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Derik sizi asla  
UNUTMAYACAK!

Ruhun 
Şad 

Olsun
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T
rabzon-Mardin 
Kardeşlik Köprü-
sü Projesi kapsa-

mında Trabzonspor Ku-
lübü Başkanı Muhar-
rem Usta’nın da ara-
larında bulunduğu bir 
heyet, çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere Derik'e geldi. 
Usta, şehit Kaymakam Muham-
med Fatih Safitürk vasiyetini 
yerine getirmek için Derik'e 
geldiklerini belirterek, şehidin 
hatırası önünde saygıyla 
eğildiklerini ifade etti. 
 İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'nun himayesinde devam 
eden Mardin - Trabzon Kardeş-
lik projesi kapsamına katkıda 
bulunmak üzere Derik'e gelen 
Trabzonspor Başkanı Muharrem 
Usta, Mardin-Trabzon Kardeşlik 
Proje Sorumlusu Ahmet Külekçi 
ve beraberindekiler Mardin Ha-
valimanı çıkışında Trabzonspor-
lu taraftarlar davul-zurna ve halk 
oyunları gösterisi ile karşıladılar. 
Mardin-Trabzon kardeşliğine a-
tıfta bulunan tezahüratların ya-
pıldığı karşılamada heyet üyele-
rine çiçekler verildi, hatıra fotoğ-
rafları çekildi.
 Heyet, daha sonra Derik 
ilçesine geçerek Kaymakam Ha-
kan Kafkas'ı makamında ziyaret 
etti. Görüşmenin ardından heye-
tin 10 Kasım 2016'da makamın-
da uğradığı saldırıda şehit edi-
len Kaymakam Safitürk'ün sal-
dırıya uğradığı binayı gezdi. Us-
ta ve beraberindekiler daha son-
ra çocuk parkında Şehit Safitürk 

anısına "kardeşlik fidanı" 
dikti.
 Trabzonspor Kulübü 
Başkanı Muharrem Usta 
burada yaptığı konuşma-
sında "Bugün anlamlı bir 

gün Derik'teyiz. Derik'in bizim 
için tabi bir anlamı var. Burada 
şehit kaymakamımız var 
Muhammed Fatih Safitürk'ün bir 
vasiyeti vardı. Burada 
kaymakamlık yaparken Derik'-
teki çocukları Trabzon'a getir-
mek ve Trabzon maçına onlarla 
birlikte izleyici olarak katılmak 
istiyordu. Ancak bunu yaşamın-
da maalesef göremedi. Şehit 
oldu ve biz onu Trabzonspor 
olarak bir vasiyet kabul ettik. 
Onun vasiyeti gereği buradan 
Trabzonspor'u görmek üzere 
oradaki maça gitmek üzere bir 
heyet gelmişti. O heyeti biz 
orada karşıladık, maça birlikte 
gittik. Bugün de iadeyi ziyaret 
için Mardin'deyiz, Derik'teyiz. 
İşte futbol böyle bir şey. Hani 
derler ya futbol sadece futbol 
değildir.Bugün aslında bunu 
burada çok canlı bir şekilde 
yaşıyoruz."dedi.
 İlçemiz Kaymakamı ve 
Belediye Başkan Vekilimiz Sa-
yın Hakan Kafkas, burada yap-
tığı konuşmada, İçişleri Bakanı 
Soylu'nun himayesinde başlatı-
lan proje ile Mardin ve Trabzon'-
da kurulan gönül köprüsünün 
sürdüğünü belirterek, projede 
emeği geçenlere ve ilçeyi ziya-
ret eden yönetici ve sporculara 
teşekkür etti.

osyal Belediyecilik 

Sanlayışıyla oluşturulan 
Mardinmasa/Derik 

ekiplerimiz, yardıma ihtiyacı 
olan, kişisel bakımını ve ev 
temizliğini yapmakta zorluk 
çeken vatandaşlarımızın 
yanında olmaya devam 
ediyor. 

Derik’de belediyemiz tarafından 
altyapı başta olmak üzere başla-
tılan çalışmalar devam ediyor. 

öreve geldiğimiz günden beri 

Gdaha iyi bir Derik için hayata 
geçirdiğimiz projelerimiz...

Sayfa 7‘de...

Belediyemiz 
Çalışıyor

Mardinmasa / Derik Ekiplerimiz
Çalışmaya Devam Ediyor

Çalışmaları Devam
Eden Projelerimiz

Çocuklar İçin 
Yüzme Havuzu

15 TEMMUZ
Destanını Unutmadık!

lçemizde 15 Temmuz 

İdarbe girişiminin yıldö-
nümü etkinlikleri kapsa-

mında vatandaşlar Milli 
Birlik Yürüyüşü düzenle-
dikten sonra iki gün bo-
yunca Demokrasi Nöbeti 
tuttu.
 15 Temmuz darbe 
girişiminin yıldönümü ne-
deniyle, ilk olarak Derikli 

vatandaşlarımız ellerin-
deki dev Türk Bayrağı ile 
Milli Birlik Yürüyüşü 
düzenledi.
 Aydın Ayaydın Öğ-
retmenevi önünde başla-
yan yürüyüşe İlçe Kayma-
kamı ve Belediye Başkan 
Vekilimiz Sayın Hakan 
Kafkas ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. S. 5'te...

ardin Valimiz ve 

MBüyükşehir 
Belediye Başkan 

Vekilimiz Sayın Mustafa 
YAMAN'ın eşi Gülseren 
YAMAN Hanımefendi, 
ilçemizdeki yetim 
çocuklar başta olmak 
üzere yaşlı ve engelli 
hemşehrilerimizle bir 
araya geldi. 

YAMAN Hanımefendi
Yetimleri Sevindirdi

Sayfa 2‘de

Trabzonspor’dan 
Anlamlı Ziyaret
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ardin Valimiz Sayın 

MMustafa Yaman'ın eşi 
Gülseren YAMAN 

Hanımefendi, beraberindeki heyet 
ve İlçe Kaymakamı/Belediye 
Başkan Vekili Sayın Hakan 
KAFKAS' ın eşi Kübra KAFKAS 
Hanım ile birlikte ilçemizde yetim 
çocuklar ile bir araya geldi. Derik 
Belediyesi Oyun Parkında 
çocuklarımızla buluştu. 
 Bayan esnafımız Ümran 
Sultan YÜZALI' ya ziyarette 
bulundu.  Şehit ve Korucu ailemiz 
DİNÇ ailesine ziyarette bulundular. 

Daha sonra  ilçemizde evde bakım 
hizmeti alan Şerife ORUÇ' u 
Mehmet HATİPOĞLU ve eşini Said 
ABIK ve ailesini ziyarette 
bulundular.
 Ziyaretlerine Vali Amcasına 
mektup yazan Kadriye GEREKLİ ve 
ailesiyle devam ettiler. Derik Devlet 
Hastanesinde yatan hastalarımızı 
ziyarette bulunup acil şifalar 
dilediler.
 Son olarak yapım çalışmaları 
devam eden Kadın Dayanışma 
Merkezinde incelemelerde 
bulundular.

Gülseren YAMAN Hanımefendi Derik'te

erik'te yapılması düşünülen 

DSGM hakkında görüşmek 
üzere SGK İl Müdürü Abdül-

kerim ŞAHİN ve Müdür Yardımcısı 
Yusuf Acar İlçe Kaymakamı ve Be-
lediye Başkan Vekilimiz Sayın Ha-
kan KAFKAS'a ziyarette bulundular

SGK İl Müdürlüğünden 
Kafkas’a Nezaket Ziyareti

erik Kaymakamı ve Beledi-

Dye Başkan Vekilimiz Sayın 
Hakan KAFKAS Bozok İlçe 

Jandarma Karakolunu Ziyaret 
ederek görevini ifa eden Mehmet-
çiğimizle bir araya geldiler.

Mehmetçiğe Ziyaret

İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Hakan KAFKAS, çalışmaları yerinde inceledi.

Derik’teki Çalışmaları Yerinde inceledik

-Derinsu Mahallesinde 
bulunan Sin Türbesindeki 
onarım, bahçe düzenlemesi 
ve peyzaj çalışmalarını 
yerinde incelediler.

-İlçemizde yapımı devam 
eden PAYAS-DERİK 
KARDEŞLİK PARKI'nda 
incelemelerde bulundular.

-İlçemiz Küçükpınar 
Mahallesinde bulunan eski 
cezaevinde incelemelerde 
bulundular

-İlçemizde bulunan Surp 
Kevork Ermeni Kilisesi'nde 
incelemelerde bulundular.

-İlçemizde terör dolayısı ile 
yarım kalan ve tekrar yapı-
mına başlanan GAP kapsa-
mındaki sulama kanallarında 
incelemelerde bulundular.



sonrası
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İ
lçemizde 15 Temmuz dar-
be girişiminin yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında 

vatandaşlar Milli Birlik Yü-
rüyüşü düzenledikten sonra 
iki gün boyunca Demokrasi 
Nöbeti tuttu.
 15 Temmuz darbe 
girişiminin yıldönümü 
nedeniyle, ilk olarak Derikli 
vatandaşlarımız ellerindeki 
dev Türk Bayrağı ile Milli 
Birlik Yürüyüşü düzenledi.
 Aydın Ayaydın Öğret-
menevi önünde başlayan 
yürüyüşe İlçe Kaymakamı 
ve Belediye Başkan 
Vekilimiz Sayın Hakan Kaf-

kas ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Anma etkinliği 15 
Temmuz şehitleri için saygı 
duruşu ile başladı. Etkinlik 
Müftü Talip Boynukara'nın 
Kuranı Kerim okunması ve 
dua edilmesiyle devam etti.
 Kaymakamımız ve 
Belediye Başkanvekilimiz 
Sayın Hakan Kafkas, 15 
Temmuz darbe girişimini 
unutmayacaklarını belirte-
rek, "Dünyada ilk defa böyle 
bir darbe halk tarafından 
püskürtüldü. Böyle bir olay 
tekerrür ederse de millet 
gereken dersi verecektir. 
Halkın demokrasiden yana 

olduğu buradan anlaşılıyor. 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın darbe 
gecesi CNN Türk ve diğer 
Türk televizyonlarındaki 
açıklamasının hemen 
ardından halkımız darbeye 
karşı çıkmış ve şehit olmayı 
göze almıştır. Darbe 
gecesinde halkımız Türk 
mü, Kürt mü, Arap mı, 
ayırımı yapmaksızın 
harekete geçmiştir" dedi. 
 Şehit yakınlarını 
yalnız bırakmayan Kafkas, 
şehit yakınlarıyla uzun süre 
sohbet etti. Şehit yakınları-
nın kendilerine emanet 
olduğunu belirten Kafkas, 
şehitler olmasaydı belki de 
bu gün burada olamayacak-
larını, her ne pahasına olur-
sa olsun şehit yakınlarını 

her zaman yanlarında var 
olacaklarını dikkat çekti.
 Etkinliklerde 15 
Temmuz şehidi Mahmut 
Eşit'in 6 yaşındaki kız 
çocuğu ilgi odağı oldu.
 Şehit  Babası Ham-
dullah Yurtgül "Oğlum va-
tanı uğruna şehit olmasın-
dan gurur  duyuyoruz. Acı-
sını  yüreğimizde taşıyoruz. 
Başta Şehit Kaymakamımız  
olmak üzere tüm şehitleri-
mize Allah rahmet eylesin" 
dedi. Anne Esma Türkçe 
bilmediği için Kürtçe olarak 
"Genç yaşta oğlum İzzettin'i 
toprağa verdik. Vatan sağ 
olsun" dedi.
 Konuşmanın ardın-
dan Cumhuriyet Meydanı'n-
da toplanan Derikliler 
Demokrasi Nöbeti tuttu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında konferans ve paneller düzenlendi.

