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Sivas Belediye Başkanı

Aziz Hemşehrilerim;
Yaradan’ın bize bahşettiği güç ve fırsat, sizlerin destek
ve duaları ile yeryüzünün kadim şehirlerinden biri olan
Sivasımızı tarihteki şaşaalı günlerine kavuşturmak ve
diğer illerle açılan gelişmişlik makasını kapatmak için
gece-gündüz ibadet aşkı ile çalışmaya devam ediyoruz.
Bu onurlu görevin tarafıma bir kez daha tevdi
edilmesinin ardından bir Cumhurbaşkanlığı, iki
parlamento, bir referandum olmak üzere dört seçim
geçirdik. Bu seçimler demokrasi yarışı şeklinde tatlı
telaşlar olarak geçti.
Geçmişten gelen deneyim ve vizyonla ilk iki yıl
acil hizmetleri hayata geçirip sizlerin ihtiyaçlarını
karşılarken, bir taraftan da büyük projelerin
planlamasını, bütçesini ve altyapısını hazırladık.
Ancak ve ancak insanımız için, şehrimiz için verdiğimiz
yarış devam ederken geçtiğimiz yaz yaşadığımız hain
darbe girişimi 2016 çalışma programımız açısından
talihsiz bir dönem olmuştur. Yeni bir çalışma temposu
için “Bismillah” demiştik ki, hepimizi derinden etkileyen
ve kenetleyen hain darbe girişimine maruz kaldık.
Dünya tarihinde görülmemiş alçaklıkta ortaya konulan
kalkışmaya rağmen 2016 yılı yine de bizim açımızdan
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çalışmaların verimli geçtiği ve önemli projeleri
başlattığımız başarılı bir yıl olmuştur.
Sivas Belediyesi kurumsal olarak darbenin ilk
dakikasından itibaren vatanına, milletine, bayrağına
karşı yapılan saldırının karşısında durdu. Yediden
yetmişe bayrağını eline alarak Kent Meydanı’nı 26
gün boyunca dolduran Yiğit Sivas Halkı, hainlerin yanı
sıra yedi düvelin iştahını kursaklarında bırakarak, tam
anlamı ile bir kahramanlık destanı yazdı.
Her kesimden, her görüşten insanımız yekvücut oldu.
Bize düşen ise onların bu kutlu nöbetlerinde rahatını
sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Aralıksız
çalışan personelimiz, büyük bir kararlılık örneği
göstererek, iman dolu göğüslerini tehlikeye karşı siper
etmeye hazır hemşehrilerimizin temizlik, güvenlik,
su, yemek, çay, bayrak, ses sistemi, sahne platformu
gibi duyulan tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Böylece tarih
boyunca işgal görmeyen Sivas topraklarının bir avuç
hain tarafından da işgal edilemeyeceğini tüm cihan
bir kez daha gördü, kadim şehrimizin tarihine altın bir
sayfa daha eklenmiş oldu. Yine 2017 yılı 15 Temmuz
tarihinde kahramanlarımızı andığımız programda
Sivaslılar tek vücut olmuş yüzbine yakın insanımız
şehir meydanımızda toplanarak şehitlerimizi anmış,
gazilerimize minnettarlığını birkez daha göstermiştir.

Her çalışma programında olduğu gibi icracı
birimlerimizden olan Su ve Kanalizasyon İşleri
Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğümüz yıllık yatırım
programlarını başarı ile uygulamıştır. Onlarca mahalle,
cadde ve sokak elden geçirilerek, altyapı ve üstyapı
açısından tüm gereksinimler yenilenmiş oldu.
Şehrimizde su kaynaklarının verimli kullanılması için
kayıp kaçak oranını gelişmiş Avrupa ülkelerindeki
düzeye çekmek amacıyla şehir şebeke yenileme
çalışmalarımız sürdürülmektedir.
İnsanımızın sağlığı açısından kaliteli malzemelerin
kullanıldığı çalışmalarda önümüzdeki 50 yıla hitap
edecek içme suyu boru değişimi ile kendi rekorumuzu
yenilemiş olduk. Keza yeni yapılan yollar ve yeniden
yapılan cadde ve sokaklara kullandığımız asfalt miktarı
ve kalitesi açısından da yeni bir rekora imza attık.
Tüm şehirlerin, daha doğrusu çağımızın kentsel sorunu
olan şehir içi trafik sorununu minimize edebilmek için
büyük icraatlar yaptık. Yol genişletme çalışmalarının
yanı sıra ilk kez hizmete aldığımız caddeler ve başta
Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir merkezi arası, Yeni
Stadyum, Okullar Bölgesi ve şehir merkezi arası olmak
üzere şehrimizin ana arterlerinde yaşanan trafik
sorununu büyük ölçüde rahatlattık.
Halfelik Alt Geçidi ile Sivas’ta bir ilki başarmakla
birlikte Sivas’ın en eski caddelerinden biri olan
Atatürk Caddesi’ndeki trafik tıkanıklığı önemli ölçüde
giderilmiş oldu.
Şehrin merkezdeki trafik yükünü azaltmak amacıyla
kuzey trafik aksının en önemli halkasını oluşturan
Mevlâna-Yüceyurt ile yine Sivas’ta bir ilke imza atmış
oluyoruz. Bittiğinde çok büyük takdir alacağına
inandığımız ve bizim de prestij projelerimizden biri
olan Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı’nın yapımına da
başladık.
Hem şehrin çekirdek bölgesi olan kent meydanındaki
oto park sorununu ortadan kaldıracak çok katlı yer altı
otopark sistemini de içinde barındıran ve hem de Tarihî
Kent Meydanı’nın ihtişamına ihtişam katacak olan 15
Temmuz Şehitler Meydanı’nın yapımına başladık.
Hayata geçirdiğimiz Bölge Parkları, Paşabahçe yeni
etap çalışmaları, Osman Seçilmiş Mesire Alanı ve
Karşıyaka Mesire Alanı ile Sivas’ın kişi başına düşen yeşil
alan miktarını biraz daha artırarak dünya standartlarını
yakalarken yeşil adına şehrimize yeni bir peyzaj
standardı kazandırdık. Sadece 2017 yılında Sivas’ın
nüfusu kadar yeşili toprakla buluşturduk. Paşabahçe’ye
yaptığımız Yamaç Evleri’yle adeta tatilin yeni cazibe
bölgesi olma yolunda büyük adımlar atmaktayız.

“Tarihî Kale Projesi”, “Esentepe Kentsel Dönüşüm
Projesi”, “Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi”, “Yeni
Belediye Hizmet Binası Projesi”, “Kızılırmak Projesi”,
“Sıcak Çermik Aquapark ve Yaşam Merkezi” gibi mega
projelerde dev adımlar attık. Bu gibi büyük projelerde
inşaat aşaması öncesinde yapılması gereken
kamulaştırma, projelendirme, bütçelendirme ve
onaylanma çalışmalarının işin büyük bölümünü teşkil
ettiğini hesaba kattığımızda, gelinen noktanın önemini
daha iyi anlıyoruz. Bu projelerin çalışmalarını başlattık,
2017 yılı içinde de birçoğu tamamlanacaktır.
Değerli hemşehrilerim;
Belediyecilik her ne kadar biraz önce birkaçını
paylaştığım fiziki projelerle anılsa da, sadece
projelerden ibaret bir hizmet kurumu değildir. Biz bu
hizmetlerin yanı sıra her geçen gün gelişmişlik ve refah
düzeyinin artması ile ihtiyaçları güncellenen halkımızın
bu ihtiyaçlarını karşılamanın kararlılığı içerisindeyiz.
Kültürel ve sosyal birçok etkinliğe imza attık, atmaya
da devam ediyoruz. Zaten bu yöndeki hizmetlerimiz
kamuoyunun takdirini almış durumda. Para geçmeyen
gıda bankamız bunlardan biridir.
Günümüzün istihdam sorunları arasında görülen
kalifiye iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı
sağlamak amacıyla 56 değişik dalda 5 bin gencimize
kurs vererek kalifiyeli bireyler olmalarını sağladık.
Sportif alanda şehrimizdeki tüm kulüpleri ve sporcuları
ayni yardımlarda bulunarak destekledik. Sivas
Belediyespor Kulübü futbol takımımızı ülke çapında
yarışabilen bir takım hâline dönüştürdük. Diğer
branşlarda da başarılı sporcular yetişmektedir. Ayrıca
Sivassporumuzun da Süper Lig’e yeniden yükselişi
şehrimize ve belediye çalışmalarımıza olumlu katkıları
olacaktır.
Siyasi kaygı gütmeden, partisel ve şahsi ikbal peşinde
koşmadan, kadim medeniyetimizin unutulmaz izleri
arasında yer alan İzzeddin Keykâvuslardan, Kadı
Burhaneddinlerden, Mithat Paşalardan ilham alarak,
Sivas’ı Anadolu’nun yıldızı olarak tanımlanacak bir
cazibe merkezi yapacak adımları hızlı bir şekilde
atacağız.
Ben inanıyorum ki yarınımız bu günden daha iyi olacak.
Sivas’ı devraldığımızdan daha yaşanabilir bir şehir
olarak gelecek nesillere bırakacağız.
Bu şehirde tarih boyunca olduğu gibi mutlu, huzurlu,
sağlıklı bir şekilde, birlik içinde güçlü ve müreffeh bir
toplum olarak yaşayacağımızdan şüphem yoktur.
Saygılarımla...

5

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

BU ASİL MİLLET 15 TEMMUZ’DA

ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜ,

KORKUYU KORKUTTU.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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ANADOLU İNSANI VAR OLDUKÇA

BU ÜLKEYE KİMSE
DİZ ÇÖKTÜREMEZ, BÖLEMEZ.
BİNALİ YILDIRIM
BAŞBAKAN
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15 TEMMUZ İSTİKLÂL HARBİNİN DEVAMIDIR,

TÜRKİYE’NİN YARINI
BUGÜNÜNDEN İYİ OLACAK.
İSMET YILMAZ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI
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ANALARIMIZIN SÜTÜ TEMİZ,
O YÜZDEN YETİŞTİRDİKLERİ ÇOCUKLAR

TANKLARA SİPER OLDULAR.
SAMİ AYDIN
SİVAS BELEDİYE BAŞKANI
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UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ

Geçtiğimiz yıl bir gurup cuntacı asker tarafından
vatanın bölünmez bütünlüğüne kastedilerek
adeta vatandaşlarla çatışmaya girilmiş 250
vatandaş şehit olurken binlerce vatandaşımız
da yaralanmış gazi olmuştu.
Milletin kararlı duruşu ve
azmi ile bertaraf edilen hain
darbe girişimini takiben Tüm
şehirlerimizde olduğu gibi
Sivas’ta da sokaklarda nöbet
tutulmuş meydanlar boş
bırakılmamıştı.
15 Temmuzu unutturmamak için
tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta
da anma etkinlikleri düzenlendi.
İki gün boyunca süren anma
programları çeşitli etkinliklerle
kutlandı. 15 Temmuz günü halk
yürüyüşüyle başlayan etkinlikler
16 Temmuz saat 00.00’da son
buldu.
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Zaferin simgesi olan darbe
nöbetinde yaklaşık yüz bin
Sivaslının Meydanı doldurduğu
gecede Kur’an-ı Kerim okundu,
dualar için eller semaya kalktı,
salalar verildi, kahramanlık
türküleri çalındı.
Valilik ve Belediye tarafından
çeşitli etkinliklerin düzenlendiği
anma programı boyunca
belediye otobüsleri halkımız
2 gün boyunca ücretsiz taşıdı.
Belediyemiz tarafından çorba,
su, poğaça, çay, kumanya ve
şerbet gibi temel ihtiyaçlar da
meydanda halka dağıtıldı.
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bir araya gelerek onlara eşlik
ettiler.
Kent Meydanı’na kurulan
sahneden halka hitap eden Vali
Gül ve Başkan Aydın, birlik ve
beraberlik mesajları verirken
darbecileri de lanetlediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın halka hitabı
meydana kurulan led ekranlarla
canlı olarak verildi.
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İl protokolünün de katıldığı
anma etkinliklerinde Vali Davut
Gül ve Belediye Başkanı Sami
Aydın nöbet tutan vatandaşlarla

15 Temmuz gecesi okunan
salaların ardından halka hitap
eden Başkan Aydın; “Sivas
tarihte her zaman önemli işler
bırakmış bir şehir… Bir yıl önce
burada demokrasi nöbetleri
tuttunuz. 80-90 yaşında
amcalarımızı, teyzelerimizi,
gençlerimizi, engellilerimizi
gördük. Emin olun sizlerle ne
kadar gurur duysak azdır. 15
Temmuzun yıl dönümünde

dün yine eşine az rastlanacak
bir görüntü ortaya koydunuz.
15 Temmuz’u çok duydunuz
çok da duyacaksınız. FETÖ 40
yıllık bir projenin eseridir. Bu
yaşananlardan ders çıkararak
çocuklarımıza sahip çıkacağız.
Bu ülkenin birlik ve beraberliğini
muhafaza edeceğiz. Bizi AleviSünni, Sağcı-Solcu, Türk-Kürt
diye bölmek istediler; FETÖ’de
bu oyunlardan biriydi, bunun
bilincinde olmalıyız. Her birinize
teşekkür ediyorum.” ifadesini
kullandı.
Vali Davut Gül de “Geçen sene
ihanetle karşılaştığımızda hiç
şüphesiz milletimiz üzerine
düşeni yaptı.” dedi.

Konuşmaların ardından Sivas
Belediyesi Mehter Takımı tarihî
marşları seslendirdi.
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ŞEHİTLER MEYDANI
İKİ BAKANLI TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Sivas Belediyesi’nin prestij projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında
Türkiye’nin sayılı meydanları arasına gireceği 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın
temeli Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Millî Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
İlk etapta proje alanında yer
alan eski adliye binası, valilik
ek hizmet binası ve Özel
İdare lojmanlarının yıkımını
gerçekleştiren Belediye, meydan
ve kapalı otopark projesi için
ilk adımda 320 adet fore kazık
uygulamasını tamamlayarak kazı
işlemleri kış aylarına rağmen
hızla devam etti.
Belediye Başkanı Sami Aydın’ın
göreve geldiği ilk günden
itibaren Sivas’a dünyaca ünlü bir
meydan kazandırma çabasında
planladığı kent meydanıyla
bağlantılı projeler tek tek
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hayata geçmeye devam ediyor.
Başkan Aydın; Burada âdeta
meydan içinde meydanlar
yapıyoruz” dediği Kepenek
Meydanı ismiyle yola çıkılan

projeye, Belediye Meclisi’nin
aldığı ortak kararla 15 Temmuz
darbe girişiminde kaybettiğimiz
şehitlerimiz anısına “15 Temmuz
Şehitler Meydanı” ismi verildi.

Projenin tüm aşamalarını
yakından takip eden Belediye
Başkanı Sami Aydın Valiliğin
arkasında altı 800 araçlık
akıllı otopark, üstü ise meydan
olacak projenin hedeflendiği
ölçüde hızlı bir şekilde
devam ettiğini vurgulayarak;
“Göreve ilk geldiğimizde
Sayın Cumhurbaşkanımızın da
talimatı olan şehir meydanımızı
ayağa kaldırmak için hummalı
bir çalışma başlatmıştık.
Bugün Allah’a şükürler olsun
hayalimizdeki şehir meydanı
oluşumu devam ediyor. Bu
projede tamamlandığında; Kent
Meydanı’ndaki park sorununa
800 araçlık kapalı otopark ile
çözüm oluşturacak. Öte yandan
mevcut hâliyle bile dünyanın
sayılı meydanları arasında
bulunan Kent Meydanımızın
ilave etabını da gerçekleştirmiş
olacağız.” dedi.
Millî Eğitim Bakanı İsmet
Yılmaz; “Bu eser, 7 dönümlük
güzel bir meydan olacak aynı
zamanda 800 araçlık otoparkı
var. Belediye Başkanımız seçim

döneminde ne söz verdiyse
yapıyor, ‘Tünel yapacağım’
dedi, yapılıyor. ‘Meydan
yapacağım’ dedi, yapıyor.
‘Meydanı güzelleştireceğim’
dedi, güzelleştiriyor. Her ne
söz verdiysek ister merkezî
hükûmet olarak ister yerelde
eksiksiz yerine getirmeye
çalışıyoruz. Önümüzdeki
süreçte Ankara-Sivas arası iki
saate inecek. Sivas Ankara’nın
mahallesi olacak. Ankara da
İstanbul’un Mahallesi olacak.
İstanbul-Sivas hızlı trenle 5
saat olacak. Bu birliğimiz ve
dirliğimiz devam ettiği sürece
bu ülke daha ileriye gidecektir.
Bugünümüz dünden daha iyi
olacak. Belediye Başkanımız
açılış Kasım’da dedi. Ben
de “29 Ekim’de Cumhuriyet
Bayramımızda 15 Temmuz
Şehitler Parkımızı açacağız.”
diyorum.” ifadesini kullandı.
Temel atma töreninde
konuşan Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, “Sivas’ı kırk yıldır
biliyorum. Karslıyım, elim
mahkûm buradan sürekli

geçiyoruz. Eskisini de biliyoruz,
yenisini de biliyoruz. Tarihini
hep beraber biliyoruz. Gurur
duyacağımız bir tarih, gurur
duyacağımız tarihî değerler
var Sivas’ta. Başka ülkelere
gittiğinizde küçücük bir
kulübeyi tarih diye öyle bir
sunuyorlar ki; ağzınız açık
kalıyor. Hâlbuki bizim değerlere
gıptayla bakmak gerekir.
Sivas gibi bir tarih ve kültür
kentinde bu tarihî eserleri açığa
çıkarmak etrafını açmak aynı
zamanda da insanların hayatını
kolaylaştıracak bir de çok katlı
bir otopark yapmak gerçekten
takdire şayan.” dedi.
2008 yılında uyguladığı
Tarihî Kent Meydanı
Projesi ile Türkiye’nin sayılı
meydanlarından birini şehrimize
kazandıran Başkan Aydın, 15
Temmuz Şehitler Meydanı
Projesinin devamında, Jandarma
Lojmanları ve Orduevi’nin yer
aldığı alanlarda oluşturulacak
Kışla Meydanı ve 4 Eylül
Meydanları’nı görev süresince
hayata geçirmeyi hedefliyor.
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SİVAS KALESİ
TÜRKİYE’YE AÇILIYOR
İlimizin simgelerinden
biri olan Tarihî Sivas
Kalesi yapılacak
çalışmalarla Türkiye’nin
yeni turizm merkezi
olacak.
Tarih ve tabiat
dokusunu göz önünde
bulundurarak inşa
edilecek konaklar,
butik oteller, el
sanatları çarşıları ile
hem turizm merkezi
hem de açık hava film
platosu hâline gelecek.
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Uzun süredir Sivas’ın
gündeminde olan Sivas Kalesi
Projesi’ne Başkan Sami Aydın ve
ekibinin uzun süredir üzerinde
çalıştığı, Tarihî Kale için daha
önce proje hazırlayan dünyaca
ünlü mimarımız merhum
Turgut Cansever’in düşünceleri
üzerinden kızıyla çalışmaya
devam edilirken, yeni duruma
uygun proje hazırlattı.

yapılar temizlenerek Kale alanı
inşaat aşamasına hazır hâle
getirilecek.

Proje hazırlıkları son aşamaya
gelen Kale’de kamulaştırma
çalışmaları da tamamlanmak
üzere. Şu ana kadar 40 milyon
liraya yakın kaynak kullanılarak
kamulaştırma işlemleri %
99’un üzerine çıkarılırken kalan
alanlarla ilgili kamulaştırmaların
bu yılın sonuna kadar
tamamlanması hedefleniyor.
Kamulaştırma işleminin
tamamlanması ile birlikte eski

Bakanlığın destek
açıklamasından sonra işe hız
veren Belediye projeyi Anıtlar
Kurulu’na sunarak çalışmaları
başlattı. Şimdilerde arkeologlar
gözetiminde tarihî kalıntılar için
kazılar yapılıyor.

Belediye, projeyi Oran Kalkınma
Ajansı vasıtası ile Kalkınma
Bakanlığı’na da yazarak destek
istemişti. Anadolu’nun en etkili
projelerinden biri olacak olan
Sivas Kalesi Projesi’ne Kalkınma
Bakanlığı tam destek dedi.

Bakanlığın desteğini alan
Belediye, bu yıl içerisinde
projede inşaat aşamasına
geçmeyi hedefliyor.

İstanbul’da ulusal marka
değerindeki otel, restoran ve
konaklama işletmecileriyle
bir araya gelen Başkan Aydın
ve ekibi önemli bir görüşme
yaptılar. Alanda eski Sivas
evlerinin yanı sıra arastalar,
bedestenler, butik oteller
ve sosyal alanlar bulunacak.
İnşaatların tamamı Belediye
eliyle yapılabilmekle birlikte,
yap-işlet-devret yöntemi de
seçeneklerden biri olacak.
Proje tamamlandığında
güneydeki Gök Menderese ve
doğudaki Tarihî Ulu Cami ile
bütünlük sağlanacak. Projenin
tamamlanması ile birlikte Sivas
Kalesi Anadolu’nun en ihtişamlı
turizm ve film platolarından biri
hâline gelecek.
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KIZILIRMAK FİKİR PROJESİ

YARIŞMASI’NA ÖDÜL TÖRENİ

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın vizyon projelerinden biri olan Kızılırmak
için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. 2018 yılında ilk etabının hayata
geçirilmesi adına yoğun çaba sarf edilen proje için düzenlenen, ulusal
boyuttaki “Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması” neticelendi.
Türkiye’nin en seçkin
üniversitelerinden alanında
uzman akademisyenlerin
katılımıyla oluşturulan jüri
tarafından onlarca proje uzun
bir değerlendirme aşamasına
tabi tutuldu. Yoğun çalışmaların
ardından ilk üçe giren projeler
ve mansiyon ödülüne layık
görülen projeler belirlendi.

sürecinin anlatılacağı kolokyum
için Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi’nde geniş katılımlı bir
tören düzenledi. Törene Vali
Davut Gül, AK Parti Milletvekili
Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı
Sami Aydın, diğer il protokolü
ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile akademisyenler
katıldı.

Proje sahiplerinin
ödüllendirilmesi ve yarışma

Tören, Yarışmanın Jüri Başkanı
Ankara Üniversitesi Ziraat

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi
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Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil
Perçin’in açış konuşmalarıyla
başladı. Perçin, yarışma
sürecinden bahsederek,
Kızılırmak Projesi’nin Sivas’a
sağlayacağı katma değerleri
sıraladı.
Ardından katılımcılara,
yarışmada ilk üçe giren
projelerin tanıtım videoları
izletildi.

Kızılırmak’ı; 6,5 milyon
metrekarelik bir alan ile Sivas’ı
her yönüyle geleceğe taşıyacak
bir proje olarak nitelendiren
Belediye Başkanı Sami Aydın,
“Bu tür devasa projeler çok
uzun araştırma ve planlamalar
sonucu ortaya çıkan işlerdir.
İki yıla yakın süre yarışma
ve değerlendirmeyle geçti.
Birbirinden değerli ve çok
güzel projeler ortaya çıktı. Jüri

üyelerimiz derecelendirmeyi
yaparken çok zorlandı, çünkü
tüm projeler gerçekten çok
güzel. İnşallah bu projenin bir
bölümünü 2018 yılı sonuna
kadar hayata geçirmek
istiyoruz. Sonraki yıllarda devam
edecektir. Çünkü bu proje
dönülmeyen yola girmiştir,
ekonomiye bağlı olarak ama 3
yıl, ama 5 yıl içinde yapılacaktır.
Tüm emeği geçenlere teşekkür

ediyor, şehrimiz ve ülkemiz
için hayırlı, uğurlu olmasını
diliyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından
dereceye giren proje sahiplerine
ödülleri il protokolü tarafından
takdim edildi. Ödüllerin yarı sıra
yarışmanın birincisi 120 bin,
ikincisi 90 bin, üçüncüsü ise 70
bin liranın sahibi oldu.

19
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KIZILIRMAK PROJESİ’NDE
EN ÖNEMLİ ADIM ATILDI
Kızılırmak’ın kuzey ve güney
şeridinden geçerek şehrin
doğusunda planlanan Seyfebeli
Sanayi Sitesi’ne kadar uzanacak
olan kolektör hattının yapımı
için Avrupa Birliği’nden hibe
almaya hazırlanan Belediye,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
AB yatırımları Dairesi
Başkanlığı’ndan yaklaşık
30.000.000 Euro hibe kredi
almayı hedefliyor.
Proje danışmanlık ihalesini
kazanan firma yetkilileri
ve Belediye’nin ilgili birim
müdürlerinin katılımıyla bir
değerlendirme toplantısı
düzenleyen Başkan Sami Aydın,
projede gelinen aşamanın çok
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önemli olduğunu kaydetti.
Kızılırmak’ın çok kapsamlı
bir proje olduğunu hatırlatan

Başkan Aydın, “Kuzey ve güney
sahil ana kolektör hatları çok
büyük bir önem taşıyor. Bu
sadece Kızılırmak için değil,

Şehrimize çağ atlatacak, Türkiye’ye model olacak ve Anadolu’nun yeni tatil
merkezi olacak olan Kızılırmak Projesi’nde adım adım ilerlemeye devam ediyor.
Kızılırmak için yarışma projesini gerçekleştiren Belediye, projenin en önemli
aşamalarından biri olan kolektör hattının yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile ortak hareket ediyor.
Seyfebeli Küçük Sanayi Sitesi
için de çok büyük önem arz
eden bir proje. Hatta mevcut
Organize Sanayi Bölgesi’ni de
bu kapsama aldık. Sivas’ın
özellikle kuzey ve doğu

bölümünde gelecekte nüfusun
artmasını öngörerek bu yatırım
planını yaptık.” dedi.

bir proje olduğunu vurgulayan
Başkan Aydın, “Gelinen aşamayı
çok önemli olarak görüyorum.

Kardeşler, Eğriköprü, Karşıyaka
ve İmaret Mahalleleri’nin
hepsinin ihtiyacını karşılayacak

İnşallah büyük, kapsamlı bir hibe
programından Sivasımız
yararlanacak. İhalemiz ve
projemiz sonuçlandıktan sonra
da uygulama kısmını Çevre
ve Şehircilik Bakanlığımız ile
birlikte yürüteceğiz.” şeklinde
konuştu.
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BAKAN VEYSEL EROĞLU;

KIZILIRMAK
SİVAS’A HAYAT VERECEK

Belediye Başkanı Sami Aydın’ın Sivas için prestij projelerinden biri
olan Kızılırmak Projesine Bakan Eroğlu’ndan tam not geldi.

Sivas’ın vizyon projelerinden
biri olan Kızılırmak için ciddi
adımlar atılmaya devam ediyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu Sivas ziyaretinde yaptığı
açıklamada “Kızılırmak Sivas’a
hayat verecek.” dedi.
325 milyon lira değerindeki
37 tesisin temel atma ve açılış
törenine katılmak üzere Sivas’a
gelen Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu ve Millî Eğitim
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Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas
Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Sami Aydın’ın
kısa bir brifing yaptığı ziyarette
özellikle Kızılırmak Projesi
başta olmak üzere şehrimize
yapılan ve yapılması planlanan
projelerin görüşüldü.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek
Bakan Eroğlu’na teşekkür
eden Başkan Aydın, “Sizin

başarılarınız, bizlerin ufkunu
açmaktadır. Ülkemize AK
Parti ile beraber büyük bir
değişim yaşattınız. Bütün
bakanlarımıza ve emeği geçen
bürokratlarımıza teşekkür
ediyoruz. Sivas’a daha büyük
hizmetler yapacağınızdan hiç
şüphemiz yoktur. Özellikle
Kızılırmak Projesi’nde sizden
beklentimiz büyük. Sağ olsun
Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz
öncülüğünde, milletvekillerimiz
ve valimizin de destekleriyle
ciddi gelişmeler oldu, şimdi
sizler de gereken adımları
attınız, proje ihalesi gerçekleşti.
İnşallah bu dönem içerisinde bir
bölümünü de hayata geçirmeyi
hedefliyoruz.” dedi.
Sivas’a hizmet etmeyi ibadet
olarak gördüklerini kaydeden
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu ise, “Sivas çok önemli bir
şehir. İki nehrin buluştuğu bir
yer. Sivas’ı bizim bakanlığımızın
şehri olarak görüyoruz.

Başta ben olmak üzere
tüm bakanlığımız Sivas’ın
hizmetkârıyız. Bugün Türkiye’de
en çok bir anda baraj ve göletin
temelinin atıldığı yer Sivas. DSİ
burada büyük yatırımlar yapıyor,
orman teşkilatımız, meteoroloji,
doğa koruma ve millî parklar
yine öyle. Ekim ayında
arkadaşlarımız burada önemli
bir çalışmaya başlatacaklar.
Millî parklar ve mesire alanları
anlamında büyük şehirlerden
Sivas’ı görmek için gelecekler.
Muhteşem güzellikler var.
Dünyada cenneti tecessüm

etmek isteyenler Sivas’a gelsin.”
ifadelerini kullandı.
Kızılırmak Projesi’ne de değinen
Bakan Eroğlu; “Kızılırmak ile
ilgili ben de çok çalıştım.
Türkiye’de en çok dere ıslahının
yapıldığı yer Sivas. Her nehrin
şehir içerisinde bir gerdanlık
olması lazım, Viyana’ya
gittiğimizde bunu görebiliyoruz.
Bizdeyse geçmişte özellikle
İstanbul’da bütün dereler ve
Haliç âdeta lağım çukuruydu.
Ne zaman ki Recep Tayyip
Erdoğan geldi, her şey değişti.

Bu anlamda ben de Kızılırmak
Projesi’ni göreceğim. Kısım
kısım yapacağız. Kızılırmak
Sivas’a hayat verecek.” şeklinde
konuştu.
Başkan Aydın Kızılırmak
Projesi’nde gelinen aşamayı
sunum eşliğinde anlatarak
bundan sonraki süreçte
hükûmet ve bakanlık nezdinde
destek beklediklerini ifade etti.
Bakan Eroğlu ise Başkan Aydın’a
çalışmalarından ötürü teşekkür
ederek gereken desteğin
verileceğini kaydetti.
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SİVAS’A YENİ BİR ŞEHİR KURUYORUZ

“ESENTEPE”

ESENTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ MAHALLE SAKİNLERİNE TANITILDI.

Sivas Belediyesinin prestij projeleri içerisinde yer alan Esentepe Yunus Emre
Kentsel Dönüşüm Projesi mahalle sakinlerine anlatıldı. Yapılması planlanan
kentsel dönüşümün ardından Esentepe ve Yunus Emre Mahallesi şehrimizin yeni
cazibe merkezi konumuna âdeta yeni bir yaşam merkezi hâline gelecek.
Süleyman Demirel İlköğretim
Okulu’nda bölge sakinleri ile bir
araya gelen Belediye Başkanı
Sami Aydın Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının bölgeye hazırladığı
projeyi anlattı.
Mevcut yapısı ile şehre
yakışmayan bir görüntüye sahip
olan plansız kentleşmenin
örneği konumundaki Esentepe
ve Yunus Emre mahallelerinde
yapılacak değişimi anlatan
Sami Aydın uygulanacak proje
fotolarını dev ekranda gösterdi.
Tamamı bir milyon metrekarenin
üzerinde olan proje için
Belediye tarafından bu güne
kadar üç milyon lira harcandı.
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24

Belediye Esentepe ve Yunus
Emre Mahallesi’nin kentsel
tasarım çalışmalarını yaparak
alanın mülkiyet haklarını tespit
etti.
Özellikle Yunus Emre
Mahallesi’nin bir bölümü
Esentepe’nin ise büyük
çoğunluğu imarla ilgili sorunlar

yaşıyor. 70’li yıllarda inşa edilen
yapıların çoğunlukta bulunduğu
alanda imar sorunları bulunuyor.
Kentsel dönüşümü fırsata
çevirmek isteyen belediye hem
vatandaşların mülkiyetlerinin
değerinin artması hem de
şehre yeni bir cazibe merkezi
kazandırılmasını hedefliyor.

Mahalle sakinleri de projenin
biran önce hayata geçmesi
için heyecan duyduklarını dile
getirerek hem varlıklarının
değerlerinin artacağı hem de
virane olan bir mahalleden
yepyeni bir yaşam merkezine
kavuşacakları için mutlu
olduklarını belirttiler.
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BELEDİYE YENİ HİZMET BİNASI

“SİVAS’A ÇOK YAKIŞACAK”
BELEDİYE YENİ HİZMET BİNAMIZA KAVUŞUYORUZ
Belediye yeni binası hem tarihimizin mimarisini hem de modern çizgilerimizi taşıyacak.
2019’da yapılacak belediye
seçimlerinde Sivas’ın büyükşehir
olması kesinlik kazanırken
belediye yeni hizmet binası da
hazırlanmış olacak.
Çekirdek merkezli Sivas’ın,
bulunduğu durumdan
kurtarılması için birçok projeye
imza atan Sivas Belediyesi,
özellikle kamu binalarını
şehre yaymayı hedefliyor.
Bu kapsamda şehrin tam
ortasında kalan Belediye
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Hizmet Binası farklı bir bölgede
projelendirilerek taşınması
planlanıyor.
Yenişehir bölgesinde Aksu’nun
devamında inşa edilecek
belediye yeni hizmet binası 50
yıllık sorunun çözümünü de
beraberinde getirdi. Yenişehir
fuar alanının imar sorununun
çözümü ardından belediyenin
yeni binası da burada yapılacak.

Aksu Parkı’nın devamında inşa
edilecek olan Belediye Yeni
Hizmet Binası 4 katlı olarak
yapılacak. Yeni binada Belediye
büroları yanı sıra, 500 kişilik
konferans merkezi, 200 kişilik
çok amaçlı salon, kütüphane,
yemek salonları, spor merkezi,
kreş ve otopark da yer alacak.
Bu yıl temelinin atılması
planlanan binanın kısa zamanda
bitirilmesi hedefleniyor.
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YUKARI TEKKE’YE
AY YILDIZLI CAMİ
Sivas Belediyesi cenaze hizmetlerinin tamamen Yukarı
Tekke Mezarlığına alınması için alana yeni bir cami
yapımına başladı.

Şehir içerisindeki camilerden kalkan cenazeler
konvoy hâlinde şehir içerisinden geçerek trafiği
olumsuz yönde etkiliyordu. Buna çözüm arayan
Belediye Yukarı Tekke’ye cami ve taziye evi
yapacak. Geçtiğimiz günlerde temelleri atılan
cami inşaatı devam ediyor.
Türk bayrağının simgesi ay ve yıldızdan hareket
ederek tasarlanan Yukarı Tekke Camisi Müdürlük
binasının 600 metre doğusunda, sıra mezarlığının
da bitiminde yer alacak.
22 dönüm arazi üzerine inşa edilecek Yukarı Tekke
Camisi’nin 4 bin 400 metrekare kapalı alanının bin
300 metrekaresi taziye alanı olarak tasarlanırken 3
bin 100 metrekarelik de kapalı otoparkı bulunuyor.
Caminin zemin katında 1500 kişi, fevkane katında
400 kişi, bodrum katında da yine 1500 kişi kapalı
mekânda namaz kılabilecek olup açık avlusunda
ise yaklaşık 5000 kişi namaz kılabilecek.
Toplam 8400 kişi kapalı ve açık alanda ibadetini
gerçekleştirebilecek.
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Sağında ve solunda 7 bin metrekare bahçeye sahip
olan cami iki minareli olarak tasarlandı. Yukardan
bakılınca ay ve yıldız şeklinde görünen cami bölge
halkına da hizmet verecek.
Yapımına başlanan caminin hayırseverlerden gelen
destekler doğrultusunda iki yıl içerisinde bitirilmesi
hedefleniyor.
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BAŞKAN AYDIN’DAN AHDE VEFA;

VEFA KONUTLARI

Başkan Aydın seçim öncesi verdiği sözü yerine getirerek dar gelirli
ailelerimizi ev sahibi yapıyor. 4 ay gibi kısa bir süre zarfında kaba
inşaatı neredeyse bitme aşamasına gelmiştir.
konutluk proje, dar gelirli
vatandaşlar için kira öder gibi ev
sahibi olmanın yolunu açtı.
Temelini Millî Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz’ın attığı konutlar,
10 yıllık bir ödeme planı ile
hak sahiplerine sunuluyor. 1015 bin tl arsında ödenecek
peşinatların ardından kalan
tutar taksitlerle ödenecek.
Kaba inşaatının hemen hemen
bitmek üzere olduğu Vefa
Konutları, kura ile belirlenen
hak sahiplerine iki yıl içerisinde
teslim edilecek.
Başkan Sami Aydın seçim
sürecinde söz verdiği ucuz
konut projesini hayata geçirdi.
Ahde vefa gösteren Başkan
Aydın’ın, dar gelirli vatandaşlar
için Özbelsan AŞ eliyle
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yapılacak 400 konut projesine
‘Vefa Konutları’ ismini verdi.
Kılavuz bölgesindeki kapalı
cezaevinin hemen üst kısmına
inşa edilecek olan 2+1, 400
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Projenin mimarı Belediye
Başkanı Sami Aydın konutlarla
ilgili yaptığı açıklamada, her
insanın gelir düzeyi ne olursa
olsun, insanca yaşayabileceği
konutlarda oturması gerekir. Bu
anlamda Özbelsan aracılığı ile

400 konutun yapımını başlattık. Vefa Konutları
inşallah hem Sivasımıza hem de oturanlarına
huzur ve mutluluk getirir. Şehrimiz için hayırlı
uğurlu olsun. İleride ihtiyaca ve talebe göre
bu tür projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an
bu proje büyüklüğü ve özelliklerine göre belki
de Türkiye’de en uygun şartlarda alınabilecek
konutlardır. Çünkü gerek arsada, gerekse
yapımında kâr gözetmeksizin, vatandaşlarımızı
kaliteli, konforlu mekânlara kavuşturmak
amacıyla ortaya çıkmış bir projedir.” diye
konuştu.

NEDEN ‘VEFA’ KONUTLARI?
İsminin neden Vefa Konutları olduğuna açıklık
getiren Başkan Aydın, “Bizi bu göreve layık
görenler vatandaşlarımızdır. Elbette biz de
onlara hizmet etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak
durumundayız. Bu nedenle vatandaşımız bir
vefa olarak bu çalışmayı yapmamız gerektiğini
düşündük ve bu sebeple ismini Vefa Konutları
olarak düşündük.” dedi.
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TOKİ
SİVAS’TA 762 KONUTUN
İHALESİNİ YAPTI…
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) Sivas’ta yeni konutlar için
düğmeye bastı. TOKİ Yenimahalle’de inşa edilecek 762 konutun ihalesinin
yapıldığını resmî internet sitesinden duyurdu.
Sivas’ın yerel mimarisi göz
önünde bulundurularak
hazırlanan yeni konutların,
cephelerinde zemin kat
seviyesinde yöresel taş kaplama,
ahşap görünümlü kaplamalar,
dekoratif pencereler, söveler,
çatıda ve cephelerde Türk evini
yansıtan çıkmalar kullanılacak.
Mayıs ayında ihalesi yapılan
proje içerisinde ticaret merkezi,
cami gibi sosyal donatılar yer
alacak.
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Yükseklikleri zemin+5 olan
konutların 354’ü 2+1, 408’i ise
3+1 planında inşa edilecek.

Yenimahalle’de inşa edilecek
762 konut için başvuru
şartları ve başvuru tarihinin

belirlenmesi bekleniyor.
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YOLLARIN VE TÜNELLERİN ÜSTADINDAN

BELEDİYEMİZE TAM NOT
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda uzun yıllar müsteşarlık
ve bakanlık gibi önemli görevleri üstlenerek şehrimize ve ülkemize
kazandırılan birçok projede imzası bulunan hemşerimiz Mehmet Habip
Soluk, hali hazırda Sivas Milletvekili olarak bulunduğu Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde de; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı
olarak da başarılı hizmetlerine devam ediyor.
ve beğeni ile takip ediyor. Soluk,
Sivas Belediyesi tarafından
yapımı büyük bir hızla devam
eden tünelde incelemelerde
bulunarak Belediye Başkanı
Sami Aydın’ı tebrik etti.

Bulduğu her fırsatta memleketi
Sivas’a gelen Soluk, şehrimize
gerek merkezi hükümet
tarafından, gerekse yerel
yönetimlerce kazandırılan her
projeyi yakından takip ederek
gereken desteği sağlamayı
sürdürüyor.
Şehir merkezindeki kuzey
ulaşım aksında tıkalı olan
noktaların da açılmasıyla birlikte
şehir trafiğini büyük ölçüde
rahatlatacak olan Mevlâna
Tüneli Projesi’ni büyük bir titizlik
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Dönemin Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı ve
şimdiki Başbakan Binali
Yıldırım’ın da katılımıyla
geçtiğimiz yıl temeli atılan
tünelin büyük bir hızla
ilerlediğini görmüş olmanın
memnuniyet verici olduğunu

dile getiren Soluk, “Başkanımıza
maşallah diliyorum, hem
vatandaşlarımız, hem de
şahsım adına tebrik ediyorum.
Gerçekten çok güzel bir
ilerleme sağlanmış. Sadece
burada değil, Sivas’ın her
köşesinde yol, kaldırım,
asfalt, kavşak, park ve peyzaj
projeleriyle maşallah dedirtecek
kadar yoğun bir çalışma mevcut.
Başarılarının devamını diliyorum.
Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.”
ifadelerini kullandı.

