Şehircilikte
dijital döneme
geçiliyor

‘MAVİ’DE KALMAK İÇİN
ÖNLEMLER SÜRECEK
MAVI renkle en düşük risk taşıyan iller arasına giren Batman, yeni
kontrollü normalleşme ile sarı renkle gösterilen az risk taşıyan iller
arasına geriledi. Vali Şahin, “Halk önlemleri sahiplenirse pandemide başarı
mümkün. Batman, bu başarıyı tekrar gösterecek” dedi. l 7’DE

Uygulamaya
giren numarataj
sistemiyle
şehircilik dijital
ortama taşındı
BATMAN’I akıllı şehirler
kategorisine dahil eden uygulamayla, sokak levhaları
ve kapı numaralarındaki karekodlardan birçok hizmete
erişim mümkün. l 6’DA

Sanat Sokağı

adına yakışır
bir yer oluyor
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SADECE isminde “sanat” geçen Sanat
Sokağı’nda, görüntüsünden mekanlara
adına yakışır bir dönüşüm yaşanıyor.
19 MAYIS’TA açılacak sokak; sanatın,
sanatçının ve sanatseverlerin buluştuğu
yeni adres olacak. l 15’TE

DEGiŞiME ATILAN

KARARLI iMZA

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediyede göreve
başladığı 1 yıllık süre içinde hayata geçirilen projeleri tanıttı. Şahin, “Mottomuz:
Değişime atılan kararlı imza. Batman’ın kaynakları Batman’a harcandı” dedi

YENİ BİR
BATMAN
BÜYÜKLÜĞÜNDE

İMAR

HİZMET YOKTU BORÇ VARDI

l İLUH DERESİNİN ISLAHI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
l BATMAN ÇAYI KIYISINA İSTİKLAL PARKI
l ATATÜRK PARKI 4’TE 1 ORANINDA BÜYÜYOR
l KİŞİ BAŞI 12 METREKARE YEŞİL ALAN HEDEFİ

ÖNCELİK MALİ DİSİPLİN OLDU
BATMAN’IN, Türkiye’nin batısındaki büyük kentler gibi hak
ettiği hizmeti alabilmesi için hiç vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini ifade eden Şahin, “Önceliğimiz mali disiplini
sağlamak oldu. İsrafı önledik. Tasarruf yaptık. Şeffaf ve hesap
verebilir bir anlayışla Batman’ın her kuruşunu Batman için
harcadık” dedi. l 8-9-10-11’de

l 14 KİLOMETRE YENİ BİSİKLET YOLU
l AHMET ARİF BULVARI’NDA 4. ETAP VİZYON
l BÜYÜK OTOGAR’DA BÜYÜK TADİLAT
l KATI ATIK ENTEGRE TESİSİ

REKOR BAŞVURU
BATMAN Belediyesi’ne bağlı
BİL-MEK’in kadınlara yönelik başlattığı
meslek edindirme kurslarına rekor
sayıda başvuru yapıldı. Ücretsiz
verilen kurslar Batmanlı kadınlara
7 farklı branşta meslek sahibi olma
fırsatı sunuyor. l 12’DE

6 eski mezarlıkta
aynı anda peyzaj
ve ağaçlandırma

PLANLARI

BIR yıl önce görevi devraldıklarında geçmişte Batman’a ödetilen acı faturayı daha net gördüklerini belirten Şahin, “Hizmet
üretmeden yüz milyonlarca liralık borç sırtımıza yüklenmişti.
Bahanelerin arkasına saklanmadık. Batman artık Belediyenin
elektrik borcu yüzünden tüm kentin suyunun günlerce kesildiği
bir yer olmayacak” diye konuştu.

BİL-MEK’le meslek
sahibi olmak için

KARŞIYAKA, Huzur, Çamlıca, Akyürek,
Cudi (İpragaz) ve Aydınkonak
mahallelerindeki mezarlıklarda
peyzaj çalışması sürüyor. Çalışmalar
kapsamında mezarlıklara bin 800 yeni
fidan da dikilecek. l 14’TE

l ASFALT SERİMİNDE REKOR
l AKILLI KAVŞAKLAR VE AKILLI DURAKLAR
l KESİNTİLERE SON VERECEK YENİ SU DEPOSU
l ASBESTLİ SU HATTININ DEĞİŞİMİ
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OKÇULUK EĞİTİMİNİ İZLEDİ

ETKINLIKTE gençlerle birlikte kitap okuyan Şahin, ata sporu okçulukla
ilgili eğitimleri izledi ve diğer branşlarla ilgili bilgi aldı. Programda Gara
Şehitleri de unutulmadı. Gara’daki 13 şehidimizi için Kur’an-ı Kerim
tilaveti verildi ve şehitler hep birlikte edilen dualarla anıldı.

1955 Batman Belediyespor

Yeni sezon için
top başı yaptı

S

algın nedeniyle ertelenen amatör futbol
liglerinin açılmasıyla birlikte 1955 Batman
Belediyespor da yeni sezonu hazırlıklarına
başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından
yapılan açıklamayla bölgesel amatör Liglerin
17-18 Nisan tarihleri arasında başlayacağı ve 15
haftada tamamlanacağı duyuruldu..

TAMAMI BATMANLI GENÇLERDEN
Yeni sezon için ilk antrenmanına çıkan 1955
Batman Belediyespor oyuncularının enerjisinin
yüksek olduğu gözlendi. Teknik Direktör İbrahim Ramazan Onat yönetiminde çalışmalara
start veren takımın tamamı Batmanlı gençlerden oluşuyor. Kulüp Başkanı ve Batman Belediyesi Spor Müdürü Burak Eren, müsabakaların
tekrar başlayacak olmasının mutluluk verici
olduğunu söyledi.

Çalışmak sizden
çorbalar bizden
Petrolkent Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya gelen Vali
Şahin, her gün Batman’ın 10 farklı noktasında gerçekleştirilen
Çalışmak Sizden Çorba Bizden
uygulamasının Haziran ayına
r
la
İkram
kadar süreceğini açıkladı.
n
Hazira
r
da
ayına ka
sürecek

Hentbolda gözler
bir üst lige dikildi

B

atmanlı gençlerden oluşan 1955
Batman Belediyespor erkekler Hentbol
Takımı, 1. Lig yükselme müsabakalarında
namağlup olarak ikinci tura yükseldi.
Sakarya’da düzenlenen Hentbol 1. Lig terfi
müsabakalarında onlarca güçlü rakibi geride
bırakarak ikinci tura yükselen 1955 Batman
Belediyespor’un elde ettiği başarı,
Batman’da hentbolun geleceği adına
umutları yeşertirken Batmanlı spor severlere
de büyük gurur yaşattı.

10 NOKTADA ÇORBA İKRAMI
GAFFAR OKKAN’A DUA
Sporcular ve beraberindeki teknik heyet, ikinci
tura yükseldikleri müsabakaların ardından
kabri Sakarya’da bulunan Diyarbakır Emniyet
Müdürü Şehit Ali Gaffar Okkan’ın mezarını
ziyaret ederek dua etti. Tüm bölge halkının
sevgisini kazanan Gaffar Okkan, Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğü yaptığı 2001 yılında
uğradığı silahlı saldırıda şehit olmuştu.

