
27

İDARECİNİN SESİ / MART / NİSAN

Belediyeden modern bir 
Silopi için hizmet atağı
Şırnak’ta İçişleri Bakanlığınca görev-
lendirme yapılan Silopi Belediyesi 
tarafından bir yandan terörün ilçede 
oluşturduğu tahribat giderilmeye ça-
lışılırken, diğer yandan vatandaşlara 
hasret kaldığı hizmetler sunuluyor.

Şırnak’ta İçişleri Bakanlığınca görev-
lendirme yapılan Silopi Belediyesince 
bir yandan terörün izleri silinmeye ça-
lışılırken, diğer yandan vatandaşların 
hasret kaldığı yatırımlar ve hizmetler 
birbiri ardına hayata geçiriliyor.

DBP’li Silopi Belediye Başkanı Emine 
Esmer’in “terör örgütü üyeliği”, “terör 
örgütüne yardım ve yataklık”, “devle-
tin birliğini ve ülke bütünlüğünü boz-
mak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
etmek” suçlarından tutuklanmasının 
ardından Belediye Başkan Vekili ola-
rak görevlendirilen Kaymakam Sezer 
Işıktaş tarafından ilçenin yıllardır ih-
mal edilen sorunlarının giderilmesi 
için “acil eylem planı” hazırlandı.

11 mahalle ve 98 bin nüfusa sahip 
ilçede yılların ihmali sorunların çözü-
me kavuşturulması amacıyla hazırla-
nan projeler, birbiri ardına uygulama-
ya konuluyor. Bir yandan terör örgütü 
PKK’nın saldırılarıyla ilçede oluşturdu-
ğu tahribat giderilmeye çalışılırken, 
diğer yandan vatandaşlara hasret 
kaldığı hizmetler sunuluyor. İçme 

suyu ve kanalizasyon gibi çalışmaların 
öncelikli olarak yapıldığı ilçede sosyal 
yaşamı canlandıracak hizmetler de 
vatandaşla buluşturuluyor.

Öncelikli iş olarak ilçenin su sorunu-
nu çözmeyi ve inşatı süren su arıtma 
tesisinin yapımını hızlandırmayı belir-
lenirken ilçenin su sorununun çözül-
mesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. 
232 km yeni su boru hattı bağlantıları 
yapıldıktan sonra 11 mahalle ve 1 bel-
deye arıtılmış su verilmektedir.

Daha sonra 19 milyon lira ile İLBANK 
(İller Bankası) Tarafından ilçe mer-
kezine 42 kilometre uzunluğunda 
kanalizasyon hattının yüzde 100’ü 
tamamlandı.

Silopi Belediyesince ilçe merkezin-
deki terör saldırılarında tuzakla-

nan patlayıcıların infilak ettirilmesi 
sonucu içme suyu ve kanalizasyon 
hatları ile yolların zarar görüldüğü, 
tahrip olan yolların yeniden yapıl-
ması amacıyla Karayolları ile pro-
tokol hazırlandığını, bu kapsamda 
ilçede planlanan 220 milyon lira 
maliyeti bulunan 152 kilometre 
asfalt çalışmasından 135 kilomet-
resinin tamamlandığını, asfalt ma-
kinesinin giremediği sokaklara ise 
200.000 m2 kilitli parke taşı döşen-
diği belirtildi. Ayrıca tır trafiğinin 
çevre yoluna yönlendirilmesinden 
sonra şehir içi geçişinin düzenlen-
mesine başlandığını, bu amaca yö-
nelik yolların yapılması,1’inci, 2’inci 
cadde ve uluslar arası ipekyolunda 
çalışmaların sona erdiğini, peyzaj ve 
üstyapı ile ışıklandırma çalışmaları-
nın yapıldığını söyledi.

Silopi Belediyesi 
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İlçe merkezinden geçen Grik Amo 
Deresi’nin insan sağlığı ve çevre kirli-
liği açısından düzenlenmesi, ıslahının 
yapılması önem arz ediyor. Bunun 
için Devlet Su İşleri (DSİ) ile başlatı-
lan ortak çalışma ile ihalesi yapıla-
rak, yüzde 30’u gerçekleştirildi. Islah 
çalışmaları devam ederken dere et-
rafında kaçak ve ruhsatsız yapıların 
olduğunu gördük. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile belediye olarak kentsel 
dönüşüm projesi başlatıldı.

Araç parkı genişletildi
Silopi Belediye araç parkının ve itfa-
iye araçlarının yetersiz sayıda oldu-
ğunu tespit edilerek, bu doğrultuda 
mevcut araç parkının kapasitesini 
arttırmak ve araçları yenilemek 
amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesinden 
hibe araçlar alındı.

Hibe araçlarla yetinmeyip, bunlara 
ilaveten belediye bütçesinde 2 mil-
yon 622 bin lira ayırarak araç alımı 
yaptıklarını belirten Işıktaş, görevi 
devraldıklarında araç sayısı 63 iken, 
bu sayının şu an itibarıyla 106’ya 
yükseldiğini aktardı.

