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Derik sizi asla  
UNUTMAYACAK!

Ruhun 
Şad 

Olsun

Muhammed Fatih SAFİTÜRK 

Sayfa 2'de

lçe Kaymakamı ve Belediye Başkan 

İVekilimiz Sayın Hakan KAFKAS, 
esnaflarımız ve vatandaşlarımızla 

bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Kardeş Şehir-
ler' projesi kapsamında Derik ilçe-
sine Trabzon'dan bir heyet geldi.

S.3 ve 4‘te

İ
çişleri Bakan Yardımcımız 
Sayın Mehmet Ersoy, geldiği 
Mardin'in Derik ilçesinde, 

Kadın Dayanışma ve Geliştirme 
Merkezi'ni hizmete açtı.
 Bakan Yardımcımız Sayın 
Ersoy, beraberindeki Mardin 
Valisi ve Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa 
Yaman,  ile birlikte ilçemizi 
ziyaret etti.            Sayfa 2'de...

Vatandaşlarımızla Bir Aradayız

Çalışmaları 
Yerinde 

inceledik

Bakan Yardımcımızdan 
İlçemize Ziyaret

Park Çalışmalarımız 
Devam Ediyor

lçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın 

İHakan KAFKAS’ın girişimleri ile “Yeşil Bir Derik” için 
ilçemize kardeş belediyeler aracılığıyla kazandırılan 

parkların çalışması devam ediyor.                    Sayfa 7'de...

DERİK YOLLARININ ÜÇTE BİRİ  

ASFALTLANIYOR Sayfa 8'de

lçe Kaymakamımız 

İve Belediye Başkan 
Vekilimiz Sayın 

Hakan KAFKAS, 
ilçemizde devam eden 
çalışmaları yerinde 
inceledi.                                              
               Sayfa 5'te...

TRABZON HEYETi 
DERiK'TE

ilçemizde Belirlenmiş Olan
Sorunlar Ve Çözüm Projelerimiz

SiZ iSTEDiNiZ, BiZ YAPTIK!

Kadınlarımız için Kadın 
Geliştirme Merkezini açtık.

Parklarımız bir bir hizmete 
giriyor.

25 okulumuza spor sahası yaptık,
27 okulumuzu ise onardık.

Gençlerimize ve çocuklarımıza
özel projeler hazırladık.

603 km’lik yol ağımızdan 
206 km’sini asfaltladık.

51 çocuk parkını 
tamamladık. 

110 bin m2 kilitli parke 
taşı döşedik.

erikli hemşehrilerimizin 

Dyaşam standartları yük-
sek, huzurlu ve güvenli bir 

ortamda yaşamlarını devam ettir-
melerini sağlamak; daha geliş-
miş, altyapı ve çevre sorunlarının 
giderildiği bir Derik yaratmak 
amacıyla gerek esnaflardan 
gerekse hemşehrilerimizden 

gelen talepler doğrultusunda 
belirlenen sorunlara getirilen 
çözüm önerileriyle topyekün 
kalkınma seferberliği başlatıldı.    
  “Yol medeniyettir.” 
anlayışından hareketle ilçe 
merkezinde yol standartlarının 
iyilestirilmesi, ayrıca kırsal alanda 
yol ağının daha modern hale 

gelmesi, köylerin ilçe ve il ile 
sağlıklı ulaşımının 
kolaylastırılması amacıyla 
başlatılan güvenli ve konforlu bir 
yol ağı oluşturma çalışmaları hız 
kesmeden devam etmektedir.     
  İlçemizin tanıtımında 
önemli bir rol üstlenen ve 
ilçemizin simgesi haline gelen 

“Derik zeytini” üretiminin modern 
koşullarda yapılmasını sağlamak 
amacıyla önemli atılımlar 
gerçekleştirildi.    Yapılan parklar 
ve çevre düzenlemeleriyle hem 
ilçenin görsel dokusu daha 
estetik hale getirildi hem de 
çocukların vakit geçirebileceği, 
sosyalleşebileceği alanlar 

oluşturuldu.    
  Eğitim-öğretimin daha 
rahat bir ortamda yapılmasını 
sağlamak amacıyla yapılan 
düzenlemelerin yanı sıra 
gençlerin sosyal gelişimini de 
desteklemek amacıyla çeşitli 
aktivite ve organizasyonlar 
gerçekleştirildi.    Sayfa 6'da...

Elektrik şebekesini yer altına 
indiriyoruz.

Planladığımız 10 taziye evinden
9'unu tamamladık.

Çöp Aktarma İstasyonunu 
hizmete aldık. 

Derik Belediyesi olarak uzun yıllara sığacak hizmetleri bir yılda hayata 
geçirerek vaat ettiğimiz çalışmaların % 90'ını tamamladık. 



2www.derik.bel.tr & www.derik.gov.tr Derik için çalışıyoruz01-31 Aralık 2017 

çişleri Bakanlığı'nın 'Kardeş 

İŞehirler' projesi 
kapsamında Mardin'in Derik 

ilçesine Trabzon'dan gelen 
Kardeş Şehirler Projesi 
Koordinatörü Ahmet Külekçi, 
Mardin Trabzonspor 
Taraftarları Dernek Başkanı 
İbrahim Aydın, Trabzon 
Ortahisar Belediye personeli, 

Trabzon'daki sivil toplum 
kuruluşları ve basın 
temsilcilerinden oluşan 100 
kişilik grup ilçemizi ziyaret 
ettiler.
 Yaklaşık 100 kişiden 
oluşan Trabzon Heyeti, esnafı 
ziyaret edip, vatandaşlarla 
sohbet etti. 

 BÜLTEN

Hakan Kafkas
Derik Kaymakamı

(Derik Belediye 
Başkan Vekili)

Kıymetli Derikli Hemşehrilerim;

Kıymetli Derikli Hemşehrilerim ;      
2017 yılını geride bıraktığımız şu 
günlerde göreve geldiğimiz günden 

bu yana büyük bir özveri ve ekip ruhuyla 
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları 2018 yılında 
da aynı azim ve sizlerin de desteğiyle 
devam ettirme gayreti içerisinde olacağız. 
Bu vesileyle yeni yılın ülkemize, milletimize 
ve siz değerli Derikli hemşehrilerime 
bolluk, bereket, sağlık ve huzur getirmesini 
temenni ederim.    
 Belirlenmiş sorunlar ve bu sorunlara 
ürettiğimiz çözüm önerileriyle hem altyapı 
çalışmaları hem de çevre düzenlemeleriyle 
daha konforlu, güvenli, yaşam standartları 
yüksek bir Derik yaratma hayalimizi 
gerçekleştirme yönünde önemli 
girişimlerde bulunduk ve hayata 
geçirdiğimiz projelerde de önemli 
ilerlemeler kaydettik.    
 Belediyemiz ve hemşehrilerimiz 
arasındaki güveni en üst düzeye 
yükselterek hizmet etmeyi, ilçemizin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi ve dürüst bir 
şekilde görevimizi yerine getirmeyi ilke 
edindik.
 “Siz isteyin biz 
yapalım.”düşüncesinden hareketle bizlere 
gelen talepleri değerlendirip imkanlar 
doğrultusunda bu talepleri en iyi şekilde ve 
en kısa sürede gerçekleştirmeye çalıştık.    
 Başarıda  önemli olan gösterilen 
çabanın sürekliliğidir. 
 Bizler de geleceğimizin yapı taşı 
olan gençlerimizin eğitim hayatındaki 
başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif 
anlamda da gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikleri sürekli hale getirme gayreti 
içerisinde olduk.    

 Sevgi prensibimiz, nizam 
temelimiz, ilerleme 
amacımızdır. 
 Bizleri 
çalışmalarımızın her 
alanında 
destekleyen siz 

değerli Derikli 
hemşehrilerime 

teşekkürü bir borç 
bilirim.

çişleri Bakan Yardımcımız 

İSayın Mehmet Ersoy, geldiği 
Mardin'in Derik ilçesinde, 

Kadın Dayanışma ve Geliştir-
me Merkezi'ni hizmete açtı.
 Bakan Yardımcımız 
Sayın Ersoy, beraberindeki 
Mardin Valisi ve Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekilimiz 
Sayın Mustafa Yaman, İl 
Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Sayın Yusuf Kenan 
Topçu, Emniyet Müdürü Sayın 
Hasan Onar, Mazıdağı 
Kaymakamı Sayın Halit Benek 
ile birlikte ilçemizi ziyaret etti. 
 Ersoy ve beraberinde-
kiler, Derik Kaymakamımız ve 

belediye başkan vekilimiz 
Sayın Hakan Kafkas, İlçe 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı 
Sayın Seçkin Karadağ, İlçe 
Emniyet Müdürü Sayın Murat 
Sönmez, kamu kurum amirleri 
ile sivil toplum kurum temsilci-
leri tarafından karşılandı.  
 Cuma Namazını 
Cevizpınar Mahallesi Tacarlar 
Camii'nde kılan Ersoy, daha 
sonra aynı mahallede vefat 
eden 85 yaşlarındaki Davut 
Tunç'un ailesine taziye 
ziyaretinde bulundu.

BAKAN YARDIMCIMIZDAN 
İLÇEMİZE ZİYARET

GÜLSEREN YAMAN DERİK'TE
ayın Valimizin eşi 

SGülseren YAMAN 
Hanımefendi ve 

beraberindeki heyeti Kırsal 
Boyaklı Mahallemizde misafir 
oldular. 
 Boyaklı İlkokulunda 
öğrenci, öğretmen, genç 
kızlarımız ve 

hemşehrilerimizle fidan dikimi 
gerçekleştirildi. Daha Sonra 
Sayın Valimizin eşi Gülseren 
YAMAN Hanımefendi ve 
beraberindeki heyet Derik 
ilçemizde MERCAN ve ESEL 
ailelerinin düğününe katılarak 
genç çiftimize bir ömür 
mutluluk diledi.

TRABZON HEYETİ DERİK'TE



BMM İdare Amiri 

TMardin Milletvekili 
Sayın Ceyda 

Bölünmez Çankırı 
hanımefendi ve 
beraberindekiler Derik 
ilçemize ziyarette 
bulundu.
 İlçemizde İlçe 
Protokolü ve Derikliler 
tarafından karşılanan 
Milletvekili sayın 
Bölünmez Çankırı’ya 22. 

Dönem Mardin Milletvekili 
Süleyman Bölünmez, AK 
Parti İl Başkan Vekili 
Abdulhahmit Ete de eşlik 
etti.
 Bölünmez Çankırı 
ve beraberindekiler, İlçe 
kaymakamımız ve 
belediye başkan vekilimiz 
Sayın Hakan Kafkas’ı 
ziyaret ederek 
kendisinden ilçe hakkında 
bilgiler aldı.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI DERiK'TE

erik Belediye 

DBaşkan Vekili/İlçe 
Kaymakamı Sayın 

Hakan KAFKAS, Mardin 
Büyükşehir Belediyesi'n-
den gelen yetkililerle 

beraber şehit ailemiz 
EGE, EŞİT, DİNÇ ve 
ESEN ailesine ziyarette 
bulunarak Sayın Valimiz 
Mustafa YAMAN'ın 
selamlarını ilettiler. 

erik Belediye Başkan 

DVekilimiz Sayın 
Hakan KAFKAS 

tarafından “Genç Çiftçi 

Projesi” kapsamında 9 
çiftçimize 37'şer adet koyun 
dağıtıldı.

erik Belediye Başkan 

DVekili/İlçe Kaymaka-
mımız Sayın Hakan 

KAFKAS, esnaf ve vatan-

daşlarımızla bir araya gele-
rek sıkıntılarını dinlemeye ve 
sorunlarına çözüm bulmaya 
ve devam ediyor.

ESNAF VE VATANDAŞ 

ZİYARETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

GENÇ ÇiFTÇiLERE 
KÜÇÜKBAŞ HAVYAN DESTEĞi

ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
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erik Belediyesi 

DBaşkan 
Vekili/İlçe 

Kaymakamımız Sayın 
Hakan KAFKAS, 
Engelsiz Mardin projesi 
altında, engelli 
çocuklar tarafından 
çekilen fotoğraf 
sergisine katıldı.
 Belediye Baş-
kan Vekilimiz Sayın 
Hakan KAFKAS, Dün-
ya Engelliler Günü 
kapsamında Kale Mah. 
TUTAR ve ABİK 
ailesine misafir oldu. 

öncesi

erik Bele-

Ddiyesi Baş-
kan Vekili/ 

İlçe Kaymakamı-
mız Sayın Hakan 
KAFKAS, Derik 
Belediyesi'nin kat-
kılarıyla düzenle-
nen tiyatro etkinli-
ğine katıldı.

Tiyatro Etkinliklerine Yoğun İlgi

Mutlu Günlerinde Yanlarında Olduk

lçe Kaymakamımız/ 

İBelediye Başkan vekilimiz 
Sayın Hakan KAFKAS 

zeytin hasat sezonu 
başlaması dolasıyla 
zeytinlerini hasat eden 
hemşehrilerimiz ile bir araya 
geldi.

TAZİYELERDE ACILARINA 
ORTAK OLDUK

erik Belediyesi Başkan Vekili/İlçe 

DKaymakamımız Sayın Hakan KAFKAS, 
merkez Cevizpınar Mahallesi'nde AYABE 

ailesinin taziyesine katılarak başsağlığı diledi.

erik Belediyesi 

DBaşkan 
Vekili/İlçe 

Kaymakamımız Sayın 
Hakan KAFKAS, 
Tepabağ Mahallesi'nde 
DAĞ ailesinin 
taziyesine katılarak 
başsağlığı diledi.

erik Belediyesi 

DBaşkan Vekili/ 
İlçe Kaymaka-

mımız Sayın Hakan 
KAFKAS, merkez 
Bahçelievler Mahal-
lesi'nde ÇELİK 
ailesinin taziyesine 
katılarak başsağlığı 
diledi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

Engellileri Yalnız Bırakmadı

elediye Başkan Vekilimiz/İlçe Kayma-

Bkamımız Sayın Hakan KAFKAS Tepebağ 
Mahallesinde vefat ettikten sonra organ 

bağışı ile 6 kişiye hayat veren hemşehrimizin 
ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kafkas’tan 6 Kişiye Hayat Veren Organ 
Bağışçısının Ailesine Teşekkür Ziyareti

Belediye Başkan Ve-
kili/İlçe Kaymakamı-
mız Sayın Hakan 
KAFKAS Cevizpınar 
Mahallesinde 
gerçekleştirilen 
açılışa katıldı. 

Esnafımızın işyeri 
Açılışına Katıldık
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erik Belediyesi Başkan 

DVekili/İlçe Kaymakamımız 
Sayın Hakan KAFKAS, 

otopark yapılacak olan alanda 
incelemelerde bulundu.

Sayın Hakan KAFKAS Mardin 
Büyükşehir Belediyesi MARSKİ 
Genel Müdür Vekili ve 
beraberindekilerle birlikte yapımı 
devam eden Sultan KÖSEN 
Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyemiz Başkan Vekili/İlçe 
Kaymakamımız Sayın Hakan 
KAFKAS yapımı devam eden 
Derik Devlet Hastanesi Ek 
Hizmet Binasında incelemelerde 
bulunup hastalarımızı ziyaret etti.

Sayın Hakan KAFKAS ve Mardin 
Büyükşehir Belediyesi MARSKİ 
Genel Müdür Vekili ile beraber 
merkez Kale Mahallesinde Kuran 
Kursu yapılan alanda 
incelemelerde bulundu.

iLÇEDEKi iNCELEMELERiMiZ SÜRÜYOR

S
ayın Hakan KAFKAS kırsal 
Yazıcık Mah. ve kırsal 
Kanatlı Mah. arasında 

tamamlanan asfalt çalışmasını 
yerinde inceleyerek 
hemşehrilerimizle bir araya geldi.

Belediyemiz Başkan Vekili/İlçe 
Kaymakamımız Sayın Hakan 
KAFKAS kırsal Yazıcık 
Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 
taziye evinde incelemelerde 
bulundu.

B
elediyemiz Başkan 
Vekili/İlçe Kaymakamımız 
Sayın Hakan KAFKAS 

merkez Bahçelievler Mahallesinde 
yapımı devam eden asfalt 
çalışmasını yerinde inceledi.

Sayın Hakan KAFKAS kardeş 
Belediyemiz Başakşehir 
Belediyesi'nden gelen heyetle 
beraber Derik ilçemizde yolların 
sağlıklaştırılması için 
incelemelerde bulundu.

DERE YATAĞI TEMİZLİĞİ
Kale, Söğütözü, Bahçelievler 
Tepebağ, Zeytinpınar 
Mahallelerde kuru dere 
yataklarında temizlik 
çalışması aylık rutin olarak 
yapılmaktadır.