Etkinlikte gençlere elleriyle
çorba ikram eden Vali Şahin,
“Her fırsatta gençlerimizle
bir araya gelmeye çalışıyoruz.
Gençlere yapılan her yatırım,
ülkemizin geleceğine
yapılıyor. Gençlerden gelen
her isteği değerlendirmeye
alıyoruz ve onların isteklerine
açığız. Batman’da her gün 10
farklı noktada çorba ikramı
yapılıyor. Ve bu ikramlar
Haziran ayına kadar sürecek”
dedi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili
Hulusi Şahin, Kızılay Batman Şubesi ile
birlikte yürütülen ‘Çalışmak Sizden Çorba
Bizden’ projesi kapsamında Petrolkent
Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa
katıldı. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç,
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi
Özperk, Kızılay Şube Başkanı Davut Okçu,
Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman
Şubesi Başkanı ile gazi ve şehit yakınları da
etkinliğe katılanlar arasındaydı.
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ÖNCELİĞİMİZ
HALK SAĞLIĞI
Zabıtanın yürüttüğü
denetimlerle ilgili bilgi
veren Batman Valisi ve
Belediye Başkan Vekili
Hulusi Şahin, önceliklerinin
halk sağlığı olduğunun
altını çizdi. Şahin, “Hiç
kimsenin bu hassasiyeti
göz ardı etmesine izin
verilmeyecek. Batmanlılar
gıda ile ilgili tüm
şikayetlerini 153 nolu
telefondan Beyaz Masa’ya
ihbar edebilir” dedi.
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Haşereye karşı ilaçlama başladı

VATANDAŞIN huzurlu
bir yaz geçirmesi için
haşereyle mücadeye hız verildi. Şehirde larvaların
üreme noktaları olan jit alanları, sulak araziler,
bodrumlar, rögar (kanalizasyon) ve dere yataklarında
kışlak mücadelesi kapsamında ilaçlama yapılıyor.

İlaçlama ile larvaların
ergin sivrisinek haline
dönüşümü engelleniyor. Bölgede akrep ve diğer
haşereler için de özel ilaçlama çalışması yürütülüyor.
Batman Belediyesi’nin hazırladığı program çerçevesinde
her mahalle ve her sokak tek tek ilaçlanıyor.

Tarihi geçen ürünler
içinde bebek maması
bile vardı
Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda
uygunluk denetimlerinde son kullanma
tarihinin geçtiği belirlenen
ürünler imha edildi. Zabıta
denetimine takılan ürünler
arasında bebek maması
bile vardı. Halk sağlığını
hiçe sayan işletmelere
ceza kesildi

B

atman Belediyesi Zabıta
ekiplerinin düzenli
aralıklarla gerçekleştirdiği
gıda uygunluk denetimlerinde
tespit edilen son kullanma
tarihi geçmiş ürünler imha

edildi. Zabıta ekipleri, son
kullanma tarihi geçmesine
rağmen raflardan indirilmeyen
ürünlere yönelik denetimlerini
sıklaştırdı. Denetimlerde halk
sağlığını hiçe sayan çok sayıda iş

yerine ceza uygulandı.
Denetimlerde ele geçirilen,
çocuk maması, gazlı içecek, süt,
yoğurt, ayran, dondurulmuş
tavuk eti, zeytin, tereyağı,
peynir, konserve, sakatat

ürünleri, sucuk, helva, reçel,
meyve suyu, baharatlar, cips ve
bisküvi çeşitlerinin bulunduğu
148 litre sıvı gıda ve 289
kilogram kuru gıda kontrollü
olarak imha edildi.

Sıra beklemeden
ücretsiz muayene
Regaip R
Kandili’nde

KANDİL
SİMİDİ
İKRAMI

amazan ayı yaklaşırken Regaip
ve Berat Kandilleri de dualarla
idrak edildi. Batman Belediyesi
de kandil günlerinde kentin farklı
noktalarında vatandaşlara kandil
simidi dağıttı. Regaip Kandilinde
Atatürk Parkı, Belediye önü, Batman Park AVM önü, Gülistan Caddesi, Gültepe Mahallesi otobüs
aktarma istasyonu, Toplu Taşıma
Araçları, Cumhuriyet Meydanı, Alo
Tevşo sabit semt pazarı ve Ulu
Cami önünde oluşturulan stantlarda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri
vatandaşlara 24 bin kutu kandil
simidi ikram etti. Batmanlıların
Regaip Kandilini yayınladığı özel
bir mesajla kutlayan Batman Valisi
Belediye Başkan Vekili Hulusi
Şahin, mübarek günlere has böyle
özel geleneklerin sürdürülmesinde
emeği geçenlere teşekkür etti.

Batman Belediyesi’nin ücretsiz muayene hizmeti veren
Sağlık Merkezi, pandemi döneminde virüse karşı tüm
tedbirlerini alarak Batman’ın sağlığı için çalışıyor.

Z

iya Gökalp
Mahallesi’ndeki
merkezde 08:00 ile 17:00
saatleri arasında tüm
vatandaşlara; diş, genel,
acil, diyet ve psikoloji
polikliniklerinde hizmet
veriliyor.

COVID-19 TESTİ DE ÜCRETSİZ
04882150636 nolu telefondan randevu alan vatandaşlar, Sağlık
Merkezi’nde sıra beklemeden muayene olabiliyor. Merkezde
Covid-19 tanısı için PCR Testi ücretsiz yapılıyor. Genel Sağlık
Sigortası (GSS) kapsamında olmayan engelli, yaşlı ve yardıma
muhtaç hastaların sağlık hizmetlerine erişimi noktasında
her türlü kolaylığın sağlandığı Sağlık Merkezi’nde ihtiyaç
durumunda hastalara ilaç desteğinde de bulunuluyor.
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Yolcu minibüslerinin güzergahı yenilendi

Degisime Atılan
Kararlı Imza

BATMAN Belediyesi Meclis toplantısında alınan
yeni kararla yolcu minibüslerinin mevcut yol planına
ek güzergah talebi kabul edildi. Sebze ve Meyve
Hali ile Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne (BAŞTİ)

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

giden vatandaşların talebi üzerine Üniversite Hattı,
19 Mayıs ve Komando Hatlarının yol planına; Yeni
Sebze Hali, Yeni İlçe Otogarı ile Şehirlerarası Otobüs
Terminali de eklendi.

BEŞEVLER’İN
BEKLENTİLERİ

MAHALLE
BULUŞMASI’NDA

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili
Hulusi Şahin’in Batmanlıların sorunlarını
yerinde dinlemek ve hızlı çözüm üretmek
için başlattığı Mahalle Buluşmaları
uygulamasının dokuzuncusu Beşevler
Mahallesi’nde gerçekleşti.

YÜZ YÜZE KONUŞMA FIRSATI

B

eşevler Mahallesi Veysel Karani Anadolu İmam Hatip
Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen Mahalle Buluşmaları
programına Vali Şahin’le birlikte Belediye Başkan
Yardımcıları ve birim müdürleri ile Batman’daki kamu
kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı. Beşevler
Mahalle Muhtarıyla birlikte çok sayıda mahalle sakininin
katıldığı programda vatandaşlar; altyapı, yol ve kaldırım,
park, okul, imar ve kentsel dönüşüm taleplerini Vali
Şahin’e yüz yüze iletme fırsatı yakaladı.

Toplu taşıma ağı yeni
hat ve güzergahlarla
büyüyor
GÜNLÜK

Toplu taşıma hizmeti
verilen güzergahları
genişleten Batman
Belediyesi, hat
sayısını da yükseltti.
Yeni yapılanmayla,
vatandaşların durakta
bekleme süresi
minimuma düşürüldü

D

aha kaliteli toplu taşıma hizmeti için
hatlar uzarken güzergah sayıları
da artırıldı. Batman Belediyesi’nin
imkanları en verimli şekilde kullanması
ulaşım hizmetini maksimum seviyeye
yükseltirken, hareket saatlerinin artırılması
ile vatandaşların durakta bekleme
sürelerini minimuma düşürdü. Genişletilmiş
yeni toplu taşıma ulaşım ağı, yolcu
sayısında önemli bir artış sağlayacak.

YENİ GÜZERGAHLAR EKLENDİ
Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü, 45 merkez mahalleyle birlikte,
Balpınar Beldesi, İkiztepe, Karayün,
Diktepe, Bıçakçı, Akça, Binatlı ve İrmi
köyleri ile Organize Sanayi Bölgesi ve
Havaalanı güzergahlarında hizmet verecek.

TOPLU
taşıma
otobüs
sayısını
69’a,
günlük
sefer
sayısını
da
648’e
çıkaran
İşletme
ve İştirakler
Müdürlüğü,
22 hattın
toplam uzunluğu
olan 533 kilometre hat
uzunluğuyla vatandaşlara
sunduğu toplu taşıma hizmetinde
günlük 16 bin 186 kilometre
mesafe kat ediyor.