7'den 70'e 15 Temmuz Ruhuyla Yeniden Meydanlardaydık

Derik, 15 Temmuz’u Unutmadı!

Aziz Şehitlerimiz Adına Mehmet Ayaydın İlkokulu 
bahçesinde fidan dikildi.

Tacarlar Camiisinde Aziz Şehitlerimiz için Mevlidi Şerif 
okundu ve vatandaşlarımıza yemek ikram edildi.

İlçemizin 15 Temmuz Şehidi Mahmut EŞİT mezarı 
başında dualarla anıldı.



4 BÜLTEN www.derik.bel.tr & www.derik.gov.tr Derik için çalışıyoruz01-31 Temmuz 2017 

Hakan Kafkas
Derik Kaymakamı

(Derik Belediye Başkan Vekili)

öncesi

Kıymetli Derikli Hemşehrilerim,
EOG Sınavında dereceye 

Tgiren öğrencilerimiz ödül-
lendirildi.

 İlçe Kaymakamı ve Bele-
diye Başkan Vekilimiz Sayın 
Hakan KAFKAS, Aydın Ayaydın 
Öğretmenevinde düzenlenen 
programda okul müdürleri, 

öğretmenler, öğrenciler ve 
velilerle bir araya geldiler. 

TEOG BİRİNCİSİNE ÖDÜL
 Temel Eğitimden Orta 
Öğretime Geçiş (TEOG) 
sınavında sorulan 120 sorunun 
tamamını cevaplandırarak 

Türkiye birincisi gelen Tepebağ 
Ortaokulu öğrencisi Berivan De-
mir'e 1 adet çeyrek altın ile tab-
let bilgisayar hediye edilirken, 
TEOG sınavında yüz ve üzeri 
doğru yapan öğrencilerimize de 
tablet bilgisayar hediye edildi.

TEOG Birincilerine Ödül

Ö
ğretmenlerimizle 2. 
TEOG değerlendirme 
toplantısı yapıldı.

 İlçe Kaymakamı ve 
Belediye Başkan Vekilimiz 
Sayın Hakan KAFKAS, Derik 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 2. 
TEOG değerlendirme toplan-
tısında öğretmenlerimizle bir 
araya geldiler. 

 Yapılan sınav sonucu 
ilçemizin İldeki genel başarı 
durumu hakkında ve gelecek 
eğitim öğretim yılı için 
yapılacak çalışma planı 
hakkında konuşuldu.

Öğretmenlerle Toplantı

G
eride bıraktığımız ve ülke tarihimiz 
icin kara bir leke olan ancak 
milletimizin azim ve mücadelesi 

sayesinde zaferle sonuçlanan 15 Temmuz 
darbe girişiminde hayatini kaybeden 
kahraman kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, 
gazilerimize de sağlık, sıhhat ve uzun 
ömürler diliyorum.
 Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu 
hep birlikte huzur, refah, barış ve güven 
içerisinde yasayacağımız bir Derik için 
çalışmalarımıza sizlerden aldığımız destekle 
devam ediyoruz. 
 İlçemizde tespit ettiğimiz sorunlar ve 
bu sorunların çözümü konusunda önemli 
gelişme ve ilerlemeler kaydettik. 
 Devam eden projelerin yanında kısa 
bir süre içinde hazırladığımız ve 
uygulayacağımız projelerimizle halkımıza 
hak ettiği hizmeti ulaştırmaya gayret 
ediyoruz. 
 İlçemizi değiştirebilmek ve geliştire-
bilmek için siz değerli hemşehrilerimizin 
değişik zamanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlarını 
tespit edip gidermek adına tüm ekip 
arkadaşlarımızla çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz.
 Geleceğimizin güvencesi olan 
çocuklarımızın daha verimli ve eğlenceli bir 
tatil donemi geçirmeleri adına yaptığımız 
etkinliklerin yüzlerde oluşturduğu tebessümü 
görmek yapacağımız çalışmalar konusunda 

en büyük tetikleyici 
gücümüz olmuştur. 
 İlerleme; inanç, istek ve 
çalışma işidir. Bizlerde 
var olan bu inanç ve istek 
siz değerli hemşehrileri-

mizin de desteğiyle vücut 
bilecek ve hep birlikte 
kalkınmamızı devam 

ettireceğiz.

lçe Kaymakamı ve Be-

İlediye Başkan Vekilimiz 
Sayın Hakan KAFKAS, 

öğrencilerimizin karne 
sevincine ortak oldular.  
          Zübeyde Hanım 
Anaokulunda karne 
törenine katılan KAFKAS, 

Öğrencilere karnelerini 
dağıttı. 
 Törende bir ko-
nuşma yapan Kafkas, 
Emeği geçen öğretmen-
lerimize teşekkür ederek 
öğrencilerimize iyi tatiller 
dileklerinde bulundular.

Kafkas, 
Karne 
Sevincine 
Ortak Oldu
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İ
lçe Kaymakamı ve Belediye Başkan 
Vekilimiz Sayın Hakan KAFKAS, 
esnaflarımız ve vatandaşlarımızla 

bir araya gelerek sorunlarını dinlediler.
 Derik esnafını tek tek ziyaret 
eden Başkanvekilimiz Sayın Hakan 
Kafkas, işletme sahiplerinin sorunlarını 
dinledi ve çözüm önerilerini aldı.
 Belediyenin çalışmaları ve böl-
geyi ilgilendiren hizmetler hakkında es-
nafı bilgilendiren Sayın Kafkas, “İmkâ-
nımız ve zamanımız oldukça sizleri zi-
yaret etmeye çalışıyoruz.  Gerek esna-
fımız ve gerekse bütün vatandaşları-
mız bize ulaşabilir, sorunlarını 
bildirebilirler.Bizim görevimiz sizlere 
hizmet etmek, ilçemiz için bütün 
vatandaşlarımızla el ele vererek, fikir 
alışverişinde bulunarak sorunlara 
çözüm üretmek” dedi. 
 Kafkas’ın ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu ifade eden 
esnaf ise, ziyaretlerin kendilerine 
moral verdiğini belirterek, Sayın 
Kafkas ve ekibine teşekkür etti.

Esnaf ve Vatandaşlarımızla Bir Aradayız

Esnafı sık sık ziyaret ederek istek, 
beklenti ve sorunlarını dinleyen 
Sayın Kafkas, alışveriş yapan 
halkla da sohbet etti.

ölgemizin kalkınması 

Biçin hayati önem taşıyan 
GAP Mardin sulama 

alanında Derik Kaymakamı ve 
Belediye Başkan Vekilimiz 
Sayın Hakan KAFKAS, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Sayın Ali 
Rıza Diniz ile beraber 
incelemelerde bulundular.

Sulama Kanallarına Müsteşarımızla 
Birlikte İncelemelerde Bulunduk

erik Kaymakamı ve Belediye Baş-

Dkan Vekilimiz Sayın Hakan KAF-
KAS, Parke çalışması tamamlanan 

Konuk Mahallesinde, parke yapımı süren 
Ambarlı ve Soğukkuyu mahallerinde ça-
lışmaları yerinde inceleyip vatandaşları-
mız ve muhtarlarımızla bir araya geldiler.
 Köylülerde Derik Belediyemize 
yaptığı bu çalışmalardan dolayı teşekkür 
ederek “Köyümüzün sokak ve mahalle 
araları toz ve çamurdan kurtuldu. Köyü-
müz bir şehirler gibi oldu. Yolunun parke 
ve bordür döşenmesi ile köyde kent ha-
vası oluştu. Bizlere bu mutluluğu yaşatan 
başta belediye başkan vekilimiz Hakan 
Kafkas’a ve ekibine sonsuz teşekkürler 
ediyoruz”dedi.

Köylerde Devam EdiyorParke Çalışmaları 

Evleri 
Onarmaya

Devam 
Ediyoruz

erik Belediyesi ve 

DSosyal Yardımlaşma 
Vakfı, vatandaşları-

mızın yanında olmaya de-
vam ediyor. Hemşehrilerimi-
zin daha rahat bir yaşam 
sürdürebilmeleri amacıyla 
evin iç ve dışında tespit 
edilen eksiklikler, hasarlar 
gideriliyor.

sİ ve Derik 

DBelediyesi 
işbirliği ile 

yapılacak olan 
hastane-Söğüt-
özü arasındaki 
3700 metre dere 
ıslah projesi 
onaylandı. 

Dere Islah Projesi OnaylandıÖncesi Sonrası



ehit Kaymakam Muhammet Fatih ŞSafitürk'ün memleketi Sakarya'dan 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri 

ilçemizi ziyaret etti.
 Derik Kaymakamı Hakan Kafkas 
ile ilçe sakinleri tarafından karşılanan 
STK temsilcileri, kaymakamın şehit 
edildiği makam odasına giderek dualar 
okudu. 
 Derik Kaymakamlığı ziyaretinin 
ardından Sakarya'dan gelen heyet için 
öğretmenevinde program düzenlendi. 
 Şehit Kaymakam Safitürk anısına 
yapılan sinevizyon sunumu izletildi. 

Sakarya Derik'teSivil Toplum Kuruluş Temsilcileri 

Şehit Kaymakam 
Muhammet Fatih 
Safitürk'ün hayalinin 
gerçekleştirilmek 

üzere başlatılan 'Tek Yürek 

Projesi' hayata geçirildi. 
 Proje kapsamında 
Derik Kaymakamlığı, Derik 
Belediyesi ve Derik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 

organizasyonu ile Derikli 
87'si öğrenci, 97 kişiden 
oluşan kafile 3 günlük Tokat 
gezisi yapıldı.