19 KM DERİK ÜÇ YOL 
TEMİZLİĞİ: 
Temizlik personeli tarafından 
haftanın iki günü derİi üç yol 
temizliği rutin olarak 
yapılmaktadır.

ÇÖP DEPOLAMA SAHASI 
19 Dönümlük eski çöp depola-
ma alanın 2/3'ü kırmızı toprakla 
kamufle edilerek Belediyemiz ve 
Mazıdağı Orman İşletme Şefliği 
ortak çalışmaları ile ağaç fidanı 
dikilerek vahşi depolama alanı 
ıslahı sağlanmıştır.

YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ

OTOPARK YAPIMI:
ale Mahallesinde 80 

Karaç kapasiteli 
132.000,00 TL bütçe 

ile otopark yapım çalışması 
başlatıldı.

ELEKTRİK KABLOLARIN 
YER ALTINA ALINMASI: 
Eskimiş, yıpranmış, elektrik 
kesintilerine sebebiyet veren, 
görüntü kirliliği yaratan, elektrik 
direkleri kaldırılarak kablolar 
yer altına döşenmektedir.
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İ
çişleri Bakanlığınca Kanun Hükmün-
de Kararname gereği Derik Belediye 
Başkan Vekili olarak görevlendirilen 

Kaymakamımız Sayın Muhammet Fatih 
Safitürk'ün PKK'lı teröristlerce şehit 
edildiği ilçede gönüllü olarak göreve 
başlayan Kaymakamımız ve Belediye 
Başkan Vekilimiz Hakan Kafkas, bir 
yandan şehit kaymakamdan geriye ka-
lan projeleri diğer yandan da hazırladık-
ları yeni projeleri birbiri ardına hayata 
geçiriyor.
 
"Buraya devletin sıcak ve samimi 
yüzünü göstermeye geldik”
 Belediye Başkan Vekilimiz 
Sayın Kafkas, yaptığı açıklamada, hain 
saldırıda şehit olan kaymakam 
Safitürk'ü rahmet, minnet ve şükranla 
andıklarını söyledi.
 Safitürk'ün ilçede görev yaptığı 
süreçte çok ciddi çalışmalara imza 
attığına dikkati çeken Sayın Kafkas, "2 
ayda yaklaşık 35 km’lik sıcak asfalt 
çalışması yapılmıştı. 2 çocuk parkının 
yapımına başlanmıştı. Birçok alanda 
çalışmalar başlatılmıştı. Buraya 
kaymakam ağabeyimizin projelerini en 
güzel şekilde yerine getirip, devletin 
sıcak ve samimi yüzünü göstermeye 
geldik. İlk etapta belediyede bir 
yapılanmaya gitmek zorunda kaldık. İşi 
ehline vermeye çalıştık. Allah'a şükürler 
olsun hem belediyede hem kaymakam-
lıkta oluşumumuzu tamamladık. Güzel 
bir sistem kurduk. İşçi artışı da yaptık. 
Normalde 59 personelimiz vardı. Şu an 
75 personelimiz var. Önümüzdeki 
günlerde bu sayı 95'i bulacak. İş 
yoğunluğu arttıkça personelimizi de 
niteliklerine göre artırıyoruz."dedi.

"Kırsal mahallelerden çöp toplamaya 
başladık”
 İlçedeki hafriyat ile 100'den fazla 
metruk binanın temizlendiğini, 100 met-
ruk binada daha bu çalışmanın yapıla-
cağını ifade eden Sayın Kafkas, çöp-
lerin düzenli şekilde toplandığını belirtti.
 Çöp alanı ve hafriyat alanı oluş-
turduklarına işaret eden Sayın Kafkas, 
Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları çöp 
aktarma istasyonunun önümüzdeki 
günlerde faaliyete geçeceğini aktardı.

220 kilometre yol
 Sayın Kafkas, ilçede çok ciddi 
yol sorunu yaşandığına dikkati çekerek, 
var olan yolların da kötü veya vasat 
duruma geldiğini anlattı.
 600 kilometrelik yol ağının üçte 
ikisinin yeniden yapılmasını hedefledik-
lerini vurgulayan Sayın Kafkas, bu doğ-
rultuda Büyükşehir Belediyesi ve Kara-
yolları Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla 
yaklaşık 220 km yol yaptıklarını dile 
getirdi. Yol yapım çalışmalarının devam 
ettiğini vurgulayan Kafkas, gelecek yıl 
bu zamanlarda ilçenin üçte ikisinden 
fazla yolu sıcak asfalt yapacaklarını, bu 
konuda güzel ve büyük hedefler 
belirlediklerini anlattı.
 İlçede çok ciddi içme suyu 
sorunu olduğunu, çözümü için acil 
adımların atıldığını ifade eden Sayın 
Kafkas, su şebekelerinin yenilendiğini, 
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 

yeni bir su artıma 
tesisinin yapımına 
başlandığını söyledi.

51 parktan 41'i 
tamamlandı
 Sosyal projelere de 
büyük önem veren Kafkas, 
çocuk parkları, mesire alanla-
rı ve çeşitli sosyal alanların 
yapımına başladıklarını 
kaydetti. Bu yıl 51 çocuk parkı 
yapmayı hedeflediklerini, 
bunlardan 41'inin tamamlandığını 
belirten Sayın Kafkas, 10 parkın 
yapımının sürdüğünü ifade etti.
 10 taziye evinin bitirildiğini, 
önümüzdeki günlerde bu rakamı 
20'ye çıkarmayı planladıklarını 
anlatan Kafkas, bir bu kadar 
taziye evini de Büyükşehir 
Belediyesinin yapacağını ümit 
ettiklerini dile getirdi.
 Sayın Kafkas, kırsal ma-
hallelerde kanalizasyon ve alt 
yapı çalışması biten mahallerde 
110 bin metrekare parke taşı-
nın döşenmesinin hedeflendi-
ğini, şimdiye kadar 75 bin 
metrekare parke taşı çalış-
ması yapıldığını bildirdi.
 Eğitime yönelik çok 
ciddi yatırımların yapıldı-
ğına işaret eden Sayın 
Kafkas, 21 köy okulu-
nun onarımının yapıl-
dığını, 25 okulun 
bahçesinde spor 
alanları oluşturuldu-
ğunu, oyun grup-
ları kurulduğunu, 
bahçelerinin 
düzenlendiğini, 
ilçe genelinde 
35 bin dolayın-
da öğrenciye 
mont ve bot 
gibi kışlık 
giysi yardımı 
yapıldığını 
aktardı.
 Öğ-
rencilerin 
yaz spor 
kursları ve 
yüzme ha-
vuzları ile 
buluşturul-
duğunu, 
binden faz-
la öğrenciyi 

farklı illere geziye gön-
derdiklerini, başarılı 

öğrencilere tablet bil-
gisayar dağıtıldığını 
ifade eden Sayın 
Kafkas, eğitime 
ciddi katkılar 
sunmak istedik-
lerini anlattı. 
Sayın Kafkas, 
çocuk ve genç-
lere yapılacak 
yatırımların ö-
neminin far-
kında oldukla-
rını vurguladı.

Kadınlara 
Özel Projeler
 Kafkas, 
kadınların da 
ihmal edilme-
diğini, oluştu-
rulan kadın 
merkezinde 
binden fazla 
kadına çeşitli 
eğitim imkanı 
sağlandığını, ge-
zi fırsatı sunuldu-

ğunu bildirdi. Kaf-
kas ihtiyaç sahibi 

ailelere yardımlar 
yapıldığını, kişisel 

bakım hizmeti sunul-
duğunu, her zaman 

vatandaşların arasında 
ve onların yanında ol-

maya gayret ettiklerini 
aktardı.

 Sayın Kafkas, ilçenin 
elektrik sorununun çözümü 
için yetkililerle görüşmeler 
yapıldığını, ilçenin elektrik 
altyapısının tamamının de-
ğiştirileceğini ve yenilenece-
ğini vurgulayarak, zor ama 
önemli bir sorunun çözüle-
ceğini kaydetti.

İstihdam sağlayan projeler
 İşsizliğin önüne geçmek, 
ilçe ekonomisine katkı sunmak 
için de çalışmalar yaptıklarını 
anlatan Sayın Kafkas, bu doğrul-
tuda ekonomik kalkınma planı 
hazırladıklarını söyledi.
 Sayın Kafkas, şöyle konuştu: 
 "İlk etapta rahmetli kaymakamı-
mızın vasiyeti olan zeytini 
kalkındırmak istedik. 10 örnek 

zeytin bahçesi oluşturduk. Çiftçilerimize 
anahtar teslimi zeytin bahçeleri verdik. 
Önümüzdeki yıl 20 tane daha örnek 
bahçe yapacağız. Diğer bahçelerin su-
lamaları için altyapı ve üstyapı çalışma-
ları yapıldı. Yılda 50 bin fidan yetiştirme 
kapasiteli Derik Halhal Zeytini Fidan 
Yetiştirme Merkezi ile yıllık 20 bin ton 
kapasiteli zeytin ve zeytinyağı üretme 
ünitesi oluşturacağız. Projemiz hazır 
önümüzdeki günlerde ihale edilecek. 
Burada da yaklaşık 15 kişi çalışacak. 
GAP Projesi tamamlanınca bölgemizin 
tamamı sulanabilir hale gelecek. Fidan 
yetiştirme merkezine ihtiyaç olacak. 
Fidan satıp belediyeye katkı sunmak ve 
burada da 15 kişiye iş imkanı sunmayı 
planlıyoruz. Zeytin ve zeytin yağı 
üretme ünitesinin ihalesi yapıldı."
 Mardin'in hayvan varlığı en 
yüksek ilçesinin Derik olduğunu ancak 
ilçede hayvancılıkla ilgili hiçbir tesisin 
bulunmadığını belirten Sayın Kafkas, 
ilçede çok güzel bir hayvan pazarı 
yapılacağını, burada da 10 kişinin 
istihdam edileceğini aktardı.
 Sayın Kafkas, vatandaşların 
talebi doğrultusunda bölgenin 
kalkınması ve istihdama katkı sunması 
için yaklaşık 20 iş yeri kapasiteli bir 
hububat merkezinin oluşturulacağını, 
bu merkezde de 50 kişinin istihdam 
edilmesinin planlandığını söyledi.

"İlçemize yakışır güzel mekanlar 
oluşturmayı planlıyoruz”
 Sayın Kafkas, "İlçemizin sadece 
tabelası var. İlçe olmasını gerektirecek 
herhangi bir unsurumuz yok. Belediye-
ye ait bir bina var. O da 1984 yılında 
ihtilalden sonra atanan kaymakamın 
yaptığı bir bina. Biz belediye ile ilgili 
unsurları tamamlamaya çalışıyoruz. 
Dolayısıyla işimiz uzun."diye konuştu.
 İlçeye bir meydan kazandıra-
caklarını, yeni bir belediye binası 
yapacaklarını bildiren Sayın Kaf-kas, 
ilçede sosyal anlamda vatandaşların 
vakit geçireceği bir mekan 
bulunmadığını belirtti.
 Sayın Kafkas, ilçede sokak sağ-
lıklaştırması yapılacağını, vatandaşların 
daha huzurlu gezeceği çok güzel me-
kanlar oluşturulacağını müjdeleyerek, 
"İlçemize yakışır çok güzel mekanlar 
oluşturmayı planlıyoruz." dedi.
 Araç sayısını 22'den 36'ya 
çıkardıklarını, belediye binasına ek 
olarak Fen İşleri Destek Hizmet Birimi 
oluşturduklarını ifade eden Kafkas, yeni 
belediye garajı oluşturacaklarını, araç 
takip sistemi ile yakıt sarfiyatı da 
yapacaklarını söyledi.

"Belediyemizin bütçesini hizmete 
kullandık”
 Belediye kaynaklarını vatanda-
şın hizmetine sunduklarını anlatan 
Sayın Kafkas, "Belediyemizin bütçesini, 
vatandaşımızın hakkını vatandaşa 
hizmet yaparak kullandık. Yaklaşık 25 
milyon lira paranın tamamını vatandaşa 
aktardık. Önümüzdeki yıl Derik terörle 
değil, zeytin, turizm ve insanların güzel-
liğiyle ön planda olacak. Tek amacımız 
burada insanların hak ettiği şekilde 
yaşamasını sağlamak." diye konuştu.

Siz is edin z
         Bir yandan şehit kaymakamdan geriye kalan projeleri 
diğer yandan da yeni hazırlanan projeleri birbiri ardına 
hayata geçiren Sayın Kafkas, ilçeye en iyi hizmeti sunmak 
için gayret gösteriyor.
         İlçemizde park ve sosyal yaşam alanları oluşturuluyor, 
eğitim desteği sağlanıyor, projesi hazırlanan istihdamı 
artıracak ekonomik yatırımların vatandaşla buluşturulması 
hedefleniyor. Kesintisiz sürdürülen temizlik, yol, içme suyu, 
altyapı ve üstyapı gibi rutin hizmetler, merkezin yanı sıra 
kırsaldaki köylere dahi ulaştırılıyor. 
        Derik'in ihyasına yönelik belediye hizmetlerimiz, 
terörün acısını derinden yaşayan ilçede yüz güldürüyor.

Biz Yaptık!

Parklar

Temiz Çevre

Asfalt Yollar

Taziye Evleri

İş imkanları

Kadın ve Gençlik Projeleri

Toplanan Çöpler

Spor Sahaları

Sağlıklı mahalleler

Huzur ve Güven

t i

Kadın Gelişim Merkezi 

206 km asfalt

Köylere 25 spor sahası

Hububat Merkezi Toplanan Çöpler

5 adet yeni park

Hayvan Pazarı 

Toplanan Çöpler

10 adet Taziye Evi

31 adet oyun parkı
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Belediyemizin bütçesini 
hizmetlere kullandık



15 TEMMUZ DEMOKRASI 
ŞEHİTLERİ PARKI:
 Tepebağ Mahallesi Arap 
Hasan Mevkiinde Mardin Bü-
yükşehir Belediyesinin katkıla-
rıyla, 4 dönümlük alan  üzerin-
de yapılacak park için belediye-
miz iş makineleriyle zemin 
çalışmaları yürütülmektedir. bu 
çalışma sonunda ilçemiz 
merkez yerinde dinlenip vakit 
geçirebilecekleri mesire alanına 
sahip olacaklardır.

KARDEŞ PARKI
 Payas Belediyesinin 
katkıları ile Cevizpınar 
Mahallesinde yapılan 600,00 
m² alan üzerinde Kardeşlik 
Parkın zemin çalışmaları 
aralıksız sürdürülmektedir.
 Parkın yapımında 
katkılarından dolayı Payaz 
Belediyesine sonsuz 
teşekkürlerimizi sunar,  yapım 
çalışmaları tüm hızla devam 
ediyor.

ERZİNCAN CAN KARDEŞ 
PARKI
 ilçemiz merkez 
Bahçelievler mahallesinde 
bulunan 1.350,00 m² 
yüzölçümlü alana Erzincan 
Belediyesi katkıları ve 
Belediyemiz imkanı ile ortak 
olarak can kardeş parkı 
yapılarak Derikli 
vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulacaktır. 

PARK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

SULTAN KÖSEN PARKI
 Kale Mahallesinde 
Yıllarca atıl durumda bekletilen 
ve yeni yüzüne kavuşmak 
üzere Belediyemiz imkânları ile 
430 bin TL ile ihale edilerek 
onarım işlemlerine başlanan 
park 4600 m2 yüz ölçümü ile 
yakın zamanda onarım 
işlemleri bitirilerek yeni yüzü ile 
vatandaşlarımızın kullanıma 
açılması planlanmaktadır.

MUHAMMET FATİH 
SAFİTÜRK PARKI
 Kale Mahallesinde bulu-
nan yaklaşık 1.500 m² yüzöl-
çümlü alanda kurulan parkın 
adına yakışır bir şekilde daha 
güzel ve renkli görünmesi adı-
na gerekli çalışmalar başlatı-
larak duvarına Mardin kalesi ve 
tarihi yapılarını ele alan resmin 
boyama çalışmaları başlatıldı. 
bu çalışma parkın daha renkli 
görünmesi sağlandı. 

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI VE KIŞLIK ÇİÇEK EKİMİ: 
Park bahçe, resmi kurum ve okullarda “Derik Yeşilleniyor” 
projesi kapsamında ağaç fidan ekimi kışlık çiçek ekimi lale 
soğanı ekimi yapılmaktadır. SU ARITMA TESİSİ

öğütözü Mahallesinde bulunan 

Smülkiyeti maliye hazinesine ait 
181  parsel nolu 560,00 m²  alan 

üzerinde  Mardin Büyükşehir Belediyesi 
ve iller bankası desteği ile su arıtma 
tesisi yapım çalışmaları başlatıldı. 
 Su arıtma tesisi sayesinde va-
tandaşlarımız hak ettiği insan sağlığına 
uygun bir şekilde tüm merkez mahalle-
lerimize ulaşabilecek kapasitede olan 
arıtma tesisi saniyede 100 Lt su 
arıtacak. Ayrıca  200 tonluk su deposu 
ile su ihtiyacı sağlanacaktır. 15 Nisan 
2017 tarihinde yapımı başlanan arıtma 
tesisi 2.830.000 TL bütçe ile 15 Nisan 
2018 tarihinde hizmete açılacaktır.