16 BİN

KİLOMETRE
YOL

ARAÇLARA RUTİN
DEZENFEKTE
Araçların günlük yıkama, yağlama,
yakıt ikmali, dezenfekte ve iç
dış temizliğinin de rutin bir
şekilde gerçekleştirildiği ulaşım
hizmetinde seferlerde aksama
yaşanmamasına büyük özen
gösteriliyor.

BatmanBelediyesiWebTv
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Cumhuriyet Meydanı yeşille buluştu
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KIŞI başına düşen yeşil alan miktarını 12 metrekareye çıkarmayı
hedefleyen Batman Belediyesi, şehrin en işlek noktalarından biri olan
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Cumhuriyet Meydanı’nda yeşille
buluşturdu. Çim serimi gerçekleştirilen meydan yeşil bir görünüme
kavuştu.

Yeni yol ve kaldırımlarla
GELiŞEN KENT

BATMAN
B

Gelişmiş kentlerin en önemli göstergelerinden olan
yol ve kaldırım çalışmalarına hız veren Batman
Belediyesi, bu yıl 150 bin metrekare parke, karo,
bazalt yol ve kaldırım yapmayı hedefliyor

atman’da 2020’de başlatılan
yol ve kaldırım çalışmaları
hız kesmeden devam ediyor.
Batman Valisi ve Belediye Başkan
Vekili Hulusi Şahin, şehrin tamamında
sürdürülen projeye ek olarak, Mahalle
Buluşmaları’nda vatandaşlardan bu
yönde gelen taleplere öncelik veriyor.
Kuyubaşı TOKİ, Emekli TOKİ,
Gültepe Mahallesi’nde yeni yol
açma ve bordür serim işlemi; Kültür
Mahallesi 2629 Sokak’ta yeni kaldırım
çalışması; Karşıyaka, Çamlıtepe ve
Çamlıca Mahalleleri’nde ana arterlerde
parke yama işlemi; Turgut Özal
Bulvarı’nda bazalt yama çalışması;
Belde Mahallesi’nde bazalt kaldırım

düzenleme çalışması; Hamidiler
Camii’nde bahçe içi bazalt çalışması
ile Beşevler Mahallesi’nde parke
serim çalışması başlatıldı.
Batman Belediyesi’ne bağlı
ekipler son bir yılda şehir genelinde
deforme olan kaldırımlar, yürüyüş
ve araç trafiğini olumsuz etkileyen
zeminlerin büyük bölümünde bakımonarım çalışması gerçekleştirdi.
Birçok mahallede yeni yol ve
kaldırımları hizmete sokan Belediye,
2021 yılında Batman’ın ihtiyacı
olan yol ve kaldırım çalışmasının
önemli bir bölümünü tamamlamayı
hedefliyor.

Batman’da günün 17 saati temizlik

B

atman Belediyesi’nin temizlik mesaisi
sabah saat 07.00’da başlıyor. 45
mahalledeki tüm konut ve işyerlerinin, kamu
kurumlarının, hastanelerin, okulların, sağlık
ocaklarının, askeri alanların ve AVM’lerin
katı ve evsel atıkları toplanıyor, ibadethaneler
temizleniyor.
Ardından, şehirdeki cadde, sokak, kaldırım,

meydan, pazar yeri ve parklar süpürülüp
yıkanıyor. İnşaat atığı, moloz ve gübre atıkları
da her gün düzenli şekilde toplanıyor. Son
olarak, konteynırların da özel ekipmanlarla
yıkanıp dezenfekte edilmesi ile gece saat
00.00’a kadar süren mesai sona eriyor. Günün
17 saati süren bu çalışmalarda 489 personel
ve 100’e yakın temizlik aracı görev alıyor.
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YENI sokak ve dış kapı numara levhalarında bulunan karekod sayesinde
en yakın mesafedeki afet toplanma alanları, kamu kuruluşları, belediye
e-hizmetlerinden emlak borcu ve su borcu ödemeleri dahil daha birçok
bilgiye kolayca ulaşmak mümkün olacak.
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Şehircilikte dijital döneme
geçiliyor
Uygulamaya giren numarataj
sistemiyle şehircilik dijital ortama
taşındı. Batman’ı akıllı şehirlerler
kategorisine dahil eden
uygulamayla, sokak
levhaları ve kapı
numaralarındaki
karekodlar
üzerinden birçok
hizmete erişim
mümkün

Denetimden
geçemeyen
asansörler
çalışmayacak

İ

çişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde
uygulamaya başlanan Mekansal Adres
Kayıt Sistemi (MAKS) Batman’da
hayata geçiriliyor. Uygulama kapsamında
başlatılan adres ve konut numara yenileme
çalışmalarıyla karekod sistemine geçiliyor.
Değişikliğe uğrayan adresler ve dış kapı
numara levhalarını yenilemeye başlayan
Batman Belediyesi, sokak ve dış kapı
numara levhalarında kullanılacak karekod

sistemiyle birçok hizmeti beraber sunacak.
Ulusal Adres Veri Tabanı’nda gerçekleştirilen
güncellemeler Nisan ayının ilk yarısına
kadar devam edecek. Güncelleme süresince
kapı numarası ile Ulusal Adres Veri
Tabanı’nda bulunan adreslerin uyumsuzluk
gösterebileceği konusunda uyaran yetkililer,
söz konusu uyumsuzlukların düzenlemenin
tamamlanmasıyla birlikte ortadan
kalkacağını belirtti.

Itfaiye personeline
acil durum eğitimi
Batman Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ve AFAD İl
Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği
programda 127 itfaiye
personeline “Birey ve Aileler
İçin Afet Bilinci” eğitimi verildi.

B

atman’daki tüm asansörler, artık her yıl teknik
muayene ve kontrolden geçirilecek. İnsan
hayatını tehlikeye atacak derecede bakımsız ve
teknik eksiklikleri bulunan yük ve insan taşımada
kullanılan asansörler çalıştırılmayacak.
‘Önce İnsan Hayatı’ mottosu ile can ve mal
kayıplarının önüne geçmek üzere harekete geçen
Batman Belediyesi, kentte bulunan yaklaşık 3
bin asansörün denetimine başladı. Periyodik
olarak yapılacak denetimler bağımsız denetleme
firması tarafından gerçekleştirilecek. Yetkili firma
tarafından yapılacak incelemenin ardından risk
grubuna göre 4 farklı renk ile kategorize edilecek.

RENK ETİKETLERİNİN ANLAMI
KIRMIZI: Can ve mal güvenliği açısından en yüksek riski
taşıyan asansörler bu gruba girer. Kullanılmasına kesinlikle
izin verilmez.
SARI: Kabul edilebilir risk seviyesi. Belirlenen aksaklıklar
giderilmelidir.
MAVİ: Hafif riskli. Kullanımında hiçbir kısıtlama yoktur.
YEŞİL: Can ve mal güvenliği açısından hiçbir risk
taşımayan güvenli asansör

Y

angın, trafik kazası, su baskınları ve
arama kurtarma gibi çalışmalarda
zamana karşı yarışarak can ve mal
kaybını önlemeye çalışan itfaiye
personeli söz konusu başlıklarda eğitim
aldı. AFAD Batman İl Müdürlüğü Eğitim
Uzmanı Hüseyin Yıldırım, iki gün süren
eğitim programında itfaiye çalışanlarına
olası afet ve acil durumlarda
karşılaşabilecekleri senaryolar ve
bu senaryolarda minimum zararla
mücadele yöntemleri hakkında ders
verdi.
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Salgınla mücadele eden 59 kahramana teşekkür

BATMAN’IN Koronavirüsle
mücadelesinin başarıya ulaşmasında önemli payı bulunan
ve çalışmaların başladığı
andan bugüne kadar filyasyon
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ekibinde görevlendirilen 59
Belediye çalışanı, Batman Belediyesi Konferans Salonu’nda
gerçekleşen törenle plaketle
onurlandırıldı.Filyasyon
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ekibinde görev alan belediye
çalışanlarına plaketlerini Belediye Başkan Yardımcısı Ali
Osman Bilgili ve Adnan Yürük
takdim etti.