Sebze halinin şehrin dışına taşınma-
sı için 3 milyon 800 bin liralık ihale 
bedeli ile çalışma başlattıklarını an-
latan Işıktaş, yüzde 100’ü tamamla-
nan sebze hali esnaf ve vatandaşı-
mızın hizmetine sunuldu.

Sosyal projeler
Işıktaş, vatandaşların daha sosyal 
bir ortamda yaşaması amacıyla 4 
yeni parkı hizmete sunduklarını, 2 

parkın yapım aşamasın da olduğu-
nu belirterek, mevcut parkları da 
yeniden düzenlediklerini, bu kap-
samda 2 milyon 350 bin lira harca-
ma yaptıklarını kaydetti.

Geleceğin teminatı öğrencilerin 
daha iyi şartlarda eğitim almasını 
sağlamak amacıyla okulların fiziki 
eksiklerini gidermek için 550 bin 
lira yatırım yaptıklarını dile getiren 
Işıktaş, ilçe merkezindeki ibadetha-
neler ve Kur’an kursları için 600 bin 
lira yardım yaptıklarını bildirdi.

Gençlerin ve çocukların daha iyi 
şartlarda spor yapmasını sağlamak 
amacıyla Silopi Kapalı Spor Salo-
nu’nun zeminini yenilediklerini anla-
tan Işıktaş, “Amatör kulüplere destek 
olmak amacıyla şehir stadyumunun 
tribünlerinde, ses sisteminde ve çim 
sahada tadilat yaptık. Amatör spor 
kulüplerine destek olmak amacıyla 
projesini hazırladığımız yaklaşık ma-
liyeti 600 bin lira olan, misafirhane 
sporcularımızın hizmetine sunuldu.” 
şeklinde konuştu.

İIçe merkezindeki gençlik merkezi-
ni faal hale getirerek kurs sayısını 
arttırdıklarına işaret eden Işıktaş, 
müzikten, İngilizce eğitimine kadar 
birçok alanda gençlere ve öğrenci-
lere yönelik kurs açtıklarını kaydetti. 
Sentetik Çim saha yapım projesinin 
hayata geçmesinin ardından ilçede-
ki minik sporcular ve çeşitli amatör 
ligde oynayan futbolcular için ant-
renman yapmaları hususunda yar-
dımcı olarak aktif bir şekilde sportif 
alanda eğitim aldıklarını belirtti.

Gençler için hafta sonlarında farklı 
il ve bölgelere gezi düzenlediklerini 
anlatan Işıktaş, faal hale getirdikleri 
kadın merkezinde kadınlara el sa-
natları işlemeciliğine kadar birçok 
alanda kurs açtıklarını, onlara yö-
nelik de gezi organize ederek, sos-
yal hayatta daha aktif rol almalarını 
sağladıklarını söyledi.

Başkan Vekili Işıktaş açıklamaların-
da şunları dedi:

“Ramazan ayı içerisinde günlük 500 
kişilik iftar çadırı kurarak vatandaşla-
rımıza sıcak yemek ikramımız oldu. 
Merkezde kurulan iftar çadırına ek 
olarak evinden çıkamayanlar için Si-
lopi’de ilk defa günlük olarak evlere 
500 kişilik yemek servisi yaptık. İlçe 
merkezinde kurulan iftar çadırına ek 
olarak Her gün farklı bir mahalle be-
lirlenerek iftar çadırı kurarak, kurum 
müdürleri, muhtar, imamlar ve ma-
halleli ile birlikte iftar yaparak halk 
ile bir araya geldik. İlk defa Ramazan 
etkinlikleri düzenledik. Bu kapsamda 
15 gün teravih sonrası, Silopi Şehir 
Stadında ilahi sanatçıları, semazenler, 
yerel sanatçılar tarafından konserler 
verdik. Konserler sırasında vatandaş-
lara ücretsiz ikramlarda bulunarak, 
özellikle çocukların Ramazan ayını 
unutmamaları için çocuklara özel 
ikramlarda bulunduk. Ayrıca Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ve 
imamlardan oluşan bir komisyon ta-
rafından hazırlanan Ramazan Dergisi, 
dizayn ederek Belediye imkânlarıyla 
bastırıp 30.000 öğrenciye dağıttık.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen “Biz 
Anadoluyuz Projesi” ile 580 öğren-
cinin İstanbul, Ankara ve Antalya ge-
zilerinde ulaşım giderlerini belediye 
olarak karşıladıklarını ifade eden 
Işıktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan, 134 dükkanı 
kapsayan Küçük Sanayi Sitesi Proje-
si’nin ihalesinin belediye tarafından 
yapılacağını aktardı.

“Daha güzel daha yaşanabilir bir Silo-
pi için önümüzdeki dönemde yapaca-
ğımız projelerle halka hizmete devam 
edeceğiz.” diyen Belediye Başkan Ve-
kili Işıktaş, bu doğrultuda çalışmaları 
sürdürdüklerini sözlerine ekledi.