BELEDİYE GARAJI YAPIMI
         Derik İlçemize bağlı Tepebağ 
Mahallesinde bulunan 4 dönüm 
belediyemize ait alan üzerinde olan 
eski belediye garajın işlevsiz eski ve 
güvenli olmadığı için toplamda 36 adet 
olan araçlarımızı daha güvende 
muhafaza etmek için  modern bir 
şekilde garaj yapımı inşaatına 
başlatılmıştır. 
  820.000,00 TL’ye mal olacak 
yeni yapı ile birlikte gerek şehir 
merkezinin görüntüsünü güzelleştire-
cek gerekse de belediyemize ait araç-
larımız güven ortamında muhafaza 
edilmesi sağlanacaktır. İnşaat 
çalışmaları devam etmektedir.

KADIN KÜLTÜR MERKEZİNDE PARKE DÖŞEME VE PEYZAJ 
ÇALIŞMASI AYRICA OYUN GRUBU KURULMASI: 
Kadın kültür merkezi bahçesinin topraklı olması nedeniyle 
yaklaşık 3000 m2 parke döşenmiştir. 28.500 TL maliyet ile Kadın 
Kültür Merkezimizde eğitim alacak olan kursiyerlerimiz için zaman 
geçirebilecekleri oturma alanları yeşil alanlar, Çocuklarının 
sıkılmadan zaman geçirebileceği oyun alanları park oluşturarak 
'Ben kursta iken çocuğum nerde 'kaygısını ortadan kaldırarak 
kursiyerlerimiz daha verimli eğitim almaları hedeflenmiştir. 

SAVCILIK LOJMANI PEYZAJ ÇALIŞMASI
erik Adliye Binası mevcut haliyle ihtiyaca 

Dcevap veremediğinden Kurum olarak 
yeni hizmet binası inşa edilene kadar 

konum ve fiziki özellikleri daha uygun olan bir 
binaya geçilmiştir. 
 Yeni binada onarım ve tadilat işlerine 
ihtiyaç olmuş ve Adliye Binasından 
Belediyemize gelen taleplere elimizdeki 
imkanlar dahilinde gerekli çalışmalar yapıldı. 
 Adliye deposu olarak kullanılacak olan 
iki adet konteynırın zemin tesfiyesi yapılarak 
kilitli parke taşı döşemesi ile çevre düzenlemesi 
yapıldı. Adliye binası girişine konumlanacak 
olan güvenlik kulübesi için 20 m2 lik 50 cm 
yüksekliğinde radye temel yapıldı. 

KURUMLARDA PEYZAJ ÇALIŞMASI

HASTANE BAHÇESİNDE PEYZAJ ÇALIŞMASI 
VE OYUN GRUBU
             Devlet Hastanesi bahçesinde belediye-
miz imkanlarıyla peyzaj çalışması ve oyun 
grubunun kurulması ile hastane bahçesinde 
hasta yakınları vakit geçirebilecekleri 
dinlenebilecekleri alan oluştururken çocuklar ise 
eğlenerek vakit geçirmeleri sağlandı. ilçemize 
hayırlı olmasını dileriz.

          Merkezi bir konumda 
olmasına rağmen atıl durumda olan 
öğretmenevi bahçesinde Derik'e 
sosyal ortam kazandırmak adına 
peyzaj düzenlemesi yapıp öğret-
menlerimiz ve vatandaşlarımızın 
yeşil bir ortamda zaman geçirmeleri 
sağlandı

ÖĞRETMENEVİ PEYZAJ ÇALIŞMASI
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KÖPRÜ ONARIMI KALDIRIM YAPIMI VE 
İSTİNAT DUVARININ ÖRÜLMESİ

eytinpınar mahallesinde mevcut 

Zköprülerin yıllardır kullanılıp herhangi bir 
bakım veya onarım yapılmadığından 

dolayı trafik açısından tehlike arz edecek hale 
gelmiştir. Olası kazaları engellemek adına 
Belediye olarak köprü ve kaldırım onarımı 
yapılıp dere yatağındaki köprülerin yaklaşık 
olarak 45 metre güvenlik duvarları örüldü.

ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

SİN TÜRBESİ BAHÇE ZEMİN, PARK ve 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ

erinsu Mahallesinde bulunan bölgenin 

Dkutsal mekanı olarak tanınan ziyaret 
akınına sahip sin türbesi bahçe zemi-

ninde parke taşı döşenerek belediye ekipleri 
tarafından  titiz bir parke taşı döşeme çalışma-
sı sergilendi ayrıca bahçe duvarının olmayışı 
ile çevre düzenlemesi sağlanarak çevre duvarı  
inşaatına başlandı. çevre duvarına sıva işlem-
leri yapıldıktan sonra çevre duvarı boyandı. 
Bu sebeple sin türbesi yıllar sonra hak ettiği 
değeri almış oldu ayrıca çocukları unutmayıp 
oyun grubu kurulumu da gerçekleşti bu sebep-
le ilçe sakini memnuniyetini dile getirdiler. 

DUVAR ÖRÜMÜ ve YOL ONARIMI
Zeytinpınar Mahallesinde tehlike unsuru oluş-
turan yerlerde gerekli tedbirler almak amaçlı 
onarım çalışmaları yürütülmektedir. Bu neden-
le 100 metre uzunluğunda oluşacak toprak 
kaymasına yönelik duvar örümü gerçekleş-
mektedir. Çalışma sonrası topraklı yola dolgu 
malzemesi onarım çalışması yapıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİD YOL ONARIMI
Küçükpınar Mahallesinde bulunan 15 Temmuz 
Şehid yolun ulaşımı güç olduğundan yol 
onarım çalışması gerçekleşti.

erik merkez ve kırsal mahallelerde 

Dçöküntü ve aşınmış  yolları tespit 
ederek talebimiz doğrultusunda hem 

Karayolları hem de Büyükşehir tarafından 
verilen destek ile yama çalışması 
gerçekleşti.

YOLLARA YAMA ÇALIŞMASI

rafik kurallarını etkin bir hale getirmek 

Tilçe merkezindeki trafiği daha güvenilir 
hale getirmek adına Emniyet Amirliği 

trafik birimi yetkili çalışanları ile birlikte ilçe 
merkezine uygun noktalara kasis ve delinatör 
(duba) yerleştirme çalışması yapılmıştır. 

KASİS VE DUBALAR

SPOR SALONU TADILATI:
ençlik spor il müdürlüğü 

Gbünyesinde bulunan spor salonu 
boyama ve tadılat çalışmaları ile 

sporcularımıza daha hijyen ortam 
sağlandı.

ÇAMURLU SOKAKLARINDA PARKE 
DÖŞEME ÇALIŞMASI:

ale Mahallesi ile başlatılan çalışma 

Kile tüm çamurlu ulaşımı zor yerlerde 
yazın tozdan kışın çamurdan 

korunmak için parke döşeme çalışmaları 

YAĞAN YAĞMUR SONRASI EVLERE 
SU BASMASI NEDENİ İLE YAŞANAN 
MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ:

lçe merkezinde evlere su basması ile 

İonarım çalışması yapıldı. oluklar su 
giderleri betonlama çalışmaları 

gerçekleşti.

KARAYOLLARI TARAFINDAN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI

Derik Belediyesi ve Kara-
yolları 9. Bölge Müdürlü-
ğü ile yapılan protokol ile 
ilçemizin Kale mahallesi 
Hastane civarı mevkiinde 
başlayarak Tepebağ Mah 
Arap Hasan mevkiine ka-
dar yaklaşık 5 km uzun-
luğunda 30 metre geniş-
liğinde yayayürüyüş ve 
bisiklet yolu yapılması 
planlanmaktadır. Yapılan 

bulvar çalışması Şehit 
Kaymakam M.Fatih Safi-
türk anısına yapılacak 
olup kendisinin adı verile-
cektir. İlçemizin şık bir 
görünüm kazanması için 
orta refüj çalışması da 
yapılacak olup bulvar 
çalışması ile ilçemizin 
yeşiline yeşil katarak 
çehresini değiştirmek 
hedeflenmektedir.

DERİK MERKEZDE BULVAR ÇALIŞMASI

Karayolları tarafından 
yapılan ihale ile toplamda 
82 km sıcak asfalt çalış-
maları başlatıldı. İlk etap-
ta asfalt öncesi zemin 
çalışmaları başlatıldı.   
     Sıcak asfalt yapılacak 

Mahallelerimiz: Bozok, 
Harmanlı, Konuk, Bo-
yaklı, Ambarlı, Ortaca, 
Adakent, Bayraklı, De-
rik-Üçyol, Taşıt, Böğ-
rek, Dumluca, Çukursu, 
Kuruçay ve Pirinçli

Mardin Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından gerçek-
leşen ihale sonrası 31km’ 
si  sıcak asfalt 114 km'si 
sathi kaplama olmak üze-
re 145 km  asfalt çalışma-
sı ile Derik'in 3'te 1'i as-
faltlanarak ulaşım sorun 
olmaktan çıkarak yol 
sorunu tarihe karışacak. 
 Üçtepe-Aktepe ve 
Ballı arasında 10 km, Y. 
Ilıca-Değirmenli arasında 
5 km, ve Söğütözü Kaya-
lar mezrasında 2 km’lik 
alanda sathi kaplama 

çalışması yapıldı.
 Ayrıca TPAO tara-
fından  375 ton hibe edi-
len asfalt Bucak,Akıncı-
lar,Tahtıderik,Çukur-Tu-
tuklu,Direkli,Sarp Pirinçli, 
Gamir,Hoz ve Erdemli’de 
toplamda 32km sathi kap-
lama çalışmaları,
         Pirinçli, Soğukkuyu, 
Bozbayır arasında 70 Km 
sathi kaplama çalışması, 
         Derinsu, Akıncılar, 
Direkli, Başaran arasında 
da 31 Km sıcak asfalt 
çalışması yapılmıştır.

MBB TARAFINDAN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI

raçların geçişi 

Asırasında çoğu 
zaman trafik te 

sorun haline gelen trafik 
kazalarına sebebiyet 
veren 19 km mesafeli 
Derik-üçyol güzergahı 
Karayolları tarafından yol 

genişletme ve asfalt 
çalışmaları için zemin 
hazırlıkları sürdürülüyor. 
 Tek şerit olan 
güzergah bu sayede çift 
şeritli olması ile trafik 
akışının rahat olunması 
hedeflenmektedir.

DERİK-ÜÇYOL GÜZERGAHI ASFALTLANIYOR

DERİK YOLLARININ ÜÇTE BİRİ  

ASFALTLANIYOR
603 KM YOL AĞINA SAHİP İLÇEMİZİN 

206 KM' Sİ ASFALTLANIYOR
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İLÇEMİZİN YOL AĞI YENİDEN ONARILIYOR

İlçemiz Alibey Mahallesi Dede 
Mezrasında her yıl düzenlenen 
Dede Garkın Türbesi etkinliği 
için belediye olarak gerekli 
zemin çalışmaları gerçekleştiri-
lerek stablize malzeme ile 
ulaşım kolay bir şekilde 
sağlanmasına katkı sağlanıldı. 

Ş.K.M.F.Safitürk anısına düzen-
lenen yamaç paraşütü festivali 
öncesi belediyemiz iş makinele-
riyle yol açıldı ve daha sonra 
stablize malzemeler yola 
döşenerek halkımız için ulaşım 
daha rahat bir şekilde sağlanmış 
oldu. 

Pirinçli Kuruçay, Derinsu, 
Uzunova, Aslantepe'de bulunan 
bağlantı yollarına Mardin 
Büyükşehir  tarafından kurulan 
mobil seyyar kompesör ile 
stabilize malzeme üretilerek 7 
km bağlantı köy yollarına zemin 
çalışmaları yürütüldü.

İlçemiz Bayır Mahallesi Yıldız 
Mezrasında su gölet'in 
patlamasıyla yolun bozulmasına 
sebep olmasından gelen talepler 
doğrultusunda belediyemiz iş 
makineleriyle harekete geçirilip, 
bozuk yol onarıldı ve su giderleri 
içinde borular döşendi. 

Derik İlçemiz Çadırlı 
Mahallesinde gelen talepler 
doğrultusunda köy içinde bozuk 
olan kışın çamura maruz  kalan 
yazın ise yolun tozlu oluşundan 
köy sakinlerine rahatsızlık 
vermesi sebebiyle bozuk yolların 
onarımını üstlenmekteyiz. 

İlçemiz Zeytinpınar 
Mahallesinde Susamlı 
Mezrasında bozuk olan 
yola dolgu malzemesi ile 
zemin çalışmaları 

İlçemiz Beştaş-Yenice 
Mahallesinde bozuk olan 
köy içi yoluna dolgu 
malzemesi ile zemin 
çalışmaları gerçekleşti. 

İlçemiz Ballı Mahallesinde 
bozuk olan köy içi yoluna 
stablize malzemesi ile 
zemin çalışmaları 
gerçekleşti. 

İlçemiz Çukursu 
Mahallesinde bozuk olan 
köy içi yoluna dolgu 
malzemesi ile zemin 
çalışmaları gerçekleşti. 

Göktaş Mahallesinde gelen 
ta-lepler doğrultusunda köy 
içinde ulaşımı zor olan 
yerlere stablize malzeme 
ile onarım gerçekleşti. 

Şerefli mahallesi Direkli 
mezrasında bulunan 
bağlantı olan bozuk yola 
belediyemizin imkanları ile 
yol yapımı gerçekleşti.

Subaşı Mahallesi yol onarı-
mında Mardin Büyükşehir 
Belediyesinin yürüttüğü  
çalışma ile zemin 
çalışmaları yapılmaktadır.

Tepebağ Güvenlik yola dol-
gu malzemesi iş makine-
leriyle zemin sıkıştırma ve 
yolu genişletme çalışmaları 
gerçekleşti.

İlçemiz Tahtıderik-Tutuklu 
Mezrasında bozuk olan 
yola dolgu malzemesi ile 
zemin çalışmaları 
gerçekleşti. 

Akıncılar Mahallesi Köy İçi 
bozuk yola dolgu 
malzemesi ile zemin 
çalışmaları gerçekleştirildi. 

Şerefli  mahallesinin 
ulaşımda yaşadığı 
sıkıntılara çözüm olarak 
köy içi 3 km lik mesafede 
stabilize malzeme ile yol 
onarım çalışmaları 
başlatıldı.

Çukursu Mahallesinin 
ulaşımda yaşadığı 
sıkıntılara çözüm olarak 
köy içi 5 km lik mesafede 
stabilize malzeme ile yol 
onarım çalışmaları 
başlatıldı.

Zeytinpınar/Susamlı Mez-
rasında daha önceden sta-
bilize malzeme ile onarımı-
nı gerçekleştirdiğimiz 7 km 
lik yola  asfaltlama 
çalışmaları gerçekleşiyor.

Meşeli Mahallesinin 
ulaşımda yaşadığı 
sıkıntılara çözüm olarak 
2 km lik mesafede 
stabilize malzeme ile yol 
onarım çalışmaları 
başlatıldı.

Bahçelievler Mah.’nde gü-
venik nedeniyle kapatılan 
trafiğin akışını normale dö-
nüştürmek için stabilize 
malzeme ile yol çalışmaları 
başlatıldı ve asfalt 
malzemesi döküldü.

GAP bölgesinde  çifçileri-
mizin zeytin bahçelerine 
rahat bir şekilde gidebilme-
leri için yol yapıldı.

Subatan Mahallesinin 
ulaşımda yaşadığı 
sıkıntılara çözüm olarak 
köy içi 4 km lik mesafede 
stabilize malzeme ile yol 
onarım çalışmaları 
başlatıldı.

Pirinçli Hoz Mahallesinde 
köy içi 1 km’lik mesafede 
stabilize malzeme ile yol 
onarım çalışmaları 
başlatıldı.

lçemizin köy içi yollarında bugüne kadar 

İherhangi bir zemin çalışması yapılmadığın-
dan köy içi yollarının bakımsız ve ulaşımı 

güç hale gelmesine neden olmuştur.  
 Belediyemizin başlattığı çalışma ile 
toplamda 110.000 m² parke döşenmesi 
hedeflenmektedir. İlk etapta kanalizasyon 
sorunu olmayan 14 kırsal mahalle ve 
mezralarda tespit sonucu ihtiyaç duyulan alan 
üzerinde parke çalışması yapılmaktadır. 

