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PANDEMi SÜRECiNDE ŞAHiNBEY

MEHMET TAHMAZOĞLU*

1Doğup büyüdüğüm Şahinbey’imize, Gazian-
tep’e hizmet etmek en büyük hedeflerimden biriydi 
idi ve bu çerçevede de özellikle sivil toplum hare-
ketleri ile insanımıza, şehrimize hizmet etmeye ça-
lışıyordum. 2009 Yılında Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile Şahinbey Bele-
diye Başkanlığına seçildim. İnsana hizmet noktasın-
da çok daha fazla imkâna sahiptim. Seçim telaşını 
atlattıktan sonra görevimin başına geçmek için hiz-
met binasına geldiğimde bana kendisini saray ami-
ri olarak tanıtan bir kişi ile karşılaştım, buranın saray 
değil bir hizmet binası olduğunu söyleyip görevimin 
ilk günü birçok şeyin değişmesi gerektiğini anladım. 
Cumhurbaşkanımızın: ’BELEDİYE İŞİ AŞK İŞİDİR’’ 
düsturu ile gece gündüz demeden çalışmaya baş-
ladım. Kafamdaki projelerin uygulanması nokta-
sında heyecanım artıyordu ki o dönemdeki bilanço 
tarafıma sunulduğunda çok şaşırmıştım. Evet bele-
diye başkanıydım ama kurumlara ve işçisine borcu 
olan bir belediye başkanıydım.

Hayatım boyunca hiç kimseye borcu olmayan 
birisi olarak belediye başkanlığımın ilk dönemleri-
nin bir rüya olması için çok dua etmiştim. Ancak acı 
bir tablo ile karşı karşıyaydım. Öncelikle Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)  ‘İşçinin Ücretini 
Alın Teri Kurumadan Ödeyiniz’ hadisini örnek alarak 
önce işçilere olan borçları daha sonra kurumlara 
olan borçları kapattık. Borçlu devraldığımız 
belediyenin halka hizmet edebilmesi için yeni 
projeler üretmemiz gerekiyordu.

Belediyecilik anlayışı Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanı olduğu 
dönemde evrim geçirmiş sadece yol ve kaldırım 

*  Şahinbey Belediye Başkanı

yapan belediyecilik anlayışından çıkmıştı. Kendime 
rol model aldığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve önderliğinde sade-
ce yol ve kaldırım yapan bir belediye olarak değil 
vatandaşın yaşamına dokunan hizmet anlayışı ile 
projeler üretmeye başladık. 

Ekibimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda il-
çenin en büyük sorunu olan çarpık yapılaşma ko-
nusuna çare bulmamız gerektiğini düşündük. Şehrin 
ve İlçe’nin 40 yıllık rüyası olan Özdemirbey Cadde-
si’ni iki etap halinde 2 şeritten 6 şeritte çıkararak, 
şehrin trafiğine nefes aldırdık. Ardından Yeşilvadi 
Bulvarı, Özdemirbey 2. Etap derken boşalttığımız 
eski garajlar alanını yıkarak Boğaziçi Bulvarını yap-
tık ve İnönü Caddesini rahatlattık.  Bugün ilçenin 18 
bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. 
Şehrin sorunlarından birisi olan konut sorunu ve ta-
lebi karşısında sosyal belediyecilik anlayışı ile yola 
çıkarak konut hayali dahi olmayan vatandaşlara ev 
sahibi yapalım diyerek, ilk olarak 300 evler konutla-
rını yapıp çok cüzi peşinat ve taksitlerle vatandaş-
larımızı ev sahibi yaptık. Bugün baktığımızda 5.055 
dar gelirli ailemizi kira öder gibi hatta kiradan daha 
ucuza ödeme koşulları ile ev sahibi yaptık.

Onların evlerine misafir olup bir bardak çaylarını 
içerken onları yüzündeki mutluluk çekilen yorgun-
luğun ve çilenin yükünü ortadan kaldırıyor. Vatan-
daşımızın derdi bizim derdimiz diyerek hep düşünüp 
onların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık. 

