Binası çalışmalarını da inceledi. 

Belediye tarafından yapılan semt pazar-
ları, ek sağlık merkezi ve park projesini 
yerinde inceleyen Batman Valisi ve Be-

lediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Vali Şahin’in proje ziyaret-
lerine Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer 
Özkan, Adnan Yürük ve Ali Osman Bilgili ile 
belediye birim müdürleri ve teknik personel 
de katıldı. Şahin ilk olarak Tilmerç Mahalle-
si’nde yapımı süren bin 350 metrekare kapalı, 

2 bin 900 metrekare açık alan ve otopark 
olmak üzere toplamda 4 bin 250 metrekarelik 
Tilmerç Semt Pazarı inşaat alanını ziyaret 
etti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan 
Şahin, semt pazarının yapımında görev alan 
personelden hedeflenen sürenin öncesinde 
semt pazarına dair bütün detayların tamam-
lanmasını ve bir an önce hizmete açılması için 
çalışma tempolarında düşüş yaşanmaması 
gerektiği uyarısında bulundu. 

Şahin’in 
takip ettiği 
yapımı süren 
projelerden 
bir diğeri 
de Batman 
Belediyesi 
Sağlık Merkezi 
Ek hizmet 
binası inşaatı 
oldu. Ek bina 
inşaatında 
da yerinde 
incelemeler 
yapan ve 
çalışmalar 
hakkında son 
bilgileri alan 
Vali Şahin, 
ek hizmet 
binasının 
Batman ve 
Batmanlılara 
yakışır 
şekilde inşaa 
edilmesini 
istedi.

SAĞLIK 

MERKEZINE 

 EK BINA

Tilmerç’deki incelemelerin ardından Hürriyet 

Mahallesi’nde yapımı süren bin 300 metrekarelik  

alan üzerine kurulu, 52 esnafa hizmet verecek 

Tablabaşı Kapalı Semt Pazarı çalışmalarını da yerinde 

takip eden Şahin, yapımı süren pazarların temiz, ferah 

ve yeterli aydınlatmaya sahip olmasını istedi.

FERAH VE AYDINLIK OLSUN
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MAHALLE Buluşmalarına şehirde sorunlara çözüm 
üretecek birim ve kurum temsilcilerini de götüren 

Vali Hulusi Şahin, vatandaşlarla yüz yüze kurulan 
diyalogların ardından belirlenen problemlerin 
çözümü için kendisine eşlik eden Belediye 

Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Kamu 
Kurum ve Kuruluş Yöneticilerine şikayeti aldığı ma-
hallede çözüm talimatı veriyor. Gezici çözüm mer-
kezi gibi çalışan mekanizma sayesinde sorunların 
hızlı ve kapsamlı çözüme kavuşması sağlanıyor.

DEVLETLE MİLLET ARASINDA MÜKEMMEL MEKANİZMA
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Vali Hulusi Şahin’in göreve gelmesinin ardından başlattığı 
Mahalle Buluşmaları hız kesmeden sürüyor. Vatandaşla 

yetkilileri bir araya getiren buluşmalarda kurulan yüz yüze 
iletişim, sorunların yerinden ve daha hızlı çözümünü sağlıyor.

Batman Valisi ve Belediye 
Başkan Vekili Hulusi 
Şahin’in başlattığı Mahalle 

Buluşmaları hız kesmeden sürüyor. 
Ramazan ayında da çalışmaya ara 
vermeyen Vali Şahin, bugüne kadar 
12 mahallenin sakinleriyle bir 
araya gelerek sorun ve önerilerini 
dinleyerek birçok problemin 

yerinde çözümünü sağladı.

ILGILI BIRIMLERE 
TALIMAT

Mahalle Buluşmaları’nın onun-
cusu Kardelen Mahallesi Emekli 
TOKİ Parkı’nda gerçekleşti. Mahalle 
Muhtarı Kemal Özdemir’in de hazır 
bulunduğu toplantıda vatandaşlar 

altyapı, yol, kaldırım, park, okul, 
sosyal yaşam alanları, spor komplek-
si, bilgi evi ve taziye evi gibi çeşitli 
talepleri ilk ağızdan Vali Şahin’e 
iletme fırsatı buldu. Sorunları ye-
rinde dinleyen Şahin, ilgili birimlere 
çözüm için gerekli talimatları verdi.

