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Kıymetli Ergani’li Hemşehrilerim,
Ergani’ye hizmet için göreve başladığımız günden bu yana büyük bir hamle olarak 
başlattığımız hizmetlerin yanında gönül belediyeciliği anlayışımızın getirdiği birçok 
yenilik için adım attık, atmaya devam edeceğiz.
Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz belediyecilik hizmetlerini sizlerle paylaşmak 
maksadıyla senelik yayınımız olan “Ergani Belediyesi Bülteni”ni sizlere ulaştırıyoruz.

Ergani Belediyesi olarak, ilçemizin gelişmesi ve modern bir çizgiye ulaşması noktasında 
çok büyük bir gayret sarf edeceğiz. Hizmet safhasında hiçbir ayrım yapmadan, 
çalışmalarımızın önceliğini vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre belirledik. Biliyoruz ki; 
siz değerli halkımızın bizlerden hizmet beklentisi büyük. Bu bağlamda, sizleri mahçup 
etmeden ilçemizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sırası ile yerine getireceğiz.

Merkez ve kırsal mahallelerimizde başlattığımız yol yapım çalışmaları ile park, okul, 
ibadethane gibi ortak kullanım alanlarıyla ilgili şikayet, sorun ve talepleri anında çözüme 
kavuşturma gayreti içerisindeyiz.

Sosyal belediyeciliğin tüm gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getireceğiz. İnsana 
olduğu kadar çevreye ve can dostlarımız olan hayvanlara karşı da duyarlı bir anlayışla 
hizmet vereceğiz. Yönetim anlayışımızla ‘vatandaş dostu’ bir belediye olacağız. 
Gerçekleştireceğimiz konser, tiyatro, sinema ve festival etkinliklerimizle Ergani’mizi kültür 
ve sanat alanında da hak ettiği yere ulaştıracağız.  

Ergani’li olmayı ayrıcalık haline getirmek ve siz değerli halkımızın memnuniyetini 
sağlayacak projeler üretmek, öncelikli hedefimiz olacaktır.  Hizmet çizgimizi belirlerken 
halkımızla her daim iç içe olmayı ve birebir diyalog kurmayı tercih edeceğiz.

Yaşanabilir bir Ergani’ye kavuşmak ümidi ile sizlerin de desteğini yanımızda hissederek, 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. El birliği, güç birliği, söz birliği dahası gönül birliğiyle ilçemizi 
layık olduğu düzeye taşıyarak bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Çözüm odaklı onlarca 
proje ve eserimizle gönülleri ısıtmaya devam edeceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Ergani Belediyesi Bülteni’nin hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür eder, her  bir hemşehrime şükranlarımı, selamlarımı ve en kalbi 
muhabbetlerimi sunarım.
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DÜNYA UYGARL IKTAR iH iNE
I Ş I K  T U T A N  H Ö Y Ü K

Ergani’nin 6 km. güneybatısında, 
Hilar Köyü sınırlarında, tarihi 
Hilar kayalıklarının yakınında 
yükselen bir höyük yerleşmesidir. 
Yerleşimde “Esas Çayönü 
evresi” olarak bilinen M.Ö. 
8500-7500 yılları arasındaki bin 
yıllık döneme ait olan kalıntı ve 
buluntular sağlanmıştır.

Bu dönem, insanlık tarihinin en önemli aşamalarından birini, belki 
de en önemlisini yansıtmaktadır. 

Dönem insanlarının avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimine geçtikleri 
‘’Neolitik dönem’’olarak bilinen, yaşam biçimi, beslenme ekonomisi 
ve insan-çevre ilişkilerinin tümüyle değiştiği dönem, kültür tarihi ile 
ilgili buluşlarda bir çok ‘’ilki’ de içeren canlı ve ilgin bir dönemdir.

Çayönü, tahıl ve evcilleştirmeye dayalı köy hayatının en eski 
örneklerinden olup, günümüz uygarlığının da önemli bir basamağını 
oluşturmaktadır. 

Çayönü yerleşmesinin bu önemi, yabani buğday, mercimekgiller 
gibi bitkilerin tarıma alınması, koyun ve keçinin evcilleşmesi ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Ergani, bakır yataklarının, dünyanın en eski maden ocaklarına 
sahiptir. Çayönü İnsanı, dünyanın başlıca yerlerinden 2 bin yıl önce 
bakırı işleyerek alet yapmayı başarmıştır.
6 evreli bir gelişim gösteren ve 50 yapı katıyla temsil edilen Neolitik 
dönem, dal ve kamışlardan yapılan basit yuvarlak kulübeden taş 
temelli kerpiç yapılara, avcı bir topluluktan, çiftliğe dayalı bir geçiş 
sürecini bütün ayrıntıları ile tanıtmıştır.

Büyük bir kült yapısı, dünyanın en eski mozaik döşemesi, içinde dikili 
taşların bulunduğu önemli bir yerleşim merkezidir. 

M.Ö. 6 bin yıllarında ilk kez kilden çanak çömlek yapımı, tarım
ve hayvancılığa dayalı gerçek köy yaşantısının “gelişkin köy evresi” 
olarak adlandırılabilir. 

Çayönü kalıntıları, dönemine ait çok büyük çapta mimari kalıntılara 
sahiptir. Bu özelliği dünya kültür tarihi için önemli bir yerleşim 
olduğunu göstermektedir.

Çayönü Kalıntıları
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ERGANİ’DE
15 ADET 
HALI SAHA VE
YARI OLİMPİK
YÜZME HAVUZU 
YAPILIYOR

GENÇLIK PROJELERIYLE
ERGANI BELEDIYESI

İlçedeki genç nüfusun sosyal açıdan aktif vakit geçirebilecekleri bir alanın 
eksik olduğu görülerek, Ergani Belediyesi tarafından “15 Adet Halı Saha ve Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu Projesi” hazırlanarak, finansal olarak desteklenmek 
üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na götürüldü. 

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin BOZGEYİK’i makamında ziyaret eden Ergani Kaymakamı ve 
Belediye Başkan V. Ahmet KARAASLAN, burada “15 Adet Halı Saha ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 
Projesi”  ile ilgili protokolleri imzaladı.

Başkan Karaaslan:
Gençlerimiz ve çocuklarımızın sağlıklı yaşamalarını ve sosyal alanda kendilerini geliştirerek hayata 
katılmalarını sağlamak için 15 Adet Halı Saha ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesini hayata 
geçiriyoruz. Projelerimize desteklerinden dolayı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür ediyor, 
Ergani’mize hayırlı olmasını diliyorum.

Müjdelenen Her Hizmet Kısa Sürede Halka Sunuluyor

Protokollerin imzalanmasının akabinde harekete geçen Ergani Belediyesi tarafından ön çalışmalar 
başlatıldı.
Kalabalık nüfuslu 15 kırsal mahallede gençler ve çocukların sportif aktiviteleri gerçekleştirilebilmesi 
için halı saha yapım çalışmalarına başlandı.

9
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Ergani Belediyesi tarafından, ilçe merkezinde 37 bin 
metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşemesi için 
başlayan çalışmalar hızla tamamlandı. 

