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Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan:

BÖLGE TİCARETİNE
ÇARPAN ETKİSİ OLACAK
Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan, “Hizmetleri
terör örgütü ve destekçileri ile
takoz muhalefete rağmen hayata
geçiriyoruz. Artık ülkemize
gelen yabancılar bizim yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. 2021
senesini ülkemiz ve milletimiz
için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz” dedi. n SAYFA 8-9

Av. A. Akif GÜR
AK Parti
Batman İl Başkanı

YAPILAN HER YATIRIMIN, VERİLEN HER HİZMETİN
ALTINDA HAMD OLSUN AK PARTİMİZİN İMZASI VARDIR

BARIŞIN
TEMİNATI OLDUK

Batman’da husumetli ailelerin barışmasını sağlamak
amacıyla Milletvekilimiz Ziver Özdemir ve İl
Başkanımız Av. A. Akif Gür’ün girişimleri sonuç verdi.

2 yıl önce meydana gelen kavgada bir kişinin ölümüyle başlayan olayın ardından iki aile arasında çıkan kan
davası, Milletvekilimiz Özdemir ve İl Başkanımız Gür’ün araya girmesiyle barışla sonlandırılırken yine iki aile
arasında yaşanılan arazi anlaşmazlığında çıkan husumet kan davasına dönüşmeden barışla sonlandırıldı.

B

ATMAN’DA 2019 yılında Kültür Mahallesi semt
pazarında bir grup ile pazarcı esnafı arasında
100 TL’lik sahte banknot yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyürken silah, bıçak,
taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada
tarafları ayırmak isteyen işportacı 24 yaşındaki Deniz
Özbek, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaranmış

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Özbek ve Deniz
aileleri arasında başlayan ve 15 günlük nişanlı olan Deniz
Özbek’in ölümüyle sonuçlanan kan davasının büyümemesi için Milletvekilimiz Ziver Özdemir ve İl Başkanımız
Av. A. Akif Gür, devreye girerek iki tarafı barıştırmaya çalıştı. Milletvekilimiz Özdemir ve İl Başkanımız Gür, iki aile
arasındaki husumeti sonlandırmak için çeşitli görüşmeler

yaptı. Kentte bulunan bir konferans salonunda pandemi
kurallarına uygun bir şekilde bir araya getirilen Özbek ve
Deniz aileleri üyeleri, iki kişi tarafından tutulan Kur’anKerim’in altından salavat eşliğinde geçerek salona girdi.
Törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe ve
Kürtçe dualar okundu ve aileler arasındaki husumet
barışla sonlandırıldı.

ARAZİ KAVGASI
KAN DAVASINA DÖNÜŞMEDEN
BARIŞLA SONLANDI
l Bir diğer husumet olayında ise iki aile
arasında yaşanılan arazi anlaşmazlığında çıkan kavgada 2 kişi yaralanmış ve
taraflar arasında gerginlik devam ediyordu. Milletvekilimiz Özdemir ve İl Başkanımız Gür’ün araya girmesiyle taraflar
arasında yaşanılan kavga kan davasına
dönüşmeden sonlandırıldı. Söz konusu
davaların sona ermesi için herkese görev düştüğünü belirten Milletvekilimiz
Özdemir, “Bu davaları inşallah bölgemizden silip, kaldıracağız. Hep birlikte,
gençlerimizi ve çocuklarımızı kurtarma kararlılığındayız. Biz İslamiyet’te
bunu biliyoruz, ‘Birinin işlediği suçtan,
günahından ve kabahatinden dolayı,
kardeşi veya yakını mesul tutulamaz’.
Barış olmadığı zaman suçsuz, günahsız olan bir başkasının belki hayatlarının veya yuvaların dağılmasına neden
olacak ama bizler mümin, Müslüman
ve aklıselim büyük bir toplum olarak
bunun önüne geçmemiz lazım. Allah
barışınızı daim eylesin ve bir daha bu
tür kötü olayları göstermesin” dedi.

www.akpartibatman.org.tr
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Ağustos 2001’de
erdemliler hareketi
olarak ortaya çıkan
ve bu tarihten sonra
Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak sloganıyla girdiği ilk seçimde iktidar olan ve o günden bu yana
girdiği her seçimde Allah’ın izni ve
milletimizin teveccühüyle birinci parti
olan Ak Partimiz belirlediği hedeflere
ve menzile doğru, istikamet üzere yoluna emin adımlarla devam ediyor.
İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecine rağmen, milletinden
aldığı güçle eser ve hizmet siyasetine
durmaksızın devam eden Partimiz, bir
yandan kalkınmanın sürdürülmesi
için yeni yatırımlara imza atmakta, bir
yandan sosyal, ekonomik ve hukuki
reformları da hayata geçirme gayret ve azmiyle çalışmalarına devam
etmektedir. Bütün enerjisini milleti
için harcayan Cumhurbaşkanımız ve
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın dava ve yol arkadaşları olarak çalışmalarımıza aralıksız devam
ediyoruz.
Ak Parti iktidarları döneminde
Türkiye, her alanda kabuğunu kırmış
ve adeta yepyeni bir görünüme kavuşarak tarihsel misyonuna uygun bir
duruma gelmiştir. Bu amaçla sosyal ve
mühendislik anlamındaki projelerle
Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş yatırımlara imza atılmış. Bu
yatırımlardan bölgemiz ve Batmanımız
da nasibini almıştır. Batmanımız ilk kez
gerçek manada Ak Parti döneminde hizmetle tanışmış ve kabuğunu kırmıştır.