Tokat'a Kardeşlik 

Ziyareti Gerçekleştirdik
ehit olan Kaymakam ŞMuhammet Fatih 
Safitürk'ün anısını 

yaşatmak için Tokat İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünce 
başlatılan "Tek yürek 
Projesi" kapsamında her iki 
şehrin öğrencileri arasında 
başlatılan yardımlaşma ve 
ziyaretlerde yeni adımlar 
atılmaya devam ediyor.
 Tokat İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü himayesinde Tek 
Yürek Proje Koordinatörü 
Rukiye Yiğit Sargut ve Tokat 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Osman Sargut ve 13 Tokatlı 
öğrenci ekibini ilçemizde 
misafir ettik.
 Misafirlerimiz Mu-
hammet Fatih Safitürk'ün 

Şehit edildiği Makam Oda-
sının bulunduğu Hükümet 
Binası bahçesinde dualar 
ettikten sonra Şehit 
Muhammet Fatih Safitürk 
Parkı'nı ziyaret ederek 
Derikli öğrencilerle hatıra 
fotoğrafı çektiler  ve Tek 
Yürek Projesi" kapsamında 
toplanan bin 500 kitap 
öğrencilere ulaştırılmak 
üzere Derik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne teslim ettiler.

Tokattan “Tek Yürek” 

Misafirlerimizi Ağırladık
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UGVA, Derik Belediyesi 

Tve Derik  Kaymakamlığı 
katkılarıyla 70 ortaokulu 

öğrencimiz Mersin’in Silifke 
Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 
Kabızlı Kampında 5 gün süren 
programa katıldılar.

Öğrencilerimizden 

Mersin Gezisi



Mardinmasa / Derik Ekiplerimiz
Çalışmaya Devam Ediyor

osyal Belediyecilik anlayışıy-

Sla oluşturulan Mardinmasa / 
Derik ekiplerimiz, yardıma 

ihtiyacı olan, kişisel bakımını ve ev 
temizliğini yapmakta zorluk çeken 

vatandaşlarımızın yanında olmaya 
devam ediyor. 
 Son bir ayda 100 üzeri ev 
temizliği yapan ekiplerimiz çalışma-
larına her gün düzenli olarak devam 

ediyor. ayrıca anlaşma sağladığı 
ilçedeki kuaförlerle de  tespit ettiği 
evlerde kişisel bakım ve saç, sakal 
tıraşı yaptırdı. 
 Belediye ekipleri bir taraftan 

bu hizmeti yaparken, ekonomik 
durumu iyi olmayan ailelere de gıda 
yardımını sürdürüyor, misafir 
oldukları evlerde vatandaşlarımızın 
talep ve sorunlarını dinliyorlar.

Ekiplerimiz Yeni doğan 
Bebeklerimizi de Unutmuyor

ardinmasa/Derik Ekipleri yeni çocuk 

Msahibi olan ailelerimize evlerinde bire 
bir ziyarette bulunup bebeklerimiz için 

hediyeler götürüyor.

Ekiplerimiz Bayramda  da 
Hemşehrilerimizin Yanında
 

ardinmasa/Derik Ekipleri  Ramazan 

MBayramı'nda da vatandaşlarımızın 
bayramlarını  kutlayıp kolonya ve 

lokum hediye ettiler.
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ilçemizde Belirlenmiş Olan

1.ŞEBEKE SUYUNUN KİRLİLİĞİ
Yağmur ve er�yen kar 

sularının �lçem�z�n şebeke 

su kaynaklarına karışması 

sebeb�yle oluşan su 

k�rl�l�ğ�, Der�kl� 

vatandaşlarımızda sıtma, 

�lt�hap, d�zanter�, kolera 

g�b� hastalıklara sebep 

olarak sağlıklarını olumsuz 

yönde etk�lemekted�r.

1.SU ARITMA TESİSLERİ
İnsan sağlığını olumsuz yönde etk�leyen şebeke �çme 

sularının tem�zlenmes� adına; Mard�n Büyükşeh�r Beled�-

yes� MARSU, İller Bankası A.Ş ve Der�k Beled�yes� Baş-

kanlığının �ş b�rl�ğ� �le Söğütözü Mahalles�'nde 180-181-494 

parsel numaralı haz�ne araz�ler�n�n 64 dönümü üzer�nde su 

arıtma tes�s� yapılacaktır. İçme suyu arıtma tes�s�nde; çö-

keltme havuzu, havalandırma havuzu, ızgara ve klor tank-

ları bulunmaktadır. Günlük yaklaşık olarak 200 metreküp 

tem�z su �lçem�z şebekeler�ne ver�lecekt�r. Projen�n 

�hales�nde yer tesl�m� yapılmış, yüklen�c� firma tarafından 

su arıtma tes�s�n�n kurulma çalışmaları başlatılmış olup, 

tes�s 2017 yılı �çer�s�nde �lçem�z�n h�zmet�ne sunulacaktır. 

İlçe genel�nde çöpler�n 

zamansız ve düzens�z 

toplanması, çöp 

araçlarının yeters�z 

olması, çöp toplama 

merkezler�n�n olmaması 

g�b� sebeplerden dolayı 

oluşan çöp dağları, �nsan 

sağlığını ve çevre 

düzen�n� olumsuz yönde 

etk�lemekted�r. 

2. ÇÖP DAĞLARININ OLUŞMASI

lçem�zde kullanılamayacak 

�durumda olan terk ed�lm�ş b�nalar 

bulunmaktadır. Bu b�nalar daha 

çok madde bağımlılarını ve terör 

örgütler�n� barındırması sebeb�yle 

hem �lçe güvenl�ğ�n� tehd�t etmekte 

hem de �lçem�z�n görünümünü 

bozmaktadır. 

 İlçem�z�n g�r�ş ve çıkış 

noktalarında hafr�yat ve �nşaat 

firmalarının �nşaat ve kazı 

çalışmalarından sonra oluşan moloz 

ve �nşaat atıklarını �lçem�z�n g�r�ş ve 

çıkış noktalarına gel�ş�güzel 

dökmeler� de �lçem�zde görüntü 

k�rl�l�ğ�ne sebep olmaktadır.

İlçem�zde oluşan çöp yığınlarının çevreye ve �nsan 

sağlığına verd�ğ� zararları ortadan kaldırmak ama-

cıyla; Mard�n Büyükşeh�r Beled�yes�, Çevre Koruma 

Da�re Başkanlığı ve Beled�ye Başkanlığımız ortak 

çalışması �le �lçem�z Zeyt�npınar Mahalles�'nde 31 

dönümlük haz�ne araz�s� üzer�ne çöp aktarma �stas-

yonu yapılacaktır.  Mal�ye Bakanlığının tahs�s� �le 

�stasyonun �hales� ve yer tesl�m� yapılmış olup yükle-

n�c� firma tarafından en kısa zamanda �stasyonun 

kurulması gerçekleşt�r�lecekt�r.

2.ÇÖP AKTARMA İSTASYONU

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLAR 3.METRUK BİNALARIN YIKIMI VE  
HAFRİYAT ALANI
İlçem�zde güvenl�ğ� tehd�t eden ve genel görüntüyü 

bozan terk ed�lm�ş b�nalar muhtarlar huzurunda 

tesp�t ed�lm�şt�r. Yıkım raporlarıyla ve alınan encümen 

kararı �le b�na sah�pler�ne tebl�gat yapılmış olup 

taahhütname �le b�naların yıkımı en kısa zamanda 

gerçekleşecekt�r.

Hafr�yat firmaları tarafından gel�ş�güzel dökülüp 

görüntü k�rl�l�ğ�ne sebep olan  molozlara ve 

hafr�yatlara çözüm bulduk. Mard�n Büyükşeh�r 

Beled�yes� �le yapılan ortak çalışma sonucu; �lçem�z 

Zeyt�npınar Mahalles�'nde bulunan 19 dönümlük 

haz�ne araz�s� üzer�nde hafr�yat ve moloz dökülme 

alanı bel�rlend� ve hafr�yat firmalarına tebl�ğ ed�ld�. 

Geçm�şte rastgele dökülen molozlar �ş mak�neler� 

yardımı �le tem�zlend�.

Der�k �lçe merkez�nde dereler ıslah 

ed�lmed�ğ�nden, kanal�zasyon 

şebekeler� derelere aktığından ve 

mevcut dereler koruma altına 

alınmadığından çevreye zarar 

vermekted�r. Ayrıca bu durum 

halkımızın sağlığını da olumsuz 

yönde etk�lemekted�r.

4.DERE YATAĞI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ
İlçem�zde kuru deren�n bakımsızlığı hem �nsan 
sağlığına zarar vermekte hem de �lçem�z�n kötü 
görünmes�ne sebep olmaktadır. Kale Mahalles�, 
Devlet Hastanes� c�varı, Bahçel�evler Mahalles�, esk� 
cezaev� mevk��ne kadar -toplamda 3 km mesafedek�- 
kötü kokan ve çevreye zarar veren kuru deren�n Devlet 
Su İşler� 102.Şube Müdürlüğünün desteğ� � le 
tem�zlenmes� ve ıslah ed�lmes� yönünde çalışmalar 
planlanmıştır. 

4.DERE ISLAHI ÇALIŞMASI

Sorunlar ve Çözüm Projelerimiz

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLARİlçem�z�n g�r�ş bölümünün esk� 

bakımsız olması, kaldırımların 

yıkık harabe olması, orta refü-

je yıllardır bakım yapılmayıp 

kend� hal�nde olması �lçe 

g�r�ş�n�n ulaşım anlamında ve 

görsel anlamada �şlevs�z 

olmasına sebep olmuştur.

5.İLÇE GİRİŞ-ÇIKIŞLARIN BAKIMSIZLIĞI 5.BULVAR VE REFÜJ ÇALIŞMALARI
İlçem�z�n g�r�ş bölümünün esk� bakımsız olması, kaldırımların 

yıkık harabe olması, sebeb�yle daha güzel şeh�r görünümü sağ-

lamak �ç�n Kardeş Beled�yem�z Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes�n�n 

desteğ�yle Der�k Beled�yes� ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü �le 

yapılan protokolde �lçem�z�n Kale Mahalles�, hastane c�varı 

mevk��nden başlayarak Tepebağ Mahalles�, Arap Hasan Mevk��ne 

kadar olan 5 km uzunluğunda 7 km gen�şl�ğ�nde yaya-yürüyüş yolu 

ve b�s�klet yolu yapılması planlanan ve “Şeh�t Kaymakam 

Muhammed Fat�h Safittürk”adı ver�len bulvar �ç�n �lçem�z�n şık b�r 

görünüm kazanması �ç�n orta refüj çalışması da yapılacaktır. 
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7.YEŞİL ALAN(MESİRE YERİ) EKSİKLİĞİ

er�k Halhal zeyt�n� hem da-

Dmak zevk� hem de yağ ka-

l�tes� olarak kend�n� kanıt-

lamış b�r zeyt�nd�r. Der�k �lçes�nde 

nüfusun yarıdan fazlasının geç�m�-

n� sağlayan zeyt�n, hasat dönem�n-

de 2 b�n ton rekolte almaktadır.        