Göreve başladığımız yıllardaki ilk projelerimiz-
den Hoş Geldin Bebek Projesi ile Şahinbey ilçesinde 
dünyaya gelen bebeklerin evlerinde ziyaret edil-
mesi annelere çocuk eğitimi ve sağlığı konusunda 



74

bilgilendirme yapılması için ekip kurduk. Yapılan zi-
yaretlerde 132.815 bebek evinde ziyaret edip hedi-
yeler verilirken anneler çocuk büyütme konusunda 
bilinçlendiriliyor.  Sadece doğumda değil vatan-
daşların acılarında da yanında olmalıydık. Sadece 
çadır ve masa sandalye ile değil daha farklı şey-
lerle onların yanında olmalıyız diyerek 280 adet 
bay-bayan taziye evi yatık. Taziyelerinde ilk gün 
yemek, çay, şeker su gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Tüm 
bu hizmetler karşısında vatandaşlarda AK Parti hü-
kümetinin belediyecilik anlayışını daha yakından 
görmeye başladı. Belediyeyi sadece asfalt ve yol 
için düşünen vatandaşın beklentileri de değişmeye 
başladı. Bizlerde onların yaşamlarını nasıl kolaylaş-
tırabiliriz diyerek daha fazla çalışmaya başladık. 
Öğrencilerin, hanım kardeşlerimizin ve eşlerinin 
faydalandığı kısacası 7’den 77’ye her yaş grubunun 
kendi için bir şeyler bulduğu 198 sosyal tesis ve 
gençlik merkezi yaptık. Buraya gençler sadece ders 
çalışmak için gelmiyor. Spor yapabiliyor, gitar, saz 
gibi enstrümanların kurslarına gelerek zamanlarını 
daha faydalı değerlendirebiliyorlar. Sadece gençler 
ve öğrenciler mi? Tabi ki hayır hanım kardeşlerimiz 
mefruşat kurslarına ve el beceri kurslarına gelerek 
hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de 
zamanlarını daha faydalı değerlendiriyorlar. Baylar 
ise tesislerdeki spor merkezlerine gelerek sağlıklı 
yaşam için kendilerine zaman ayırabiliyorlar. 130 
ayrı branş ta hizmet veren tesislerimizden bu zaman 
kadar 807.930 vatandaşımız faydalandı ki bu bizler 
için mutluluk verici bir olay. Ancak bir yerde gözden 
kaçırdığımız bir olay vardı. Geleceğimize yön vere-
cek gençlerimize yönelmemiz gerekiyordu.

Hangi alanda olursa olsun en büyük yatırım in-
sana yapılan yatırımdır. Bu anlamda Asım Nesli de-
diğimiz neslin yetişmesi için neler yapabiliriz diye 
düşünerek ürettiğimiz ve beni en çok mutlu eden 
projelerden olan Çanakkale seferlerini başlattık. 
Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi ile Ça-
nakkale’nin 100. Yıl etkinliklerinde öğrencilerimizi 
ecdatları ile buluşturduk. Gençlerimiz o şehit top-
raklarını görerek ülkeleri, bayrağı ve milleti için daha 
fedakarca çalışmaları gerektiğini anlatmaya çalış-
tık. Baktığımızda 2015 yılında başlattığımız proje ile 
bugüne kadar 104.649 öğrencimizi ve vatandaşımı-
zı günü birlik Uçakla Çanakkale’ye götürmüşüz. 

Gençlerimiz için bu yeterli miydi? Tatbiki ol-
mazdı zaman hızla geçiyordu. Şu gün olmuş onlar 
için ne yapsak az diye düşünüyorum. Spor ayak-
kabısından, kaynak kitaba, beslenme kanından 
boyama setine, bisikletten, tablete, ödüllü kitap 
okuma yarışmalarıyla Umre’ye, ve Bosna Her-
sek’e gönderdik. 5 okul yaprak Milli eğitime dev-

rettik. Baktığımızda eğitime birçok alan da yap-
tığımız yatırımın bedeli 1.304.310.044 TL’yi buldu. 
Bulunduğunuz her yerin her işin hakkını sonuna 
kadar vermeniz gerekiyor. Sadece ben koltuğa 
oturayım gerisi nasıl olursa olsun mantığı ve an-
layışı ile çalışmak bana göre hiçbir zaman olma-
dı. Bu kadar insan size oy vermiş ve size güven-
mişse o kadar kişinin vebali sizin boynunuzadır. 
İlçemiz kırsal kesimin çok olduğu daha çok 
işçi kesiminin bulunduğu bir alan. Bu anlamda 
baktığımızda ihtiyaç sahibi vatandaşımızda 
oldukça fazla belediyemize bağlı sosyal tesisimizde 
ve aş evimizde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve 
sosyal marketimizden faydalanma imkanı sunduk. 
Vatandaşlarımız markete gelerek gayet rahat bir 
şekilde gıdadan giyime her türlü ihtiyacını karşıla-
yabiliyorlar. 