www.akpartibatman.org.tr

Yapılan her
yatırımın, verilen her
hizmetin altında hamd olsun
Ak Partimizin imzası vardır.
Hayal diye nitelenen yatırımlar,
pandemi sürecinde ve
ekonomik saldırılara rağmen
hayata geçirilmiş ve halkımızın hizmetine
sunulmuştur...
Yapılan her yatırımın, verilen her
hizmetin altında hamd olsun Ak Partimizin imzası vardır. Hayal diye nitelenen yatırımlar, pandemi sürecinde ve
ekonomik saldırılara rağmen hayata
geçirilmiş ve halkımızın hizmetine
sunulmuştur.
Bütün kara propagandalara ve
yalan siyasete rağmen halkının taleplerini önceleyen bir siyasi hareketin
temsilcileri olarak karşımızdaki azgın
güruhun yalanlarını, geçmişte halkımıza çektirdiklerini afişe etmeye devam edeceğiz. Geçmişte bacılarımızın,
analarımızın yerlerde süründürülerek
başörtülerinin çekiştirildiğini, sırf
Kürtçe konuşuldu diye insanlarımızın
aşağılanıldığını unutmadık.
Bölgemizi ve ülkemizi sömürgecilerin avuçlarına teslim etmek için türlü
türlü kirli işlere girişildiğini, insanların ayrıştırılarak yoksulluğa mahkum
edildiğini unutmadık. Bugün hala
aynı zihniyet eline geçecek ilk fırsat-

ta geçmişte yaptıklarından çok daha
fazlasını milletimize çektirmek için
avuçlarını ovuşturduğunu biliyoruz.
Memlekete yatırım yapmak yerine
tek siyasi hayalleri Cumhurbaşkanımızı darbelerle indirmek olan bu zihniyet
bu amaçla dışarıdaki ağababalarının
emir ve talimatları ile hareket ediyor.
Yalanı bir elbise haline getirip envai
çeşit yalan ve kara propaganda ile
ülkemizi müstemleke haline getirmek
için her fırsatı kolluyorlar. Şekil de
değiştirseler, söylem de değiştirseler
niyetlerini her fırsatta belli ediyorlar.
Ne yaparlarsa yapsınlar biz kargayı sesinden tanırız. Bizler ‘’Müslüman, aynı
yerden iki defa ısırılmasına müsaade
etmez’’ bilinciyle hareket ediyor ve bu
kirli köhnemiş zihniyete fırsat vermemeye kararlıyız.
Yaşadığımız toprakları Siyonistlerin arz-ı mev’udu gibi gören zihniyete
teslim etmeye hiç mi hiç niyetimiz yok.

Geçtiğimiz 19 yılda
Türkiye’nin gündemi de
beklentileri de değişime ve
gelişime uğramıştır, değişmeyen yegane şey, tüm bunları karşılayabilen tek partinin, AK Parti olduğu
gerçeğidir.

Ermeni soykırım safsatası ile yaşadığımız toprakların Ermeniler’e ait olduğunu iddia etmekteler. Akıl tutulması
yaşarcasına bu söylemin varacağı noktanın, yarınlarda Ermeniler tarafından
buralarla ilgili olarak hak iddiasına
girileceği unutulmamalıdır. Kendi halkına ve kutsallarına yabancı güruhu iyi
anlamalı ve iyi analiz etmeliyiz. Birkaç
sloganla millet olarak kandırılmamıza
izin vermeyeceğiz ve asıl niyetlerini
ortaya sermeye devam edeceğiz.
Geçmişte Marksizm ve emperyalizmin birbiriyle kıyasıya mücadele
ettiğini sanıyorduk. Gelinen noktada
kendisini solcu olarak gösteren lümpen kesim maalesef emperyalizmin
ortağı olduğunu ifşa etmiştir. Bizler,
bu onurlu ve ahlaklı halkı emperyalistlerin kuklası yapmak için çabalayanlara izin vermeyeceğiz. Alemlere rahmet
olarak gönderilen Peygamberin (SAV)
alemlere rahmet olma arzusunda olan
ümmetiyiz. Bu nedenle, tüm insanların huzuru için çalışıyoruz.
Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye’nin
gündemi de beklentileri de değişime
ve gelişime uğramıştır, değişmeyen
yegane şey, tüm bunları karşılayabilen
tek partinin, AK Parti olduğu gerçeğidir. AK Parti, demokrasinin teminatıdır. AK Parti, değişimin teminatıdır.
AK Parti, reformun adresidir. 19
yıldır yaşanan değişim ve gelişimden
Batmanımızın da nasibini alması ve
insanımızın daha müreffeh bir yaşam
sürmesi için gecemizi gündüzümüze
katarak samimiyetle çalışmaya devam
edeceğiz.
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EYDAN Mahallesi,
Şemsiyeli Sokak
esnafını, Ziya Gökalp
Mahallesi Sanat
Sokağı, Kardelen Mahallesi,
Yenişehir Mahallesi, Çamlıca
Mahallesi, Seyitler Mahallesi ve
Güneykent mahalle sakinleri ile
esnaflarla buluşan İl Başkanımız
Av. A. Akif Gür, vatandaşların

www.akpartibatman.org.tr

sorunlarını yerinde tespit ediyor.
Tespit edilen sorunları tek tek
not alan İl Başkanımız Gür,
daha sonra ilgili kurum amirleri
ile iletişime geçerek sorunları
çözüme kavuşturuyor. Mahalle
buluşmalarında vatandaşlar oldukça memnun kalırken sorunların anında çözüme kavuşması
ise takdir topluyor.