Halk önlemleri sahiplenirse
pandemide başarı mümkün

Mavi renkle en düşük risk taşıyan iller arasına giren Batman, yeni kontrollü normalleşme
ile sarı renkle gösterilen az risk taşıyan iller arasına geriledi. Vali Şahin, “Halk önlemleri
sahiplenirse pandemide başarı mümkün. Batman, bu başarıyı tekrar gösterecek” dedi

B

Zabıta
denetimleri sürüyo
r
Zabıta ekipleri, Kor
onavirüsle
mücadele kapsamınd
a denetimlerini sürdürüyor. Vali
Şahin, kurallara
uyma konusunda reh
avet yaşanmaması
için denetimlerin ara
lıksız süreceğini
açıkladı. Zabıta eki
pleri, iş yerlerinde
maske, mesafe, tem
izlik denetimi
gerçekleştirdi ve kur
allara
uyma konusunda esn
afa
uyarılarda bulundu.

Koronavirüse karşı
Dinamik Denetleme
Toplumsal farkındalığı artırmak üzere
kurgulanan ‘Dinamik Denetleme’ uygulaması,
2 bin görevlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

KURUM VE ODALARDAN DESTEK
Denetim, Batman Valisi ve
Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin
öncülüğünde gerçekleşti. İl genelinde
yapılan denetlemeye; belediye, İl Özel
İdaresi, meslek odaları, Tarım ve Orman
Müdürlüğüne bağlı gıda denetmenleri ve
iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip
kamu görevlilerinden oluşan 2 bin kişi
katıldı.
Gün boyu süren denetimlerde
Batman’da sokak sokak pandemi
kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol
edildi. Kurallara yeterince riayet etmeyenler
uyarılırken, özellikle işletmecilere maske,
mesafe ve hijyen kurallarına uymaları
konusunda uyarıldı ve bilgilendirme yapıldı.

Batman Valiliği’nden bölgede salgın ve
vaka sayılarının artmasını engellemek için
denetimlerin devam edileceğini açıklaması
yapıldı.

atman Valisi ve Belediye Başkan
Vekili Hulusi Şahin, Batman’ın Sağlık
Bakanlığı’nın koronavirüs verileri
doğrultusunda geçen ay hazırladığı risk
haritasında “Mavi Renk” kategorisinde
yer alması nedeniyle, kurallara uyma
konusunda duyarlı davranan vatandaşlara
teşekkür etti. yeni kontrollü normalleşme
ile tüm Türkiye’de yaşanan vaka
sayılarındaki artışla Batman’ın da sarı
renkle gösterilen az risk taşıyan iller
arasına gerilemesi üzerine konuşan
Şahin, “Salgına karşı denetim ve önlemler
sürecek. Halk önlemleri sahiplendiğinde
başarı mümkün. Batmanlıların önlemlere
uyması kentimizi maviyle gösterilen en az
risk taşıyan iller arasına sokmuştu. Batman
tekrar mavi iller arasına girmeyi başaracak”
diye konuştu.

İLK ÜÇ İL ARASINA GİRİLDİ
Koronavirüsle mücadelede kapsamında
2020 Aralık ayında ülke genelinde
kısıtlamaya gidilmişti. Sokağa çıkma
yasaklarının başladığı bu dönemde sıkı
denetim ve önlemlerin alındığı Batman,
düşük vaka oranları ile ulusal yayın yapan
haber kanallarında örnek şehir olarak
gösterilmişti. Normalleşme
sürecinde de Batman iki hafta
boyunca en az vaka görülen ilk
3 il arasında yer aldı. Denetim
ve önlemlerin sürmesi ile
vatandaşın duyarlı davranması
hastalıkta ciddi bir artış
yaşanmasının önüne geçti.
Salgınla mücadelede
halkın büyük bir özveri
göstererek kurallara
uyduğunu belirten
Hulusi Şahin,
“Pandemi süresince
valiliğimiz ve
belediyemiz
öncülüğünde
birçok tedbir
alındı ve

bilgilendirme çalışmaları yürütüldü.
Bunların en başında; filyasyon ekiplerimizin
gayretli ve profesyonel hizmetleri, ücretsiz
maske ve dezenfektan dağıtımı, Vefa Sosyal
Destek Grubu’nun sokağa çıkma kısıtlaması
olan yaşlılarımızın evine kadar götürdükleri
gıda, sağlık ve temizlik hizmetleri, dijital ve
konvansiyonel mecralarda yayınladığımız
sosyal mesafe bilincini oluşturan kamu
spotları ile merkezi tüm cadde ve
kavşakların dezenfekte edilerek yıkanması
geliyor. Ayrıca, bütün bu çalışmaların
koordineli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi
ve bu çalışmaların sağlıklı ilerlemesine
destek olan emniyet, jandarma ve zabıta
personellerinin büyük gayretini unutmamak
gerekir” dedi.

HALKIMIZ ÖZVERİLİ DAVRANDI
Vali Şahin şöyle devam etti: “Ama
en önemlisi gerçekleştirdiğimiz tüm bu
çalışmalara Batmanlılar da büyük bir
özveri ile cevap verdi. Tüm vatandaşlarımız
maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak
Batman’ı en az riskli iller arasında 3’üncü
sıraya kadar yükseltti. Halkımızın duyarlı
davranışı olmasaydı bunu başaramazdık.
Yasakların esnetilmesinin ardından
Batman’da da küçük de olsa bir gerileme
yaşandı ve Türkiye’de sadece bir ilin
mavide kalabildiği haritada biz de
sarıya geriledik. Geçtiğimiz aylarda
yakaladığımız başarının devamı,
yine sıkı tedbir ve dikkat ile maske,
mesafe ve hijyen kurallarına
uymaktan geçiyor. Bu
birlik ve beraberliğimiz
sayesinde inşallah
tekrar Mavi
kategoride yer
alıp ilerleyen
süreçlerde
tüm alanlarda
Batmanımızı
daha iyi noktalara
taşıyacağız.”
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İluh Batman
şehrinin
marka projesi
olacak
İMAR ve Kentsel Dönüşümde devrim niteliğinde
adımlar attıklarının altını
çizen Şahin şunları söyledi:
“İluh’u Batman’ın cazibe ve
çekim merkezi haline getirmek için kolları sıvadık. İluh
Deresi geçmişte kaderine
terk edilmişti. 12 Mahalleden
geçerek şehri ikiye bölen
15,5 kilometrelik dere, etrafa
yaydığı kötü kokular ve içinde biriken atıklarla şikayet
edilen konuların başında
geliyordu. İluh, başlattığımız değişim ve kararlılığın
marka projelerinden olacak.
Artık sel taşkınlarında can
kayıpları yaşanmasına geçit
vermeyeceğiz. İluh Deresinin Islahı ve Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk adımını
ıslah çalışmasıyla attık. Projemizi Ankara’ya taşıdık ve
her aşamada takibini yaptık.
İmarla ilgili hazırlıklarımızı
tamamladık. Projeyle şehir
merkeziyle 500 yataklı Devlet Hastanesi arasında yeni
bulvarlar ve parklar hizmete
açılacak. Bölgede sosyal yaşam alanları ve spor tesisleri
yükselecek.”

IM ZA

DEĞIŞIME ATILAN

KARARLI
Batman Valisi ve
Belediye Başkan
Vekili Hulusi Şahin,
belediyede göreve
başladığı 1 yıllık
süre içinde hayata
geçirilen projeleri tanıttı.
Şahin, “Mottomuz: Değişime atılan kararlı imza.
Batman’ın kaynakları Batman’a harcandı” dedi

btmnbld
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atman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin,
belediyenin yönetimine geldiği son 1 yılda Batman’da
hayata geçirilen, yapımı süren ve planlanan projeleri
anlattı. “Değişime atılan kararlı imza” mottosuyla Ahmet
Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen proje
tanıtım organizasyonu, Batman’ın Son 1 Yılı” isimli tanıtım
filminin gösterimiyle başladı.