Derik İlçemizde temizlik çalışmaları aralıksız bir 
şekilde titizlikle yürütülüyor. Belediyemiz 
bünyesinde 3 adet yol süpürme, 5 adet çöp 
sıkıştırma aracı,  4 adet traktör ve 2 adet Arazös 
ile temizlik çalışma faaliyetleri yürütülüyor, ayrıca 
cadde ve sokaklarımız temizlik işçileri tarafından 
beden gücü ile  gün boyu yıkanıp 
temizlenmektedir. Daha temiz bir Derik için 
başlatılan çalışmada araç ve personellerimiz ile 
gecede mesai yapılarak 7/24 çalışma 
faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

TEMiZLiK ÇALIŞMALARI 

KiLiTLi PARKE 
TAŞI ÇALIŞMASI

6 Kırsal Mahallede 2 Merkez Mahallede 

4olmak üzere 600.000 ton gübre temizliği  
230.000,00 TL maliyetle yapılmıştır.  

 İlçemizde kırsal mahallelerin geçim kayağı 
çoğunlukla hayvancılık olmasıyla köyde gübrelerin 
hayvan atıklarının birikmesine sebep olmuştur. bu 
nedenle Belediyemizin başlattığı çalışma ile  
yıllardır alınmayan ve yığın haline gelen gübreler 
bütün kırsal mahalle ve mezralarda iş 
makinalarımız ile geniş çaplı çalışma ile gübre 
temizliğine başlatılarak köylüye rahat nefes 
almaları sağlanmıştır.

GÜBRE TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR 
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B
u güne kadar ilçemizin 
kırsal mahallelerinde 
temizlik çalışmasına 

yönelik herhangi bir çalışma 
yapılmadığından belediyemizin 
temizlik çalışmalarına 
gösterdiği hassasiyeti dikkate 
alarak sadece merkez mahalle 
temizliği değil kırsal 
mahallelere de yönelik temizlik 
çalışmaları başlatıldı. İlçe 
Kaymakamı/Belediye Başkan 
Vekili Sayın Hakan KAFKAS 

başlattığı temiz çevre temiz 
DERİK Projesi ile ilk etapta 28 
kırsal mahallede toplamda 227 
çöp konteyner döşenerek 
periyodik olarak çöpler çöp 
sıkıştırma araçları ile 
alınmaktadır.
 İlçede güvenlik 
nedeniyle kaldırılan çöp 
konteynerlerin bakım onarımı 
yapılırken Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
belediyemize hibe edilen ve 

toplamda 227 çöp konteynerler 
Büyükşehir yasası ile mahalle 
statüsü kazanan köylere 
dağıtılıp köylerden çöp 
toplama proje başlatılmıştır. 
Kaymakam Belediye Başkan 
Vekili Sayın Hakan KAFKAS 
'ın talimatıyla ilk etapta toplam 
28 tane köye çöp konteyner 
dağıtılıp buralardan haftada 2 
defa olmak üzere Belediyemiz 
tarafından çöp toplanmaktadır. 

KIRSAL MAHALLELERDEN ÇÖP TOPLAMA

arım ürünlerinin daha iyi koşullarda 

Türetiminin sağlanması, insan sağlığının 
olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi 

için Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile 
Derik ilçemiz merkez ve kırsal mahalle ve 
mezralarda ilaçlama çalışmaları aralıksız bir 
şekilde 7/24 yürütülmektedir. 

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI 
SÜRÜYOR

lçem�z köyler�nde bugüne kadar 

İçocuk park alanlarının yapılma-
mış olması köy çocuklarının oyun 

gruplarına olan hasretler� g�der�lerek 
köy ortamında büyüyen çocukların-
da oyun grupları �le oynayıp daha 
sosyal b�reyler olması adına �lçeye 
bağlı tüm köy merkezler�nde park 
yapılması amaçlanmıştır. Bu kap-
samda Merkez Mahallelerde 10, 
Kırsal Mahallelerde 31 ve Mard�n 
Büyükşeh�r Beled�yes� desteğ� �le 10 
adet olmak üzere toplamda 51 adet 
park ve oyun grubu çocukların 
h�zmet�ne g�r�yor. 
 Beled�ye �mkânları �le 975 
b�n TL İle �hales� yapılan proje 
04.08.2017 tar�h� �t�barı �le 
çalışmalar devam etmekted�r.
 Çocuklar Gülsün projes� 
kapsamında �lk etapta 20 kırsal 
mahallelerde oyun grubu kurularak 
etk�nl�klerden eğlencelerden 
mahrum kalmış çocuklar oyun 
grubu etk�nl�ğ� sayes�nde artık 
yüzler gülmeye başladı. 
Beled�yem�z�n kend� �mkanlarımız 
ve kardeş beled�yeler desteğ� �le 36 
adet park ve oyun grubu, GAP 
Projes� kapsamında 5 adet oyun 
grubu ve Mard�n Büyükşeh�r 
Beled�yes� desteğ� �le 10 adet olmak 
üzere 4 m�lyon 478 b�n TL mal�yetle 
toplamda 51 adet park ve oyun 
grubu yapımı gerçekleşm�ş oldu. 
 Bu sayede Der�k �lçem�z 
parklar şehr� oluyor cümles� �le 
hayata geç�r�lm�ş oldu.

İLÇEMİZE 51 ADET OYUN GRUBU KURULUYOR 25 ADET BASKETBOL VOLEYBOL SAHASI YAPILMASI
portotonun desteklediği kırsal 

Smahallelerde basketbol-
voleybol sahalarının ihalesi 

445.000 TL ile gerçekleştirilerek 
ihalesi tamamlanmış olup iş yeri 
teslimleri ile beraber çalışmalar 
başlamıştır. 
 Kırsal mahallelerimizde 
bulunan okul bahçelerimizde spor 
yapılacak olan alanlarının olmaması 
sebebi ile çok amaçlı olan spor 
sahaları öğrencilerimizin temiz ve 
güvenli bir ortamda spor 
eğitimlerine devam edilmesi 
hedeflenmiştir
        İlçemizde Gençler Gülsün 
Projesi kapsamında ilk etapta 20 
kırsal ve merkez mahallelerde 20 
adet basketbol ve voleybol sahası 
yapımı Spor toto teşkilat başkanlığı 
tarafından yapılan ihale ile okul 
bahçelerinde kurulumu 
gerçekleşmektedir. 
 Bu sayede öğrencilerimiz 
günlük hayatta vakit geçirecekleri 
bir etkinlikleri olmuş oluyor.  
 Derik İlçemizde GAP Projesi 
kapsamında spor toto teşkilat 
başkanlığının çalışmalarına ilave 
olarak yine kırsal mahallede 5 adet 
basketbol ve voleybol sahası 
yapıldı.
  İlçe genelinde GAP ve 
Spor-Toto’nun 550 bin TL maliyetle 
toplamda 25 adet basketbol ve 
voleybol sahası yapımı 
gerçekleşmiş oldu.

ale mahallesi ile 20 adet 

Kçevrenin güvenliğini bo-
zan tehlike saçan insan-

lara rahatsızlık veren metruk 
binaların yıkımı gerçekleştir-
dikten sonra Cevizpınar Mah. 
ile başlatılan çalışma ile 45 
metruk bina yıkımı gerçekleşi-
yor. Toplamda ise 65 metruk 

bina yıkım gerçekleşti.
 Küçükpınar Mah.’nde 
ise görüntü kirliliği oluşturan 
çevreye güvenlik açısından 
tehlike saçan metruk yapılar 
hem iş makineleriyle hem de 
araçların giremediği dar so-
kaklara beden gücü ile 19 adet 
metruk bina yıkımı gerçekleşti. 

İ
lçemizde hastalıklı, yaralı, 
çevreye zarar veren sokak 
hayvanları veteriner hekim 

kontrolünde toplanarak Mar-
din Rehabilitasyon Merkezine 
yollanması sağlanıyor. Bu ça-
lışma sayesinde hem çevreye 
verdiği zarar önlenmesi sağla-
nıp hem de sokak hayvanların 
tedavi görmeleri sağlanıyor.

 Belediyemiz tarafın-
dan 1 Araç ve 3 Personel ile 
kurulan ekip tarafından sakat 
uyuz vb hastalıkları olan özel-
likle başıboş sokak köpekleri 
toplanıp barınma merkezine 
tedavi amaçlı götürülerek Bü-
yükşehir Belediyesinin topla-
ma ekibine takviye yapılmıştır. 
Belediyemiz ekipleri tarafın-

dan toplam 19 hasta köpek 
barınma merkezine götürül-
müş ve tedavileri yapılıp küpe 
takılarak tekrar doğal ortama 
bırakılmıştır.

DAHA GÜVENLİ VE DAHA TEMİZ BİR DERİK İÇİN YIKILDILAR

SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİNE YOLLANIYOR

Diğer mahallelerin metruk bina 
yıkımları da hedeflenmektedir.

M
ardin Büyükşehir Belediyesi ile 
Derik’de yapım çalışmaları 
devam eden çöp aktarma 

istasyonunun çalışmaları hız kesmeden 
aralıksız bir şekilde yürütülmektedir.
 Zeytinpınar Mahallesinde 2 Mil-
yon TL maliyetle 31 dönümlük hazine 
arazisi üzerinde katı atıkları hijyenik bir 
şekilde depolanarak 73 m3 sızıntı  suyu 
hazneli araçlar ile çöpler merkez depola-
ma sahasına nakledilecek bu sayede, 
çöplerde oluşan kirli atık sular yer altına 
sızması  ile bitkilerin zarar görmesi en-

gellendiği gibi daha temiz hava koşuluna 
ilçemiz kavuşacak. yapım tamamlanan 
ve yakında faaliyete geçecek çöp 
aktarma istasyonu sayesinde Derik 
ilçemiz çöp dağlarından kurtulup temiz 
hava sahasına sahip olunacaktır.

erik ilçemizde imar planında 

Dyol olarak ayrılan yerlerin bir 
çoğu fiili olarak yol açılmadığı 

anlaşıldığından bu sebepten dolayı 
yanlış yapılaşmaya sebebiyet 
verdiğinden teknik ekipler tarafından 
başlatılan çalışma ile yapılan 
tespitler ve ölçümler sonucunda 
yolların sınırları tespit edilerek iş 
makineleri tarafından yol açılma 
çalışmaları başlatılmıştır. İlk etapta 
Bahçelievler Mahallesi ile başlatılan 
yol açılma çalışmaları daha sonra 

diğer merkez mahallelerde aynı ça-
lışma devam edilecektir. Bahçelievler 
mahallesinde açılmamış imar yolları 
açılarak stabilize çalışmaları ile yol 
onarımları gerçekleşti. 

AÇILMAMIŞ İMAR YOLLARIN AÇILMASI ÇÖP AKTARMA İSTASYONU
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TAZİYE EVLERİNE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ha-
kan KAFKAS'ın muhtarlarla yaptığı 
toplantılarla kırsal mahallelerde yap-
mış olduğu tespitler sonucu inceleme-
lerde bulunarak yapımı yarıda kalan 
taziye evlerinin eksiklikleri tespit edi-
lerek tamamlanma kararı alındı. Ya-
pılan tespitler sonucu eksik kısımlar 
belirlenip önemli bütçe ayarlanarak 
gerekli yardımlar ve yapımı yarıda 

kalan onarımlar yapılmaktadır.
1- Çukursu Taziye evi
2- Dumluca Seydoş Taziye evi
3- Tepebağ Taziye evi
4- Çukursu Kümeevler Taziye evi
5-Akıncılar Bucak Mezrası
6-Kovanlı Taziye evi çevre duvarı
7-Pirinçli Taziye evi çevre duvarı-çatı 
8-Alibey taziye evine halı döşeme
9-Doğancık Taziye evi çevre duvarı

ALİBEY TAZİYE EVİ: Alibey 
Mahallesinde bulunan Alibey 
taziye evine halı temini 
yapılarak vatandaşların daha 
rahat bir şekilde taziyelerini 
kabul etmelerini sağladı.

KALE CAMİ:Kale merkez 
mahallede bulunan Kale 
camisine halı temini 
yapılarak vatandaşın daha 
rahat bir şekilde ibadet 
etmeleri sağlandı.

BAŞARAN CAMİSİ: Başaran 
Mahallesinde bulunan 
Başaran camisi zeminin 
elverişsiz olması nedeni ile 
zeminine parke taşı döşendi.

ALLI CAMİ: Belediye 

Bolarak Derik İlçemizin 
Ballı Mahallesinde 

bulunan Ballı Camisinde 
boyama çalışmaları 
gerçekleştik.

TAZİYE EVLERİ (10 ADET)
             Kaymakam/belediye Başkan 
vekili Hakan KAFKAS'ın muhtarlala 
yaptığı toplantılarla kırsal mahallelerde 
yapmış olduğu tespitler sonucu  
incelemelerde bulunarak taziye 
evlerinin olmayışıyla köylüler  
taziyelerini ilkel ortamlarda çadırlarda 
kabul etmelerini sonucu yaşadıkları 
soruna çözüm bulma yoluna gidilerek 

yapılan ihale ile biri merkezde olmak 
üzere 1 Milyon 180 bin TL maliyetle 8 
adet 270,00 m² taziye çalışmaları 
başlatıldı.Taziye evlerinin inşaat 
çalışmaları devam etmektedir. 
 Ayrıca GAP idaresi başkanlığı 
tarafından Adak ve Alagöz kırsal 
mahallelerde 158 bin maliyetle 2 adet 
100,00 m² lik prefabrik tarz da taziye 
evleri yapımı çalışmaları başlatılmıştır.

YAPIMI YARIDA KALAN TAZİYE EVLERİNİN ONARIMI

Taziye Evi ve Camilere Yapılan Yardımlar

elediye Başkan vekilimiz Sayın 

BHakan KAFKAS'ın muhtarlarla 
yaptığı toplantıda bire bir muh-

tarların sorunlarını dinleyerek tek tek 
sorunların çözülmesine karşı başlattığı 
girişimlerden bir tanesi de taziye 
evlerinin eksikliklerinin giderilmesidir. 
 Öncelik masa ve sandalye 
ihtiyacı olan merkez ve kırsal mahalle 
ve mezralarda iki ayrı etapta olmak 
üzere toplamda 6.000 sandalye 1650 
masa 40 taziye evine 199.000,00 TL 
bütçe ile dağıtım yapıldı.

MASA VE SANDALYE TEMiNi

Zeytinpınar/Susamlı 
Mezrası okulunda bahçe 
düzenlemesi, parke 
döşenmesi ile zemin 
çalışmaları yapıldı.

Değirmenli İlkokulunda 
bahçe düzenlemesi, 
parke taşları döşenmesi 
ile zemin çalışmaları ve 
okul boyatıldı. 

Derik Kız Meslek ve 
Teknik Lisesinde çevre 
düzenlemesi, parke taşı, 
zemin çalışması ve oyun 
grupları monte edildi. 

M. Akif Ersoy İlkokulun-
da çevre düzenlemesi 
ve bina boyaması için 
gerekli çalışmaları 
yapıldı. 

Adakent İlkokulunda  
çevre duvarı, okulun iç 
ve dış cephesi boyandı 
ile bahçeye oyun grubu 
kuruldu.

Boyaklı Okulunda  
bahçe zemini 
betonlandı.

Böğrek Okuluna çevre 
duvarı yapılarak okulun 
iç ve dış cephe boyama 
çalışması ile daha renkli 
bir okula sahip olundu.  

Sırt İlkokuluna çevre 
duvarı yapılarak, okulun  
dış cephe boyama 
çalışması ile daha renkli 
bir okula sahip olundu.

Atatürk İlkokulunda 
çevre duvarı, korkuluk, 
boya ve peysaj 
çalışması yapılmıştır.

S. Keskin İlkokulunda 
çevre duvar ve korkuluk 
yapıldı. Ayrıca bir engelli 
merdiveni de yapılmıştır.

Üçtepe ilkokulunda  
çevre duvarı, dış cephe 
boyama çalışması ve 
bahçesine de  oyun 
grupları kuruldu.

Pirinçli ilk-orta okulunda 
bahçe düzenlemesi, kilit-
li parke taşı döşenmesi 
ile zemin çalışmaları 
yapılmıştır.

Şerefli İlkokulundan 
gelen talep üzerine 
çevre duvarı inşaatı ve 
giriş kapısı temini 
sağlanmıştır. 

Ş. K. M. F. Safitürk 
Lisesi okul inşaatı 
çalışmalarına çevre 
duvarı, boyama ve 
peyzaj desteği sağlandı. 

Zübeyde Anaokulu 
bahçesinde peyzaj 
çalışması kauçuk zemin 
döşenmesi sağlanmıştır.