HABER 4
AK Parti Batman
İl Başkanımız Av. Akif Gür,
‘Mahalle ve esnaf ziyaretleri’
kapsamında kent genelinde
birçok mahalleyi ziyaret ederek
sorunları yerinde tespit edip
çözüm öretiyor. Mahalle
buluşmalarında halkla
kucaklaşan İl Başkanımız Gür,
mesaisinin büyük bölümünü
sorunlara çözüm
bulmaya ayırıyor.

HABER 5

M

AHALLE buluşmalarında halka bütünleşen İl Başkanımız Gür, “Memleketimiz, suni gündemlerle ve
ideolojik tartışmalarla çokça zaman kaybetti. Memleketimizin daha ileri bir
yere gelmesi ve insanımızın daha müreffeh
bir hayat sürmesi için çalışmalar yapıyoruz.
Batmanımızı geleceğe hazırlamak için çalış-

malarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Masa başında üretilen ve suflelerle yapılan siyaseti
reddediyor, insanımızın gerçek gündemini
merkeze alan bir siyaseti benimsiyoruz. Batman bizim memleketimiz ve memleketimizi
sosyal medya mecralarında algı oyunlarıyla
yönetilmesine izin vermeyeceğiz. Kıymetli
hemşerilerimi de bu konuda duyarlı olmaya

davet ediyorum. Bütün gayretimiz, insanımızı
daha güzel yarınlara götürecek projeler üretip
uygulamaya koymaktır. Enerjimizi memleketimiz için harcıyor ve harcayacağız. Sosyal ve
mühendislik anlamındaki Eser ve hizmet siyasetimiz 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra
da devam edecektir. Batmanımızın üreten ve
geliştiren gücü olmaya devam edeceğiz” dedi.

HABER 6

İLUH DEVLET
HASTANESI
HALKIMIZIN
HIZMETINDE!
AK Parti Batman Milletvekilimiz Ziver Özdemir ve AK Parti
Batman İl Başkanımız Av. A. Akif Gür’ün girişimleriyle İluh
Devlet Hastanesi 10 poliklinik ile hasta kabulüne başladı.

K

ADIN Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi eski hizmet binasının İluh Devlet
Hastanesi’ne dönüştürülmesi ile Batman’a
kazandırılan İluh Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı. 11 uzman ve 14 pratisyen hekim ve 165
yardımcı sağlık çalışanıyla hizmet vermeye başlayan sağlık tesisi ilk etapta 10 poliklinikten oluşuyor. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin
açılması ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi eski hizmet binasında yapılan düzenlemelerin ardından mevcut hizmet binası İluh
Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

diyetisyen ve çocuk gelişimci alanlarında hastalara
hizmet verecek. Acil de kırmızı, sarı ve yeşil alanlar
ile tüm yaş grubundaki hastalara hizmet verecek
olan İluh Devlet Hastanesi laboratuvar, röntgen,
kan alma, ultrason, NST, EKG birimleri hizmete
uygun dizayn edildi. Ayrıca pandemi ile mücadelede en etkili yöntem olan aşı için 5 poliklinik ve aşı
sonrası dinlenme odalarının da oluşturulduğu İluh
Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

HİZMETE UYGUN
DİZAYN EDİLDİ
l 11 uzman, 14 pratisyen hekim ve 165 yardımcı
sağlık personeli ile hizmet vermeye başlayan hastanede kadın doğum, genel cerrahi, dâhiliye, çocuk hastalıkları, radyoloji ve anestezi ile psikolog,

AK Parti
Batman Gençlik
Kolları Başkanımız
Alper Yasin Aslan ve
Gençlik Kolları Üyelerimiz, Polis karakollarını ziyaret ederek
176. Kuruluş yıllarını kutladı.

POLIS TEŞKILATIMIZIN
HER ZAMAN YANINDAYIZ

www.akpartibatman.org.tr

AK

Parti Batman Gençlik Kolları Teşkilatım, Başkanımız
Alper Yasin Aslan başkanlığında yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte Polis Haftası’nın 176. yılını kutlamak amacıyla, kentteki karakolları ve uygulama yapan polisleri ziyaret
ederek tatlı ikramında bulundu. Karakol ve uygulamada
görevli polislerde bu ziyaretten duyduğu memnuniyetlerini
dile getirerek teşekkür etti. Aslan “Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın emniyeti için başarıyla görev yapan, gecesi
gündüzü olmayan, yeri geldiğinde hayatını da riske ederek
cefakârca çalışan sizlere minnettarız. Polis Haftanız kutlu
olsun. Allah kaza bela göstermesin” diye konuştu.

HABER 7

ARTIK DIYARBAKIR’A
GITMEYE GEREK KALMADI

AK Parti Batman Milletvekilimiz Ziver Özdemir, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca ile yaptıkları görüşmeler sonucunda
Eğitim ve Araştırma Hastanesine PET-CT cihazı tescili
verildiğini ve önümüzdeki günlerde cihazı kullanılmaya
başlayacağının müjdesini verdi.