SİVAS’A YENİ BİR İVME KAZANDIRACAK OLAN

MEVLÂNA TÜNELİNDE

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
35
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MEVLÂNA TÜNELİNDE
SON 100 METREDEYİZ
Sivas’a yeni bir ivme kazandıracak olan Mevlâna Tüneli’nde çalışmalar
devam ediyor. Kuzey ulaşım aksında tıkalı olan noktaların da açılmasıyla
birlikte şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Mevlâna Tüneli’ndeki
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Temeli, 9 Nisan’da dönemin
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı ve şimdiki
Başbakan Binali Yıldırım’ın
katılımıyla görkemli bir törenle

atılan, Belediye tarihindeki
en büyük proje olan Mevlâna
Tüneli’nde delme işlemi gece
gündüz devam ediyor.

Toplam 1100 metre
uzunluğunda delme işlemi
yapılacak olan çift tüp şeklinde
inşa edilen Mevlâna Tüneli’nde
çalışmalar planlandığı ölçüde
devam ederken, sağ tüpte 550
metre, sol tüpte 450 metre
ilerleme kaydedildi. Mevlâna
tarafında da başlayan çalışmalar
da ise 15’er metre tünel kazıldı.
Sadece giriş kısmına yaklaşık
300 fore kazık uygulamasının
yapıldığı tünelde delme
işlemleri bölgenin tarihî dokusu
ve yerleşim merkezi olması
nedeniyle zor şartlar altında
ilerlerken inşaat çalışmalarının
en kısa zamanda bitirilmesi
hedefleniyor.
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SİVAS’IN İLK ALT GEÇİDİ
HALFELİK ALT GEÇİDİ AÇILDI

Her geçen gün artan araç sayısıyla beraber sıkışan trafiğe çözüm üretmek için
birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sivas Belediyesi, şehirdeki ilk battıçıktı diye tabir edilen alt geçit çalışmasını Halfelik Kavşağı’nda tamamladı.
Yapılan projeyle, YenişehirSanayi arasındaki yol, Aksu’nun
her iki tarafından karşılıklı yer
altına alınarak bölgedeki trafik
yoğunluğu ortadan kaldırılmış
oldu.
Bu önemli hizmetin resmi
açılış töreni ise Vali Vekili Zihni
Yıldızhan, TBMM Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu Başkanı ve Sivas
Milletvekili Mehmet Habip
Soluk, Milletvekili Hilmi Bilgin,
Belediye Başkanı Sami Aydın,
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Âlim Yıldız, birim müdürleri,
mahalle muhtarları ve çok
sayıda vatandaşın katılımıyla
gerçekleştirildi.
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Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan tören
Pulur Mahallesi Muhtarı Ogün
Bekçioğlu ve Demircilerardı
Mahallesi Muhtarı Muzaffer
Karakaya’nın konuşmalarıyla
devam etti. Muhtarlar Bekçioğlu
ve Karakaya; Başkan Sami
Aydın’ın mahallelerine yol,
kaldırım, park-bahçe gibi
birçok alanda önemli hizmetler
kazandırdığını dile getirerek,
yapılan hizmetlerden duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.

Ardından katılımcılara seslenen
Belediye Başkanı Sami Aydın,
son yıllarda artan refah düzeyi
ile birlikte araç sayısının da
her geçen gün arttığını ifade
ederek; “Şehirlerimizin en
önemli sorunu trafik ve ulaşım
olacaktır. Her kavşak trafikte
bir düğüm noktasıdır. Bugün
Halfelik Kavşağı’nda sağlı-sollu
iki alt geçidimizin açılışını
yapacağız. Şehrin güneyine
yapılan yatırımlar ile beraber
Atatürk Caddesi ve Halfelik
Kavşağı’nda oluşan trafik
sıkışıklığı ortadan kalkmıştır.
Şehrin batısından, doğusu olan
Kılavuz Bölgesine, Organize
Sanayi Bölgesine karşılıklı
bağlantıların Hafelik Kavşağı’nın
altından yapılması trafiğimizi
ciddi şekilde rahatlatmıştır. Alt
yapısı sorunlu olduğu halde
trafiği hiç kapatmadan özveri ile

çalışarak alt geçidi tamamladık.
Biz bundan sonra da bu tür
projeleri devam ettireceğiz.”
dedi.
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HALFELİK ALT GEÇİDİ
Aydın’a çok teşekkür ediyor,
şehrimiz için hayırlı olmasını
temenni ediyorum.” ifadelerini
kullandı.

Milletvekili Hilmi Bilgin ise,
“Hükümet olarak şehrin her
köşesini yaşanabilir hale
getirmek için çalışıyoruz. Her
türlü engellemelere rağmen
milletimiz için, milletimizle
birlikte koşar adımlarla bütün
hedeflerimize ulaşacağız. Bugün
açılışını yaptığımız bu önemli
hizmet için Başkanımız Sami

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

40

TBMM Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Başkanı ve Milletvekili Habib
Soluk da, “2011 yılına kadar
Sivas’ta 1 metre uzunluğunda
bile bir tünel yokken, Sivas’ın
içinde merkezde Mevlana
Tüneli ile Sivas’ın hem içinde,
hem de il sınırları içerisinde
50 km civarında tünellerimiz
olacak. Ulaşım, iletişim ve
altyapı şehirlerin olmazsa
olmazı, izlerin bir parçasıdır.
Eğer bir yerde trafik akmıyor

ise o yer bitmeye başlamış
demektir. Bugün Sivas’ta
başlayan bu trafik sorununu
ortadan kaldıracak projelerin bir
ayağı olan Halfelik Altgeçidini
hizmete açıyor olmak büyük
memnuniyet veren bir olaydır.
Sami Başkana hizmetlerinden
ötürü çok teşekkür ediyorum.
Hayırlı, uğurlu olsun.” şeklinde
konuştu.

Törende son olarak söz alan Vali
Vekili Zihni Yıldızhan, “Türkiye
büyüyor, Sivas güzelleşiyor.”
diyerek projede emeği geçen
herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol
üyeleri altgeçidin girişinde
edilen dualarla birlikte kurdele
keserek projeyi şehrimizin
hizmetine açtılar.
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ŞEHRİMİZ İKİ ALT GEÇİDE

DAHA KAVUŞUYOR
Şehir içi ulaşımında yapılan düzenlemelerle adeta çağ atlayan Sivas’ta Halfelik
alt geçidinin hizmete girmesinden sonra şimdi de Yukarı Tekke Alt Geçit ve
Kavşağı ile Gazi Lisesi Alt Geçit ve kavşak çalışmaları inşaatı başladı.

YUKARI TEKKE KAVŞAĞI VE ALT GEÇİDİ
Sivas Belediyesi ulaşım
konusunda büyük projeleri
hayata geçirmeye başladı. Bu
çerçevede kuzey ulaşım aksı
içerisinden ilimizin ilk tüneli
olan Mevlâna Tüneli’ni inşaa
ederken yeni bulvarları da şehre
kazandırıyor.
Üniversitenin ulaşım sorununu
büyük ölçüde gideren İsmet
Yılmaz Bulvarı Köprüsü ve
Köprülü Kavşağı’nın yanı sıra
yine Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı şehre kazandırılarak bu
bulvarın devreye girmesiyle
şehir içerinde oluşacak trafik
yoğunluğunu aşmak için de bu
süreçte ilimizin ilk alt geçidi
olan Halfelik alt geçidi inşa
edildi.
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Şimdi ise şehrin iki farklı noktası
olan Yukarı Tekke ve Gazi Lisesi
trafiğini rahatlatmak ve daha
sağlıklı hale getirmek için kolları
sıvayan Sivas Belediyesi iki alt
geçit ve kavşakların ihalesini
yaptı ve inşaatlarına başladı.

Şehrin doğusundaki yoğun
trafiğin çözümü için gerekse
cenazelerde, arife günlerinde
ve iş çıkış saatlerinde büyük
bir yoğunluk yaşanan Yukarı
Tekke Kavşağı’nda da alt geçit
çalışması başladı.

GAZİ LİSESİ KAVŞAĞI VE ALT GEÇİDİ
Yeni başlayan çalışmaları
Belediye Başkanı Sami Aydın
yerinde inceledi. İncelemelerin
ardından açıklama yapan
Başkan Aydın, “Yukarı Tekke
Kavşağı ve Gazi Lisesi
Kavşağını rahatlatacak alt geçit
çalışmalarımız şu an başladı. 4
aylık bir süre içerisinde inşallah
iki projede tamamlanacak.
Müteahhit firmamız bu
süreyi mümkün olduğunca
kısaltmaya çalışacak. Belediye
benzinliğinden gelip, Organize
Sanayi’ye giden hattı iki gidiş iki
geliş şeklinde yeraltına alıyoruz.
Her iki yanda da birer şeritlik
yan yollar olacak. Dün itibarıyla
çalışmalar başladı. Mümkün
olduğunca trafiği aksatmadan
bu çalışmaları yürütmeyi
hedefliyoruz. İnşallah üç buçuk,
dört ay gibi bir süre içerisinde
çalışma tamamlandığında bu
bölgedeki trafik ciddi şekilde
rahatlamış olacak.” dedi.

değişimi de burada olacak,
onlar da yapılıyor. Doğalgaz ve
diğer kurumların alt yapıları
yapacağımız alt geçidin
içerisinde kalıyor, onlarla ilgili
bypass çalışmaları yapılıyor.
Tüm bu çalışmaları şartlar el
verdiği sürece, işçi sağlığı ve
güvenliğine dikkat ederek
en seri şekilde çalışıp halkın
hizmetine sunacağız. Müteahhit
firmamıza kolaylıklar diliyorum.
Allah kaza bela vermeden
inşallah bitirmeyi nasip eder.
Şehrimiz için hayırlı, uğurlu
olmasını temenni ediyorum.”
ifadesini kullandı.

Belediyemizin bir başka
alt geçit ve kavşak projesi
de Emek Mahallesi ile
Menderes Caddesi’ni birbirine
bağlayan Gazi Lisesi Kavşağı
da günümüzdeki trafik
yoğunluğuna cevap verecek
şekilde planlanarak inşaatına
başlandı.
Bu sebeple bölgede araçların
direk geçişini sağlayacak Gazi
Lisesi Alt Geçidi’nin bölgenin
trafiğine çözüm olurken o
bölgeye de değer katacak.

Bölgede altyapı çalışmalarının
gerçekleştirildiğine de vurgu
yapan Başkan Aydın, “Boru
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YENİLENEN CADDELERİMİZ

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Sivas Belediyesi şehrin birçok noktasında yürüttüğü çalışmalarla Sivas’a
modern cadde ve bulvarlar kazandırmaya devam ediyor. Sadece caddeleri
yenilmekle kalmayan ekipler, yeni yollar da açarak şehir içi ulaşımı
kuvvetlendiriyor.
Şehrin merkezindeki cadde
ve yolları bir plan dâhilinde
yenileyen Sivas Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl
Organize Sanayi Bölgesi Yolu ve
yeni açılan İsmet Yılmaz Bulvarı,

addesi

C
Kayseri
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Köprüsü ve Köprülü Kavşağı’nı
tamamlamıştı. Bu yıl da, Ahmet
Yesevi, Fevzi Çakmak, Kayseri,
Turgut Özal, Farabi, Abdulvahabi
Gazi, Saray Bosna, Mevlâna,
Bağdat, Sirer ve Kepenek

caddelerini yenileyen ekipler,
çalışmalarını etaplar hâlinde
tüm şehir geneline yaymayı
hedefliyor.
Eskiyen kaldırım ve asfaltıyla
standardı düşen caddeleri bir
bir yenileyen Belediye, her sene
ayrı bölgelerde çalışmalarını
yoğunlaştırıyor. Öncelikle altyapı
eksiklikleri tespit edilerek
yağmur suyu hatları döşeniyor,
asbest olan içme suyu boruları
polietilen borularla değiştiriliyor.
Çedaş başta olmak üzere diğer
ilgili kurumlarla koordineli
yürütülen çalışmalarda bir
yandan da elektrik kabloları yer
altına alınıyor.

Sirer Caddesi Eski Hâli

Bağdat

Sirer Caddesi Yeni Hâli

Caddesi
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ulvarı
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İsmet Yı

Yer altındaki çalışmaların
tamamlanması ile birlikte
tamamen kazınan asfaltın
ardından, yer yer kod düşürme,
yer yerse kod yükseltme
işlemleri yapılarak standardı
yüksek malzeme seriliyor. Yeni
asfaltın döşenmesiyle birlikte
eskiyen kaldırım taşları yerini
dayanıklı bazalt taşlara bırakıyor.
Son olarak yeşillendirme ve
modern aydınlatma unsurları
ile sil baştan yenilenen cadde
ve bulvarlar, gelişen ve değişen
Sivas’ın modern yüzüne uygun
hâle geliyor.
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Yapılan çalışmaları sık sık
yerinde inceleyen Belediye
Başkanı Sami Aydın da ekiplere
bizzat talimatlar vererek, yol
ve asfalt çalışmalarında Avrupa
standartlarını yakaladıklarına
dikkat çekti.
Yol çalışmalarında önemli
olanın asfalttan ziyade, yolun
tabanına serilen malzeme
olduğuna işaret eden Başkan
Aydın, Belediye’nin yeni kurmuş
olduğu taş ocağında oldukça
kaliteli malzeme çıkarıldığını
ve bu malzemenin de yapılan
çalışmalardaki standardı
yükselttiğini söyledi.

FARABİ CADDESİ ESKİ HÂLİ

FARABİ CADDESİ YENİ HÂLİ

lu

Yo
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ğ
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Taşlı Sok
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CADDELERİMİZ IŞIK VE
ÇİZGİLERLE DAHA MODERN

Sivas’ta akıllı ulaşım ağının teknolojik alt yapısı adına çalışmalar başlamış olup, trafik
akışının rahatlaması ve caddelerimizin daha düzenli olması adına yol çizgi, ışıklandırma
ve sinyalizasyon uygulamalarımız tüm caddelerimize yayılmaya devam etmektedir.
Şehir merkezinde bisiklet
yollarımız bölge itibarıyla
belirlenerek şehir merkezindeki
trafiğe entegre edilmek
suretiyle bisiklet yolları ve

yayalaştırılmış bölge alanları
oluşturulmaktadır.
Şehir merkezi içerisindeki
resmî kurumların şehir dışına

taşınması adına ve şehir içi
araç trafiğinin rahatlatılması
hedef belirlenmiş bu konuda
kurumların taşınmasında Sivas
Belediyesi öncülük yapmaktadır.
Şehir içi trafiğinin akışının
sağlanması adına alt geçitler
projelendirilmiş yapılmaya
başlanmış şehrin belirli
noktalarında proje çalışmaları
devam etmektedir.
Şehir içi araç trafiğinin
rahatlatılması ve yolların
disipline edilmesi noktasında
her vatandaşın şehir merkezinde
park alanı bulabilmesi adına
parkomatlı yol içi ve yol dışı
park alanları oluşturularak
vatandaşlarımızın hizmetine
sunulması devam edilmektedir.
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Şehir içi trafik düzeninin
sağlanması noktasında
yol ortalarındaki refüjler
kaldırılarak yatay ve düşey trafik
işaretlemeleri yapılmış, çizgi
çalışmaları ve yol butonları ile
trafik düzeni sağlanmıştır.
Ana yollar genişletilerek araç
trafiğinin daha akıcı hale
getirilmesi sağlanmıştır.
Şehir merkezinde bulunan
yapısı ve yetersizliği itibarıyla
bozuk olan kavşaklarda yeniden
düzenlemeler yapılmış trafiğin
akışı sağlanmıştır.

Şehir merkezinde ticari
faaliyette bulunan tüm tahditli
plakalı araçlar kayıt altına
alınmış, belediye çalışma
ruhsatnameleri düzenlenerek
şehir trafiğindeki araç sayıları
ve disipline edilme noktasında
çalışmalarımız devam
etmektedir.
Şehir merkezinde tüm yön
bilgilendirme levhaları takılmış
olup, vatandaşların daha kolay
ulaşım sağlaması adına hizmete
sunulmuştur.

Akıllı ulaşım sistemine geçilerek
tüm şehir merkezinde yolcu
yoğunluğu olan otobüs
duraklarımız kamera sistemi
ile izlenerek acil müdahale
yapılmaktadır.
EDS (Elektronik Denetleme
Sistemi) kurulması amaçlanmış
proje aşamasında olup, hizmete
konulduğunda şehir trafiğinin
trafik kurallarına uyulması
hususunda denetimlere
başlanılacaktır.
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YENİ STADYUM
SİVAS’A ÇOK YAKIŞTI
BELEDİYEMİZ
ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ilimizin son yıllarda
spor dalında en büyük yatırımı olan ve şehrin simgesi
olmaya aday konumunda bulunan yeni stadyumu
yerinde inceledi. Burada stadyum hakkında Gençlik
Hizmetleri Spor İl Müdürü Salim Kılıç’tan bilgi alan
Başkan Aydın, çeşitli açıklamalarda bulundu.
Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi
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İlk olarak stadyumun genel
yapısını değerlendiren Başkan
Aydın, “Her yönü ile düşünülerek
yapılmış muhteşem bir
stadyum. Toplum olarak olumlu
bakmalıyız, böyle bir yatırımın
ilimizde olmasının mutluluğunu
yaşamalıyız. Stadyumda sadece
futbolun ihtiyaçları değil,
futbol dışındaki ihtiyaçlar da
göz önünde tutulmuş. Sivas’ın
iklim şartları düşünülerek
kuzey kısmı tamamen kapalı,
güneş alması için kuzeybatı ve
güneydoğu alanında pencereler
oluşturulmuş. Mükemmel bir
akustiğe sahip, stadımızın
ısıtması var. Ekolojik, mükemmel
bir stadyum… Emeği,
katkısı olan arkadaşlarımıza

teşekkür ediyoruz. Başta
Cumhurbaşkanımız olmak
üzere stadın yapılmasına
katkı sağlayan hükûmetimize,
Bakanımıza ve vekillerimize
teşekkür ediyoruz. Bu stadın
mutluluğunu yaşamamız lazım.”
dedi.

STADYUMDA
ALTYAPI VE YOL TAMAM
SIRA ÜST GEÇİTTE
“Şehrimize kazandırılan bu
önemli yatırımda Belediye
olarak biz de üzerimize
düşen görevi en iyi şekilde
yerine getirdik.” diyen

Başkan Aydın; “Öncelikle
projeyi imar planına işledik.
Ardından SİBESKİ ekiplerimizle
birlikte altyapısı sorunlu olan
bölgenin yağmur suyu hatları
ile beraber kanalizasyon
giderlerini tamamladık. Fen
İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle
yollarını hazır hâle getirdik.
Stadyuma ulaşımın daha rahat
sağlanması adına, Muhsin
Yazıcıoğlu Bulvarı ve tren
yolu üstünden yayalar için
üstgeçit projemizi yapıp, yeni
DSİ kavşağıyla birlikte de
stadyuma ulaşımı sorunsuz hâle
getireceğiz.” ifadelerini kullandı.
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI

3,5 KİLOMETRELİK YENİ YOL...

İSMİNİ HAK EDEN BİR BULVAR OLACAK...

İsmet Yılmaz Bulvarı, Köprüsü ve Köprülü Kavşağı’nı yaparak Cumhuriyet
Üniversitesi’nin ulaşım sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıran Belediye, 3,5
kilometre uzunluğundaki yapımına başladığı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve
üzerinde yer alacak olan Kızılırmak Köprüsü ile şehir-üniversite arasındaki bağı
çok güçlü bir hâle getirecek.
Sivas ulaşımında önem arz eden
birçok yeni hizmeti hayata
geçiren Başkan Sami Aydın
idaresindeki Sivas Belediyesi,
bu dönemde de şimdiye kadar
yapılmamış genişlikte ve
çeşitli fonksiyonları içerisinde
barındıran Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı’nı hayata geçirmek için
düğmeye bastı.
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Yenişehir bölgesinden doğrudan
Üniversiteye uzanacak bulvar
ile sadece bir yol değil, gelecek
nesillere özgün mimarisi ile
kalıcı bir eser de bırakmak
isteyen Belediye, bu anlayışla
bulvarda Kızılırmak üzerine
inşa edilecek yeni köprü için
ulusal mimari proje yarışması
başlattı. Türkiye çapında birçok

üniversiteden alanında uzman
akademisyenlerin katılımıyla
oluşturulan jüri, ülkeye örnek
olacak köprü projesi için
çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Rekor katılımla birbirinden
iddialı toplam 107 proje
arasından dereceye girenlere
ise, dönemin Ulaştırma

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
ve şimdiki Başbakan Binali
Yıldırım, Millî Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz, milletvekilleri
ve il protokolünün tam kadro
katıldığı törende ödülleri takdim
edildi.

noktasında, bir de Kızılırmak
Projesi var. Tüm bu özellikleri ve
yeni köprüsüyle Recep Tayyip
Erdoğan Bulvarı, Kızılırmak
Projesiyle de bütünleşmiş
olacak.

Yaz aylarında başlayan yol
açma çalışmalarını hummalı
bir şekilde sürdüren Belediye
ekipleri, ismine yakışır bir
bulvarı Sivas’a kazandırmayı
hedefliyor.

İçerisinde raylı sistemin de yer
alacağı Sivas’taki ilk bulvar
olma özelliğini taşıyan Recep
Tayyip Erdoğan Bulvarı, 70
metre genişliğe ve 3 gidiş 3
geliş olmak üzere 6 şeritli yola
sahip olacak. 3,5 kilometre
uzunluktaki bulvarda ayrıca,
yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve
yeşil bantlar da yer alacak.
Çevre düzenlemesiyle ve
modern aydınlatma unsurlarıyla
göze de hitap eden bir
proje olacak bulvarın geçiş
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KARŞIYAKA KÖPRÜSÜ’NDE

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

40 YILLIK HASRET SONA ERİYOR,
DSİ KAVŞAĞI VE ÜST GEÇİT PROJESİ İLE BİRLİKTE
KARŞIYAKA KÖPRÜSÜ DE BÖLGEYE ADETA CAN VERECEK
Karşıyaka’yı şehre
yakınlaştıracak olan bölge
halkının da uzun zamandır
beklediği köprünün yapım
ihalesinin tamamlanmasının
ardından köprü inşaatı başladı.

köprünün yapımına başlayan
yüklenici firma ırmak üzerindeki
dolgu çalışmalarının ardından

Belediye Başkanı Sami Aydın’ın
seçim döneminde söz verdiği
Karşıyaka Köprüsü’nde dolgu
çalışmaları başladı. 27 Nisan’da
yapım ihalesi gerçekleştirilen
köprü için yüklenici firma iş başı
yaptı.
Alanda yapılan fizibilite
çalışmalarının ardından
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köprü ayakları için fore kazık
işlemine geçecek.

200 metre uzunluğunda
yapılacak olan köprü 2 gidiş 2
geliş olacak. İki köprü olarak
tasarlanan köprüde toplam 4
şeritli trafik akışı sağlanacak.
Köprünün devamında; DSİ

Kavşağı’ndan başlayıp askerî
alanın üzerinden geçirilecek
üstgeçit, Çevre yoluna
bağlanacak. Tarihî Kesik Köprü
yanına inşa edilecek yeni köprü
ile Karşıyaka ve merkezin

bağlantısı sağlanmış olacak.
Yapımına başlanan köprünün
2018 baharında hizmete
girmesi bekleniyor.

MUHTAR ÇETİN AYDIN; ELLER KONUŞUR SAMİ BAŞKAN YAPAR”
Karşıyaka Mahallesi’nin efsane
muhtarı Çetin Aydın, “Karşıyaka
ve köylerinin kırk yıldır hasretle
beklediği Karşıyaka Köprüsü
ihalesi yapılmış ve inşaatına
başlanmıştır. ‘Sözde değil; özde
hizmet budur. Eller konuşur,
Sami Başkan yapar.’ Bize bu
büyük hizmeti yapan Sami
Başkanla gurur duyuyoruz.
Bu köprü sadece Karşıyaka’ya
değil Herekli, Tatlıca, Karapınar,
Hocabey, Kırkpare Köyü’ne de
hizmet verecektir. 40 yıldır
köprü orucunu tuttuk, bayramını
yakın zamanda yapacağız.” dedi.
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6 AYDA ALTYAPIDA

36 KM

REKOR ÇALIŞMA
sorunlarını bir daha gündeme gelmeyecek
şekilde ortadan kaldırmayı hedefleyen Sibeski,
altı ayda 36 kilometrelik altyapı çalışmasına imza
attı.
üç yıl içerisinde kendi ekipmanı ve ihale usulü ile
yapılan çalışmalarda 24 bin 501 metre yağmur
suyu hattı, 13 bin 924 metre kanalizasyon hattı
ve 37 bin 070 metre iç suyu hattı döşeyen
müdürlük 35 bin 248 metre AÇP boruları
Polietilen borularla değiştirdi.

Her yıl kilometrelerce altyapı çalışması
gerçekleştiren Sibeski 3 yılda 114.543 metre
altyapı çalışması yaparak belediye tarihinde
bir rekora imza attı. Yılların birikmiş altyapı

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

56

Sivas gibi şehirlerin en büyük sorunlarından
olan içme suyu şebekesindeki asbestli boruların
değişimi ise tüm hızı ile devam etti. Sibeski
Müdürlüğü; Paşabahçe Niksar Caddesi, Türkiş depo bağlantısı, Abdulvahabigazi Caddesi,

Sivas Belediyesi Sivas’ta
eskiyen hatta hiç olmayan alt
yapıya neşter vuran Aydın’ın
talimatlarıyla bugüne kadar
alt yapıda yapılan en yoğun
çalışma bu dönemim ilk
yarısına kadar gerçekleşmiş
oldu.
Sibeski Müdürlüğü 2014
2017 yılları arasında rekor bir
çalışmaya imza attı.

Kemalettin İbni Hümam Caddesi, Erzurumî
Caddesi, Osmanpaşa Caddesi ve Fatih Mahallesi
asbestli borulardan temizleyerek, Polietilen boru
döşemesi yaptı.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye
Başkan Yardımcısı Hasan Karaman; Sibeski ve
Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordineli bir şekilde

yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Üç
yıl boyunca rekor altyapı çalışmasına imza attık.
Sibeski Müdürlüğümüzün altyapı çalışmalarını
yürüttüğü cadde ve sokaklarda Fen İşleri
Müdürlüğü hızlı bir şekilde asfalt ve kaldırım
çalışmasını tamamlayarak trafiğe açmaktadır.”
dedi.
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1915 SİVAS LİSESİ

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ ANISINA
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 1915 Sivas Lisesi Çanakkale Şehitleri
anısına yapılan Anıt Havuzu’nun açılışı yapıldı.
1915 yılında mezun veremeyen
Sivas Lisesi Öğrencileri adına
yaptırılan her bir öğrencinin
mermer sütunlarla simgelendiği,
toplam 36 sütundan oluşan
havuzun açılışı il protokolünün
katılımıyla gerçekleştirildi
Sivas Lisesi kavşağında
Belediye Plan Proje Müdürlüğü
tarafından yapımı tamamlanan
anıt havuzun açılışına il
protokolünün yanı sıra çok
sayıda vatandaş da katıldı.
Sade bir törenle gerçekleştirilen
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açılışta konuşan Belediye
Başkanı Sami Aydın, “Bu ülke
için Çanakkale ayrı bir destan
ayrı bir kahramanlık öyküsü
bu dönemde belki bir kısmını
sonradan öğrendiğimiz o
kadar değişik hikâyeler var ki
insanların âdeta kanı donuyor.
Bunlardan bir tanesi de
Sivas Lisesi’nde lise son sınıf
öğrencileri bir gün tahtaya
‘biz Çanakkale’ye gidiyoruz,
haklarınızı helal ediniz’ yazıp
Sivas’tan ayrılıyorlar ve tekrar
dönmüyorlar. Rabbim onların
şehadetlerine bizleri de nail

eylesin, hepsini rahmetle,
minnetle, şükranla anıyoruz.
Hangisinin nerede nasıl şehit
olduklarını bilmesek de niyet
her şeyden önemli Onlar
Çanakkale’de mücadele etmek
için yola çıkmışlar ve genç
yaşlarında şehit olmuşlar. Biz
bu 36 gencimizin anısına Sivas
Lisesi önünde anıt inşa etmeyi
planladık ve bu kapsamda
bir düzenleme yaptık. Her
bir öğrencimiz için mermer
bir sütundan oluşan bu anıt
öğrencilerimiz anısına bundan
sonra bu kavşaktan geçen

insanların o gençlerimize bir
Fatiha onlara dua okumalarına
etmesine vesile olur. Ben bütün
şehitlerimizi minnetle, rahmetle
ve şükranla anıyorum.” dedi.
Vali Davut Gül de “Bizim
inancımızda şehitlerin
ölmeyeceği bulunduğu için
biz de onların ölmediğine
inanıyoruz. Şehitler manen
ölmüyor ama madden de
bunların isimlerinin yaşatılması
lazım. Belediyemizin bugün
yaptığı Çanakkale’de şehit olan

Sivas Lisesi öğrencilerimizin
isimlerini yaşatmak, onların
anılarının yaşatılması. Sivas
Lisesi önemli tarihî bir lise…
Anıtın yanı sıra Millî Eğitim
Bakanımızın da talimatıyla Sivas

Lisesi’nin tarihî yapısına uygun
olarak yeniden yapılmasını
planlıyoruz. Sivas Lisesi yani
yapısıyla şehitlerimize ve
gazilerimize yakışır bir hâle
gelecek.15 Temmuz dolayısıyla
birçok etkinlik düzenleniyor
fakat hepsinin ana teması bütün
şehitlerimizin unutulmamasıdır.
Biz şehitlerimizi unutmadık,
unutturmayacağız. Yüreğimizde
onların hem fedakârlıklarını
hem şehitliklerini taşıyarak
devam edeceğiz.” şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından dualarla
kurdele kesimi yapılarak Sivas
Lisesi Kavşağı’nda anıt havuzun
açılışı gerçekleştirildi.
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VALİ GÜL’DEN
BELEDİYE PROJELERİNE
TAM DESTEK
Vali Davut Gül Belediye projelerini gezdi.
Henüz bir yılını geride bırakan Sivas Valisi Davut Gül Belediye Başkanı Sami
Aydın ile birlikte belediye projelerinden bazılarını gezerek Belediye’ye tam
not verdi.

Sivas’ta yapılan çalışmaları
görünce heyecanlanıyoruz
diyen Vali Gül, “Belediyemizin
Sivas’ta ilk defa yaptığı alt geçit
çalışması var. Belediyemizin ilk
yaptığı ve çok çabuk yaptığı
bir çalışma hem Başkanımızı
hem ekibini tebrik ediyorum.
Maliyeti çok yüksek, Sivas
Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla
yapıldı. Trafik kapatılmadan,
içme suyu kesintisi olmadan
tamamlanmak üzere. Bu ay
içerisinde de açılışı yapılacak.
Bu çalışmayla beraber de trafik
sorunu ciddi anlamda hafiflemiş
olacak. Mevlâna Tüneli ve diğer
çalışmalarla da bu ivme giderek
hızlanacak. 5 sene öncesinde
mahallede bir araç varken
bugün her ev de bir araç var,
bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bu
çalışmalarla da trafik sorununun
önüne geçilmek isteniyor, bu
çalışmalarda emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.”
ifadesini kullandı.
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Başkan Aydın ise “Valimiz hizmet
ehli bir isim çalışmalarımızda
işlerimizi kolaylaştıran bir
yönetim tarzı var. Bu bizim
içinde Sivas içinde büyük bir
şans… Ben kendilerine Sivas
adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Bundan sonra da güzel işleri
birlikte yapacağız. Güzellikleri
paylaşıyoruz, sorunları çözmeye
çalışıyoruz. Bunların neticesini
de birlikte alacağız. Burası
son derece önemli bir kavşak
zor bir alt geçit çalışmasıydı.
Zaman zaman zorlandığımız
günler oldu ama burada

gerçekleştirdiğimiz yoğun
çalışmayla sona yaklaştık.
Burada hem trafiği hiç
kapatmadık hem de buradan
geçen şebeke suları vardı.
630’uk ve 1000’lik borular,
onların da kesintiye uğramadan
çözümünü bularak son aşamaya
geldik, son iki tabliye kaldı.
Onlar da bu hafta sonuna kadar
atılacak sonrasında şehrimizin
hizmetine sunmayı planlıyoruz.
Bugüne kadar hiçbir kaza
olmaması da bizleri mutlu etti.”
ifadesini kullandı.

Daha sonra Osman Seçilmiş
mesire alanına geçen Başkan
Aydın ve Vali Gül yapılan
çalışmaları inceledi.
Burada da açıklama yapan
Vali Gül, “Osman Seçilmiş
Parkı 65 dönümlük bir mesire
alanı… Gerçekten Paşabahçe
ayarında bir mesire alanı
olmuş. İnanıyorum ki Sivaslı

hemşerilerimiz özellikle
yazın burayı tıklım tıklım
dolduracaklardır. Osman
Seçilmiş; büyük başkandı, iyi
bir belediyeciydi, onun ismine
yakışan bir mesire alanı olmuş.
Osman Seçilmiş’e Allah’tan
rahmet diliyorum. Belediye
Başkanımıza da kadirşinaslığı
için teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aydın ise “Paşabahçe
çok rağbet gören bir yer…
Hem trafik açısından sıkıntıya
sokuyor hem de bizim hizmet
üretmemizi zorlaştırıyor. Şehrin
farklı bölgelerine alternatif
olacak mesire alanları planladık.
Bunlardan bir tanesi şehrin
doğusunda Osman Seçilmiş
mesire alanı. Organize Sanayi
ile şehir arasında bir bölge.
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Çok güzel, çok nezih bir alan
oldu. Önümüzdeki ilkbahar
itibarıyla halkımızın kullanımına
sunmuş olacağız. Merhum
Osman Seçilmiş Başkanımızın
ismini sağlığında vermiştik.
Açılışa kendisinin katılması
nasip olmadı. Hayırlı olsun
diyorum. Şehrin batısında şehrin
güneyinde farklı alanlarda
çalışmalarımız devam ediyor.
Bunlar tamamlandığında Sivas
mesire alanları bakımından
Türkiye’nin en zengin illerinden
bir tanesi olacaktır. Şehri
zenginleştirmek, bu şehirde
yaşayan insanların şehirde
kalmasını sağlamak, bu tür
altyapılarla mümkün oluyor. Biz
bir açıdan şehrimize güzellikler
kazandırmak isterken, bir açıdan
da şehrimizi güzelleştirmek
istiyoruz. Bunun gibi projeler
devam edecek. Hayırlı,
uğurlu olsun. Sayın Valimize
ziyaretlerinden dolayı da tekrar
teşekkür ediyorum.” ifadesini
kullandı.
Son olarak Vali Davut Gül ve
Belediye Başkanı Sami Aydın,
Lütfi Abay ilköğretim Okulu’nda
yapılan çalışmaları inceledi.
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VALİ DAVUT GÜL;

“SAMİ AYDIN SİVAS İÇİN
BÜYÜK BİR ŞANSTIR”
Göreve başlamasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen Sivas’a
yapılması planlanan her projede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyona
büyük önem veren Vali Davut Gül, şehrimizin gelişmesi adına sarf ettiği
yoğun çaba, gayret ve Belediye ile yakın çalışma isteği ve azmi de her
kesimin takdirini kazanıyor.
Hayata geçirdiği ve planladığı
projelerle Sivas’ın çehresini
değiştirmekte kararlı olan
Belediye Başkanı Sami Aydın ise,
kendisinin birçok konuda önünü
açan ve projelerde destek
veren Vali Gül ile çok verimli
bir çalışma dönemi geçiriyor.
Yöneticilerin verimli ve
koordineli çalışması ise Sultan
Şehir Sivas’a hizmet olarak
yansıyor.
Her platformda Belediye’nin
projelerinden övgüyle
bahsederek Başkan Aydın’ı
takdir eden Vali Gül, İrfan
Meclisi Toplantısı’nda üniversite
öğrencilerinin ‘Sivas’ta yapılan
çalışmaları yeterli buluyor
musunuz?’ sorusuna; “Sivas’ın
başına gelen en güzel şey
Belediye Başkanımız Sami
Aydın’ın seçilmesi, bu şehir
için Aydın bir şanstır” cevabını
vermesi ikilinin Sivas için birlikte
iyi işler yapacaklarının da
sinyaliydi.

Sivas’ın tanıtımı hem de Sivas
için yaptığı çalışmaları çok
iyi biliyorum.” diyerek Başkan
Aydın’ın çalışmalarını takdirle
karşıladığını belirtmişti.
Vali Gül tüm kamu kurum
ve kuruluşlarının katıldığı
İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısı’nda ise Başkan Aydın’a
yapacağı hizmetlerde açık çek
verdi. Vali Gül, ecdadımızın bize
çok güzel bir şehir bıraktığını
belirterek, “Bu eserleri daha
güzel ve görünür kılmak adına
bazı yapıları yıkmamız lazım.
Bu noktada Belediye olarak
hangi kurumumuzdan talebiniz
varsa, tarihî eserlerin etrafının
açılmasıyla ilgili size açık çek
veriyorum. İstediğinizin hepsini
yıkabilirsiniz.” dedi.

Vali Gül’ün bu sözleri üzerine
Başkan Aydın ise, “Bir şehrin
valisinden böyle bir açık çek
almak hem Sivas’ın hem de
bizlerin önünü açacak. Ben sizin
bu cümlenizi Sivas adına çok
önemli bir cümle olarak kabul
ediyorum ve size çok teşekkür
ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Sivas adına çok önemli bir
gelişme olan bu diyalogun
ardından, Belediye’nin İrade-i
Milliye Meydanı Projesini
gerçekleştirmek adına önünde
engel teşkil eden kamu
binalarının yıkımının daha
kolay olacağı düşünülüyor.
Şehir yöneticilerinin bu
uyumlu çalışma süreci ise
halk tarafından büyük takdir
topluyor.

Başkan Aydın’ın ilk döneminde
Gürün Kaymakamı olduğunu
hatırlatan Vali Gül, “O dönemde
Başkanımızın gerçekleştirdiği
çalışmaları çok iyi biliyorum.
Bu dönemde de yine hem
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KARDEŞLER MESİRE ALANI

VE MACERA PARKI
SİVAS’IN ÖNEMLİ ANCAK ATIL MEKÂNLARINDAN BİRİ
OLAN KARDEŞLER TEPESİ’DE CAZİBE MERKEZİ OLUYOR
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Sivas Belediyesi şehrin dört bir yanında
uyguladığı projelerle Sivas’ın çehresini
değiştirmeye devam ediyor.
Yıllardır atıl vaziyette
kalan Kardeşler Ormanı’nı
kullanılır hâle getirmek ve
insanların doğayla iç içe vakit
geçirebilmelerine imkân
sağlamak adına önemli bir
projeye imza atarak, “Macera
Parkı Projesi”ni hayata
geçirecek.
Kardeşler Ormanı projesi
içerisinde yer alacak ve Sivas’a
farklı bir soluk katacak olan
“Macera Parkı Projesi” için Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı ile
protokol imzalandı. Protokol
ile birlikte macera parkının
1 milyon 605 bin lira olan
bütçesinin 401 bin 474 lirası
ajans tarafından karşılanacak.
Ajansın malî destekler
programına dâhil edilen proje
için düzenlenen imza töreninde
konuşan Oran Genel Sekreter
Vekili Ahmet Emin Kılcı, “Sivas’ta
sosyal bir ihtiyacın giderilmesi
ve genç nüfusa yönelik önemli
bir etkinlik merkezinin inşa
edileceği kanısındayım. Projede
emeği geçen Başkanımıza ve
Belediye çalışanlarına teşekkür
ederim. Sivas için hayırlı, uğurlu
olsun.” dedi.