Taşıt İlkokulu çevre 
duvarı inşaatı ve giriş 
kapısı  ve oyun grubu 
kurulumu sağlanmıştır.

M. Ayaydın İlkokulu bah-
çesinde gerçekleşecek 
olan sunum ve gösteri 
için sahne yapıldı.

Doğancık İlkokulunda 
dış cephe boyama ve 
çevre duvar inşaatı 
yapılmaktadır.

Başaran İlkokulunda dış 
cephe boyama ve parke 
taşı ile döşeme 
çalışmaları gerçekleşti.

Kovalı İlkokulunun 
bahçesinde parke taşı 
ile döşeme çalışmaları 
gerçekleşti.

Ahmetli İlkokulu dış 
cephe boyama 
çalışması başlatıldı. 
Okulun çevre duvar 
inşaatı yapılmaktadır.

İLÇEMİZDEKİ OKUL ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakan KAFKAS

Kaymakam/Belediye Başkan V. 
M. İ.Fidanoğlu Okulunda 
foseptik çukur ve parke 
döşeme çalışması yapıldı.

Hisaraltı Okulunda Par-
ke Döşemesi çalışması 
yapıldı.

Alibey Dede Mezrasında 
Parke Döşemesi çalış-
ması yapıldı.

Bozbayır İlk Orta Oku-
lunda Parke Döşemesi 
çalışması yapıldı.

Tavşanlı İlk ve Orta Oku-
lunda Parke Döşemesi 
çalışması yapıldı.

Hayırlı İlk ve Orta Oku-
lunda Parke Döşemesi 
çalışması yapıldı.
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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
Musluklardan akan suyun �çmeye 

uygun olmadığı tesp�t ed�lm�ş,  

�nsan sağlığını olumsuz yönde 

etk�leyen şebeke �çme sularının 

tem�zlenmes� adına �çme suyu 

arıtım tes�s�n�n yapım çalışmaları 

başlatılmıştır. Mard�n Büyükşeh�r 

Beled�yes�, İller Bankası A.Ş ve 

Der�k Beled�yes� Başkanlığının �ş 

b�rl�ğ� �le İlçem�z Söğütözü 

Mahalles�nde 181 parsel numaralı 

haz�ne araz�ler�n�n 560.00 

metrekare üzer�nde yapılacaktır. 

İçme suyu arıtma tes�s�nde 

çökeltme havuzu, havalandırma 

havuzu, ızgara ve klor tankları �le 

günlük yaklaşık olarak 200 m3 

tem�z su İlçem�z şebekeler�ne 

ver�lecekt�r. Yapılacak su arıtma 

tes�s� �le 200 tonluk ham su depo 

�le san�yede 100 LT su arıtılacak 

olup �lçem�z�n h�zmet�ne ve �nsan 

sağlığına uygun arıtılmış su 

ulaştırılmış olacaktır.

 Mard�n Büyükşeh�r 

Beled�yes� tarafından projes� 

hazırlanılarak yapım 15.06.2017 

tar�h�nde çalışmalar başlamıştır. 

 Şuanda çalışmaları süren 

tes�s�n 18.04.2018 tar�h�nde 

tamamlanmasıyla beraber �çme 

standartlarına uygun olarak �lçeye 

tem�z su ver�lecekt�r. 

İlçe genel�nde çöpler�n zaman-

sız ve düzens�z toplanması, be-

led�yem�z bünyes�nde çöp araç-

larının yeters�z olması, çöp top-

lama merkezler�n�n olmamasın-

dan dolayı oluşan çöp dağları 

�nsan sağlığını ve çevre düzen�-

n� olumsuz yönde etk�lemekted�r

 İlçem�z�n g�r�ş ve çıkış 

noktalarında hafr�yat ve �nşaat 

firmalarının �nşaat ve kazı çalış-

malarından sonra oluşan moloz 

ve �nşaat atıklarını �lçem�z�n g�r�ş 

ve çıkış noktalarına gel�ş� güzel 

dökmeler� �le çevreye görüntü 

k�rl�l�ğ�ne sebeb�yet vermekted�r.

2. ÇÖP DAĞLARININ OLUŞMASI ve 
HAFRİYAT ALANI

lçe merkez�ne yakın olarak kullanılan çöp depolama alanında 

İb�r�ken çöp; duman, p�s koku vb halk sağlığını tehd�t ett�ğ� soru-

nunu c�dd�yet kazanmıştır. Bu sorunun g�der�lmes� �ç�n öncel�kle 

b�r�ken 16.200 ton çöp yakın �lçe olan Mazıdağı İlçes� Çöp 

Depolama Alanına nakled�lm�şt�r. 6000 ton toprak �le çöp alanı 

ıslah ed�ld�.

İlçem�zde oluşan çöp yığınlarının 

çevreye ve �nsan sağlığına verd�ğ� 

zararları ortadan kaldırmak amacıyla 

Mard�n Büyükşeh�r Beled�yes�, Çevre 

Koruma Da�re Başkanlığı ve Der�k 

Beled�ye Başkanlığı ortak çalışması �le 

çöp depolama alanı yer�ne mülk�yet� 

Mal�ye Haz�nes� olan 31 dönümlük 

haz�ne araz�s� üzer�ne Mal�ye 

Bakanlığının tahs�s� �le yer tesl�m� 

yapılmış, projes� hazırlanmış olup ve 

yapım çalışmaları tamamlanmıştır.

2.1.ÇÖP ISLAHI ÇALIŞMALARI 2.2.KIRSAL MAHALLELERDE 
ÇÖP TOPLAMA ÇALIŞMASI

lçede güvenl�k neden�yle kaldırılan çöp 

İkonteynerler�n bakım onarımı yapılırken 

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından 

beled�yem�ze h�be ed�len ve toplamda 227 çöp 

konteynerler Büyükşeh�r yasası �le mahalle 

statüsü kazanan 28 köye dağıtılıp köylerden 

çöp toplama çalışması 11.9.2017 tar�h�yle 

başlamıştır.

Fen İşler� Müdürlüğümüz tarafından 

İlçem�ze bağlı köylerde yıllardan ber� b�r�ken 

hayvan gübreler� tem�zlenmes� yapılmaktadır. 

Köy �çler�ndek� hayvan gübreler� köylünün 

tarlasına dökülmekte ve doğal gübre olarak 

ek�m dönem�nde daha ver�ml� hasılat 

kaldırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

İlçe g�r�ş ve çıkışlarında rastgele 

yol kenarlarına dökülmüş olan 

moloz, hafr�yat ve toprak atıkları 

görüntü k�rl�l�ğ�ne sebep olduk-

larından Beled�yem�z başkanlığı 

emr�nde kullanılan �ş mak�naları 

�le10.000 ton moloz tem�zlen-

m�şt�r. Bu tür k�rl�l�kler�n b�r daha 

oluşmaması �ç�n hafr�yatçıları 

uyarılmış ve bell� noktalara 

Hafr�yat Dökmek Yasaktır uyarı 

levhaları d�k�lm�şt�r.

2.3. MOLOZ VE HAFRİYATLARIN 
TOPLANMASI Ambalaj atıkları, atık p�ller g�b� ger� dönüşümü 

mümkün olan atıklar konusunda Beled�yem�z 
Fen İşler� Müdürlüğü çalışmalar başlatılmıştır. 
Ambalaj atığı toplanması ayrılması ve ger� 
dönüşümünün sağlanması �ç�n Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından L�sans ver�len 
firma �le Ambalaj Atığı Toplama Ayırma 
Sözleşmes� �mzalanıp Yönet�m planı 
hazırlanarak proje uygulanmıştır.  Mard�n �l 
genel�nde en çok atık p�l toplama 
yarışmasında �lçem�zdek� Der�k Kız Tekn�k 
Meslek L�ses� 3. olup Mard�n Büyükşeh�r 
Beled�yes� Çevre Koruma ve Kontrol Da�res� 
Başkanlığı tarafından ödül almıştır.

2.4. GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ

Sorunlar Ve Çözüm Projelerimiz

2.ÇÖP AKTARMA İSTASYONU ve ÇÖPLE İLGİLİ DİĞER ÇALIŞMALAR

12www.derik.bel.tr & www.derik.gov.tr Derik için çalışıyoruz01-31 Aralık 2017  BÜLTEN



3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLAR
İlçe merkez� ve üç yol arasındak� 
yol kenarlarının güvenl�k açığına 
sebeb�yet vermes�;  merkez yolun 
bozuk, ulaşıma elver�şs�z ve köy 
bağlantı yollarının stab�l�ze olması 
kazalara neden olmaktadır.
 İlçem�z�n g�r�ş bölümünün 
esk� bakımsız olması, kaldırımla-
rın yıkık harabe olması, orta refü-
je yıllardır bakım yapılmayıp ken-
d� hal�nde olması �lçe g�r�ş�n�n ula-
şım anlamında ve görsel anlama-
da �şlevs�z olmasına sebep ol-
muştur.

4. BOZUK VE GÜ-
VENSİZ YOLLAR 

4.YOLLARIN YAPIMI, BAKIM VE 
     ONARIM ÇALIŞMALARI
B�r yerleş�m yer�n�n yaşam kal�tes�n� artıran en öneml� 
öğelerden b�r�s� yol ve ulaşım ağıdır. İlçe merkez� ve üç yol 
arasındak� yol kenarlarının güvenl�k açığına sebeb�yet 
vermes�;  merkez yolun bozuk, ulaşıma elver�şs�z ve köy 
bağlantı yollarının stab�l�ze olması kazalara neden olduğu 
görülmüştür. 
 Bu sorunları düzeltmek amacıyla Karayolları 
Müdürlüğü, Mard�n Büyükşeh�r Beled�yes� ve Der�k 
Beled�yes� �ş b�rl�ğ�yle merkez, kırsal, köy meydanları g�b� 
sahalarda yol çalışmaları başlatılmıştır. 
 Mard�n Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından Der�k'e 
bağlı 15 kırsal mahalle grup yollarında mal�yetle toplam 101 
km sıcak asfalt ve sath� kaplama çalışması yapılması 
hedeflenm�ş, çalışma 24/07/2017 tar�h�nde başlamış olup 
aralıksız devam etmekted�r. 
 Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Der�k'e 
bağlı kırsal mahallelerde toplam 82 km yol sıcak asfaltlama 
çalışması �ç�n mevcut yollar gen�şlet�lerek gerekl� reglaj 
çalışmaları yapıldıktan sonra asfaltlama hedeflenm�şt�r. 
Çalışmalar 25/06/2017 tar�h�nde başlamış olup hız 
kesmeden devam etmekted�r.

2.5. YERALTI ÇÖP KONTEYNER ÇALIŞMALARI
Bölgede yaşanan terör olayları 
sonrası içine bomba konulması gibi 
tehdit oluşturan sebeplerden ötürü 
mevcut çöp konteynerler kaldırılmıştır. 
Çöp konteynerlerin kaldırılmasından 
sonra çöpler rastgele mahalle 
aralarına sokaklara ve caddelere 
atılmıştır. İlçemizin ana caddesinde ve 
sokak aralarında biriken çöpler 
görüntü kirliliğine, kötü kokuya, halkın 
sağlığını tehdit etmeye, sokak 
köpeklerinin çöpleri etrafa dağıtmaya 

ve daha da çirkin görüntüler ortaya 
çıkmasına sebep olmuş ve ciddi bir 
sorun haline gelmiştir. Bütün bu çevre 
sorunlarının giderilmesi için daha 
sağlıklı, daha temiz, daha güvenli ve 
daha modern olan yeraltı çöp 
konteyner sistemine geçiş yapılmıştır. 
Çöp toplama işlerinde kullanılmak 
üzere 21 Adet Yeraltı Çöp Konteyner 
sistemi ilçe merkezi genelinde 
kurulumu/montajı yapılmıştır.

Derik İlçe merkezinde derelerin 

ıslah edilmediği, kanalizasyon 

şebekelerinin derelere aktığı, 

mevcut derelerin koruma altına 

alınmadığı için çevreye zarar 

verdiği, halkımızın sağlığını 

olumsuz yönde etkilediği 

gözlemlenmiştir.

3.DERE YATAKLARI VE 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ İlçemizde kuru derenin bakımsızlığı hem 

insan sağlığına zarar hem de ilçemizin 
kötü görünmesine sebebiyet vermektedir. 
Kale mahallesi Devlet Hastanesi civarı, 
Kale, Zeytinpınar ve Bahçelievler 
mahallesi Eski cezaevi ve Söğütözü 
Mahallesi mevkiine kadar toplamda 
4700m mesafedeki kötü kokan çevreye 
zarar veren kuru derenin Devlet Su İşleri 
102.Şube Müdürlüğünün desteği 
temizlenmesi ve ıslah edilmesi yönünde 
projelerin çizimine başlanmıştır.

3.DERE ISLAH PROJESİ VE DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ

Derik Belediyesi tarafından 
Zeytinpınar Mahallesi Ergebaba 
mevkiinde yamaç paraşütü festivali 
için yaklaşık 5 km'lik yol açma ve 
stabilize malzemeyle yol yapım 
çalışması gerçekleştirilmiştir. 
 Derik Belediyesi tarafından 
Tepebağ Güvenlik yoluna dolgu 
malzemeleriyle zemin sıkıştırma ve 
yol genişletme çalışmaları yapıldı.
 Derik Belediyesi tarafından 

4.1. MERKEZ YOLLARIN YAPIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI
Küçükpınar Mahallesi GAP 
mevkiinde Zeytin bahçelerine giden 
yaklaşık 4 km'lik yolda stabilize 
malzemelerle yol onarım çalışması 
yapılmıştır.
 Derik Belediyesi tarafından 
Bahçelievler mahallesinde 
açılmamış imar yolların yapılan 
ölçümler doğrultusunda tespit 
edilerek belediyemiz iş makineleriyle 
yol açma çalışmaları gerçekleşmiştir.

Köy içi ve meydanlarımızın 
daha temiz ve ulaşımın daha 
rahat sağlanabilmesi amacıyla 
kanalizasyon ve içme suyu alt 
yapısına sahip olan tüm kırsal 
mahallelerimizi tespit edilip o-
narıma ihtiyaç duyan mahal-
lelerde MARSU Derik Şubesi 
ile birlikte onarım çalışmaları 

4.2. KIRSAL MAHALLELERDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMASI
yapılıp kilitli parke taşı döşeme 
çalışmasına karar verilmiştir. 
 9 Kırsal Mahallemiz 
Derik Belediyesi ve 5 Kırsal 
mahallemiz de Kırsal 
Kalkınmaya Destek Projesi  
kapsamında olmak üzere 14 
Kırsal mahallemizde toplamda 
110 bin m2 köy içi kırsal parke 

taşı çalışmaları yapılmaktadır. 
Derik Belediyesi tarafından ile 
ihalesi yapılıp proje uygula-
ması 12.06.2017 tarihi itibarı 
ile başlayan çalışmalar 7 kırsal 
mahallemizde tamamlanmış 
olup Karataş Mahallemizde 
yapım çalışmaları aralıksız 
devam etmektedir.

 GAP kapsamında 
İçişleri Bakanlığı Mardin 
Valiliği Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü katkıları ile Derik 
ilçemize bağlı üç kırsal 
mahallemiz olan Çadırlı, 
Üçtepe, Doğancı Mahalleleri 
ile Söğütözü Kayalar ve Bay-
raklı Değirmenli Mezraların-
da kilitli parke çalışmaları 
başlatılarak en kısa sürede 
bitirilmesi hedeflenecektir.
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Çadırlı Mahallesi; Kırsal Çadırlı Mahallesinde gelen 
talepler doğrultusunda köy içinde bozuk olan kışın 
çamura maruz kalan yazın ise yolun tozlu 
oluşundan köy sakinlerine rahatsızlık vermesi 
sebebiyle bozuk yolların onarımı gerçekleşti. 

Bayır Mahallesi Yıldız Mezrası; Kırsal Bayır 
Mahallesi Yıldız Mezrasında su göletin 
patlamasıyla yolun bozulmasına sebep olmasından 
gelen talepler doğrultusunda belediyemiz iş 
makineleriyle harekete geçirilip, bozuk yol onarıldı 
ve su giderleri içinde borular döşendi. 

Göktaş Mahallesi; Kırsal Göktaş Mahallesinde 
gelen talepler doğrultusunda köy içinde ulaşımı zor 
olan noktalara stabilize malzeme ile yol onarımı 
gerçekleşti. 

Alibey Mahallesi Dede Mezrası; Kırsal Alibey 
Mahallesi Dede Mezrasında her yıl düzenlenen 
Dede Garkın Türbesi etkinliği için belediye olarak 
gerekli zemin çalışmaları gerçekleştirilerek stabilize 
malzeme ile ulaşım kolaylaştırıldı.