Başkan Karaaslan: Ergani’de öncelikli olarak yol 
sorunlarını ortadan kaldıracağız. Allah’ın izniyle çözümü 
olan her iş için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Çalışmalara ilişkin Ergani Kaymakamı ve  Belediye Başkan 
V. Ahmet Karaaslan “İlçemize bağlı Bagür mahallesinde 
bulunan muhtelif cadde ve sokaklar ile Adnan Menderes 
Mahallesi-Makam Dağı Anadolu Lisesi yolu ve Çayönü Kazı Evi yolu olmak üzere toplam 37 bin metrekarelik alanda 
kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizin güzelleşmesi, 
yolların daha konforlu ve güvenli bir hale gelmesi için merkez ve kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarımıza 
durmaksızın devam edeceğiz. Ergani’de öncelikli olarak yol sorunlarını ortadan kaldıracağız. Allah’ın izniyle çözümü 
olan her iş için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” dedi.

ERGANİ MERKEZİNDE 
37 BİN METREKARE 
ALANA KİLİTLİ PARKE 
TAŞI DÖŞENDİ

60 KIRSAL MAHALLE 
KİLİTLİ PARKE TAŞI İLE 
DÖŞENDİ

Ergani Belediyesi tarafından 2021 yılı Eylül ayında başlatılan 
“Kırsal Mahallelerde Kilitli Parke Taşı Döşeme Projesi”  
kapsamında, ilçeye bağlı 
60 kırsal mahallede 145 bin metrekarelik alan kilitli parke ile 
döşendi.

Başkan Karaaslan: Ergani de sağladığımız huzur ve güven 
ortamını kalıcı kılmak için gayretle çalışıyoruz. Herkese eşit 
hizmet ilkemiz gereği, her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. 
Tüm mahallelerimizi sokak sokak vatandaşlarımızın 
kullanımına uygun hale getirmek için elimizden geleni 
yapacağız.

Kırsal mahallelerde yolları kullanışlı hale getirmek ve yol 
sorunlarına çözüm bulmak üzere başlatılan 145 bin metrekarelik 
kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanması ile 
mahalle sakinleri güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmetine 
kavuşmuş oldu.
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ARALIKSIZ 
SÜRDÜRÜYOR

ERGANİ BELEDİYESİ
YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI

5000 kamyon stabilize yol yapım 
malzemesi ile ilçede çalışmalar hız 
kesmeden devam ediyor.
Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
kırsal mahallelerdeki yollar stabilize yol yapım 
malzemesi ile kaplandı.

Başkan Karaaslan: Yol sorunları tarih olana 
kadar çalışacağız.
Ergani Belediyesi yol yapım ekiplerince gerçekleştirilen 
çalışmalar ile okul, taziye evi, mezarlık, cami gibi 
ortak kullanım alanlarında ulaşım koşulları iyleştirilek 
vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ergani’de, 5 merkez mahallede park ve çocuk 
oyun alanı yapımı tamamlandı. Ergani Belediyesi 
Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, 
Saray Mahallesinde 1200 m², 
Fatih Mahallesinde 620 m², 
Şirinevler Mahallesinde 300 m², 

Adnan Menderes Mahallesinde 680 m²’lik  
ve 1500 m²’lik alan, içerisinde yürüyüş yolu, 
çocuk oyun grupları ve oturma banklarının 
yanı sıra, yeşil alan ve spor gruplarının da 
yer aldığı birer sosyal alana dönüştürüldü.

ADNAN
MENDERES

PARKI

RECEP
DURAK
PARKI

FATİH PARKI

ŞİRİN EVLER
PARKI

Atıl durumda bulunan her alanın değerlendirilmesini vurgulayan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet 
Karaaslan, bu alanların hem mahalle sakinleri hem de çocuklar için etkin bir  alana dönüştürülmesini sağlıyor. 

Başkan Karaaslan: Amacımız, çocuklarımıza sosyalleşme ve sportif aktivite imkanı sunmak ve eğlenmelerini 
sağlamak.

Çocuk oyun alanlarını ilçeye kazandıran Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde atıl durumda 
bulunan alanları halkın kullanıma uygun hale getirmeye devam ediyor.
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PARK VE
  OYUN ALANININ

AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

KAYMAKAM KARAASLAN

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet KARAASLAN, 
Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Adnan 
Menderes Mahallesi yeni yerleşim alanında inşa edilen park ve 
çocuk oyun alanının açılışını gerçekleştirdi.

Atıl durumdaki 1500 
metrekarelik alan, çocuk 
oyun grupları, oturma 
bankları, yürüyüş yolları 
ve peyzaj çalışmalarının 
tamamlanması ile bir 
sosyal alana dönüştürüldü.

Kurban kesilerek gerçekleştirilen 
açılışta gönüllerince eğlenen 
çocuklar, Kaymakam Karaaslan’a 
teşekkür etti. 

Park ve Çocuk Oyun Alanı açılışına 
İlçe Jandarma Komutan V. Binbaşı 
Kadir Duvak, İlçe Emniyet Müdürü 
Mustafa İşlek, kurum amirleri, 
siyasi parti temsilcileri, mahalle 
muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
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Ergani’de Yenilenen 
45 kilometrelik Grup Mahalle Yolu ve

 Nikah Salonunun açılışı yapılırken, Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi ile Kemertaş Aile Sağlık 

Merkezi’nin  Temeli Atıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani’de 
yenilenen 45 kilometrelik grup mahalle yolu ve 

nikah salonunun açılışını yaptı, Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi ile Kemertaş Aile Sağlık Merkezi’nin 
temelini attı.

Yıkılan eski devlet hastanesi alanına 5 bin 
metrekare kapalı alanı olan ve 20 üniteli Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi’nin 14 milyon 511 bin lira ihale 
bedeliyle yapılacağını belirten Diyarbakır Valisi 
Karaloğlu, çevre ilçelerden birçok vatandaşın 
hastaneden faydalanacağını belirtti.

Verem savaş dispanseri, 6 aile hekiminin içerisinde 
bulunacağı Aile Sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonunun yer alacağı sağlık 
kompleksinin de ilçeye yapılacağını aktaran Vali 
Karaloğlu, her iki sağlık yatırımının hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Temel atma töreninde, AK Parti Diyarbakır 
Milletvekili Mehdi Eker ve Ergani Kaymakamı ve 
Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan da konuşma 
yaptı.

Kaymakam Karaaslan “Asırlık sorunlar çözüme 
kavuşuyor.”

Kaymakam Karaaslan “Sayın Valimizin ilçemizin 
kalkınmasına sağladığı destek ve liderlik ettiği 
projelerden dolayı kendisine Ergani halkı adına 
teşekkürlerimi sunarım. Ne mutlu, güzel ilçemizde 
asırlık sorunlar çözüme kavuşuyor. İlçemiz için 
önem arz eden temeli atılan Sağlık Kompleksi, 
yapımı tamamlanan Kırsal Mahalle-Grup Yolları ve 
Ergani Belediyesi Nikah Salonu projelerinin hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim.” dedi.

 Mahalle ve köy yollarını Diyarbakır ve ilçe merkezine   
 bağlayan 84 kilometre yol hizmete açıldı.

29 EKIM 
CUMHURIYET 
BAYRAMI 

VE YÜRÜYÜŞLE 
KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü 
kutlamaları kapsamında Ergani’de meşaleler ve 
marşlar eşliğinde fener alayı düzenlendi. Cadde 
ve sokaklar Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Vatandaşlar ellerindeki meşalelerle Yenişehir 
Caddesinde yürüdü. Marşlara eşlik eden 
kalabalığa, evlerinin balkonlarından Türk Bayrağı 
sallayan ve alkış tutan vatandaşlar destek verdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet 
KARAASLAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ nın 
98. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında şehir 
stadyumunda düzenlenen programa katıldı.
Program; saygı duruşu, İstiklal marşının okunması, 
çeşitli gösteri ve etkinliklerin ardından, araç 
konvoyu ile sona erdi.
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Ergani Belediyesi, hizmet 
binasında bulunan nikah 
salonunun, gelişen ilçede 
bulunan sosyal birim standartlarının 
gerisinde kalması sebebiyle yeni bir 
nikah salonu inşa etti.