        Der�k'te 20 b�n zeyt�n ağacı 

bulunmaktadır. Yağ kal�tes� yüksek 

Der�k zeyt�n� daha çok sofralık ola-

rak tüket�l�yor. Bu açıdan bakıldı-

İlçem�zdek� vatandaşlarımızın daha sosyal 

vak�t geç�reb�lmeler� adına, Beled�yem�z 

Doğa Koruma M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü 

�le yapılan görüşmeler net�ces�nde Küçükpınar 

Mahalles�'nde bulunan bölgen�n en meşhur 

alanı olan GAP yer�ne 300 dönüm mes�re 

alanının alanı �çer�s�nde 12  dönüm alan 

üzer�nde oturma bankları, kamelyalar, yürüyüş 

yolu bulunan dev proje en kısa zamanda 

hayata geç�r�lmes� hedeflenmekted�r.

8.İLKEL YÖNTEMLERLE OLUŞTURULAN
    ZEYTİN BAHÇELERİ

8.ZEYTİN BAHÇELERİNE DESTEK YARDIMI
AP projes� kapsamında geç�m kaynağı 

Gzeyt�n bahçeler� olan ç�ftç�ler�m�ze 

müjde! İlçe tarım müdürlüğünün 

Beled�ye Başkanlığımızın ortak g�r�ş�m� �le 

yapılan dev proje 10 ç�ftç�m�ze beşer dönümlük 

10 adet kapama zeyt�n bahçeler� %70 oranında 

h�be ed�l�yor. Proje, en kısa zamanda yapılacak 

olup Der�k'e yakışır örnek olacak zeyt�n 

bahçeler� yapılacaktır. Aynı zamanda �lçe tarım 

müdürlüğü ve beled�yem�z �şb�rl�ğ� �le yılda 50 

b�n adet fidan kapas�tel� meşhur Der�k Halhal 

zeyt�n fidanı yet�şt�rme merkez� oluşturularak, 

Der�kl� ç�ftç�ler�m�z�n daha düşük mal�yetl� fidan 

bulması amaçlanmıştır. 

lçe genel�n�n temel geç�m kaynağı 

İtarımdır. İlçen�n konumu �t�bar� �le 
kurak b�r �kl�me sah�p olmasından 

halk, tarım araz�ler�nde sulama 
problemler� yaşamaktadır. Su 
�ht�yacını �se sulama kanallarıyla 
g�dermeye çalışmaktadır. Sulama 
s�stemler�n�n elektr�k �le çalışıyor 
olması ç�ftç�ler�m�z�n mağdur�yet�n� 
�k�ye katlamaktadır.

9.VERİMSİZ TARIM ARAZİLERİ VE 
    SULAMA SIKINTISI arımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilik 

Tfaaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal 
bölgelerdeki gelir düzeyini yükseltmek, tarımsal 

sanayilere yeterli girdi sağlamak, istihdam olanaklarını 
artırarak kırsal nüfusun dışa göç etme eğilimini en aza 
indirmek amacıyla İlçemizde yapımı devam eden 
GAP sulama projesi bölgedeki huzur ve güvenin 
sağlanması ile daha da hızlandı. 2017 yılının sonunda 
1.200.000 hektar arazi su ila buluşarak arazilerimizin 
hak ettiği verime ulaşarak çiftçilerimizin yüzü gülecek 
ve istihdam artacak bu da göç oranını azaltacaktır.

9.GAP ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLARht�yaçların g�der�lmes� �ç�n 

İkullanılan ürünler�n 

çalışması �ç�n elektr�k şarttır. 

Bundan ötürü gün �çer�s�nde 

oluşab�lecek elektr�k kes�nt� ve 

arızaları günlük �şler�n, 

görevler�n ve �ht�yaçlarımızın 

aksamasına neden olduğu 

gözlenm�şt�r. İlçe genel�nde 

trafo ve elektr�k şebekeler�n�n 

esk� ve yeters�z olması �lçe 

genel�nde sık sık elektr�k 

kes�nt�ler�ne sebeb�yet 

vermekted�r.

10. İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ 10. YER ALTI KABLOLAMA SİSTEMİ VE TRAFO BAKIMLARI
lektr�k kes�nt�ler� sorununu 

Eçözümü �ç�n yer altı kablo-

lama s�stem�n� Kale Ma-

halles�nden başlatıyoruz. DEDAŞ 

�le yapılan görüşmeler net�ces�n-

de �lçem�z�n en büyük mahalles� 

olan Kale Mahalles� p�lot bölge 

olarak elektr�k tes�satları yen�le-

nerek yer altına alınması proje �le 

DEDAŞ A.Ş 2017 yılı yatırım 

programına alındığı bu yıl �çe-

r�s�nde tamamlanacağı b�ld�r�ld�. 

Başarılı olması hal�nde d�ğer 

mahaller�m�ze uygulanacaktır.

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLAR
lçe merkez� ve Üçyol 

İarasındak� yol kenarlarının 
güvenl�k açığına neden olması, 

merkez yolun bozuk, ulaşıma 
elver�şs�z olması ve köy bağlantı 
yollarının stab�l�ze olmasından 
kazalara neden olmaktadır.

6. GÜVENSİZ VE 
     BOZUK YOLLAR 

6.SICAK ASFALT VE KÖY İÇİ KİLİT  PARKE 
    TAŞI ÇALIŞMALARI
Trafik kazalarını azaltmak, trafik güvenl�ğ�n� sağlamak, sevd�kler�n�zle da-
ha güvenl� ve konforlu yolculuklar yapmanızı sağlamak adına;  Beled�ye 
Başkanlığımız ve Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü ortak g�r�ş�m� �le stab�l�ze olan 
19 km'l�k Der�k-Üçyol arası yolda sıcak asfalt yapım projes� gerçekleşt�r�lmek-
ted�r. Proje tamamlanma aşamasında olup yılı yatırım programına alınmıştır. 
 İlçem�z kırsal mahalleler�ne bağlantılı yollarda vatandaşlarımızın yaşadığı 
zorlukları g�dermek, ulaşımı kolaylaştırmak adına; Mard�n Büyükşeh�r Bele-
d�yes� ve Kırsal Yollar Bakım Onarım Da�re Başkanlığının desteğ� �le; Kanatlı- 
D�rekl�:13 km –Sıcak Asfalt, Der�nsu-Akıncılar:  18 km -Sıcak Asfalt, Yukarı 
Ilıca- Değ�r-menl� :5 km -Sath� Kaplama, Bozbayır-Adak- Çataltepe- Şah-
verd�: 18 km-Sath� Kaplama, P�r�nçl�- Şahverd�:7 km -Sath� Kaplama, Şahver-
d�-Soğuk-kuyu:39 km- Sath� kaplama yapılacak olup �hales� en kısa zamanda 
gerçekleşecekt�r. Katkılarından dolayı Mard�n Büyükşeh�r Beled�yes�ne teşek-
kür eder�z. İlçem�z�n temel sorunlarından b�r� de; köy �ç� yol durumlarıdır. 
Yollar kurak dönemlerde tozlu, yağışlı dönemlerde �se çamurlu olmaktadır. Ham 
ve stab�l�ze olan köy �ç� yollarında geçm�şten bugüne kadar yaşanan sıkıntılar, 

2Beled�yem�z�n g�r�ş�m� �le g�der�lecekt�r. 60 b�n m  k�l�tl� parke taşların �hales� en 
kısa zamanda yapılarak halkımızın h�zmet�ne sunulacaktır.

7.GAP MEVKİİNDE MİLLİ PARK ÇALIŞMALARI

ğında Der�k zeyt�n bahçele-

r�n�n oldukça bakımsız olması 

ve bahçelere gerekl� önem�n 

ver�lememes�nden �sten�len 

ver�m alınamamaktadır.
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lçem�z�n dağlık olmasından kaynaklı 

İmerkez yerleş�m� dağınık durumdadır. 

Bu sebepten �lçe Devlet Hastanes� ve 

bazı kurumlarımız merkez�n dışında 

kalmaktadır. Şeh�r �ç� ulaşım ağının 

olmayışı vatandaşlarımızın köyden Şeh�r 

merkez�ne gelmede zorluk yaşamasına, 

hastaneye g�d�ş –dönüşler�n�, resm� 

kurumlardak� �şler�n� ve sosyal 

yaşamlarını kötü etk�lemekted�r.

11. ŞEHİR İÇİ ULAŞIM SIKINTISI

İnsanların eğlenme, hayal kurma, 

sosyal yaşam g�b� hakları vardır. 

Özell�kle geleceğ�m�z olan 

çocuklarımız �ç�n bu tür �ht�yaçlarını 

g�dereb�lecekler� alanlar, mekânlar 

çok öneml�d�r. Çocuklarımızın bu 

�ht�yaçlarını güvenl� b�r ortamda 

g�derememeler� durumunda 

özell�kle madde bağımlılığı, alkol 

bağımlılığı ve yanlış arkadaşlıklar 

ed�nme terör olaylarına ve 

Vatandaşlarımızın �lçe merkez�m�zde serv�s araçlarının 

yeters�zl�ğ�nden ve bu sıkıntıyı azaltmak, ulaşımlarını 

kolaylaştırmak �ç�n Beled�yem�z gen�ş çapta �k� serv�s 

aracıyla çalışma başlatmıştır. Bu kapsamda  Mard�n 

Büyükşeh�r Beled�yes� Koord�nes�nde;

1.Araç G�d�ş Güzergâhı: Tepebağ-Söğütözü-

Bahçel�evler- Zeyt�npınar Mahalles� ve Hastane, 

Dönüş Güzergâhı: Hastahane- Zeyt�npınar- Ana cadde 

–Tepebağ �st�kamet�nde olacaktır.

2.Araç G�d�ş Güzergâhı: Tepebağ-Anayol- Cev�zpınar- 

Dağ- Kale- Hastahane olup 

Dönüş Güzergâhı: Hastahane- Kale- Dağ- 

Cev�zpınar-Anayol – Tepebağ şekl �nde 

olacaktır. 

       Bu araçların dışında Merkez- Der�nsu Köyü, 

Merkez- P�r�nçl� Köyü ve Merkez-Beşbudak ana 

hatlarında köylerden araç sağlanacaktır.

11.ŞEHİR İÇİ ULAŞIM AĞI

12.ÇOCUKLARIMIZIN EĞLENCE VE 
      SOSYAL ETKİNLİK ALANI EKSİKLİĞİ

12.PARK ALANLARI
ocuklarımızın geleceğ� b�z�m �ç�n Çöneml�d�r. Güven�l�r b�r ortamda 

eğleneb�lmeler�, enerj�ler�n� doğru 

şek�lde atab�lmeler� amacıyla �lçe genel�nde  

17 b�n 800 metre kare park alanları 

oluşturmak hedeflenm�şt�r. 