Sivas’ın çok güzel mesire
alanlarına kavuştuğunu
kaydeden Başkan Sami Aydın
ise, “Önümüzdeki süreçte
Kardeşler Ormanı’nı şehrimize
yeni bir mesire alanı olarak
kazandırmak istiyoruz. 200
dönümlük bir alanı Orman
ve Su İşleri Bakanlığımızdan
talep ettik ve Belediyemize
tahsis edildi. Ön çalışmalarımızı
tamamlayarak bakanlığa sunduk.
Bunların birisi de macera parkı…
İhalemiz gerçekleşti 1 milyon
605 bin lira olan bütçenin 401
bin 474 lirası ajans tarafından
karşılanacak.” ifadelerini
kullandı.
Gençlere yönelik önemli
bir etkinlik merkezi olacak
macera parkının Sivas’a renk
katacağını dile getiren Başkan
Aydın, “Eksikliğini hissettiğimiz
kültürel, sosyal ve sportif
anlamda çok güzel bir merkez
olacak. İnşallah 2017 içerisinde
bu projeyi tamamlanmış olacak
şehrimize kazandıracağız” dedi.
Daha sonra Oran Genel Sekreter
Vekili Ahmet Emin Kılcı ile
Belediye Başkanı Sami Aydın
projenin protokolünü imzaladı.
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KARŞI
MUHTEŞEM

YAKA

OLUYOR
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KARŞIYAKA

MESİRE ALANI
Karşıyaka Mahallesi’ne hak ettiği cazibeyi
kazandırmak isteyen Belediye Başkanı
Sami Aydın, bir dizi projeyi bu mahallede
hayata geçirmeyi planlıyor. İlk olarak
mahallede bulunan ormanlık alanın mesire
alanı şeklinde düzenlenmesi çalışmalarına
başlayan Belediye, bölgeye büyük bir canlılık
kazandıracak Çamlık Mesire Alanı’nı bu yaz
hizmete sokacak.
Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan
ağaçlık alanı, bir cazibe merkezi
hâline getiren Sivas Belediyesi,
110 dönümlük bir alana
uygulamakta olduğu projeyle
Paşabahçe’den sonra ilimizin
ikinci büyük mesire alanı bu
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bölgeye kazandırılmış oluyor.
Öncelikle altyapı çalışmaları
gerçekleştirilen mesire alanında
su hatları, elektrik hatları,
yol aksları belirlendi. Çardak
ve kamelyaların montajı

tamamlanırken, mesire alanının
ihtiyacı olan tuvaletler, mescit
ve bulaşıkhane ile yapay
şelalenin büyük bir kısmı ve
sulamayı sağlayacak olan
300 tonluk su deposu da
tamamlandı.

Sivas’a ve Karşıyaka’ya
farkındalık kazandıracak bir
proje yaptıklarını dile getiren
Başkan Sami Aydın, “Şehrimizin
marka mesire alanlarından birisi
olacak. Her yönüyle çok güzel
bir proje... Bu yıl buranın açılışını
yapacağız.” dedi.

tepeye büyük bir restoran ve
toplantı salonuda inşa ediliyor,
Proje bitirildiğinde Karşıyaka
Mahallesi yeni bir cazibe alanı
kazanırken, Sivas halkı ve
dışarıdan gelenler özellikle
yaz aylarında Paşabahçe’ye
alternatif bir alan bulma
imkânına kavuşacak.

BAKAN İSMET YILMAZ PROJEYİ
GEZDİ
Millî Eğitim Bakanı’mız İsmet
Yılmaz’da geçtiğimiz günlerde
Karşıyaka’ya değer katacak olan
projeyi gezdi ve başkan Aydın’ı
tebrik etti.

Mesire alanının üst kısmındaki
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OSMAN SEÇİLMİŞ

MESİRE ALANI
BÖLGEYE DEĞER KATTI
71
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OSMAN SEÇİLMİŞ
MESİRE ALANI
BÖLGEYE DEĞER KATTI

Sivas Belediyesi tarafından toplam 65 dönüm arazi üzerine inşa
edilen, Eski Belediye Başkanları’ndan Osman Seçilmiş’in ismi verilen
mesire alanının açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
2014 yılında Maliye
Bakanlığından devralınan
atıl vaziyetteki 27 dönümlük
alan mesire alanı olarak
projelendirilirken gerekli
kamulaştırmalar yapılarak
alan 64 dönüme çıkarılmıştı.
2015 yılındada yapımına
başlanan mesire alanının açılışı
gerçekleştirildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurularak hizmete
açılan mesire alanı içerisinde
lavabolar, mescit, bulaşıkhane
ve çocuk bakım odaları gibi
temel ihtiyaçları karşılayacak bir
hizmet binası da var.

Adını belediye eski başkanı
Osman Seçilmiş’ten alan mesire
alanında 125 adet çardağın
yanı sıra 5 adet de çocuk parkı
bulunuyor.
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Şeyhşamil Mahallesi’nde yer
alan Osman Seçilmiş Mesire
Alanı açılışına çok sayıda
vatandaş katıldı. Millî Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz’ın da
katıldığı açılışta Seçilmiş ailesi
de yer alırken, Vali Davut Gül,
Milletvekilleri Mehmet Habip
Soluk, Selim Dursun, Hilmi

Bilgin, Belediye Başkanı Sami
Aydın ve Mahalle Muhtarı Asım
Boyuneğmez açılışta yer aldılar.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan açılış
programda söz alan Ahmet
Turan Gazi Mahallesi Muhtarı
Asım Boyuneğmez, “Mesire
alanının inşa edildiği alan
daha önce ıssız bir görünüme
sahipken şu anda mahallemizin
en gözde mekânı oldu. Bu
alanın oluşmasında emeği olan
başta Belediye Başkanımız Sami
Aydın olmak üzere tüm ekibine
teşekkür ediyorum.” dedi.

Osman Seçilmiş’in oğlu Fatih Muhammet Seçilmiş
de “Babamın siyaset yaptığı Necmettin Erbakan’ın
adını taşıyan bulvar üzerinde babamın adını
taşıyan Osman Seçilmiş Mesire Alanı’nın olması
güzel bir tevafuk oldu. Aynı zamanda Sivas’a
hizmetleri olan babamın ismi yaşatılıyor. Buna
vesile olan başta Belediye Başkanımız Sami Aydın
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Allah bize millete hizmet etme fırsatı verdi
diyen Başkan Aydın, “Bu dünya imtihan dünyası…
Kimimiz Belediye Başkanı, Milletvekili, Bakan
olarak imtihan oluyoruz; kimimiz temizlik işçisi,
esnaf olarak imtihan oluyoruz. Allah hepimizin
bu imtihanda başarılı olan kullarından eylesin
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bizler kefenimizi
giyerek yola çıktık ve bu millete hizmet etme
gayretindeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin de “Osman
Seçilmiş’in Belediye Başkanlığı’nda meclis
üyesiydim. O dönem Rahmetli Süleyman
Çanka’nın ismini çarşıya vermiştik. Şimdi
kendisinin ismi bu mesire alanına veriliyor. Allah
yapanlardan da yaptırandan da razı olsun.”
şeklinde konuştu.
Millet olarak her şeyin en iyisini layığız diyerek
sözlerine başlayan Belediye Başkanı Sami Aydın,
“Bu millet ne zaman zora düşse kurtuluş yolunu
bulmuştur. Çanakkale’de Kurtuluş Savaş’ın son
olarak 15 Temmuz’da halkımız destan yazmıştır.
Bu da onların her şeyin en iyisine kayık olduğunun
göstergesidir.” dedi.
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Milletvekili Selim Dursun,
“Böyle güzel bir günde burada
olmaktan mutluyum. Belediye
Başkanımızın vefa göstererek
adını verdiği Osman Seçilmiş
Mesire Alanı’nın açılması da
ayrıca bir mutluluk emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.”
dedi.

daha yaşanılabilir bir şehir
yapmak için verdiği sözlerin
hepsini tutuyor ve teker teker
açılışlarını yapıyor.” şeklinde
konuştu.
Mehmet Habip Soluk da “Kim
taş üstüne taş koymuşsa Allah
razı olsun. Osman Seçilmiş
Belediye Başkanımız Sivas’a
hizmet etmiştir. Bu parkla adı
sonsuza kadar yaşayacaktır.
Belediye Başkanımız Sami

Hilmi Bilgin de “Belediye
Başkanımız Sami Aydın’ı
tebrik ediyorum. Sivas’ı
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Aydın’a da teşekkür ediyorum,
Seçilmiş’in adını yaptığı esere
vermiştir.” dedi.
Vali Davut Gül, “Şehrin her
tarafında belediyenin hizmetleri
var. Hizmeti bir noktaya değil,
her yere götürüyorlar. Belediye
Başkanımıza ve ekibine teşekkür
ediyorum. Ayrıca bir vefa örneği
de gösterdikleri için tebrik
ediyorum.” ifadesine kullandı.

Son olarak söz alan Millî
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,
“Belediye Başkanımıza teşekkür
ediyorum, güzel bir vefa örneği
gösterdi. Sivas’a hizmet etmiş
olan Osman Seçilmiş’in adını
yeni mesire alanına verdi. Aziz
Sivaslılar; Sivas’a hizmet edeni
unutmaz, Sami Başkanımız
biliyorum ki; Sivas halkının
talebini yerine getirdi.” şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından Osman
Seçilmiş Mesire alanının açılış
kurdelesi kesilirken daha sonra
Bakan Yılmaz ve protokol
üyeleri Sivaslılarla bayramlaştı.
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SOĞUK ÇERMİK’E
YENİ YATIRIMLAR
Soğuk Çermik Kaplıcası’nın ilimiz turizmine daha fazla katkı
sağlayarak yeni bir cazibe merkezi hâline gelmesi için bölgede
hummalı bir çalışma içerisine giren Sivas Belediyesi, kısa sürede
restoran, mini alışveriş merkezi, idari bina ve mevcut camideki
genişletme çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalar neticesinde yeni
kamelya ve piknik alanlarıyla
Soğuk Çermik’in çehresi
değiştirildi.
Daha önceleri Soğuk Çermik’e
gelen vatandaşların bölgede
alışveriş yapabilecekleri bir
market veya yemek yiyecekleri
bir restoran bulunmadığı için
harekete geçen Belediye, bu
ihtiyaçları karşılamaya yönelik
544 metrekarelik kapalı bir alanı,
yemekevi ve çayevi şeklinde
inşa etti. İnşaat çalışmaları
tamamlanan yemekevinin bu yaz
hizmet vermesi bekleniyor.
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Alışveriş için düşünülen market
ve personelin kullanacağı idari
bina da kaplıcanın hemen
girişine iki katkı olarak inşa
edildi. Çermikteki piknik alanına

ilave edilen 43 adet yeni çardak
da vatandaşın kullanımına
sunuldu.
Diğer yandan alanda bulunan ve

yetersiz olan camide büyütme
çalışmalarına gidildi. Caminin
hemen yanına eklenen yerle
birilikte ibadet alanı daha
genişletilmiş oldu.

77

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

SİVAS AQUA PARK YAŞAM
VE SPOR KOMPLEKSİ
Sivas’ta termal turizminin açığa çıkartılıp özel teşebbüs yatırımcılarının Sıcak Çermik’e
yatırımlarının kazandırılabilmesi için yoğun bir gayret sarfeden Sivas Belediyesi iki
özel termal tesisin ardından belediye olarak da sosyal alanda büyük bir eksikliği
tamamlayacak “Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi” inşaatı başlattı.

Su ve su oyunlarını içerisinde
barındıran Aquapark ve Sosyal
Tesisler, Sıcak Çermik’te
yapılıyor. 15 bin metrekare
olarak projelendirilen
komplekste bay, bayan ve aile
olmak üzere birçok tesisten
oluşacak.
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Yapım ihalesi gerçekleştirilip
inşaatına başlanan tesislerin
içerisinde; yüzme havuzları, fin
hamamı, sauna, tuz odası, su
kaydırakları, spor salonları, spa
merkezleri ve su oyunlarının
bulunduğu alanlar da olacak.
Sıcak Çermik’te ki mevcut
market ve fırın da bu proje
kapsamında tekrar yenilenecek.

Çocuk oyun alanlarının da
yapılacağı projede; otopark,
kafeterya, restorant ve sosyal
donatılar hizmet verecek.

bir yıl içerisinde tamamlanması
hedefleniyor.

Belediye Başkanı Sami Aydın’ın
seçim öncesi vaatlerinden
olan Aquapark’ın ihalesinin
yapılmasının ardından
çalışmalar başladı. Aquapark
ve Sosyal Tesislerin yapımının
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PAŞABAHÇE’DE

YENİ ETAP
TAMAMLANDI
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Başkan Sami Aydın’ın ilk görev döneminde
Türkiye’ye örnek güzellikle bir mesire alanı olarak
hayata geçirilen Paşabahçe, yaz-kış vatandaşların
ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her sezon yeni
bir etabı hayata geçirilerek güzelliğine güzellik
katılan Paşabahçe’ye, beşinci ve yeni bir etap
daha eklendi.
Mesire alanının giriş kısmından
başlatılan çalışmalar yaklaşık 47
bin metrekare alanı kapsayacak
şekilde düzenlendi.
İhalesi yapılarak çalışmalara
başlanılan beşinci etapta; 10
adet çiftli, 53 adet de tekli
olmak üzere toplamda 63 yeni
kameriye, 63 adet barbekü, 4
adet çeşme, iki yeni nesil çocuk
oyun alanı, mescit, lavabotuvalet, bulaşıkhane ve bakım
odaları yer alıyor.

Sivas Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nün
koordinesinde gerçekleştirilen
beşinci etap kapsamında,
Paşabahçe içinden uzanan
derenin 7.000 metrekarelik
alanı daha ıslah edilerek mesire
alanına kazandırıldı.
Modern aydınlatma unsurları
ve çevre düzenlemesinin de
yapıldığı 5. etapta, iki adet
köprü bulunuyor. Biri taş, diğeri
ise çelik olarak inşa edilen
köprüler alana ayrı bir görsellik
katıyor.
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TATİLİN YENİ MERKEZİ

YAMAÇ EVLERİ
HİZMETE BAŞLADI

Anadolu’nun yeni tatil merkezi hâline getirmeyi
hedef edindiğimiz Paşabahçe Mesire alanımızda
yamaç evleri günlük tatilin yeni adresi oluyor.
Sivas
Belediyesi
tarafından
Paşabahçe
yamaçlarına yapılan ve ulusal medyada “Hobbit
Evleri” olarak geniş yankı bulan Yamaç Evleri’nin
altı tanesinin yapımı tamamlandı.
Farklı mimari yapısıyla
kamuoyunda büyük beğeni
toplayan Yamaç Evleri 1+1
şeklinde dağ yamaçlarına
gömülü olarak inşa edildi.
Yamaç Evleri, dayalı döşeli
olarak en az iki günlük olmak
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kaydıyla günlük 120 TL
üzerinden vatandaşlara kiraya
verilecek.
Sivas’ın en güzel mesire alanı
olan Paşabahçe yamaçlarına
inşa edilen Yamaç Evleri’nde
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mutfak, banyo, tuvalet ve yatak
odası bulunuyor. 65 metrekare
olarak yapılan evlerin sayısı
ilerleyen dönemlerde etaplar
hâlinde talebe göre 100’e kadar
çıkarılacak.

Paşabahçe’nin doğa turizmine
kazandırılması yönünde önemli bir adım
olan Yamaç Evleri, kullanıcılarına farklı
bir tatil fırsatı sunacak. Mükemmel doğa
manzarasıyla apart otel şeklinde yazkış hizmet verecek evlere, şimdiden
vatandaşların ilgisi oldukça yoğun.
Rezervasyon ve bilgi için;
0 346 221 79 55
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SADECE 4 AYDA SİVAS’IN NÜFUSU KADAR

YEŞİLİ TOPRAKLA BULUŞTURDUK

Sivas Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü
yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Kentsel
estetik, peyzaj ve sokak sağlıklaştırmasına devam
eden Sivas Belediyesi ekipleri, yeşil bir çevre
için mevsimsel değişikliklere dayanıklı olan ağaç
türleriyle şehri rengârenk bir floraya dönüştürüyor.
Ekipleri büyük bir özen ve itinayla yürüttükleri
ağaçlandırma çalışması kapsamında Sadece 2017
yılının 4 ayında Sivas nüfusu kadar ağacı, fidanı,
bitkiyi ve çiçeği toprakla buluşturdu.
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Sivas’ta uzun yıllar sonra
yeşillendirmeye azami önemi
gösteren Sivas Belediyesi gerek
şehir içinde gerekse şehir
dışındaki bölgeleri âdeta yeşile
dönüştürmeye kararlı bir şekilde
devam ediyor. 2017’ Yılında Sivas
nüfusu kadar ağaç, bitki ve yeşili
toprağa diktik.
İbreli ağaç (çam, ladin)
Yapraklı ağaç			
(çınar, gürgen, atkestanesi,
akçaağaç, dut, huş,		
süs elması, süs eriği)

5.535 adet

1.100 adet

Çalı (taflan)			

6.000 adet

Çalı (ardıç)			

9.000 adet

Çalı (berberis)			

6.000 adet

Gül fidanı			

32.000 adet

Böğürtlen fidanı		

7.000 adet

Mevsimlik çiçek		

285.000 adet

2017 yılında toplamda;
350 bin üzerinde ağaç, bitki ve çiçek
dikilmiştir.
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DÖVİZİNİ BOZDUR,
SENİN DE DİKİLİ AĞACIN OLSUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizleri bozdurup Türk Lirası ve altına
yatırım yapılması çağrısına destek ülke çapında bir çığ gibi büyürken, Sivas
Belediyesi’nden de farklı bir kampanya geldi.
“Senin de dikili bir ağacın olsun”
adlı kampanya çerçevesinde,
dövizini bozdurup makbuzunu
gönderen kişiler adına bir fidan
dikilecek.
Başlatılan kampanyayı
kamuoyuna duyurmak için
basın mensuplarıyla bir araya
gelen Belediye Başkanı Sami
Aydın, “Senin de dikili bir
ağacın olsun” kampanyasının
ülke ekonomisine bir duyarlılık
damlası olarak katkı sunacağına
olan inancını dile getirdi.
15 Temmuz sürecinde milletin
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sergilediği dik duruş sayesinde
40-50 yıllık sinsi planın bertaraf
edildiğine dikkat çeken Başkan
Aydın, ülkemizi dolar üzerinden
ekonomik sıkıntıya sokmak
isteyenlere karşı doları olan

vatandaşları Türk Lirasına
çevirmeye davet etti.
Dolarını Türk Lirasına çeviren
vatandaşlar için bir ormanlık
alan oluşturmayı hedefleyen

Aydın, bozdurduğu doların
makbuzunu getiren her
vatandaş için bir fidan dikme
kampanyası başlattı.
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HALK SAĞLIĞI’NDAN

İÇME SUYUNA TAM NOT
Sivas’ta her evin arıtılmış su kullanımını sağlamak amacıyla yoğun bir mesai
harcayan Belediye ekibi 2015 yılında hipoklorit sistemine geçerek her evde
temiz içme suyu kullanımını sağlamıştı.
Şehrin içme suyu ihtiyacı büyük
ölçüde Dört Eylül Barajı’ndan
karşılanırken gerek hava
değişiklikleri, gerekse çok
fazla su tüketimi nedeniyle
alternatif kaynak arayışında
olan Sibeski ekipleri, Tavra
Deresi’nde daha önce arıtmaya
girmeden kullanılan suyu arıtma
tesislerine getirmeyi başardı.
Yapılan çalışmaları incelemek
üzere Belediye Başkanı Sami
Aydın, Halk Sağlığı Müdürü
Levent Sağlam ile birlikte içme
suyu arıtma tesisini gezdi.
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Gelen suyun arıtmaya nasıl
aktarıldığını yerinde gören
Müdür Sağlam, aynı zamanda
su arıtma sisteminin işleyişi
hakkında bilgi aldı.
Tesisin son derece modern ve

çok az ilde bulunan bir arıtma
tesisi olduğunu vurgulayan
Halk Sağlığı Müdürü Levent
Sağlam, “Sivas’tan aldığımız
numunelerde içme suyunun
temizlik noktasında çok iyi
derecede olduğunu görüyoruz.

Başkanımızla birlikte tesisleri
gezdik, rakamlarımız zaten
iyiydi. Tesiste emeği bulunan
herkese teşekkür ediyorum.
Sivaslıların içi rahat etsin,
mikrobiyolojik kirlilik adına bir
problemimiz yok.” dedi.
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BAŞKAN AYDIN ANTALYA’YA DAVET EDİLDİ

EN SAĞLIKLI SUYU KULLANAN
İLLERDEN BİRİ SİVAS
Sivas’ı içme ve kullanma
suyunda Türkiye’de en
sağlıklı şehirlerarasına
getiren Belediye
Başkanı Sami Aydın,
16-18 Kasım tarihleri
arasında Antalya’da
gerçekleştirilen ‘Su
Sanitasyonunun Önemi
ve Su Sanitasyonu’nda
Yerel Yönetimlerin Rolü’
toplantısına davet edildi.
Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği;
su güvenliği, yer altı sularının
korunması, dere ıslahları gibi
konuları kapsayan toplantıya,
Sivas Belediyesi örnek belediye
olarak programda yer aldı.
Valiler, Belediye başkanları,
kaymakamlar ve
akademisyenlerin katıldığı
programda Başkan Aydın’ın
sunum eşliğinde anlattığı
çalışmalar, katılımcılar
tarafından sık sık alkışlanırken
akademisyenler tarafından da
takdirle karşılandı.

800 KM ALTYAPININ 600
KM’Sİ TAMAMLANDI
Bugün şehirlerde yaşanılan
altyapı sorunlarının geçmiş
dönemlerdeki plansız ve
programsız büyümeden
kaynaklandığını dile getiren
Başkan Aydın, “Özellikle
seksenli yıllarda şehirlerde
yapılan alt yapıların asbest
dediğimiz, kırılgan ve sağlık
açısından tehlike oluşturan
borularla yapılması en önemli
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sorunlarımızdan bir tanesi.
2004 yılında Sivas Belediye
Başkanı olduğum dönemde,
800 kilometre şebeke hattımız
vardı. Kayıp kaçak oranı yüzde
65’di. Haftanın 2-3 günü,
hatta bazen 4 günü şehir susuz
kalıyordu. Bir şehrin önce
altyapısının tamamlanıp, sonra
üstyapısının düzenlenmesi
gerekir. Biz bu düşünceyle yola
çıktık. Şehrimizin altyapısını
değiştirmeye başladık, şu
an geldiğimiz noktada 800
kilometrelik altyapının 600
kilometresini tamamlamış
durumdayız. Asbest boruları
bertaraf ediyoruz, yerine
polietilen borular yapıyoruz.”
dedi.

ESKİ VANALARI OTOMATİK
VANALARLA DEĞİŞTİRDİK
Vanaların da işlev yapamaz
durumda olduğunu ifade eden
Başkan Aydın, “Bir mahalle
de su arızası olduğunda, bir
mahalle yerine 20 mahallenin
suyunu kesmek zorunda
kalırdık. Bu sebeple bu vanaların
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tamamını değiştirme kararı
aldık. Bunların ötesinde AÇB
borularda kırılmalar olduğunu,
aynı zamanda da suyun
aktığını gördük. Özellikle bu
kırılmaların şehir içerisinde
kapalı bakslar, dereler vardır. Bu
dereler içerisinde ek yerlerinde
borunun bir kısmının direk
şebekeye gittiğini diğer kısmının
bakslara aktığını gördük.
Evin birinci ikinci katına su
geliyor üst katlarda yok, sağlık
açısından da bunun ciddi bir
tehdit olduğunu tespit ettik ve
bunları gidermeye çalıştık. Bu
noktada kaçakları bulmak için
araçlar temin ederek bu sorunu
çözmeye çalıştık.” diye konuştu.

60 KM YAĞMUR SUYU
HATTI YAPTIK
Şehirler için önemli sorunlardan
bir tanesinin yağmur suyu
hatları olduğuna dikkat çeken
Başkan Aydın, “Yağmur suları
kanalizasyonla birleşiyor. Birçok
şehrimiz hâlen bu şekilde, en
ufak yağışta gerek yollarımızda,
gerekse binaların alt katlarında

ciddi birikintiler oluşuyor. Bu
bakımdan her şehirde yağmur
sularıyla kanalizasyon sularının
birbirinden ayrılması lazım. Bu
noktada yapılan çalışmalarda
da kanalizasyonların nehirlere
karışmaması lazım. Sivas’ta
hiç yağmur suyu hattı yokken
bugün itibaryla 60 bin metre
yağmur suyu hattı yapımını
gerçekleştirdik.” ifadelerini
kullandı.

“ATIK SU ARITMA TESİSLERİ
GELECEK NESİLLER İÇİN
ÖNEMLİ”
Atık su arıtma tesisine de
değinen Başkan Aydın, “Sivas
olarak atık su arıtma projemizin
bize maliyeti bugünkü
rakamlarla 70-75 milyon. Emin
olun bu yatırımdan sonra biz
şöyle 7-8 bin metrekarelik
bir park projesinden
aldığımız kamuoyu projesinin
memnuniyetinin 10’da 1’ini,
o projenin belki de 50 katı
100 katı büyüklüğü olan atık
su arıtma tesisinden almadık.
Böyle olduğu zaman belediyeler
işlere girmek istemiyor. Bunu
yasalarla zorlamak, teşvik etmek
lazım… Bu tür programlarla
bunların gelecek nesillerimiz
için ne kadar önemli olduğunu
vurgulamak lazım. Bazı
ülkelerde çok fazla su sorunu
olduğu için arıtma tesisinden
çıkan suları şişeleyip satıyorlar.
Bunun olmaması için sahip
olduğumuz imkânları düzgün
kullanmamamız lazım.” şeklinde
konuştu.

dağıtılırdı, vatandaşlar bu suyu
kullanırlardı. Çeşmeden akan
su ise kullanma suyu. Yani
kaliteli su olarak görünüyordu.
Biz yaptığımız incelemeler de
tatlı suların aslında çok zararlı
olduğunu, şebeke sularımızın
daha iyi olduğunu gördük.
Bu noktada vatandaşlarımız
klor kokusundan rahatsız
olduklarını söylüyorlardı. Biz de
hipoklorit sistemini getirdik. Bu
sistem tuzdan klor elde etme
yöntemi… Bu sistemi şehrimizde
kurduk. Yan etkisi yok, koku
yok, daha ekonomik ve gaz
klora göre çok daha etkili bir
sistem. 2 yıldır kullanıyoruz,
vatandaşlarımız bu sistemden
sonra şebeke suyunu tatlı su
olarak kabul etti.” ifadelerini
kullandı.

“YER ALTI SULARININ
KORUNMASI İÇİN VAHŞİ
DEPOLAMADAN DÜZENLİ
DEPOLAMAYA GEÇTİK”
Suları kirleten önemli çevresel
faktörlerden birinin de çöpler ve
tıbbi atıklar olduğunu söyleyen
Başkan Aydın, “Bunların ne
kadar zararlı olduğunu biliyoruz
ama çözüm noktasında
geç kalıyoruz. Bu anlayışla
vahşi depolama yapılan çöp
toplama alanımızı ıslah ederek
düzenli depolama alanları
oluşturduk. Daha sonra tıbbi
atık tesislerimizi, ayrıştırma

tesislerimizi kurduk. Hatta
elektrik üretmeye başladık.
Doğada bu konunun ne
kadar büyük tehdit olduğunu
uzmanlar sürekli anlatıyor. Bu
konularda ülke olarak belki
daha çok eğitim programına
ihtiyaç var. Anne babalar
çocuklarına çok dikkat ederler,
bu noktada kamuoyunda önde
tutulan eğitim programlarıyla
bu bilince ulaştırılan aileler,
çocuklarına içirdiği su hakkında
bilinç sahibi olabilir ve bu
sorunlar aşılabilir.” dedi.

AK-SU TÜRKİYE’YE ÖRNEK
Kötü görüntüsü ve yaydığı pis
kokularıyla geçmiş dönemde
şehir içerisinde çevreye zarar
veren derelerin olduğunu
dile getiren Başkan Aydın,
bu alanlara uygulanan ıslah
projeleriyle hem olumsuz
görüntülerin ortadan
kalktığını hem de bulundukları
bölgelere çevre düzenlemesi
ve rekreasyon çalışmalarıyla
büyük cazibe kazandırdıklarını
kaydetti.
Aydın, bu düşünceyle yapılan
AK-SU’nun Türkiye’ye örnek
güzellikte ödüllü bir proje
olduğunu söyledi.
ULAR

ESKİ BOR

TÜRKİYE’NİN EN SAĞLIKLI
SULARINDAN BİRİNİ
TÜKETİYORUZ
İçme suyu arıtma tesisi
konusunda da güzel bir
çalışmayı hayata geçirdiklerini
kaydeden Başkan Aydın,
“Önceden şehrimizde tatlı sular
vardı, doğal sular tankerlerle
şehirlerin farklı meydanlarında
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ATIK PİL VE YAĞI
YENİDEN EKONOMİMİZE KAZANDIRIYORUZ

BELEDİYEMİZ ORGANİZASYONUYLA 3 YILDIR
BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMAYAN OKULUMUZ 1965 KİLO
ATIK PİL TOPLAYARAK BU YIL DA BİRİNCİ OLDU.

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Sivas Belediyesi ve İl Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından başlatılan atık pil ve atık yağ toplama kampanyasında
dereceye giren okullar ödüllendirildi. Şehir genelinde Belediye tarafından 4800
kg pil toplanırken, 1965 kg atık pil toplayan Zübeyde Hanım Anaokulu 10 okul
arasında birinci oldu.
Programda konuşan Zübeyde
Hanım Anaokulu Müdürü Ahmet
Çevik, “3 yıldır atık pil toplama
yarışmasında birinci oluyoruz.
Bu yıl kendi rekorumuzu kırarak
1965 kg atık pil topladık.” dedi.
Millî Eğitim Müdürü Mustafa
Altınsoy ise “Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün destekleriyle
ve Belediyemizin öncülüğünde
okullarda başlatmış olduğumuz
kampanyamızın 1965 kilo
ile fark oluşturan Zübeyde
Hanım Anaokulu’nda bu töreni
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nihayetlendirmiş bulunuyoruz.
Çevre bilinci oluşturmak
açısından bu tip faaliyetler
çok önemli… Çünkü bu dünya
bize atalarımızdan miras değil,
çocuklarımızdan emanettir.”
dedi.
Belediye Başkanı Sami Aydın da
“Bugün elimizde olan nimetlerin
hiçbirinin sınırsız olduğunu
düşünmemeliyiz. Çevre bütün
kaynakları dolaylı veya dolaysız
yoldan etkiliyor. 1 litre atık
yağ bir gölü kirletebiliyor iken
1965 kilo atık pil emin olun
bizim yediğimiz sebzeleri,
meyveleri, içtiğimiz suların

hepsini kirletmek için çok fazla.
Burada önemli olan temizleme
değil, kirletmeme kültürünü
topluma aşılayabilmemiz.
Bu projeyi anaokuluna giden
öğrencilerimizin yapmış
olması çok önemli, bizim
asıl amacımızda bunu küçük
çocuklarımıza aşılayabilmek.
Ben bu kampanyaları önemli
görüyorum, bu kampanyaya
katılan okullarımızı kutlamak
istiyorum. Biz Sivas Belediyesi
olarak temizliğe her yıl
15 milyon lira harcıyoruz,
kirletmeme kültürümüz olsa bu
paralarla yatırım yapabiliriz.”
dedi.

Son olarak söz alan Vali
Yardımcısı Sezgin Üçüncü,
“Minik çocukların çevre
bilinciyle hayata başlamış
olması atık yağların ve bu
pillerin geri dönüşümü kadar
önemlidir. Bu kampanyayı
başlatan ve yürüten herkesi
tebrik ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından dereye
giren okullara teşekkür belgeleri
verilirken en çok pil toplayan
10 öğrenci de bisikletle
ödüllendirildi.
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BAŞKAN AYDIN;
SİVAS TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ

“ESAS OLAN KİRLETMEMEK”
Daha yaşanılabilir
ve temiz bir dünyayı
geleceğe bırakmak için
farkındalık etkinlikleri
gerçekleştiren Sivas
Belediyesi bu kapsamda
(AVM) alışveriş
merkezinin çocuklara
ayrılan bölümünde bir
program düzenledi.
Sivas Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü ve Çevre
Kontrol Müdürlüğü ile Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından AVM’de bir etkinlik
düzenlenerek çocuklarda
çevre bilincinin oluşması
için farkındalık etkinlikleri
gerçekleştirildi.

Müdürlüğü, Çevre Kontrol
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik
İl müdürlüğü ilimizde faaliyet
gösteren çevreyle ilgili firmalar
stant açarken çocuklara çevre
bilincini anlatan tiyatro oyunları
ve boyama etkinlikleri yaptırıldı.
Programa katılan Belediye
Başkanı Sami Aydın stantları
gezerek çocuklarla birlikte
tiyatro izledi.

Etkinlikler kapsamında Sivas
Belediyesi Temizlik İşleri
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Etkinlik hakkında açıklama
yapan Başkan Aydın, “Sivas
ülkemizin en temiz şehirlerinden
birisi. Belediyemize bağlı
müdürlüklerimizle Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğümüz
tarafından çocuklarda çevre
bilinci oluşturmak amacıyla
böyle bir etkinlik düzenledik.
Geleceğimize bırakacağımız
en büyük miras temiz bir
dünya ve bugün dünyada en

büyük sorun çevre kirliliği
sorunu... Bunun önüne bugün
geçmezsek yarın büyük bir
felaketle karşılaşabiliriz. Bunun
en güzel yoluysa insanlarımızı
bilinçlendirmek. Bu sebeple

bu etkinlikleri yapıyoruz.
Kirletmek yerine kirletmemeyi
öğrenmeliyiz. Biz Sivas
Belediyesi olarak her yıl 15
milyon lira temizlik harcaması
yapıyoruz. Bu sayede ilimiz

temiz bir il ancak kirletmemeyi
öğrenmiş bir topluluk olsak bu
rakam 5 milyon liraya inecek,
kalan paraysa yeni yatırım
ve hizmetler yapmak için
kullanılabilecek.” dedi.
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ÇÖP KONTEYNERLERİ
YENİLENİYOR
Temizlikte yaptığı
çalışmalarla
Sivas’ı Türkiye’de
en temiz iller
arasına getiren
Sivas Belediyesi,
vatandaşların
talepleri
doğrultusunda çöp
konteynerlerini
yeşile
büründürerek
koruma altına aldı.
Sivas’ın daha temiz ve
yaşanabilir bir il olması amacıyla
yoğun bir çalışma sergileyen
Sivas Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü, bu doğrultuda ilk
olarak şehir merkezinde yer
altı çöp konteyner sistemine
geçmiş, vahşi depolama
yapılan çöp merkezini düzenli
depolama hâline getirerek
kurduğu çöpten elektrik üretim
tesisiyle 30 bin konutun elektrik
ihtiyacını karşılamaya başlamıştı.
Vatandaşlardan gelen talep
doğrultusunda yeni bir
çalışma başlatan Temizlik İşleri
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Müdürlüğü, başıboş sokak
hayvanları tarafından dağıtılan
çöp konteynerleri nedeniyle
oluşan çevre kirliliğinin önüne
geçmek amacıyla konteyner
korumaları yaptı.

önlemek hem görsellik hem
de çevresel etkilerden daha az
etkilenmesi adına konteyner
korumalarını tasarladık.
Vatandaşlarımız da bu
uygulamadan memnunlar.” dedi.

Çalışma hakkında bilgi veren
Belediye Başkanı Sami Aydın,
“Çevre ve temizlik konusu
şehrimiz için çok önemli.
Hepimizi yakından ilgilendiren,
sağlığımızla ilgili bir konu.
Bu anlamda özellikle yaz
aylarında havanın ısınmasıyla
birlikte sorunlar artıyor.
Biz şehrin merkezinden
başlayarak ana güzergâhlarımızı
yer altı konteynerine
dönüştürüyoruz. Hem hijyen
açısından, hem de çevresel
faktörlerin etkilenmemesi
açısından ideal bir uygulama
olduğunu düşünüyoruz. Diğer
bölgelerimizde de bu dönüşüm
zamanla sürecek. Hem sokak
hayvanlarının karıştırmasını

İlk örneği Selim Ağa Camisi’nin
önündeki konteynerlere
uygulanan kaplamalar, kısa
süre içerisinde şehrin geneline
yayılacak.

AKILLI ÇÖP KONTEYNERLERİNİ VATANDAŞ SEVDİ

SİVAS’TA AKILLI ŞEHİRCİLİK
UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Teknolojiyi kullanarak uyguladığı hizmetlerle Akıllı Belediyeler
kervanına katılan Sivas Belediyesi’nden bir ilk daha.
İnternet ortamında uygulamaya
koyduğu e-imar uygulamasıyla
Türkiye’de boy gösteren Sivas
Belediyesi, internetten fatura
ödeme bilgi sorgulama, akıllı
su ödeme ve su yükleme
noktalarının ardından bir yeniliği
daha şehre kazandırarak çöp
konteynerlerini uzaktan takip
edecek.

ayrıştırmak amacıyla şehir
merkezinde geçtiğimiz yıl
uygulamaya konulan yer altı çöp
konteynerlerine yerleştirilecek
olan sensörlerle, doluluk oranı,
tonajı ve aynı zamanda sıcaklık
oranı gibi bilgilere uzaktan
erişim sağlanabilecek.
Toplam 3 ton çöp alan
konteynerler dolmadan çöp

almamak için, konteynerlere
yerleştirilecek elektronik
sensörler sayesinde
doluluk oranına göre
hareket edilerek çöp alma
işlemi gerçekleştirilecek.
Konteynerlerin yanı sıra çöp
kamyonlarına yerleştirilen
navigasyon sayesinde de araç
takip sistemi oluşturulmuş
durumda.

Kaynaklarını verimli bir şekilde
kullanmak amacıyla çağa ayak
uyduran çalışmalara imza
atan Sivas Belediyesi, ilimizde
bulunan yer altı konteynerlerini
elektronik cihazlarla takip
ederek doluluk oranına göre
çalışma yapacak.
Hem görsellik hem de çöp
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SİVAS’IN GÜRÜLTÜ HARİTASI
ÇIKARTILIYOR
Sivas’ın ‘Gürültü Haritası’
gürültü kirliliğinin sosyal
yaşama etkisini azaltmak için
bina ve eğlenceye yönelik iş
yeri ruhsatlandırmalarında
önemli bir kriter olacak.

Sivas Belediyesi Çevre Koruma
Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından Sivas’ın ‘Gürültü
Haritası’ çıkarılarak ilimizde
gürültü kirliliğinin giderilmesi
için alınacak önlemler
konusunda toplantı düzenlendi.
Sivas Belediye Başkanı Sami
Aydın başkanlığında düzenlenen
toplantıya Belediye Belediye
Başkan Yardımcısı Mehmet
Muaz Uzun ve ilgili kuruluşların
temsilcileri katıldı.
TÜBİTAK tarafından hazırlanan
Stratejik Plan Çevre Mühendisi
Deniz Sarı tarafından yapılan
sunumla katılımcılara
aktarılarak, gürültü kirliliği
eylem planını hazırlanması
için 18 aylık bir süre içerisinde
çalışılacağı vurgulandı.
Türkiye’de gürültü kirliliği
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sorununun gündeme gelmeye
başlamasının olumlu bir durum
olduğundan bahseden Başkan
Aydın, “Bazı şeylere yeni
vâkıf oluyoruz. Bu ülkemizin
geliştiğinin göstergesidir.
Gürültü kirliliği konusu
da Türkiye’de yeni yeni
konuşulmaya başladı. Gerek
TÜBİTAK’ın gerekse Çevre ve
Şehircilik Bakanlığımızın bu
konuya hassasiyet göstermesi
son derece önemli. Çalışmayı
Sivas adına çok gerekli
görüyoruz. Stratejik planın
hazırlanıp stratejik planın
tamamlanmış olması çok
önemli bir adım bundan
dolayı TÜBİTAK’a çok teşekkür

ediyoruz.” ifadesini kullandı.
Hazırlanacak eylem planı
doğrultusunda, gürültü
kirliliğinin sosyal yaşama etkisini
azaltmak için özellikle bina
ve eğlenceye yönelik iş yeri
ruhsatlandırmalarında önemli
bir kriter olarak gözetileceğini
söyleyen Aydın; “Eylem
planını 18 ay içerisinde en
verimli şekilde hazırlayarak
bundan sonraki adımlarımızı
atarken, gerek imarla ilgili
gerek kentsel dönüşümde
gerekse eğlence tarzı binaların
ruhsatlandırılmasında bize ışık
tutacaktır.” dedi.

HAFRİYAT KAMYONLARI
DENETLENİYOR
Sivas Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı
zabıta ekipleri ile İl Emniyet
Müdürlüğü Trafik Tescil ve
Denetleme Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler tarafından hafriyat
kamyonları denetlendi.
Abdulvahabigazi Caddesi’nde
yapılan denetimlerde çok sayıda
hafriyat kamyonu durdurularak
gerekli belgeleri taşıyıp
taşımadıkları kontrol edildi.

uyarılan hafriyat toprağı inşaat
ve yıkıntı atıklarının kontrolü
yönetmeliğinin ilgili maddeleri
gereğince yönetmeliğe uygun
bir şekilde çalışıp çalışmadıkları
denetledi.

Denetimlerde şoförlerden
hafriyatları Belediye’nin
belirlediği alanlara dökmeleri
istendi.