Ergani Belediyesi Nikah Salonu yeni yerinde, 
yuva kuracak olan çiftlere kapılarını açtı. 
İstasyon Mahallesinde bulunan Ergani Belediyesi 
Aile Parkı ve Piknik Alanı içerisinde yapımı 
tamamlanan nikah salonunun açılışı törenle 
gerçekleşti.

Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani 
Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet 
Karaaslan, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri 
Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, 
AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti 
İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, ilçe kurum 
müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Karaaslan: Yeni nikah salonumuz daha şık 
ve ferah olmasının yanı sıra, geniş bir yeşil alan 
içerisinde olup, gelin ve damada yakınları ile 
birlikte fotoğraf çektirebileceği güzel bir ortam 
sağlamaktadır. Ergani’miz için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.

Açılısı Gerçeklesti

Ekonomik Durumu İyi Olmayan 
18 Yaş Üstü Nişanlı Kızlara 

“Çeyiz Bohçası” 
Hediye Ediliyor

Kaymakam Karaaslan’ın eşi Tülin Karaaslan 
Hanımefendi tarafından nişanlı kızlar ve 
aileleri ziyaret edilerek, Türk gelenek ve 
göreneklerinde önemli bir yer tutan “Çeyiz 
Bohçası” hediye ediliyor.

Aile Destek Merkezlerindeki el emeği çeyizlik ürünler değerlendiriliyor
Kaymakam Karaaslan’ın eşi Tülin Karaaslan Hanımefendinin öncülük ettiği, İlçe Garnizon 

Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız’ın eşi Havva Kaygısız’ın da katıldığı projede, nişanlı kızlar için 
çeyiz bohçası hazırlanması sırasında ailelerin kendilerini mağdur hissetmemesi ve Ergani’de 

faaliyet gösteren Aile Destek Merkezleri (ADEM) bünyesindeki kadın kursiyerlerin el emeğiyle 
ürettiği çeyizlik ürünlerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. 

Projeyle bizzat ilgilenen Tülin Karaaslan Hanımefendi, Ergani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından ekonomik durumu iyi olmadığı tespit edilen ailelerin evlerine ziyarette 

bulunarak, hazırladıkları çeyiz bohçalarını hediye ediyor. 

ERGANI KAYMAKAMI VE BELEDIYE BAŞKAN V. 
AHMET KARAASLAN VE  EŞI TÜLIN KARAASLAN HANIMEFENDI 

İLÇEDE YENİ PROJELERE İMZA ATIYOR
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan’ın Eşi Tülin Karaaslan Hanımefendi,  

Ergani’de yaşayan mağdur ailelerin 18 yaş üstü nişanlı kızlarına çeyiz ihtiyaçlarında destek oluyor.  
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ENGELLiLERE
DOST BELEDiYE

Uzun senelerdir asker olma hayali kuran Down 
sendromlu Osman Duyu, asker olma isteğini 
ailesinin aracılığıyla, Kaymakam ve Belediye 
Başkan V. Ahmet Karaaslan’a iletti. 

Bunun üzerine Kaymakam Karaaslan’ın 
talimatlarıyla Osman Duyu’ya, İlçe Jandarma 
Komutanlığı’nda askeri üniforma giydirilerek, 
yemin töreni düzenlendi.

Kaymakam Karaaslan, İlçe Jandarma 
Komutanlığında 1 günlük askerlik heyecanı 
yaşayan Osman Duyu ve ailesiyle sohbet etti.

Osman Duyu’ya tezkeresi Kaymakam Karaaslan 
tarafından verildi. Kaymakam Karaaslan, Osman 
Duyu’nun tezkeresini vererek, kendisini tebrik etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan, 
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, ilçede yaşayan engellilerle 
bir araya geldi. Engelli çocuklar ve gençlerle bir araya gelen 
Kaymakam Karaaslan, engellilerin ilçemizde yaşadığı sorunları 

dinledi ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleşen buluşmada Kaymakam 
Karaaslan, bu tür birlikteliklerin engelliler için önemli bir sosyal etkiye sahip olduğunu dile getirdi. Ergani 
Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan engelli gençlere ve çocuklara hediyelerini vererek, birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ergani’de 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Ergani’de Yaşayan Down Sendromlu 
18 Yaşındaki Osman’ın 
Asker Olma Hayali Gerçek Oldu

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet 
Karaaslan, motorsikleti çalınan engelli vatandaşa 
3Aralık Engelliler Günü’nde yeni bir motorsiklet hediye 
etti.

Kaymakam Karaaslan, ilçede yaşayan ve geçimini 
motorsikleti ile çakmak satarak sağlayan engelli 
vatandaşın çalınan motosikletinin yerine yenisini aldı.

Başkan Karaaslan
 Motorsikleti Çalınan

 Engelli Vatandaşa
 Motorsiklet 
Hediye Etti 

AKÜLÜ 
TEKERLEKLI 

SANDALYE
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan’ın talimatlarıyla, Ergani Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçedeki ih- tiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye desteğinde 
bulundu. 
Başkan Karaaslan: Engelli vatandaşlarımızın haya-
tını kolaylaştırmak adına, ihtiyaç sahibi vatanda-
şımıza destekte bulunuyoruz. Sosyal belediyecilik 
anlayışı gereği, özellikle engelli vatandaşlarımızın 
sorunları ile yakından ilgileniyor, imkanlarımız öl-
çüsünde sorunlarına çözüm buluyoruz.
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Hz. Zülkifl Nebi 

(A.S.)’nin uzun 

yıllar kaldığı 

Makam Dağı 

Diyarbakır`ın 

Ergani ilçesine 5 km 

uzaklıktadır. 

Makam dağı bin 515 metre yüksekliktedir.

Dağın tepesinden Ergani ilçesinin tamamı

görünür.

Yöre halkı buradan “altın 
değerinde bir dağdır” diye 
bahseder.
Ayrıca, burada bulunan 
kayalıkların yapısı kaya 
tırmanışı yapmak isteyenlere 
sayısızca tırmanış parkuru 
yaratmaktadır. Zülkifl 
Peygamber Dağına(Makam 
Dağı) tırmanış yapabilir, 
yamaç paraşütü ile 
ayaklarınızı yerden 
kesebilir, eşsiz fotoğraflar 
çekebilirsiniz.
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“Geleceğe Nefes Ol” projesi kap-
samında, Ergani’de fidan dikim 
töreni Ergani Kaymakamı ve Bele-
diye Başkan V. Ahmet Karaaslan’ın 
katılımı ile gerçekleşti. 

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği 
kapsamında Makam Dağı Ağaçlandırma 
Bölgesi’nde  elder çamı, meşe ve selvi olmak 
üzere 4000 adet fidan toprakla buluştu.

ERGANİ’DE SORUNLAR 
MUHTARLAR İLE 
İSTİŞARE EDİLEREK 
ÇÖZÜME  KAVUŞUYOR
Ergani’de 12 merkez 90 kırsal 
olmak üzere toplam 102 
mahallenin sorunları, mahalle 
muhtarları ile istişare edilerek 
çözüme kavuşuyor.
Ergani Kaymakamlığı ve Belediye dayanışmasıyla 
düzenlenen ‘Halk Günleri’nin yanı sıra haftanın 
belirli günlerinde mahalleleri ziyaret ederek 
incelemede bulunan Ergani Kaymakamı ve 
Belediye Başkan V. Ahmet KARAASLAN, mahalle 
sakinleri ile bir araya geliyor. 