ACI FATURAYI DAHA NET GÖRDÜK
Tanıtım filminin ardından kürsüye gelen Hulusi Şahin, bir
yıl önce görevi devraldıklarında geçmiş dönemlerde Batman’ı
yönetenlerin halka ödettiği acı faturanın boyutlarını daha net
gördüklerini belirterek, “Neredeyse hiç hizmet üretmeden
yapılan yüz milyonlarca liralık borç sırtımıza yüklenmişti.
Bahane arkasına saklanmadık. Batman artık Belediyenin
elektrik borcu yüzünden tüm kentin suyunun günlerce kesildiği
bir yer olmayacak. Bugün elektrik borcumuz sıfır” dedi.

ÖNCELİK MALİ DİSİPLİN OLDU
Batman’ın, Türkiye’nin batısındaki büyük kentler gibi hak
ettiği hizmeti alabilmesi için hiç vakit kaybetmeden harekete
geçtiklerini ifade eden Şahin, “Önceliğimiz mali disiplini
sağlamak oldu. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendirdik.
İsrafı önledik. Tasarruf yaptık. Şeffaf ve hesap verebilir bir
anlayışla Batman’ın her kuruşunu Batman için harcadık. Sadece
1 yılda geçmişten kalan 414 milyon lira borcun 4’te birini
öderken imardan, çevreye, alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan
temizliğe onlarca projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

Batman
a
Çayı kıyısın
kı
İstiklâl Par
yapılıyor

BatmanBelediyesiWebTv

8-9

BATMAN Çayı Islahı
ve Rekreasyon
Projesinde sona
gelindiğini belirten
Şahin, “Çay kenarına
kazandırılacak mesire
alanları, bisiklet ve
yürüyüş yolunun
ihalesi yapıldı. 150
dönümlük alanın
dolgu işlemlerini
hızlandırdık. Burada
yapılan parka Istiklal
Marşı’nın kabulünün
100. Yıldönümü
dolayısıyla Istiklal
Parkı adını verdik.
Parkta ismini temsilen
bir de anıt yer alacak”
diye konuştu.

Kentteki yeşil alanları iki kat daha büyüttük
“ATATÜRK Parkı içinde kalan Çocuk Şube Merkezi ve Orman
Işletme lojmanlarının kaldırılması için protokol imzaladık.
Anlaşmayla kent merkezindeki en değerli araziye sahip
olan Atatürk parkını 4’te 1 oranında genişletiyoruz. 1 yılda
toplam 25 bin metrekare alanda 10 yeni park yaptık. Kişi
başına düşen 2.4 metrekare yeşil alanı 5.1 metrekareye
çıkardık. 2021’de 50 bin metrekare büyüklüğünde 22 yeni
parkın yapımına başladık. Hedef kişi başı 12 metrekare yeşil
alan. Şehirdeki 6 kilometrelik bisiklet yolunu 20 kilometreye
tamamlamak için çalışma başlattık.”

Yıllar boyu
ihmal edilen
imar problemini çözdük
Batman’da uzun yıllar imar planlaması
yapılmadığını hatırlatan Hulusi Şahin, “Şehir dar bir
alana sıkışmış, daire fiyatları ve kiralar astronomik
seviyelere yükselmişti. Sorunu 1 yıl içinde çözdük. Ilk
etapta 1.050, ikinci etapta 1.189 Hektar alanın imar
planlarını yaptık. Toplamda Batman büyüklüğünde bir
alanı; depreme dayanıklı, 800 bin nüfus için yeterli
konut, yüksek kat vermeyen yatay mimari anlayışı,
sosyal donatı ve yeşil alanları belirlenmiş biçimde
planladık. Körük ve Tilmerç Mahalleleri’nde
plan değişikliğiyle bölgeyi 140 bin kişinin
yaşayabileceği hale getirdik” dedi.

btmnbld
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Akıllı Kavşaklar Akıllı Duraklar

BATMAN’DAKI tüm
bulvar, kavşak ve
üst geçitlerde son
bir yıl içinde iyileştirme çalışması gerçekleştirildiğini
belirten Şahin, “Farklı noktalarda kurduğumuz Akıllı
Kavşak sistemiyle trafik sıkışıklığını önledik ve yakıt
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tasarrufuna katkı
sağladık. Akıllı Duraklarla toplu taşıma
hizmetini daha konforlu hale getirdik. Şehir giriş tagı
ve kent girişlerine 9 totem yapımı için projemizi hazırladık. Çok yakında hizmete sokuyoruz” dedi.

Ahmet Arif Bulvarı’ndan
Büyük Otogar tadilatına

Son 1 yılın proje ve yatırımlarını tanıtan Şahin, Ahmet Arif Bulvarı’nda 4. Etap
Vizyon Projesi’nin başlatılacağını ve kurulduğu günden bugüne bakım yapılmayan
BAŞTİ’de 50 kalemde bakım-onarım ve yenileme gerçekleşeceğini söyledi.

Yapılan
tasarrufla
başlatılan
projeler
2020’de kırdığımız asfalt
rekorunu egale edeceğiz
2020 yılında Batman
genelinde 105.66 kilometre
yolda 143 bin ton asfalt serimi
gerçekleştirerek bir rekora
imza attıklarının altını çizen
Şahin, “Bu yılki hedefimiz, 160
bin tonla kendi rekorumuzu
kırmak. Son bir yılda 116 bin

metrekare alanda kaldırım
çalışması yaptık. 2021’de hedef
150 bin metrekare parke taşı,
karo ve bazalt yol ile kaldırım
çalışmasını tamamlamak.
Hazırladığımız imar planıyla
birlikte Batman’a 31,55 km yeni
yol kazandırdık” dedi.

YAPILAN tasarruf ve israfın
önlenmesiyle öz gelirlerin
arttığını ifade eden Şahin,
buradan elde edilen kaynakla
çok sayıda ek proje, hizmet ve
yatırımın startının verildiğini
açıkladı. İşte son 1 yıl içinde
belediye harcamalarından
gerçekleştirilen tasarrufla
hayata geçirilen projelerden
bazıları:
l Tablabaşı Semt Pazarı
l Belediye Ek Hizmet Binası
l Belediyenin filosuna
22 yeni araç
l İtfaiye Hizmet Binası
l Hayvan Barınağı
l Otobüs Aktarma İstasyonu
l Otobüs Park Alanı
l Kadın Konuk Evi
l Sağlık Ünitesinin
genişletilmesi
l Telefoncular Sokağı’nın
yenilenmesi
l Şemsiyeli Sokak’ta yenileme
l Engelli Şarj İstasyonları
l Mezarlıkların genişletilmesi
ve iyileştirilmesi
l 10 noktada ücretsiz Wi-fi

ÇÖPTEN
ELEKTRIK
ÜRETILIYOR

B

atman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin, “Değişime
atılan kararlı imza” mottosuyla gerçekleştirilen “Proje ve
Yatırımlarla Batman’ın Son 1 Yılı” tanıtım programında
Ahmet Arif Bulvarı ve Büyük Otogar gibi pekçok başlıkta çalışma
başlatılacağının da müjdesini verdi.

TRAFIKTEN IŞIKLANDIRMAYA
“Ahmet Arif Bulvarı’nda 4. Etap Vizyon Projesini hayata
geçiriyoruz” diyen Şahin şöyle devam etti: “25 metre genişliğinde
3 bin 700 metrelik alanda yol, kaldırım, trafik düzenleme,
ışıklandırma ve peyzaj ihalesini yaptık. Adına yakışır bir
Sanat Sokağı’nı gelecek ay Batman’a kazandırıyoruz. GAP
Mahallesinden Turgut Özal Bulvarına açılan üç sokağı yeniliyor
ve isimlerini Batman’da yetişen Lavanta, Kekik ve Susam gibi
ürünlerle değiştiriyoruz. Bu güzergahta ağaç ışıklandırmaları da
yapılacak.”

OTOGAR HARAP HALDEYDI
Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yıllardır ihmal edildiğini
belirten Şahin, “Kurulduğu günden bugüne hiç bakım yapılmayan
Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali (BAŞTİ), harap haldeydi.
Büyük Otogar’da 50 kalemde bakım-onarım
çalışması için süreci
başlattık” diye
konuştu.