İlimizde trafik ve çevre temizliği
konusunda yoğun çalışmalar
yapan Sivas Belediyesi’ne
bağlı müdürlükler hem trafiğin
rahatlatılması hem de çevre
temizliği konusunda yoğun
mesai harcıyor. Bu kapsamda
Sivas Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler ile İl Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil
ve Denetleme Müdürlüğü
ekipleri hafriyat kamyonlarını
denetleyerek daha önce
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SOKAK HAYVANLARI İÇİN

DOĞAL YAŞAM KOMPLEKSİ

Sivas Belediyesi, 2005 yılında hayata geçirdiği hayvan barınağının
yetersiz kalmasından dolayı yeni barınak çalışmalarına başladı.
İnsanlar kadar ilimizde yaşayan
diğer canlılara da büyük önem
veren Sivas Belediyesi başıboş
hayvanların daha kullanışlı bir
alanda hem rehabilite edilmesi
hem de doğal ortamlarında
hayatlarını sürdürmesi amacıyla
Seyfebeli’nde 22 dönüm arazi
üzerinde yeni Hayvan Oteli
inşaatına başladı.
Yapılan çalışmaları Belediye
Başkanı Sami Aydın ve Başkan
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Yardımcısı Hasan Karaman
yerinde inceledi.

konaklayabileceği hayvan oteli
olarak planlanıyor.

2005 yılında belediye
tarafından yapılan, bugün
ihtiyacı tam anlamıyla
karşılamayan hayvan barınağının
ikincisinde inşaat çalışmalarına
Seyfebeli mevkiinde başlandı.
Hayvan barınağı hem başıboş
hayvanların hayatlarını doğal
ortamında sürdüreceği hem de
sahipli hayvanların belli bir süre

Çocukların gezebileceği
hayvanlarla iç içe olabileceği
bir ortam da oluşturulacak
Hayvan Oteli’nde; otoparklar,
yeşil alanlar ve hayvan hastanesi
de olacak. Sosyal alanları ile
dikkat çeken alanda ziyaretçiler
için dinlenme, çay, kahve
içebilecekleri işletmelerde
açılacak. Kısa süreliğine

hayvanların misafir edilebileceği
otel toplamda 7 milyon liraya
mal olacak.
Çalışmaları yerinde inceleyen
Başkan Aydın “Seyfebeli
bölgesinde bulunan Hayvan
Barınağı alanını geziyoruz. İhale
geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.
Çevre düzenlemesi de dâhil
olmak üzere 7 milyon liralık
bir proje yapılmakta. Mevcut
hayvan barınağı şehrin
batısında hemen hemen
mahalle içerisinde kalmış
bir bölge hem o bölgenin
şikâyetleri hem de mevcut
barınağın ihtiyaca tam olarak
cevap verememesi nedeniyle
yeni bir çalışma başlattık.
Türkiye’deki birçok barınağı
gezerek kendi fikirlerimizi de
üzerine ekleyerek çok modern
örnek bir hayvan barınağı inşa
edeceğiz. Yer seçimi olarak
da birçok faktörü göz önünde
bulundurduk. Görüldüğü gibi
alanın Kuzeyi güneyi ve batısı
kapalı doğusu açık şehre uzak
olmayan aynı zamanda şehri
olumsuz olarak etkilemeyecek
bir bölge bütün altyapılarını
adeta bir şehir inşa eder gibi
planladık ve inşa edeceğiz.
Bunu yaparken özellikle

çocuklarımızın gezebileceği
hayvanlarla iç içe olacağı
önlemlerde aldık. Bin tane
tek hayvanlı birimlerimiz
olacak ilaveten Hayvan Oteli
de olacak. Evinde hayvan
besleyen vatandaşlarımız kısa
süreli tatile gittiğinde belli bir
ücret karşılığında hayvanlarını
bırakabilecekler. Hayvanlar
için içerisinde hastanesi
olacak hem kısırlaştırma hem
de sağlıkla ilgili bir sorunu
olduğunda kullanılabilecek.
Kedi, köpek ve diğer evcil
hayvanlar için ayrı birimler
olacak ilaveten dışardan
gelecek vatandaşlarımız için
otoparklar olacak aynı zamanda
gelen vatandaşlarımızın çayını

kahvesini içebileceği birimler
olacak, etrafında insanların belli
bir süre zaman geçirmesi için
yeşillendirilmiş, kamelyaları
bulunan alanlar oluşacak. 6
milyon liralık bir proje KDV dâhil
edildiğinde 7 milyon liralık bir
proje şehrimize hayırlı olsun.”
dedi.
“Biz insana hizmetin önemli
olduğunu biliyoruz” diyen
Başkan Aydın, “halka hizmetin
hakka hizmet olduğuna
inanıyoruz. Allah’ın yarattığı
her canlının da en iyi şekilde
yaşaması gerektiğine inanıyoruz.
Bu sene sonunda da bu proje
hayat geçecek.” ifadesini
kullandı.
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SAHİPSİZ VE TEHLİKE SAÇAN

BİNALARI YIKIYORUZ
Sivas Belediyesi
Muhtarlık
İşleri Müdürlüğü ve mahalle
muhtarlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma neticesinde mahalle
aralarında belirlenen metruk binaların yıkımları yapılıyor.
İlimizde sorun hâline gelen
sahipsiz binalar uzun süre
kullanılmayınca tinercilerin
meskeni hâline geliyor. Mahalle
sakinleri için de büyük bir
sorun olan binalara karşı
Sivas Belediyesi duyarsız
kalmıyor. Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü tarafından mahalle
muhtarlarıyla yapılan istişareler
sonucunda, şehrimizin birçok
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mahallesinde onlarca metruk
binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Madde bağımlıları ve diğer kötü
niyetli kişilerin mekânı hâline
gelen terk edilmiş binaların
ortadan kaldırılması, yediden
yetmişe tüm mahalle sakinleri
tarafından memnuniyetle
karşılanıyor.

Yıkılan yerler için Başkan Sami
Aydın başta olmak üzere tüm
belediye çalışanlarına teşekkür
eden mahalle muhtarları ve
mahalle sakinleri, “Hizmet
etmek sadece yapmakla, inşa
etmekle olmuyor... Zaman
zaman yıkarak da büyük
hizmetler yapılabilir. Böylesine
terk edilmiş, metruk ve tehlike
saçan binaların yıkılması bizlere
rahat bir nefes aldırıyor. Buna
vesile olan Belediyemize çok
teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız
artık rahatça dışarıya
çıkabilecek.” diyerek duydukları
memnuniyeti dile getiriyor.

!

LÜTFEN
PARKLARA

SAHİP ÇIKALIM

Aslında yaktığımızın, zarar verdiğimizin veya yok ettiklerimizin Millî birer servet
olduklarını anlayabilsek,ve her birinin paralarının kendi paramız olduğunu
kavrayabilsek eminiz kimse zarar vermeyecektir,amaçları farklı değilse tabii..!

Belediyemiz tarafından yapılan
mahalle parklarında kendini
bilmez vatandaşlar tarafından
parklardaki bankların arka
arkaya yakılması çevre sakinleri
tarafından tepki ile karşılandı.
İlk olarak Osman Seçilmiş
Mesire Alanı’nda görülen bank
yakmalar şehir merkezindeki
parklarda da görülür oldu.
Isınmak amacıyla parklarda
yakılan ateşin, tekrar
söndürülmemesi banklara
sıçramasına sebep olurken;
kamu malına da zarar veriyor.

Parklarda oluşan tahribata
duyarsız kalmayan mahalle
sakinleri mahallelerde bulunan
bazı gençler nedeniyle
parklara zarar verildiğini
belirterek, beklide muhaliflerde
yapabilirler, ama bu kadar
vicdansız olmamalıyız başta

mahalle sakinleri olmak üzere
herkesin böyle bir olay olması
durumunda müdahale etmeleri
gerektiğini belirttiler.
Yaşanan sıkıntı sonrasında Sivas
Belediyesi parklarda onarım ve
yenileme çalışması başlattı.

Selimiye Bölge Parkı, Recep
Ayan Parkı, Huzur Parkı gibi
birçok parkta vatandaşların
kullanması için yapılan
banklarda aynı sorunla
karşılaşılması hem şehrin önde
gelenlerini hem de mahalle
sakinlerini rahatsız etmeye
başladı.
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İKRAM ÇEŞMESİ

YAZIN ŞERBET, KIŞIN ÇORBA

Sivas Belediyesinin Sivas’a kazandırdığı mobil
ikram çeşmesinden vatandaşlar oldukça memnun
kaldılar, çeşmeden yazın şerbet kışın çorba akıyor.
Hayır ve ikram, kültürümüzün
önemli bir parçası, İkram
Çeşmelerimizle bu kültürümüzü
daha geniş kitlelere taşımak
geleneğimizi devam ettirmek
için, Sivas’a gelen misafirleri
soğuk bir şerbet veya sıcak bir
bardak çorba ile karşılamak,
öğrencilerimize ikramlarda
bulunmak maksadıyla kurulan
Sivas Belediyesi İkram çeşmeleri
oldukça ilgi görmeye başladı.
Belediye Başkanı Sami Aydın’ın
talimatıyla ilk olarak Cuma
namazlarında farklı camilerin
önüne kurulan ve halkımıza
soğuk şerbet ikram edilen
çeşme, yoğun katılımlı tören
ve programlarda da kullanılıyor.
Özellikle Ramazan ayında
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her akşam Sivaslıların soğuk
şerbet içebildiği çeşmeden yaz
döneminde şerbet, kış aylarında
ise çorba akacak.

KİTAP OTAĞI

TARİHÎ MEYDANA ÇOK YAKIŞTI

Tarihin ve kültürün şehri Sivas’ta kitap okumayı özendirmek ve daha çok
yaygınlaştırmak adına geliştirdiğimiz projelerden birisi daha hayata geçti.
Şehir meydanında yerini alan
kitap otağımız iki kattan
oluşmakta, dışarı bölümünde
ise okuma terasına sahip olan
kitaplığımızda yaklaşık beş bine
yakın kitap bulunmakta. İsteyen
hemşerilerimiz bu hizmetten
yararlanabiliyorlar.

kendileri hem de gençler için
güzel bir çalışma olduğunu
söyleyerek bu kitap otağlarının
çoğaltılmasını ve özellikle
mesire alanlarına da konmasını
istediler.

Tarihî Kent Meydanı’ndaki
kitaplığımızın dış yüzeyinde
içeride olduğu gibi Sivaslı
yazarların ve değerli
şahsiyetlerin isimleri
bulunmakta.
Kent Meydanı’na da
duruşu, estetik çizimleri ve
ışıklandırmasıyla ayrı bir mistik
havada katan mekânımız
hakkında vatandaşlarımız hem
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KONUŞAN BANKLAR,
ÂŞIKLAR ŞEHRİNDE...

Türkünün, sazın, sözün ve ozanların şehri Sivas’ta
Yarım asrı aşkın bir süredir çözüm bekleyen Yenişehir Fuar Alanı’nın imar
Belediye olarak müziğe de önem ve değer
sorunu çözüldü. Alanda mülkiyet sahipleri tapularını almaya başladı.
vermeye devam ediyoruz.
Tapularını alan vatandaşlar Başkan Aydın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanımız Sami
Aydın’ın sanata olan sevgisi ve
saygısı şehir meydanımızdaki
banklara da yansıdı.

Ruhsatî gibi ozanlarımızın
söyledikleri türküleri kendi
seslerinden banklara
yerleştirerek, banklara oturan
kişilerin hem bu değerlerimizin
hayatlarını okuyarak anlamaları,
hem de türküler dinleyerek,
tarihî meydanımızın tadını
çıkartmalarını sağladı.

Aydın meydanda oluşturduğu
banklara Sivasımızın değerleri
olan Âşık Veysel, Zaralı Halil,
Muzaffer Sarısözen ve Âşık
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Konuşan banklarımızdaki
sensörler vatandaşlarımızın
ellerini hissedince çalışmaya
başlıyor ve hangi ozanın
bankındaysanız o ozanımızın
türkülerini dinliyor, mistik ve
tarihî meydanımızın keyfini
çıkarıyorsunuz.

GENÇLER İSTEDİ
BAŞKAN YAPTI

Kalpli ve Sultan şehir sloganlı Sivas yazımız AKSU’ya bir başka değer kattı.

Son yıllarda Şehirlerde
başlayan totem yazı akımına
Sivas’ta katıldı, zaman
zaman gençlerin ve özellikle
gurbetçi vatandaşlarımızın
başkanımızdan istediği Sivas
yazısı ve sultan şehir sloganıyla
artık şehrimizi süslüyor.

İlk olarak AKSU’ya monte edilen
Sivas yazısının ‘v’ harfinin
yerine kalp, üzerine de sultan
şehir sloganını yazdırdık. Şimdi
Sivaslılar bu yazıyla çektikleri
fotoğrafları hem anı olarak
saklıyorlar hem de sosyal
sayfalarında paylaşıyorlar.

Kalpli yazımız Sivasımıza
çok yakıştı, şimdi gençler bu
yazıdan şehir meydanına ve
Paşabahçe’ye de konulmasını
istiyorlar.
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BELEDİYEYE YENİ GELİR KAYNAĞI
Sivas Belediyesi, bünyesindeki Özbelsan ve Sidaş şirketlerini daha aktif
hâle getirerek şehir ekonomisine katma değer sağlamak açısından yeni
yatırımlar yapmaya devam ediyor.
Bu anlamda Başkan Aydın’ın
ilk görev döneminde atıl
bir vaziyette bulunan Sidaş
bünyesinde, ahşap yapı
elamanları fabrikası kurularak
park ve bahçe mobilyaları
bu fabrikada üretilmeye
başlanmıştı.

Böylece yapılan hizmetler öz
kaynaklarla hayata geçirilerek
kaliteli ürünler daha ucuza
mal edilmiş ve oluşturulan
istihdamla birlikte şehir
ekonomisine katkı sağlanmıştı.

Birbiri ardına yapılan yatırımlara
bir yenisini daha ekleyen
Belediye, Sidaş bünyesinde yeni
bir akaryakıt istasyonu kurulması
için düğmeye bastı. Şehrin her
geçen gün gelişen Kılavuz,
Şeyhşamil ve Ahmet Turan Gazi
Mahallelerinin bulunduğu doğu
bölgesine kurulan akaryakıt
istasyonu, bölgedeki büyük bir
eksiği doldurarak Belediye’ye
yeni bir kazanç kapısı açtı.
Necmettin Erbakan Bulvarı
üzerinde, 5 bin 600
metrekarelik bir alanda faaliyet
gösteren benzin istasyonu
hizmete açıldı. 1 milyon
949 bin lira harcama yapılan
yeni benzinlikte; 100 bin
litre kapasiteli bir depo ve 5
tane tank bulunuyor. Petrol
istasyonunda benzin, LGP ve
motorin gibi yakıt pompaları yer
alıyor.
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SİVAS BELEDİYESİ TEKNOLOJİYİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYOR

7 AYDA 30 BİN KİŞİ

ÜCRETSİZ İNTERNET
HİZMETİMİZDEN YARARLANDI

imkânı sağlayan ücretsiz wifi
sistemi, kullanıcılara aylık
1200 dakika internet bağlantısı
sunmaktadır.
Sivas Belediyesi gelişen
teknolojiyi yakından takip
etmeye devam ediyor. Bu
bağlamda akıllı şehircilik
uygulamalarımız arasında
olan şehirde ücretsiz
internet kullanımını sunan
hizmetten sadece 7 ayda 30
bin vatandaşımız yararlandı.
Ücretsiz WİFİ sistemi 20 MB
Metro internet desteği ile yayın
yapmaktadır.
12 adet kablosuz yayın
noktasından şehir meydanının
tamamı kapsama alındı. Aynı
anda 1200 kişiye bağlantı

Bugüne kadar sistemden 30 bin
kullanıcı Online olmuş ve 270
bin oturum açılmıştır.

butonuna basmaları yeterli
olacaktır.
Ücretsiz internet ve akıllı
şehircilik uygulamalarımızı
genişleyerek devam edecektir.

Yeni sisteme bağlanacak
vatandaşlarımız; şehir
meydanında cep telefonlarından
veya mobil cihazlarından
WİFİ hizmetini açarak, Sivas
Belediyesi Ücretsiz Bağlantıyı
seçtiklerinde, sistem
bağlanıldığı anda otomatik
olarak web browser açılacaktır.
Açılan web browserden yeni
kullanıcıyı seçerek kayıt
olduktan sonra gezintiye
başlayacaklardır. Hizmeti
sonlandırmak için ise çıkış
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FATURA,
VERGİ
ÖDEME VE
SU YÜKLEME
NOKTALARI
HİZMETE
GİRDİ

HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRDÜK
Vatandaş artık fatura, vergi
ve su yükleme gibi bir
çok ihtiyaçları için artık
belediyemize kadar gelmesine
gerek kalmadan şehrin farklı
noktalarına konuşlandırdığımız
ödeme noktalarından işlem
yapabiliyor, vatandaş artık bize
değil biz vatandaşa gidiyoruz.
Su sayaçlarında akıllı kart
sistemini geçtiğimiz yıl devreye
sokan Sivas Belediyesi, mesai
saatleri dışında vatandaşların
su sıkıntısı yaşamaması için Su
yükleme ve ödeme noktalarını
hizmete açmıştı.
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Toplam 6 noktada hizmete giren
Su yükleme noktalarına bu yıl
dört yeni nokta daha eklendi.
Ethembey parkı yanı, Alibaba
Mahallesi, Şeyhşamil Mahallesi
ve Gazi Lisesi Kavşağındaki
yeni noktalarda vatandaşların
hizmetine açıldı. Ödeme
noktalarında; Emlak vergisi,
su faturası, su yükleme ve ilan
reklam vergisi gibi belediyeye
yapılacak bütün ödemeler de
yapılabiliyor.
Yeni açılan 4 ödeme ve yükleme
noktasından sonra sayısı 10’a
çıkarılan cihazlar sayesinde

vatandaşlar belediyeye kadar
gitmek zorunda kalmıyor.

ÜNİVERSİTE VE YENİ HASTANEYE
ULAŞIM İÇİN TEK BİLET DÖNEMİ
Şehrimizi yaşanabilir bir
kent yapmak için çalışan
Sivas belediye Başkanı Sami
Aydın toplu ulaşımda da eski
dolmuş ve minibüs anlayışını
ilk döneminde değiştirip tek
tip konforlu halk otobüslerine
geçmiştik. Şimdi de yeni
otobüslerin de değişecek
olması hasebiyle ulaşımda artık
Cumhuriyet üniversitesine ve
hastanelere tek biletle ulaşılıyor.
Özellikle Şehrimizin bacasız
fabrikası olan Cumhuriyet
Üniversitesi’nin sorunlarına her
alanda çözüm üretmek için
çalışan Sivas Belediyesi, ilimizin
her yerinden Üniversite’ye
rahatlıkla ulaşım sağlanması için
halk otobüslerinin toplanma
merkezini burada oluşturuyor.
Öğrenci ve vatandaşlarımız artık
mahallerinden merkeze gelmek
ve merkezden üniversite
istikametine gidebilmek ve
gelebilmek için dört bilet yerine
iki bilet kullanmış olacak.

50 bini aşan nüfusu ile gün
geçtikçe büyüyen Üniversite’nin
ulaşım sorununa İsmet Yılmaz
Köprüsü, Köprülü Kavşağı ve
İsmet Yılmaz Bulvarı’nı yaparak
büyük oranda çözüm üreten
Belediye, toplu taşımayı
kullanan vatandaşlar için de
halk otobüslerinin toplanma
merkezini Üniversite’de kurarak
şehrin her yerinden tek seferde
bölgeye ulaşabiliyor.
Belediye ekipleri, Üniversite
Yerleşkesi’nde bulunan öğrenci
yurtlarının hemen arkasına
toplanma merkezini kurdu.

İsmet Yılmaz Bulvarı ve
devamındaki Erhan Üstündağ
Caddesi ile Bağdat Caddesi’ni
çift geliş-gidiş olarak modern
bir hale getiren Belediye, Eğri
Köprü yanına inşa edilen ikinci
köprünün de tamamlanmasıyla,
üniversiteye olan ulaşımı şehir
merkezine kadar duble yol
olarak hizmete açtı.
Kurulan yeni toplanma
merkezi sayesinde vatandaşlar
ve öğrenciler artık şehrin
her yerinden Yeni Numune
Hastanesi, Diş hastanesi
ve Üniversite’ye tek biletle
gidebiliyor.
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MEZARLIKLARIMIZ

GÜL BAHÇESİNE DÖNDÜ

Sivas Belediyesinin göze çarpan en güzel projelerinden biri olan yeni
mezarlıklar temizliği ve sunulan hizmetleri ile dikkat çekiyor.
2005 yılında Sami Aydın
öncülüğünde hayata geçirilen
yeni mezarlar ve çevre
düzenlemeleri o tarihten
beri devam etmekte. Sade ve

güllerle süslenmiş yeni mezarlar
vatandaşlar tarafından tam
not alırken Türkiye’deki diğer
belediyelere de örnek teşkil
ediyor.

ESKİ HÂLİ
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Yeni mezarlar bu sistemle
devam ederken Belediye
Mezarlık Müdürlüğü ekipleri
eski mezarların dönüşüm
çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ HÂLİ

TAZİYE ARAÇLARIMIZ
CENAZE SAHİPLERİNİN HİZMETİNDE

Taziyelerde yaşanan sıkıntılar neticesinde vatandaşların mağduriyetini
gidermek için Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından taziye
araçları projesi hayata geçirildi.
Bu kapsamda Belediye’ye
kazandırılan taziye araçlarının
içerisinde çay ocağı, klima
bulunuyor. 35 kişinin rahatlıkla
taziye verebileceği araçlar
vatandaşların acılı günlerinde
imdadına yetişiyor.

ocağı, tezgâhı ve aydınlatması
var. Yaklaşık 35 kişilik taziye
alanı var, ayrıca dışarısı için üzeri

tenteli bir alan sunabiliyor. Yazın
serinlik, kışın sıcak vermesi için
kliması var.” dedi.

Konu hakkında açıklama
yapan Başkan Aydın, “Taziye
araçlarımızı Belediyemize
kazandırdık. Toplam 6 araçla
hizmet vereceğiz. İlimizde
hergün ortalama 5 cenaze
oluyor, her ev taziye vermek
için uygun olmayabiliyor. En
azından yeri yeterli olmayan
vatandaşlarımız için güzel bir
hizmet olacağı kanaatindeyim.
Aracın içerisinde küçük bir çay
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CENAZE HİZMETLERİNDE
YENİ UYGULAMALAR

Sivas’ta alışılagelmiş cenaze hizmetlerine son veren başkan Aydın, ilk olarak
eski mezarlık anlayışından vazgeçilerek tek tip mezarlık uygulaması başlatmıştı.
Yukarı Tekke Mezarlığı’nda yıllardır devam eden proje halkında beğenisiyle devam
ediyor. Tek tip mezarlık uygulamasında ilk adımı 2004-2009 döneminde atan
Sivas belediyesi cenaze hizmetlerinde de vatandaşın bu acı gününde onların
yanında oluyor ve tüm kolaylıkları sağlamaya yeni hizmetlerle devam ediyor.
Amacın insanlarımıza daha iyi
hizmet verebilmek olduğunu
ifade ederek çalışmalar
hakkında bilgiler veren Başkan
Aydın, Sivas’taki cenaze
işlerinin tamamını Yukarı Tekke
Mezarlık alanında tamamlamak
istediklerine dikkat çekti.

Başkan Aydın işe, özellikle
Kandiller ve bayram öncesinde
âdeta bir keşmekeş hâline
gelen trafik sorununun önüne
geçerek başladı. Abdülvahab-i
Gazi Camisi ile türbe alanına
giden yollardaki trafik akışını
düzenleyen yeni bir yol açılarak
giriş ve çıkışlar ayrılmış oldu.
Ziyaret için araçlarıyla mezarlık
alanına gelenler rahat bir nefes
almış oldu.
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Bakım, onarım ve temizlik
çalışmalarının da aralıksız
devam ettiği Yukarı Tekke
Mezarlık alanında yapılan
yeni morglar, açık ve kapalı
taziye alanları ile tüm defin
işlemleri artık tek bir yerden
yapılabilecek. Ayrıca alana
yapılması planlanan yeni bir
cami projesi ise yakın zamanda
hayata geçirilerek vatandaşların
hizmetine sunulacak.

Diğer yandan eski mezarların
dönüşüm çalışmalarının da
aralıksız devam ettiğinin altını
çizen Başkan Aydın; “Her
anlamda Türkiye’ye örnek teşkil
edecek güzellikte bir mezarlık
oluşturmak istiyoruz. Yeni
yaptığımız cenaze yıkama, morg
ve taziye alanları ile her türlü
altyapıyı cenaze yakınları için
hazır hâle getirdik. Merkezdeki
trafik sıkışıklığına ve birçok
sıkıntıya sebep olan cenaze
işlemleri artık tek bir alandan
yani Yukarı Tekke Mezarlığı’ndan
yapılabilecek.” şeklinde konuştu.

CENAZE SAHİBİ
BELEDİYE’YE DEĞİL
BELEDİYE CENAZE
SAHİBİNE ULAŞIYOR
Son günlerde en çok
yoğunlaştığımız cenaze
hizmetlerimizden birisi de
cenaze sahibinin o acı gününde

Belediyemizin 188 cenaze
hattını aramasıyla uğraşmasına
son veren projemizdi. Artık
cenazesi olan vatandaşımız bize
değil biz kendisine ulaşıyoruz,
onlara başsağlığı dileyerek
kendilerinin bu acı gününde
cenaze defin işlemleriyle

bizzat bizim ilgilendiğimizi
söylüyor olmamızdır. Bu şekilde
vatandaşımız acı gününde birde
defin işlemleriyle uğraşmamış,
onun yerine tüm işlemleri
görevlilerimiz gerçekleştirmiş
bulunmaktadır.

CENAZELER ARTIK HAVAYOLU İLE ÜCRETSİZ TAŞINIYOR
Mezarlıklar ve cenaze hizmetleri
konusunda tüm Türkiye’ye
örnek olan Sivas Belediyesi, çok
önemli bir hizmeti daha hayata
geçirdi. Hâlihazırda Sivas’tan

ülkemizin tüm şehirlerine
cenaze naklini karayolu ile
ücretsiz yapan Belediye, artık
hem cenaze yakınlarının
sıkıntı çekmemesi hem de

oluşabilecek gecikmelerin
önlenmesi adına şehrimizden
nakli yapılacak tüm cenazeleri
havayolu ile taşıyor.
Cenaze ve yakını olan bir kişinin
havayolu ile taşınması ve yol
masrafının Belediye tarafından
karşılanması yönünde Belediye
Meclisi karar aldı. Alınan bu
karar neticesinde, Türk Hava
Yolları ve Anadolu Jet ile
protokol imzalandı.
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TARİHÎ KENTLER BİRLİĞİ

SULTAN ŞEHİR SİVAS’TA BULUŞTU
Tarihî Kentler Birliği Şehir Buluşmalarını 2017
yılında Sivas’ta gerçekleştirdi. Sivas’ın tarihî ve doğal
güzelliklerinin yanı sıra Belediyemizin yapmış olduğu
projeleri de tanımak ve gezmek adına büyük buluşma
için Sivas’a gelen dört yüzü aşkın Belediye Başkanı
ve Belediye Meclis Üyesi 3 gün boyunca Sivas’ta
konakladılar ve şehrimizi tanıma fırsatı buldular.
İlimizin imajına büyük katkı
sağlayan Tarihî Kentler Birliği ve
ÇEKUL vakfı Buluşmasında Sivas
Belediyesi günler öncesinden
yaptığı çalışmalarla, yaklaşık iki
yüz kişilik ekiple organizasyonu
başarıyla geride bırakırken,
Sivas’tan ayrılan misafirlerde
memnuniyetlerini dile getirdiler.
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Sivas buluşmasının birinci
gününde Sivas’a gelerek
otellerine yerleşen
misafirlerimizi belediye
personellerimiz karşıladı ve
odalarına yerleştirdi. Daha sonra
akşam yemeğinde buluşan
konuklarımızı Sivas Valisi Davut
gül, Milletvekili Mehmet Habib

Soluk, Hilmi Bilgin ve Belediye
Başkanı Sami Aydın ağırladı.
Buradaki kısa hoş geldiniz
konuşmalarının ardından
Sivas tanıtım filmiyle birlikte
yemeklerini yiyen grup sabah
Sivas gezisine başlamak üzere
otellerine gittiler.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte
bir araya gelen misafirler Fidan
Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki
meclis toplantısı ve sunumlara
katıldılar. Belediye Bakanı Sami
Aydın’ın Sivas ve Belediye
projeleri hakkındaki sunumunu

dikkatle ve heyecanla izleyen
konuklar biran önce Sivas’ı
gezmek ve sunumda dinledikleri
projeleri gözleriyle örmek için
sabırsızlanıyorlardı. İlk defa
düzenlenen Müze Özendirme
yarışmasının ödül töreninin

ardından öğlen yemeğini burada
yiyen misafirlerimiz sosyal
tesislerimiz aşçıları tarafından
hazırlanan Sivas yemekleri
karşısında adeta büyülendiler.
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büyük kazanım olduğu fikrinde
buluştular.
Sonrasında Ulu Cami’de namaz
kılan kafile ardından Yeni Cami,
İhramcızade Kültür Merkezi ve
Subaşı Hanı’nda kısa bir gezinti
yaptı.
Daha sonra İlk olarak
Gökmedrese’ye giden Belediye
Başkanları ve Meclis Üyeleri
daha sonra Kale Projesi
hakkında Başkan Aydın ve Sivas
Kale projesini ilk defa gündeme
getiren Turgut Cansever’in
kızı Emine Cansever’den bilgi
aldılar. Sivas kale projesinin
Türkiye’ye model olacağını
dile getiren misafirler, bu
projenin Sivas ve Anadolu için
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Tarihî Kent Meydanı’na geçen
ekip halk oyunları gösterisi ile
karşılandı. Buradaki Selçuklu
eserlerini gezdikten sonra

Cumhuriyetin temellerinin
atıldığı Kongre Müzesi’ni ziyaret
ettiler.

tebrik ediyoruz. Sivas’ın tarihî ve
turistik yerlerini görmekten çok
mutluyuz.” dediler.

Tarihî mekânların ardından
AKSU’ya geçen heyet bir dere
ıslahında yapılabilecek en güzel
proje olduğunu ifade ederek
Başkan Aydın’ı takdir ettiler,
projenin teknik özellikleri
ve inşasıyla ilgili belgeleri
alarak şehirlerde uygulamak
istediklerini dile getirdiler. Yeni
mezarlık uygulamasını görmek
için Yukarı Tekke Mezarlığı’nı
ve Abdulvahabigazi Türbesini
ziyaret eden ekip, buradaki tek
tip mezarlık düzenlemelerinin
de kendilerine örnek olacağını
söylediler. Heyet daha sonra son

olarak Anadolu’nun en büyük
mesire alanı hâline getirdiğimiz
Paşabahçe Mesire Alanını ve
yamaç evlerini gezdiler.
Özellikle Bursa, Samsun ve
Kahramanmaraş gibi Büyükşehir
Belediye başkanları Sivas’ta
bulunmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirirken
“Sivas büyük bir tarih kenti.
Belediye Başkanı Sami Aydın bu
kentin açığa çıkması için önemli
çalışmalara imza atmış. Yaptığı
çalışmalar birçok kente örnek
olacak çalışmalar. Kendisini

Buruciye Medresesi’nde
konuşan Başkan Aydın, “Burada
Tarihî Kentler Birliği’ne üye
belediyelerin temsilcilerini
ağırlamaktan çok mutluyuz.
Bu organizasyonun ilimizde
yapılıyor olması ayrı bir
güzellik. Bu organizasyonda
sadece Belediyemiz değil
Şehrimizin tamamı güzel
bir misafirperverlik gösterdi
İnanıyorum ki bu organizasyon
yerel yönetimler olarak
hepimize çok şey kattı.
Bir nevi proje paylaşımları
yaşandı. Misafirlerimize ve
misafirperverliklerinden dolayı
da hemşerilerimize teşekkür
ediyorum.” dedi.
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TARİHÎ KENTLER BİRLİĞİ
MECLİS TOPLANTISI
SİVAS’TA YAPILDI
TarihÎ Kentler Birliği (TKB) Sivas Buluşması’nda Sivas’ın doğal, kültürel
mirasının korunmasına yönelik son gelişmeler katılımcılara aktarıldı.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen
Tarihî Kentler Birliği 2017 yılının
ilk olağan meclis toplantısı ülke
geneli il ve ilçe belediyelerin
katılımıyla düzenlendi.
Programa Çekül Vakfı
Başkanı Metin Sözen, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı
ve Tarihî Kentler Birliği Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Nihat Çiftçi, Yozgat Belediye
Başkanı Dr. Kazım Arslan, Bartın
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Belediye Başkanı Cemal Akın,
Kahramanmaraş Belediye
Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl
Kültür Müdürü Kadir Pürlü ile
çok sayıda ilçe, belde belediye
başkanları ve belediye meclis
üyesi katıldı.
Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
meclis toplantısında konuşan
Tarihî Kentler Birliği (TKB)
Başkanı ve Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, kentlerinin tarihî
ve kültürel geçmişinin
korunmasıyla birlikte kent
estetiği hakkında da çalışmalar
yapmanın gelecek nesillere
güzel şehirler bırakmak adına
faydalı olacağını söyledi.
Meclis toplantısının ardından
Yusuf Ziya Yılmaz’ın
başkanlığında gerçekleştirilen
panelde İl Kültür Müdürü Kadir
Pürlü’nün sunumunun ardından
ev sahibi Sivas Belediye Başkanı
Sami Aydın’ın tarihî mekânların
etrafının açılması ve meydan
projeleri katılımcılara ayrıntılı
bir şekilde anlatıldı.

Başkan Aydın AKSU projesinin
eski hâli ve yeni hâlini görselde
anlatması katılımcıların beğenisi
kazandı.

anlattı ve kültürel miras
konusunda ülke olarak alınan
mesafeyi örnekledi.

TKB Danışma Kurulu Başkanı ve
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen ise konuşmasında,
Sivas’ın tarihî mirası ve şehir
meydanı noktasındaki başarılı
adımlarına vurgu yaptı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürü Yalçın Kurt ise
müzecilikle ilgili gelişmeleri
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Prof. Dr. Metin Sözen;

ŞEMS-İ SİVASÎ MEYDAN PROJESİ
BİR AN ÖNCE UYGULANMAYA BAŞLAMALI
Tarihî Kentler Birliği
toplantısı için ilimize
gelen Çevre ve Kültür
Değerlerini Koruma ve
Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Başkanı Prof. Dr. Metin
Sözen ve beraberindeki
heyet Belediye Başkanı
Sami Aydın ile birlikte
Vali Davut Gül’ü
makamında ziyaret etti.
Belediye ziyaretinde ilimizin
tarihi mekânlarının gün yüzüne
çıkarılmasına yönelik çalışmaları
anlatan Başkan Aydın’ın Şems-i
Sivasî Meydan Projesi ise Metin
Hoca’dan destek gördü.
Valilik ziyareti ardından
Belediyeyi ziyaret eden heyete,
Belediye Başkanı Sami Aydın
tarihi eserlerin etrafının
açılmasına yönelik yapılacak
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Başkan Aydın ilk olarak 15
Temmuz Şehitler Meydanı’nı
anlatarak Kale projesinin de
ayrıntılarını aktardı. Şems-i
Sivasî Meydanı’nda yapılacak
çalışmaları anlatan Başkan
Aydın, “Perakende sebze hâli
yerine yapılacak meydanda;
Meydan Cami, Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Binası, Ziya Bey
Kütüphanesi, Meydan Hamamı
ve Kangal Ağası Konağı gibi
eserler gün yüzüne çıkarılacak
ve aynı zamanda ilimizin önemli
bir ticaret merkezi olacak.” dedi.
Başkan Aydın’ın projesinden
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duyduğu memnuniyeti dile
getiren Vakıf Başkanı Sözen
“Proje oldukça güzel, bu
projenin bir an önce uygulama
projesine dönüşmesi gerekir.”
diyerek, “Daha önce Kent
Meydanını açığa çıkarmıştınız,
bundan sonra burayı da fikir
projesinden uygulama projesine
dönüştüreceğinize inanıyorum.”
dedi.

üzere yarı açık cezaevi ile eski
numune hastanesini inceleyen
heyet son olarak 27 Haziran
Parkını yerinde gördü.

Heyet daha sonra Tarihî
Kent Meydanı’nın önemli bir
parçası olacak şehir parkı için
incelemelerde bulundu. Selçuk
Anadolu Lisesi başta olmak

Cezaevi içerisinde yer alan
tekstil ve halı atölyelerini
gezerek, yıkılan eski Numune
Hastanesi alanında da
incelemelerde bulundular.

Geziler kapsamında Başkan
Aydın’ın Sivas’a kazandırdığı
en önemli projelerden biri
olan AKSU’yu da gezen heyet
buradaki değişim içinde Başkan
Aydın’a teşekkür etti.

Sivas Kalesi

Selçuk Anadolu Lisesi
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27 Haziran Parkı

AKSU
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Gökmedrese

zi

İhramcızade Kültür Merke
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Sivas Kalesi

Subaşı Hanı
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Ulu Cami

Paşabahçe
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DİVRİĞİ’Yİ
GÖRMEDEN OLMAZDI

Sivas’ta gerçekleştirilen Tarihî Kentler Birliği programının son gününde
katılımcılar şehir dışındaki tarihî ve turistik mekânlarımızı da ziyaret ettiler.
Belediye Başkan Yardımcısı
Abdurrahim Ceyhan
koordinatörlüğünde
gerçekleştirilen Divriği ilçe
gezisine Sivas Belediyesi 3
otobüs tahsis etti.
Büyük buluşma için Sivas’a
gelen katılımcılar ilk olarak,
1228-29 yıllarında Mengücekli
Beyi Ahmed Şah tarafından
yaptırılan ve UNESCO Dünya
Kültür Mirası listesinde yer alan
Divriği Ulu Cami’sini ziyaret
ettiler. Cami müezzininden eser
hakkında bilgi alan ziyaretçiler
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daha sonra her sokağı tarihten
izlerle dolu olan Divriği ilçesinin
tarihî evlerini de görme şansı
buldular.
Dolu dolu geçen Divriği
ziyaretinin ardında Kangal
ilçesine geçen ziyaretçiler,
dünyada eşi benzeri
bulunmayan doktor balıkları
yakından gördüler. Sedef
Hastalığının tek tedavi merkezi
olan Kangal Balıklı Kaplıca’nın
havuzlarına girenler ise
balıkların tedavi yöntemlerini
bizzat izlediler.

Kangal Köpek Çiftliği’ni
de ziyaret eden misafirler
köpeklerle yakından ilgilendiler.
Gezi boyunca ziyaretçilerle
yakından ilgilenen Belediye
Başkan Yardımcısı Abdurrahim
Ceyhan; “Üç gün boyunca
misafirlerimizi ağırlamaya
çalıştık. Bugün de Divriği ve
Kangal İlçelerimizi gezdik.
Şehir tarihimizi ve kültürümüzü
tanıtmak adına önemli bir
organizasyon oldu. Şehrimizin
bu tür organizasyonlara
ihtiyacı var. Belediye olarak
yapılan organizasyondan
misafirlerimizin memnuniyet
duyması bize gurur veriyor.

Emeği geçen tüm personelimize
teşekkür ediyorum.” dedi.
Divriği ziyaretçileri arasından
bulunan Manisa Yunus Emre
Belediye Başkanı Mehmet
Çerçi ve Balıkesir Merkez
Karasi Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz Sivas Belediyesine
başarılı organizasyondan dolayı
teşekkür ettiler.
Başkan Çerçi; Tarihî Kenetler
Birliği Toplantısı için Sivas’a
geldik. Sayın başkan başta
olmak üzere organizasyonu
yapan emeği geçen herkese
bizlere güzel bir ev sahipliği
yaptıkları için teşekkür

ediyorum. Bugün Divriği’de
Tarihi Ulu Cami’yi ve şifahanesini
geziyoruz. Sivas merkezde
gördüğümüz ecdadımızın
yaptığı güzel eserleri burada da
görüyoruz. Herkese teşekkür
ediyorum.” dedi.
Bir diğer Başkan Yücel Yılmaz
ise; “Tarihî Kentler Birliğimizin
Sivas’ta düzenlediği toplantıdan
oldukça verim aldık. Belediye
başkanımızın Sivas ile ilgili
yaptığı çalışmaların sonuçları
ve tarihî eserlere verdiği
değer ve şehir içinde yaşamı
kolaylaştırmak için yaptığı
çalışmaları iki gündür geziyoruz.
Ben kendisini tebrik ediyorum.
Sivas halkının gayet destek
olduğunu görüyorum. Sivas’ın
Türkiye tarihinde çok önemli
bir yeri olduğunu bir kez daha
müşahede ettik.” diye konuştu.
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EN ŞEFFAF

YARDIM SİSTEMİ

Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne elimizi garibanın, kimsesizin,
muhtacın üzerinden çekmedik, oluşturduğumuz yardım sistemiyle olandan
aldık olmayana verdik.
Belediye Başkanı Sami Aydın
talimatlarıyla 2005 yılında
hayata geçirilen gıda bankası
o tarihten bu güne kadar
ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü
ihtiyaçlarının sağlanmasında
önemli bir yere sahip.

temel ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşılayabildikleri bir market.
Bu market içerisinde gıdadan
deterjana, çocuk bezinden
ayakkabıya, kaleminden
kâğıdına her türlü okul
kırtasiyesine kadar rahatlıkla
bulmak mümkün.