K

ANSER hastalarının tanılarının
konulmasında, hastalara uygulanacak tedavi yönteminin ve
dozunun belirlenmesinde çok
önemli bir yöntem olarak kullanılan
PET-CT cihazı için alt yapı çalışmalarının başlatıldığını belirten Milletvekilimiz Özdemir, çalışmaların bitmesiyle
önümüzdeki aylarda PET-CT kentte
çekilmeye başlanacağını kaydetti.
Her ay yaklaşık 200 kanser hastasının
teşhis veya tedavi takibi için Diyarbakır
ve çevre illere gitmek zorunda kaldığını
belirten Özdemir, bu cihazla hem Batmanlıların başka illere sevk edilmesinin önüne
geçileceğini, hem de çevre illerden ilimize sevk
edilen hastalara hizmet verileceğini ifade etti.

TOMOGRAFİ CİHAZI TALEBİ DE
OLUMLU KARŞILANDI

S

AĞLIK Bakanı ile görüşmede İluh Devlet
Hastanesi ile Kozluk
Devlet Hastanesi için
tomografi cihazı taleplerinin
de olumlu karşılandığını da belirten Özdemir, en kısa zamanda bu cihazların hastanelere
gönderileceğini sözlerine ekledi.
Özdemir, “bu cihazların şimdiden
ilimize hayırlı olmasını temenni
ediyor, her şeyin en iyisini hak eden
Batman’ımız için çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

ŞEHİR HASTANESİ KONSEPTİNDE OLACAK
AK Parti Batman Milletvekilimiz Ziver Özdemir, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıda
500 yataklı yeni Batman Devlet Hastanesi çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Milletvekilimiz Özdemir, ihale aşamasına gelen 500 yataklı yeni Batman Devlet Hastanesi’nin Şehir Hastanesi konseptinde olacağını söyledi.

S

AĞLIK Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya hastane projesini hazırlayan firma
yetkilileri, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
yetkilileri ve Batman İl Sağlık Müdürü M.
Hakan Pamukçu da katıldı. Milletvekilimiz Özdemir,
yaptığı açıklamada, hastane projesinin 15-20 Mayıs
gibi bitirileceğini ve hemen akabinde yapım ihalesi
sürecinin başlayacağını belirterek, 500 yataklı yeni
Batman Devlet Hastanesinin temelinin bu yıl içerisinde atılmasının planlandığını ifade etti.

YATAY MİMARİYE UYGUN YAPILACAK
l 100 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan
yeni hastanenin bodrum, zemin, 4 kat şeklinde, yatay
mimariye uygun olarak yapılacağını belirten Milletvekilimiz Özdemir, 500 yataklı yeni Batman Devlet Hastanesinin “Şehir Hastanesi” konseptinde olacağını açıkladı.
200 poliklinik odası, 200 tek kişilik oda, 70 çift kişilik
oda, 30 palyatif yoğun bakım, 40 diyaliz, 25 psikiyatri
servisi, kreş ve mescittin de yer alacağı hastanenin
yapımına bir an önce başlanması için kurumlar nezdinde
girişimlerinin devam edeceğini belirten Milletvekilimiz Özdemir, “bu eseri en hızlı şekilde Batman’ımıza
kazandırmak için bütün aşamalarını takip edeceğimizi
Batmanlı hemşehrilerimin dikkatine sunarım” dedi.

www.akpartibatman.org.tr

HABER 8-9
Hasankeyf-Köprüsü açılış töreninde konuşan
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan:

BÖLGE TİCARETİNE
ÇARPAN ETKİSİ
OLACAK
Hasankeyf- köprüsü açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, “Hizmetleri terör örgütü ve destekçileri ile takoz muhalefete rağmen hayata geçiriyoruz. Artık ülkemize gelen yabancılar bizim
yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz” dedi.

www.akpartibatman.org.tr

twitter.com/72akpartibatman

T

ÜRKIYE dev bir esere daha kavuştu. 1001 metrelik
uzunluğuyla Türkiye’nin dördüncü büyük köprüsü olan
Hasankeyf-2 Köprüsü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil
Karaismailoğlu tarafından açılışı gerçekleştirildi. Batman’ı
Mardin ve Şırnak’a bağlayan Hasankeyf-2 Köprüsü ile seyahat
süresi kısalırken bölge illerinin Habur Sınır Kapısı’na da ulaşımını kolaylaştırdı. Açılış törenine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil
Karaismailoğlu’nun yanı sıra Batman Milletvekilimiz Ziver Özdemir, İstanbul Milletvekilimiz Rümeysa Kadak, Vali Hulusi Şahin, il Başkanımız Av. A. Akif Gür ve protokol üyeleri katıldı.

HİZMET EDEN İZZET BULUR
l Türkiye’nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf2’nin açılışını Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan açılış törenine Huber Köşkü’nden video konferansla
bağlandı. Cumhurbaşkanımız, “Yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun
Hasankeyf’le, Habur Sınır Kapısı’yla irtibatını sağlayacak.
Bölge ticaretine çarpan etkisi olacak. Yolları, hastaneleri, havalimanlarını diline dolayanlar yatırımlar hizmete girdiğinde
kullanmak için sıraya girdiler. Atalarımız “Hizmet eden izzet bulur” diyor. Milletimize hizmetkâr olmaktan şeref duyduk. 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında
Türkiye’nin dördüncü büyük köprüsü. Hibrit tasarım köprünün
681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli inşa
edildi. Üzerinde yaya yolu bulunan köprünün en uzun ayak
yüksekliği 90 metre, en geniş açıklığı 168 metre. Zamandan
20 milyon lira, akaryakıttan da 9 milyon lira olmak üzere yıllık 29 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Atmosfere 3 bin 895
ton daha az emisyon salınımı olacak” açıklamalarında bulundu.