 İlçede daha önceden var olan 

yapıldığı gündend�r bakım ve onarımı 

yapılmayan 6 b�n 300 metre karel�k park 

alanların tekrardan onarılarak kullanıma 

açılması hedeflenm�şt�r. 

 Bu hedefler doğrultusunda yapılan ve 

yapılması planlanan parklarımız şu şek�lded�r:

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK PARKI

Kale Mahalles�nde bulunan yaklaşık 2 b�n metre kare 
üzer�nde çocuklarımızın eğleneb�lmes�, güzel vak�t 
geç�reb�lmes� amacıyla Kardeş Proje kapsamında park 
çalışmaları b�t�r�lerek h�zmete açıldı.

ŞEHİT KORUCU NURİ DİNÇ PARKI

Cev�zpınar Mahalles�nde 3 b�n 800 metre kare üzer�nde 
Kardeş Beled�ye Projes� kapsamında �çer�s�nde  çocuk 
alanı, spor aletler�  kamelyaların bulunduğu park çalışmaları 
b�t�r�lerek h�zmete açıldı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ PARKI

Tepebağ Mahalles� Arap Hasan Mevk��nde bulunan 4 b�n 
500 metre kare üzer�nde Payas Beled�yes� tarafından park 
projes� yapılmış yakın zamanda �hale ed�lerek çalışmalarına 
başlandı.

KARDEŞLİK PARKI
Cev�zpınar Mahalles�nde 600 metrekarel�k 
taşınmaz üzer�nde Kardeş Beled�ye Projes� 
kapsamında Payas Beled�yes� tarafından 
parkın yapımı �ç�n projeler tamamlanmış 
olup yapımı devam etmekted�r. Parkın adı 
toplum �ç�n en güzel s�mge olan “Kardeşl�k 
Parkı” olarak karar ver�lm�şt�r. Katkılarından 
dolayı Payas Beled�yes�ne teşekkür ed�yor, 
�lçem�ze hayırlı olmasını d�ler�z.

AHMET KAYA ve SULTAN KÖSEN PARK ONARIMI
İlçem�zdek� atıl durumdak� parklarımızın 
Der�kl� hemşer�ler�m�z�n h�zmet�ne 
kazandırılması �ç�n kullanılamaz halde 
olan Beled�ye H�zmet B�nası önünde yer 
alan Ahmet Kaya ve Kale Mahalles�nde 
Sultan Kösen Parklarının onarım 
çalışması projelend�r�lm�ş olup Der�k 
Beled�yem�z tarafından yakında �hale 
ed�lerek çalışmalarına başlanılacaktır.

ÇOCUKLARA İÇMEKAN OYUN GRUBU, HER KÖYE PARK, YETİŞKİNLERE FİTNES ALETLERİ

ortamlarına katılma g�b� kötü 

olay ve davranışlara eğ�l�m� 

arttırdığı gözlemlenmekted�r.

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLAROkullarımız eğ�t�m yuvalarımızdır. İç ve 

dış fiz�k� şartlarının �y� olması çocukları-

mızın kal�tel� eğ�t�m alması açısından ö-

neml�d�r. Merkez ve özell�kle köy okulları-

mızın bahçeler�n�n, kış aylarında çamur-

lu olduğu okul su ve kanal�zasyonlarında 

fiz�k� sıkıntılar olduğu tesp�t  ed�lm�şt�r.

13. OKULLARIMIZIN FİZİKİ YETERSİZLİĞİ 13. OKULLARIMIZDA BAHÇE
       VE BİNA ÇALIŞMALARI

ğrenc�ler�m�z�n daha tem�z ve sağlıklı 

Öortamda eğ�t�m göreb�lmes� �ç�n fiz�k� 

şartları �y�leşt�rmek adına okul bahçe 

çalışmaları, su ve kanal�zasyon bakımları 

yapılmaya başlanmıştır.

metre kare park alanları içerisinde
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14. BELEDİYE HİZMET ARAÇLARININ 
       YETERSİZLİĞİ HİZMETİ AKSATMASI 
       VE BELEDİYE GARAJININ OLMAMASI

B
eled�yem�z Fen İşler� 
bünyes�nde bulunan 
mevcut araçların ve �ş 

mak�neler�n yeters�zl�ğ� model 
olarak esk� olması g�b� 
nedenlerden dolayı 
Beled�yem�z�n h�zmetler� 
aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu 
g�b� sorunlardan dolayı 
Beled�yem�z �sten�len h�zmet� 
vermekte zorlanmakta ve çoğu 
zaman yeters�z kalmaktadır. 
Beled�yem�z�n h�zmet 
araçlarının daha �y� h�zmet 
vereb�lmes� adına araçlar ve 
alana �ht�yaç vardır. Tepebağ 

Mahalles�'nde bulunan depo 
görünümlü garajın bakımsız 
olduğu ve güvenl�k açığı 
bulunduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

14. EKSİK ARAÇLARIN BELEDİYEMİZE 
       KAZANDIRILMASI VE GARAJ ALANI 
       YAPILMASI
Vatandaşlarımızın talepler�ne en 
hızlı b�r şek�lde en ver�ml� b�r şek�ld-
e cevap vermek Beled�yem�z�n en 
temel görev�d�r. Bu sebeple en �y� 
şek�lde h�zmet vereb�lmem�z �ç�n 
Beled�yem�z�n �y� b�r donanıma 
sah�p olması gerekt�ğ� kanaat�ne 
varılarak Beled�ye Başkan Vek�l�m�z 
Kaymakam Hakan Kafkas'ın g�r�ş�m� 
�le ''Kardeş Beled�ye Projes�'' 
kapsamında Kocael� Büyükşeh�r 
Beled�yes�n�n, Beled�yem�ze ;

*1 Adet s�l�nd�r, 
*1 adet yol süpürme aracı, 
*1 adet cenaze aracı, 
*1 adet greyder,
 *1 ekskavatör 
Ayrıca Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı 1 adet yol süpürme 
aracı ve 1 adet v�danjör h�be 
ed�lm�şt�r. Y�ne beled�yem�z�n 
�ht�yaçları karşılaması amacı �le 1 
adet DMO'dan kend� �mkanlarımız 
�le 1 yol süpürme aracı tem�n ed�l-

m�şt�r. Önümüzdek� günlerde s�z 
değerl� halkımızın h�zmet� �ç�n 1 
adet yükley�c� Loder satın 
alınacaktır.

BELEDİYE HİZMET ARAÇLARI GARAJ PROJESİ 
Projelend�r�lmes� b�tm�ş olan garaj b�r�m�nde, bulunması gereken yıka-
ma, yağlama, yakıt deposu, yarı açık 30 araçlık park alanları personel-
ler�n �ş güvenl�k kuralları çerçeves�nde çalışab�leceğ� daha tem�z ve 
güven�l�r b�r ortam oluşturmak personeller�n hayat� �ht�yaçları olan banyo, 
d�nlenme alanı mesc�t ve mutfak yapılması planlanmaktadır

Kırsal mahaller�n en büyük sorun-

larından b�r tanes�n�n vatandaşların 

taz�yeler� olması durumunda taz�ye 

evler�n�n olmadığı �ç�n kışın 

yağmur, kar ve soğuğa; yazın �se 

bunaltıcı sıcaklara maruz kaldıkları 

tesp�t ed�lm�şt�r.

15. TAZİYE EVİ 
        EKSİKLİĞİ

Ülkem�zde her 4 kadın b�r�s� ş�ddete maruz 

kalıyor. Çocuk gel�nler ve töre 

c�nayetler�n�n sayısı artıyor. Bu kötü 

tablonun yaşanmaması adına 

kadınlarımızın eğ�t�me, üret�me ev 

ekonom�s�ne katkı b�l�nçlend�rme amacı �le 

�lçem�zde Kadın Yaşam Merkez� kurma 

apılan tesp�tler �le b�rçok mahalle ve 

Ymezralarda taz�ye evler�n�n olmaması 

sebeb�yle Beled�yem�z en az 200 metre 

karel�k alana toplamda 12 adet taz�ye ev� 

toplamda yapım projeler� hazırlanıyor. Bu dev 

projen�n �hales� yakın zamanda yapılarak 

�nşaat çalışmalarına  ara vermeden devam 

ed�lecekt�r.

16.KADINLARIMIZIN SOSYAL
      YAŞAMDAN UZAK KALMASI

16.KADIN YAŞAM MERKEZİ PROJESİ
erkezde kadınlarımıza yönel�k kuaförlük 

Meğ�t�m�, b�çk� d�k�ş� kursu, spor salonu, 

sabun atölyes�, müz�k kursları, sem�ner 

odası g�b� etk�nl�kler�n olab�leceğ� tes�s �nşası 

düşünülmekted�r. Kadınlarımız eğ�t�m aldıkları sırada 

çocuklarını güvende kalab�lmes� adına tes�ste kreş 

ve çocuk oyun park bulunmaktadır. Bu kapsamda 

proje 2017 yılı yatırım programı kapsamına dâh�l 

ed�lerek çalışmaları devam etmekted�r.

15. HER MAHALLEYE TAZİYE EVİ 

İnsanların kal�tel� b�r yaşam 
sürdüreb�lmeler� �ç�n temel 
bakım ve tem�zl�kler�n� düzenl� 
olarak yapması gerek�r. Bu 
�ht�yaçların g�der�lmemes� 
durumunda farklı sağlık 
sorunlarına sebeb�yet vereb�l�r. 
Bu bağlamda İlçem�zde tek 
başına kalan, kend� bakımını 
yapamayan engell� ve yaşlı 
vatandaşlarımızın kend� bakım 
ve �ht�yaçlarını karşılayacak 
madd� veya manev� güce sah�p 
olmadıkları tesp�t ed�lm�şt�r.

17.YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN 
      KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİKLERİNİ 
      GİDEREMEMESİ

17.YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA TEMİZLİK VE
       BAKIM YARDIMI

eled�yem�z�n Fen İşler� 

BMüdürlüğü, Der�k Masa ve 

Sosyal  Yardımlaşma Vakfı 

ortak �şb�rl�ğ� �le kend� bakımını 

yapamayan engell�, yaşlı 

vatandaşlarımızın mağdur 

olmamaları ve �şler�n� 

kolaylaştırmak amacıyla k�ş�sel 

bakım ve ev tem�zl�ğ� h�zmet� 

yapıldı. G�d�len evlere 

Beled�yem�zce muhtel�f kıyafetler, 

ayakkabı ve gıda g�b� hed�yeler 

takd�m ed�ld�. 