12 yıldır hizmet veren gıda
bankası, ihtiyaçlı ailelerin
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Hayat Ağacı Derneği’ne
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başvuran ihtiyaçlı ailenin gerekli
tahkikatları yapıldıktan sonra
Gıda Bankası’ndan belirlenen
limitte alışveriş yapabiliyor.
Bir market mantığı ile çalışan
sistemde alışveriş sepeti
dolduktan sonra kasaya gelen
aile hiçbir ödeme yapmadan
alışverişini yapabiliyor.

YÜZLERCE AİLE ÜCRETSİZ
GİYİM ALIŞVERİŞİ YAPIYOR
Hayırseverlerin bağışları ile
yürütülen sistemde temel
gıda malzemelerinin dışında,
giyim reyonu da bulunuyor.
Hayat Ağacı Derneği, arşiv
kayıtlarında bulunan yardıma
muhtaç kimselere Gıda
Bankası’ndan giyim yardımı
da yapıyor. Gıda Bankası’ndan
aylık mutfak eksiklerini ücretsiz

alabilen ihtiyaç sahibi kimseler,
bayramlık alışverişlerini de
buradan yapabiliyorlar.

KIRTASİYE REYONU DA VAR
Hayat Ağacı Derneği,
çocuklarının okul çantası, silgi,
kalem ve defter gibi kırtasiye
malzemelerini alamayan
ailelere, oluşturulan kırtasiye
reyonu ile destek oluyor.
İhtiyaç sahibi ailelere, çocuk

sayısına göre belirlenen
miktarlarda kırtasiye çeki
veriyor. Kırtasiye çeklerini alan
aileler, çocukları ile birlikte
belirlenen limitlerde kırtasiye
alışverişi yapıyor. Ayrıca, İlkokul,
ortaokul ve lise düzeyindeki
öğrenciler, kendilerine verilen
“Kırtasiye Alışveriş Çeki” ile
Hayat Ağacı Derneği’nin
anlaşmalı olduğu bir alışveriş
merkezinde de okul eksiklerini
tamamlayabiliyor.

131

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI EROĞLU;

“TAKDİR
ETMEMEK
MÜMKÜN DEĞİL”

Tokat Belediye
Başkanı Eyüp Eroğlu
ve beraberindeki
Belediye Başkan
Yardımcıları ile
meclis üyeleri, Sivas
Belediye Başkanı
Sami Aydın’ın
konuğu olarak
Sivas’a geldiler.
buldu. Son olarak Paşabahçe
mesire alanına geçen heyet,
burada yapılan yeni etap
çalışmalarının ardından Yamaç
Evleri’ni inceledi.

“HİZMETLERİ TAKDİR
ETMEMEK MÜMKÜN
DEĞİL”

olarak Sivas’ı ziyaretimde Gıda
Bankası’nı görme imkânı bulmuş
ve buraya hayran kalmıştım.
Eğer Belediye Başkanı olursam
ilk yapacağım hizmet Gıda
Bankası gibi bir sistemi Tokat’a
kurmak olacaktı. Belediye
Başkanı olduktan sonra hemen
talimatları verdim ve bu
örnek projeyi Tokat’ta hayata
geçirdik.” dedi.

İlk olarak Başkan Aydın’ı
makamında ziyaret eden Tokat
Belediye Başkanı Eroğlu ve
beraberindeki heyet, Gıda
Bankası’na geçerek buradaki
işleyiş hakkında bilgi aldı.
Başkan Aydın, tüm Türkiye’ye
örnek olan Gıda Bankası’nın
hizmet anlayışını ve buradaki
sistemi misafirlerine anlattı.

EROĞLU; “YAPTIĞIM İLK
HİZMET GIDA BANKASI
OLDU”

Daha sonra Tarihî Kent
Meydanı’nı gezen heyet,
Sivas Belediyesi’nin prestij
projelerinden biri olan Ak-Su’da
incelemeler yaptıktan sonra
Yukarı Tekke’de yenilenen
mezarlıkları görme imkânı

Gıda Bankası’na olan
hayranlığını anlatan Tokat
Belediye Başkanı Eroğlu,
“2008 yılında sivil bir vatandaş
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Gezinin ardında
değerlendirmede bulunan
Tokat Belediye Başkanı Eyüp
Eroğlu, “Biz Sivas Belediyesi’nin
çalışmalarını 2004 yılından
beri takip ediyoruz. Gelişmeleri
bizzat gördüm. Başkanımı da
gıyaben hep takdir etmişimdir.
Bugün gelişimizin iki sebebi var:
hem böyle bir nezaket ziyareti
yapmak hem de buradaki
güzellikleri birebir izleyerek
örnek almak. Sabahtan itibaren
4-5 noktada ziyaretimiz oldu.
Takdir etmemek mümkün
değil, çok güzel başarılara
imza atılmış. Meydan’ın eski
hâlini görmüştüm, şimdi çok
güzel, örnek alınabilecek
bir yer olmuş. Ve hâlâ da
Meydan için Başkanımın
kamulaştırma çalışmaları, takas
işlemleri devam ediyor. Biz
bu çalışmaların ne kadar zor
olduğunu biliyoruz. AK-SU’daki
peyzaj çalışmasını gördük.
Kilometrelerce akan suyun bir
beton içine alınması, etrafının

rekreasyon alanı şeklinde
düzenlenmiş olması, parkların
yapılmasını çok beğendim.
Oradaki fıskiyelerin akması
gerçekten insana huzur veriyor.
Gıda Bankası’nı gezdik. Çok
güzel bir şekilde, alan elle
veren elin buluştuğu, alan elin
mutlu olduğunu, hayırsever
insanların çalışmalarını
gördük. Hayatlarında bir kere
bile süpermarkete gitmeyen,
alışveriş yapamayan insanların
orada sosyalleştiğini, alışveriş
yaptığını görmüş olduk. Şehir
mezarlığı düzenli, tertipli,
simetrik şekilde bütün
mezarların art arda olduğunu
gördük. Biz dönem dönem
Belediye Başkan yardımcılarını,
müdürlerimizi buraya
gönderiyoruz. Mesela, bundan
bir yıl öncesinde biz de Gıda
Bankası yapmak için ekiplerimizi
gönderdik. Buradaki modelin
aynısı Tokat’ta işleniyor. Bizim
de böyle 200 dönümlük peyzaj
alanımız var. Orası da güzel
ama düzenli, tertipli değil.
Rekreasyon çalışmalarında
Paşabahçe’yi örnek almayı
düşünüyorum. Bunun gibi birçok
yeri de örnek alıp Tokat’ı Sivas’ı
güzel yerlere getirmek için
çaba harcayacağız. Biz biliyoruz
ki, Sivas’ın da Tokat’ın da
potansiyeli çok yüksek. Buralar
Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet
şehirleri…” dedi.

BAŞKAN AYDIN; “BİZ
GÜZELLİKLERİ PAYLAŞMAK
İSTİYORUZ”
Belediye Başkanı Sami Aydın
ise, “İnsanın bir şeyler üretmesi,
insanlara bir şeyler sunmasının
ardından onların hayır dualarını
almasının mutluluğu, hazzı
hiçbir şeyle ölçülemez.”
diyerek, “Her şehrimizin ayrı
güzelliği ve ayrı değerleri
var. Türkiye kadar renkli ve
Türkiye kadar güzellikleri olan
başka bir ülke yok. Ülkemiz
inşallah iyi yoldadır. Özellikle

yerel yönetim anlamında
Cumhurbaşkanımız tarafından
başlatılan belediyecilik anlayışı,
bütün AK Partili belediyelerde
devam ediyor. Hangi şehre
giderseniz gidin, çok güzel
projelerle karşılaşıyorsunuz.
Biz güzellikleri paylaşmak
istiyoruz. İnşallah daha güzel
hizmetleri sunmayı Allah bize
nasip eder. Hem Tokat hem de
Sivas Belediyemiz her zaman
dayanışma ve yardımlaşma
içerisinde hizmetlerine devam
edecektir.” şeklinde konuştu.
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HOŞ GELDİN
MİNİK HEMŞEHRİM
Sivas Belediye Başkanı
Sami Aydın’ın eşi
Yurdagül Aydın, Sivas
merkezde yeni bebeği
olan bazı aileleri
evlerinde ziyaret edip
tebrik ediyor.
Sivas Belediyesi ve Hayat
Ağacı Derneği iş birliğiyle
asgari ücretli ailelerden yeni
bebeği olanlara, üzerinde “Hoş
Geldin Minik Hemşerim” yazılı
“Yenidoğan Bebek Seti” hediye
ediliyor. Set; zıbın, taşınabilir
beşik, ana kucağı, bebek
maması ve bebek çantasından
oluşuyor.
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Belediye Başkanı Sami Aydın’ın
eşi Yurdagül Aydın, bebek
ziyaretleri vesilesi ile hane
sakinleri ile bir süre sohbet
edip onların istek ve taleplerini
dinliyor.

Misafir olduğu evlerde hane sakinlerinin sıkıntıları
ile yakından ilgilenen Yurdagül Aydın, anneleri
tebrik edip bebeklerine sağlık ve afiyet temenni
ediyor.

Uygulamadan memnun olan anneler ise, Yurdagül
Hanım’a nezaketinden dolayı teşekkür ediyorlar.
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İFTAR ÇADIRIMIZDA

200 BİN KİŞİYİ
MİSAFİR ETTİK

Sivas Belediyesi Hayat Ağacı
Derneği tarafından kurulan iftar
çadırımıza bu yıl oldukça yoğun
ilgi vardı. Gerek belediyemiz
gerekse bürokratlarımız ve
iş adamlarımız tarafından
karşılanan günlük yemek
ihtiyacımız 30 gün boyunca
hayırseverler tarafından
karşılanmış olmasından dolayı
emeği ve katkısı bulunan
herkese teşekkür ediyoruz.
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Bu yıl mübarek Ramazan Ayı bereketiyle birlikte geldi. Her sene şehir
meydanına kurduğumuz iftar çadırını bu yıl biraz daha büyüttük, yaşlı ve
bakıma muhtaç ailelerin evlerine kadar götürüp servis ettiğimiz yemeklerle
birlikte bu sayı günde ortalama 6-7 bin yemeğe ulaştı.

Türkiye’ye model olan Hayat
Ağacı Derneği’nde kurmuş
olduğumuz Gıda Bankası
sistemiyle işleyen sosyal yardım
projemiz halkımızın desteği,
fitreleri ve bağışlarıyla yaşamaya
ve veren el olmaya devam
ediyor.
Bu Ramazan Ayı’nda da şehir
meydanımıza kurduğumuz iftar
çadırımızda, gönül soframızda
yaklaşık 200 bin insanımızı

ağırladık ve iftardan
sonrada ikram ettiğimiz
şerbetlerimizle insanların
hayır dualarını almış olduk.
Bu anlamda gerek Hayat
Ağacı Derneğimize gerekse
Gıda Bankamıza, az çok
demeden desteklerini ve
katkılarını esirgemeyen
tüm hayırsever
vatandaşlarımıza teşekkür
ediyor, Allah hayırlarını
kabul etsin diyoruz.
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Sivas Belediyesi’nin
en büyük projeleri
arasında yer alan
Mevlâna Tüneli farklı
bir organizasyona ev
sahipliği yaptı. Tünel
inşaatında halkımız
iftarda buluştu.

MEVLÂNA TÜNELİ’NDE

HALKIMIZLA İFTARDA BULUŞTUK

Belediye Başkanı Sami Aydın
seçim öncesinde Sivas’ta artan
araç trafiğinin ve oluşan trafik
sorununun çözülmesi için
yaptığı çalışmaların başında
gelen kuzey trafik aksının en
önemli parçası olan Mevlâna
Tüneli bugün Sivaslıları iftarda
ağırladı.
İftar programına Vali Davut
Gül, Milletvekili Hilmi Bilgin,
Sivas Garnizon Komutan Albay
Mehmet Kip, Cumhuriyet
Başsavcısı Murat İrcal, AK Parti
İl Başkanı Ziya Şahin, Merkez
İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
İftar sonrasında konuşan
Belediye Başkanı Sami Aydın
“Mevlâna Tüneli; İstanbul’da
Marmaray nasıl iki kıtayı
birbirine bağlıyorsa, Sivas’ın
da doğusu ile batısını birbirine
bağlıyor. Sivas için çok önemli
bir proje tamamlandığında
ilimizdeki trafik sorununu
büyük ölçüde rahatlatacak bir
çalışma.” diyerek, tünelle ilgili
teknik bilgiler verdi.
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AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin de “2002
yılından önce tünellerin yapımına başlanır
ancak sonrası getirilmezdi. Bugün geldiğimiz
noktanın göstergesi Mevlâna Tüneli’dir. Artık
hükûmetin değil, belediyelerimizin tünel açtığını
görüyoruz. Belediye Başkanımız ne vaat ettiyse
gerçekleştiriyor kendisini ve ekibini kutluyorum.”
dedi.

Vali Davut Gül ise, “Farklı bir iftar programında
bir aradayız. Burada hem belediyemizin yaptığı
çalışmayı yerinde görme fırsatımız oldu hem
de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Belediye
başkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar
Sivas’ın gelişimine katkı sağlıyor. Bu projede
tamamlandığında Sivas’ın ulaşım sorunu ortadan
kalkacak.” ifadesini kullandı.
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ORUÇLARIMIZI,
GÖNÜLLERİN SOFRALARINDA AÇTIK
Belediye Başkanımız
Sami Aydın ve eşi
Yurdagül Aydın her
Ramazan ayında
olduğu gibi bu
Ramazan’da da
oruçlarını gerek iftar
çadırında gerekse
çatkapı yaparak gönül
sofralarında açtılar.
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Ramazan Ayı, Müslümanların; her biri için ayrı
bir sevinç, ayrı bir heyecandır. Ramazan bereket
ve af ayıdır. Ramazan bedenin, ruhun terbiye
edilmesidir. Küçük bir çocuk için ibadete
alışmaktır. Bir yetişkin için paylaşmak ihtiyaç
sahiplerini anlamaktır.
Ramazan Ayı’nın tüm güzelliklerini yaşamak
isteyen bu kutsal ayda hem bedenini hem

ruhunu dinlendirmeyi amaçlayan Belediye
Başkanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerle çatkapı
iftarlarda biraraya gelerek onların mütevazı
sofralarına konuk oldu. Çocukalara hediye dağıttı,
komşularda ise akşam çaylarını içti.
Başkan Sami Aydın iftar programlarının yanı
sıra sahurda da bazen sivil toplum kruluşlarının
davetlerine katıldı, bazen de belediye
çalışanlarıyla sahur sofralarında buluştu.
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YETİM GÜLERSE

DÜNYA GÜLER
Sivas Belediyesinin hassasiyetle üzerinde durduğu ve onları mutlu edebilmek için gayret
gösterdiği önemli bir görevi daha var. Yetim, kimsesi ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza
sahip çıkmak. Hayat Ağacı Derneği ve hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla,
zaman zaman programlar düzenleniyor ve yetim çocukların doyasıya yaşayarak
mutluluklarına vesile oluyoruz.
Son olarak düzenlenen “Bir Elde Sen Uzat”
gönüllerinin düzemlemesiyle yetim çocuklar
için Paşabahçe Mesire Alanı’nda piknik
düzenlendi.
Piknik programına, Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Özaydın, Belediye Başkan Danışmanları
Prof. Dr. Recep Toparlı ve Erdoğan Yuvacı ile
yetim çocuklar, aileleri ile katıldı. Belediye
Başkanı Sami Aydın’ın katkı ve desteği ile
düzenlenen programda, yetim çocuklar
Ramazan ayı öncesinde gönüllerince eğlenme
fırsatı buldu.
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Piknik programına katılan
misafirlerle yakından ilgilenen
Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Özaydın, yetim
çocukların sevincine ortak
oldu. Paşabahçe piknik alanında
diğer günlerden farklı bir gün
geçiren yetim çocuklar, akşam
saatlerine kadar doyasıya
eğlendi.
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İNSANI YAŞAT Kİ

YETİM ÇOCUKLARIMIZI
TERMALDE AĞIRLADIK
Maddi durumu elverişli olmayan vatandaşların farklı bir hafta sonu geçirmesi
amacıyla Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın tarafından
gerçekleştirilen etkinlikle, Sıcak Çermik Sivas Termal Yaşam Merkezi’ne çok
sayıda vatandaş misafir oldu.
Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi
insanların da farklı imkanlardan
faydalanmaya hakları olduğu
düşüncesinden hareket eden
Başkan Aydın ve eşi Yurdagül
Aydın, dar gelirli aileleri zaman
zaman hafta sonlarında beş
yıldızlı otel konforundaki tesiste
misafir ederek gönüllerince
eğlenmelerine imkân sağlıyor.
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DEVLET YAŞASIN

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ TATİLE GÖNDERİYORUZ
Diğer taraftan şehrimizdeki
okullarda başarı gösteren dar
gelirli öğrencileri ödüllendirmek
amacıyla velileriyle birlikte
İstanbul’a tatile gönderen

Başkan Aydın, öğrencilerin
dünya başkenti olarak bilinen
İstanbul’un tarihî ve turistik
mekânlarını görmelerini sağlıyor.

Tatile giden dar gelirli ailelerin
uçak biletleri, konaklama ve
diğer tüm masrafları Başkan
Aydın tarafından karşılanıyor.
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ENGELLİLER İÇİN
CAMİ VE PARK SÖZÜ

Belediye Başkanı Sami Aydın “Duymazlıktan Gelmeyelim Engelliler Şiir
Okuyor” programında gelen talepleri geri çevirmeyerek engelsiz bir cami
ve engelsiz bir park sözü verdi.
3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nde kamu kurum ve
kuruluşları ile Sivil Toplum
Örgütleri tarafından çeşitli
etkinlikler düzenleniyor.
Engellilerin sadece bir gün
değil her gün hatırlanması ve
toplumun bir parçası olduğunun
bilinciyle hareket eden Sivas
Belediyesi “Duymazlıktan
Gelmeyelim Engelliler Şiir
Okuyor” isimli bir program
düzenledi.
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Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
programa Vali Davut Gül,
Belediye Başkanı Sami Aydın ile
diğer il protokolü çok sayıda
vatandaş katıldı.
Sivas Belediyesi Kültür
Danışmanı Prof. Dr. Recep
Toparlı, Rıfat Kaya ve Sivas
Belediyesi Kültür Sosyal İşler
Müdürlüğü tarafından engelli
vatandaşlarımız kaleme aldığı
58 şiirden oluşan “Dikensiz

Güller” isimli kitapta yer alan
şiirler kendi şairleri tarafından
bu programda okundu.
Programın açış konuşmasını
yapan Toparlı, “Biz engelli
vatandaşlarımıza acımayacağız
onlar acımamızı istemiyorlar,
engelsiz bir cami ve engelsiz
bir park istiyorlar. Sayın
Başkanımızdan rica ediyoruz her
türlü engelli vatandaşlarımızın
ihtiyacını gidereceği ve
rahatlıkla namaz kılacağı bir
cami ve engelsiz bir park
istiyorlar.” dedi.

Daha sonra sırasıyla kürsüye
gelen engelli vatandaşlar
birbirinden güzel şiirlerini
seslendirirken, salonda bulunan
vatandaşlar ise duygu dolu anlar
yaşadı.
Rıfat Kaya da Başkan Aydın’a
engelli vatandaşlara yönelik
gerçekleştirdiği çalışmalar için
teşekkür ederek “Engelliler
dikensiz güllerdir. Bu sebeple
engellilerimize sahip çıkalım.
Aralarında çok engin insanlar
var bu engellilerimize sahip
çıkalım.” diyerek kendisinin
yazdığı şiiri okudu.
Benim için çok anlamlı çok
farklı bir program oldu diyerek
sözlerine başlayan Başkan
Aydın, “Engelli vatandaşlarımızın
şiirleri genelde anneler için.
Annelik duygusu nasıldır
bilmiyorum ama anne evladı
için her şeyini ortaya koyan
kutsal bir varlık, tüm anneleri

saygıyla selamlıyorum. Engeli
kardeşlerimiz mükemmel şiirler
yazmışlar; çok güzelde okudular,
zaman zaman burada şiir
akşamları programı yapıyoruz,
samimiyetimle söylüyorum;
nezaketsizlik gibi algılanmasın
en çok zevk aldığım; güzel,
duygulu, içli şiirleri burada
dinleme fırsatı buldum. Bu
sebeple bütün şairlerimize
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
Dünyanın gelip geçici olduğuna
vurgu yapan Başkan Aydın, “İster
engelli olun, ister engelsiz olun,
önemli olan insan olabilmek. Bu
noktada engelli kardeşlerimizin
hayata pozitif bakması son
derece önemli. Son yıllarda
engelli kardeşlerimizin en
azından ekonomik anlamda
yük olmamaları konusunda
hükûmetimiz tarafından önemli
kararlar alındı. Ülke olarak bir
eksikliği giderdik, ülke olarak
elimizden geleni yapıyoruz ve
yapmaya devam edeceğiz.”
ifadesini kullandı.
ENGELLİLERİN İHTİYACINI
KARŞILAYACAK CAMİ SÖZÜ...
Cami konusunda da söz veren
Başkan Aydın, “En kısa zamanda
engelli kardeşlerimizin tüm
ihtiyaçlarını giderecek engelli
camisini Sivas’a kazandıracağız.
İkinci talep ise engelli parkı. Bu

konuda bizim için bir talimat.
Bizim amacımız bu şehirde
yaşayan her vatandaşımızın
ihtiyaçlarını karşılamak bu
noktada bir vatandaşımızın
ihtiyacını karşılamıyorsak bunun
hesabı bizden sorulacaktır.
Belki her birinizin ihtiyacını
karşılayamıyoruz ancak bu
konuda sizden daha çok
üzüntü duyuyoruz. Bu noktada
bizlere hakkınızı helal etmenizi
istiyorum.” ifadesini kullandı.

Başkan Aydın’dan sonra söz alan
Vali Davut Gül, “Birçok etkinliğe
gün içerisinde gidiyoruz ama
bu program farklıydı. Bildiğimiz,
baktığımız ama tam olarak
göremediğimiz şeyleri görme
imkânı bulduk. Bu şiirlerin
kitap olması daha güzel olmuş,
bunda da emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz. Hepimiz
engelli adayıyız, hiçbirimiz
başımıza ne geleceğini bilmeyiz.
Bizim engelli vatandaşlarımıza
engel çıkarmamız lazım.
Eğer engelli vatandaşlarımız
engellerle karşılaşıyorsa bu
bizim eksikliğimizdir.” ifadesini
kullandı.
Konuşmaların ardından
programda şiirlerini seslendiren
şairlere teşekkür belgeleri
verildi.
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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI

BİZ TAŞIYORUZ

Sivas’ta yaşayan engelli bireylerin eğitimlerine ve çalışma hayatlarına
Sivas Belediyesi destek veriyor. Engelli bireylerin ulaşımını kolay sağlaması
amacıyla başlatılan projeyle, engelli bireyler; evlerinden alınarak gidecekleri
yere ulaştırılıyor.
Gerek öğrenci gerekse çalışan
engelli bireylerin, şehir içinde
ulaşımını kolay sağlaması
amacıyla Sivas Belediye
“Engelsiz Hizmet Aracı”yla
engelli vatandaşlara hizmet
veriyor.
Bu hizmeti alan isimler öğrenci
olarak başladıkları hizmetten
bugün çalışan bireyler olarak
faydalanıyor.
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SİVAS BELEDİYESİ’NDEN
ENGELLİLERE ÖZEL SERVİS
ARACI…

ENGELLİLERİMİZİ EVİNDEN
ALIYOR GİDECEĞİ YERE BİZ
GÖTÜRÜYORUZ…

Cumhuriyet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe
bölümünü kazanan Sezer
Kızkapan’ın öğrenciliğinden
başlayarak bugün Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ndeki Öğretmenliği
sürecinde her gün “Engelsiz
Hizmet Aracı” adı verilen
servisle gideceği yere ulaşıyor.

Hizmet hakkında açıklama
yapan Kızkapan, “Felsefe
öğretmeniyim, işimi çok
seviyorum, bir sorunumuz
yok. Cumhuriyet Üniversitesi
Felsefe bölümünü kazandığımda
Belediyenin böyle bir
hizmeti olduğunu öğrendik.
Başvurumuzu yaptık, talebimiz
olumlu karşılandı. Gerekli
işlemler tamamlandıktan sonra
bu hizmetten faydalanmaya
başladım. Öğretmen olduktan
sonra da belediyeye aynı
talebimizi ilettik yine olumlu
karşılandı. Evimizden iş
yerimize iş yerimizden evimize
bırakıyorlar, bu hizmet için
belediyemize teşekkür
ediyoruz.” diyen Kızkapan,
bu hizmeti alırken herhangi
bir ödeme yapılmadığına da
değindi.

Sabah evinden alınan
Kızkapan, okula giderek burada
öğrencileriyle buluşuyor.
Dersini tamamladığında da
yine engelsiz hizmet aracıyla
okuldan alınarak evine
götürülüyor.

Bu hizmetten faydalanan
bir diğer isimde Tarım İl
Müdürlüğü’nde görev yapan
Bedensel Engelli Ziraat Teknikeri
Âdem Demir. Yine evinden alınıp
iş yerine bırakılan sonrasında
iş yerinden alınıp evine
bırakılan Demir de, “Belediye
Başkanımız Sami Aydın’a ve
Belediye bünyesinde oluşturulan
Engelliler Kültür Sitesi’nde
görev yapan personellere
teşekkür ediyorum. Bu konuda
çok hassas davranıyorlar.
İmkânlar az, ihtiyaç çok fazla
ancak Belediye bu konuda
elinden geleni yapmaya
çalışıyor. Sivas’ın zorlu kış
şartlarında bu imkânlardan
faydalanmak benim ve benim
gibi insanlar için olağanüstü bir
durum. İşe gitme konusunda
olduğu gibi hastaneye giderken
de bize yardımcı oluyorlar.
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SOSYAL BELEDİYECİLİKTE BÜYÜK ADIMLAR

“ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”
Sivas Belediyesi, Halk
Eğitim Müdürlüğü,
İŞ-KUR İl Müdürlüğü
ve Cumhuriyet
Üniversitesi Engelliler
Birimi (CENGEL) ortak
bir çalışmaya imza
atarak, görme engelli
vatandaşlarımıza yönelik
Bilgisayar Kursunu
faaliyete geçirdi.

GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENDEN

BİLGİSAYAR KURSU
3 ay süren kursta 368 saatlik
ders görüldü. 12 görme engelli
aldıkları eğitim sayesinde
iyi derecede bilgisayar
kullanabiliyorlar.

Görme engelli bir eğitmen
tarafından ilk defa böyle bir kurs
verildiğini belirten Halk Eğitim
Müdürlüğü Görme Engelliler
Hocası Selman Devecioğlu,
“Sivas’ta bu kurslar daha
önce verilmiş ama bir görme
engelli eğitmen tarafından bu
kurs ilk kez verilecek. Görme
engelli bireylerin santrallerde
memur olması uygun iş olarak
gösteriliyor ancak görme
engelliler bilgisayarlı her işi
yapabilir. Bize bu imkânı veren
Belediye Başkanımıza teşekkür
ediyorum.” dedi.
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Bilgisayar ekranındaki işlemleri
ses yardımıyla yapılıyor. Mause
ve ekran olmadan bilgisayar
kullanmayı öğrenen kursiyerlere
kasa ve klavye yetiyor. Çeşitli
ekran okuyucu ve yazışma
programları ile bilgisayar
kullanıcısı olacak kursiyerler,

kamu kurumlarındaki
bütün bilgisayarları da
kullanabilecekler.

Görme engellilerin de
bilgisayara dayalı işleri
yapabilecek olmaları onların da
istihdam edilmelerine imkân
sağlayacak.

ONLARI ANLAMAK LAZIM;
Sivas Belediyesi ve
Halk Eğitim Müdürlüğü
tarafından İşitme
Engelliler ile iletişim
kurabilmek için işaret
dili kursu başlattık.

ENGELİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

İŞARET DİLİ KURSU VERİYORUZ
Engelli bireylerimizin gerek
kendi hayatlarında gerekse de
resmî dairelerde yaşamlarını
daha da kolaylaştırmak için
ve onları anlayabilmek için
engelli olmayanların engelli
dilini öğrenmeleri gerekmekte
inancıyla yola çıktığımız bu
projemize, gerek memurlar
gerekse de esnaflarımızdan
katılımlar oldu.
Kurs hakkında açıklama yapan
İşaret Dili Eğitmeni ve aynı
zamanda işitme engelli olan
Mustafa Epik, “İşaret dili
toplumda yaygın olmadığı
için bu eğitimlerin yapılması
önemlidir. Çok sayıda işitme
engelli var, onlarla iletişim
kuracak kişi sayısı çok az. Bu
sebeple Halk Eğitim merkezi ve
Sivas Belediyesi iş birliğinde bir
kurs açtık.” dedi.

Halk Eğitim ve Akşam Sanat
Okulu Müdürü Tuncay Baral
da “Halk Eğitim ve Akşam
Sanat Okulu Müdürlüğü olarak
Millî Eğitim Bakanlığımızın
Öğretim Programı içinde yer
alan kurslarımızdan birisi de
işaret dili kursu. Toplumumuzda
dezavantajlı gruplarda veya
engelli dediğimiz arkadaşlarımız
var. Sivas Belediyesi ile
dezavantajlı gruplara yardımcı
olmak için böyle bir kurs açtık.”
ifadesini kullandı.
Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Özaydın ise;

“Dezavantajlı dediğimiz gruba
yardımcı olmak adına Sivas
Belediyesi olarak ve paydaş
kurumlarımızla birlikte çok
güzel hizmetler yapıyoruz.
Mustafa Epik Belediyemizin
memurudur, 3 ay boyunca
sizlere işaret dili eğitimi
verecek. Sizlerde bu anlamda
derdini ifade edemeyen
kardeşlerimize yardımcı
olacaksınız. Sivas Belediyesi
olarak bizler insanların en
hayırlısının insanlığa faydalı
olanlar olduğunu düşünüyoruz.
Bu sebeple işitme engelli kursu
açıyoruz hayırlı olsun.” dedi.
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KABARTMA YAZI

KURSU BAŞLATTIK

Sivas Belediyesi için artık klasik belediyecilik anlayışı geride kaldı. Yıllardır rutin
belediyecilik yerine sosyal belediyecilik anlayışını görev edindik. Bu da iş, aş,
ekmek, sağlık, insanca yaşam, eğitim, çevre gibi faktörleri beraberinde getiriyor.
Bu nedenle her geçen
gün yeni projelerle engelli
bireylere yardım için çalışan
Sivas Belediyesi Halk Eğitim
Müdürlüğü ile ortak bir
çalışmaya imza atarak, görme
engelli vatandaşlarımızın
kullandığı Kabartma Yazı
(Braille) Kursunu başlattı. 3 ay
süren kurstan, kursiyerlere 176
saat ders verildi.

Toplantıda ilk olarak söz
alan Cumhuriyet Üniversitesi
Rektör Danışmanı aynı zaman
da Cumhuriyet Üniversitesi
Engelliler Birimi Başkanı Prof.
Dr. Recep Toparlı, “Selman
Devecioğlu ile tanıştıktan sonra
farklı bir dünyayı tanıdığını

Kendisi de görme engelli
olan Halk Eğitim Müdürlüğü
Eğitmenlerinden Selman
Devecioğlu tarafından verilen
kursun ilk dersi Engelliler Kültür
Sitesi’nde Belediye Başkanı
Sami Aydın’ın katılımıyla
gerçekleştirildi.
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belirterek, “Selman Hoca
engelliyim.” diyerek kendisini
hiçbir şeyden soyutlamadan
hayata hazırlamış bir kardeşimiz.
Hocamız kendi kazandığı
deneyimleri aktarmak için bu
kursları açıyor.” dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın
da belediyeler küçük birer
yerel hükümet gibidirler. Bu
yerel hükûmetleri başkanı da
belediye başkanı, parlamento
üyeleri de belediye meclisidir.
Bu bağlamda belediyeler
halkla doğrudan birebir temas
kurabilir. Hizmet üreten, halka
hizmet götüren, kentte yaşayan
ENGELLİ YA DA ENGELSİZ halkın
sağlığından, selametinden,
huzurundan kısaca her
şeyinden sorumlu olan kamusal
kurumlardır. Bizlerde bu
anlayışla yolumuza devam
ediyoruz. dedi.
“Geçmişte bunun örneği oldu
mu? Bilmiyorum. Görme engelli
bir arkadaşımız kursiyerlere
ders verecek. Engelli olmayan
vatandaşlarımızın engelli
bireylere ders verdiğine çok
şahitlik ettik ama engelli bir
eğitmen tarafından engelli
bireylere kurs verildiğine ilk
kez şahitlik ediyorum. Her
insan engelli olabilir. Engelli
olmak hayata küsmek demek
değil engelli olmak bir köşeye
çekilmek değil engelli insanların
öyle büyük başarılarına şahit
oluyoruz ki o başarıları çoğu
zaman engelsiz dediğimiz
bireylerin yakalaması mümkün
değil. Bu bakımdan her insanın

kendi potansiyelini doğru
kullanması ve bunu topluma
faydalı bir hâle çevirebilmeli
bugün hocamız sadece sizlere
değil belki bütün ülkeye ders
verecek belki bütün insanlığa
ders verecek ben bu projeyi
hayata geçiren buna vesile olan
herkese teşekkür ediyorum.”
dedi.
Birbirimizi iyi anlamak
çok önemli diyen Başkan
Aydın, “Çoğu zaman engelli
olmayan bireyler birbirleri
ile iletişim kuramıyor.
Yüzde 99’u Müslüman
olan ülkemizde birbirimizi
tanımadığımızı, birbirimizi
yanlış anladığımızı görüyoruz,
birbirimizi tanımalıyız. Engelli

bireylerimizin oranı yüzde 12
ciddi bir potansiyel engelli
vatandaşlarımızla iletişim
kurmalıyız.” ifadesini kullandı.
Son olarak söz alan Eğitmen
Selman Devecioğlu, kabartma
yazı hakkında bilgi vererek;
“Halk Eğitim Müdürlüğü’nde
bu kursu birkaç kez açmama
rağmen en büyük katılım burada
oldu. Kabartma yazı, işaret dili
gibi farklı bir dildir.” ifadesini
kullandı.
Daha sonra kabartma yazı
örnekleri veren Salman
Devecioğlu Belediye Başkanı
Sami Aydın’ın adını kabartma
yazıyla yazdı.

Kursa katılan kursiyerler de
böyle bir kursun açılmasından
duydukları memnuniyeti dile
getirerek, “Açılan bu kurs bize
her alanda katkı sağlayacaktır.”
şeklinde konuştular.
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KADIN KURSİYERLER;

“HEM MESLEK SAHİBİ OLUYORUZ

HEM DE PARA KAZANIYORUZ”
Sivas’ta ev hanımlarının üretime ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla
Belediyemiz tarafından açılan Hanımeli Çarşısı ev hanımlarının ürettikleri
ürünleri paraya çevirmelerine imkân sağlıyor.
Kent Meydanı’ndaki
düzenlemenin ardından 2009
yılında oluşturulan Hanımeli
Çarşısı, ev hanımlarının hem

Çeyizlik eşya ihtiyacı olan
vatandaşların ihtiyacını
karşılayan Hanımeli Çarşısı aynı
zamanda evinde üretim yapan
ev hanımlarına kazanç kapısı
oluyor.
Ülke genelinde iş ihtiyacı duyan,
üretime katkı yapmak isteyen
ev hanımlarının el emeği göz
nuru olan ürünleri pazarladığı
ve bu konuda örnek bir proje
olan Hanımeli Çarşısı üretici
ile alıcıyı nezih bir ortam da
buluşturuyor. Aynı zamanda
Belediye tarafından Hanımlar
Kültür Merkezleri’nde açılan
kurslarla da hem meslek sahibi
olunuyor hem de üretilen
ürünler bu çarşıda sergilenip
paraya dönüştürülüyor.
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belediye kurslarında öğrenip
ürettikleri ürünlere hem de
kendi el becerileri ile yapmış
oldukları ürünlere pazar oluyor.

“Belediyemizde iş bölümlerini
tercih eden kadınlarımız
kurslara katılarak meslek
edindiklerini ve daha sonrada
üreterek para kazanıp gerek
ev ekonomilerine katkı,
gerekse öğrenci veya asker
olan çocuklarına katkıda
bulunduklarını ifade ediyorlar”
Hanımeli Çarşısını ziyaret
eden Başkan Aydın, “Burada
asıl hedef bir şeyler üretmek

ve ev ekonomisine katkıda
bulunmak isteyen ama dışarıda
çalışma durumu olmayan hanım
kardeşlerimiz kendi evlerinde
ürettikleri ürünleri müşteri
aramaksızın doğrudan bize
getirip paraya çevirmeleri.”
ifadelerine yer verdi.
Sivas’ta el sanatlarının daha
güçlenip yaşamasını gerektiğini
vurgulayan Başkan Aydın, “Onun

içinde esnaf konumunda olan,
hatta isterse evinde bir şeyler
üreten veya farklı yerlerde
dükkânı olan arkadaşlarımız
da belirli sayıda numuneleri
burada sergilemek üzere bize
bıraktıkları takdirde biz de
onların adına satışlarını yaparız.
İnşallah yeni yapacağımız
çalışmalarla beraber burası daha
etkili bir hâle gelecektir.” dedi.
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ÖĞRENCİLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR
Sivas Belediyesi şehrimizdeki tüm öğrencilere Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezimizin kapılarını açarak onların daha başarılı yarınlara ulaşması için
her türlü imkânı sunmaya devam ediyor.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi’nde öğrenciler için
ders, eğitim, kurs, sanat ve
eğlence amaçlı programların
dışında şimdi de, 3 çeşit
yemek çeşidi ile öğrencilerin
cebini düşünüyor onlardan bu
hizmetimiz karşısında sadece 6
TL alıyoruz.

yaparken, diğer yandan sosyal
hayatlarını yaşıyorlar, panellere

İlköğretim, lise ve üniversite
öğrencilerimiz kültür
merkezinin nezih ve sakin
ortamında bir yandan derslerini
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katılıyorlar, cep sinemalarından
yararlanıyorlar.
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BAHTİYARBOSTAN

ÖZGECAN HANIMLAR

KÜLTÜR VE YAŞAM
MERKEZİ HİZMETTE

Sivas Belediyesi tarafından
oluşturulan Hanımlar Kültür
Merkezilerinin sayıları artıyor.

Başta Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi olmak üzere Yenişehir
Hanımlar Kültür Merkezi ile
bu yıl açılması planlanan
Bahtiyarbostan Özgecan Aslan
Hanımlar Yaşam Merkezi,
Mehmet Akif Ersoy Hanımlar
Kültür Merkezi ve Şeyhşamil
Hanımlar Kültür Merkezine
ek olarak Mimar Sinan
Mahallesi’nde de yeni Hanımlar
Kültür Merkezi oluşturuluyor.
Toplumda kültür, sanat ve
estetik bilincini yaygınlaştırmak,
kültürel zenginliklerimizin
korunup geliştirilmesine katkıda
bulunmak, kadınlarımızı yeni
bilgi ve becerilerle donatarak
meslek sahibi yapmak, amacıyla
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Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
ve Yenişehir Hanımlar Kültür
Merkezi’ne ek olarak bu yıl

Sivas Belediyesi
farklı mahallelerde
çok sayıda Hanımlar
Kültür Merkeziyle
Sivaslı hanımlara
hizmet vermeye
çalışıyor.

Bahtiyarbostan Mahallesi’nde
Özgecan Aslan Hanımlar Yaşam
Merkezi ile Şeyhşamil Hanımlar
Kültür Merkezi hizmete girecek.
Aynı zamanda bu yıl içerisinde
Mimar Sinan Mahallesi’nde
Özbelsan Ekmek Fabrikası’nın
üstünde bulunan alan da
Hanımlar Kültür Merkezi’ne
dönüştürülecek.
Hanımların sosyal yaşama
katılımlarının artırılması, açılan
kurlarla meslek sahibi olabilmesi
ve ürettiklerini satabilme
gibi imkânları içerisinde
barındıran kültür merkezleri,
ayrıca hanımların toplantı spor
dinlenme gibi aetkinlikleri de
yapmalarına olanak sağlıyor.