HİZMETLERİ KİFAYETSİZLERE
RAĞMEN HAYATA GEÇİRİYORUZ
l Cumhurbaşkanımız, “Bu hizmetleri de çoğu zaman takoz
muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde zorlu hava şartlarının yanında, bölücü terör örgütünün
sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Attığımız her adımda, bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. Her
türlü alçaklığa imza attılar, her türlü iğrençliği sergilediler.
Yol yaptık işçileri katlettiler, baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Okul yaptık, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren
işadamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını
halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak
için kullandılar. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep
daha büyük eserler kazandırarak verdik” şeklinde konuştu.

YAŞAM KALİTESİ KAZANDIRDIK
l Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, “Güneydoğu illerimize de geçmişte tasavvuru çok güç olan
bir yaşam kalitesi kazandırdık. Batman’da bölünmüş
yol uzunluğunu on kat artırarak 162 kilometreye çıkardık. Batman’da halen yapımı devam eden karayolu projelerimizin toplam maliyeti 1 milyar 914 milyon lira” dedi.

facebook.com/akpartibatman/

HABER 10
AK Parti Batman İl Başkanımız Av. A.
Akif Gür, Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda üreticinin elinde kalan patates ve
soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara
ücretsiz dağıtılmaya başlandığını söyledi.

HEM VATANDAŞIMIZIN
HEM DE ÇIFTÇIMIZIN
YANINDAYIZ
AK

Parti izlediği ekonomik politikalarla hem darda kalan
vatandaşlarının yarımına çare olurken
hem de ürünü elinde kalan çiftçilerin
imdadına yetişmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatıyla yurdun dört bir
yanında ürünü elinde kalan çiftçiler-

K

den alınan soğan ve patatesler ihtiyaç
sahibi ailelere dağıtılıyor. Batman’da
ise 900 ton patates ve 500 ton soğanı,
ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması için 40
kişilik ekip oluşturdu. Bitlis-Ahlat’taki
çiftçilerden TMO’nun aldığı 900 ton patates yardımında izdiham yaşanmaması
için yardımlar, adreslere ulaştırılıyor.

TALEPLERİMİZ KARŞILIĞINI BULDU

ONU ile ilgili açılama yapan İl Başkanımız Gür, “Pandemi nedeniyle
yaşanan talep daralmasıyla çiftçinin ürünü elinde kaldı. Saha çalışmalarımızda
zaman zaman bu sorunun çözülmesi ile
ilgili taleplerle karşılaşıyorduk. Aldığımız
bu talepleri ilgililere iletip çözülmesi konusunda önerilerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
bu talepleri dikkate akarak çiftçinin daha

fazla zarar etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’ne talimat verdi. Bu kapsamda;
TMO, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200
bin ton patates, 250 bin ton soğan ve
750 bin ton çeltiği satın alarak vatandaşa
ücretsiz dağıtımına başlandı. Batman’da
da oluşturulan ekiplerle Bitlis-Ahlat’taki
çiftçilerden TMO’nun aldığı patates ve
soğanları ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine gönderilmeye başlandı” dedi.

GENÇ ÜYELERIMIZIN
DOĞUM GÜNÜ KUTLUYORUZ

SASON’DA
GÜZEL ŞEYLER
OLUYOR…

AK

Parti belediyeciliğinden nasibi alan Sason
ilçesinde belediyenin yaptığı
çalışmalar takdir topluyor. Sason Belediye Başkanımız Mehmet Şafi Yavuz’un talimatları
doğrultusunda ilçe genelinde
yapılan temizlik çalışmaları
aralıksız sürüyor. Coğrafi yapısı
ve iklimiyle adeta Karadeniz

www.akpartibatman.org.tr

kasabalarını andıran Sason, AK
Parti Belediyeciliği ile gelişimini sürdürüyor. İlçede belediye
tarafından yapılan çalışmalar
7’den 70’e her kesim vatandaşın beğenisini topluyor.
Temizliğin son derece hayati
öneme sahip olduğu pandemi
döneminde AK Parti Belediyeciliği yine farkını ortaya koydu.

AK Parti Batman Gençlik
Kolları Başkanlığımızın
partimize üye olan genç dava
arkadaşlarımızın doğum
günlerini unutmuyoruz.

AK

Parti Batman Gençlik Kolları Başkanımız tarafından
doğum günü olan genç yol arkadaşlarımızın ikamet ettiği adreslerine giderek sürpriz doğum günü
kutlaması yapılıyor. Sürpriz doğum
günü kutlaması karşısında genç
arkadaşlarımızın yaşadığı şaşkınlık
ve sevinç ize görülmeye değerdi…

GERCÜŞ’E
15 MILYONLUK
TESIS!

M
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ILLETVEKILIMIZ Özdemir
ve İl Başkanımız Gür, ilçe
ziyaretleri kapsamında Gercüş ilçesini ziyaret ederek yatırımları yerinde inceledi. AK Parti hükümetiyle birlikte bütün yatırımları
hızlı bir şekilde yapmanın gayreti
içerisinde olduklarını belirten Milletvekilimiz Özdemir ve İl Başkanımız Gür, okul, hastane ve birçok
hizmeti tamamlayıp vatandaşların
hizmetine sunduklarını akardı. Yapımı devam eden hizmetlerinde yakın
bir zamanda halkın hizmetine sunulacağını ifade eden Milletvekilimiz

Özdemir ve İl Başkanımız Gür, Gercüş Atık Su Arıtma Tesisinin yüzde
50 hibe ile öz kaynaklar kullanılarak
15 milyon liraya bitirdiklerini söyledi.
Hizmete alınan tesisin 20 bin nüfusa kadar arıtma yapabildiğini aktaran Milletvekilimiz Özdemir ve İl
Başkanımız Gür, “Kırkat Göleti çevresinde güzel bir mesire alanımız
bulunuyor. Artık vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla burada zaman
geçirebilecekler. Ayrıca gölette
olta balıkçılığı da yapılıyor. Gölet’in
kirli sudan kurtulmasıyla vatandaşlarımız balık da tutabilecek” dedi.