Kaymakam KARAASLAN: Muhtarlar tarafından 
dile getirilen sorunların çözümü adına emek 
sarf ediyoruz.

Kırsal mahalle ziyaretlerinde okul, cami, taziye 
evi ve sağlık birimi gibi ortak kullanım alanlarını 
gezerek, hizmet ve ihtiyaçlar hakkında 
görevlilerden bilgi alıyor.

Mahallelerdeki sorunları yerinde inceleyen 
Kaymakam KARAASLAN, mahalle sakinlerinin 
aktardığı sorunların çözümü için kendisine eşlik 
eden kurum amirlerine talimatta bulunuyor. 
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“Ergani Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu” İçin Projelendirme 
Çalışmaları Başladı
Ergani Belediyesi tarafından hazırlanan “15 Adet Halı Saha ve 
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi”  Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
tarafından finansal olarak desteklenmek üzere onaylandı.

Kaymakam Karaaslan: Allah’ın izniyle “15 Adet Halı Saha Ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı” 
projemiz ve buna benzer gençlik projelerimizle ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Çocuklar ve 
gençlerimiz sportif faaliyetlerle ilgilenme imkanına kavuşursa ilçemizin kalkınması muhtemeldir.

 “15 Adet Halı Saha ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi”  ile ilgili protokollerin imzalanmasıyla 
Ergani Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu  için yer tahsis ve projelendirme çalışmalarına başlandı. 
İlçedeki sportif aktivitelere ivme kazandıracak projenin yapısı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde; 

•Zemin katta giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, kafeterya, idari birimler, antrenör 
odası, soyunma odası ve tuvaletler,
•Birinci katta kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve tribün,
•Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali bulunması planlanıyor.



30 31

Ergani Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden gelen talep 
doğrultusunda ilçe genelindeki 17 okulun 
tamirat, tadilat, bakım, onarım işlemlerini 
gerçekleştirerek; iç, dış, tavan, yağlı 
boya desteği sağladı. Ergani belediyesi 
tarafından, okulların çevre düzenlemeleri 
ile birlikte, tuvalet/çatı tamiratlarından, 
yeni sınıflara kadar birçok alanda çalışma 
yürütüldü.

Başkan Karaaslan: İlçemizde eği-
tim alanında niteliğin artması için 
elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz.

Çalışmalara ilişkin Ergani Kaymakamı ve 
Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan “Ço-
cuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı, temiz 
bir ortamda öğrenim görmeleri amacıyla 
okullara tadilat desteği sağlıyoruz. Öğ-
rencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim 
alması amacıyla, okulların ihtiyaçlarına 
göre tamirat ve yenileme taleplerini Bele-
diyemiz tarafından karşılıyoruz. İlçemizde 
eğitim alanında niteliğin artması için eli-
mizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

İlçede göreve başladığı günden itibaren haftanın belirli 
günlerini okul ziyaretlerine ayıran Ergani Kaymakamı 
ve Belediye Başkan V. Ahmet KARAASLAN, ziyaretlerde 
öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor. 

Kaymakam Karaaslan, eğitim öğretim alanında merkez 
ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin okul ziyaretlerinin ve 
eğitim hizmetlerinin devam edeceğini belirtiyor.
Öğrencilerle buluşan Kaymakam Karaaslan, öğrencilere 
ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemeleri ile destek olmayı 
da sürdürüyor. Öğrencileri sevindirirken, onların 
verimli vakit geçirmelerini sağlamak ve yaşlarına uygun 
doğru bilgileri öğrenmelerine destek olmak amacıyla 
çocuklara dergi ve etkinlik seti dağıtımı gerçekleştiriyor.

KAYMAKAM KARAASLAN 
OKUL ZİYARETLERİ İLE
ÖĞRENCİLERLE 
BULUŞUYOR
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Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet 
KARAASLAN, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 
okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Kaymakam Karaaslan, okul idarecileri ve öğretmenlere 
Öğretmenler Günü hediyelerini takdim ederek, görevlerinde 
başarılar diledi.

Ergani’de, kırsal kalkınmayı geliştirmek için, belirlenen kriterlere 
uyan çiftçilere,16800 adet sert kabuklu meyve fidanı dağıtılarak, yerli 

üreticilerin ekonomisine katkıda bulunuldu.

Çiftçilere 16800 badem, fıstık ve ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Gerçekleşen fidan dağıtım törenine Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. 
Ahmet Karaaslan katıldı. 

“Sert Kabuklu Meyve Fidanı Projesi” kapsamında; Ergani’ye bağlı 51 
mahallede, 500 dekar alana ekilmek üzere 16800 badem, fıstık ve ceviz 

fidanı dağıtımı yapıldı. Törene katılan kırsal mahalle muhtarları ve çiftçiler 
Kaymakam Karaaslan’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

BAŞLIK DEĞİŞELİM
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12 BİN YILLIK TARİHİ İLE

HILAR
Diyarbakır-Ergani İlçesi-Hilar kırsal mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan ve 1. derece arkeolojik 
ve doğal sit alanı olarak tescillen Hilar Mağaraları 
ve yaklaşık 500 metre kuzeyindeki Çayönü 
kalıntıları, dokusu ve günümüz uygarlığındaki 
yeri bakımından eşsiz bir değere sahip. 

Yapılan kazılarda M.Ö. 8500 ile 6500 yılları arasındaki 
döneme ait kalıntı ve buluntularla bölgede buğday, 
nohut, mercimek gibi bitkilerin ekilerek, koyun ve 
keçilerin de evcilleştirilerek avcılıktan yerleşik hayata 
geçildiği belirtilen Hilar Mağaraları, tarihi ihtişamıyla 
görenleri cezbediyor.
Ergani İlçesi’nde bulunan Hilar Mağaraları, ziyaretçilerini 
tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 
Mağaralar, göçebelikten yerleşik köy yaşantısına, avcılık ve 
toplayıcılıktan besin üretimine geçilen önemli bir tarihsel 
döneme şahitlik ediyor. 
Neolitik çağa ait eserlerin ortaya çıkarıldığı Hilar 
Mağaraları, ilk kez toprağı ekip-biçerek tarımsal alanda bir 
milat oluştuğu belirtiliyor. İnsanların kemikten yaptığı kaşık 
ve çatal görevi gören aletlerin günümüze kadar geldiği 
bu bölgede, kaya mezarları ve kabartmalar dikkat çekiyor. 
Kaya mezarlarının bazılarının ön yüzlerinde kabartmalar 
yer alırken, kabartmaların bazıları üçlü gruplar halindedir. 
Bazılarının dış cephelerinde Roma Eyalet üslubunda 
kabartmalar yer alırken, kabartmalarda görülen giysilerin 
İran üslubunda olması, yazılarda Kuzey Suriye Sami yazısı 
bulunması dikkat çekiyor. 
12 bin yıllık geçmişi bulunan Hilar Mağaralarının, 
ziyaretçileri eksik olmuyor. Hilar Mağaraları, Diyarbakır ve 
çevre illerden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
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GELİŞİME
 İVME KAZANDIRAN 

PROJELERLE
ERGANİ BELEDİYESİ 

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan’ın talimatları 
doğrultusunda Ergani Belediyesi tarafından ilçenin en etkin ticaret ve 
sosyalleşme alanlarından biri olan pazar yerlerinin, haftanın bir günü 
yerine diğer günlerinde de etkin kullanımının sağlanması amacıyla “3 