Pirinçli Kuruçay, Derinsu, Uzunova, Aslantepe'de; 
bulunan bağlantı yollarına Mardin Büyükşehir 
tarafından kurulan mobil seyyar kompresör ile 
stabilize malzeme üretilerek 7 km bağlantı köy 
yollarına zemin çalışmaları yürütüldü.

Çukursu Mahallesi; Kırsal Çukursu Mahallesinde 
bozuk olan köy içi yoluna dolgu malzemesi ile 
zemin çalışmaları gerçekleşti. 

Ballı Mahallesi; Kırsal Ballı Mahallesinde bozuk 
olan köy içi yoluna stabilize malzemesi ile zemin 
çalışmaları gerçekleşti. 

4.3. KIRSAL YOLLARIN YAPIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI
Beştaş-Yenice Mahallesi; Kırsal Beştaş-Yenice 
Mahallesinde bozuk olan köy içi yoluna dolgu 
malzemesi ile zemin çalışmaları gerçekleşti. 

Zeytinpınar Mahallesi Susamlı Mezrası; Kırsal 
Zeytinpınar Mahallesinde Susamlı Mezrasında 
bozuk olan yola dolgu malzemesi ile zemin 
çalışmaları gerçekleşti. 

Akıncılar Mahallesi; Kırsal Akıncılar Mahallesi Köy 
İçi bozuk yola dolgu malzemesi ile zemin 
çalışmaları gerçekleştirildi. 

Şerefli Mahallesi Tahtıderik-Tutuklu Mezrası; Kırsal 
Tahtıderik-Tutuklu Mezrasında bozuk olan yola 
dolgu malzemesi ile zemin çalışmaları gerçekleşti. 

Şerefli Direkli Mezrası; Kırsal Şerefli mahallesi 
direkli mezrasında bulunan bağlantı olan bozuk 
yola belediyemizin imkânları ile yol yapımı 
gerçekleşti.

Subaşı Mahallesi; Kırsal Subaşı Mahallesi yol 
onarımında Mardin Büyükşehir Belediyesinin 
yürüttüğü çalışma ile zemin çalışmaları 
yapılmaktadır.

Karataş Köyü; Kırsal Karataş mahalle-sinde 
ulaşıma imkan vermeyen yolda Belediyemiz 
imkanlarıyla stabilize malzemeyle gerekli yol 
onarım çalışmaları yapılmıştır.

Ilıca Köyü Değirmenli Mezrası Bağlantı Yolu; Kırsal 
Ilıca Mahallesinin Değirmenli mezrasında olan 
bozuk ve ulaşıma geçit vermeyen bağlantı yolu 
belediyemiz imkânlarıyla ulaşıma açıldı.

4.4. ORTA REFÜJ VE BULVAR ÇALIŞMASI
Derik belediyesi ve Karayolları 9. 
Bölge Müdürlüğü ile yapılan 
protokol ile ilçemizin Kale 
mahallesi Hastane civarı 
mevkiinde başlayarak Tepebağ 
mahallesi Arap Hasan mevkiine 
kadar yaklaşık 5 km uzunluğunda 
30 metre genişliğinde yaya-
yürüyüş ve bisiklet yolu yapılması 
planlanmaktadır.
 Yapılan bulvar çalışması 

Saygıdeğer Merhum Şehit 
Kaymakam Muhammet Fatih 
SAFİTÜRK anısına yapılacak 
olup kendisinin adı verilecektir. 
Ayrıca ilçemizin şık bir görünüm 
kazanması için orta refüj 
çalışması da yapılacak olup 
Bulvar Çalışması ile Derik 
ilçemizin yeşiline yeşil katarak 
çehresini değiştirmek 
hedeflenmektedir.

4.5.İLÇE MERKEZDE YAPILAN YOL BAKIM ÇALIŞMALARI
İlçe merkezinde trafik 
kurallarını daha etkin bir 
hale getirmek ve ilçede 
merkezindeki trafiği daha 
güvenilir hale getirmek 
adına İlçe Emniyet 
Amirliğine bağlı çalışan 
Trafik Birimi yetkili 
çalışanları ile birlikte ilçe 
merkezinde uygun nok-
talara kasis ve delinatör 
(duba) yerleştirme 
çalışması yapılmıştır. 
 Kasis çalışmaları 
12.08.2017 ile 15.08.2017 
tarihleri arasında yapılmış 
olup ilçe merkezinde 
önceden belirlenmiş olan 
Okul, Hastane ve Trafik 
yoğunluğundan dolayı 
kaza ihtimali yüksek olan 
noktalarda 230 metre Hız 
kesici kasis çalışması 
yapılmıştır. 
 Derik İlçe merkez 
meydanında trafik 
yoğunluğundan dolayı 
oluşan sorunlarını aza 
indirgemek adına daha 
önce kuralsız ve nizamsız 
bir şekilde park alanı 
olarak kullanılan meydan 
Belediyemiz imkânları ile 

açık otopark alanı 
yapılmıştır. 
 Derik Zeytinpınar 
Mahallesi Ciger hun 
caddesinde yıpranmış ve 
yer yer çöküntülerin 
meydana gelerek tehlike 
arz etmeden kaldırımlar 
belediyemiz tarafından 
onarılmıştır.
 İlçe merkezinde 
yapılan keşifler sonucu 
yol kotu çok yüksekte 
kalan tüm mahalle 
aralarında olası trafik 
kazalarını engellemek 
adına yol boyu istinat 
duvarları örülmüştür ve 
köprüler onarılmıştır.
  İlçe merkez gene-
linde tıkanan yüzey suyu 
tahliye ızgaraları temiz-
lenip ızgara olmadığı için 
kış aylarında su 
baskınlarına sebep olan 
önemli noktalarda ızgara 
çalışması yapılmıştır.
 İlçe merkezinde 
yıpranmış ve onarıma 
ihtiyaç duyan asfalt 
yollarımız Mardin 
Büyükşehir Kırsal Yol 
Yapım, Bakım ve Onarım 

Daire Başkanlığı 
yardımları yama yapılarak 
onarıldı.
 İlçe merkezinde 
sokak aralarında kalan ve 
ulaşımı olumsuz yönde 
etkileyen toprak yol ve 
caddeler Belediyemiz im-
kânları ile betonlanmıştır.
 İlçe merkezinde 
mesire alanı olarak 
önemli bir sosyal ve 
kültürel paylaşım alanı 
olan Gap Şelale yolunda 
meydana gelen menfez 
çöküntülerine belediyemiz 
imkânları ile müdahale 
edilip gerekli onarım 
çalışmaları yapılmıştır.
 İlçe ekonomi ve 
ticaretinde önemli bir payı 
olan Sanayi Bölgesinin 
yıpranan ve kış aylarında 
su brikintilerinden dolayı 
rahatsızlık veren meydanı 
Mardin Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Yollar 
Yapım, Bakım ve Onarım 
Daire Başkanlığı Biriminin 
desteği ile sathi kaplama 
yapılarak  sanayi  
bölgesinde esnaflarımıza 
kolaylık sağlandı.
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lçe merkezinde dağınık 

İçöp atılması, çöplerin 

zamansız atıldığı  ve 

düzensiz toplandığı tespit 

edilmiştir. 

 Bu durumun 

merkez, bahçe ve 

tarlalarda böceklenme, 

sineklenme gibi sağlığı 

kötü etkileyen sonuçlara 

sebep olduğu 

görülmüştür.

lçemizde kullanılamayacak 

İdurumda olan terk edilmiş 
binalar bulunmaktadır. 

 Bu binalar daha çok 
madde bağımlılarını ve terör 
örgütlerini barındırması 
sebebiyle hem ilçe güvenliğini 
tehdit etmekte hem de ilçemizin 
görünümünü bozmaktadır. 

6. TERKEDİLMİŞ BİNALARIN 
     GÜVENSİZLİĞİ lçe merkezinde kullanıma kapalı ve atıl durumda 

İbulunduğundan dolayı hem görüntü kirliliği oluşturdukları için 
hem de güvenlik nedeniyle terörün barınma, gizlenme gibi 

amaçla kullanılmasının önüne geçmek amacıyla metruk 
yapıların yıkılmasına karar verildi. Bu doğrultuda Encümen 
kararı alınıp metruk yapıların tespiti için ölçüme çıkıldı. 
 İlçedeki 8 mahallenin muhtarları ile iletişime geçilerek 
tespit edilen yapıların sahiplerine ulaşılarak gerekli izinler alınıp 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gerekli yazılarak izin alındı. 
Belediyenin teknik elemanlarınca tespit edilen metruk yapıların 
yıkımına başlandı. Çalışma doğrultusunda merkez 
mahallelerimizden Kale ve Cevizpınar mahallelerinde başlanarak 
toplamda 65 tane metruk yapı yıkıldı. Diğer merkez mahalleler 
olan Zeytinpınar, Dağ, Küçükpınar ve Tepebağ mahallesinde 
bulunan metruk bina/yapıların yıkımı gerçekleştirilecektir. 
 Metruk Bina Onarımları, Belediye olarak 3194 Sayılı 
Kanunun 39. ve 40. Maddelerine istinaden kullanım ömrünü 
tamamlamış ve onarıma elverişli olmayan metruk yapıların 
yıkımını gerçekleştirmek için yaptığımız çalışmalarda zarar 
gören komşu haneler olmuştur. Oluşan hasarı düzeltmek adına 
gerekli 10 hanede onarım çalışmaları yapılmıştır.

6.METRUK BİNALARIN YIKIM VE ONARIMLARI

5. İLÇE TEMİZLİK PROBLEMİ 5. İLÇE CADDE TEMİZLİĞİ, İLAÇLAMA, CAMİLERİN TEMİZLİĞİ 
Tarım ürünlerinin daha iyi koşullarda üretiminin sağlanması, insan 

sağlığının olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi için Mardin 

Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile Derik ilçemiz merkez ve 

kırsal mahalle ve mezralarda ilaçlama çalışmaları aralıksız bir 

şekilde 7/24 yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ibadetlerini 

sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri amacıyla camilerimizin 

temizliğini düzenli olarak yapmaktayız. Belediyemizin temizlik 

ekibi tarafından ilçe genelinde günlük 1 adet yol süpürme aracı, 1 

adet yol sokak cadde yıkama aracı (Arazös), 4 adet sıkıştırmalı 

çöp toplama aracı, 3 adet traktör ve toplam 18 sokak süpürgeci 

personel ile günlük iki vardiya şeklinde ilçe merkezi genelinde 

çöp toplanıp temizlik yapılmaktadır. Derik tarihinde ilk defa 

temizlik çalışmasında çift vardiya sistemine geçilip gece geç 

saatlere kadar temizlik yapılmaktadır.

Taz�ye Ev� olmayan kırsal mahalle-

lerde yaşayan vatandaşlarımızın 

taz�yeler� olması durumunda 

mevs�m şartlarından etk�lend�ğ� ve 

sıkıntı yaşadıkları tesp�t ed�lm�şt�r.

Taz�ye ev� bulunan mahaller�m�zde 

�se malzeme eks�ğ�n�n g�der�lmes� 

ve fiz�k� şartların �y�leşt�r�lmes� 

gerekl�l�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.

7. KIRSAL MAHALLERDE TAZİYE EVİ 

    EKSİKLİĞİ apılan tesp�tler �le b�rçok mahalle ve mezra-         

Ylarda taz�ye evler�n�n olmaması sebeb�yle          

�lçeye bağlı tüm kırsal mahalle( köy) ve �lçe 

merkez�nde taz�ye ev� �nşa ed�lmes� amaçlanmıştır. 

Der�k Beled�yes�n�n �mkânları �le başlangıçta 7 ayrı 

kırsal mahallede, 1 tane merkezde olmak üzere 8 adet 

taz�ye ev� yapılması adına �hales� yapılan proje 16.06.2017 

tar�h� �t�barı �le çalışmalar başlamış olup aralıksız devam 

etmekted�r. GAP Kapsamında da 2 kırsal mahallem�ze 

taz�ye ev�yle beraber 10 taz�ye ev� vatandaşlarımızın 

h�zmet�ne açılacaktır.

7.TAZİYE EVLERİNİN YAPIMI 

Belediye olarak yeni ve 
modern taziye evleri 
yapmanın yanında İlçe 
genelinde mevcut taziye 
evlerinin eksiklerini 
gidermek ve varsa 
onarıma ihtiyaç duyan 

taziye evlerini onarmak 
hedeflenmektedir. Bu 
çalışma kapsamında 
taziye evlerinin eksiklerini 
hızlıca tespit edilip 9 
taziye evimize 3000 
sandalye ve 900 masa 

temin edildi. Bir taziye 
evine de halı verildi
 4 Taziye evinin 
onarımları gerçekleştiril-
miş olup çalışmalarımız 
aralıksız devam 
etmektedir.

7.1.  MEVCUT TAZİYE EVLERİNİN ONARIMI VE EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Belediyemiz Fen İşleri bünyesinde 

bulunan mevcut araçların ve iş 

makinaların yetersizliği model ola-

rak eski olması gibi nedenlerden 

dolayı Belediyemizin hizmetleri 

aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu gibi 

sorunlardan dolayı Belediyemiz 

İstenilen hizmeti vermekte 

zorlanmakta ve çoğu zaman 

yetersiz kalmaktadır. 

İlçe belediyemizin hizmet 

araçlarının daha iyi hizmet 

verebilmesi adına araçlar ve alana 

ihtiyaç vardır. Tepebağ 

mahallesinde bulunan depo 

görünümlü garajın bakımsız 

olduğu ve güvenlik açığı 

bulunduğu tespit edilmiştir.

8. BELEDİYE HİZMET ARAÇLARININ 
     YETERSİZLİĞİNİN HİZMETİ AKSATMASI
     VE BELEDİYE GARAJININ OLMAMASI

8.BELEDİYE ARAÇ VE GARAJ EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ
elediyemizin önemli birimlerinden biri olan 

BDestek Hizmetleri Birimlerinin daha aktif 

çalışabilmesi ve araçlarımızın güvenliğini 

sağlamak amacıyla daha modern bir Garaj Binası 

yapılmasına karar verilmiştir. Derik Belediyesinin 

imkânları ile ihalesi yapılan proje 22.06.2017 tarihi 

itibarı ile çalışmalar başlamış olup aralıksız devam 

etmektedir. 

 Belediyemizin çalışmalarını daha hızlı bir 

şekilde yürütebilmek amacıyla geçmişte 20 tane 

olan araç filomuza Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofi-

si ve Mardin Eski Milletvekilimiz Süleyman Bölün-

mez tarafından hibe yoluyla 12, Derik Belediyesi 

imkanlarıyla da 3 araç alındı. Belediyemizde top-

lamda 35  adet araç (yol süpürme aracı, çöp sıkış-

tırma aracı, silindir, greyder, ekskavatör, cenaze 

aracı) kazandırılarak filomuz iki katına çıkarıldı.
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İnsanların eğlenme, hayal kurma, 

sosyal yaşam g�b� hakları vardır. 

Özell�kle geleceğ�m�z olan 

çocuklarımız �ç�n bu tür �ht�yaçlarını 

g�deb�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 

10.ÇOCUKLARIMIZIN EĞLENCE VE 
SOSYAL ETKİNLİK ALAN EKSİKLİĞİ

10.PARKLARIN YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI
lçe genel�nde daha önce park alanları 

İoluşturulmaması g�b� büyük eks�kl�k tesp�t ed�lm�ş 

olup her mahalleye 1 park projes� �le 

çalışmalarına devam etmekted�r. Terör sebeb� �le 

sokağa çıkmaya korkar hale gelen a�le ve 

çocuklarımızın güven�l�r, eğlencel� vak�t 

geç�reb�lmeler�,  betonarme yapıdan gelen stres ve 

�ş hayatının get�rm�ş olduğu sıkıntıları atab�leceğ� 

mekânlar oluşturulması amacıyla �lçem�zde Der�k 

Beled�yes� ve Kardeş Beled�ye Projes� kapsamında 

Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes�, Hatay-Payas 

Beled�yes�, Erz�ncan Beled�yes� katkılarıyla merkez 

ve kırsal mahalleler�m�zde park ve yeş�l alan yapım, 

onarım ve bakım çalışmaları başlatılmıştır.

İlçem�z Kale Mahalles�nde bulunan park 
1700 m2 alana sah�pt�r. Kardeş Beled�ye 
projes� kapsamında Kocael� Büyükşeh�r 
Beled�yes� desteğ� �le tamamlanarak Şeh�t 
Kaymakam Muhammet Fat�h SAFİTÜRK 
Parkı �sm� �le h�zmete açılmıştır. 

ortamlarına katılma g�b� kötü 

olay ve davranışlara eğ�l�m� 

arttırdığı gözlemlenmekted�r.