AK Parti Batman Milletvekilimiz Ziver Özdemir ve İl Başkanımız Av. A. Akif Gür, Gercüş ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceledi. Milletvekilimiz Özdemir ve İl Başkanımız Gür,
AK Parti hükümetiyle birlikte Gercüş ilçesinde ciddi yatırımların yapıldığına dikkat çekti.

İL BAŞKANLIĞIMIZDAN
ANLAMLI ETKINLIK

AK Parti Batman İl Gençlik Kollarımız tarafından yetim ve Down
sendromlu çocuklara yönelik özel bir dizi etkinlik düzenledi.

Ö

ZEL bir salonda sosyal mesafe kurallarına
uyularak yapılan etkinlikte aralarında yetim ve Down sendromu bulunan 100 çocuğa oyuncak hediye edildi. Çocukları yaş pasta
ve hediyelerle sevindiren AK Parti Batmanımız İl
Başkanı A. Akif Gür ve Gençlik Kolları Başkanımız
Alper Yasin Aslan, aileler ile de sohbet ederek
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sorunları ve sıkıntıları konusunda görüş alış verişinde bulundu. İl Başkanımız Gür, çocukların birer
çiçek olduğunu ve onları mutlu etmenin sevincini
yaşadıklarını ifade etti. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.
Oyuncakları teslim alan ve unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, İl Başkanımız Gür’e teşekkür etti.

HABER 12

Gençlerle

KARIYER
etkinliği

AK Parti Batman İl Başkanımız Av. A. Akif Gür, gençlik
merkezini ziyaret ederek
gençlere çorba dağıttı.

İl Başkanımız Gür,

Biden’ı kınadı!

AK Parti Batman İl Başkanımız Av. A. Akif
Gür, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını
“soykırım” olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

B

IDEN’IN 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddettiklerini
ifade eden İl Başkanımız
Gür, “ABD Başkanı’nın 24
Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair
açıklamayı kabul etmiyor
ve en şiddetli şekilde
protesto ediyoruz.
Devletimize ve milletimize leke vurmak isteyen
kirli zihniyeti ve yalanlarını kabul etmiyoruz.
Tarihinde soykırımların
olduğu ABD’nin Başkanı,
tarih konusunda konuşa-

cak son kişi bile değildir
ve açıklamasının hiçbir
değeri bulunmamaktadır.
Biden’ın soykırım olarak
nitelediği, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan suçlayıcı açıklamasını kınıyor
ve kabul etmiyoruz.
Biden’ın arka bahçesi
gibi davranan, Devletine
ve milletine düşmanca
tavır takınan içerideki işbirlikçilerini de kınıyoruz.
Onlara önce kendi kirli
tarihleriyle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz” diye
konuştu.

ESENLER’DEN
BATMAN’A

SEVGi
KAMYONU

AK Parti Esenler Belediyemiz öncülüğünde Esenler Genç Yetenek, Sevgi Kamyonu
ile yola çıkarak “İyilik En Büyük Yetenektir”
sloganıyla Batman’daki okullara sportif ve
sanatsal malzeme desteğinde bulundu.

E

SENLER Genç Yetenek ekipleri, “İyilik En Büyük
Yetenektir” sloganıyla anlamlı bir projeye
imza attı. Batman’daki okullara enstrüman, kırtasiye, kıyafet, sportif ve sanatsal
malzeme desteğinde bulunan Esenler Genç
Yetenek ekipleri, pek çok öğrencinin yüzünü
güldürdü. Batman’a bağlı Balpınar Ortaokulu, Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu, Segırkan
Ortaokulu, 19 Mayıs Ortaokulu, Selçuklu
Ortaokulu, Şeyhçoban Ortaokulu, Yeşiltepe Ortaokulu, İkiztepe Ortaokulu,
İMKB Pazaryeri Ortaokulu ve Karatay
Ortaokulu olmak üzere toplam 10 okula
malzemeler ulaştırıldı. Genç Yetenek
ekipleri, malzemeleri dağıtmanın yanı
sıra öğrencilerle keyifli dakikalar geçirerek çeşitli aktiviteler düzenledi.
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G

ENÇLIK Merkezi’nde eğitim
gören gençlere çorba ikramında
bulunan İl Başkanımız Gür, daha
sonra gönüllü gençlerle beraber
duvar boyama etkinliğine katıldı. Gençlerle birebir sohbet edip
sorunlarını dinleyen İl Başkanımız
Gür, kariyer günleri etkinliğine

de katılarak mesleki tecrübelerini
paylaştı, gençlere İlime ve bilime
yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.
Türkiye’nin hedeflerine ulaşması
için tasarlayan ve üreten gençlere
ihtiyacı olduğunu aktaran İl Başkanımız Gür, “Gençlerin gelecekleri
için dört elle çalışmalarını istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz,
her şeyimiz. Şehrimiz ve ülkemiz
için söyleyecek sözü, ulaşacağı
hedefleri olan gençlerdir bizim
umudumuz. Gençlerimiz Batmanımızın salt bekçisi değil, geleceğini inşa eden başarılı mimarları
olacaklardır“ diye konuştu.