SEMT PAZARI VE 
INTERNET

Ramazan ayında da devam 
eden Mahalle Buluşmalarının 
on ikincisi ise Çay Mahallesi 
Çiğdem Parkı’ndaydı. Mahalle 
Muhtarı Mehmet Alpyürek’in 
de hazır bulunduğu toplantıda 
mahalle sakinleri yaşadıkları 
imar, semt pazarı, internet 
ve altyapı problemlerini Vali 
Şahin’le paylaştı. Şahin, ilgili 
birim müdürlerine söz konusu 
sorunların çözüme kavuşturulması 
için çalışma başlatmaları 
konusunda talimat verdi.

MAHALLE BULUŞMALARI

YÜZ YÜZE 
ÇÖZÜM 
MERKEZI

Birimlere
yerinde
talimat

ON BIRINCI buluşma Karşıyaka Mahallesi’ndeydi. Vali 
Şahin buluşmada Karşıyaka Mahallesi’nin de içinde 
bulunduğu 5 mahallenin kanalizasyon, yağmur ve 
içme suyu şebekelerinin yenilemesi için 25 milyon 
TL’lik altyapı ihalesinin yapıldığı ve çalışmalara 
başlandığı müjdesini verdi. Şahin’in ikinci müjdesi ise, 
Batman’ın en eski okullarından Sakarya İlköğretim 
Okulu’nun yenilenmesi için girişimler sonucunda 
24 derslikli bir okulun yatırım programına alındığı 
oldu. Karşıyaka Mahallesi’nin de içinden geçen İluh 
Deresi’nin Islahı Projesi’yle bölgenin çehresinin 
değişeceğini vurgulayan Şahin, burada yaşayanların 
nefes alabilecekleri yeni alanlara kavuşacağını söyledi.

Vali Şahin’den Karşıyaka’ya

MÜJDE BIRDEN
IKI BÜYÜK 
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DAHA yeşil bir Batman mücadelesi verdiklerini 
belirten Şahin, imar planındaki ulaşım yolu 
üzerinde görünen 5 ağacın çalışmalar sırasında 
zarar görmemesi için ağaç sökme makinesiyle 

sökülerek başka yere nakledilmesi ve hiçbir ağaca 
zarar verilmemesi konusunda uyardı. Site sakinleri, 
taleplerini dikkate alarak konuyu yerinde inceleyen ve 
çözüme kavuşturan Şahin’e teşekkür etti.

AĞAÇLAR KORUNACAK
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Belediye imar planındaki Gültepe Mahallesi’nde ulaşım yolunun açılmasıyla ilgili Gülkent 
Sitesi sakinlerinin yaşadığı problemi, yerinde inceleme yapan Vali Şahin çözdü. Site 
sakinleri, tek ağaç kesilmeden sorunu çözüme kavuşturan Şahin’e teşekkür etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi 
Şahin, Gültepe Mahallesi’nde belediyenin imar 
planında yer alan ulaşım yolunun açılmasıyla 

ilgili yaşanan tartışmalar üzerine mahalle sakinleriyle 
bir araya geldi ve ardından sorunun ortadan kalkması 
için bölgede incelemelerde bulundu.

KIMSE MAĞDUR OLMADI
Gültepe Mahallesi 4391. Sokak’taki Gülkent 

Sitesi sakinleriyle bir araya gelen Vali Şahin’e Belediye 
Başkan Yardımcıları Adnan Yürük ve Ali Osman 
Bilgili ile belediyenin birim müdürleri ve teknik 
personel eşlik etti. Kamuya ait alanların hiç kimseye 
özel mülk olarak tahsis edilmeyeceğinin altını çizen 
Şahin, site sakinlerinin mağdur edilmeyeceği bir 
düzenleme yapılması konusunda talimat verdi.

btmnbld BatmanBelediyesiWebTv

Imar planındaki yol için
hiçbir ağaç kesilmeyecek

VALI Şahin, ihalelerin tamamlanmasının ardından kısa 
süre önce start verilen 4. Etap Ahmet Arif Bulvarı Vizyon 
Projesi’ni yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında brifing 
aldı. Şahin’e Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer 
Özkan, Adnan Yürük, Ali Osman Bilgili, belediyeden birim 
müdürleri, yüklenici firma yetkilileri ve proje kontrol ekibi 
eşlik etti. Ahmet Arif Bulvarı’ndaki kaldırım, peyzaj ve 
aydınlatma çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gerektiğini 
belirten Şahin, “Kaldırım işgalinde bulunanlara kesinlikle 
taviz verilmeyecek proje aslına uygun şekilde hayata 
geçirilecek. Yaptığımız işler kent kimliğini yansıtmalı ve 
vatandaş odaklı olmalı” dedi.