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLAR
Okullarımız eğ�t�m yuvalarımızdır. İç 

ve dış fiz�k� şartlarının �y� olması 

çocuklarımızın kal�tel� eğ�t�m alması 

açısından öneml�d�r. İlçe Merkez ve 

özell�kle köy okullarımızın bahçele-

r�n�n, kış aylarında çamurlu olduğu 

okul su ve kanal�zasyonlarında fiz�k� 

sıkıntılar olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

9.KÖY VE MERKEZİ OKULLARIMIZIN 
    FİZİKİ YETERSİZLİĞİ

9. OKULLARIN FİZİKİ ŞARTLARINI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
     VE EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ

ardımımıza �ht�yaç duyan tüm vatandaş ve 

Ykurumlara Der�k Beled�yes� bütçe ve �mkânlarımız 

el verd�ğ� müddetçe elen talep taleplere cevap 

vermeye çalışılmaktadır. İlçe M�ll� Eğ�t�mden gelen 

taleplere de bu �lke doğrultusunda merkez ve kırsal 

mahallelerde onarıma �ht�yacı olan okullarımızda gerekl� 

keş�fler yapılıp çalışmalar başlatılmıştır. Bu proje 

kapsamında okullarımızın bahçeler�nde basketbol-

voleybol sahası ve oyun grubu çalışması yapılmaktadır.

9.1. KIRSAL OKUL BAHÇESİNE BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI YAPIMI
portoto’nun desteklediği 20, GAP Projesi kapsa-

Smında ise 5 olmak üzere toplam 25 kırsal 

mahallede basketbol-voleybol sahalarının ihalesi 

tamamlanmış olup iş yeri teslimleri ile beraber çalışmalar 

başlamıştır. Kırsal mahallelerimizde bulunan okul 

bahçelerimizde spor yapılacak olan alanlarının olmaması 

sebebi ile çok amaçlı olan spor sahaları öğrencilerimizin 

temiz ve güvenli bir ortamda spor eğitimlerine devam 

edilmesi hedeflenmiştir.

9.2. OKULLARIN BAHÇE DÜZENLEMESİ VE FİZİKİ ONARIMLAR
erik ilçe genelinde okula giden ilk, orta ve lise 

Döğrencilerimizin daha güvenli ve sağlıklı bir 

ortamda eğitim görebilmeleri için okullarımızın 

fiziki şartlarını iyileştirmekteyiz. 

 26 okulumuzun bahçe düzenlemesi, bina 

onarımı, zemin çalışması, kilitli parke taşı döşemesi, 

kanalizasyon tadilatı yapılmış olup çalışmalarımız 

devam etmektedir

10.1.İLÇE MERKEZ PARK ÇALIŞMALARI

10.1.1 ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET 
             FATİH SAFİTÜRK PARKI 

Cevizpınar Mahallesinde 2700 m2 alan 
üzerinde Kardeş Belediyeler Projesi kap-
samında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Şehit olan korucumuz Nuri Dinç 
Parkı İsmi verilerek yapımı tamamlanmış 
olup vatandaşlarımızın hizmete açılmıştır. 

10.1.2. ŞEHİT KORUCU NURİ DİNÇ 
            PARKI

Tepebağ Mahallesi 4500 m2 alan üzerinde 
Mardin Büyükşehir Belediyesi projesi 
kapsamında Hatay İli Payas İlçesi Payas 
Belediyesi imkânları ile 01.09.2017 ihalesi 
yapılarak yapımına başlanarak en yakın 
zamanda hizmete açılacaktır.

10.1.3. 15 TEMMUZ DEMOKRASİ 
            ŞEHİTLERİ PARKI

Cevizpınar Mahallesinde 605 m2 alanda  
Kardeş Belediye projesi kapsamında 
Hatay İli Payas İlçesi Payas Belediyesi 
imkânları ile ihalesi yapılarak 24.08.2017 
tarihinde vatandaşlarımızın hizmetine 
açılmıştır.

10.1.4.KARDEŞLİK PARKI
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İlçem�z�n Kale Mahalles�nde bulunan 
park esk� zamanlarda yapılmış olup 
yıllarca atıl durumda beklet�lm�şt�r. 
4600 m2 alandak� park yen� yüzüne 
kavuşturulmak üzere Der�k Beled�yes� 
�mkânları �le �hale ed�lerek 
14.08.2017 tar�h�nde onarım 
çalışmaları başlamış olup 14.11.2017 
tar�h�nde �şlemler� b�t�r�lerek yen� yüzü 
�le vatandaşlarımızın kullanıma 
açılması planlanmaktadır.

10.1.5. SULTAN KÖSEN PARKI 
İlçemizin Cevizpınar Mahallesinde 
bulunan park eski zamanlarda 
yapılmış olup park alanı onarılarak 
yeni yüzüne kavuşturulacaktır. 1200 
m2 lik yüz ölçümüne sahip olan park 
Derik Belediyesi İmkânları İle ihale 
edilerek onarım işlemine 
başlanmıştır. 14.08.2017 tarihinde 
İnşası devam eden park 14.11.2017 
tarihinde vatandaşların hizmetine 
açılması hedeflenmektedir.

10.1.6.AHMET KAYA PARKI
İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde 
bulunan park 1350 m2 lik alana 
sahiptir. Kardeş Belediye projesi 
kapsamında Erzincan Belediyesi 
imkânları ile ihale edilecek olan park 
alanı “Can Kardeş Parkı” İsmi ile 
vatandaşlarımızın hizmetine 
açılacaktır. 

10.1.7.CAN KARDEŞ PARKI

lçemiz köylerinde bugüne kadar çocuk park 

İalanlarının yapılmamış olması köy çocuklarının 
oyun gruplarına olan hasretleri giderilerek köy 

ortamında büyüyen çocuklarında oyun grupları ile 
oynayıp daha sosyal bireyler olması adına ilçeye 
bağlı tüm köy merkezlerinde park yapılması 
amaçlanmıştır. 

İlk etapta 25 kırsal mahallemiz için Derik 
Belediyesinin imkânları İle ihalesi yapılan proje 
04.08.2017 tarihi itibarı ile yapımları başlamış 
olup çalışmalar devam etmektedir.

10.2. KIRSAL MAHALLELERDE 
            PARK ÇALIŞMALARI

10.3. İÇ MEKÂN OYUN PARKI
ocuklarımızın oyun ve eğlence sahalarını genişletip Çyeni yeni oyunlarla ve oyuncaklar ile tanıştırmak 

amacı ile güven ortamında oynayabilecekleri iç 

mekân oyun grubu bulunan salonumuzu 220 m2 üzerine 

Derik Belediyesi tarafından tamamlanmıştır. 

 Bugüne dek modern tarzda oyun ortamı 

göremeyen çocuklarımızı düşünerek onların yüzünü 

güldürebilmek adına iç mekân oyun grubu düzenlenmesi 

gerektiği ihtiyaç olarak belirlenmiş ve çocuklarımızın 

hizmetine açılmıştır.

11.YEŞİL ALAN (MESİRE YERİ) EKSİKLİĞİ 11. MESİRE ALANLARI
lçemizdeki vatandaşlarımızın daha sosyal 

İvakit geçirebilmeleri adına, Belediyemiz 

Doğa Koruma Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde 

Küçük pınar Mahallesinde bulunan bölgenin 

en meşhur alanı olan GAP yerine 300 dönüm 

mesire alanının alanı içerisinde 12 dönüm 

alan üzerinde oturma bankları, kamelyalar, 

yürüyüş yolu bulunan dev proje en kısa 

zamanda hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

er�k halhalı hem damak zevk� 

Dhem de yağ kal�tes� olarak ken-

d�n� kanıtlamış b�r zeyt�nd�r. Der�k 

�lçes�nde nüfusun yarıdan fazlasının geç�-

m�n� sağlayan zeyt�n, hasat dönem�nde 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 

olarak tüket�l�yor. Bu açıdan bakıldığında 

Der�k zeyt�n bahçeler�n�n oldukça bakım-

sız olması ve bahçelere gerekl� önem�n 

ver�lememes�nden dolayı rekolte yıl 

geçt�kçe düşmekted�r.

12.İLKEL YÖNTEMLERLE 
      OLUŞTURULAN
      ZEYTİN BAHÇELERİ

AP Bölge İdares� Başkanlığı, 

GDer�k Kaymakamlığı ve Der�k 

İlçe Gıda, Tarım, Hayvancılık 

Müdürlüğü �şb�rl�ğ�yle Küçükpınar 

mahalles� GAP Mevk��nde �lk etapta %70 

h�be desteğ�yle 50 dönüm üzer�nde 10 

tane kapama zeyt�n bahçes� 

oluşturularak ç�ftç�ler�m�ze tesl�m ed�ld�.

12.1. KAPAMA ZEYTiN 
          BAHÇELERi

“Zeytin Anavatanında şahlanıyor” projesiy-

le bölgemizde çiftçimizin zeytinyağı 

üretiminin sağlanması adına Tepebağ 

Mahallesi Arapgasan mevki 0 ada 1086 

nolu parsel üzerinde 20 tonluk zeytin 

işleme tesisi kurulacaktır. 20 yıl boyunca 

Derik Belediyesi ve Derik İlçe Tarım,Gıda, 

Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 

vatandaşlarımıza kiralanacaktır.

12.2.ZEYTiN iŞLEME
          TESiSi

ardin İl, Gıda, Tarım, 

MHayvancılık Müdürlüğü, Derik 

İlçe Gıda,Tarım, Hayvancılık ve 

Derik Belediyesi işbirliğiyle oluşturulacak 

zeytin fidanı yetiştirme serası çalışmaları 

protokol aşamasında olup en kısa 

zamanda vatandaşlarımızın hizmetine 

sunulacaktır.

12.3. FiDAN YETiŞ-
           TİRME SERASI

12. ZEYTiN BAHÇELERi
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lçe genel�n�n temel geç�m kaynağı 

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

araz�ler�n� sulama problemler� yaşamaktadır. 
Su �ht�yacını 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.

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

Tçeşitlendirilmesi 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. 2018 yılının 
sonunda 1.200.000 hektar arazi su ila buluşacaktır.

13.GAP SULAMA KANALI PROJESİ

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

İkullanılan ürünler�n çalışma-

sı �ç�n genell�kle elektr�kle 

şarttır. Bundan ötürü gün �çe-

r�s�nde oluşab�lecek elektr�k 

kes�nt� ve arızaları günlük �ş-

ler�n, görevler�n ve �ht�yaçları-

mızın aksamasına neden oldu-

ğu gözlenm�şt�r. İlçe genel�nde 

trafo ve elektr�k şebekeler�n�n 

esk� ve yeters�z olması �lçe 

14.ELEKTRİK KESİNTİLERİ 14.TOPRAK ALTI ELEKTRİK KABLOLAMA
ık sık yaşanan elektr�k 

Skes�nt�ler�n� en aza 

�nd�rmek amacıyla DEDAŞ 

İle yapılan görüşmeler net�ces�nde 

�lçem�z�n en büyük mahalles� olan 

Kale Mahalles� p�lot bölge olarak 

elektr�k tes�satları yen�lenerek yer 

altına taşınacak proje �le DEDAŞ 

A.Ş 6 m�lyon TL �le 2017 yılı 

yatırım programına alınmış olup 

en kısa zamanda çalışmaları 

tamamlanacaktır.

lçen�n dağlık olmasından kaynaklı 

İmerkez yerleş�m� dağınık durumdadır. 

Bu sebepten İlçe 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.

15. ŞEHİR İÇİ ULAŞIM SIKINTISI 
Vatandaşlarımızın �lçe merkez�m�zde serv�s araçları 

yeters�zl�ğ�nden dolayı sıkntıyı azalatmak,ulaşımlarını 

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

aracıyla çalışma başlatmıştır. 

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.

15.ŞEHİR İÇİ ULAŞIM AĞI

B�r a�len�n temel� kuran kadınlarımızdır. Kadınlarımız ne kadar mutlu 

ve eğ�t�ml�yse a�le temeller�m�z de o kadar sağlam olur. Ülkem�zde 

her 4 kadın b�r�s� ş�ddete maruz kalıyor. Ülkede 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 

amaçlanmıştır. 

16.KADINLARIMIZIN SOSYAL YAŞAMDAN 
      UZAK KALMASI

16.KADIN YAŞAM MERKEZİ 
ölgem�z�n kadınları bu güne kadar sosyal akt�v�tede yer 

Balmayıp ger� planda tutulmuşlardır. Kadınlarımızın 

toplumdak� önem�n� göz önünde bulundurarak hak ett�kler� 

değer� bulmaları ve kend�ler�n� toplumun b�r b�rey� olarak görmeler� 

amacıyla kadın yaşam merkezler� kuruldu. Merkez�m�zde d�k�ş 

nakış, kuaförlük, el sanatı g�b� kurslar ver�lerek meslek kazandırılıp 

çeş�tl� spor etk�nl�kler� �le hem sosyal hem de ekonom�k anlamda 

güç kazanmalarına olanak sağlanması hedeflenerek kadınlarımı-

zın da toplum �çer�s�nde kend�ler�ne özgüvenle söz sah�b� olunması 

ve toplumun eğ�t�m sev�yes� arttırılması hedeflenm�şt�r.

İnsanların kal�tel� b�r yaşam sürdüreb�lmeler� �ç�n temel bakım ve 
tem�zl�kler�n� düzenl� olarak yapması gerek�r. Bu �ht�yaçlarını g�de-
r�lememes� 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

Sosyal Beled�yec�l�k anlayışıyla çalışan Mard�nmasa/Der�k 

ek�pler� yaşlı, k�mses� olmayan, yatağa bağımlı ve �ş gücü 

olmayan vatandaşlarımıza ev tem�zl�ğ�, k�ş�sel bakım h�zmet� 

yapmaktadır. Bu h�zmetler�n yanı sıra engell�, yaşlı yet�m, dul, 

hacca g�decek vatandaşlarımız ve yen� çocuk sah�b� a�leler�-

m�ze m�safir olup sorunlarını d�nley�p hed�ye götürmekted�rler. 

7 aydır h�zmet veren ek�pler�m�z bugüne kadar yaklaşık 112 

eve 815 ev tem�zl�ğ�,94 k�ş�ye 900'e yakın k�ş�sel bakım 

h�zmet� gerçekleşt�rm�şt�r.

17.MARDİNMASA/DERİK 

genel�nde sık sık elektr�k kes�nt�-

ler�ne sebeb�yet vermekted�r. 

lçe merkezinde 

İdükkânlarda ve 

meydanda karışık bir 

görüntü olduğu, bu 

durumun ilçe estetiğinin 

bozduğu ve çarşıda 

ulaşılabilirliği azalttığı 

gözlemlenmiştir.

18. ÇARŞI DÜZEN-

       SiZLiĞi VE iLÇE 

       GÖRÜNÜMÜ

18 1.  DIŞCEPHE GİYDİRME ÇALIŞMASI
 İlçe merkezinin daha modern, temiz, düzenli görünmesi ve prestijli caddeler oluşturmak 

amacı ile ilçe merkezinde bulunan binalarda cephe giydirme çalışması yapılması 

hedeflenmektedir. İlk etapta Derik Belediye binamızın bulunduğu mevkide başlayacak olan 

çalıma ile Derik ilçemizin meydan niteliğinde alana sahip olarak çarşı merkezinde iş 

yoğunluğu ve alışveriş yapan vatandaşlarımızın merkezde dinlenebileceği güzel manzaralı 

mekânlar oluşturarak huzurlu ortamlar yapılması hedeflenmiştir.

18.2. DİKEY BAHÇE ÇALIŞMASI
Bulvar çalışmasının bir parçası olup dik bir yamaca estetik bir görüntü kazandırılıp ilçe girişi-

nin güzelleşmesi hedeflenmiştir. Dikey bahçe çalışması yaklaşık 200 m alana yapılacak olup 

yürüyüş alanı da eklenerek vatandaşlarımızın dinlenebileceği mekânı sağlayacaktır. Çalışma-

ya ilçenin simgesi haline gelecek olan yapay şelale de oluşturularak vatandaşlarımızın ziyareti 

esnasında Derik’e özgü hatıra fotoğrafı çekebilecekleri bir alan oluşturulacaktır.
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3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLAR

19. ÖĞRENCİLERİMİZİN MATERYAL VE 
        KİŞİSEL İHTİYAÇ EKSİĞİ

19. ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANIYOR
ğrenc�ler�m�z�n Eğ�t�m –Öğret�m 

Ösürec�nde gerekl� olan temel 
�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 İlçe 
Kaymakamı/Beled�ye Başkan Vek�l� Sayın 
Hakan KAFKAS'ın g�r�ş�mler�yle 
�lçem�zdek� 15000 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�.