HABER 13

İFTARA

AK
Parti Batman
Gençlik Kolları Başkanımız Alper Yasin Aslan
ve Gençlik Üyelerimiz “İftara
5 Kala” Programı ile iftarda
evine yetişemeyen, trafikte
seyir halindeki vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram etti.

5ALANLARDAYIZ
KALA
AK

Parti Batman İl Gençlik Kollarımız tarafından “iftara
5 kala” programı kapsamında iftar
saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıtıldı. AK Parti
Batman Gençlik Kolları Başkanımız
Alper Yasin Aslan ve Gençlik Üyelerimiz, Ramazan Ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki
hassasiyetin daha da arttığını belir-

İl Başkanımız sahada…
AK Parti Batman Gençlik Kollarının “İftara 5 Kala” Programına
İl Başkanımız Av. A. Akif Gür’de katılarak iftarda evine yetişemeyen, trafikte
seyir halindeki vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram etti.

AK

Parti Batman İl Gençlik Kollarımız tarafından “iftara 5 kala” programı kapsamında
iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıtımı Ramazan ayı boyunca devam etti.
AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanımız Alper
Yasin Aslan ve Gençlik Üyelerimize belli aralıklarla
İL Başkanımız Av. A. Akif Gür’de katılarak vatandaşlara kumanya dağıtımı yaptı. İL Başkanımız

www.akpartibatman.org.tr

Gür, “Ramazan ayı boyunca Gençlik Kollarımızın
gelenek haline getirdiği ‘İftara 5 kala’ programına
vakit buldukça katılım sağlıyoruz. Ramazan’ın
maneviyatını iliğimize kadar hissettiğimiz bu
etkinlikle ikramlarımızı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Teşkilatımızla şehrimizin kalabalık noktalarında iftariyeliklerimizi dağıtıp vatandaşlarımızdan hayır duası istedik” dedi.

terek, “İftara 5 Kala” etkinliğimizle
paylaşma sorumluluğumuzu yerine
getirmek amacıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hazırladığımız
kumanyaları pandemi kurallarına
dikkat ederek ikram ediyoruz. Bu
vesile ile tüm hemşehrilerimizin ve
İslam Âleminin Ramazan-ı Şerif’ini
tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

HABER 14

Balpınar’a
duble yol!

MİNİK
ÖĞRENCİLERİMİZE
HİKÂYE KİTABI
DAĞITTIK

Hasankeyf-2 köprüsünün açılışı için Batman’a gelen
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu,
kısa süre önce tamamlanan Batman-Balpınar beldesi
arasındaki duble yolun da açılışını yaptı.

A

ÇILIŞA, Bakanımız Karaismailoğlu’nun yanı sıra, İstanbul
Milletvekilimiz Rumeysa Kadak, Batman Milletvekilimiz
Ziver Özdemir, Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Başkanımız Av.
A. Akif Gür katıldı. AK Parti Balpınar Belde Başkanımız Hüseyin Geylani, “Belde Belediyemiz tarafından BSK seviyesinde
yapımı tamamlanan Batman-Balpınar arası duble yolumuzun
açılışını gerçekleştirdik. Beldemize teşrif eden Sayın Bakanımıza ve heyetine Belde Halkı adına teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Hasankeyf İlçe Teşkilatımız tarafından
Hasankeyf Atatürk İlköğretim Okulunda okuyan
öğrencilere hikâye kitabı etkinliği düzenlendi.

Y

ENI nesil yetişen bireylerin eğitimine önem ver
AK Parti, yaptığı farkınlaydık çalışmalarına bir
yenisini daha ekledi. AK Parti Hasankeyf İlçe Teşkilatımız, pandemi kurallarına uygun şekilde okulları gezerek öğrencilere hikaye kitabı dağıtımında bulundu.
AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanımız Rüstem Ayhan
ve Kadın kolları Başkanımız Gülcan Aydağ Hasankeyf
Atatürk İlköğretim Okulunda okuyan miniklerle bir
araya gelerek hikaye kitabı okudu. Okuma etkinliğinin ardından miniklere hikaye kitapları hediye edildi.

Gönül ziyaretleriyle

gönüllerde
yer aldık

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığımız, Ramazan ayı
dolayısıyla gönül seferberliği kapsamında kent genelinde
her gün çeşitli mahallelerde ziyaretler gerçekleştiriyor.

V

ATANDAŞLARIN sorunlarını
dinleyen AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanımız Seval Aksoy
ve Kadın Kollarında görevli üyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere de umut
oluyor. AK Parti Batman Kadın
Kolları Başkanlığımızın Ramazan
ayında mahallelerde hane ziyaret-
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lerini sürdürüyor. Ramazan ayında
belirlenen program kapsamında
tüm mahalleler tek tek gezilirken bazı ziyaretlere de AK Parti
İl Başkanımız Av. A. Akif Gür de
teşrif ediyor. Ramazan ayı boyunca
sürecek olan gönül ziyaretlerimizde
vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
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Hasankeyf’te Belediye
koronaya
geçit vermedi
AK Parti Hasankeyf Belediyemiz ve İlçe Kaymakamlığı
işbirliği ile Hasankeyf’te alınan sıkı önlemler koronavirüse geçit vermedi. Şuana kadar salgına yakalananların
sayısı bir elin parmağını geçmediği Hasankeyf’te uygulanan tedbirlerle alınan başarılı sonuç Sağlık Bakanlığı’nın
“Hayat Eve Sığar” mobil uygulamasına da yansıdı.