Vizyon projenin 
geldiği nokta  
hakkında brifing
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BATMAN Belediyesi 
Personel A.Ş, 10’u kadın 
toplam 70 özel güvenlik personeli alımının 
yapılacağını duyurdu. Başvuruların 17-28 
Mayıs tarihleri arasında bizzat yapılması 
gerektiğinin belirtildiği duyuruda, işe uygun 

şartları taşıyan adayların mülakat ve sınavın 
ardından kurayla işe alınacağı belirtildi. 
Başvuracak adayların TC vatandaşı 
olması, kamu haklarından mahrumiyeti 

bulunmaması, 18 yaşını doldurmuş ve 
35 yaşını aşmamış, silahlı veya silahsız 

özel güvenlik sertifikasına sahip, en az lise 
mezunu ve 6 aydır Batman Merkez veya 
merkeze bağlı köylerden birinde ikamet 
ediyor olması gerekiyor.
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Engelliler Haftası mesajında Batman Belediyesi’nin 
engelli vatandaşlara yönelik projelerinden 
bahseden Vali Şahin, “Kaldırımdan parka her 
işimize engellileri dahil ediyoruz. Sorumluluğun 
büyüğü toplumda. Farkında ol. Engel olma” dedi.

Koronavirüs 
salgınıyla 
mücadele 

kapsamında 
başlatılan 

tam kapanma 
uygulaması 

Batman 
Belediyesi 

Şehirlerarası 
Otobüs Terminal 

Işletmesi (BAŞTI) 
için fırsat oldu. 

Tüm dünyada kabul edilen ve farkındalık 
oluşturabilmek için çeşitli etkinlikler 
düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler 

Haftası ile ilgili mesaj yayınlayan Batman 
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, 
“Sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, 
güven ve destekle birlikte fırsat verildiğinde 
engelli vatandaşlarımızın sanattan spora, 
girişimcilikten üretime birçok alanda gurur 
duyduğumuz başarılara imza attıklarına 
defalarca şahit olduk, oluyoruz” dedi.

HER IŞE DAHIL EDIYORUZ
Şahin şunları söyledi: “Bizler 

kaldırımdan parka, hizmet 
binasından ulaşıma, 
mesleki kurslardan kültürel 
faaliyetlere kadar hayata 
geçirdiğimiz, planladığımız 
her hizmet ve yatırımda 
engelli vatandaşlarımızı 
düşünerek hareket ediyor, 
projelerimizin hepsine 
onları dahil ediyoruz. Bu 
yaklaşım, belediyecilik 

anlayışımızın olmazsa olmazlarından.”

TOPLUMUN GÖREVI BÜYÜK
Hayata geçirilen Tekerlekli Sandalye Şarj 

Dolum İstasyonları ve Engelli Dostu Minibüs 
projelerinden bahseden Vali Şahin, “Önem 

verdiğimiz bir diğer konu da istihdam. 
Kamuda açılan kadrolar dışında 

engellilerin meslek sahibi olmaları 
için çeşitli eğitimlerle ve iş kurma 
girişimlerine destek veriyoruz. En 
büyük sorumluluk ise, topluma 

düşüyor. Yürürken, bakarken, 
duyarken, yaptığımız her işte 

engelli vatandaşlarımızın 
farkında olalım, birlikte 
ve ötekileştirmeden, 
dayanışma içinde 
hareket edelim. O 
zaman bütün engeller 
ortadan kalkacaktır.
Mottomuz: Gör! Duy! 
Anla! Hayatı Paylaş! 
Farkında Ol! Engel 
Olma!” diye konuştu.
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Engelli 

Dostu Minibüs 

ve 6 noktada 

şarj 
istasyonu

ENGELLILERIN yaşam 
kalitesini bir parça olsun 

yükseltebilmek için Engelli Dostu Minibüs 
projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Şahin, “Hastane, vergi 
dairesi, sosyal hizmetler vb. gibi kamu kurum ve kuruluşlarına 
gitmesi gereken engelli vatandaşlarımızı onların kullanımına uygun 
bu minibüsle evlerinden alıyor ve işleri bitince tekrar evlerine 
bırakıyoruz. Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj Dolum İstasyonları da 
6 ayrı noktada hizmete açıldı” dedi.

Farkında Ol! 
Engel Olma

Mehmet 
Sait’in yüzü
tamirden 
sonra güldü
Evde Sağlık Hizmeti 
ekiplerinin mahalle 
ziyaretleri sırasında 
akülü tekerlekli 
sandalyesi arızalandığı 
için dışarı çıkamadığını 
söyleyen 13 yaşındaki 
Mehmet Sait Ekinci, 
yetkililerden yardım 
istedi. Mehmet Sait’in 
isteği üzerine tekerlekli 
sandalye belediye 
personeli tarafından 
onarılarak kendisine 
teslim edildi.