HANIMLARDAN
EL EMEĞİ GÖZ NURU SERGİ

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü ile kurumlar
arası imzalanan protokol
anlaşmaları çerçevesinde
Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR
İl Müdürlüğü ortaklığında
gerçekleştirilen 2016-2017
Kurs Dönemi yıl sonu sergisini
açtı.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezinde gerçekleştirilen
açılışa Belediye Başkanı Sami
Aydın ve eşi Yurdagül Aydın,
Halk eğitim ve Akşam Sanat
Okulu İl Müdürü Tuncay Baral ile
çok sayıda kursiyer katıldı.

bağlı birimlerde kursa katılan
kursiyerlerimizin yapmış
olduğu çalışmalar neticesinde
ortaya çıkarmış oldukları
birbirinden değerli eserleri yıl
sonu sergisi vasıtasıyla sizlerle
buluşturuyoruz.” şeklinde
konuştu.

kardeşlerimizin değişik alanlarda
kendilerini geliştirmelerini,
vasıflı bireyler olmalarını arzu
ediyoruz. Ev hanımlarımızın
bu kurslardan öğrendiklerini
gerek evlerinde gerekse
açmış oldukları iş yerlerinde
ev ekonomisine katkı olarak
sunmalarını bekliyoruz. Şu an
açılışını yapmış olduğumuz 5
kültür merkezimizde üretilen
ürünleri göreceğiz. Bu sene
itibarıyla 5 kültür Merkezimize
ek yeni 3 tane kültür merkezi
daha hizmete girecek. Başta
çok değerli Valimiz olmak
üzere, kamu kuruluşlarımız,
Halk Eğitim, İŞKUR, Millî Eğitim,
Üniversitemiz ve birçok kurum
ve kuruluşumuzla birlikte biz
Sivas’ta üretimin artmasını,
istihdamın artmasını arzu
ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Sami
Aydın ise ‘Biz Sivas’ta hanım

Konuşmaların ardından serginin
açılışı yapılarak sergi gezildi.

Sivas Belediyesi Kültür
ve Sosyal Müdürü Nevzat
Öztürk, “Müdürlüğümüze
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SİVAS’TA YABANCI ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ
ŞEHİTLERİMİZİN İSMİNİ ELLERİYLE İŞLİYORLAR

15 TEMMUZ’U

YABANCI ÖĞRENCİLER BİLE ANLADI
Sivas Belediyesi
tarafından 15
Temmuz şehitleri
adına yapılan
bakır rölyef
Türk Bayrakları,
Uluslararası Şehit
Münir Murat
Ertekin İmam Hatip
Lisesi öğrencileri
tarafından işleniyor.
İhramcızade İsmail Hakkı Toprak
Kültür ve Sanat Merkezi’nde
aldı. Burada 15 Temmuz
Şehitleri için hazırlanan
Bayrak Timi ile birlikte Türk
Bayrağından yapılan ve

Bu bayraklar tamamlandığında
açılacak sergiler sonrasında 15
Temmuz şehitlerinin ailelerine
teslim edilecek. Toplam 16
ülkeden 24 öğrenci bulunan
okulda ağırlıklı olarak Gana,
Kenya, Tanzanya, Afganistan,
Pakistan ve Etiyopya’dan
öğrenciler bulunuyor.
Uluslararası Münir Murat Ertekin
İmam Hatip Lisesi öğrencileri
geleneksel Türk sanatlarını da
öğreniyor. Halk Eğitim ve Sivas
Belediyesi’nin girişimleri ile bu
okulda öğrenim gören dünyanın
dört bir yanından gelen
öğrenciler geleneksel Türk
sanatlarından olan bakır rölyef
dersi alıyor.
Okullarında 3 hafta ders alan
öğrenciler son derslerini
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şehitlerin ismi yazan Bakır
Rölyefleri hazırlayan öğrenciler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan adına yapılan Bayrağı
da kendisine hediye etmek
istediklerini dile getirdiler.

Türkiye’de bulunmaktan çok
mutlu olduklarını dile getiren
öğrenciler, “Burada hem eğitim
görüyoruz hem de geleneksel
Türk sanatlarından olan bakır
rölyefi öğreniyoruz. “Ülkemize
gittiğimizde bizlerde bu işleri
yapacağız.” diyerek Bakır rölyef
kursunda daha önce hazırlanan
Recep Tayyip Erdoğan yazılı
çalışmayı Cumhurbaşkanına
hediye etmek istiyoruz.” dediler.
Bakır rölyef dersi veren
Necmettin Sadıkoğlu,
“Dünyanın dört bir yanından
gelen şehrimizde öğrenim
gören öğrencilere Halk Eğitim
Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi
ile birlikte kurs düzenliyoruz.
Haftada iki gün verdiğimiz
bakır rölyef dersi çerçevesinde

bugünkü dersimizi İhramcızade
Kültür Merkezi’nde vermek
istedik.” dedi.
Düzenlenen etkinlik hakkında
bilgi veren Uluslararası Münir
Murat Ertekin İmam Hatip Lisesi
Müdür Yardımcısı Yılmaz Türker,
“16 ülkeden 24 öğrencimiz
burada eğitim alıyorlar. Boş
kalan zamanlarında da hem
stres atıyor hem de Türk İslam
Sanatlarını öğreniyorlar.”
şeklinde konuştu.
Kurs öncesinde İhramcızade
Kültür Sanat Merkezi’ni gezen
öğrenciler burada Sivas’ın
manevi önderleri arasında
yer alan İhramcızade İsmail
Hakkı Toprak hakkında Sanat
Merkezi’nden sorumlu olan

Ümit Hüseyin Çelik’ten bilgi aldı.
Burada konuşan Çelik, “16
ülkeden uluslararası İmam
Hatip Lisesi’nde öğrenim gören
öğrencilerimizi ağırlıyoruz.
Hocalarımız okullarında
öğrencilere ders veriyorlardı. Biz
de bu öğrenciler ile İhramcızade
Kültür Merkezine gelerek
hem İhramcızade İsmail Hakkı
Toprak’ı yakından tanımalarını
istedik hem de öğrencilerimizin
farklı bir gün geçirmesine katkı
sağlayalım istedik. Burada
öğrencilerimize İsmail Hakkı
Toprak’ı anlatarak aynı zamanda
11 dalda Türk İslam sanatlarına
yönelik kurslarımız hakkında
bilgi verdik.” ifadesini kullandı.
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TÜRK SANATLARINI
GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ

Sivas Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş Türk El Sanatları’nın
yaşatılması için Çorapçı Hanı olarak bilinen İhramcızade Kültür
Merkezi’nde kurslar düzenliyor.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın
müfredata koyduğu ‘Değerler
Eğitimi’ dersleri kapsamında
birçok okulun da ziyaret ederek
âdeta öğrencilerin ders aldığı
İhramcızade Kültür Merkezi
tam bir el sanatları merkezi gibi
çalışıyor.
Restorasyonu tamamlandıktan
sonra kültür merkezi hâline
dönüştürülen Çorapçı Hanı’nda
oluşturulan 8 derslikte Ney,
Minyatür, Hüsn-ü Hat, Bakır
Rölyef, Tezhip, Semazen,
Ebru ve Ahşap işleme kursları
veriliyor.
İşin ustaları tarafından
verilen kurslar sonrasında ise
kursiyerlere katılım belgesi
veriliyor.
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Kursiyerlerine 8 dalda eğitim
veren işin ustaları, ziyaretçi
çocuklara da burada uygulanan
sanatlar hakkında bilgi veriyor.
Değerler Eğitimi kapsamında
gerçekleştirilen ziyaretlerde
çocuklar hem ustalarla tanışıyor
hem de buradaki manevi havayı
teneffüs ediyorlar.

“YAŞAYAN ŞEHİR SİVAS”
ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI
Sivas tarihinde ilk defa bu boyutlu ciddi bir
fotoğraf yarışması düzenlemek için kolları sıvayan
Sivas Belediyesi şehrimize de çok büyük bir arşiv
kazandırmış olacak.
Sivas ve on altı ilçesinde çekilmiş olan daha
önce ödül almamış fotoğrafların katılabileceği
ödüllü yarışmada siyah beyaz ve renkli olmak
üzere iki kategori bulunmakta, Yarışmamız
bölgede bulunan tarihî yapıları, doğal güzellikleri,
insanları, bölgeye ait kültürel ögeleri, yöresel
değerleri gelenekleri, halk oyunları, düğünleri,
kına geceleri, el sanatları vb. Sivas’a özgü yaşam
faaliyetleri, anılar ve mahallelerdeki sosyal hayatı
anlatan fotoğrafları kapsamaktadır.
2 dalda amacımız fotoğraf sanatı aracılığı ile
Sivas il sınırları içerisinde tarihî ve sosyal hayatı
belgeleyerek ilimizin tanıtımını arttırmak,
kente ait bir görsel bellek oluşturmak, seçici
kurulumuzun belirleyeceği en iyi yüz fotoğrafı
kitaplaştırmak ve Sivas Belediyesinin geleceğe
dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak
anlatmaktır.

Fotoğraf yarışmamızın jüri üyeliklerini ise
akademisyen, sanatçı, fotoğrafçı ve alanında
tecrübeli isimler bulunmakta.
Jüri Başkanlığını Belediye Başkanımız Sami
Aydın’ın yaptığı diğer kıymetli isimler şöyle;
Bilal SERT Senarist
Elif ÖZTÜRK Foto Muhabiri
Fatih HARAÇCI Fotografcı
Halûk ÇAĞDAŞ Yazar
İrem SAK Oyuncu
Kayhan ÖZER T.C. Cumhurbaşkanlığı Fotoğrafçısı
Mahir Kuzucu Mühendis
Dr. Onur TAYDAS Tarihci
Selahaddin YASAK Akademisyen
Selçuk AYDEMiR Yönetmen
Sinan Çetin Başbakanlık Basın Müşaviri
Ünal TORUN Sivas Belediyesi Basın Müşaviri
Yarışmamıza yoğun katılım ve taleplerden
dolayı son katılım tarihi 11 Eylül olarak
belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi ve katılım için
www.sivas.bel.tr/fotografyarismasi adresinizi
ziyaret edebilirsiniz.
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SOSYAL SAYFA KULLANICILARIMIZLA

CANLI YAYINDA BULUŞUYORUZ
İnternet dünyasının her geçen gün
büyüdüğü ve geniş kitlelere ulaştığı
aşikar. Bulduğumuz her fırsatta halkın
tüm kesimleriyle bir araya gelerek
sorunlarına çözüm üretmeye çalışan
Belediye Başkanımız Sami Aydın, sosyal
medya üzerinden de vatandaşlarla
sürekli irtibat hâlinde olmaya gayret
gösteriyor.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden
zaman zaman canlı yayın yapan Başkan Aydın,
vatandaşların şehir ve belediyeyle ilgili
sorunlarını dinleyerek anında cevaplar ,onlarla
sohbet ediyor ..
Birçok vatandaş belediyenin şehrin farklı
bölgelerine yapmış olduğu yol, kaldırım,
asfalt, park-bahçe ve diğer sosyal donatılardan
ötürü Başkan Aydın’a teşekkür ederek başarılı
hizmetlerin devamını dilerken, düzenlenen canlı
yayınlara en az 30 bin kişilik katılım yaşanıyor.
Facebook üzerinden yapılan canlı yayınlarla
hem Sivas’tan, hem Sivas dışından birçok
vatandaşla sohbet etme imkânı bulduğunu
dile getiren Başkan Aydın, “Soruları olanların
sorularını cevaplıyoruz. Merak ettikleri konuları
aydınlatmaya çalışıyoruz. Sadece
Sivas veya Türkiye değil
yurt dışından da çok
sayıda vatandaşımızla
bu vesileyle görüşmüş
oluyoruz. Onlarla
konuşurken zamanın
nasıl geçtiğini bile
anlayamıyorum. Güzel
bir uygulama oldu.
Zaman zaman tekrarını
gerçekleştireceğiz.” dedi.
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Belediyenin hayata geçirdiği projelerin
vatandaştaki yansımalarını görmek adına bu tür
uygulamaların faydalı olduğunu aktaran Başkan
Aydın, “Bu vesileyle onları birebir kendilerinden
dinleme fırsatımız oluyor. Diğer bir anlamda,
yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili memnuniyet
anketi yapmış oluyoruz. Onların fikirlerini almış
oluyoruz. Her yönüyle çok güzel, verimli, faydalı
buluşmalar oluyor.” diye konuştu.
Başkan Aydın sosyal sayfa takipçileriyle hemen
her ay canlı yayında buluşmaya devam ediyor.

ÇOCUKLARA

BAYRAM ŞEKERİ SÜRPRİZİ
Hiç şüphesiz bayramlar çocuklar
için özeldir, bu bir de Ramazan
bayramı olunca şekerlemelerin
tadı daha bir lezzetli olur.
Ramazan ayının sona erip
bayrama bir gün kalası yaşanan
arife gününde Başkan Sami
Aydın’ın çocuklara bir sürprizi
vardı, sokağa çıkan çocuklar
yüzlerce şekeri görünce hem
şaşırdılar hem sevindiler.

Bayram arifelerinde Sivas’ta
çocukların kapı kapı dolaşıp
şeker toplama geleneği hâlen
devam ederken Belediye
Başkanı Sami Aydın da hem bu
kültürümüzün devam etmesi
hem de çocukları sevindirmek
adına Kent Meydanı’nda kurulan
stantlardan şeker ikramında
bulundu.

Şeker uygulamasını gören
vatandaşlar şaşkınlığını
gizleyemezken çocuklar da
fırsat bildikleri bu tatlı anın
tadını çıkardılar.
Bu uygulama özel ve anlamlı
günlerde başka ikram ve
hediyelerle devam edecek.
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BU CUMA ÇORBALAR BAŞKAN’DAN
Sivas Ulu Cami’sinde
yıllardır devam eden bir
gelenek vatandaşlarımız
tarafından yaşatılmaya
devam ediyor. Cuma
günleri sabah namazında
Ulu Cami’de buluşan
cemaatim içinden
gönüllü olanların
hazırladığı çorbalar
ekmekle birlikte namaz
çıkışının ardından
insanlara ikram ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde de bu defa
çorbaları Belediye başkanı Sami
Aydın ikram etti, sabah namazını
Ulu camide kılan Başkan Aydın
namaz çıkışı Ulu Cami’de
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cemaate kendi elleriyle çorba
dağıttı.
Gelenekselleşen çorba
dağıtımına destek veren Sivas

Belediye Başkanı Sami Aydın,
bundan böyle her ay bir kez
de çorbaların Sivas Belediyesi
tarafından dağıtılması talimatını
verdi.

HANIM EFENDİLER GÜL VE AYDIN

GIDA BANKASINI GEZDİLERİ
Türkiye’ye model
olan, ödüllü
sosyal yaşam
projelerimizden
Gıda Bankası ve
Hayata ağacını Sivas
Valisi Davut Gül’ün
eşi Gülden Gül’e
Belediye Başkanı
Sami Aydın’ın eşi
Yurdagül Aydın hem
tanıttı hem gezdirdi.

Sivas’taki görevlerinde henüz
bir yılı dolduran Gül ailesi Sivas’ı
daha yakından tanımak ve
Belediye projelerini de gezmek
adına geçtiğimiz günlerde
Hayata Ağacı ve Gıda Bankası
yerleşkesine geldiler. Sivas
Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Özaydın, misafirlere eşlik
ederek, Hayat Ağacı Derneği ve
Gıda Bankası’nın çalışma yapısı
hakkında bilgi verdi.

sahiplerinin katkıları ile ihtiyaç
sahiplerinin market ortamında
ücretsiz alışveriş yaptığını
söyledi.
Hayat Ağacı Derneği bünyesinde
faaliyet gösteren Gıda

Bankası’nın çeşitli bölümlerini
gezen Vali Davut Gül’ün eşi
Gülden Gül, veren el ile alan
eli buluşturan sistemin faaliyet
göstermesinde emeği ve katkısı
olan herkese teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Ahmet
Özaydın, Sivas Belediye Başkanı
Sami Aydın’ın öncülüğünde
kurulan Gıda Bankası’nın,
günümüzün Sadaka Taşı
olduğunu belirterek, hayır
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MİLLETE HİZMETTE

GÜÇ BİRLİĞİ

AYDIN; SİVAS’TAKİ KURUMLARLA ORTAK ÇALIŞMAZSAK, BAŞARIYI YAKALAYAMAYIZ
Hayata geçirdiği projelerle Sivas’a çağ atlatmakta kararlı olan Sivas Belediyesi şehirde
kangren hâline gelmiş sorunları bir bir çözüme kavuşturuyor. Şehrin köklü sorunlarının
çözümünde iktidar gücünü de yanına alan Başkan Aydın, şehirdeki yeni düzenlemeler
içinde kamu kurum ve STK’lar ile de ortak çalışıyor.

İnsanların günlük hayatlarını
kolaylaştırmak ve hayat
standartlarını yükseltmek için
hayatın her alanında yenilikler
sunma hedefiyle çalışmalarını
yürüten Sivas Belediyesi; altyapı
ve üstyapı projelerinin yanında
Sivas trafiğini rahatlatacak dev
projelerle belediyecilik tarihinde
bir dönüm noktasını ortaya
koyuyor.
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Bu nedenle yeni bulvarlar,
caddeler, köprüler, tüneller,
alt geçitler, şehir meydanının
genişletilmesi, ulaşımda yeni
kolaylıklar, sağlıklı su, temiz
hava, Sivas’ın tanıtım kimliği gibi
birçok alanda şehrin yöneticileri,
kamu kurum ve kuruluşlarla
sürekli istişare ve ortak çalışma
içerisinde hızla adımlar atılıyor.

Başkan Aydın; “Bize verilen
emanete en iyi şekilde sahip
çıkmaya çalışıyoruz, şehirde
değişim ve başarı için mutlaka
halkımızın yanı sıra başta Sayın
Valimiz Davut Gül olmak üzere
diğer yöneticilerimiz, kamu
kurum ve kuruluşlarımızla da
ortaklaşa çalışıyoruz, yoksa
başarıyı yakalamamız mümkün
değil”
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BAŞKAN AYDIN;

HER FIRSATTA HALKIMIZLA BİR ARADAYIZ

ÇÜNKÜ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Belediye Başkanı Sami Aydın, düzenli olarak Belediyede düzenlediği halk günleri ile
vatandaşları makamında ağırlarken fırsat bulduğu günlerde de bizzat vatandaşın
ayağına giderek âdeta parklarda halk günü gerçekleştiriyor. Onların dertlerini,
sorunlarını dinliyor.
Sadece Başkanlık makamında
değil, Sivas’ın her noktasında
vatandaşlarla bir araya gelen
Başkan Aydın, yaşlısından
gencine her eli sıkarak, onlara
dokunuyor ve heyecanlarını
paylaşıyor, mahalle için
isteklerini alıyor, problemlerine
çözüm üretmeye çalışıyor.
Bazen gece bazen gündüz Sivas
sokaklarını gezen Aydın esnafa
hayırlı işler dilerken, fotoğraf
isteklerini de geri çevirmiyor,
onların bazen çaylarını içiyor,
bazen de sofralarına oturuyor.
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Başkan Aydın; halkın olmadığı, halktan kopuk
olduğumuz hiçbir hizmet ve projeyi yapmadık,
yapsak da başarılı olamayız zaten, vatandaş istiyor
ki başkan gelsin, bana dokunsun hâlimi hatırımı
sorsun bu nedenle biz de buna önem veriyoruz.
Onların ayaklarına kadar gidiyoruz hem hayır

dualarını alıyoruz, çaylarını içiyoruz, sofralarına
oturuyoruz, onların bireysel olmayan, geneli
ilgilendiren problem ve isteklerine de cevap
vermeye çalışıyoruz. Her bulduğumuz fırsatta
soluğu onların yanında alıyoruz.” dedi.
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HER FIRSATTA

HALKIMIZI DİNLİYORUZ

Göreve geldiği günden
bu yana Sivas’taki
vatandaşlarla diyalog
kurarak vatandaşın
istek ve şikâyetlerine
yönelik taleplerini
dinleyen, fikirlerini
soran, Başkan Aydın.
bu çerçevede her ay
Belediye Başkanlık
Makamında ‘Halk
Günü’ düzenleyerek
vatandaşların istek
ve temennilerini
alırken, onları sorun ve
problemlerinde çözüm
üretiyor.
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Belediye Başkanı Sami
Aydın’ın başkanlığında
başkan yardımcıları ve ilgili
müdürlüklerin katıldığı halk
gününde başkanla birebir
görüşmek isteyen vatandaşlar
belirlenen gün ve saatte gerek
meclis salonunda gerekse
başkanlık makamında yüzlerce
vatandaşımızla bir araya
geliyorlar.

Vatandaşlarımız tarafından
iletilen iş, imar, iş yeri açma
ruhsatı gibi konularda çözüm
üretmeye çalışan Başkan Aydın,
ilimizde istihdamın öncüsü olan
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
iş yerlerine iş talebiyle gelenleri
yönlendiriyor. Öte yandan imar
ve iş yeri açma ruhsatı gibi
konuları da titizlikle inceleyerek
vatandaşların taleplerine cevap
vermeye ve çözüm üretmeye
çalışıyor.

“Kapımız Herkese Açık”
anlayışıyla ayrım yapmaksızın
vatandaşlarla bir araya gelen
ve neredeyse tüm gününü halkı
dinleyerek geçiriyor.
Talepler kanunen olumlu ise
vatandaşların sıkıntılarını
gideren Başkan Aydın, olumsuz
olanların da sebeplerini birinci
ağızdan anlatmış oluyor.
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DOST MECLİSİ,

İRFAN MECLİSİ
Sivas Belediyesi’nin kültür ve yaşam programlarından biri olan, yaşayan efsane
isimlerimizi ve değerlerimizin konuk edildiği programa sayısız isimleri konuk
etmeye, onları gelecek nesillerimize aktarmaya devam ediyoruz.
Şehrimizde birlik ve
beraberliği sağlamak, iletişimi
güçlendirmek, karşılıklı sevgi,

saygı ve hoşgörü zeminini
oluşturmak, şehrin değerli
isimlerini daha yakından

tanımak amacıyla düzenlenen
İrfan Meclisi toplantıları her ayın
ilk cuma günü gerçekleştiriliyor.
Sivas’ın önemli değerlerinin
ön plana çıkarıldığı İrfan
Meclisi’nde çok sayıda misafir
konuk olarak şehir hakkında
fikirlerini dile getirdiler.
İlk olarak 2015 yılında başlayan
İrfan Meclisi’nde bugüne kadar
çok sayıda bürokrat, siyasetçi,
spor ve kültür alanında
önemli isimler konuk oldu.
Susamışlar Konağı’nda toplanan
meclis Prof. Dr. Recep Toparlı
tarafından koordine ediliyor.
Başta Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı İlnur Çevik olmak
üzere, Sivas’ın yetiştirdiği
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önemli siyasetçi Millî Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas
Milletvekilleri, Hilmi Bilgin,
Selim Dursun, Sivas Valisi Davut
Gül Belediye Başkanı Sami
Aydın Sivasspor Başkanı Mecnun
Otyakmaz’ın yanı sıra çok sayıda
dernek temsilcisi, iş adamı,
akademisyeni de konuk etti.
İrfan Meclisi’nde konuklar Sivas
ile ilgili hatıralarını anlatırken,
kendilerini de daha yakından
tanıma imkânı bulan konuklar
onlara sorular yöneltiyor kimi
zaman da şehir de olması
gereken projelerle ilgili
konuşmalar yapılıyor.
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İRFAN
MECLİSİ
Vali Davut Gül’ün doğumundan bugüne kadar yaşadıklarını öğrencilere aktardığı
İrfan Meclisi’nde, Belediye Başkanı Sami Aydın için söyledikleri dikkat çekti.
Prof. Dr. Recep Toparlı
tarafından hazırlanan İrfan
Meclisi’nin bu ayki konuğu Sivas
Valisi Davut Gül oldu. Üniversite
öğrencilerinin kendisi hakkında
merak ettikleri sorulara cevap
veren Gül, Sivas’ın tanıtımı
ve Sivas’ta yapılan çalışmaları
yeterli buluyor musunuz?
sorusuna “Sivas’ın başına
gelen en güzel şey Belediye
Başkanımız Sami Aydın’ın
seçilmesi” cevabını verdi.
Gül, “Başkan Aydın’ın
ilk döneminde Gürün
kaymakamıydım,
gerçekleştirdiği çalışmaları
çok iyi biliyorum. Bu dönemde
de yine hem Sivas’ın tanıtımı
hem de Sivas için yaptığı
çalışmaları çok iyi biliyorum.”
diyerek Belediye Başkanı Sami
Aydın’ın çalışmalarını takdirle
karşıladığını belirtti.
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Öğrencilere de tavsiyelerde
bulunan Gül, “Hayatınızda
sizler her şeyi başarabilirsiniz,
başarının anahtarı çok
çalışmak… Bunu yapmak
elinizde, aldığınız diploma;
sizin sadece diplomalı bireyler
olmanızı sağlar, kendinizi de
geliştirmelisiniz.” ifadesini
kullandı.
Son sözü alan Belediye Başkanı
Sami Aydın da, “Öğretmenlik
kutsal bir meslek… Sizler yarının
öğretmenleri olacaksınız.
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Gittiğiniz yerlerde fark oluşturan
bireyler olmayı hedeflemelisiniz.
Bazen bir köy öğretmeninin
yaptıkları bir öğrencinin hayatını
değiştirebilir. Sizler bu noktada
çocukların hayatına dokunacak
en önemli yerde bulunacaksınız.
Bunun için işinizi severek
yapın çünkü bir çocuğun anne
babasından sonra örnek aldığı
ilk kişi öğretmenidir.” dedi.
Abdiağa Konağı’nda düzenlenen
programa Belediye Başkanı
Sami Aydın, Rektör Âlim Yıldız
ile Cumhuriyet Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünde
öğrenim gören öğrenciler
katıldı.
Programın sonunda günün
anısına Vali Davut Gül’e, Başkan
Aydın ve Rektör Yıldız çeşitli
hediyeler takdim etti.

İRFAN MECLİSİ’NİN KONUĞU MECNUN OTYAKMAZ OLDU
Belediye Başkanı
Sami Aydın’ın Kültür
Danışmanı Prof.
Dr. Recep Toparlı
tarafından hazırlanan
İrfan Meclisi’nin bu ayki
konuğu Sivasspor’un
başarılı Başkanı Mecnun
Otyakmaz oldu.
Toplantının açış konuşmasını
yapan Belediye Başkanı Sami
Aydın, “Her ayın ilk Cuma
akşamında şehrimizin önde
gelen, ilimize damga vurmuş
isimlerini İrfan Meclisimizde
ağırlıyoruz. Burada hem bu
isimleri yakından tanıma fırsatı
buluyor hem de kişinin yaptığı
iş konusunda söylenmesi
gerekenleri söylüyoruz. Bu ayki
konuğumuz da Sivassporumuzun
Başkanı Mecnun Otyakmaz
kendilerini burada ağırlamaktan
mutlu olduk.” dedi.
Mecnun Otyakmaz da daha
önce Hocamız bizi arayıp
İrfan Meclisi’nde konuk
etmek istediğini iletmişti.
O dönemde Hocamıza, “Bu
toplantıyı ilerleyen bir dönemde
Sivassporumuz’un iyi olduğu bir
zamanda yapalım.” demiştim.
Dualarım kabul oldu, takımımız
iyi yolda ve bugün buradayım.”
dedi.

Konuşmaların ardından Sivas’ta
spora gönül vermiş herkesin
katıldığı Meclis’te Prof. Dr.
Recep Toparlı’nın hazırladığı
sorulara Sivasspor Başkanı
Mecnun Otyakmaz cevap verdi.
Öncelikle isminin nereden
geldiğini anlatan Otyakmaz,
Sivasspor ile olan buluşmasını
ve Sivas’ta kimsenin hayal
edemediği şeyleri Sivasspor’un
nasıl başardığını İrfan
Meclisi’nde anlattı.
Toplantıya katılan spor
adamlarının sorularını da
yanıtlayan Otyakmaz, “Spor
camiasının her zaman yanımızda
olduğunu biliyoruz. Biraz ihmal
ettiğimiz zamanlar olabiliyor.
Daha önce amatör spor
kulüplerinden bir başkanımız
bizden bir futbolcu istemişti.
Kendisinden çok para istemiştik,
hata ettik. Bu konuyla ilgili
haklarını helal etsinler. Bundan

sonrada amatör sporlarda
yetenekli topçularımıza para
vererek transfer edip amatör
kulüplerimize destek olmalıyız.”
dedi.
Son olarak söz alan Başkan
Aydın, “Başta değerli Mecnun
Başkanımız olmak üzere tüm
katılımcılara teşekkür ediyorum.
Sorunların konuşuldukça
çözüm bulacağına inanıyoruz.
İmkânlarımız ölçüsünde,
gücümüz ölçüsünde inşallah
bunları aşmaya çalışacağız.
Başkanımıza, Sivassporumuza
Süper Lig yolunda başarılar
diliyorum.” dedi.
Programın sonunda ‘Sivas’ın
Yollarına’ türküsünü Mecnun
Otyakmaz ile Prof. Dr. Toparlı
birlikte söyledikten sonra,
Başkan Aydın tarafından
Mecnun Otyakmaz’a günün
anısına çeşitli hediyeler takdim
edildi.
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‘YALNIZ DEĞİLSİN CUMHURBAŞKANIM’ MEKTUP KAMPANYASI

SİVAS’TAN CUMHURBAŞKANI’NA

2017 MEKTUP
“Arkasında Sivas
Olanın Sırtı Yere
Gelmez” diyen
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a Sivas
Belediye Başkanı Sami
Aydın öncülüğünde
‘Yalnız Değilsin
Cumhurbaşkanım’
başlıklı mektup
kampanyası başlatıldı.

Özellikle gençlerin ve
çocukların katılım sağladığı
kampanya kapsamında 2017
adet mektuptan oluşan çalışma,
Cumhurbaşkanına takdim
edilmek üzere kitaplaştırılıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın bir konuşması
sırasında söylediği, “Yalnızlığımı
biliyorum, ama mücadelemi
sürdüreceğim” sözünden
yola çıkan Sivas Belediye
Başkanı Sami Aydın, ‘Yalnız

Değilsin Cumhurbaşkanım’
başlıklı mektup kampanyası
başlatarak Sivas halkının
Cumhurbaşkanı’nın arkasında
olduğunu göstermeyi hedefliyor.
Türkiye’nin 2016’da çok
önemli bir süreç yaşadığını
dile getiren Başkan Aydın,
bu süreçte Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın küçük bir sitemi
olduğunu hatırlatarak,
“Sivas’ta birçok vatandaşımız
bizlerle irtibat kurdu. Sayın
Cumhurbaşkanımıza mesajlarını
iletmek istedi. Biz de hem
vatandaşlarımızın talebine
cevap vermek hem de mektup
kültürüne teşvik etmek amacıyla
‘Sayın Cumhurbaşkanımız Sizin
Yanınızdayız’ mesajını içeren
bir kampanya başlattık.” diye
konuştu.

Sivas merkez, ilçeler ve
köylerden gelen binlerce
mektup Belediye binasındaki
mektup kutusuna atıldı. Tek
tek elektronik ortama aktarılan
mektuplar kitaplaştırılarak
unutulmaz bir eser hâline
getirildi. Mektupların asılları
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
sunulacak.
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2

ÖDÜL

SİVAS BELEDİYESİ’NE

Yıllardır yerel yönetimlere
yönelik yaptığı saygın
yayınlarla sektörün öncüsü
olan Özelkalem Dergisi’nin
geleneksel hâle getirdiği
ödül törenlerinin 8.si
Wyndham Grand İstanbul’da
gerçekleştirildi.
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Hizmete geldiği ilk yıllardan
itibaren birbirinden değerli ödüller
alan Belediye Başkanı Sami Aydın
iki yeni ödülün daha sahibi oldu.
Türkiye’de yerel yönetimlerin
Oscar’ı olarak bilinen “Yerel
Yönetimler Ödülleri’ programından
Sivas Belediyesi iki ödülle döndü.
712 projenin yarıştığı geleneksel
ödül töreninde, Sivas Belediyesi’nin
E-Belediye uygulaması ve Şems-i
Sivasî Meydan Projesi ile Başkan
Sami Aydın, “Yılın Belediye
Başkanı” ödülüne layık görüldü.

6 Aylık uzun çalışma sonrasında
11 kişilik akademik jüri üyesi
tarafından belediyelere ait
712 proje yarışmaya kabul
edildi. Jürinin oylaması
sonucunda 10 Belediyeden
12 proje ödül aldı. Sivas
Belediyesi iki proje ile geceye
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damgasını vurdu. Belediyenin;
E-Belediye kategorisindeki
uygulaması ve Kentsel Dönüşüm
kategorisindeki Şems-i Sivasî
Meydan Projesi ödüle layık
görüldü.

Belediye Başkanı Sami Aydın’ın
ödülü almak üzere katıldığı
törende konuşan Jüri Başkanı
Prof. Dr. Mete Tapan, proje
yarışmasının teknik ayrıntılarını
anlattıktan sonra, “Son derece
titiz bir çalışma yürüttük.
712 projeyi her yönü ile
inceledik. 12 proje gerçekten
diğerlerinden çok farklıydı. İki
belediye jürimizin oylaması
sonucunda iki dalda ödüle hak
kazandı. Bunlardan birisi Kayseri
Koca Sinan Belediyesi, diğeri
ise Sivas Belediyesi’dir. Bu iki
belediyeyi özellikle kutlamak
istiyorum.” dedi.
Ödülünü Arel Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mete Tapan’ın
elinden alan Sivas Belediye
Başkanı Sami Aydın ise, Belediye
Başkanlığının her iki döneminde
de projeler için ortaya koyduğu
ölçütleri anlatarak Sivas’ın

özelliklerinden ve ülke için
öneminden bahsetti.
E-belediye uygulaması için
çok büyük bir elektronik
altyapı kurduklarını anlatan
Başkan Aydın, “Biz gurbetçisi
bol bir şehiriz. Yaklaşık 8
milyon Sivaslı var ve bir şekilde
Belediye ile işleri oluyor.
Vatandaşın bir arsası var ise,
kendisi Amerika’dan vergisi
için, imar durumu için kalkıp
Sivas’a gelmesi gerekiyordu.
Günümüz teknolojisinde
bunun vatandaşa bir eziyet
olduğunu düşündük ve oradan
bu işlemlerini yapabilmesi için
e-belediye uygulamasını hayata
geçirdik. Artık vatandaşın

belediyeye gelmesi gerekmiyor.
Bilgisayarından, hatta cep
telefonundan belediye ile ilgili
her işini halledebiliyor.” dedi.
Aydın, Şems-i Sivasî Meydanı’nın
ise henüz proje aşamasında
ödüle layık görülmesinin
önemine dikkat çekerek, “O
alan Sivas’ın en merkezî alanı,
biz orada hem tarihî dokuyu
ortaya çıkaracağız hem de
ticareti canlandıracağız.
Hepsinden önemlisi çağın
sorunu olan otopark sorununu
ortadan kaldıracağız. Bittiği
zaman ülkenin en güzel
meydanlarından biri olacak.”
diye konuştu.
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REFERANDUM MİTİNGLERİ İÇİN

BAŞBAKAN SİVAS’TAYDI
BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAMİ AYDIN’IN “GARDAŞLARIN
EVET DİYOR” SLOGANI MİTİNGE DAMGA VURDU
16 Nisan referandumu öncesinde mitingler düzenleyen Başbakan Binali
Yıldırım “Sivas benim memleketim” dediği şehrimizi de unutmadı.
Sivas Halkının “Gardaşların,
yiğidolar evet diyor” pankartları
ve yoğun katılımlarıyla
gerçekleşen mitingde Başbakan
Binali Yıldırım Sivas’a yapılacak
projeler hakkında müjdeler
verirken Sivas Belediyesinin
büyük projelerinde de devlet
desteğinin her zaman Sivas’ın
yanında olacağı söyledi.

söyledi. Belediye Başkanı Sami
Aydın öncülüğünde STK’ların
da birleştiği eski stadyum
yerine ‘Şehir Parkı’ yapılması
noktasında Başbakan Yıldırım,
açıklama yaparak alanın şehir
parkı olacağını söyledi.

BAŞBAKAN SİVAS’A
MÜJDELERLE GELDİ…

Sivas’ı limanlara bağlayacak
olan Akdeniz-Karadeniz yolu
hakkında da açıklama yapan
Yıldırım, “Sivas’ı Karadeniz’e
bağlayacak olan yolda
çalışmalar sona yaklaştı.
Geminbeli geçidini kısa süre
içerisinde açacağız.” dedi.

Sivas mitinginde Sivaslılara çok
sayıda müjde veren Başbakan
Binali Yıldırım ilk olarak
TOKİ’ye verilen eski stadyum
yerinin ‘Şehir Parkı’ olacağını
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SİVAS LİMANLARA
BAĞLANIYOR...

‘HIZLI TREN’İN SESİ
DUYULUYOR…
Ankara Sivas arasını 2 saate
indirecek olan Hızlı tren
konusunda da açıklama yapan
Yıldırım, “Hızlı trenin sesi
Sivas’a gelmeye başladı. Kısa
süre içerisinde Sivas-Ankara
Hızlı Tren Hattı tamamlanacak
sonrasında bu hat Erzurum-Kars
ve Can Azerbaycan’a ulaşacak.”
ifadesini kullandı.

YILDIZDAĞI SICAK ÇERMİK
BAĞLANTI YOLU…
Sivas’ın turizm potansiyelini
artıracak olan Sıcak Çermik
ve Yıldız Dağı bağlantı yolu
da programa alındı, bu yol
da hizmete girecek. Yıldırım,
“Cumhuriyet Üniversitesi’nde
yeni bir fakülte sözü vererek;
Hukuk Fakültesi de açılacak.”
dedi.

MEVLÂNA TÜNELİ...
Sivas’ın ulaşım sorununu
ortadan kaldıracak önemli
çalışma olan Mevlâna
Tüneli’ne de değinen Yıldırım,
temelini attığımız tünelinde
çalışmalarında hızla devam
ettiğini söyledi.

KIZILIRMAK TÜRKİYE’YE
MODEL OLACAK BİR PROJE.
Sivas’a çağ atlatacak olan
Belediyemizin projesine de
değinen Başbakan Yıldırım,
Sivas, Anadolu hatta Türkiye için
çok önemli bir projenin Sivas’ta
başlıyor olmasının sevindirici
olduğunu söyleyen Yıldırım;
Kızılırmak projesi hayata
geçiyor, bu projeyle Sivas’ın
çehresi değişecek, ülkemize
model olacak” dedi

Son olarak referandum hakkında
açıklamalar yapan Başbakan
Binali Yıldırım, “Bugün şer
güçler, tam bir iş birliği içinde
Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü
durdurmaya çalışıyorlar.
Onların ‘Hayır’ dedikleri
nedir, biliyor musunuz? Onlar
güçlü, kalkınmış, ekonomisi
büyümüş bir Türkiye’ye ‘Hayır’
diyorlar. FETÖ, PKK, YPG,
PYD bütün bölücüler, bütün
teröristler kol kola girmişler;
‘Hayır’ kampanyası yapıyorlar.
Cumhurbaşkanlığı sistemine
geçmemizi engellemeye
çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu
sistem gelince artık rahatça cirit
atamayacaklar.” diye konuştu.

183

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

% 75
EVET

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

184

Cumhurbaşkanlığı
ve Yeni Anayasa
değişikliğine ilişkin
ülkede yaşanan süreç
ufak tefek vakalar
dışında barış ve huzur
içinde, demokrasiye
yakışır bir üslupla
geçerek EVET İle
sonuçlanmıştı. Sivas
genelinde yüzde 71 olan
evet oranı, merkezde ise
yüzde75 oldu.