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLAR

18. ÖĞRENCİLERİMİZİN MATERYAL VE 
      KİŞİSEL İHTİYAÇ EKSİĞİ

18. EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ 
        SAĞLANIYOR

ğrenc�ler�m�z �ç�n gerekl� olan temel 

Ö�ht�yaçlarının g�der�lmes� b�zler �ç�n 
öneml�d�r. Okula g�den öğrenc�ler�m�z�n 

gelecekler�nden başka b�r şeyler� 
düşünmemeler� gerek�r. Bu bağlamda 
�lçem�zdek� 15 b�n öğrenc�m�ze kıyafet 
hed�ye ed�ld�. Y�ne bu düşünce çerçeves�nde 
TEOG sınavına g�ren 1200 öğrenc�m�ze 
kaynak k�tap dağıtımı yapıldı. TEOG 
Sınavında başarılı olan öğrenc�ler�m�ze 
toplamda 60 tane tablet hed�ye ed�ld�.
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ÇOCUK OYUN GRUBUNUN 
KURULACAĞI OKULLAR

 

BAHÇESİNE BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI 
YAPILACAK OKULLAR

 

TAZİYE EVİ YAPILACAK MAHALLELER

 

KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPILACAK MAHALLELER

 

1

 

Ortaca İlkokulu

 

Atatürk İlk/Orta Okulu

 

MAHALLE

 

YÜZÖLÇÜMÜ

 

MAHALLE

 

YÜZÖLÇÜMÜ

 

2

 

Kuyulu İlkokulu

 

Marev İbrahim Fidanoğlu İlk/Ortaokulu

 

Yazıcık Mahallesi

 

270 m2

 

Kanatlı Mahallesi

 

5.000 m²

 

3

 

Alibey Kurudere İlkokulu

 

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk 
Anadolu Lisesi

 

Kanatlı Mahallesi

 

270 m2

 

Bozbayır Mahallesi

 

5.000 m²

 

4

 

Kocatepe İlkokulu

 

Derik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Pirinçli Gamir Mezrası

 

270 m2

 

Göktaş Mahallesi

 

10.000 m²

 

5

 

Ilıca İlkokulu

 

Namık Kemal İlk/Orta Okulu

 

Merkez

 

400 m2

 

Ambarlı Mahallesi

 

10.000 m

 

6

 

Adakent İlkokulu

 

Boyaklı İlk/Orta Okulu

 

Adakent Mahallesi(GAP 
Projesi)

 

100 m2

 

Bayır Mahallesi

 

5.000 m2

 

7

 

Ambarlı İlkokulu

 

Kanatlı İlk/Orta Okulu

 

Bayır Aktaş Mezrası

 

270 m2

 

Soğukkuyu 
Mahallesi

 

5.000 m2

 

8

 

Kuşçu İlkokulu

 

İncesu İlk/Orta Okulu

 

Konak Mahallesi

 

270 m2

 

Karataş Mahallesi

 

7.000 m2

 

9

 

Bayraklı İlkokulu

 

Subaşı  İlk/Orta Okulu

 

Şahverdi Mahallesi

 

270 m2

 

Konuk (Remok)

 

5.000 m2

 

10

 

Kutluca İlkokulu

 

Göktaş İlk/Orta Okulu

 

Üçtepe Mahallesi

 

270 m2

 

Çadırlı Mahallesi

 

20.000 m2

 

11

 

Denktaş İlkokulu

 

Derinsu İlk/Orta Okulu

 

Adak Mahallesi(GAP 
Projesi)

 

100m2

 

Üçtepe Mahallesi

 

5.000

  

m2

 

12

 

Taşıt İlkokulu

 

Direkli Hacı Ahmet Irmak İlk/Orta Okulu

  

Söğütözü-Kayalar 
Mezrası

 
5.000  m2

 

13

 
Burç İlkokulu

 
Pirinçli İlk/Orta Okulu

 

14
 

Dumluca İlkokulu
 

Ballı İlk/Orta Okulu
 

Diğer…
 

18.000 m2
 

15
 

Balova İlkokulu
 

Kovanlı Samsung
 

İlk/Orta Okulu
 

16 Beşbudak İlkokulu  Bozbayır İlk/Orta Okulu  
Toplam  100.000 m2  

17 Soğukkuyu İlkokulu  Çataltepe İlk/Orta Okulu  
18 Karaburun İlkokulu  Yavuzlar İlk/Orta Okulu  

 
19

 
Adakent İlkokulu

 
Çadırlı İlk/Orta Okulu

 
20

 
Işıklı İlkokulu

 
Seydi Keskin İlk/Orta Okulu

 21

  
Koçyiğit Ortaokulu (GAP Projesi)

 22

 

Şehit Mahmut Eşit And.Lis(GAP)

 23

 

Söğütözü İlkokulu(GAP)

 24

 

Otluk İlkokulu(GAP)

 
25

 

Ovacık İlkokulu(GAP)

 

İlçemize  
Hayırlı

 

Olmasını
 

Diliyoruz…
 

 

1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2
3
4

5
6
7

8
9

11
12
13
14
15

DERİK BELEDİYESİ 2017 YILI YATIRIM PLANI
DERİK İLÇEMİZDE UYGULADIĞIMIZ PROJELER MAYIS HAZİRAN

Yer tespiti yapıldı
Yer tespiti yapıldı

İhalesi yapıldı   

Su Arıtma Tesisi
Çöp Aktarma İstasyonu
Köy Yolları Sıcak Asfalt ve Satı Kaplama (110Km)   

İşe başlandı 
İşe başlandı 
İşe başlandı 

Şehit Kaymakam M.Fatih Safitürk Bulvarı
Şehit Kaymakam M.Fatih Safitürk Parkı
Şehit Korucu Nuri Dinç Parkı

Proje aşamasında 
Tamamlandı
Tamamlandı

Proje aşamasında  
Hizmete açıldı
Hizmete açıldı

Proje aşamasında
İhalesi yapıldı

Proje aşamasında
İhale yapıldı

İhale Aşamasında 

Mesire Alanı Milli Park
Yol Sıcak Asfalt (82 Km)
Derik Merkez Dere Islahı
GAP Sulama Projesi
Toprak Altı Elektrik Kablolama Sistemi
   

Proje aşamasında
İşe başlandı

Proje aşamasında
İşe başlandı
İhale Edildi

    Belediye Araç Garajı ve Araçlar
Kırsal Kesimlerde 100 bin metrekare Kilitli Parke Taşı
Sultan Kösen Parkı Onarımı
Ahmet Kaya Parkı Onarımı
İç Mekan Oyun Grubu
Kırsal Mahallelerde 20 adet Çocuk Oyun Parkı 
Kırsal Mahallerde 10 Adet Taziye Evi 
Kırsal Mahallerde 25 adet Basketbol Voleybol Sporalanı
Derik Belediye Hizmet Binası 
10 Adet Örnek Zeytin Bahçeleri Projesi
Hububat Merkezi 
Hayvan Pazarı
50 Bin Kapasiteli Zeytin Fidanı Yetiştirme Merkezi        
Kadın Gelişim Merkezi 

İşe başlandı
İşe başlandı
İşe başlandı
İşe başlandı

Hizmete açıldı
İşe başlandı
İşe başlandı
İşe başlandı

Proje aşamasında
İşe başlandı 

-
-

Proje aşamasında
Hizmete açıldı 

İhale edildi
İhale aşamasında

İhale edildi
İhale edildi  

İşe başlandı
İhale edildi
İhale edildi
İhale edildi

Proje aşamasında
İhale aşamasında

-
-

İhale aşamasında
İşe başlandı   

(Mardin Büyükşehir Belediyesi)
(Mardin Büyükşehir Belediyesi)
(Mardin Büyükşehir Belediyesi)    

(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)
(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi) 
(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi) 

Kardeşlik Parkı
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı 
   

İşe başlandı
İşe başlandı

  

İhale edildi
Proje aşamasında 

 

(Payas Belediyesi)
(Payas Belediyesi) 

(Doğa Koruma ve Milli Park Genel Müdürlüğü) 
(Karayolları Genel Müdürlüğü) 

(Devlet Su İşleri) 
(Devlet Su İşleri)

(DEDAŞ)

 
(Derik Belediyesi)
(Derik Belediyesi) 
(Derik Belediyesi)
(Derik Belediyesi)
(Derik Belediyesi)
(Derik Belediyesi) 
(Derik Belediyesi) 
(Derik Belediyesi) 
(Derik Belediyesi)

(GAP & Derik Belediyesi)
(GAP & Derik Belediyesi)
(GAP & Derik Belediyesi)

(Derik Kaymakamlığı & Derik Belediyesi)
(Mardin Büyükşehir Belediyesi & Derik Belediyesi)    

Derik Hükümet Konağı Proje Aşamasında Proje Aşamasında (İçişleri Bakanlığı)

Proje aşamasında (Arnavutköy Belediyesi)  Belediye Kültür Merkezi Proje aşamasında 10

TEMMUZ

Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor

İhale aşamasında  
Hizmete açıldı
Hizmete açıldı

İhale aşamasında
Çalışmalar sürüyor
Proje aşamasında
Çalışmalar sürüyor

İhale edildi
    Çalışmalar sürüyor

Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor

Hizmete açıldı
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Proje aşamasında

Hizmete açıldı
Proje aşamasında
Proje aşamasında
İhale aşamasında

Hizmete açıldı 

Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor

İhale Aşamasında 

İhale aşamasında 
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2017 YILI DERİK BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILACAK FAALİYETLERİMİZ



lçe Kaymakamı ve Belediye 

İBaşkan Vekili Sayın Hakan 
KAFKAS, Bayram namazından 

sonra Derikli hemşerilerimizle 
bayramlaştılar. 
 İlçemizde düzenlenen bay-
ramlaşma programında vatandaş-
larımızla bir araya geldiler. 
 Burada Sayın Hakan Kafkas 
yaptığı konuşmasında “Rahmetin 
ve bereketin bol olduğu, milletin 
birbirine her zamankinden daha 
fazla kenetlendiği ve gönül birliği 
oluşturduğu dini bayramlarımızdan 
Ramazan Bayramı, herkesin 
birbirini sevgi ve samimiyetle bir 
kez daha kucaklaması için bir fırsat 
görülmeli ve iyi değerlendirilmelidir.       
Bayram sevincini, ailemizle, 
akrabalarımızla, dostlarımızla, 
engelli, muhtaç ve kimsesiz 
vatandaşlarımızla, huzur evindeki 

yaşlılarımızla, şehit aileleri ve 
gazilerimizle birlikte yaşamanın, 
birlik ve beraberlik duygularımızı 
arttıracağına inanıyorum. Bu 
vesileyle, tüm vatandaşlarımızın 
bayramlarını tebrik eder, bayramın  
tüm  Derikli hemşehrilerimize ve 
ilçemizde bulunan tüm 
misafirlerimize sağlık, huzur ve 
mutluluklara vesile  olmasını 
temenni ederim.”dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DE 
BAYRAMINI KUTLADI
 Daha sonra İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve Polis Özel Harekât 
Merkezini ziyaret ederek görevi 
başındaki asker ve polislerimizle 
bayramlaştılar. 
 Güvenlik Korucusu ve Şehit 
ailemiz DİNÇ ailesine Bayram 
ziyaretinde bulundular.