70 özel güvenlik personeli alınacak

BAŞTI’DE 
YENILEME 
BAŞLADI

Batman Belediyesi’ne bağlı ekipler, tam 
kapanmayla birlikte yolcu ve araç sirkülas-

yonunun azaldığı BAŞTİ’nin deforme olan ve 
tadilat gerektiren alanlarında yenileme çalışma-
sı başlattı. 

KAPSAMLI ONARIM
Yenileme çalışmalarının yüzde 90’lık bölü-

mü Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandı. 
BAŞTİ’nin peron zemininde deforme olan fa-
yanslar bazalt taşlarla değiştirilirken duvarlara 
kompozit kaplama, özel araç parkında asfaltla-
ma gerçekleştirildi. Terminalin dış alan aydınla-
tılmasında ise LED armatürler kullanıldı.

YÜRÜTÜLEN çalışmaları yerinde 
inceleyen Batman Valisi ve Belediye 
Başkan Vekili Hulusi Şahin, BAŞTI 
tarihinde daha önce böyle kapsamlı bir 
yenileme çalışmasının olmadığını ve 
yürütülen tadilat ve yenilemenin üç ayda 
tamamlanacağını belirterek, “Yıllardır hiç 
bakım yapılmamış içler acısı bir haldeydi. 
BAŞTI, çalışmaların ardından bambaşka 
bir görünüme kavuşacak” dedi. Şahin, 
yaptığı incelemenin ardından BAŞTI 
esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

IÇLER ACISI HALDEYDI
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ANNELER Günü’nü mesajla kutlayan 
Batman Valisi ve Belediye Başkan Ve-
kili Şahin, Koronavirüs uyarısı da yaptı. 
“Cennet annelerin ayakları altındadır” 
hadisine inanan bir toplum olduğu-
muzun altını çizen Şahin, “Anneler, 
başımızın tacı. Üzerimizdeki haklarını 
hiçbir zaman ödeyemeyiz” dedi.

Şahin şunları söyledi: “Covid-19 
salgınının tüm dünyayı olağanüstü 
önlemler almaya zorladığı bu günlerde 
ise, annelerimize karşı sorumlulukla-
rımız bir kat daha artmış durumda. 
Onları, aramızdan birçok canı alan bu 
hastalıktan koruyabilmek için tedbir 
ve önlemler konusunda daha fazla 
hassasiyet göstermemiz şart. Canımız-
dan çok sevdiğimiz annelerimizin bu 
özel gününde maske, mesafe ve hijyen 
konusunda çok titiz davranmanızı rica 
ediyorum. Bu yıl Anneler Günü’nü on-
lara sarılmadan, öpmeden kutlayalım 
ve annelerimizi koruyalım. Unutmaya-
lım! Sevmek, korumayı gerektirir. Ne 
taktığımız maske sevgimizi saklayabilir 
ne aramızdaki mesafe bizi onlardan 
ayırabilir.”
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Batman’ın il oluşunun 31’inci yıl 

dönümünü kutlayan Batman 
Valisi ve Belediye Başkan Ve-

kili Hulusi Şahin yayınladığı mesaj-

da, “8’inci Cumhurbaşkanımız mer-

hum Turgut Özal, Batman’ı 16 Mayıs 

1990’da Türkiye’nin 72’nci Ili yapan 

kararın ardından, ‘Batman’ı bir nevi 

bölgenin merkezi haline getiriyo-

ruz. 200 bin nüfuslu 
Batman, Güneydoğu 
Anadolu’nun önemli şe-

hirlerinden biri olacaktır. 

Her türlü destek ve yar-

dıma hazırız. Batman’ın 

il olmasından mutlu-
luk duydum’ demişti. 
Batman’ın il statüsüne 
sahip olmasında büyük 

emeği bulunan merhum 

Özal’a Allah’tan rahmet 

diliyorum. Kendisini bir 

kez daha saygı, şükran 
ve minnetle anarken, 
tam 31 yıl önce kurduğu 
geleceği gören, vizyon 

sahibi sözlerinin altına bugün de 

imza atabileceğimi belirtmek istiyo-

rum” dedi.
Batman’ın aradan geçen 31 yılda 

nüfusunu üçe katlayıp 600 bin kişi-

ye ulaştığını belirten Şahin, “Bugün 

artık Organize Sanayi Bölgesi iki 

kat büyüyen, tarımda daha yüksek 

kar getiren ürünler yetiştiren, teks-

tilde komşu ülkelere ihracat yapan, 

yıllarca ihmal edilen imar sorunla-

rını çözmüş, kanser saçan altyapı 

problemlerine neşteri vurmuş, 

temiz su ve kesintiler konusunda 

çözüm oluşturmuş, çöpten elektrik 

üreten ve caddelerinden ortasın-

dan geçen Iluh Deresi’ne kadar 

vizyon yüklü projelerin yükseldiği 
daha yeşil ve nefes 
alan bir Batman var. 
Hep birlikte, el ele 
vererek bu kenti 
daha da büyütecek, 
çocuklarımızın huzur, 
güven ve refah içinde 
yaşayacağı modern 
ve güçlü bir Bat-
man’ı onlara teslim 
edeceğiz. Batman’ın 
Türkiye’nin 72’nci 
Ili Oluşunun 31’inci 
Yıldönümü Kutlu 
Olsun. Iyi ki doğdun 
Batman” dedi.