Adet Kapalı Pazar Alanı” projesi hazırlandı. 
Başkan Karaaslan: İlçemizin kalkınması için gelişen ve üreten alanlar 

oluşturmaya devam edeceğiz.
Birden fazla mahallenin ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenen 

alanların, alışveriş alanları olarak  gelişen ve üreten bir alana 
dönüştürülmesi hedefleniyor. 
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Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V.Ahmet 
KARAASLAN’ın talimatlarıyla, ilçe genelindeki cadde 
ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdüren Ergani 
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha 
sağlıklı bir çevre için yoğun çaba sarf ediyor. 
Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracıyla tüm çöp 
konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte eden 
ekipler, böylelikle konteynerlerde kötü koku, sinek ve 
larva oluşumunun önüne geçiyor. Ekipler, periyodik 
olarak sürdürdüğü çöp toplama, çevre temizliği ve 
molozların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tıkanan 
kanal ızgaralarının temizliğini gerçekleştiriyor.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞILIYOR
Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik ve hijyen 
çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerinde de 
sürdürüyor; vatandaşların sağlığını korumak adına 
yoğunluğun yaşandığı köy ürünleri pazarı, semt 
pazarı ve caddelerde gece mesaisi yaparak genel 
temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Ekipler, insan ve araç yoğunluğunun en aza indiği 
saatlerde cadde, sokak ve pazar alanlarında bulunan 
atıkları süpürdükten sonra su tankerleri ile yıkama 
çalışması gerçekleştiriyor.

ERGANİ’DE İLÇE MEZARLIKLARI TEMİZLENİYOR
Ergani Belediyesi, vatandaşların vefat eden 
yakınlarına ait mezarlıkları temiz ve ferah bir ortamda 
ziyaret edebilmeleri için, ilçe mezarlıklarında temizlik 
çalışması gerçekleştiriyor. Mezarlıklarda yabani 
ot temizleme çalışması yürüten temizlik ekipleri, 
mezarlık ve mezarlıklar arasındaki yollara bırakılan 
çöpleri kaldırıyor.

Ergani Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, 88 
Personel ve 19 adet 
Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, 
1 adet Açık Kasa 
Kamyonet, 3 adet Vakumlu 
Süpürge Kamyonu, 1 adet 
Traktör Kepçe, 1 adet 
Çift Kabinli Pikap, 2 adet 
Belden Kırmalı Vakumlu 
Süpürge Aracı, 1 adet 
Özel Amaçlı Konteyner 
Yıkama Aracı olmak üzere 
28 araçla ilçeye hizmet 
veriyor.

Ergani Belediyesi Araç Fi-
losuna Bir Yenisini Ekledi. 
Ergani Belediyesi, vatan-
daşlara daha iyi hizmet 
sunmak için araç filosu-
nu genişletmeye devam 
ediyor. Ergani Belediyesi 
aldığı 1 adet JCB (Kazıcı 
Yükleyici) iş makinasını 
filosuna ekledi.
Ergani Belediyesi, araç 
parkına kazandırdığı yeni 
iş makinesi ile birlikte 
daha iyi hizmet vermeye 
hazır.
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Bir Bir 
SahneSahne

Her Her 
Köy Köy 

Kırsaldaki Çocuklar İçin Açık Havada Tiyatro Etkinliği

Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
tarafından ‘Her Köy Bir Sahne’ sloganıyla 
gerçekleştirilen etkinlik ile köylerde eğitim gören 
çocuklar ilk kez tiyatro izleme imkanı buldu. 

Köy meydanları ve okul bahçelerinde düzenlenen 
etkinlikte, Karşıyaka Sanat Merkezi oyuncularının 
sergilediği “İzciler Kampta” çevre ve doğa temalı 
tiyatro oyununda çocuklar hem eğlendi hem de 
doğa bilinci kazandı.

Belediyecilik her vatandaşa hizmet ulaştırmaktır.

Başkan Karaaslan “Belediyecilik sadece yol yapmak 
değildir. Belediyecilik ilçede yaşayan merkez-
kırsal, kadın-erkek, yaşlı-genç-çocuk demeden 
her vatandaşa hizmet ulaştırmaktır. Kültür ve 
sosyal işler alanında güzel havayı değerlendirmek 
için böyle bir etkinlik haftası düzenledik. İnşallah 
bundan sonra da bütün köylerimizi bu tür kültür 
sanat çalışmalarıyla buluşturacağız.



40 41

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı ekiplerince Ergani de zengin içerikli etkinlikler 

vatandaşla buluştu.

Bando ekipleri tarafından, Orman Park ve Botanik 
Parkta müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kent 
Konservatuarı müzik grubu ve Dengbejler tarafından 
seslendirilen şarkılara eşlik eden Ergani’li vatandaşlar, 
hareketli şarkılarda halay çekerek eğlendi.
Ergani’de yaşayan vatandaşlar bu güzel etkinlikler 
için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Ergani 
Belediyesine teşekkür etti.
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ERGANİ’YE GELDİ
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü “Entrikalı 
Dolap Komedyası” oyununu Ergani’li vatandaşlara 
sergilemek üzere ilçeye geldi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet 
KARAASLAN ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa 
Çetin’in katılımıyla Ergani Öğretmen Okulu Konferans 

Salonunda sergilenen ‘Entrikalı Dolap Komedyası’ 
oyunu beğeniyle karşılandı. 

Kaymakam Karaaslan, Kapaklı Belediye Başkanı 
Mustafa Çetin’e, Ergani’ye ziyaretinden ve bu vesileyle 
Kapaklı Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen tiyatro 
gösteriminden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Ergani’de vatandaşların ve bölge halkının hizmetine 
sunulacak olan Ergani Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun 
yapım çalışmalarında sona gelindi.

Diyarbakır Valisi  Münir KARALOĞLU’ nun talimatlarıyla 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 
başlanan 120 yataklı Ergani Yatılı Kız Kur’an Kursu, 
içinde bir de spor kompleksi bulunduruyor. Bölge de 
Kur’an Kursu ihtiyacı olduğundan dolayı yapımına hhız 
verilen Kur’an Kursu binasında aynı zamanda çeşitli 
aktivitelerin gerçekleştirilebileceği çok amaçlı bir 
Konferans Salonu olması öngörülüyor.

İnşaatı devam eden Kur’an Kursunu ziyaret ederek 
hem inşaat hakkında bilgi alan hem de ne zaman 
tamamlanacağı ile ilgili olarak çalışanlarla görüşen 
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet 
Karaaslan “İlçemizde yapımına başlanan Ergani Yatılı 
Kız Kur’an Kursu için Sayın Valimiz Münir Karaloğlu’na 
teşekkürlerimizi  arz ediyoruz. Allah’ın izni olursa 
kurs yapım çalışmalarının tamamlanması ile burada 
öğrenciler yetişecek ve hafızlığını tamamlayacak; 
devletimize ve milletimize faydalı kişiler yetişecektir. 
İlçemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Kur-an Kursu’nunKur-an Kursu’nun
ERGANİ YATILI KIZ 

YAPIM ÇALIŞMALARINDA
 SONA GELİNDİ
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Hacı Hasan Ergün Camii
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Ergani – İstasyon 
mahallesinde bulunan 
77 dönüm yeşil alana 
sahip Ergani Belediyesi 
Aile Parkı Ve Piknik 
Alanında ailenizle 
birlikte sosyal ve 
sportif aktivitelerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.