Hemşehrilerimizin Bayram Sevincine Ortak Olduk

İ
lçe Kaymakamı ve Belediye 
Başkan Vekili Sayın Hakan 
KAFKAS, Mazıdağı Bayramlaşma 

Törenine Katıldı.
 Mazıdağı Kaymakam / 
Belediye Başkan Vekili Sayın Halit 
Benek il dışında olduğundan 
vekâleten Belediye Başkan Vekilimiz 
Sayın Hakan KAFKAS Mazıdağı 
'nda  bayramlaşma törenine katıldı. 
İlk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne 

giden Belediye Başkan Vekilimiz 
Sayın Hakan KAFKAS burada polis, 
muhtarlar ve vatandaşlarla 
bayramlaştı. 
 Daha sonra Mazıdağı İlçe 
Jandarma komutanlığına geçerek 
vatani görevini yapmakta olan 
askerlerle bayramlaştı. Son olarak 
gözetleme kulesine ziyarette 
bulunarak burada nöbet tutan asker 
ve korucuların da bayramını kutladı.

Sayın Kaymakamımız Mazıdağı Bayramlaşmasına Katıldı

B
elediyemiz tarafından ço-
cuklarımıza daha eğlenceli 
vakit geçirebilmeleri için 

kapalı alanda oyun parkı açıldı.
 Her gün güvenli bir ortam-
da ücretsiz eğlenme imkânı sağla-
yan oyun parkında eğlenceli oyun-
caklar ve oyun alanları bulunuyor.
  Belediye Başkan Vekilimiz 
Sayın Hakan KAFKAS, “Enerjile-

rini atacakları, oyun ihtiyaçlarını 
giderecekleri ve bilgilenirken eğ-
lenecekleri güzel bir mekanı hiz-
mete sunduk. Açıldığı günden bu 
yana büyük ilgi görüyor. Çocuklar 
bizim neşe kaynağımız. Onların 
huzuru ailelerine de yansıyor. Bu 
sebeple çocuklarımıza hizmetin 
en iyisini sunuyoruz.”dedi.

Çocuk Oyun 
Parkımız Açıldı İlçe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekilimiz Sayın 

Hakan KAFKAS, Nezaket Ziyaretlerinde Bulundu

DİKA'nın katkılarıyla "Zeytin 
Anavatanında Şahlanıyor" projesi 
kapsamında Derik ilçemize 

kazandırılacak olan 20 tonluk zeytin 
işleme tesisinin ilçemize hayırlı 
olmasını diliyoruz.

Zeytin 
Anavatanında 
Şahlanıyor

-Eti Bakır A.Ş Mazıdağı İşletme-
lerinde incelemelerde bulundu. 

-Ziraat Odası Başkanlığına neza-
ket ziyaretinde bulundu.
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lçe Kaymakamı ve Belediye 

İBaşkan Vekili Sayın Hakan 
KAFKAS, ilçemizde hayatını 

kaybeden vatandaşlarımızın 
taziye ziyaretlerinde bulunuyor.
 İlçe Kaymakamı/Belediye 
Başkan Vekili Sayın Hakan 
KAFKAS, Zeytinpınar Mah. 
muhtarımız Serdar Atsız'ın, 
Akıncılar Mah. Şehit güvenlik 
korucumuz Selahattin Tutar'ın 
babası Sadun Tutar'ın, DENK 

ailesinin, Söğütözü Mahallesinde 
DOĞAN ailesinin, Tepebağ 
Mahallesinde BENK ve DEMİR 
ailesinin, Kale Mahallesinde 
yaşayan EGE ailesinin, Kale 
Mahallesinde vefat eden emekli 
emniyet bekçisi Mehmet Aktaş'ın 
Dağ Mahallesinde yaşayan 
SAYAN ailesine, taziye 
ziyaretinde bulundular. Allah'tan 
Rahmet diliyor ailesine sabır 
diliyoruz...

Taziye Ziyaretlerinde Bulunduk

Şehit Cenazesine Katıldık
İ

lçe Kaymakamı ve Beledi-
ye Başkan Vekilimiz Sayın 
Hakan KAFKAS, Muhtar-

lar Derneğini ziyaret etti.
 Sayın Kafkas, Muh-
tarlar Derneği Başkanlığına 
ziyarette bulunarak 
muhtarlarımız
la bir araya 
geldi. 
 İlçenin 
sorun ve çö-
züm önerileri 
hakkında gö-
rüş alışveri-
şinde bulunu-
lan ziyarette 
ilçe muhtarları 
İlçe Kayma-

kamımız ve Belediye Baş-
kan Vekilimiz Sayın Hakan 
KAFKAS’a ilçede yapılan 
hizmetler ve hayata geçirilen 
projelerden dolayı mahalle 
sakinleri adına kendisine 
teşekkür ettiler.

 Muhtarlar Derneğine Ziyaret
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Derik Kaymakamlığı ve 
Belediye Başkanlığı 
tarafından ilçemiz Kale 

Mahallesinde bulunan Mehmet 
Ayaydın İlkokulu bahçesinde 
ramazan ayı boyunca iftar 
çadırı kuruldu.
 Ramazan ayı boyunca  
her gün ilçemizde 500 kişiye 
verilen iftar yemeği  için ku-
rulan masaların yakının-
da çocuklar için Şişme 
oyun parkı kuruldu.

HER GÜN FARKLI 
ETKİNLİKLER
 İftar yemeğine 
her gün Derik İlçe 
Müftülük personellerin-
den bir imam-hatip, 
Kuran Kerim okuyarak 
ve günün sohbetini 

yaparak, ezan duası, iftar 
duasında bulundular.
 Ramazan Ayı oyunca 
Her Hafta İftar Geceleri 
Programı kapsamında 
etkinlikler düzenlendi. 
 İlahi Gruplarının misafir 
edildiği ramazan programların 
da çocuklarımız da 
unutulmadı.  

iftar Sofrasında Buluştuk
Ramazan Ayı Boyunca 

Güvenlik korucusu / şehitleri unutmadık

ün boyu devam eden programlarından 

Gfırsat buldukça Derikli hemşerilerinin iftar 
sofrasına misafir olan Sayın Hakan 

Kafkas, Güvenlik Korucusu ve şehit ailesi Dinç 
ailesi ile birlikte iftar yaptılar.

Polis Özel Harekâtla İftar Sofrasında

erik İlçe Kaymakamı ve Belediye 

DBaşkanvekilimiz Sayın Hakan Kafkas 
Polis Özel Harekât personelini ziyaret 

ederek iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Mehmetçikle İftar Sofrasında

lçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekilimiz 

İSayın Hakan Kafkas İlçe Jandarma Komutan-
lığı'nı ziyaret ederek, vatani görevini ifa eden 

Mehmetçikle iftar yemeğinde bir araya geldi.

ftar geceleri programımıza AK Parti 

İMardin Milletvekilimiz Sayın Ceyda 
Çankırı Bölünmez katıldılar. 

 Milletvekilimiz Sayın Bölünmez, iş 
adamı 22.Dönem Milletvekili Süleyman 
Bölünmez ve vatandaşlarımızın katılım-
larıyla iftar programımızı gerçekleştirdik.

Daha güzel bir Derik için çalışıyoruz
YEŞİLİ 

KORUYALIM

DERİK BELEDİYESİ
Cevizpınar Mahallesi Derik/MARDİN
Tel       : 0482 251 3024 - 0482 251 3024
web     : www.derik.bel.tr
Facebook  facebook.com/DerikBld
Twitter       twitter.com/DerikBld
Baskı                                                  
Tasarım     0 482 21 333 20
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erik Kaymakamı ve Beledi-

Dye Başkan Vekilimiz Sayın 
Hakan KAFKAS, mutlu bir 

yuva kurmak için ilk adımlarını 
atan çiftlerimizin nikahlarını 
kıyarak mutluluklarına ortak olduk. 

 Derik Kaymakamı ve 
Belediye Başkan Vekilimiz Sayın 
Hakan KAFKAS İlçemiz Bozbayır 
Mahallesinden Seyithan TEMELLİ 
ve Dicle Temellinin nikâh akdini 
gerçekleştirdiler.

Genç Çiftlerin 
Nikahını Kıydı

Derik Çocuk Şenliği

lçe Kaymakamı ve Belediye 

İBaşkan Vekilimiz Sayın Hakan 
KAFKAS, merkez ve mahalle 

muhtarlarıyla yapılan toplantıda bir 
araya geldiler. 
 Sayın Hakan KAFKAS, ilçe 
muhtarlarıyla düzenlenen 
toplantıda muhtarlarla düzenlenen 
toplantının daha iyi bir hizmet 
kalitesi yakalanması konusunda 
önemli bir kilometre taşı olduğuna 
vurgu yaptı. 
 Derik Belediyesi'nce 
vatandaşlara ulaştırılan sosyal 

destek projeleri ile yatırıma 
dönüştürülen sosyal ve kültürel 
projelerin görselleri ile yatırıma 
dönüştürülmeye hazırlanan 
projelerin tanıtım görsellerinin 
içerisinde yer aldığı bir tanıtım 
slaytını muhtarlarla birlikte izleyen 
İlçe Kaymakamıve Belediye 
Başkan Vekili Sayın Hakan 
KAFKAS, muhtarların sorun ve 
önerilerini dinledikten sonra 
muhtarlarla birlikte belediyenin 
iftar sofrasına geçerek, 
vatandaşlarla iftar açtı.

Muhtarlarla Toplantı Yaptık

erik Kaymakamı ve Belediye 

DBaşkan Vekilimiz Sayın 
Hakan KAFKAS “Sosyal 

Belediyecilik” anlamında ilçe 
halkının mutluluğunda mutluluğunu, 
hüzünlü gününde acısını paylaştığı 
gibi hasta vatandaşlarımızı gerek 

evlerinde, gerekse hastanede 
ziyaretlerde bulunarak kendilerine 
manevi desteklerde bulunuyor.

 Kaza geçiren Derik Ziraat 
Odası Başkanı Faruk Temelli' nin 
oğluna ziyarette bulunup geçmiş 
olsun dileklerimizi ilettiler.

Hasta 
Ziyaretleri
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Belediyemiz Çalışıyor

ayas Belediyesinin katkıları ile 

PCevizpınar Mahallesinde yapılan 

600,00 m² alan üzerinde ‘Kardeşlik 

Parkı’nın zemin çalışmaları aralıksız 

sürdürülmektedir. 
 Katkılarından dolayı sonsuz 

teşekkürlerimizi sunarız. 