35 yıldır darbe anayasasının
hüküm sürdüğü ülkemizde
sivil anayasanın kaçınılmaz
olduğunu il-il dolaşıp mitingler
düzenleyerek halka anlatan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan EVET oyu çıkmasında
en büyük pay sahibi oldu.
Tarihî referanduma 50 gün
kala Başbakan Binali yıldırım
tarafından başlatılan EVET
kampanyası için gece gündüz
demeden vatandaşlarla bir
araya gelmeye çalışan Bakanlar.
Milletvekilleri ve özellikle
üzerlerine büyük iş düşen

belediye başkanları, sokaksokak dükkân-dükkân dolaşarak
yeni anayasa değişikliği ve
cumhurbaşkanlığı sistemini
anlattılar.
Elli günlük süreçte Sivas AK
Parti teşkilatı il Başkanı Ziya
Şahin koordinesinde Millî
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
öncülüğünde Milletvekilleri
M.Habib Soluk, Hilmi
Bilgin, Selim Dursun ve
Belediye Başkanı Sami Aydın
vatandaşların oylamada EVET
demesi için çeşitli kampanyalar
düzenledi. Vatandaşın ayağına

gidilerek yeni sistemi tek-tek
anlatıldı.
Kapı-kapı dolaşan Başkan Aydın,
hem yeni süreci anlattı hem
de belediye çalışmaları ile
ilgili konuşma fırsatı bulduğu
vatandaşlarla sohbet etti.
Kahvehanelerde, parklarda,
esnaf ziyaretlerinde halka yeni
anayasanın gerekliliklerini
anlatan başkan Aydın, 16 Nisan
referandumunda Sivas’ın yüzde
75 gibi rekor bir oyla EVET
demesinde büyük bir pay sahibi
oldu.
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16 Nisan 2017 yılında yapılan
Referandumundan sonra
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın tekrar AK Parti’ye
üye olması noktasında bir engel
kalmamıştı. Partinin MKYK Toplantısı
sonrasında da Cumhurbaşkanı
Erdoğan AK Parti’ye davet edilmişti.
Bu davete duyarsız kalmayan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan kurucusu olduğu AK Parti’ye
düzenlenen törenle katıldı.

ERDOĞAN YUVAYA DÖNDÜ
BAŞKAN AYDIN;
“ONUNLA YOL ARKADAŞLIĞI YAPMAK BÜYÜK ONURDUR”
Bu tarihî anı televizyon izlemek için
televizyon karşısına geçen Belediye
Başkanı Sami Aydın heyecan ve sevinçle
o anlara izledi.. Aydın; “Öncelikle hayırlı
olsun, çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız
ile 2001 yılında başlayan bir süreç var
kurucu genel başkanımız Anayasa gereği
2014 yılında Cumhurbaşkanı olmasıyla
birlikte resmî olarak genel başkanlıktan
ayrılmak durumunda kalmıştı.
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AK Parti’de Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi,
özlem bugün tekrar parti üyesi olmasıyla birlikte
sonlanmış oldu. 21 Mayıs’ta olağanüstü kongre
ile tekrar genel başkan olarak partimizde
görevini sürdürecek. Resmî olarak ayrılmıştı
ama gönüllerimiz birlikteydi. Resmî ayrılığın son
bulduğu bugünün ülkemiz için yeni bir milat
olmasını diliyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini
kullanırken “Onunla çalışmak onurdur” dedi.

Başkan Aydın, “Cumhurbaşkanımızın liderlik vasfı
AK Partinin kuruluşundan itibaren yüklendiği
sorumluluk onunla çalışan her bir arkadaşımızın
şahit olduğu durumlardır. Onunla yol arkadaşlığı
yapmak en büyük onurdur. Elbette ki bugünkü
genel başkanımızda önceki genel başkanımızda
hizmette bulundu onlara da teşekkür ediyorum.
Elbette ki sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmak
ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk… Bu süreç
bütün teşkilatlarımıza yeni bir heyecan ve ivme
getirecektir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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SİVAS’TA YAŞADI,

ALMANYA’DA ANLATTI...
BAŞKAN SAMİ AYDIN
15 TEMMUZ SÜRECİNİ ANLATMAK İÇİN ALMANYA’YA DAVET EDİLDİ

AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilen Sivas Belediye Başkanı
Sami Aydın, Almanya’da yaşayan gurbetçilerimize 15 Temmuz Destanı ve
FETÖ’nün hain yüzünü anlattı.
Tüm Türkiye’de her düşünce ve
görüşten vatandaşların birlik ve
beraberlik ruhuyla püskürttüğü
kanlı darbe kalkışmasının
ardından, yaklaşık bir ay
boyunca Kent Meydanı’nda Millî
İrade Nöbeti tutan Sivaslılar,
tüm dünyaya ve hain odaklara
bir kez daha Türk Milleti’nin
bükülmez bileğinin gücünü
gösterdi.

Kalkışmanın olduğu 15 Temmuz
gecesinden itibaren devletinin
ve milletinin yanında yer alan
Belediye Başkanı Sami Aydın
ise, gece-gündüz meydanları
dolduran Sivaslılar ile birlikte
kol kola nöbet tuttu, sergilediği
dik duruşuyla örnek oldu.
Başkan Aydın’ın bu duruşu
her kesim tarafından takdirle
karşılanırken, AK Parti

Genel Merkezi de Aydın’a
çok önemli bir görev verdi.
Almanya’da yaşayan gurbetçi
vatandaşlarımıza 15 Temmuz
Destanı başta olmak üzere,
FETÖ’nün kirli yüzü ve hain
emelleri gün yüzüne çıkarılarak,
Müslüman ve mazlum
coğrafyanın lideri Türkiye’nin
üstlenmiş olduğu bu kutlu
misyon anlatılacaktı.
Vakit kaybetmeden yola
çıkan Başkan Aydın Sivas’tan
uçakla İstanbul’a, oradan da
Almanya’nın Stuttgart şehrine
uçtu. Burada gurbetçilerle
bir araya gelen Başkan Aydın,
Avrupalı Türk Demokratlar
Birliği’nin Friedrichshafen’deki
şube açılışı ve ardından
düzenlenen konferansa katıldı.
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FETÖ’nün 15 Temmuz’daki
kanlı darbe girişiminin nasıl
püskürtüldüğü hakkında
gurbetçi vatandaşlarımıza bilgi
veren Başkan Aydın, çoktan
unutulduğu sanılan Çanakkale
ruhunun 15 Temmuz gecesi
tekrar harekete geçerek,
Türk Milleti’nin tanka, topa,
helikopterlere ve yağmur gibi
yağan kurşunlara, yüreğindeki
imanla göğüs gerdiğini anlattı.
Dış odakların kuklası olan
FETÖ yapılanmasının 40 yıldır
sinsi bir şekilde devletin
tüm kurumlarına sızdığına
dikkat çeken Başkan Aydın,
insanlarımızın manevi
duygularını sömüren bu hain
örgüte karşı devletin kararlılıkla
mücadele ettiğine vurgu
yaparak, Türkiye’nin artık 15
Temmuz’dan daha güçlü bir
Türkiye olduğunu söyledi.

ve ardından gelen günümüzdeki
üçüncü neslin de hem siyasette
hem ticarette hem de sosyal
hayatta çok güçlü olduklarını
kaydetti.
Kendilerini her alanda
yetiştirerek ülkenin geleceği
hakkında söz sahibi olan
Türklerin, Almanya başta
olmak üzere bulundukları
Avrupa ülkelerinde rahatsızlıkla
karşılandıklarını söyleyen
Başkan Aydın, “Artık Türklerin
önceki parçalı yapıları yerini
birlik ve beraberliğe bırakıyor.
Yetişen yeni neslin her alanda
güçlü olmaları ve Avrupa’ya
yön vermeleri bu ülkeleri
rahatsız ediyor. Bu yüzden

ülkemizi yanlış tanıtmaya,
Türklerin birlikteliğini bozmaya
çalışıyorlar. Devletimiz de
bu algıyı yıkmak ve oradaki
hemşerilerimize gelişmeleri
doğru yönde aktarmak için
birçok program düzenliyor.”
ifadelerini kullandı.
Başkan Aydın ayrıca, savunma
sanayisini geliştirmiş, üreten,
ekonomik olarak kalkınmış
ve tamamen dışa bağımlığını
ortadan kaldıran güçlü bir
Türkiye olma yönünde emin
adımlarla ilerleyebilmek için,
başkanlık sisteminin ve yeni
anayasanın bir gereklilik
olduğuna değindi.

Almanya’ya giden ilk neslin dil
bilmediği için çok zorluklar
çektiğini ifade eden Başkan
Aydın, daha sonra yetişen
ikinci neslin ticarette ve diğer
alanlarda söz sahibi olduğunu
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ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ DEĞİL!
BAŞKAN AYDIN VE EŞİ YURDAGÜL AYDIN İSTANBUL’DA
“ŞEHİTLER TEPESİ”Nİ VE GAZİLERİMİZİ ZİYARET ETTİ
Sivas Belediye Başkanı
Sami Aydın eşi Yurdagül
Aydın ile birlikte ilk
olarak geçtiğimiz
yılda İstanbul’da Çevik
Kuvvet Polislerimize
yönelik terör eyleminin
gerçekleştirildiği Beşiktaş
stadyumundaki “Şehitler
Tepesi”ni ardından da
yaralı gazilerimizin
tedavi gördüğü Şişli
Etfal Hastanesi’ndeki
polislerimizi ziyaret
ederek acil şifalar diledi.
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da maç
çıkışında polislerimize karşı
gerçekleşen canlı bomba
eyleminde 44 polisimiz şehit
olmuş, 149 vatandaşımız da
yaralanmıştı ve hain olayın
olduğu yerin adı “Beleş Tepe”
iken şehitlerimizden dolayı
tepenin adı “Şehitler Tepesi”
olmuştu. Günlerdir binlerce
insanın ziyaret ederek dua ettiği
“Şehitler Tepesi”ni Belediye
Başkanı Sami Aydın da ziyaret
ederek dua etti ve oradaki
vatandaş ve polislerimizle
sohbet etme imkânı buldu.
Hain terör örgütünün eylemi
gerçekleştirdiği İstanbul’da
Şişli Etfal Hastanesi’ndeki
gazilerimizi ziyaret eden Sami
Aydın’a geçtiğimiz dönemlerde
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
olan ve şu anda Şişli Etfal
Araştırma Hastanesi’nde görev
yapan Prof. Dr. İlyas Dökmetaş
da eşlik etti.
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Vatanı, milleti ve bayrağı
için gazi olan polislerimize
müteşekkir olduğunu belirten
Başkan Aydın, onlara vatanın
bölünmez bütünlüğü için
canları pahasına bu kutsal
görevi yaptıklarından dolayı
teşekkür ederken sağlıklarına
kavuştuklarında da aileleriyle
birlikte Sivas’a tatile davet etti.
Daha sonra Beşiktaş
Stadyumu’nun yanındaki
Şehitler Tepe’sini de ziyaret
eden Başkan Aydın; “Yıllar önce
Şairin dediği gibi “Şehitler
Tepesi Boş Değil” sözleri bugün
ülkemizin kaderine işlenmiş
ve gerçek olmuştur. Gördük

ki; gerçekten de Şehitler
Tepesi boş değilmiş. Hain ve
alçaklar bilsin ki; bu vatanın
gerçek evlatları şehit olurlar,
gazi olurlar ama asla vatansız
olmazlar.” dedi.
Aydın, Hain terör örgütünün
dağlarda ve arazide Türk
askerimiz ve polisimizle
mücadele edemediklerini o
yüzden de artık pusu ve canlı
bombalar kurguladıklarını
bu saldırıların ve planların
da onlara yetmeyeceğini;
birliğimizi ve bütünlüğümüzü
bozamayacaklarını bunu
başaramayacaklarını söyleyerek,
“Bu milletin evlatları terörü
bitirecektir” ifadelerini kullandı.

AYDIN AİLESİ
İSTANBUL’DA 15 TEMMUZ’DA ŞEHİT OLAN
SİVASLI KAHRAMANLARIMIZIN AİLELERİNİ
ZİYARET ETTİ
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında cuntacılara karşı direnirken şehadet
şerbetini içen gazi olan birçok Sivaslı hemşerimiz vardı. Onlardan biri de o
zamanki adı Boğaziçi köprüsünde şehit düşen Sivaslı Muhammed Kerim Yıldız’dı.
7.si düzenlenen Sivas Günleri
kapsamında İstanbul’da bulunan
Başkan Aydın, eşi Yurdagül
Aydın ile birlikte 15 Temmuz
gecesinde Boğaziçi Köprüsü’nde
cuntacı teröristler tarafından
şehit edilen Sivaslı Muhammed
Kerim Yıldız’ın İstanbul’daki evini
ziyaret ederek, şehidin ailesine
başsağılı dilekleriyle birlikte tüm
Sivaslıların selamlarını iletti.

Oğlunun hiç bir kötü alışkanlığı
olmadığını ifade eden şehidin
annesi ise en son paylaşımında
“Memleketin evlatları vatanına

sahip çıkıyor” yazdığını
dile getirerek, oğlunun 15
Temmuz gecesi nasıl şehitlik
mertebesine eriştiğini anlattı.

Ziyarette okunan aşr-ı şerifin
ardından konuşan Başkan Aydın,
“Öyle bir evlat yetiştirmişsiniz
ki, bu sizler için bir gurur
vesilesi. Bir gün elbet herkes
ölecek, ancak şerefli ve onurlu
bir şekilde, arkanızda bir iz
bırakarak ahirete göçmek çok
farklı. Mekânı Cennet olsun.”
diye konuştu.
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15 TEMMUZ

ŞEHİTLERİMİZE SAYGI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELEDİYEMİZ
TARAFINDAN AY YILDIZLI TABLOLARA NAKŞEDİLDİ.

15 Temmuz Şehitleri’nin isimleri
ve şehirleri bakır tablolarda
yaşatılacak ve hazırlanan
tablolar Türkiye’nin 81 ilinde
sergilenecek.
15 Temmuz’da ülkeyi yıkma
girişimine karşı canlarını veren
kahramanları Sivas Belediyesi
unutmadı. Belediye Başkanı
Sami Aydın tarafından verilen
talimat doğrultusunda o
hain gecede hayatını veren
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Bir kahramanlık
destanı olan 15
Temmuz Türkiye’mizin
bir dönüm noktası
bir milletin yeniden
ayağa kalkış tarihi
olarak anılıyor.
Sivas Belediyesi’
de bu anlamada
15 Temmuz
kahramanlarımız
olan şehitlerimizin
isimlerini bakıra
işleyerek Türkiye’de
bir ilke imza attı.

kahramanlar için bakır rölyeften
isimleri ve illeri yazılı olan Türk
Bayrağı hazırlandı.

diğer şehirlerde sergilenmesinin
ardından tablolar şehit
ailelerine hediye edilecek.

İhramcızade Sanat Kültür
Merkezi’nde kurulan 10
kişilik bayrak timi tarafından
hain gecede şehit olan 250
kahramanımızın isimleri ve
illerinden oluşan ay yıldızlı bakır
rölyeflere nakşedildi. Hazırlık
aşaması aylar süren bu çalışma
ilk olarak Sivas’ta daha sonra

Çalışmayı gerçekleştiren bayrak
timinde; Yabancı öğrencilerden
ev hanımlarına emekli polis
memurundan, öğrencisine,
öğretmenine kadar toplumun
her kesiminden kursiyer
bulunuyor.

KAHRAMAN ŞEHİDİMİZİN BABASINI

SİVAS’TA AĞIRLADIK
kahraman kendisinin ismini
yaşatmalıyız aynı zamanda
Sivaslıların minnettarlığını da
anlatan bir yapı oluşturmak
istiyoruz.” dedi.

15 Temmuz hain darbe
girişiminde büyük bir
kahramanlık örneği gösteren
ve darbecilere ilk kurşunu sıkan
Ömer Halisdemir’in Niğde’deki
şehitliğini ziyaret eden Başkan
Aydın dua etmiş, babası Hasan
Hüseyin Halisdemir’in de elini
öperek hayır dualarını almıştı.

Burada bir süre sohbet eden
Halisdemir ve Başkan Aydın, 15
Temmuz ve sonrası hakkında
görüş alışverişinde bulundu.
Sivaslılar adına Niğde de Ömer
Halisdemir’in adının yaşatılacağı
müze veya park yaptırmak
istediğini belirten Başkan Aydın,
“Ömer Halisdemir büyük bir

Başkan Aydın kahraman
şehidimizin babasına
belediyemiz İhramcızade Kültür
ve Sanat Merkezinde 250
şehidimizin isminin yazıldığı
ayyıldızlı “Ömer Halis Demir”e
ait olan bakır tabloyu kendisine
takdim etti.
Halisdemir’in babası Hasan
Hüseyin Halisdemir de hediye
edilen tablo ve Başkan’ın köye
kazandıracağı proje karşısında
da duygulanarak böyle bir
düşünce ve çalışma için
teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın
ve Hasan Hüseyin Halisdemir
15 Temmuz Milli İrade ve
Demokrasi Derneği tarafından
düzenlenen program
çerçevesinde Sivas’ta da
buluştu.
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BAŞBAKAN YILDIRIM;

YİĞİDOLARA EN GÜZEL
HİZMETLER YAKIŞIR
Şehrimize gerek Sivas Belediyesi, gerekse merkezi hükümet tarafından yapılan
662 milyon TL bedelli 92 projenin toplu açılış ve temel atma töreni Başbakan
Binali Yıldırım’ın katılımıyla tarihi kent Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Törene Başbakan Binali Yıldırım
ve eşi Semiha Yıldırım’ın yanı sıra;
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet
Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Vali Davut Gül, Milletvekilleri ve
Belediye Başkanı Sami Aydın ile
birlikte binlerce Sivaslı katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan tören
Belediye Başkanı Sami Aydın’ın
konuşmasıyla devam etti.
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inşallah. 58 köyümüze spor
toto ve il özel idare imkânlarıyla
halı saha yapılacak. Yine 418
kilometre birinci kat asfalt tarım
bakanlığımız tarafından 310
genç çiftçimize de 30 bin TL
hibe verilecek.” diye konuştu.
Başkan Aydın konuşmasında;
“Şehrimize bu eserleri
kazandıran, başta
hükümetimize, ilgili
bakanlıklarımıza, elbette ki
Sivas’ımızın gururu, onuru, çok
değerli Milli Eğitim Bakanımıza,
milletvekillerimize ve bu
projede emeği olan herkese
sizler adına şükranlarımı
sunuyorum. Bugün Sivas’ımızı
şereflendiren çok değerli
Başbakanımıza, kıymetli
eşlerine ve çok değerli 11.
Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül’e, diğer misafirlerimize,
saygılarımı hürmetlerimi sizler
adına sunuyor, bu eserlerin
Sivas’ımıza hayırlı olmasını
diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan Vali
Davut Gül, “Bugün eğitim,
spor, kırsal altyapı, tarımsal
sulama, ulaştırma, belediye
hizmetleri başta olmak üzere
92 projenin temelini atıp
bitenlerin açılışını yapacağız.
Projeler içerisinde olan 433
derslikli 27 okul, 4 spor salonu
ile tekli eğitime bir adım daha
yaklaşmış olacağız. KÖYDES
başta olmak üzere Sivas’ımıza
sağladığınız imkânlarla 400
köyümüze 1 milyon 600 bin
metrekare parke taşı tahsis edip
köy içi düzenlemesi yapacağız

Sivas’ın tarihindeki en büyük
yatırım paketi. Hayırlı uğurlu
olsun. Bu miktarın 140 milyona
yakını eğitim hizmetleri için
yapılmıştır. Projeler hayırlı olsun.
Projelere verdiği destekten
dolayı Başbakanımız Binali
Yıldırım’a teşekkür ediyorum.”
ifadelerini kullandı.

“SİVAS HER DÖNEM
ÖNEMLİ BİR MERKEZ
OLDU”

“SİVAS’IN PLAKASI KADAR
BARAJ VE GÖLET YAPMAK
BİZİM DE BOYNUMUZUN
BORCUDUR”
Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu ise, “28 dev baraj
ve göleti Sivas’a kazandırdık.
Ayrıca 23 tane de baraj ve
gölet inşaatı devam ediyor,
inşallah önümüzdeki yılsonunda
bitecek. Dolayısıyla Sivas
tam 51 tane baraj ve göletle
Türkiye’de en çok baraj, gölet
ve sulama tesisine sahip olan
bir il unvanına sahip olacak
ama bugün bir milletvekilim
dedi ki ‘Bu 51’i ne olur Sivas’ın
plakasına yükselt’ dedi. Ben
de ‘hay hay’ dedim. Sivas’ın
plakası kadar baraj ve gölet
yapmak bizim de boynumuzun
borcudur.” dedi.

Törende bakanların
ardından sahneye çıkan 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül kısa bir konuşma yaptı.
Gül konuşmasında, “Siz de
hatırlayacaksınız en son
Cumhurbaşkanı olarak Sivas’a
geldiğimden bu yana epey
bir vakit geçti. Sami beyin
mutluluğuna ortak olmak
için buradayım. Bu vesileyle
hükümetimizin bu güzel
hizmetlerine bir kere daha
şahit olduk ve sizinle buluşma
fırsatı bulduk. Sizleri Yaradan’ın
selamı ile selamlıyorum. Sivas
her dönem önemli bir merkez
oldu. Büyük Türk devleti
Selçuklular döneminde nasıl bir
merkez olduğunun şahidi bu
bu kubbeler ve bu medreseler”
dedi.

Törende 53 projenin yapım
işinin, 30 projenin de açılışının
gerçekleştirildiğini belirten
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
da, “Projelerin toplam maliyeti
660 milyon liranın üzerinde.
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BAŞBAKAN’DAN İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE ŞEHİR PARKI MÜJDESİ
Gül’ün ardından konuşan
Başbakan Yıldırım, 19 Mart’taki
ziyareti sırasında Sivaslılara bazı
sözler verdiğini hatırlatarak
şöyle devam etti:
“Dedik ki yeni stadyum
yapıldı, çok güzel olmuş.
Gelirken de gördüm. Bu arada
Yiğidolar, Süper Lig’e çıktı,
tebrik ediyorum, başarılarının
devamını diliyorum. Dedik ki:
‘Eski stadyumun yerini binalarla
doldurmayacağız, Sivas’a yeşil
bir şehir parkı yapacağız.’
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Sözümüzü tuttuk mu? Sivasımız,
üniversiteye bir fakülte sözü
verdik, iki fakülte kurulma kararı
verdik. Hayırlı, uğurlu olsun.
‘İkinci bir üniversite yapacağız.’
demiştik. Sizin milletvekiliniz,
sizin evladınız, İsmet Yılmaz,
Milli Eğitim Bakanımız, bu
konuda çalışmaları başlattı.
Meclis’in ilgili komisyonuna bu
konuyu getirdi. Bununla ilgili
inşallah önümüzdeki dönemde
ikinci üniversiteyi de Sivas’a
kuruyoruz.”

“YİĞİDOLARA EN GÜZEL
HİZMETLER YAKIŞIR”
Daha önce de Kızılırmak
Projesi’ni paylaştıklarını,
belediyenin projenin ihalesini
yaptığını ve çalışmaların devam
ettiğini bilgisini veren Yıldırım,
kente ikinci organize sanayi
bölgesi kurma sözü verdiklerini
hatırlattı.
Bunun için hemen harekete
geçtiklerini ve kamulaştırma
işlemine başladıklarını dile
getiren Yıldırım, “En son olarak
2019’u sayın, 2019’da yüksek
hızlı tren Sivas’a geliyor. Hızlı
tren geldiği zaman buradan
Ankara’ya 2 saatte gideceksiniz.
İstanbul’a devam etmek
istiyorsanız, 5 saatte ver elini
İstanbul. Nereden nereye
geldik? Bu proje, Sivas’ı çevre
illere, Ankara’ya, İstanbul’a ve
Avrupa’ya bağlayacak. Sivas
için en güzel neyse onu biz
gerçekleştiririz. Biliyoruz ki
Sivas’a her şeyin en güzeli,
Yiğidolara en güzel hizmetler
yakışır.” ifadelerini kullandı.

atma töreni kesilen kurdele ile
gerçekleştirildi.

Başbakan Yıldırım konuşmasının
ardından Belediye şirketi
ÖZBELSAN AŞ tarafından
yapılan 528 Konutlu Megakent
projesinde temsili olarak iki
kişiye anahtar teslimini yaptı.
Ardından protokol tarafından
662 milyon TL bedelli 92
projenin toplu açılış ve temel

Belediyemiz tarafından açılışı
yapılan ve temeli atılan
tesisler;
528 Konut Megakent, 58
Konutlu Akademisyen Villaları,
Özgecan Hanımlar Yaşam
Merkezi, Yukarı Tekke Camii,
Sıcak Çermik Aquapark Yaşam
ve Spor Merkezi, Akaryakıt
istasyonu, Soğuk Çermik Sosyal
Tesisleri, Yukarı Tekke Kavşak ve
Altgeçidi, Karşıyaka Mesire Alanı
ve Çok Amaçlı Sosyal Tesisleri,
Karşıyaka Köprüsü, Gazi Lisesi

Kavşak ve Altgeçidi, Bağdat Cad.
Eğri Köprü ve Bağlantı Yolları,
RTE Köprülü Kavşak ve Bağlantı
Yolları, Paşabahçe 5.Etap
ve Bisiklet Dağıtımı, Makine
İkmal Tesisleri, Halk Otobüsleri
Değişim ve Toplu Taşıma
Merkezi, Çöp Sahası Ön İşlem
Ayrıştırma Tesisleri, Hayvan
Barınağı ve Çok Amaçlı Tesisleri,
15 Temmuz Şehitler Meydanı
ve Çok Katlı Otopark, Rent A
Car Toplanma Merkezi, Mimar
Sinan Hanımlar Yaşam Merkezi,
Cuma Pazarı Projesi, Hikmet Işık
Caddesi ve Paşa Camii Meydan
Düzenlemesi.
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DEVLET VE MİLLET
AYDIN VE KARACA AİLESİNİN

DÜĞÜNDE BULUŞTU
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın oğlu Burak Aydın ve iş adamı Ünal Karaca’nın
kızı Kübra Karaca, devlet erkânı ve halkımızın katıldığı törenle dünya evine girdi.
Burak ve Kübra çiftinin
düğün merasimine, başta
Başbakan Binali Yıldırım ve 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
olmak üzere, Millî Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, Sivas Valisi Davut
Gül, AK Parti Genel Başkan
yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK
Parti Milletvekilleri, çok sayıda
bürokrat ve iş adamının yanı
sıra Aydın ve Karaca ailelerinin
yakınları katıldı.
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Başbakan Binali Yıldırım ve 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
de şahitlik ettiği merasimde
nikâhı damadın babası Belediye
Başkanı Sami Aydın kıydı.
Belediye Başkanı Sami
Aydın, “Başbakanımız ve
Cumhurbaşkanımıza teşekkür
ediyorum. Karaca ve Aydın
ailelerini bizleri yalnız
bırakmadınız. Çok sayıda nikâh
kıydım ama bu nikâh benim
için farklı. Rabbim her bir evladı
bu ülke için hayırlı birer evlat
olarak yetiştirmeyi nasip etsin.”
ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım ayrıca,
“Cumhurbaşkanımızın gittiği
nikâhlarda nasihatleri var. Bir
olur garip olur, iki olur rakip
olur, 3 olur denge olur, 4 olur
bereket olur, gerisi Allah kerim.”
dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ise, “Güzel bir aile, örnek
bir çift olun. Sıratı müstakim
üzerine yetiştirildiniz, sizde
aynı şekilde çocuklarınızı
yetiştireceksiniz.” diyerek, nikâh
cüzdanını gelin hanıma takdim
etti.

Başbakan Binali Yıldırım ise
“Evlilik uzun ince bir yol…
Bu yolda zor zamanlarınızda
olacak, zorlukları birlikte aşıp
mutlulukları artıracaksınız.
Biz evlatlarımızın tahtını
yaparız da, bahtını yapamayız.
Gençlerimizin bahtı açık olsun.”
diyerek, Burak Aydın’a “İtaat et,
rahat et” nasihatinde bulundu.
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SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN

BAŞKANIMIZIN HİZMETLERİNİ

ANLATMAKLA BİTİREMEYİZ
24, 25 ve 26 dönem Ak Parti Milletvekili olarak Sivas’ı başkent Ankara’da
en iyi şekilde temsil eden ve şehrimize kazandırılan birçok hizmette büyük
emeği olan Hilmi Bilgin, meclisteki yasama faaliyetleri dışında bulduğu her
fırsatta soluğu memleketinde alıyor.
Merkezde mahalleleri, ilçelerde
ise köyleri karış karış gezerek
vatandaşlarla bir araya gelen
Bilgin, onların dertlerini dinliyor,
sorunlarını tek tek not ediyor ve
Ak Parti hükümetlerinin yapmış
olduğu hizmetleri anlatarak
kamuoyunda bazı kesimler
tarafından oluşturulmaya
çalışılan yanlış algıların önüne
geçiyor.
Sivas Belediyesi’nin yapmış
olduğu hizmetleri de
yakından takip ederek
birçok projede büyük destek
sağlayan Bilgin, Başkan
Sami Aydın’ın çalışmalarını
takdirle karşılıyor. Bulduğu
her fırsatta vatandaşlarla bir
araya gelen Bilgin, düzenlenen
toplantılarda Başkan Aydın ve
başarılı hizmetlerinden övgüyle
bahsediyor.
Başkan Sami Aydın’ın Sivas’a
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birçok önemli hizmeti
kazandırdığını ancak dikkat
çekilmesi gereken bazı hususlar
olduğunu kaydeden Bilgin;
“Başkanımızdan önce sık sık
sular kesilirdi. O dönemde
tankerler mahalle arasında
insanlara su dağıtırdı. Sabahın
erken saatlerinde herkes
koşa koşa tankerlerden su
almaya giderdi. Meydanda
hava kirliliğini ölçen cihazlar
vardı. Özellikle kışın akşam
saatlerinde hava o kadar kirli
olurdu ki, İstasyon Caddesi’nde
birbirimizi görmezdik. Park
yoktu, yeşil alan miktarı çok
azdı. Ancak bugün Rabbime
şükürler olsun, ak kadrolar
hizmet ettikleri bölgelerde
sessiz bir devrim yaşattılar. Sular
artık kesilmiyor, musluklardan
tatlı su akıyor. Doğal gaza
kavuşan şehrimizde hava kirliliği
tamamen ortadan kalktı. Park,
bahçe ve yeşil alan konusunda

şehrimiz, tüm Türkiye’ye örnek
olacak güzelliklere sahip. Bu
noktada Belediye Başkanımızın
şahsında tüm ekibine teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu.
“Memleket baba gibidir
ve babaya hizmet etmek
dinimizin emridir. Biz siyaseti
bu amaçla yapıyoruz.” diyen
Bilgin, “Milletin hayır duasını
alabiliyorsak, kubbede hoş bir
sada bırakabiliyorsak bizim en
büyük kazancımız budur. Sivas
için, Türkiye için çalışmaya,
üretmeye, daha güzele
ulaşmaya gayret ediyoruz.
Başkanımızın yaptığı hizmetleri
saatlerce anlatsak bitiremeyiz.
Birileri bizim yaptığımız
hizmetleri farklı taraflara
çekebilirler, ancak milletimiz
biri takdir ediyor. Bu noktada
milletimize teşekkür ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.

SİVAS MİLLETVEKİLİ SELİM DURSUN;

BAŞKANIMIZ ÇALIŞIYOR,

SİVAS’IMIZIN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Ak Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki
yoğun yasama faaliyetlerinin ötesinde şehrimize kazandırılması planlanan
projelere verdiği destekle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Bulduğu her fırsatta seçim
bölgesi olan memleketi
Sivas’a gelen Dursun, sık
sık vatandaşlarla bir araya
gelerek şehrimizde yapılan her
çalışmayı yerinde inceliyor. Sivas
Belediyesi’nin yapmış olduğu
hizmetlerle kentteki değişim
ve gelişimin gözler önünde
olduğunu kaydeden Dursun,
Başkan Sami Aydın’a teşekkür
ederek başarılı çalışmalarının
devamını diledi.

Sayın bakanımızın önderliğinde
vatandaşımızın verdiği desteğe
layık olmaya çalışıyoruz. Sivas’ta
altyapı, yol, kaldırım, tünel,
köprü, park-bahçe ve meydan
gibi sayamayacağımız farklı
alanda birçok yenilikçi projeler
hayata geçiyor. Başkanımız
Sami Aydın çalışıyor, Sivas’ımızın
çehresi değişiyor. Gözle görülür
bu değişimlerin ötesinde, sosyal

belediyecilik anlayışı da Sivas’ta
oldukça gelişmiş düzeyde.
Ben böylesine örnek projelere
imza atarak, “halka hizmet,
Hakk’a hizmettir” anlayışıyla
gecesini gündüzüne katan
Sami başkanımıza şükranlarımı
sunuyorum. Allah yar ve
yardımcısı olsun diyorum.”
ifadelerini kullandı.

“Belediyecilik hizmet gerektirir,
sosyal devlet anlayışında da
hizmet öne çıkar. Bu anlamda
Sultanşehir Sivas’ta birbirinden
güzel hizmetlere vesile olan
Belediye Başkanımız Sami
Aydın ve ekibine çok teşekkür
ediyorum.” diyen Milletvekili
Dursun, “Bizlere, ak kadrolara
verdiğiniz destekler her geçen
gün hizmetin önünü açıyor.
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İŞTE ANADOLU KADINI
EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ BOZDURUP HALEP’E YARDIM OLARAK
GÖNDERİLMESİNİ İSTEYEN KADINI TÜRKİYE KONUŞTU.
Sivillere yönelik kıyım
yapılan Halep’te
Müslümanlar
katledilirken
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları da buna
sessiz kalmayarak
mağdur halk için
ellerinden gelen
desteği vermeye
çalışıyorlar.
Çeşitli yardım dernekleri
aracılığıyla Halep’e yardım tırları
gönderilirken bir yandanda
açılan banka hesap numaraları
ile vatandaşlar maddi yardım da
bulunmak için ellerinden geleni
yapıyorlar.
Sivas’ta da iki çocuk annesi
Hüsne Bayır, Halep’te zulüm
gören Müslüman halk için
130 liraya bozdurduğu evlilik

yüzüğünün parasını Belediye
Başkanı Sami Aydın’a Halep’e
gönderilmesi için teslim etti.
Hüsne Bayır’ın bu duyarlı
davranışından çok etkilendiğini
söyleyen Başkan Aydın, “Biz
nasıl milletiz, nasıl insanlarız.
Gerçekten bu konuda tüylerim
diken diken oldu. Allah
razı olsun senden” diyerek,
bozdurduğu yüzük yerine Hüsne

Bayır’a yeni bir yüzük hediye
etmek istedi.
Başkan’a yapmış olduğu
tekliften dolayı teşekkür eden
Bayır, böyle bir teklifi kabul
etmeyeceğini söyledi.
Bozdurduğu yüzüğün karşılığı
olan 130 lirayı Özel Kalem
Müdürlüğü’ne makbuz
karşılığında teslim eden Hüsne
Bayır, “Biz evlerimizde rahat
yatıyoruz. Halep’teki çocuklar
‘açız’ diye ağlıyor. Buna
dayanamadım. Asgari ücretle
çalışan eşimden de müsaade
alarak yüzüğümü bozdurdum.”
dedi.
Türkiye’nin dört bir yanından
gelen yardım taleplerini de
kabul etmeyen aileyi bu
duruşlarından dolayı Belediye
Başkanı Sami Aydın ve eşi
Yurdagül Aydın’da evlerinde
ziyaret etmeyi de ihmal
etmediler.
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YARIM ASIRLIK
SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yarım asrı aşkın bir süredir çözüm bekleyen Yenişehir Fuar Alanı’nın imar
sorunu çözüldü. Alanda mülkiyet sahipleri tapularını almaya başladı.
Tapularını alan vatandaşlar Başkan Aydın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Sivas’ta çözüm bekleyen
konular bir bir çözüme
kavuşuyor. 50 yılı aşkın süredir
çözüme kavuşturulmaya
çalışılan ancak bir türlü
sonuç alınmayan Yenişehir
Fuar Alanı’ndaki imar sorunu
giderilerek sorun çözüme
kavuşturuldu. Tapularını alan
vatandaşlar da Başkan Aydın’ı
ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Başkan Aydın da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek “Orada yol projemiz
var. Belediye binamız bu alana
yapılacak, güzel bir park
yapılacak, çok değerli bir alan
olacak.

Arsa payınızda düşüş olabilir
ancak eskisinden çok daha
değerli arsalarınız olacak. Allah
gönül, huzur içerisinde evlerinizi
yapmayı ve oturmayı nasip
etsin.” dedi.

Yaşadıkları sevinç gözelerinden
okunan mülk sahipleri yarım
asrı geçkin süredir çözüm
beklediğimiz Yenişehir Fuar
Alanı’nda sorunlar çözüldü.
Alan imara açıldı, bizler de
tapularımızı aldık. Belediye
Başkanımıza şimdiye kadar
sıkıntılarımız anlatıyorduk,
bugün de teşekküre geldik.”
ifadesini kullandılar.
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SİVAS İÇİN

HER FIRSATTA İSTİŞARE

Bulduğu her fırsatta halkın tüm kesimleriyle bir araya gelmeye gayret gösteren
Belediye Başkanı Sami Aydın, şehrimizdeki sivil toplum örgütü temsilcileri ile
Kütük Ev’de düzenlenen istişare toplantısında buluştu.
Soru cevap şeklinde devam
eden toplantıda sivil toplum
kuruluşu temsilcileri şehrimize
yapılması planlanan projelerle
ilgili görüşlerini dile getirerek

Belediye tarafından geleneksel
olarak düzenlenen “Memleket
için, Sivil Toplum Kuruluşları
Buluşması” programına Başkan
Aydın’ın yanı sıra Belediye
Başkan Yardımcıları ve ilimizde
faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşu temsilcileri katıldı.
Oldukça yoğun bir katılımla
gerçekleştirilen toplantıda
Belediye hizmetlerini anlatan
Başkan Aydın, göreve geldikleri
zaman Sivas’taki en önemli
sorunun altyapı ve trafik sorunu
olduğunu ifade ederek bunları
çözmeye yönelik yapılan
çalışmaları sıraladı.
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Başkan Aydın’a yapılan
hizmetlerden ve kendileriyle
bir araya gelerek fikirlerini
dinlemesinden ötürü teşekkür
etti.

SİVAS’A YATIRIM ÇAĞRISI
RINI

DAMLA
A
İŞ
İ
K
A
’D
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U
B
İSTAN
BAŞKAN AYDIN
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İstanbul’da Sivaslı iş adamlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Sami Aydın,
Sivas’a yatırım yapılabilmesi için gerekli altyapının oluşturulduğunu ve iş
adamlarının Sivas’a yatırım yapmaları hâlinde tüm kolaylıkları sağlayacaklarının
garantisini verdi.
Fatih Belediyesi Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen
toplantıya Vali Davut Gül,
Belediye Başkanı Sami Aydın,
Sancaktepe Belediye Başkanı
İsmail Erdem ve iş adamları
katıldı.
Tüdemsaş ve Yıldız Dağı ile
ilgili konuların ele alındığı
programda, Başkan Aydın Sivaslı
olmanın bir ayrıcalık olduğunu
söyledi. Her insan doğduğu yeri

özlemle anarak oraya destek
olmak istediğini dile getiren
Aydın, “Ancak ticarette bir kural
vardır. Ticarette kazanacaksanız
yatırım yaparsınız. Yatırım gönül
işiyle yapılmaz, baba ocağına
gelin yatırım yapın demekle
olmaz. Kazanmayacaksa
yatırımcı nasıl yatırım yapsın?
Biz Sivas olarak yatırımın alt
yapısını oluşturmak zorundayız.”
dedi.

Aydın; İş adamları Sivas’a
yatırım yapacaklarını belirterek
Organize Sanayi Bölgesi’ne
yatırım amaçlı başvuru yaptılar
bütün iş adamlarımızın üstüne
düşeni yapmasını bekliyor
ve davet ediyoruz. Sivaslı
olmayan iş adamlarını da
Sivas’a getirerek turizme katkı
sunacaklarına inandıkları belirtti.
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BELEDİYE BAŞKANI

SINIF BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Halkın genci ve yaşlısıyla bir araya gelen ve istişareye büyük önem veren Belediye
Başkanı Sami Aydın, çocukları da unutmuyor, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi salonunda
ilköğretim ve liselerden olmak üzere yaklaşık 500 sınıf başkanıyla bir araya gelen Aydın
yaklaşık 3 saat onlarla sohbet etti, sorularına cevap verdi, hayat tecrübelerini paylaştı.
Programın açış konuşmasını yapan Millî Eğitim
Müdürü Mustafa Altınsoy, Başkan Aydın’ın
birikiminden ve tecrübelerin istifade etmenin çok
önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Altınsoy’un
konuşmasının ardından Başkan Sami Aydın’ın
çocukluk yılları ve eğitim sürecini anlatan video
gösterimi yapıldı.