23 NISAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Bat-
man Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi 
Şahin, “101 yıl önce, 23 Nisan 1920’de Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir 
araya gelen milletimiz, her bir tarafı işgal 
edilmiş vatanımızda özgürlük ateşini yeni-
den yakmış, eşine az rastlanır bir kahraman-
lık destanına imza atmıştır” dedi.

Şahin şöyle devam etti: “Sizler, güzel 

ülkemizin ümidi, istikbalimizin yegâne san-
caktarı olacaksınız. Bu nedenle bizler bütün 
gelecek hayallerimizi sizlerin inşa ettiği 
güçlü Türkiye Cumhuriyeti üzerine kuru-
yoruz. Inanıyoruz ki, yarınların Türkiye’si 
sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu, sizlerle daha 
gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Bize düşen 
de siz çocuklara modern eğitim olanaklarını 
sunmak, her birinizi milli ve manevi değer-
lere sahip bireyler olarak yetiştirebilmek.”

Daha güçlü 
Türkiye’yi ÇOCUKLARIMIZ KURACAK

KARANLIĞA YER YOK
ŞAHIN şunları söyledi: “Evet bugün de kararlılık 

ve inançla söylüyoruz: Batman, Güneydoğu’nun 

cazibe merkezi olacak. Ve Batman’ı marka şehirler 

arasında hak ettiği noktaya taşıyacağız. Toprağının 

altından ve üstünden bereket fışkıran, 12 bin yıllık 

tarihiyle atılan her adımda farklı bir medeniyetten 

izler sunan bu kente ihanet edenlere bir daha 

fırsat vermeyeceğiz. Batman’ın hak ettiği hizmeti 

almasını engelleyen, millet için ayrılan kaynakları 

karanlık odaklara aktaran geçmişteki yönetim 

anlayışının bu kentin geleceğinde artık yeri yok.”

Maske sevgiyi 
saklamaz
Mesafeler  
 
ayıramaz
BIZI   IY

I K
I DOĞDUN
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BATMAN Belediyesi’nin 
başlattığı Muhtar Evi Proje-
si, 5 mahallede tamamlandı. Mahalle muhtarlarının va-
tandaşlara sunduğu hizmet kalitesini arttırmayı hedefle-
yen proje kapsamında Kültür, Pınarbaşı, Bahçelievler ve 
Güneykent mahallelerinde 5 Muhtar Evi tamamlanırken, 

Petrolkent Mahallesi’ndeki 
Muhtar Evi yapımı devam 

ediyor. Toplam 42 metrekare olan Muhtar Evi Projesi 
içerisinde ofis, bekleme salonu, mutfak ve lavabo yer 
alıyor. Muhtar Evleri Batman Belediyesi tarafından kulla-
nıma hazır şekilde muhtarlara teslim ediliyor.

5 mahallede Muhtar Evi
13

Degisime Atılan 
Kararlı Imza

Ellerindeki sebze ve meyvenin risk altında olduğunu belirten esnafa tam 
kapanma döneminde haftanın 1 günü satış hakkı verilmişti. Tam kapanmanın 
sona ermesiyle birlikte semt pazarlarının hafta içi 5 gün açılmasına izin çıktı.

Semt pazarlarına 5 gün
denetim ve tedbirli açılış
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma 
semt pazarlarının açılmasına da izin 

vermiyordu. 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam 
kapanma süresince vatandaşlar, sebze-meyve dahil 
tüm ihtiyaçlarını sabah 10.00 ile akşam 17.00 
arasında verilen alışveriş izninde evlerine en yakın 
market ve bakkallardan yapabiliyorken semt pazarları 
yeni önlemlerle birlikte tamamen yasaklanmıştı.