KARDEŞLİK PARKI ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR

lçemiz Tepebağ Mahallesi Arap Hasan 

İMevkiinde Payaz Belediyesinin katkılarıyla, 4 

dönüm üzerinde yapılacak park için 

belediyemiz iş makineleriyle zemin çalışmaları 

yürütülmektedir. 

15 TEMMUZ DEMOKRASI ŞEHİTLERİ PARKI 

ekipleri tarafından  titiz bir çalışma sergilendi. 

 Ayrıca bahçe duvarının olmayışı ile çevre 

düzenlemesi sağlanarak çevre duvarı  inşaatına 

başlandı. İlçe sakini memnuniyetini dile getirdiler.

erinsu mahallesinde bulunan bölgenin 

Dkutsal mekanı olarak tanınan ziyaret 

akınına sahip olan sin türbesi bahçe 

zeminine üzerinde parke taşı döşenerek belediye 

SİN TÜRBESİ BAHÇE ZEMİN DÜZENLEMESİ VE ÇEVRE DUVARI İNŞASI

 Bu çalışma sonunda ilçemiz merkez 

yerinde dinlenip vakit geçirebilecekleri 

mesire alanına sahip olacaklardır.

ocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 

Kbelediyemize hibe ettiği araçlar sayesinde 

belediyemiz daha hızlı verimli bir şekilde 

hizmet vermesine katkı sağladığı için sonsuz 

teşekkürlerimizi sunarız.

1- Yol Süpürme Aracı

2- Çöp Sıkıştırma Aracı

3- Çöp Sıkıştırma Aracı

4- Silindir

5- Grayder

6- Eskavatör

7- Cenaze Aracı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
TARAFINDAN HİBE EDİLEN ARAÇLAR
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erik ilçemiz Zeytinpınar Mahallesinde 

Dbulunan 19 dönümlük hazine arazisi 

üzerinde bulunan ve daha önceden çöp 

alanı olarak kullanılan, geçmişten bugüne 

biriktirilen çöplere belediyemiz tarafından ıslah 

çalışmaları başlatıldı.  

 Daha önceden mevcut çöpler 

Mazıdağı'na nakledilerek başlatılan ıslah 

çalışması şimdi ise çöpler kırmızı toprak ile 

kamufle edilerek ağaçlandırma sahasına 

dönüştürülerek kökten bir ıslah çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. 

ESKİ ÇÖP SAHASININ ISLAHI

lçemizin köy içi yollarında bugüne kadar 

İherhangi bir zemin çalışması 

yapılmadığından köyiçi yollarının bakımsız ve 

ulaşımı güç hale gelmesine neden olmuştur.  
 Belediyemizin başlattığı çalışma ile 

toplamda 60.000 m² parke döşenmesi 

hedeflenmektedir. ilk etapta kanalizasyon 

sorunu olmayan 8 kırsal mahallede tespit 

sonucu ihtiyaç duyulan alan üzerinde parke 

çalışması yapılmaktadır.

KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMASI:

lçemiz tepebağ mahallesinde bulunan 4 

İdönüm belediyemize ait alan üzerinde olan 

eski garajın işlevsiz eski ve güvenli olmadığı 

için toplamda 33 adet olan araçlarımızı daha 

güvende muhafaza etmek için  modern bir 

şekilde garaj yapımı inşaatına başlatılmıştır. 

Hem şehir merkezinin görüntüsü güzelleştirecek 

hem de araçlarımız güven ortamında muhafaza 

edilmesi sağlanacaktır.

 BELEDİYE GARAJI YAPIMI 

lçemizde kırsal mahallelerin geçim kayağı 

İçoğunlukla hayvancılık olmasıyla köyde 

hayvan atıklarının birikmesine sebep 

olmuştur. Bu nedenle Belediyemizin 

başlattığı çalışma ile bütün kırsal mahalle ve 

mezralarda iş makinalarımız ile geniş çaplı 

projesi ile gübre temizliğine başlanmıştır.

GÜBRE TEMİZLİĞİ 

lçemizin değerli kadınlarını sosyalleştirmek 

İiçin iş hayatına atılabilmelerini ekonomik 

anlamda kendilerini güçlü hissedebilmeleri 

için belediyemiz kadınlara yönelik açılacak 

çeşitli kurslar (dikiş-nakış, spor salonu, kuaför, 

kreş, Cafe, vs ) ile kadınlarımız sosyal ve 

ekonomik açıdan kendilerini mutlu 

hissedeceklerdir.

KADIN YAŞAM KÜLTÜR MERKEZİ:

navutköy Belediyesinin katkılarıyla 

Ayapılacak çok amaçlı konferans 

salonlarıyla kurslar ile gençlerin eğitim 

almalarına yönelik  kültür merkezi ile ilçemiz 

kültür seviyesi artacaktır.

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ:

Derik için çalışıyoruz
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lçe Kaymakamımız ve Belediye 

İBaşkanvekilimiz Sayın Hakan 

KAFKAS' ın muhtarlarla yaptığı 

toplantılarla kırsal mahallelerde yapmış 

olduğu tespitler sonucu  incelemelerde 

bulundu.
 Taziye evlerinin olmayışıyla 

köylüler taziyelerini ilkel ortamlarda 

çadırlarda kabul etmelerini sonucu 

yaşadıkları soruna çözüm bulma yoluna 

gidilerek yapılan ihale ile 10 adet taziye 

çalışmaları başlatıldı. 

ubaşı Mahallesi  Yol Onarımı: Subaşı 

SMahallesi yol onarımında Mardin 

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü  

çalışma ile zemin çalışmaları yapılmaktadır.

epebağ Güvenlik Yolu Onarımı:Tepebağ 

TGüvenlik yola dolgu malzemesi 1 Silindir 

1 Greyder iş makinalarıyla zemin sıkış-

tırma ve genişletme çalışmaları gerçekleşti.

erefli Direkli Mezrası Yol Onarımı: İlçemiz 

ŞŞerefli Mahallesi Direkli Mezrasında bu-

lunan bağlantı olan bozuk yola belediye-

mizin imkanları ile yol yapımı gerçekleşti.

TAZİYE EVLERİ (10 ADET)

ehmet Akif Ersoy İlkokulundan 

Mgelen talep üzerine okulun 
eksiklikleri tespit edilip gerekli 

çalışmalar yürütüldü. Çevre düzenlemesi 
bahçe düzenlemesi ve bina boyaması 
için vb. gerekli çalışmalar başlatılarak 
çocukların daha iyi ortamda eğitim 
görmeleri sağlanmış oldu. 
 

lçemiz Bahçelievler Mahallesinde 

İbulunan Kız Meslek Teknik Lisesinden  
gelen talep üzerine belediyemiz tarafın-

dan okul bahçesinde çevre düzenlemesi, 
kilitli parke taşı ile zemin çalışması ve 
küçük oyun gruplarının monte edilmesi ile 
öğrencilerimize daha iyi ortamda eğitim 
görmelerine imkan sağlanıldı. 

lçemiz Zeytinpınar Mahallesi Susamlı 

İMezrasında bulunan Susamlı İlkokulundan 
gelen talep üzerine belediye olarak bahçe 

düzenlemesi, kilitli parke taşları döşenmesi ile 
zemin çalışmaları titiz bir çalışma ile yürütülerek 
çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim 
görmelerine katkıda bulunuldu. 

eğirmenli Mahallesinde, Değirmenli 

Dİlkokulu tarafından gelen talep üzerine 
belediye olarak bahçe düzenlemesi, kilitli 

parke taşları döşenmesi ile zemin çalışmaları 
titiz bir çalışma ile yürütülerek aynı zamanda 
okul boyatılarak çocuklarımız daha iyi şartlarda 
eğitim görmelerine katkıda bulunuldu. 

lçemiz Adakent okulunda bulunan Adakent 

İİlkokulu çevre duvarının olmamasıyla 
çocukların daha iyi ve güvenli ortamda 

eğitim almalarını öncelik sayarak çevre 
duvarının oluşması için temel atma 
çalışmaları başlatıldı.

19 BÜLTEN www.derik.bel.tr & www.derik.gov.tr Derik için çalışıyoruz01-31 Temmuz 2017 

DERİK BELEDİYESİ OLARAK EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR



 BÜLTEN      - SPOR -

Derik için çalışıyoruz

Badminton Kurslarına Yoğun İlgi
erik Gençlik ve Spor 

DMüdürlüğümüz 
tarafından ilk, orta ve 

lise düzeyindeki öğrencilere 
yönelik düzenlenen Badminton 

kurslarımız ilçe spor salonunda 
devam ediyor.
 Yaz dönemi boyunca 
devam eden kurslara öğrenci-
lerimiz yoğun ilgi gösteriyor.

Derik Kaymakamı
Derik Belediye Başkan Vekili

HAKAN KAFKAS

“Bizler bir ve birlik içerisinde olduğumuz sürece bu ülkeye kast 

etmek isteyenler, bu ülkenin dirliğini bozmak isteyenler bunda 

başarılı olmayacaklardır. Bundan dolayı öncelikle Deriklilere 

çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu millet bir daha böyle bir 

durumla karşılaşmaz.  Böyle bir olay tekerrür ederse de 

millet gereken dersi verecektir. Çanakkale Destanı gibi bir 15 

Temmuz Destanı da bu şekilde dünyaya gösterilmiş oldu. Bu 

vesileyle Milli İrade ve Demokrasi Bayramınız kutlu olsun.”

ocuklarımıza yüzme dersi Çverilmesi amacıyla Derik 
Belediyesi tarafından yüzme 

havuzu yapıldı. 
 1 metre 20 santim derinliğinde, 
14 metre uzunluğunda ve 7 metre 
genişliğindeki havuz Mehmet Ayaydın 
İlkokulu bahçesinde hazırlandı ve 

yüzme derslerine başlandı.
  Derik Kaymakamı ve Belediye 
Başkan Vekili Sayın Hakan Kafkas, 
halka açık yüzme havuzunun 
bulunmadığı ilçede çocukların 
faydalanmaları için yapılan havuzun 
açılışında çocuklarımızın sevincine 
ortak oldular.

Çocuklar İçin Yüzme Havuzu

Çocuklarımız İçin Yaz Okulu 
ocuklarımızın verimli bir Çyaz tatili geçirebilmesi 
için Derik Belediyesi 

tarafından yaz okulu kursları 
başlatıldı. 
 Hentbol, voleybol, 
basketbol, futsal, masa tenisi, 
yüzme aktivitelerin olacağı 
kursumuz 2 ay boyunca 
devam edecektir.

erik Gençlik  ve Spor 

DMüdürlüğümüz  
tarafından 5 Temmuz 

Demokrasi ve Şehitleri Anma 
etkinlikleri kapsamında 

Badminton Spor Turnuvası 
düzenlendi.

11-16 Temmuz tarihleri 
arasından düzenlenen turnuva 
çekişmeli maçlara sahne oldu. 

15 Temmuz Adına Turnuva Düzenlendi