T

ÜRKIYE’DE ilk görülen koronavirüs vakasıyla
birlikte ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Alınan
tedbirlere rağma salgın giderek ülke genelinde
yayıldı. Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile birlikte sular altında
kalan Hasankeyf’te ise yeni yerleşkede yaşam adeta
koronavirüs salgını önlemleri altında başladı. 3 bin 500
nüfuslu yeni Hasankeyf’te, salgının Türkiye’de görüldüğü
ilk günden bu yana belediye ve kaymakamlık tarafından
alınan sıkı tedbirlere vatandaşlar da uymaya başladı.

“KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE
OLARAK BAŞARILI BİR SINAV VERDİK”
l Hasankeyf Belediye Başkanımız Abdulvahap Kusen, ilçe
kaymakamlığı ile birlikte korona virüse karşı başarılı bir sınav verdiklerini belirterek salgının ilk görüldüğü günlerde
ilçeyi ziyaretçilere kapattıklarını söyledi. Kontrollü sosyal
hayatla birlikte Hasankeyf’in tekrar ziyaretçilere açıldığını
belirten Başkan Kusen, “İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı
kararları hayata geçirdik. Özellikle salgının ilk yayıldığı
aylarda Hasankeyf’in turizm konusunda hareketli günler
geçirmesine karşı Kaymakamlığımızla birlikte dışarıdan
ziyaretçi kabul etmedik. Salgınla yaptığımız mücadele ile
ilçemizde koronaya geçit vermedik” dedi.

Hasankeyf’te gündem hizmet!
Y

Ilısu Prof. Dr. Veysel
Eroğlu Barajı’nın
faaliyet geçmesiyle bir
dönemin sonlandığı
Batman’ın tarihi ilçesi
Hasankeyf’te yaşam
yeni yüzüyle kaldığı
yerden devam ediyor.

ENI yerleşkede AK Parti Hasankeyf Belediyesi’nin
yaptığı çalışmalar ise ilçenin kısa sürede yerli ve
yabancı turistlerin ağırlanmasında önayak oluyor. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ile tarihi yapıların yeni yerleşkeye konumlandırılması, ilçe sakinlerine
yeni yaşam alanların inşa edilmesi gibi çalışmaların
sonlanmasıyla Hasankeyf artık yeni mimari dokusuyla Türkiye’nin en modern ilçelerinden biri haline geldi.
Eski yerleşim yerine göre 10 kat daha artan mahallelere rağmen Hasankeyf Belediyemizin gündeminde en
önemli yeri hizmet yer alıyor. Belediyemiz, ilçe sakinlerinin her türlü talebini anında yerine getirirken bir yandan da ilçenin yeşillendirilmesinde de katkı sunuyor.

GERCÜŞ
ÜZÜMÜ
DÜNYAYA
R
O
Y
I
L
I
Ç
A
Gercüş Ziraat Odası Başkanlığı
ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında
Gercüş üzümünü işleme, paketleme
ve Depolama tesisi fizibilite raporu
hazırlanması protokolü imzalandı.
www.akpartibatman.org.tr
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İKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı
ve Gercüş Ziraat
Odası Başkanı ve AK
Parti İlçe Başkanımız
Şefik Öner arasından İmzalanan
protokol ile ünlü ‘Mazrone’ üzüm
çeşidinin yetiştiği Gercüş’te
üzüm fabrikasının kurulmasının
önü açıldı. Konu ile ilgili açıkla-

mada bulunan Başkanımız Öner,
hazırlanan rapor ile birlikte ilçede üzüm fabrikasının kurulmasının önünün açılacağını söyledi.
Gercüş üzümünün Türkiye çapında bir numara olduğunu belirten
Başkanımız Öner, ilçede üzüm
fabrikasının kurulması ile birlikte
Gercüş üzümünün dünya sofralarında yer bulacağını söyledi.

LOVE
ERDOĞAN

AK Parti Batman İl Başkanımız Av.
A. Akif Gür, New York’ta “Silenced
Turkey” imzasıyla yayınlanan
“Stop Erdoğan” ilanına tepki olarak LED ekranlara
“Love Erdoğan”
görseli yansıttı.

www.akpartibatman.org.tr
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BD’NIN ve dünyanın en ünlü meydanlarından
biri olan New York’taki Times Meydanı’nda
“Advocates of Silenced Turkey” oluşumu
tarafından verilen “Stop Erdoğan” yazılı ilanlar reklam
panolarında yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a destek için şehirdeki led ekranlara
ve parti binasına ‘Love Erdoğan’ yazdıran Başkanımız
Gür, reklamın sorumlusunun ‘FETÖ’ olduğu yönünde
açıklamada bulundu. Çirkin saldırıya karşı en işlek
cadde olan Turgut Özal Bulvarı’nda “Love Erdoğan”
yazısıyla cevap verdiklerini belirten Başkanımız Gür,
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çirkin
ifadelerle düşmanlığını gösteren FETÖ militanları nasıl 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olduysalar
bugünde başarısız olacaklar. Böylesine çirkin saldırıları karşısında dik duruşumuzu göstereceğiz. Millet
olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın
yanındayız, yanında olmaya da devam
edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