ÇAĞRILAR SONUÇ VERDI
Yasakla birlikte domates, salatalık, patates, soğan, 

yeşillik, çilek, muz, yenidünya ve elma gibi esnafın 
elinde kalan birçok ürün tazeliğini kaybetme ve 
çürüme riskiyle karşı karşıya kalınca esnaf, toptancı 
halleri ve ziraat odalarından “Semt pazarları açılsın” 

çağrısı gelmiş, Hükümet de çağrıya olumlu 
cevap vermişti. İçişleri Bakanlığı yayınladığı 
genelgeyle semt pazarlarının Cumartesi 
günleri 10.00-17.00 saatleri arasında 
açılmasına izin vermişti. Vatandaşlar 
bu sayede ikametlerine en yakın pazar 
yerinden alışveriş yapabilmişti. Kademeli 
normalleşme döneminde ise pazar 
yerlerinin hafta içi 07.00-19.00 arasında 
açık olması karara bağlandı. Hafta sonları 
ise pazar yeri kurulmayacak. 

GENELGENIN ardından 
Batman’da da semt 
pazarları izin verilen günde 
açıldı. Tedbirleri denetlemek 
için eşi Ebru Şahin’le birlikte 
Kültür Mahallesi’ndeki semt 
pazarına giden Batman 
Valisi ve Belediye Başkan 
Vekili Hulusi Şahin, pazar 
alışverişi yaparak esnafa 
hayırlı kazançlar diledi. 
Tedbirlerin en üst seviyede 
tutulmasını isteyen Şahin, 
yığılmaların önüne geçmek 
için zabıta denetimlerinin 
sıklaştırılmasını istedi.

DENETIM VE 
ALIŞVERIŞ

DENETIMI POLIS VE  
ZABITALAR YAPACAK

GENELGEDE, “Pazar yerlerine yönelik 
her türlü tedbirin; Vali/Kaymakamlar 
ile belediye başkanları ve meslek odası 
temsilcilerinin katılımıyla planlanacak ve 
sahada bizzat takip edilmesi sağlanacak. 
Başta zabıta ve kolluk kuvvetleri olmak 
üzere denetim ekiplerince bu hususa 
ilişkin gerekli kontrol faaliyetleri eksiksiz 
yerine getirilecek. Uygulamada herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve 
mağduriyete neden olunmayacak” denildi. 
Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğa 
göre gerekli tedbirlerin alınacağının 
belirtildiği genelgeye göre, pazar yerlerine 
giriş-çıkış kontrollü olarak sağlanacak. 
Sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre 
mesafe bırakılacak. Ambalajsız satılan yaş 
sebze ve meyvelere vatandaşlar temas 
edemeyecek ve pazarcı esnafı tarafından 
hijyen koşullarına dikkat edilerek 
poşetlenerek satış gerçekleşecek.

STETESKOP İSTEYEN TIP
ÖĞRENCİLERİNE JEST YAPTI

Batman Valisi Hulusi 
Şahin, katıldığı instagram 

canlı yayınında kendisinden 
stetoskop talebinde bulunan tıp 
fakültesi öğrencilerinin isteğine 
kayıtsız kalmadı. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 2. sınıf 
öğrencisi Yusuf Elban ve 
Veysel Uçar’ı makamında 
kabul eden Şahin, öğrencilerin 
istediği stetoskoplarla birlikte 
birer tablet hediye etti. Şahin 
iki öğrenciden, eğitimlerini 
başarılı bir şekilde tamamlayıp 
ülkelerine faydalı birer birey 
olmalarını istedi.

  IY
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1955 BATMAN Belediyespor Erkek Güreş Takımı U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş 
Şampiyonası için Antalya’ya gitti. 7-8 Nisan’da Antalya’da gerçekleşen U-15 Türkiye 
Şampiyonası’na Batman’ı 4 sporcu temsil etti. Genç sporcular, pandemi sürecinde 
de antrenmaları sürdürerek turnuvaya hazırlandı.

BATMANLI YILDIZLAR GÜREŞ MİNDERİNDE
14

Degisime Atılan 
Kararlı Imza

1955 Batman Belediyespor’un Süper Lig’de mücadele eden Kadın Masa Tenisi takımı, Batman’a bir ilki yaşattı. 
Ligde ilk 8’e giren kadın raketler, Avrupa Kupaları’na katılmak için Play-Off müsabakalarında ter dökecek.

1955 Batman Belediyespor Süper Lig 
Masa Tenisi Kadın Takımı Avrupa 

Kupaları için ilk 8’e girmeyi başardı. Sıra Avrupa 
Kupaları için Play-Off müsabakalarında. Kadın 
sporcular, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 
düzenlediği Masa Tenisi Kadın Süper Ligi’nde 
mücadele edip ilk 8’de yer alarak Batman 
tarihinde bir ilke imza attı.