ğitim her bireyin doğuştan Ekazandığı bir haktır. 
Öğrencilerimizin gelecekleri için 

eğitim ortamı ve şartları önemlidir. 
Herkes Gelişmiş şartlarda, her yönden 
iyileştirilmiş bir ortamda eğitim görmek 
ister. İlçemiz merkez ve kırsal kesimde 
bulunan öğrencilerimiz açısından temel 
ihtiyaç ve öğretim materyalleri açısından 
bazı fırsat eşitsizlikleri görülmüş ve 
bunların giderilmesi gerektiği kararı 
Belediyemizce alınmıştır.

Derik Belediyesi bünyesinde çocuklarımızın 
daha verimli yaz tatili geçirmeleri amacıyla 2 ay 
boyunca spor öğretmenlerimiz tarafından çeşitli 
branşlarda kurslar verildi. Yüzme havuzu 
olmaması sebebiyle Belediyemi imkânlarınca 
standart ölçülerde havuz yapıldı. Açılan Yüzme 
kursuna 400, Futbol kursuna 70, Basketbol 
kursuna 50, Voleybol kursuna 40,Futsal kursuna 
ise 30 öğrenci katıldı. 

19.1. YAZ KURSLARI

M
ardin-Trabzon Kardeşliği 
Proje kapsamında bir grup 
Derikli 40 öğrencimiz ve 

görevli öğretmenlerimizi 3 gün süren 
geziye Trabzon’a gönderildi. 
Trabzonspor maçını izleme fırsatı 
bulan gezi ekibi kültürel, coğrafi ve 
tarihi alanlarda bulundu. Daha 
sonrasında kardeşlik bağının 
güçlenmesi adına bir grup Trabzonlu öğretmen 
ve öğrencilerimizi ilçemizde misafir edildi. 
 Proje kapsamında Trabzonspor Yönetim 
Başkanı, Futbolcularından oluşan heyeti 
ilçemizde misafir edildi.
 Muhammet Fatih SAFİTÜRK 
Anısına Derikli 150 öğrenci ve 
öğretmenlerimizle 5 günlük Ankara-
İstanbul-Sakarya gezi programı 
düzenlendi. Anıtkabir ziyaretiyle 
başlayan gezi İstanbul’da tarihi, 
kültürel alanlarla devam etti. Son 
olarak Şehit Kaymakamımız 
M.Fatih SAFİTÜRK’ün Sakarya’daki 

kabir ziyaretiyle gezi son buldu.
 Şehit Kaymakamımız Muhammet 
Fatih Safitürk'ün anısını yaşatmak için 
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 
başlatılan "Tek Yürek Projesi" 
kapsamında Derikli 80 öğrenci ve 
görevli öğretmenlerimizle Tokat ilimize 
ve ilçelerine sosyal, kültürel ve tarihi 
alanların gezildiği 5 günlük bir program 

düzenlendi.
 Derik Tek Yürek Projesi kapsamında 
Derikli 40 öğrencimiz ve görevli 
öğretmenlerimizle 3 günlük Mersin gezisi 
düzenlendi. Proje Kapsamında Şanlıurfa Valisi 

Sayın Abdullah Erin makamında ziyareti 
edildi.  Derik Tek Yürek projesi 
kapsamında iki grup halinde toplamda 
90 Derikli öğrencimiz öğretmenleriyle 
birlikte kardeş belediyemiz olan 
Hatay/Payas ilçesine 4 günlük geziyle 
misafir oldular. Toplamda bine yakın 
öğrencimiz gezi programlarına 
katılarak  rehabilite edilmiştir.

19.2. ”DERİK TEK YÜREK” PROJESİ

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLARHayvancılık yapan 

vatandaşlarımızın 

pazarlama yapacağı bir 

alanı olmadığı bu 

yüzden Hemşehrilerimi-

zin isteklerine uygun 

hayvanları zor bulduğu 

tespit edilmiştir. Bu 

durumun haksız rekabeti 

arttırdığı ve güvenilir 

yerli ticareti azalttığı 

görülmüştür.

20. HAYVAN TİCARETİ ALANI OLMAMASI 20.CANLI HAYVAN PAZARI
Vatandaşlarımızın daha az maliyetle güvenilir 

alışveriş yapabilmesi amacıyla GAP Bölge 

İdaresi Başkanlığı, Derik Belediyesi, Derik 

Kaymakamlığı işbirliğiyle canlı hayvan pazarı 

protokolü 07.09.2017 tarihinde imzalanmış olup 

en kısa zamanda ihale edilip vatandaşlarımızın 

hizmetine sunulacaktır. 

3.METRUK BİNALAR VE MOLOZLARKasapların hayvan 

kesiminde sterilir bir 

ortama ve 

profesyonel kesim 

malzemelerinde 

sahip olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu 

durumun usulüne 

uygun kesimlerin 

yapılmamasına, 

sağlıksız ortamda et 

tüketimine ve çevre 

kirliliğine sebep 

olduğu gözlenmiştir.

21. HAYVAN KESİM ALANI EKSİKLİĞİ 21.MOBİL SEYYAR MEZBAHANE
Derik İlçemiz Kale Mahallesinde 

Mardin Büyükşehir Belediyesi 

katkılarıyla kurulan mobil 

seyyar mezbahane ile yere 

temassız bir şekilde hijyenik 

ortamda hayvan kesimi 

sağlanarak tahsis edilen 

termokingli araçlarla kasaplara 

etlerin dağıtımı yapılmaktadır. 

Gençlerimizin sosyal faaliyetler düzenleye-
bileceği, etkinliklere katılabileceği bir mer-
kez olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumun 

da zararlı alışkanlıklara ve bağımlılıklara 
yönelmesine sebep olabileceği düşünülmüş 
ve çalışmalar başlatılmıştır.

22. KÜLTÜREL FAALİYETLER İÇİN ALAN EKSİKLİĞİ

oplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere 

Tortam sağlamak her biri kendi başına bir özellik 
taşıyan kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde 

bir araya getirmek bu faaliyetlerin yapılmasında kültür 
merkezleri odak noktasıdır. 
 İlçemizde eğitim, dinlenme ve eğlence gibi 
faaliyetler için kurulacak olan kültür merkezi aynı 
zamanda geçmiş ile ilgili kültür değerlerin gelecek 
nesillere tanıtılması amaçlanıştır. 

22. GENÇLİK KÜLTÜR MERKEZİ

23.İLÇE MERKEZİ TRAFİK PROBLEMİ

Der�k Beled�yes�n�n bütçes� �le hazırlanacak olan ve  

3500 m2 alan üzer�ne yapılacak açık otopark projes� 80 

araç kapas�tes� açık otopark alanına sah�p olacaktır. 

İhlale aşamasında olan projede 8 Adet otobüs 72 adet 

otomob�l kapas�tel� olup bekç� kulübes� ve peyzajı �le 

b�rl�kte Der�kl� vatandaşlarımıza modern otopark h�zmet� 

en yakın zamanda açılacaktır.

23.OTOPARK PROJESİ 

İlçe merkez�nde vatandaşlarımızın 

araçlarını park edecekler� alan olmaması 

sebeb�yle trafikte yoğunluk ve sıkışıklık 

olduğu tesp�t ed�lm�ş ve bu sorunun 

çözümü �ç�n bu konuda çalışmalara 

başlanmıştır.
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DERiK BELEDiYESi 2017 YILI YATIRIM PLANI
DERİK İLÇEMİZDE UYGULADIĞIMIZ PROJELER ARALIK

Su Arıtma Tesisi
Çöp Aktarma İstasyonu
Köy Yolları Sıcak Asfalt ve Satı Kaplama (145 Km)
Oyun Grubu (10 adet)   

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

Mesire Alanı Milli Park
Yol Sıcak Asfalt (82 Km)
Şehit Kaymakam M.Fatih Safitürk Bulvarı
Derik Merkez Dere Islahı
GAP Sulama Projesi
Toprak Altı Elektrik Kablolama Sistemi
   
Belediye Araç Garajı ve Araçlar
Kırsal Kesimlerde 110 bin metrekare Kilitli Parke Taşı
Sultan Kösen Parkı Onarımı
Ahmet Kaya Parkı Onarımı
İç Mekan Oyun Grubu
Kırsal Mahallelerde 31 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
Sera
50 Bin Kapasiteli Zeytin Fidanı Yetiştirme Merkezi        
Kadın Gelişim Merkezi 

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

(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi) 
(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi) 

Kardeşlik Parkı (Payas Belediyesi)

(Doğa Koruma ve Milli Park Genel Müdürlüğü) 
(Karayolları 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)
(GAP & Derik Belediyesi)

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

Derik Hükümet Konağı (İçişleri Bakanlığı)

(Erzincan Belediyesi)  Can Kardeş Parkı

Çalışmalar sürüyor
Hizmete Açıldı

Çalışmalar sürüyor
-

 
Hizmete açıldı
Hizmete açıldı

İhale aşamasında
Çalışmalar sürüyor
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 

Hizmete Açıldı

İhale Aşamasında 

İhale aşamasında

Çalışmalar sürüyor
Hizmete Açıldı

Çalışmalar sürüyor
İhale Aşamasında

  
Hizmete açıldı
Hizmete açıldı

İhale aşamasında
Çalışmalar sürüyor
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 

Hizmete Açıldı

İhale Aşamasında 

Çalışmalar sürüyor
Hizmete Açıldı

Çalışmalar sürüyor
İhale Aşamasında

  
Hizmete açıldı
Hizmete açıldı

İhale aşamasında
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Proje aşamasında
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor    

Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor

Hizmete açıldı
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Proje aşamasında

Hizmete açıldı
Proje aşamasında
Proje aşamasında
Proje aşamasında
İhale aşamasında

Hizmete açıldı 

Hizmete Açıldı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı (Mardin Büyükşehir Belediyesi) Çalışmalar sürüyor Çalışmalar sürüyor İhale Aşamasında

İhale Aşamasında 

Çalışmalar Sürüyor

     

 

2017 YILI DERiK BELEDiYESi TARAFINDAN YAPILACAK FAALiYETLERİMİZ
 

 
BAHÇESİNE BASKETBOL - VOLEYBOL 

SAHASI YAPILACAK OKULLAR

 
 

Atatürk İlk/Orta Okulu

 

MAREV İ. Fidanoğlu İlk/Ortaokulu
 
Ş. Kaymakam MFS Anadolu Lisesi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 Namık Kemal İlk/Orta Okulu

 
Boyaklı İlk/Orta Okulu

 
Kanatlı İlk/Orta Okulu

 

Hisaraltı İlk/Orta Okulu

 

Adak İlk/Orta Okulu

 

Göktaş İlk/Orta Okulu

 Derinsu İlk/Orta Okulu
Direkli H. A. Irmak İlk/Orta Okulu
Pirinçli İlk/Orta Okulu
Çukursu İlk/Orta Okulu
Kovanlı Samsung İlk/Orta Okulu
Bozbayır İlk/Orta Okulu
Çataltepe İlk/Orta Okulu
Yavuzlar İlk/Orta Okulu
Çadırlı İlk/Orta Okulu
Seydi Keskin İlk/Orta Okulu
Koçyiğit Ortaokulu (GAP Projesi)
Göktaş Ortaokulu (GAP)
Tavşanlı İlkokulu(GAP)
Otluk İlkokulu(GAP)
Dumluca İlkokulu(GAP)

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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:
:
:
:

Yıl: 1 Sayı:9

 20

Kale Mahallesi 
Kale Malıallesi 
Cevizpınar Mah. 
Cevizpınar Mah. 
Tepebağ Mahallesi 
Bahçelievler Mah. 
Zeytınpınar Mah. 
Kale Mahallesi 
Kale Mahallesi 
Ortaca Mahallesi 
Kuyulu Mahallesi 
Alibey Mahallesi 
Kocatepe Mahallesi 
llıca Mahallesi 
Adakent Mahallesi 
Ambarlı Mahallesi 
Kuşçu Mahallesi 
Bayraklı Mahallesi 
Kutluca Mahallesi 
Denktaş Mahallesi 
Taşıt Mahallesi 
Burç Mahallesi 
Böğrek Mahallesi 
Balova Mahallesi 
Beşbudak Mah.
Soğukkuyu Mah.
Karaburun Mah. 
Üçtepe Mahallesi 

Sultan Küsen Parkı 
Ş. K. MFS Parkı 
Ş. Nuri Dinç Parkı 
Kardeşlik Parkı 
15 Temmuz Parkı
Can Kardeş Parkı 
M.A. Ersoy İlkorta Okulu 
Derik Devlet Hastanesi 
Kadın Yaşam Kül. Merk. 
Ortaca ilkokulu 
Kuyulu İlkokulu 
Ali Bey K. İlkokulu 
Kocatepe İlk-Orta Okulu 
Ilıca İlkokulu 
Adakent İlkokulu 
Ambarlı İlkokulu 
Kuşçu İlkokulu 
Bayraklı İlkokulu 
Kutluca llkokulu 
Denktaş İlkokulu 
Taşıt İlkokulu 
Burç İlkokulu 
Böğrek İlkokulu 
Balova İlkokulu 
Beşbudak İlkokulu 
Soğukkuyu İlkokulu 
Karaburun İlkokulu 
Üçtepe İlkokulu 

Işıklı Mahallesi 

Koçyiğit Mahallesi 
Tax şanlı Mahallesi 
Otluk Mahallesi 
Dumluca Mahallesi 
Ballı Mahallesi 
Akıncılar Mahallesi 
Dumluca Mahallesi 
Soğukkuyu Mahallesi 
Atlı Mahallesi 
Pirinçli Mahallesi 
Bozbayır Mahallesi 
Hayırlı Mahallesi 
Şereflı Mahallesi 
Karataş Mahallesi 
Akçay Mahallesi 
Doğancık Mahallesi 
Dumanlı Mahallesi 
Alanlı Mahallesi 
Çağıl Mahallesi 
Düztaş Mahallesi

Işıklı İlkokulu 

Koçyiğıt İlk-orta okulu 
Tavşanlı İlkokulu 
Otluk İlkokulu 
Dumluca İlkokulu 
Ballı İlkokulu 
Akıncılar İlkokulu 
Sın Türbesi 
Soğukkuyu Karakolu 
Atlı İlk-orta okulu 
Pirinçli İlk-orta okulu 
Bozbayır İlk-orta okulu 
Hayırlı İlk-orta okulu 
Şerefli İlk-orta okulu 
Karataş İlk-orta okulu 
Akçay İlk-orta okulu 
Doğancık ilk-orta okulu 
Dumanlı İlk-orta okulu 
Alanlı İlk-orta okulu 
Çağıl İlk-orta okulu 
Düztaş İlk-orta okulu 

BULUNDUĞU YER 
Cevizpınar Mah. 

PARKIN ADI
Ahmet Kaya Parkı 

BULUNDUĞU YER

Göktaş Mahallesi 

PARKIN ADI

Göktaş İlk-orta okulu 

OYUN PARKI YAPILAN VE YAPILACAK MAHALLELER KİLİTLİ PARKE TAŞI 
YAPILACAK MAHALLELER

MAHALLE

Kanatlı Mahallesi

Bozbayır Mahallesi

Göktaş Mahallesi

Ambarlı Mahallesi

Bayır- Yıldız Mezrası

Soğukkuyu Mahallesi

Karataş Mahallesi

Konuk (Remok)

Çadırlı Mahallesi

Üçtepe Mahallesi

 

Söğütözü Kayalar Mezrası 

Toplam 

Doğancı Mahallesi 

Bayraklı Değirmenli Mezrası 

Bahçelievler Mahallesi 

YÜZÖLÇÜMÜ

5.662 m²
 8.272 m²

8.042 m²
 

11.589 m

5.932 m2

10.507 m2

 11.642 m2

   5.827 m2

9.580 m 2

7.085  m2

6.050  m2

 110.000 m2

26.175  m

6.175  m2

27.462  m

2

TAZiYE EVi YAPILACAK MAHALLELER

Yazıcık Mahallesi
Kanatlı Mahallesi

 Pirinçli Gamir Mezrası

 
Alagöz Mah. (GAP Projesi)

 
Bayır Aktaş Mezrası

 
Şahverdi Mahallesi

 

Üçtepe Mahallesi

 

Adak Mahallesi(GAP Projesi)
Şerefli –Çukur Mahallesi

MAHALLE YÜZÖLÇÜMÜ

270 m2

270 m2

270 m2

270 m2

270 m2

270 m2

270 m2
100 m2

100 m2

İlçe Merkezinde 400 m2
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Belediye Çalısıyor
Derik Güzellesiyor,

,

KASIMEKİM

(Arnavutköy Belediyesi)  Belediye Kültür Merkezi İhale aşamasında İhale aşamasında İhale aşamasında 

Çalışmalar Sürüyor

mailto:tcderikbelediye@gmail.com