47

1937 yılında açılan Ergani 
Tren İstasyonu Cumhuriyet 
Döneminde Güneydoğu’da 
Ergani - Diyarbakır arasında 
yapılan ilk demiryolu hattının 
başlangıç yeridir. Geniş 
ve düz bir arazi üzerinde 
bulunan Ergani Tren 
İstasyonu yapısal olarak 
yığma sistem ile moloz 
taştan yapılmıştır.

Ergani Tren 
İstasyonu’na ilk sefer 
15 Kasım 1937’de 
gerçekleşmiş, bu 
sefer ile Atatürk 
Ergani’ye gelmiştir.
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Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet 
Karaaslan, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından 
kaçırıldığını belirtip, HDP il binası önünde 780 gündür 
eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
 
Diyarbakır’da oğlu Mehmet Akar’ın terör örgütü PKK 
tarafından kaçırıldığını belirterek HDP Diyarbakır il binası 
önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar’ın evladına 
kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar’ın 
da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 
2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 
236 ailenin 780 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde 
Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu.

Kaymakam Karaaslan, ilçedeki bazı siyasi parti ve sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileriyle evlat nöbetinin 
yapıldığı çadırı ziyaret etti. Ailelerle tek tek sohbet eden 

Kaymakam Karaaslan, daha sonra kendilerine Kuran-ı 
Kerim hediye etti. 

Kaymakam Karaaslan “Ergani olarak her türlü desteğe 
hazırız. Anne ve babalarımıza ne kadar müteşekkir olsak 
azdır. Onlar evlatlarını aramak için bu yola çıktılar. Bu 
yolda da 800’üncü güne yaklaşıyorlar. İnşallah hep birlikte 
evlatlarına kavuşurlar. Onlara en büyük armağanları 
evlatları, evlatlarından ayrılmaları da en büyük acı. Bu 
terör örgütü de çocukları devşirip dağa götürüyor. Dağda 
yaşamın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Çocukları 
ailelerinden kopararak, terörist yapıyorlar. İnşallah en 
kısa zamanda devletimizin de mücadelesiyle terör örgütü 
bitecek. Annelerimiz de bu mücadeleye çok destek verdi. 
Allah kendilerinden razı olsun. Allah yardımcıları olsun, 
her zaman yanlarındayız. İnşallah en kısa zamanda 
yavrularına kavuşurlar.”  dedi.

Ergani Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan, dezavantajlı ailelere gıda kolileri dağıttı. 

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan’ın talimatlarıyla, Ergani Belediyesi’nin Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin ettiği 3000 gıda kolisi, Ergani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

tarafından tespit edilen, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere teslim edildi.

EKONOMIK DURUMU IYI OLMAYAN
3000 AILEYE 

GIDA KOLISI ULAŞTI

Ergani Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğü ve SYDV 
Vefa Ekipleri tarafından teslim 
edilen gıda kolileri ile aileler kış 
aylarındaki erzak ihtiyaçlarını 
gidermiş oldu.
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İlçedeki sokak kedilerine 
sığınabilecekleri alanlar oluşturmayı 
hedefleyen Ergani Belediyesi, ilçenin 
muhtelif noktalarına kedi evleri 
yerleştirdi.. 

Başkan Karaaslan: Kedi 
evlerinin amacı sokak 
kedilerimizi olumsuz hava 
şartlarından koruyabilmek; 
aynı zamanda çocuklarımıza 
hayvan sevgisi aşılamak ve 
ailelerin sokak hayvanları ile 
bağ kurmalarını sağlamaktır.

Ergani Belediyesi ekiplerince, yiyecek 
bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 
kurulan besleme üniteleri mama ve su 
dolduruluyor.

Ekipler, kedi ve köpeklerin kolayca 
ulaşabileceği şekilde dizayn edilen besleme 
ünitelerini, periyodik bir şekilde mama 
ve su ile doldurarak, sokak hayvanlarının 
beslenmesine destek olmaya devam ediyor.
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Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan 
V. Ahmet KARAASLAN’ ın talimatları 
doğrultusunda, Ergani Belediyesi Park 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve veteriner 
eşliğinde ilçedeki sokak hayvanları için tedavi 
uygulamasına başlandı. Hem vatandaşların 
hem de sokak hayvanlarının sağlığını ve 
güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan 
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde 
veteriner tarafından tedavi edilen sokak 
hayvanlarının, aşıları da tamamlanıyor. 

Başkan Karaaslan: 
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizin 
içerisinde, sokak hayvanları için ameliyathane, 
muayenehane ve tedavi bölmeleri yer alıyor. 
Veteriner hekimimiz tarafından gerçekleştirilen 
tedaviler ile ilçemizdeki hasta hayvanlar 
sağlığına kavuşuyor. 

1316/1898 tarihli Salnâme-i Diyarbekir’de, Diyarbakır’da kabri bulunan Peygamber, sahabe ve evliyaya ait 
türbelerin anlatıldığı kısımda, Nebî Enûş (A.S.)’ ün peygamber olduğu bilgisi ile birlikte Hz. Adem’in oğlu 
olan Şit Aleyhisselâmın oğlu olduğu belirtilmektedir. İbn’ül-Esir’ in belirttiğine göre, Hz. Enûş, babası Hz. 
Şit (a.s.)’in vasiyeti üzerine halkının yönetimini ele almış ve 705 yıl yaşamıştır. Enûş Peygamber Türbesi, 
Ergani İlçesinin 17 km. güneybatısında (Yeni ismi ile Otluca Mahallesi)  bulunmaktadır. Burada bulunan 
ziyaretgâh, kümbet şeklindeki bir türbeden ibarettir ve Türbe sürekli ziyarete açıktır. Yıl boyu ortalama 
ziyaretçi sayısı 3000’dir. 

EnüsEnüs
PeygamberPeygamber
TURBESI
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Hz. Zülkifl Nebi (A.S.) nin makamı Ergani Makam Dağı’nda bulunur. Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce 2008 yılında restore edilen türbe içerisinde, 20-30 kişinin 

namaz kılabileceği küçük bir mescit bulunmaktadır.  

Hz. Zülkifl Nebi (A.S.) makamı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından “Türkiye 
Kültür Mirasları” listesine alınmıştır. 

 
Halk tarafından ziyaretgâh olarak ilgi duyulan mekâna çevre 

illerden de ziyaretçiler gelmektedir. Makam dağına daha çok da 
bahar mevsiminde gidilir ve halk tarafından yiyecekr götürülür, 

zirve gezilir, namazkılınır, dua edilir. Kur’an-ı Kerim ve mevlit 
okunup dileklerde bulunularak, adak ve kurbanlar kesilir. Makam 

dağının bir diğer özelliği de burada açan ve buraya özgü olan 
makam çiçeğidir. 

Rivayete göre, Zülkifl Peygamber’in terinin
damladığı her yerde bu çiçek açmıştır. 
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Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe 
genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, gramajı 
eksik unlu mamulleri ve son kullanma tarihi geçen 
ürünleri toplayarak imha ederken, işyeri sorumlularına 
evrak ve ürünlerle ilgili eksik unsurların giderilmesi 
konusunda uyarıda bulunuyor. Gerçekleştirdiği işyeri 
denetimlerinde, işyeri açma ruhsatları ve geçerlilik 

süreleri, işyerlerinde satışı yapılan ürünlerin son 
kullanım ve imal tarihleri kontrol ediliyor.

Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 
vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıda 
tüketmesi için denetimlerine hassasiyetle devam 
ediyor.

ZABITA
EKiPLERi
GÖREV
BAŞINDA

Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki otobüs ve 
minibüslerde denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, toplu taşıma 
araçlarında kurallara uymanın önemini sürücü ve yolculara anlatıyor.