ÖNCESİ

SONRASI

Geçmişte Batman’ın çöplerinin vahşi depolama yöntemiyle
Raman’da toplandığını hatırlatan Şahin, “Buradaki alan üstünde
tüten duman, sürekli çıkan yangınlar ve kötü kokuyla anılıyordu.
Yap, işlet, devret modeliyle aynı bölgede hayata geçirdiğimiz
Batman Katı Atık Entegre Tesisi’nde çöplerin sağlıklı şekilde
bertaraf edilmesini sağladık. Aynı tesislerde atıklardan depolanan
metan gazıyla elektrik üretiliyor. 35 bin 700 hanenin elektrik
ihtiyacını bu tesisten karşılamak mümkün” dedi.
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Kanser nedeni asbestli su boruları değiştiriliyor

İLERİ seviye biyolojik arıtma projesi
hazırladıklarını ve şehrin tüm alt yapısını
planladıklarını belirten Şahin, “57 milyon euroluk
projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk.
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Kansere neden olan asbestli su borularını sağlığa
zarar vermeyen borularla yeniledik. 2020’de
9 kilometre asbestli boru değiştirdik. Hedef
2021’de 25 kilometre hattı yenilemek” dedi.

Binlerce
çocuğumuza
ücretsiz spor
kursları
Batmanlı her yaştan insanı
sporla buluşturduk. Binlerce
çocuğun, 13 farklı spor
dalında ücretsiz kurslardan
faydalanmasını sağladık.
Spor çocukları hem kötü
alışkanlıklardan uzak tutuyor
hem de bedensel ve ruhsal
gelişimlerine olumlu katkı
sağlıyor” dedi.

AVAZ TÜRKÜ
GECESİ
YAYINA
BAŞLADI
Batman Belediyesi Türk Halk
Müziği severler için yeni
bir programa başladı. Canlı
yayınlanan Dengbej Konağı
programı ile büyük beğeni
toplayan Batman Belediyesi,
Türk Halk Müziği severler
için de “Avaz Türkü Gecesi”
programını başlattı.
17 Mart Çarşamba günü ilk
yayınını yapan Avaz Türkü
Gecesi, her hafta Çarşamba
günü saat 20:00’da Batman
Belediyesi sosyal medya
hesaplarından canlı olarak
yayınlanacak.
Moderatörlüğünü Celal
GÜMÜŞ ve Tayfun
ÖZTOPRAK’ın yaptığı Avaz
Türkü Gecesi’nin ilk yayın
konukları Cengiz Saruhan Tan
ve Demsal Yavuz’du.

Yeni yapılan depoyla
su kesintileri bitecek

Son 1 yılda gerçekleşen projelerini anlatan Şahin, yapımına başlanan yeni su
deposunun kendileri açısından büyük önem taşıyan bir proje olduğunu belirterek,
“Bu projeyle birlikte yazın sık rastlanan su kesintileri tamamen bitecek” dedi

S

on 1 yıl içinde hayata geçirilen
projelerle birlikte yapımı süren
yatırımlar hakkında da bilgi veren
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili
Hulusi Şahin, “Kentin su ihtiyacını
kesintisiz karşılamak, vatandaşlara sağlıklı
ve temiz su ulaştırmak için Çamlıtepe-2’de
yeni su deposunun yapımına başladık ve
çalışmalarımız ara vermeden sürüyor” dedi.

KAPASİTE İKİYE KATLANIYOR
Batmanlıların hizmetin en iyisine
layık olduğunu belirten Şahin, “Batman’ın
su ihtiyacını karşılayan mevcut 12 su

deposunun toplam kapasitesi 23 bin
metreküp. Yeni yapılacak olan 20 bin
metreküp su deposu ve kuyu sahasına ilave
yapılacak bin metreküplük depo ile toplam
hacim 44 bin metreküpe çıkarılacak” dedi.

PLANLANAN SÜREDE BİTECEK
Toplam 7 bin metrekarelik alan üzerinde
yapımı süren su deposunun programlanan
süre içerisinde tamamlanmasını beklediklerini
ifade eden Şahin, “Yapımına başlanan yeni
su deposu ile mevcut kapasite iki katına
çıkarılacak ve su pompalarında oluşabilecek
olası arızalar nedeniyle su kesintileri de

minimum seviyeye indirilecek” diye konuştu.

MARKA ŞEHİR OLACAK
Pandemi sürecinde 3 milyon lira kaynak
kullandıklarını belirten Şahin şunları
söyledi: “Bu dönemde verdiğimiz hizmet
ve yakaladığımız başarı son 1 yılda gurur
duyduğumuz çalışmalar arasında. Batman’ı
en az risk taşıyan ilk 3 şehir arasına soktuk.
Hasankeyf’i su ve doğa sporlarının en önemli
merkezlerinden biri yapacağız. İddialıyız..
Batman Güneydoğu’nun cazibe merkezi haline
gelecek. Kararlıyız… Batman’ı marka şehirler
arasında hak ettiği noktaya taşıyacağız.”

İhtiyaç sahibi ailelerin
evlerine bakım yapıldı
Batman’da vatandaşların en uygun koşullarda yaşamalarını
sağlamak üzere çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Şahin,
“vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşaması önceliğimiz.
İhtiyaç sahibi 17 ailenin evinde bakım-onarım yaparak evlerini
yaşanabilir ve sağlıklı hale getirdik” diye konuştu.
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Engelli dostu minibüs

dete karşı taviz vermeden mücadele ediyor ve kadınlarımızın
ülke ekonomisinde hak ettiği
yeri elde etmeleri için verdiğimiz desteklerle yanlarında
yer almayı sürdürüyoruz.
Belediyemiz Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
hayata geçirilen
Bilgi ve Mesleki
Eğitim Kursları
(BİLMEK) bunun

en somut örneklerinden. Örgüden Moda Tasarımına, El Sanatlarından Dokumacılığa birçok
alanda verilen ücretsiz kurslarla
kadınlarımızın meslek sahibi olması ve ekonomik olarak kendi
ayakları üstünde durabilmeleri
için destek oluyoruz. Annemiz,
yol arkadaşımız, kardeşimiz
olan kadınlarımızla hayatın her
alanında birlikte yürüyerek,
Batman’ı daha güçlü yarınlara
taşıyacağız” dedi.

BIL-MEK’le meslek
sahibi olmak için
REKOR BAŞVURU

3 Psiko
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e
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KADIN VE AILE
DESTEK MERKEZI
HiZMETE GiRDi

Batman Belediyesi, kadınlara yönelik anlamlı bir
çalışmaya imza attı. Pisikolog ve Sosyologlarla
hizmet verecek Kadın ve Aile Destek Merkezi’nin
açılışı gerçekleşti. Merkezde engelli vatandaşlar
ve şehit yakınları da unutulmadı

B

B

atman Belediyesi’nin
istihdam ve ekonomik
kalkınmaya destek için
başlattığı ‘Meslek Edinin İşsiz
Kalmayın’ eğitim seferberliği
yeni kurslarla sürüyor. Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü de bu
çalışmalar doğrultusunda, BİLMEK’te (Bilgi ve Mesleki Eğitim
Kursları) eğitimlerin başladığını
duyurdu.
Batman Belediyesi ile İŞKUR Batman Şubesi arasında
imzalanan protokolle faaliyete
geçen BİL-MEK’te; Pasta Yapım
ve Sunumu, El Sanatları, Tığ ve
Şiş Örgücülüğü, Kadın Giyim
Modelist Yardımcılığı, Çocuk
Bakım, Yöresel Bez Dokumacılığı
ile Bahçecilik-Bahçıvanlık
branşlarında ücretsiz eğitim

12

KADIN ve Aile Destek Merkezi bünyesinde engelli vatandaşlar ve şehit
aileleri için danışma ve başvuru birimleri de hizmete açıldı. Engellilere
özel tasarlanan ‘Engelli Dostu Minibüs’ hafta içi 08.00-17.00 arasında
randevulu şekilde engelli vatandaşlara hizmet verecek.

VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE
KADINLARIN YANINDAYIZ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mesaj yayınlayan Batman
Valisi ve Belediye Başkan
Vekili Hulusi Şahin,
“Bütün kadınlarımızın
8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutluyorum.
Bizler, Batman’da
kadınlarımızın toplum içindeki yerini
yüceltmek için
çalışıyor, kadına
yönelik şid-

BatmanBelediyesiWebTv

Batman Belediyesi’ne
bağlı BİL-MEK’in
kadınlara yönelik
başlattığı meslek
edindirme kurslarına
rekor sayıda başvuru
yapıldı. Ücretsiz verilen
kurslar Batmanlı
kadınlara 7 farklı
branşta meslek sahibi
olma fırsatı sunuyor.
verilecek.
Kursiyerlerde okumayazma bilmek, herhangi bir işte
çalışmamış olmak gibi şartlar
aranıyor. Kursiyerlere günlük
35 TL verilecek ve SGK primleri

İŞ-KUR tarafından ödenecek. Her
branşta 15 kursiyerlik kontenjan
bulunan BİL-MEK kurslarına
500’ün üstünde başvuru yapılmış
durumda. Eğitimler hafta içi
her gün 8’er saat yüz yüze
gerçekleşecek. Kursiyerlerin pratik
ve teorik derslerin tamamında
devam zorunluluğu bulunuyor.
Farklı programlara sahip
eğitimler, 3 ile 9 ay arasında
farklı sürelere sahip. Branşlara
göre kurs süreleri şöyle: HalıcılıkBahçıvanlık kursları 7 ay. Aşçılık
ve tekstil kursları 3 ay. El sanatları
7 ay. Çocuk bakımı 9 ay. Örgün
öğretimi tamamlayan kursiyerlere
mesleki sertifika verilecek.
BİL-MEK kurslarıyla ilk etapta
150 kadına istihdam sağlanması
hedefleniyor.

atman Belediyesi Kadın ve Aile
Destek Merkezi düzenlenen
törenle açıldı. 3 Psikolog, 2 Sosyolog
ve 5 idari personelle hizmet veren
Merkez, Batmanlı kadınlar ve
ailelerine destek olacak.
Kadın ve Aile Destek
Merkezi’nin açılışına Batman Valisi
ve Belediye Başkan Vekili Hulusi
Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları
Ali Osman Bilgili, Adnan Yürük

ve Muzaffer Özkan, Kadın ve
Demokrasi Derneği (KADEM)
Batman Temsilcisi Avukat Adile
Gürbüz ve birim müdürleri katıldı.
Merkezde kadın ve ailelere
psikolojik desteğin yanında hukuki
ve sosyal danışmanlık hizmetleri
de verilecek. Pilot bölge çalışmaları
Ocak 2021’de başlayan merkez,
geçen kısa süre içinde 102 kadına
verilen hizmetle destek oldu.
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le Deste
Kadın ve Ai zmet verecek olan
hi
bünyesinde
evi, belediye a
ndüz bakım
rın
kreş ve gü
lık çocukla
ay
6
-6
24
ın
merkezde
çalışanların
Çocuklara
k.
ce
re
ve
hizmet
iksel, psiko
ygusal, fiz
bilişsel, du
cerilerinin
mleri ve be ak eğitimler
motor eğiti
ı sağlayac
tk
ka
e
in
gelişim
ek.
de verilec

btmnbld

Degisime Atılan
Kararlı Imza

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

BatmanBelediyesiWebTv

13

Petrolkent semt pazarında kura

BATMAN Valisi ve
Belediye Başkan
Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları’nda Petrolkent
sakinlerine verdiği sözü tuttu. Petrolkent Mahallesi’nde
yaşayanların semt pazarıyla ilgili taleplerinin ardından
startı verilen çalışmada kuralar çekildi ve pazarda yer

verilecek 150 esnaf
belirlendi. Herkesin
hakkını korumak için kura çekiminin bütün aşamalarında çok titiz hareket ettiklerini belirten Belediye Başkan
Yardımcısı Ali Osman Bilgili, “Kura çekimi şeffaf bir
şekilde gerçekleştirildi” dedi.

Belediyeden tam kadro
pazar yerinde inceleme
Alo Tevşo Pazarı’nda inceleme yapan Vali Şahin,
esnafın istek ve düşüncelerini yerinde dinledi.
Şahin, kendisiyle incelemeye katılan birim
müdürlerine belirlenen sorunların
hızla çözülmesi için
talimat verdi.

B

atman Valisi ve Belediye
Başkan Vekili Hulusi
Şahin, belediyenin
Dicle Kalkınma Ajansı’ndan
(DİKA) aldığı destekle
yapımını tamamlayarak kente
kazandırdığı Alo Tevşo Semt
Pazarı’nda incelemelerde
bulundu ve esnafın sorunlarını
yerinde dinledi. Şahin ve
beraberindekiler incelemenin
ardından Elma Sokağı ziyaret
etti.

HEPSİNİ TEK TEK
DİNLEDİ
Yapımı tamamlanan Alo
Tevşo Pazarı’ndaki 65 tezgah,
eski pazar yerinde satış yapan
esnafa kiralanmıştı. Pazarda
incelemelerde bulunan Vali
Şahin, tek tek dolaşarak esnafın
istek ve görüşlerini dinledi.
Şahin, kendisiyle birlikte
incelemeye katılan birim
müdürlerine, pazar esnafının
taleplerinin yerine getirilmesi
ve belirlenen sorunların hızla
çözümü için talimat verdi.

YARDIMCILARI DA
EŞLİK ETTİ
Alo Tevşo Semt Pazarı’ndaki
inceleme sonrası Elma Sokağı’nı
ziyaret eden Şahin’e Belediye
Başkan Yardımcıları Ali Osman
Bilgili, Muzaffer Özkan, Adnan
Yürük ve belediyenin birim
müdürleri eşlik etti.
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SOSYAL GETİRİSİ YÜKSEK

ÇOCUK oyun
odasının açılışına
Batman Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Osman
Bilgili, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op.
Dr. Süleyman Öden ve idareciler katıldı. Açılış

kurdelesini kesen Ali
Osman Bilgili, “Bu gibi
hizmetlerin sosyal getirisi yüksek. Batmanlılara
fayda sağlayacak her türlü çalışmaya destek
vermeyi sürdüreceğiz” dedi. Çocukların akülü
araçlarla eğlencesine aileleri de ortak oldu.

Hastanenin
çocuk oyun odasına
6 AKÜLÜ ARABA
İ

l Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ‘Benim
Hastanem’ projesini yürüten Batman
Belediyesi, Batman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavi gören çocukların
eğlenceli vakit geçirebilmeleri için
hastaneye 6 adet akülü araç hediye etti.

MEZAR YERLERİ BELLİ OLACAK

SIFIR ATIK
Temiz Şehir
Denetim Sürüy
or

6 eski mezarlıkta
aynı anda peyzaj
ve ağaçlandırma

“Sıfır Atık Temiz Şehir” mottosuyla hareket eden Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Atıkların izini
süren ekipler, vatandaşların çevreyi kirletenlerden şikayetçi olmasını istiyor

B

atman Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü ekipleri,
sıfır atık hedefi doğrultusunda
denetimlerini aralıksız
sürdürüyor. Kurallara uymadan
kontrolsüz biçimde atıklarını
bırakarak doğayı kirletenlere cezai
işlem uygulanıyor.

B

atman Belediyesi, kentin en eski
6 mezarlığında peyzaj çalışması
gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında
mezarlıklara bin 800 yeni fidan da dikilecek.
Karşıyaka, Huzur, Çamlıca, Akyürek, Cudi
(İpragaz) ve Aydınkonak mahallelerindeki
mezarlıklarda peyzaj çalışması sürüyor.
Mezar yerlerinin görünür hale getirilmesi
ve patika yollarda güzergah belirlenmesi için
2 bin metrekarelik alana kilit taşı döşenecek.
Bu yöntemle bahar ve kış aylarında
oluşan çamurlu yolların önüne geçilmesi
de amaçlanıyor. Mezarlıklarda yürütülen
çalışmalardan memnun olan vatandaşlardan
sıklıkla vefat eden yakınlarının kabrini bulma
konusunda yaşanan şikayetler geliyordu.