HEPSI ALTYAPIDAN YETIŞTI
4’üncü etap maçları için gittikleri Antalya’dan 

play-offlara kalarak büyük bir başarıyla dönen 
Batmanlı kadın sporcuların tamamı 1955 Batman 
Belediyespor altyapısından yetişti. Kulüp Başkanı 
ve Belediye Spor İşleri Müdürü Vekili Burak Eren, 
“Kadın sporcularımızın bu tarihi başarısı için çok 
mutlu ve gururluyuz. Bize hazırlık döneminin 
her aşamasında destek olan başta Batman Valisi 
ve Belediye Başkan Vekili Sayın Hulusi Şahin’e ve 
Batman Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

TÜRKIYE’NIN en üst liginde şu anda 19 takım 
yer alıyor. Genelinde büyükşehir takımlarının 
yer aldığı ligde, Batman’ı alt yapıdan yetişen 
sporcular temsil ediyor. 1955 Batman 
Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı’nda milli 
sporcu, Türkiye Şampiyonu, Balkan Şampiyonu 
ve Avrupa 3’üncüsü sporcular yer alıyor. 
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19-21 Mart tarihlerinde 
Sakarya’da oynanan 2. Lig ilk 
etap maçlarında 2’de 2 ya-
parak ligde kararlı adımlarla 
ilerleyen 1955 Batman Beledi-
yespor Hentbol Takımı, 3 grup 
25 takımdan oluşan 2. Ligde B 
Grubunda mücadele veriyor. 

Başarılı performansına mağlu-
biyet yaşamadan devam eden 
Batmanlı hentbolcular, 2. Etap 
müsabakalarında da 5’te 5 
yaparak bulundukları grupta 10 
puan ile 1’inci sırada.

Batman Valisi ve Belediye 
Başkan Vekili Hulusi Şahin’e 

takımlarını yalnız bırakmadığı 
için teşekkür eden 1955 Batman 
Belediyespor Başkanı ve Batman 
Belediyesi Spor Işleri Müdür Ve-
kili Burak Eren, “3. etap maçları 
21-23 Mayıs tarihleri arasında 
oynanacak. Çalışmalarımızı ara 
vermeden sürdürüyoruz” dedi.

Geçen yıl Ekim Gaziantep’te düzenlenen 2. Lig terfi maçlarında 
namağlup şekilde 2. Lige yükselen 1955 Batman Belediyespor Hentbol 

Takımı, yeni katıldığı ligde grup liderliğini kimseye bırakmıyor.

7’de 7 yapan hentbolcular
1. Lig’e çıkmakta kararlı

NAMAĞLUP DEVAM EDIYOR

Batman’ın kadın raketleri
GÖZÜ AVRUPA’YA DIKTI

ŞAMPIYON 

OYUNCULAR 

VAR

1955 Batman 
Belediyespor 
Kick Boks 
Takımı 
sporcularından 
Islam Ucan, 
Avrupa 
Kick Boks 
Şampiyonu 
oldu.

8-11 Nisan arasında Antalya’da düzenlenen 
şampiyonada Batmanlı 5 sporcu madalya için ter döktü. 
Batman Belediyesi’nin, yetiştirdiği sporculardan İslam 
Ucan, turnuvada büyük bir başarıya imza attı.

7 SENEDIR YENILMEYEN RAKIP
İlk maçta Azerbaycanlı rakibini yenen Ucan, yarı 

finalde 7 senedir yenilmeyen, Dünya 2’nciliği Avrupa 
3’üncülüğü bulunan İzzet Arabacı’yı yenerek finale 
yükseldi. Final maçının ikinci raundunda rakibini teknik 
nakavtla yenen Ucan Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa 
Şempiyonasına 28 ülkeden toplam 2 bin 200 sporcu 
katıldı.

Batmanlı Kick Boksçu
Ucan Avrupa’yı salladı
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SENEM Bükülmez, Süleyman Yaşar gibi ünlü 
isimler, ilk yayınında seyircilerden tam not alan 
Nağmeler’in daha sonraki haftalarda konuğu oldu. 
Batman Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarını 
takip eden sanat severler, Nağmeler Türk Sanat 
Müziği programını canlı olarak izleyebilecekler.

Nağmeler Türk Sanat 
Müziği programını  
canlı izleme fırsatı

15

Batman Belediyesi’nin ha-
yata geçirdiği kültür-sanat 

etkinlikleri arasında yer alan 
Avaz Türkü Gecesi, çarşamba 
akşamları Batmanlı izleyicilerle 
buluşuyor. Batmanlıların yakın-
dan tanıdığı birbirinden değerli 
sanatçıların konuk edildi-
ği programın moderatörlüğünü 
Celal Gümüş ve Tayfun Öz-
toprak üstleniyor. Birbirinden 
güzel türkülerin seslendirildiği 
programı Batman Belediye’nin 
sosyal medya hesaplarından 
canlı olarak izlemek mümkün.