ERGANI’DE
TOPLU TAŞIMA 

ARAÇLARI
DENETLENIYOR

Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “Pazar Yerleri Uygulama 
Yönetmeliği” kapsamında, ilçedeki semt pazarlarında denetlemelerini sürdürüyor. 
Ekipler, kurallara uymayarak geçiş yollarında mal satışı yapan pazarcı esnafına 
uyarıda bulunmanın yanı sıra, esnaf ile vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve 
hijyen kurallarının önemini hatırlatıyor.

ZABITA EKIPLERI 
ILÇEDEKI  PAZAR

YERLERINI
DENETLIYOR
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TRAFIK
GÜVENLIĞI IÇIN

ÇALIŞMALAR

ARALIKSIZ

SÜRÜYOR

Ergani Belediyesi tarafından, ilçedeki asfalt yollarda araçların hız yapmasını engelleyerek, trafik 
güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan kasis çalışmaları tamamlandı. Destek Hizmetleri ve Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince temin edilerek montajı yapılan plastik hız kesici kasisler, geçiş yapacak olan 
araçların hızını 10 kilometreye kadar düşürüyor. Ayrıca, üzerinde bulunan reflektif mercek ile gece 
karanlığında da araçlar için görüş sağlıyor. 

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan “Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, 
asfalt yollarımızda hız kesici kasis çalışmaları başlattık. Caddelerimizde yürütülen kasis çalışmalarının 
dışında, ihtiyaç görülmesi halinde farklı noktalarda da kasis çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın 
da trafik kuralları konusunda dikkatli davranmalarını bekliyoruz.” dedi.

Kaymakam Karaaslan, ilçede gerçekleştirilen yol kontrol ve denetim uygulamalarına katılarak, vatandaşlara 
emniyet kemeri takmanın önemini anlattı. Trafikte kemer takarak kurallara uyan sürücülere Kaymakam 
Karaaslan tarafından dezenfektan hediye edildi.
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Ergani’de uyuşturucu 
madde, alkol kullanımı gibi 
suçların odağı haline gelen, 
doğurduğu sakıncaların yanı 
sıra çevre ve görüntü kirliliği 
oluşturan metruk binalar, 
Ergani Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yıkılıyor.

Ergani Belediyesi, ilçe 
genelinde güvenliği 
tehdit eden ve tehlike 
arz eden metruk 
binaları yıkmaya devam 
ediyor. 
Yapı Kontrol Ekipleri denetiminde ve 
zabıtanın güvenlik önemleri almasıyla 
gerçekleştirilen yıkım öncesinde, gerekli 
prosedürler tamamlanıyor ve yıkım 
gerçekleştiriliyor.

Başkan Karaaslan: Metruk binalar terk 
edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu 
madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı 
haline geliyor. Yapı sahibi ve çevresinde 
yaşayan vatandaşlar açısından tehlike 
arz ediyor. Vatandaşların güvenliği ve 
huzuru için bizler de gerekli prosedürleri 
tamamladıktan sonra bu binaların yıkımını 
gerçekleştiriyoruz. Madde bağımlılığına karşı 
tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz.
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Ergani Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerince, ilçe 
genelindeki tüm sosyal alanlar tek 
tek kontrol edilerek, sorunsuz ve 
donanımlı hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında; 
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından, yürüyüş yollarında hasar 
gören kilitli parke taşları, aydınlatmalar 
ve süs havuzlarının onarımı 
gerçekleştirilirken, vatandaşların 
huzurlu vakit geçirebilmeleri için 
parklarda çim biçme, sulama, temizlik 
ve onarım çalışmaları devam ediyor.
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Elazığ Caddesinde Estetik Çalışmalar 
Başladı

Ergani Belediyesi tarafından, Elazığ-
Diyarbakır anayolu ve Yenişehir caddesinde 
bulunan kavşaklarda bakım, onarım ve 
peyzaj çalışmaları başlatıldı.

İlçeye daha yeşil ve estetik bir görünüm 
kazandırmak amacıyla başlatılan 
yeşillendirme ve süsleme çalışmaları 
kapsamında, kavşak ve refüjlerde 
tamamlanan onarım çalışmalarının ardından 
zemin tesviye  ve çiçek ekimine başlandı.
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Babası Yasin Bey olup I. Dünya Savaşı’nda Kafkasya 
Cephesi’nde çarpışırken Ruslara esir düşmüştür. 
Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Hüseyin Bey 
de Plevne Savaşı’na katılmış, Gazi Osman Paşa’nın 
teşekkürünü kazanmıştır. Annesinin ismi ise Emine idi 
ve ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç İlkokul eğitimini 
1938-1944 yılları arasında Ergani’de tamamladı. 1944 
yılında sınavlara girip Maraş Ortaokulu’nda parasız 
yatılı olarak okumaya hak kazandı. 

Ortaokul ikinci ya da üçüncü sınıfta iken kafiyeli 
vezinli dörtlüklerden oluşan bir şiir yazdı. ‘’Ergani’’ 
adlı ve konulu uzunca bir şiir. Sezai Karakoç bu şiirinin 
yazma sürecini şöyle anlatır: “En ufak bir zahmet 
çekmemiştim şiiri yazarken. Sanırım yazın ve Ergani 
dağının getirdiği bir ilhamdı bu. Hiç düzeltme 
yapmadan geldiği gibi kâğıda geçirmiştim. Kimseye 
göstermeden yırttım attım ve şiir yazmayı unuttum. 
O şiirden aklımda bir mısra bile kalmamıştır.”

1947-1950 yılları arasında lise eğitimini yine parasız 
yatılı olarak Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Lise 
eğitimi boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe 
okumaya karar verdi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a 
geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun 
olmasını istiyordu. İmkanları dahilinde eğitimine 

devam edebileceği yatılı tek bölüm Siyasal Bilgiler 
Fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken 
kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her 
ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak 
başladığı yüksek öğrenimini 1955’te fakültenin 
Maliye Bölümünden mezuniyetle tamamladı. 
Altan Öymen’le aynı dönemdendi. Mecburi hizmet 
sebebiyle Maliye Bakanlığında Hazine Genel 
Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne 
atandı. Daha sonra Maliye Müfettişliği sınavına 
girdi ve sınavı kazandı. 11 Ocak 1956’da müfettiş 
yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul’da 
gelirler kontrolörü oldu. Bir ara Ankara’ya çağrılıp 
Yeğenbey Vergi Dairesi’nde görevlendirildiyse de kısa 
bir müddet sonra yine İstanbul’daki görevine döndü. 
Görevi icabı Anadolu’yu çok gezdi ve birçok il ve ilçeyi 
inceleme, tanıma fırsatı buldu. 1960-1961 yıllarında 
yedek subay olarak yaptığı askerlik görevinden sonra 
İstanbul’daki görevine kaldığı yerden devam etti. 
1965’ten 1973’e kadar birçok kez istifa etti. 1973’ten 
bu yana da hiçbir resmi görev almadı.
Şairin nüfus kaydında doğum günü 22 Ocak olarak 
görülmekle beraber kendisi gerçek doğum gününün 
mayıs ayı içerisinde olduğunu belirtmektedir.

E R G A N İ ’ N İ N  D E Ğ E R İ

Ölümü
16 Kasım 2021’de yaşlılığa bağlı geçirdiği kalp krizi sebebiyle İstanbul’daki evinde öldü. 17 Kasım günü 
Şehzadebaşı Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip aynı caminin haziresine defnedildi. 