ATIKLARIN IZI
SÜRÜLÜYOR

HAKLARINA SAHİP ÇIK
KENTIN temizliği için gece-gündüz
çalışıldığını belirten Batman Valisi ve Belediye
Başkan Vekili Hulusi Şahin, “Kimse, Batman’ın
temiz bir çevreye sahip olma ve Batmanlıların
temiz bir kentte yaşama hakkını elinden alamaz.
Vatandaşlar, çevre kirliliğine neden olan bir
olaya şahit olmaları durumunda Alo 153 Beyaz
Masa hattına şikayette bulunabilir” dedi.

“Sıfır Atık Temiz Şehir”
mottosuyla hareket eden Batman
Belediyesi’ne bağlı ekipler;
hafriyat, ömrünü tamamlamış
araç lastikleri, kullanılmış evsel
yağlar, plastik ambalaj gibi çevre
ve görüntü kirliliğine sebep
olan atıkların izini sürüyor.
Vatandaşlardan gelen şikayet ve
ihbarları da değerlendiren ekipler,
çevre kirliliğine izin vermiyor.
Son bir ay içinde yürütülen
çalışmalarda 8.850 kilo araç
lastiği, 754 kilo atık yağ, 254
kilo plastik ambalaj ve 5 bin 145
metreküp hafriyat atığı bertaraf
edildi.

BatmanBelediyesiWebTv
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Şemsiyeli Sokak’ta rengarenk gökyüzü

Degisime Atılan
Kararlı Imza

KENT merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında
Şemsiyeli Sokak’ta rengarenk şemsiyelerle estetik bir görünüme kavuştu. Şemsiyeler yaz aylarında aynı zamanda
sokak sakinlerini güneş ışığından koruyacak. Sokağın

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

adına yakışır bir yer oluyor

Sadece isminde “sanat” geçen Sanat Sokağı’nda, görüntüsünden mekanlara
adına yakışır bir dönüşüm yaşanıyor. 19 Mayıs’ta açılacak sokak; sanatın,
sanatçının ve sanatseverlerin buluştuğu yeni adres olacak.

TEK ÇALIŞMAMIZ BU DEĞİL

yeni bir imaj kazanması için yürütülen çalışmaları yerinde
izleyen Vali Hulusi Şahin, “Hak ettiği hizmeti almaya başlayan Batman her geçen gün daha da güzelleşiyor. Emeği
geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Atık malzemelerden
ÇİÇEK ŞELALELERİ

Ş

ehirdeki yeşil alanları genişletmek
için çalışmalarını sürdüren Batman
Belediyesi, geri dönüşümle de doğayı
koruyor. Belediyenin geri dönüşümle yeşili
buluşturduğu çalışmalardan biri de Turgut
Özal, Demokrasi ve TPAO bulvarlarının
kesiştiği kavşakta gerçekleştirildi. Kavşak,
canlı çiçeklerle birlikte atık malzemelerin de
değerlendirildiği Çiçek Şelaleleri ile süslendi.

KENTİN farklı sokak ve caddelerinin daha güzel bir
görünüme kavuşması için de çalıştıklarını ifade eden
Vali Şahin, şunları söyledi: “Ahmet Arif Bulvarı’nda
Turgut Özal ve Atatürk Caddesi’ndekine benzer bir
düzenleme yapılıyor. Şemsiyeli Sokak’ta yenileme
gerçekleşti. Batman Park’ın karşısındaki üç sokağın
ismini Lavanta, Susam ve Kekik olarak değiştirdik.
Bu sokaklara da estetik bir görünüm kazandırıp
Batmanlıların beğenisine sunacağız.”

Rengarenk köprüler
tablo gibi üst geçitler

PAHA BİÇİLEMEZ
BİR DETAY
Işıklandırma, havuzlar,
ağaçlar ve peyzajla estetik bir sokak düzenlemesi yapıldığını belirten
Şahin, “Sanatsal çağrışımı olan küçük şehir
mobilyaları kullanılıyor.
Sokak konserleri için
sahneler yapılacak. Sanat
dernekleri ve kulüplerinin kullanabilecekleri
mekanlar kiralandı ve bu
gruplara hibe edeceğiz.
Paha biçilemez bir detay
daha olacak. Dünyaca
ünlü sanatçımız Ressam
Ahmet Güneştekin’in
Batman’a hediye edeceği
bir eserini sokağın girişine yerleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

B

elediyenin kent estetiğine yönelik
çalışmaları doğrultusunda köprüler,
köprü ayakları, alt ve üst geçitler rengarenk
resimlerle süslendi. Batman Valisi ve
Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in özel
olarak ilgilendiği proje kapsamında özenle
seçilen resimler, profesyonel sanatçıların
fırçalarıyla duvarlara yansıtıldı. Yeni başlayan
çalışmalarda öncelikle 20 kolon ve 2 büyük
duvar resimlerle süslendi.

B

atman Valisi ve Belediye Başkan Vekili
Hulusi Şahin’in startını verdiği Sanat
Sokağı Yenileme ve Yapısal Değişim
Projesi’nde geri sayım başladı. Peyzaj ve
ışıklandırmalarla baştan aşağı değişen,
sanatsal aktiviteler için yeni mekanlara
kavuşan sokak, adına yakışan etkinliklere ev
sahipliği yapmak için gün sayıyor.
Sokakta gerçekleştirilen çalışmaları yerinde

inceleyen Vali Şahin, “Adı Sanat Sokağı fakat
sanatla ilgili hiçbir şey yoktu. Kahvehaneler,
internet kafeler ve benzer dükkanlar vardı.
Şehrimizin her yerini dantel gibi işleyeceğiz.
Bu konseptin gereği olarak Sanat Sokağı’nda
çalışmaları başlattık. Dünyada barındırdığı
her detayla sanatın teneffüs edildiği sokak
örnekleri var. Hedefimiz bu sokaklardan bir
tanesini Batman’a kazandırmak” dedi.

Dengbej Konağı’nda Kadınlar Günü jesti
B
atman Belediyesi organizasyonları arasında yer alan
ve her hafta heyecanla beklenen “Dengbej Konağı”
programında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı.
Dengbêj Kültür Evi’nde gerçekleşen Dengbêj Konağı
programı, birbirinden değerli sanatçıları konuk etmeye
devam ediyor. Moderatörlüğünü Tayfun Öztoprak’ın
gerçekleştirdiği programının 8 Mart’taki konukları, Vedat
Akarsu, Demsal Yavuz ve Hozan Mahkum’du. Batman
Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak
yayınlanan programda Dünya Kadınlar Günü de kutlandı.

+90 533 153 65 72
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BATMAN’DA 20 farklı alanda sokak
hayvanları için her türlü hava şartlarına
dayanıklı, üstü kapalı, su ve mama
bulunan beslenme noktaları kuruldu.
Beslenme noktaları sayesinde
sokak kedileri ve köpeklerin aç ve
susuz kalmasının önüne geçiliyor.
Beslenme noktalarındaki mama ve
su kapları ekipler tarafından düzenli
olarak yenileniyor.

www.batman.bel.tr
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Sokak hayvanları

Batman Belediyesi, sokakta yaşayan sevimli dostlarımıza sahip çıkıyor. Sokak hayvanlarının tedavisinden
aşısına, yemeğinden barınma ihtiyacına kadar birçok ihtiyacı belediye tarafından karşılanıyor.

GELİN
SİZ DE

SAHİPLENİN
Batman Belediyesi’nin
merkezinde bulunan bu
güzel dostlarımızdan
2020 yılı içinde 275’i
sahiplenildi. Siz de bir
dost edinmek isterseniz,
Batman Belediyesi’nin
Hayvan Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’ni
ziyaret edebilirsiniz.
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ahipsiz sokak
hayvanlarının
beslenme, bakım
ve tedavilerini yürüttüğü
Batman Belediyesi’ne
bağlı Hayvan Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi,
sevimli dostlarımızın tüm
ihtiyaçlarını karşılıyor.
2020 yılı içerisinde Hayvan

Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde 3 bin dostumuz
muayene edilirken farklı
cinslerden toplam 2 bin
784 hayvan tedavi edildi.
Batman’da geçtiğimiz yıl
içinde 652 sokak hayvanı
aşılanırken, tedavisi biten
ve doğal ortamına bırakılan
hayvan sayısı ise bin 631.