Avaz Türkü Gecesi
ÜNLÜLER GEÇIDI

Degisime Atılan 
Kararlı Imza
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Dengbêj Konağı ve Avaz Türkü Gecesi programlarıyla Batmanlı izleyicilerden 
tam not alan Batman Belediyesi, beğeniyle izlenecek bir programı daha hayata 
geçirdi. Nağmeler Türk Sanat Müziği programı, her cuma canlı izlenebilecek.

Batman Belediyesi tarafından 
pazar akşamları Dengbêj 

Kültür Evi’nde düzenlenen 
Dengbêj Konağı programı, 
konuk ettiği birbirinden değerli 
sanatçıları Batmanlı izleyicilerle 
buluşturuyor. Her hafta heyecanla 
beklenen “Dengbej Konağı” 
programı son bir ayda Leyla 
Engin, Demsal Yavuz, Mustafa 
Güzeldir, Cemal Çelik, Kenan Ay, 
İbrahim Azad, Mahkum Nazlıcan 
ve Mirza Sevim gibi ünlü isimleri 
konuk etti. Batman Belediyesi’nin 
sosyal medya hesaplarından canlı 
olarak izlenilebilen programın 
moderatörlüğünü Tayfun 
Öztoprak ve Vedat Akarsu 
üstleniyor.

Dengbêj kültürünü ekranlara taşıdılar
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Bu Nağmeler 
sizde alışkanlık 
yapacak

IZLEYICILERDEN tam not alan 
ve beğeni toplayan Avaz Türkü 
Gecesi geçtiğimiz bir aylık dönemde 
Senem Bülbül, Metin 
Tosun, Gülbarin Altaş, 
Orhan Doyan, Zeynep 

Kaya, Gülizar Kay-
maz, Fatih Yıldız 

ve Murat Kara-
dağ gibi ünlü 
isimleri konuk 

etti ve Batmanlı 
izleyiciler, sevilen türküleri ünlü 

sanatçıların sesinden dinledi.

SEVILEN ISIMLER SAHNEDE

Yüzlerce 
yıllık 
geçmişi 

bulunan Dengbêj 
kültürünü 
Dengbêj Konağı 
programıyla 
yaşatan, her biri 
ayrı hikayeye 
sahip olan 
Anadolu’nun 
paha biçilemez 
hazinesi 
türküleri Avaz 
Türkü Gecesi 
programıyla 
izleyicilerle 
buluşturan 
Batman 
Belediyesi, sanat 
severlerin keyifle 
izleyeceği bir 
programı daha 
hayata geçirdi. 

HER HAFTA cuma 
akşamları saat 
20.00’da yayınlanması 
planlanan Nağmeler 
Türk Sanat Gecesi 
programının ilki 9 
Nisan’da gerçekleşti. 
Moderatörlüğünü 
Nevzat Tuna ve 
Taha Dağcıoğlu’nun 
üstlendiği programın 
ilk yayınının misafirleri 
Türk Sanat Müziğinin 
başarılı isimleri Elif 
Karataş ve Ahmet 
Can oldu.

ILK 
YAYINA 
TAM NOT
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İşimiz

üretmek
ÇÖZÜM

2021’in ilk çeyreğinde 
Batman Belediyesi’ne  

7 bin 563 şikayet başvurusu 
yapıldı. Büyük bölümü 
su arıza, kanalizasyon 

tıkanıklığı ve baca 
temizliğinden oluşan 

şikayetlerin hepsine anında 
müdahale edildi.

Batman Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 
ayında vatandaşlardan gelen 7 bin 
563 şikayete anında müdahale ederek 

sorunları giderdi. Vatandaşlardan gelen, su 
arıza, kanal tıkanıklığı, su dolgu işlemi ve 
hava dolgu işlemi şikayetlerini değerlendiren 
ekipler; kanalizasyon bacası temizleme ve 
kanalizasyon bacası yükseltme çalışmalarının 
yanı sıra kırılan ve çalınan kanalizasyon baca 
kapaklarını da yeniden monte etti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili birçok projeye imza atan ve 

hayvan dostu bir anlayışla çalışmalarını yürüten Batman 

Belediyesi, 2021’in ilk 4 ayında vatandaşlardan gelen 

istek ve şikayetler doğrultusunda 156 sokak hayvanını 

tedavi etti ve bu hayvanların barınma 

ihtiyacı belediye tarafından 

karşılandı.

156 sevimli dostumuza

önce tedavi sonra yuva