Şiir hayatı-anlayışı
Karakoç, şiirle ilgili görüşlerini yazmaya başladığı 
dönemlerden itibaren şiir anlayışını da yazmıştır. Bu 
konudaki düşüncelerini “Edebiyat Yazıları” adını verdiği 
3 kitapta toplayan Karakoç’un Türk şiirinde son derece 
özgün bir yeri vardır. Onun şiiri metafizik bir şiirdir. 
Türk şiiri geleneksel yapısı itibarıyla aslında metafizik 
bir şiirdir. Ancak bu özellik Tanzimat’tan sonra değişir. 
Sadece Abdülhak Hamit’te metafizik bir ürperti 
söz konusu olur. Onunla tekrar başlayan bu anlayış 
cumhuriyetin ilk yıllarında Necip Fazıl Kısakürek’te 
ve Ahmet Kutsi Tecer’de kendini gösterir. Bunlardan 
başka Yahya Kemal ve Asaf Halet Çelebi’de de metafizik 
anlayış görülür. Fakat bu metafizik unsurlar adı geçen 
hiçbir şairin şiir anlayışını açıklamaz, anlatmaz.
YTÜ Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldız’ın 
tespitiyle Türk şiirini metafizik bir esasa oturtan şair 
Sezai Karakoç’tur. Karakoç bunu modern şiirin diliyle 
yapmıştır. O, Batı edebiyatını da iyi incelemiş bir şairdir. 
Modern sanattaki soyutlamanın İslam anlayışına 
uygun olduğu düşüncesindedir ve şiirlerini bu yönde 
geliştirmiştir.
“Edebiyat Yazıları I” kitabındaki ilk yazı metafizik 
ile ilgilidir. Bu, hangi kavramlara önem verdiğini 
göstermesi bakımından önemlidir.
Karakoç geleneksel şiire de yaklaşır ancak dili farklıdır. 
O, modern şiirin diliyle şiirlerini yazmıştır. Poetikasını 
anlattığı ikinci yazı soyutlama ile ilgilidir. Nitekim 
modern sanat genel anlamda soyutlamaya dayanır. 

Ona göre şair, şiiri soyutlamada bırakırsa eksik bırakmış 
olur, tamamlanması için şairin tekrar somutlaştırması 
yani soyutlaştırdığı şeyi tekrar yeni bir bağlama 
oturtması gerekir. Bunu da Diriliş kavramına bağlar.
Dostu Cemal Süreya, ona, yarattığı mistik şiir tarzından 
ötürü “Sezo” diyordu ve onu, “Mehmet Akif ve Necip 
Fazıl karışımı şair” olarak tanımlıyordu.
Sezai Karakoç, şairin genel çizgilerini, “pergünt üçgeni” 
dediği üç ilkeyle anlatır. Peer Gynt, Norveçli yazar 
Henrik İbsen’in en ünlü oyunlarından biridir. Karakoç, 
Pergünt’ün, hayatında bu ilkeleri yaşadığını belirtir ve 
bu ilkeleri şiire tatbik eder:
Şair, kendi kendisi olmalı: “Şairin kendi kendisi 
olabilmesinin biricik yolu, değişmek, başkalaşmaktır.”
Şair, kendine yetmeli: “Eserinin tohumunu ve 
geliştirecek iklimini, şairin kendi varlığından alması 
anlamına gelir yeterlilik ilkesi. Yâni fildişi kuleyi biz 
dışına çeviriyoruz; evren şaire bir fildişi kule olmalı; 
şafakta kaybettiği güvercinleri, şair, bir ikindide 
bulabilmeli.”
Şair, kendinden memnun olmalı: “Eserin şairini 
sevinçle titretmesi demek bu. Şair, eserini sevmeli. Onu 
okşamalı, ama yaramazlıklarına da göz yummamalı. 
Beğenmediği davranışlarını gücendirmeden ona 
anlatmalı onu kendini düzeltmeye kandırmalı ve bunu 
da inandırmalı. Ona ‘Beni andırıyor, ah, beni o’ demeli.” 
Memnunluk ilkesinin temeli, sevinçtir. Yaşama sevinci 
değil “yaşatma sevinci”dir.

Şiir
Şiirler I (Monna Rosa)
Şiirler II (Şahdamar-Körfez-Sesler)
Şiirler III (Hızırla Kırk Saat)
Şiirler IV (Taha’nın Kitabı, Gül Muştusu)
Şiirler V (Zamana Adanmış Sözler)
Şiirler VI (Ayinler/Çeşmeler)
Şiirler VII (Leylâ ile Mecnun)
Şiirler VIII (Ateş Dansı)
Şiirler IX (Alınyazısı Saati)
Gün Doğmadan (Toplu Şiirler)
Çeviri Şiir
Batı Şiirlerinden
İslâmın Şiir Anıtlarından
Deneme
Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası 
Rüyanın Medeniyeti Şiir
Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı...
Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar

Düşünce
Ruhun Dirilişi
Kıyamet Aşısı 
Çağ ve İlham I-II-III-IV
İnsanlığın Dirilişi
Diriliş Neslinin Âmentüsü
Yitik Cennet
Makamda
İslâmın Dirilişi
Gündönümü
Diriliş Muştusu
İslâm
İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü
Düşünceler I-II
Dirilişin Çevresinde
Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha 
Ötesi I-II-III
Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II
Samanyolunda Ziyafet
Unutuş ve Hatırlayış
Varolma Savaşı
Çağdaş Batı Düşüncesinden
Çıkış Yolu I-II-III

İnceleme 
Yunus Emre
Mehmet Âkif
Mevlânâ
Tiyatro
Piyesler I
Armağan
Hikâye
Hikâyeler-I Meydan Ortaya Çıktığında
Hikâyeler-II Portreler
Günlük yazılar
Farklar
Sütun
Sûr
Gün Saati
Gür
Röportaj
Tarihin Yol Ağzında
Unutuş ve Hatırlayış
Çıkış Yolu I
Çıkış Yolu II
Çıkış Yolu III
Belgesel
Gün Doğmadan
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Ergani’ de Eski Hükümet Konağı binası revize edilerek “Sezai Karakoç Müzesi 
ve Kültür Evi” inşa edildi. Ayrıca, ilçede bir okula “Sezai Karakoç İmam Hatip 
Ortaokulu” ismi verildi.
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Fikir ve şiir dünyasının ulu çınarı Sezai Karakoç, 
Ergani Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sezai 
Karakoç’un İzinde Kültür Şöleni Projesi’ kapsamında 
anıldı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet 
Karaaslan’ın öncülüğünde düzenlenen Sezai 
Karakoç’u Anma Gecesinde, şairin hayatına dair 
konuşmaları Araştırmacı Yazar Dr. Şakir DİCLEHAN yaptı.

Kaymakam Karaaslan, yaklaşık 55 yıl boyunca 
Sezai Karakoç’un yakınında bulunan Konuşmacı Dr. 
Şakir DİCLEHAN’a, anlatımı ve katılımından dolayı 
teşekkür ederek, kendisine plaket takdim etti.

Yoğun ilgi gören Anma Gecesi, Sezai Karakoç’a 
ait şiirlerin okunması ve sinevizyon gösteriminin 
ardından sona erdi.

ERGANİ’Lİ HEMŞEHRİLERİ 
SEZAİ KARAKOÇ’U UNUTMADI

SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir 
süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin yortuların dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü emzirdiği
Kuş tüyünden
Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım 
Salome’nin Belkıs’ın
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikarsın 
bellisin
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Yıllar geçti saban olumsuz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca’da Emirgan’da

Kandilli’nin kurşuni şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir 
çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili     

Sezai Karakoç