Başkan Aydın ise konuşmasında kendi öğrencilik
yıllarından bahsederek, öğrencilere asla
kendilerini küçük görmemeleri uyarısında
bulundu. Her zaman yaptıkları işlerde en iyi olma
gayretinde bulunmalarını tavsiye eden Başkan
Aydın, “Burada hepiniz sınıf başkanlarısınız,
liderlik kabiliyeti olan insanlarsınız. Bugün sınıfını
yöneten gelecekte şehrini ve ülkesini de yönetir.
Hatta ve hatta dünyayı bile yönetir, kendinizi
asla küçük görmeyin. Yaptığınız her işte en
iyisini yapın. Farkınızı fark ettirin. Buna ailenizin,
ülkemizin ve insanlığın ihtiyacı var.” dedi.
15 Temmuz sürecinde Çanakkale ruhunun tekrar
canlandığını dile getiren Başkan Aydın, “Bu
ruhun korunması gerekiyor. Gerektiği zaman tüm
farklılıklarımızla kenetlenmesini bilmeliyiz. Birlik
ve beraberlik içerisinde ülkemizi tüm hainlere
karşı savunmalıyız.” şeklinde konuştu.
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Zaman zaman kendi hayatından ve
çocukluğundan da örnekler sunan Başkan Aydın,
gelecek nesillere daha güzel bir şehir sunmanın
gayretinde olduklarını ifade ederek çocuklar ve
gençler için hayata geçirilen hizmetleri sıraladı.
Çocuk oyun alanları, parklar, bisiklet yolları, kültür
merkezleri ve kurs faaliyetleri hakkında bilgiler
veren Başkan Aydın, “Çocuklar ve gençlerimiz için
ne yapsak azdır.” diye konuştu.

Programın sonraki bölümü soru cevap şeklinde
devam etti. Öğrenciler merak ettikleri konular ve
okullarındaki eksiklikleri anlatırken, Başkan Aydın’ı
okullarında görmek istediklerini söylediler.
Karşılıklı sohbet havasında geçen program
sonunda öğrenciler Başkan Aydın ile hatıra
fotoğrafı çektirmek için âdeta birbirleriyle yarıştı.
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MUHTARLARIMIZLA 10. BULUŞMA

Sivas Belediyesi tarafından sık sık düzenlenen Geleneksel Muhtarlar
Toplantısı’nın onuncusu bu defa Sıcak Çermik’te gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Sami Aydın
muhtarlarımızı aileleriyle
birlikte kaplıcada misafir etti,
mahallelerimizin temsilcileri
hem aileleriyle 3 gün süren bir
tatil yaptı hem de toplantılara
katıldılar. Aydın, Muhtarlarla
bir araya gelerek Sivas’ta
yapılan çalışmalar hakkında
ayrıntılı bilgiler verdi. Toplantıya
Başkan Yardımcılarının yanı sıra
Belediye birim müdürleri de
katıldı.
defa görevimiz zamanı
içerisinde halkımızın seçtiği
Cumhurbaşkanını gördük,
ilk defa halkımızın kullanmış
olduğu sistem değişikliğinde
‘EVET’ referandumunu gördük.
İlk defa yolların genişlediğini,
hava yolların çoğaldığını,
denizden üsten ve alttan büyük
yolların geçtiğine şahit olduk.”
ifadesini kullandı.

“Bizler ve sizler ilklere şahit
olduk.” diyerek sözlerine
başlayan Muhtarlar Derneği
Başkanı Turan Koç, “İlk

Daha sonra söz alan Belediye
Başkanı Sami Aydın, “Biz sizlerle
beraber bu şehre hizmet etmek
üzere yola çıkan insanlarız.
Sizler kendi mahallenizdeki
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insanlara karşı sorumlusunuz,
biz ise bu şehirdeki bütün
mahallelere karşı sorumluyuz
farkımız bu. O yüzden biz
her zaman hangi mahallede
ne gibi sorunlar var bunları
elbette sizler kadar ayrıntılı
bilemeyebiliriz. Sizler birebir
vatandaşın içinde yaşayan
bireyler olarak sorunları
vatandaştan ilk alan kişilersiniz.
Birçoğunuz bu almış olduğunuz
sorunları bizlere ileterek belki
bizimde farkında olmadığımız
bazı problemlerin çözümüne
kavuşma noktasında gerçekten
büyük bir etken.” dedi.

Sivas’ta Belediye tarafından ilk
döneminde yapılan çalışmalar
başta olmak üzere son 3 yılda
yapılan çalışmaları anlatan
Başkan Aydın, “Paşabahçe
Mesire Alanı, Karşıyaka
Çamlık Mesire Alanı, Osman
Seçilmiş Mesire Alanı, bölge
parkları, yeni açılan bulvarlar
alt ve üstyapısı tamamlanan
caddeler, Kuzey Ulaşım Aksı,

altyapı da yapılan yağmursuyu
boru değişimi, içme suyu
boru değişimi, kanalizasyon
çalışmaları, düzenli çöp
depolama alanı, çöpten elektrik
üretim tesisi, Kızılırmak Projesi,
Mevlâna Tüneli, Karşıyaka
Spor Kompleksi, Karşıyaka
Köprüsü, yeni yapılacak olan
akıllı bank uygulamaları, Kitap
Otağı, Sıcak Çermik Aqua Park,

Kentsel Dönüşüm Projeleri, yeni
belediye hizmet binası, imar
uygulamaları, vefa konutları,
su ödeme noktaları, mezarlık
dönüşümü, yeni yapılacak olan
ikram çeşmeleri, şadırvanlı
mescitler gibi çok sayıda
Belediye hizmeti konusunda
muhtarlara bilgi verdi.
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TARİH ŞEHRİNDE TARİHİMİZLE BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK

TARİHÇİ TALHA UĞURLUEL

SİVAS’TA HEM SİVAS’I
HEM DE ÇANAKKALE’Yİ ANLATTI

Üç medeniyetin
buluştuğu Sivasımızda
tarihimize de sahip
çıkıyoruz. Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 102.
yılında tarihçi yazar Talha
Uğurluel’i Sivas halkıyla
buluşturduk. Salona
sığmayan Sivaslılar
sahneye oturmak
zorunda kaldı, Uğurluel
Sivas halkına hem Sivas’ı
hem de Çanakkale’nin
gün yüzüne çıkmayan
gerçeklerini anlattı.
Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi
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Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
programa Vali Davut Gül ve eşi
Gülden Gül, Belediye Başkanı
Sami Aydın ve eşi Yurdagül
Aydın ile diğer il protokolü ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Program Ulu Cami Müezzini
Ender Acar tarafından okunan
sala ile başladı. Daha sonra
tarihçi yazar Talha Uğurluel
tarafından Çanakkale Savaşları
öncesinde yaşananlar
dinleyicilere anlatıldı.

600 kişilik salondaki programa
1000’den fazla kişi katılınca
dinleyiciler sahneye oturmak
zorunda kaldı. Büyük bir
izdiham yaşanan programda,
1915’te Çanakkale Savaşları’nda
yaşananlar tarihçi yazar
Uğurluel tarafından dinleyiciye
aktarıldı.
Uğurluel, “Çanakkale
savaşlarının çok uzun sürme
sebebi dost olarak görünen
Almanların bu alanda savaşın
bitmemesi için ellerinden

geleni yaptıklarını belirterek
aynı Alman zihniyetinin bugün
Türkiye Cumhuriyetine karşı
takındığı tavır farklı değil.”
diyerek Alman zihniyetinin de
değişmediğine vurgu yaptı.
İki saat süren programın
ardından katılımcılar hep bir
ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.
Programın sonunda ise, Vali
Davut Gül ve Belediye Başkanı
Sami Aydın tarafından Uğurluel
ve Ender Acar’a çeşitli hediyeler
takdim edildi.
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10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ’NDE

GAZETECİLER;
YILDIZ DAĞI’NDA TATİL YAPTI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Belediye Başkanı Sami Aydın emekçi
gazetecileri yine unutmadı. Her yıl gazeteciler gününü çeşitli etkinliklerle
kutlayan Başkan Aydın öncülüğündeki Sivas Belediyesi bu yıl da gazetecileri
Sivas’ın parlayan yıldızı Yıldız Dağı’nda aileleri ile birlikte misafir etti.
Belediye Başkanı Sami Aydın ve
Eşi Yurdagül aydın’ında katıldığı
etkinlikler çerçevesinde
gazetecilerle birlikte kayak
yapan Başkan Aydın akşamda
gazetecilerle sohbet etti.

Gazeteciler gününün hafta içine
gelmesi sebebiyle 5-8 Ocak
tarihleri arasında hafta sonu
tatilini yıldız dağında geçiren
gazeteciler ve aileleri burada
Kış sporları merkezinin buz
pateni ve kayak merkezinden
faydalandı. Gönüllerince
eğlenen basın mensupları
ilk olarak buz paten pistinde
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görülmeye değer bir eğlence
yaşadı.
Tatilin ikinci gününde de
çeşitli sosyal etkinliklerde
bulunan basın mensupları ve
aileleri hafta sonunda kayak
merkezinde kayak yapma fırsatı
buldu.

Başkan Aydın, basının önemine
değinerek, “Doğru, tarafsız,
objektif olduğunuz için
şehrimiz adına sizlere teşekkür
ediyorum” dedi.
Başkan Aydın, “Basınımız
şehrimizin en önemli
kurumlarından bir tanesi.
Hafta sonu, bayram, gece ve
gündüz demeden şehrimizin
tanıtımı için emek veriyorsunuz.
Şehrimiz adına sizlere teşekkür
ediyorum” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü vesilesi ile basın
mensupları ile bir araya
geldiklerini kaydeden Belediye
Başkanı Sami Aydın, “Şehrin
her problemine, sorununa vâkıf
olan her gününü sıcak soğuk,
kar kış demeden yollarda bazen
tipilerde, yağmurlarda geçiren
siz basın çalışanlarıyla birlikte
olmak sizlerin görüşlerini almak
bizim için önemli. Sizlerle bir
arda olmak benim için büyük bir
keyif oldu. Bugün ailelerinizle
de tanışma imkânımız oldu.
Biz şehrimizdeki her insanın en
güzel hizmete layık olduğunu
ifade ediyoruz. 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü nedeniyle
hem sizlerin kendi arasındaki

kaynaşmasına katkı sunabilmek
hem de bu yoğun temponun
arasında ailenizle çocuklarınızla
birkaç gün de olsa çalışma
stresinden uzak kalmanızı
sağlamak istedik. Sivas´ın
parlayan yıldızı Yıldız Dağı’nda
soğuk fırtınalı kış gününde
sıcak bir aile ortamında bir
araya gelmek istedik. Sivas’ın
değeri olan bu güzel tesiste
birlikte olduk. Ben kendi adıma
sizlerle birlikte olmaktan
büyük mutluluk duydum. Umut
ediyorum ki Yıldız Dağı’na
ilave olacak yeni tesislerle
gelecekte ülkemizin saygın
kış turizm merkezlerinden
biri hâline gelecektir. Yıldız
Dağı Sivas’ın ortak değeridir.

Biz basınla her zaman iç
içeyiz. Bu şehre hizmet eden
kurumlardan bir tanesiyiz. Her
şeyimiz sizlerin vasıtasıyla halka
yansıtılıyor. Genel olarak her
biriniz hizmetlerimizi objektif
tarafsız ve yapıcı bir anlayışla
kamuoyuna duyuruyorsunuz.
Ailenizle çocuklarınızla inşallah
2017 yılını mutlu geçirirsiniz.
Biz Sivas olarak huzurlu bir
şehiriz. Sivas medyasının büyük
katkısı var” ifadelerini kullandı.
Basın mensupları da Belediye
Başkanı Sami Aydın’a çalışan
gazetecileri unutmadığı için
birlik ve beraberliğimiz için
yapmış olduğu etkinlikten dolayı
teşekkür etti.

213

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

Kadı Burhaneddin Yılında

ATLI OKÇULUK
VE OĞLAK
2016 yılının Kadı Burhaneddin Yılı olarak ilan edilmesinin ardından büyük
devlet adamı, şair ve adil bir kadı olan Kadı Burhaneddin’in tanıtılması
amacıyla düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.
Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas
Belediyesi ve çeşitli kurumların
da desteği ile düzenlenen
‘Atlı Okçuluk ve Oğlak Oyunu’
Sivaslıların büyük beğenisini
kazandı.

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

214

Yenişehir bölgesindeki Muhsin
Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
karşısında bulunan alanda
yapılan etkinliğe Vali Davut Gül,
Belediye Başkanı Sami Aydın
ve il protokolü ile çok sayıda
vatandaş katıldı.

Hafta sonu iki gün boyunca
devam eden etkinliklerde Pazar
günüde‘Kadı Burhaneddin
Dönemi Sivas Muhasarası
Canlandırması’ yapıldı.

KADI BURHANEDDİN KİMDİR;
Asıl ismi Burhaneddin Ahmed’dir.
1345 (hicri 755) yılında Kayseri’de
dünyaya gelmiştir. XIII. yüzyıl
başlarında Harezm’den Anadolu’ya
göçedip önce Kastamonu’ya, sonra
Kayseriye yerleşen Oğuzlar’ın
Salur boyuna mensup bir aileden
gelmektedir. Kadı Burhaneddin’in
yaşadığı dönemde ona yakın olan
ve onun Farsça “Bezm u Rezm”
adlı biyografisini ve hükümdarlık
döneminin tarihini yazan “Aziz bin
Erdeşir-i Esterabadi”, isimleri bilinen
tüm cedlerinin alim-kadı olduklarını
bildirmektedir.[2]
Kadı Burhaneddin eğitimine 4
yaşında iken babasının yanında
başlamış; 14 yaşında iken babası
ile birlikte Mısır’a gitmiştir. Orada
öğreminine devam etmiştir.1362
yılında Şam’a geçip; orada 1.5 yıl
Mevlânâ Kutbedin Râzi’nin derslerine
devam etmiştir. Oradan babası ile
hacca gitmis; Hicaz’dan dönerken
babasını kaybetmiştir. Sonra
Burhaneddin 1 yıl Halep’te kalıp
orada öğrenimini sürdürmüştür.[3]
Burhaneddin 1364 yılında Kayseri’ye
dönmüştür. Kayseri o zaman Selçuklu
Devleti’nin yıkılmasından sonra
kurulan ufak beyliklerden biri olan
Sivas ve çevresinde kurulmus olan
Eretna Beyliği idaresi altındaydı
ve hükümdar Giyasettin Mehmed
Bey’di. Burhaneddin babasının eski
görevine tayin edilmede önce güçlük
çekmiştir. Ama 1365 hükümdar
Eretnaoğullarından Giyasettin
Mehmed Bey tarafından Kayseri
Kadısı olarak göreve atanmıştır.
Kadı Burhaneddin bu hükümdarın
yakın danışmanlığını yapıp ve hatta
kızı ile evlenip damadı olmuştur.
Kısa süre sonra Giyasettin Mehmed
öldürülmesiyle Eretna Beyliği
hükümdarlığına oğlu Alâeddin Ali
Bey geçmişti. Kadı Burhaneddin,
başında olan eniştesi Alâeddin Ali
Bey hükümdarlığı zamanında da
giderek politik güç kazanarak kadılık
görevine devam etmiş ve 1378’de
vezirlik görevini yüklenmiştir.
1381’de Alâeddin Ali Bey vebadan
vefat etmiş ve Eretna Beyliği
hükümdarlık tahtı 7 yaşındaki oğluna
kalmıştır. Önce emirlerden Kılıç
Aslan devlet naipliğine getirilmiştir
ama emirler arasındaki siyasi güç
rekabeti sürekli karışıklıklar ortaya

çıkartmıştır. Kadı Burhaneddin, halkın
da isteği ve ısrarı üzerine, beyliğin bu
zayıflığından istifade edip 1381’de
naip Kılıç Aslan’ı öldürüp onun yerine
beylik naibi olmuştur.[3]
Hemen sonra, aynı yıl 1381’de
Sivas’ta istiklalini ilan ederek kendi
adına hutbe okutup Sultanlık
makamına geçip Kadı Burhaneddin
Devleti adını taşıyan bir devlet
kurmuştur. Bu devletin hükümdarlık
makamında 18 yıl hüküm sürmüştür.
Bir yandan kendi devletinin iç
bütünlüğünü sağlayıcı politikalarla
uğraşırken diğer taraftan komşu
beylik ve devletler olan Akkoyunlular,
Osmanlılar ve Memlûklular Devleti
ile uğraşmak zorunda kalmıştır.
1392’de Kastamonu seferine çıkan
Osmanlı Padişahı I. Bayezid’in
eyalet askerinden kurulu öncü
ordusu I. Bayezid’in büyük oğlu olan
Şehzade Ertuğrul komutası altında,
Kadı Burhaneddin’in askeri güçleri
ile Çorum yakınlarında Kırkdilim
mevkinde savaşa girişmiş; bu öncü
Osmanlı ordusu yenik düşmüş
ve Şehzade Ertuğrul bu savaşta
ölmüştür. Bu galibiyetten sonra Kadı
Burhaneddin’in Moğol asıllı akıncı
kuvvetleri Osmanlı topraklarını
talana başlamıştır. Yıldırım Bayezid
Macar saldırıları önlemek maksadiyla
Rumeli’ye gitmek zorunda kaldığı
için, 1393 baharında Anadolu geniş
bir savaş ortamına dönmüştür.
Türkmen Beyleri ve kent hakimleri
ya Yıldırım ya da Kadı Burhaneddin
odaklı bağlaşmalar kurmuşlar ve
yer yer savaş hâline geçmişlerdir.
1393’de Yıldırım’ın Amasya,
Merzifon, Turhal ve Tokat kalelerini
fethi ve bu bölgeye büyük yetkilerle

oğlu Mehmed Çelebi’yi vali tayin
etmesi sonucu bir barış dengesi
sağlanabilmiştir.
Kadı Burhaneddin, kendisine isyan
eden yeğeni Şeyh Müeyyed’i,
Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülük
Osman Bey’le yapmış olduğu
anlaşmaya uymayarak öldürmesi
üzerine, 1398 yılında Akkoyunlu
hükümdarı Kara Yülük Osman
Bey ile savaşa girişmiş; bu savaşı
kaybedip esir düşüp öldürülmüştür.
Kadı Burhaneddin Devleti de
onun öldürülmesiyle birlikte son
bulmuştur.
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ÂŞIKLARIN, OZANLARIN ŞEHRİ
7. Sultan Şehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi düzenlendi. Fasıl Heyeti Âşıklar
ve Halk Oyunları Derneği’nin organizasyonuyla yapılan program Belediyemi
zinde desteği ile Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Programa Vali Davut Gül,
Belediye Başkanı Sami Aydın,
Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Özaydın, İl Jandarma
Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Mehmet Nebi Kaya, daire
müdürleri gaziler ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Programda konuşan SİFAHOD
Başkanı Ahmet Ayık,
geleneksel hâle getirdikleri
gecenin yedincisini yapmanın
mutluluğunu yaşadıklarını
belirterek, katkı sağlayan ve
destek veren herkese teşekkür
etti.
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Sivas Belediye Başkanı Sami
Aydın ise Sivas’ın bir kültür
şehri olduğunu belirterek,
“Sivas, Anadolu’nun kadim
şehirlerinden birisi. Böyle
bir şehirde böyle bir
organizasyonun gerçekleşmesi
bizleri son derece mutlu etti.
Âşıklarımızın, ozanlarımızın
yurdunda kültür projelerine her
zaman destek olduk destek
olmaya devam edeceğiz dedi.”
Sivas Milletvekili Ali Akyıldız
da bu tür organizasyonların
düzenlenmesinin çok zor
olduğunu ifade ederek emeği
geçen herkese teşekkürlerini
sundu.

Vali Davut Gül ise, bu tür
organizasyonların ülkeleri,
toplumları birbirine
yaklaştırdığını belirterek,
“Ülkelerin gelişmişliğine
baktığınızda parayla, pulla,
teknoloji ile yapılacak işler var,
bir de kültür ve medeniyet var.
Kültür ve medeniyeti para ile

inşa edemezsiniz dedi.
Ardından gecede Azerbaycan,
Kırgızistan ve Elazığ’dan gelen
âşıklar ile Karapapak Türkleri
kardeşlik üzerine deyişler
söylerken fasıl heyeti ise Sivas
yöresinden türküler seslendirdi.
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Bir taraftan Sivas’ın
temel sorunlarıyla
ilgileniyor, diğer
taraftan da kültür
programlarımıza da
devam ediyoruz. Bu
anlamda şehrin müzik
adamları, folkloru,
türküsü, sazı, ozanı ve
aşığını unutturmamak
ve yeni nesillere
de aktarmak adına
Belediye bünyemizde
kurduğumuz koromuzla
yaşatmaya devam
ediyoruz.

ŞEHRİN SAZINA, SÖZÜNE VE MÜZİĞİNEDE SAHİP ÇIKIYORUZ

ÜSTAD MUZAFFER SARISÖZEN’İ

TÜRKÜLERİYLE ANDIK
Türkiye’de çok sayıda türkü ve
oyun havasını derleyip, notaya
alan, TRT’de yayımlanan ‘Yurttan
Sesler Korosu’nun kurucusu,
Türk Halk Müziği ve folklor
araştırmacısı Muzaffer Sarısözen
için anma konseri düzenledik.
Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü Türk Halk
Müziği korosu tarafından Fidan
Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde
düzenlenen “Türkülere Adanmış
Bir Ömür Muzaffer Sarısözen”
konser programına vatandaşlar
ilgi gösterdi. Konserde, şef
İbrahim Şahin yönetimindeki
koro, Muzaffer Sarısözen’in
türkülerini seslendirdi. Konser
sonrası ses ve saz sanatçılarına
teşekkür belgesi verildi.
Sivas Belediye Başkanı Sami
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Aydın, programda yaptığı
konuşmada, Muzaffer
Sarısözen’in Sivas ve ülke
için çok önemli bir değer
olduğunu belirterek Şehrimiz
o kadar zengin ki kültürümüz,
halaylarımız, tarihimiz,
ozanlarımız değerlerimiz hepsi

bizim için büyük bir kazanım
ve farklılığımızdır. Bu anlamda
üstad Muzaffer Sarızsözen’i de
“rahmetle, minnetle ve şükranla
anıyorum. Kendisiyle gurur
duyuyoruz.” dedi.
Sivas denildiği zaman akla

saz, söz, ozanlar ve âşıklar
geldiğini söyleyen Aydın,
Sivas’ta bu tip etkinliklerin
olması ve geleneklerin
yaşatılması gerektiğine işaret
ederek, bu kültürlerimizin ve
geleneklerimize destek olmaya
sahip çıkmaya devam edeceğiz

dedi.
Muzaffer Sarısözen’i anma
Konserini, Sivas 5. Piyade Eğitim
Tugay Komutanı Piyade Albay
Mehmet Kip, Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Özaydın,
Özbelsan AŞ Genel Müdür Vekili

Şaban Kaya, AK Parti Kadın
Kolları Başkanı Semiha Ekinci,
Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı
Ali Dağ ve çok sayıda vatandaş
izledi.
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BAŞKAN AYDIN;

ÖĞRETMENLERİMİZİN

HAKKI ÖDENEMEZ
Paşabahçe Kütükev’de düzenlenen programa
Başkan Sami Aydın’ın yanı sıra; Başkan
Yardımcıları, Millî Eğitim Şube Müdürü Harun
Tan ve şehrimizdeki tüm okullardan çok sayıda
öğretmen katıldı.
Programda ilk sözü alarak Belediye Başkanı
Sami Aydın’a teşekkür eden Millî Eğitim Şube
Müdürü Harun Tan; “Bir toplumun geleceğinin
sağlam zeminler üzerinde inşa edilmesinde
öğretmenlerimizin önemini anlatmak çok zordur.”
diyerek öğretmenlerin, öğrencilerinin her zaman
yanlarında olarak tüm duygularını paylaştığını
söyledi.
Ülkelerin gelişmesinde, demokrasi ve hoşgörü
temelinin oturmasında öğretmenlerin büyük
payı olduğunu dile getiren Başkan Sami Aydın
ise, “Bu ülkenin ücra bir köşesinde, köylerde
hem çocukları eğiten, onların danışmanı,
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avukatı, hukukçusu ve hem de sağlıkçısı olan
öğretmenlerimiz, bir manada onların her şeyidir.
Sizlerin yaptığı hiçbir şeyle ölçülemez. Nasıl ki,
bir evlat için annenin hakkı ödenemezse, bana
göre eğitimcilerin de hakkı ödenemez. Hepinizin
öğretmenler gününü kutluyorum.” ifadelerini
kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla, kutsal bir görevi
ifa eden öğretmenlerimize küçük bir şükran ve
minnet vesilesi olarak akşam yemeği programı
düzenledi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERİMİZİ DE UNUTMADIK
Belediye Başkanı Sami Aydın her 24
Kasım Öğretmenler Günü’nde olduğu
gibi, bu 24 Kasım’da da geleneğini
bozmadı ve bu ülkenin kalkınması,
gelişmesi adına birbirinden önemli
isimleri yetiştiren emektar öğretmenleri
ziyaret etti.
Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın’ın
ilk durağı, her ikisi de emekli sınıf
öğretmeni olan Nuran ve İlhan
Tamambay çiftinin evi oldu. Emekli
öğretmen çift tarafından karşılanan
Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın,
burada Tamambay ailesinin fertleriyle
sohbet ederek Öğretmenler Günü’nü
kutladı.
Aydın çifti daha sonra emekli din kültürü
öğretmeni Hamdi Akal’ı evinde ziyaret
ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

221

Sivas Belediyesi 4 Eylül Dergisi

İSTANBUL VE ANKARA’DA

SİVAS RÜZGÂRI ESTİ
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sultan Şehir Sivas’ın; sosyal, kültürel,
tarihi, turistik ve folklorik tüm değerlerinin tanıtıldığı İstanbul ve Ankara’daki
Sivas Günleri etkinliklerine Sivas Belediyesi damgasını vurdu.
unvanına sahip “Geleneksel
Sivas Günleri” iş, sanat, spor ve
siyaset camiasından birçok ismi
bir araya getirdi.
Sivas’ın 16 ilçesinin ayrı ayrı
kültürel etkinliklerini sergilediği

Belediye açmış olduğu
stantlarda katılımcılara, Sivas’a
özgü çedeneli kavurga, katmer,
çörek ve peskütan çorbası ikram
ederken, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü bünyesinde çıkan
yayınları da tanıtıldı.
14-16 Ekim tarihlerinde üç gün
boyunca İstanbul Yenikapı’da
açık kalan 7. Geleneksel Sivas
Günleri etkinliği dolu-dolu
geçti. En büyük ve en kapsamlı
hemşeri organizasyonu olma
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programda, şehrimizin yöresel
lezzetleri de memleket özlemi
çeken gurbetçiler ve tüm
İstanbulluların beğenisine
sunuldu.

PESKÜTAN ÇORBASI
ANKARA’NIN GÖZDESİ OLDU

İstanbul’daki etkinliğin yankıları
devam ederken Sultanşehir
Sivas, bu kez de başkent
Ankara’ya taşındı. 1-4 Aralık
tarihlerinde gerçekleştirilen
‘Başkentte Sivas Günleri’nin
üçüncü etkinliğine daha
hazırlıklı katılan Sivas Belediyesi,

burada katılımcılara 4 gün
boyunca şehrimizin yöresel
lezzeti peskütan çorbasını ikram
ederek büyük beğeni kazandı.
Belediye Başkanı Sami
Aydın etkinlik boyunca hem
stantları gezdi, hem de Sivas
Günleri’ne gelen ziyaretçilerle
yakından ilgilendi. Katılımcılar
Belediye standında dağıtılan
peskütan çorbasına yoğun ilgi
gösterirken, Sivas’a özgü bu
eşsiz lezzeti tatmak isteyenler
uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan Belediye Halk
Oyunları Ekibi sergilediği
gösterilerle, Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü THM ekibi
ve ses sanatçısı Nahide

Saygün Akkal da seslendirdiği
birbirinden güzel türkülerle,
Sivas Günleri etkinliğine
katılanlara unutulmaz anlar
yaşattı.
Programa Millî Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz, siyasi parti
genel başkanları ve Sivaslı
milletvekilleri ile bürokratlar
da katıldı. Valilik, Belediye
ve Ticaret ve Sanayi Odası,
‘Başkentte Sivas Günleri’
programında ortak stant
açarak Sivas’ı birlikte tanıttı.
Bir bütün hâlinde şehrimizin
tüm güzelliklerini Ankara’ya
taşıyan kurumlar bundan sonraki
farklı tanıtım günlerinde de
faaliyetlerini çok daha etkin bir
şekilde sürdürmeyi hedefliyor.
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ŞAMPiYON
TAHA AKGÜL SİVAS’TA…

Rio olimpiyatlarında
ülkemiz adına tek
altın madalyayı
kazanan sporcumuz
HEMŞEHRİMİZ Taha
Akgül şampiyondan
sonra Sivas’a gelir
gelmez Belediye
Başkanı Sami Aydın’ı
makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda Brezilyanın Rio kentinde
gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli spor
organizasyonu olan olimpiyat oyunlarında
ülkemiz adına tek altın madalyayı kazanan ve
Türk Bayrağı’nı gönlere çektiren hemşerimiz
Taha Akgül ile yine olimpiyatlarda bronz madalya
kazanan Cenk İldem, Belediye Başkanı Sami
Aydın’ı ziyaret etti. Belediye mehter takımı
tarafından karşılanan şampiyon güreşçiler burada
mehteranla fotoğraf çektirdi.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Aydın, “Ülkemizin geçtiği zor dönemde
kazandığı başarı ile 15 Temmuz ruhunu pekiştiren,
Rio olimpiyatlarında ülkemiz adına tek altın
madalyayı kazanan Taha’yı kutluyorum. 79
milyonun gururu olan Taha, ülkemize çok büyük
bir sevinç yaşattı. Aynı zamanda kendisinin de
hemşerimiz olması, bizler adına ayrı bir gurur
vesilesi. Hem Taha’yı hem de olimpiyatlarda
bronz madalya alan Cenk’i ve aynı zamanda
antrenörlerini kutluyorum.” ifadesini kullandı.

15 Temmuz süreci yaşandığında
olimpiyatlar için hazırlık
kampında olduklarını söyleyen
Taha Akgül de, “Yaşanan
süreç sonrası kampı dağıtarak
bizler de demokrasi nöbetine
koştuk. Aynı gün serbest güreş
takımının kaptanı olduğum için
arkadaşlarımla bir konuşma
yapmıştım, çok zorlu bir süreci
atlattık. Olimpiyat oyunlarında
da birçok madalya almamıza
rağmen altın madalyamız yoktu.
Hem halkımız hem de ben altın
madalyayı kazanmak istiyordum.
Bu da üzerimde baskı
oluşturuyordu. Buna rağmen 79
milyon vatandaşımızın dualarıyla
altın madalyayı kazandım.”
diyerek Başkan Aydın’a bu
süreçte verdiği destek için
teşekkür etti.

Cenk İldem ise, “Her belediye
başkanımız bizleri her zaman
en iyi şekilde karşılıyor, bizlere
destek oluyor. Olimpiyat
oyunlarında altın madalya
hedefimiz vardı, bronz madalya
kazanabildim. Hedefim bundan
sonraki olimpiyatta altın
madalya kazanmak. Bu süreçte
bizlere destek olan herkese
teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan
Aydın olimpiyat şampiyonu
Akgül’e Belediye Meclis
kararıyla verilen arsanın tahsis
belgesini, olimpiyat 3. Cenk
İldem’e de altın hediyesini
takdim etti.
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AMATÖR SPOR’A BÜYÜK DESTEK
HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA SİVAS’TAKİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE SAHİP
ÇIKMAYA ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLMAYA DEVAM EDERKEN YAZ FUTBOL OKULU
VE HALISAHA TURNUVALARINI HER SEZON GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Amatör ve profesyonel spor dallarına verdiği destekle gelecek nesillerin daha iyi
yetişmesi için çok sayıda projeyi hayata geçiren Sivas Belediyesi, şehrimizdeki amatör
spor kulüplerine her yıl düzenli olarak yaptığı yardımlara bir yenisini daha ekledi.

Federasyonu Başkanı Zeki Ekici,
Belediye Başkan Yardımcıları,
Birim Müdürleri, şehrimizdeki
amatör spor kulüplerinin
temsilcileri, sporcular ve spor
adamlarıyla çok sayıda davetli
katıldı.

Belediye’nin Muhsin Yazıcıoğlu
Spor Tesisleri’nde düzenlenen
törenle ilimizdeki 26 spor
kulübüne; eşofman takımı,
şort, tişört, malzeme çantası,
futbol topu, hentbol topu,
voleybol topu, ayakkabı,
yağmurluk, dağcılık takımları
için kamp çadırı, uyku tulumu
ve kayak takımlarına ise kayak
malzemeleri verildi.
Törene Vali Davut Gül, Belediye
Başkanı Sami Aydın, Rektör
Vekili Prof. Dr. Mehmet Çimen,
Sivas Amatör Spor Kulüpleri
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Malzeme dağıtım programının
açış konuşmasını yapan
Sivas Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Başkanı Zeki Ekici,
Belediye bünyesinde kurulan
Spor Müdürlüğü’nün önemli
hizmetleri hayata geçirdiğini
dile getirerek, genç sporculara

ve kulüplere sağlanan
desteklerden ötürü Başkan Sami
Aydın’a teşekkür etti.

Gençlerin ve çocukların sağlıklı
gelişmelerine katkı sunmak,
kötü alışkanlıklardan uzak
tutarak spora yönlendirmek
adına bu tür faaliyetlerin
önemli olduğuna işaret eden
Belediye Başkanı Sami Aydın
ise, “Spor insanları birbirine
yaklaştıran, kaynaştıran, kötü
alışkanlıklardan uzak tutan
bir vesile. Özellikle amatör
kulüplerimizin ciddi sıkıntılarının
olduğunu biliyoruz. Bugün
onlara bir katkı sunmak adına

teşekkür ediyorum.” dedi.

her kulübümüzün talepleri
doğrultusunda, onların
isteklerini dikkate alarak
yardım sunmaya çalışıyoruz.
Önümüzdeki yıl bu bütçemizi
%50 oranında artıracağız.
Ayrıca yaz futbol okullarımızın
yanısıra mahallelerimize ve
bölge parklarımıza kazandırmış

olduğumuz ve kazandırmaya
devam ettiğimiz halısahalar
spor parklarımız gençlerimizin
sporu sevmelerine ve sağlıklı
yaşamalarına katkı sağlamak
için önemli projelerimiz olmaya
devam edecektir.
Sporcu kardeşlerimize başarılar
diliyor, emeği geçenlere

Sivas Belediyesi’ni ve Başkan
Aydın’ı tebrik ederek sözlerine
başlayan Vali Davut Gül ise,
amatör kulüplerin ve sporcuların
zor şartlar altında faaliyetlerini
sürdürdüğünü dile getirerek;
“Belediyenin yaptığı parklarla,
semt sahalarıyla, dağıttığı spor
malzemeleri ve amatör ruhu
diri tutmasıyla inşallah Sivas’ta
gençlerimiz ve çocuklarımız
daha mutlu olacaklar. Ailelerine
daha bağlı kalarak, kötü
alışkanlıklardan uzak duracaklar.
Bu nedenle Belediye Başkanımız
olmak üzere emeği geçenlere
çok teşekkür ediyorum.” diye
konuştu.
Dağıtım töreninden sonra Vali
Davut Gül ve Başkan Sami
Aydın, tesislerdeki antrenman
sahasında penaltı atışı yaptı.
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BAŞKAN AYDIN;

TÜRK FUTBOLUNUN

SİVASSPOR’A
İHTİYACI VAR
Sivasspor’a verdiği destek ile takımın her zaman yanında yer aldığını gösteren
Belediye başkanı Sami Aydın, kimi zaman taraftara bilet, kombine desteğiyle
kimi zaman da futbolcular için primle, deplasman maçları için otobüs tahsisi ve
şehrin nabzının yüksek tutulması için yapılan süslemeler ile tam bir Sivasspor
sevdalısı olduğunu ortaya koydu.
Karşılamaya Sivasspor taraftarları
da katılarak kent meydanını
karnaval alanına dönüştürdü.
Valilik balkonundan futbolcularla
birlikte kulüp başkanı Mecnun
Otyakmaz ve Belediye Başkanı
Sami Aydın taraftarları selamladı.

Geçtiğimiz sezon 1. Ligde mücadele eden
Sivasspor bu yıl ortaya koyduğu başarılı futbol
ile Süper Lig’e çıkmayı başardı. Süper Lig’e
ikinci kez şampiyon olarak çıkmayı başaran
Sivasspor, Başkan Sami Aydın’ın talimatları ile
gerçekleştirilen etkinlikle Tarihî Kent Meydanı’nda
çiçeklerle karşılandı.
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Karşılamadan duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Otyakmaz, “Şampiyonluk
dünyanın en güzel duygusu.
Geçen yıl bu zamanlar kendimizi çok kötü
hissediyorduk. Bu yıl ise bayram yaşıyoruz.
Şampiyonluğun gelmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ediyor, futbolcularımızı kutluyor bizi,
burada karşılayan başta Belediye Başkanımız
Sami Aydın olmak üzere tüm halkımıza teşekkür
ediyorum.” dedi.

Türk futbolunun Sivasspora ihtiyacı olduğunu
her platformda dile getiren Belediye Başkanı
Sami Aydın, “1 yıl ara verdiğimiz Süper Lig’e
tekrar şampiyon olarak çıkmak gurur verici”
diye konuştu. Aydın; “Sivassporun Süper Lig’de
olması futbol için çok önemli ama Sivas adına
da çok önemli. Biz bunun güzelliklerini Sivas
olarak yaşadık. Bu güzelliklerin yaşanmasında
en büyün payı olan Sayın Başkanım Mecnun Bey
ve yönetin kurulu üyesi arkadaşlarımızın hepsini
hem kutluyor hem tebrik ediyorum. Geçen sene
çok talihsiz bir şekilde lige veda ettik 13 yıl
sonra, ama ‘yiğit düştüğü yerden kalkar’ derler.
Kalkmasını bildik.

Bugün 1 yıl dolmadan tekrar Süper Lig’e
şampiyon olarak çıkmanın gururunu yaşıyoruz.
Sivasspor Süper Lig’e sürekli inip çıkan bir takınım
değil, Süper Lig’e standart kazandıran, kalite
katan bir takımdır. Biz 12-13 sene süren süreçte
2 defa şampiyonluktan kıl payı döndük. Süper
Lig’de taraftarıyla, şehriyle ayrı bir zenginlik ayrı
bir değer kattık. Ben Türk futbolunun Sivasspor
gibi takımlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Bu açıdan Sivassporun Süper Lig’e ilave bir renk
katacağına inanıyorum. Bütün futbulcularımızı,
camiamızı, teknik heyetimizi, sizleri ve tüm
halkımızı yeniden kutluyorum, hayırlı uğurlu
olsun.” dedi.
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SİVASSPOR MAÇLARINI

TARAFTAR MEYDANDA İZLEDİ

Belediyemizin, şehrimizde bulunan LED ekranlarından Sivassporumuz’un
Süper Lig’deki maçları ve son şampiyonluk maçlarını halkımız heyecanla şehir
meydanımızda izlediler...

BELEDİYE MEHTERANI MAÇLARDAYDI
Sivasspor’un 4 Eylül Stadyumunda oynadığı
maçlar öncesi taraftarlar, Mehter Takımı
öncülüğünde Kent Meydanı’ndan eski stadyuma
kadar coşkulu bir şekilde yürüdü.
TFF 1. Lig de şampiyonluk mücadelesi verdiği
dönemde Sivasspor’a, Sivaslıların da şampiyonluk
havasına girmesi için öncelikle Belediye Mehter
takımını görevlendiren Sivas Belediyesi; yine
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taraftarların stadyuma rahat ulaşabilmesi
için, ücretsiz olarak binlerce taraftarı 4 Eylül
Stadyumu’na Belediye otobüsleri ile taşıdı.
Maçlar esnasında stadyumda da aralıksız
destek olan Mehter Takımı 90 dakika boyunca
Sivasspor’u desteklerken taraftar da mehteranla
birlikte tempo tuttu.

BELEDİYEDEN SİVASSPOR’A
HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA...
Sivasspor’u Süper Lig’e taşıyan maç şehir
meydanındaki belediyenin led ekranından
izlenirken Süper Lig’e çıkmayı garanti ettiği maç
sonrası Sivas Belediyesi 558 adet havai fişekle
kutlama yaptı.
Sivasspor’un Süper Lig’e çıkış bileti aldığı
Adana’da oynanan Adanademirspor-Sivasspor
maçını Sivasspor’lu taraftarlar Sivas Belediyesi’nin
LED ekranından takip etti.
Hop oturup hop kalkan Sivaslılar John Boy’un
golüyle büyük bir sevinç yaşarken son dakikalarda
gelen beraberlik golüyle heyecanlı bir bekleyişe
başladı. Diğer karşılaşmaların sonucuyla Sivasspor
Süper Lig’e bir yıl aradan sonra tekrar dönerken,
Sivaslılar büyük bir sevinç yaşadı.
Şampiyonluğun gelişiyle birlikte kutlamaları
başlatan Sivas Belediyesi ilk dakikadan itibaren
aralıksız müzik yayınıyla coşkulu Sivaslıların

eğlenmesine katkı yaptı. Öte yandan Sivas
Belediyesi Şampiyonluğu 558 adet havai fişekle
kutladı.
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Sivasımızın gelişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalarımızda emeği ve
katkısı bulunan tüm Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ederim.
Sami AYDIN
Sivas Belediye Başkanı