Bu arada Evlilik Okulu Projemizi de anlatma-
dan geçemeyeceğim. Sağlam toplum sağlam aile 
yapısıyla ortaya çıkar. Evlilik Okulu projemizle yeni 
evlenen çiftlere evliliğin dini, sağlık ve hukuk boyu-
tunda eğitimler veriyoruz. Çiftlerin böylece birbirine 
saygısı ve güveni arttığı gibi yeni evlenecek çiftlere 
çamaşır makinası evli çiftlere ise çay veya kahve seti 
hediye ediyoruz. Ayrıca evlenecek olan ve imkânı 
olmayan çiftlere çeyiz seti hediye ediyoruz. Benim 
için önemli olan projelerden birisi de çiftçilerimize 
verdiğimiz destekler. Üreten bir toplum olmalıyız. 
Tarım ve hayvancılığı desteklemeliyiz. Bu  anlamda 
Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüz ile ortak projeler üre-
terek çiftçilerimize buğday-arpa tohumu, gübre, 
zeytin-fıstık fidanı, meyve-sebze fidesi, silajlık mısır, 
yonca, mercimek İtalyan çimi dağıttık. Sadece çift-
çileri değil hayvan yetiştiricilerine de destek çıkalım 
dedik. Hayvan yetiştiricilerimize 3.656 adet küçük ve 
büyükbaş hayvan dağıtımının yansıra hayvan yemi, 
süt sağım makinası ve arılı kovan dağıttık.

Tüm bunları neden anlatıyorum derseniz bele-
diyecilik anlayışında yaşanan değişimin ve beklen-
tilerdeki değişimler için. Kırsalda dahi vatandaşla-
rımız bugün park değil halı saha ve yüzme havuzu 
istiyorlar. Buna köylerimizde dahil, park ve yol konu-
sunu çoktan aştık ki bu zaman kadar 635 park ya-
pıp 3.612.911 adet fidan dikimi gerçekleştirerek yeşil 
alan miktarını 15 katına çıkarttık.

Bu arada geri dönüşüm çalışmalarını da es geç-
meyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncü-
lüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan 
“Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçemizde geri dönü-
şüm çalışmaları yaptık. İlçemizin belirli noktalarına 
Bankam Atık noktaları kurarak hem şehir hem ülke 
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ekonomisine katkı sağlıyoruz. Özellikle çöpe atılan 
fakat aslında çöp olmayan geri dönüşümle yeniden 
ekonomiye kazandıracağımız plastikleri, cam şişele-
ri, teneke kutuları, kartonları ve kâğıtları Bankam Atık 
noktalarımızda topluyoruz. Bu konuda vatandaş-
larımızı teşvik etmek için çeşitli hediyeler veriyoruz. 
Tabi bu çalışmaları yaptığımız sırada hiç hesapta 
olmayan ve tüm dünyada dengeleri alt üst eden 
pandemi dönemini yaşadık. Hiç birimizin daha ön-
ceden tecrübe etmediği ne yapacağımızı bileme-
diğimiz bir döngünün içerisine girdik. 

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması adına 
onların yanında olduğumuzu hissettiren ve onların 
sağlığını gözettiğimizi gösteren çalışmalar yaptık. 
Sık kullanılan alanları dezenfekte ile çalışmalara 
başladık. Ardından maske, mesafe ve hijyen ko-
nusunda bilgilendirmeler yaptık. Süreç ilerledikçe 
ihtiyaçlar daha da ağırlaşmaya ve yoğunlaşmaya 
başladı. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımla birlikte 
vatandaşlarımızın yükünü nasıl hafifletebiliriz diye-
rek, esnafımıza, vatandaşımıza ve öğrencilerimize 
nakdi ve ayni yardımlarda bulunduk. 

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren sos-
yal marketimizin aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza 48.000.000 TL’lik nakdi, 40.000.000 
TL’lik ayni yardım yapılırken, 3.700 adet market 
kartı, yetim ailelerimize ise 4.000.000 TL’lik nak-
di yardımda bulunduk. Yine ihtiyaç sahibi ailelere 
19.500.000 TL’lik 111.000 adet gıda paketi, 2.393.476 
TL’lik dezenfektan dağıtımı yaptık. Bir Osmanlı ge-
leneği olan zimem defteri uygulaması ile bakkala, 

fırına borcu olan 7.020 ailemizin 708.627 TL’lik bor-
cunu ödedik. Geleceğimizin teminatı olan öğrenci-
lerimize 92.885.800 TL’lik tablet, ayakkabı, boyama 
seti ve kitap dağıtımı gerçekleştirdik. 

Pandemi döneminde iş yerleri kapanan esnafı-
mıza Mart-Aralık 2020 yılı ve Mayıs 2021 tarihinde 
toplamda 16.188.000 TL’lik nakdi destek sağladık. 
Bu süreçte kursları kapanan usta öğreticilerine, dü-
ğün salonu çalışanlarına, ramazan davulcularına 
ve iş yeri kapanan esnafın yanında çalışan işçilere 
2.696.500 TL’lik nakdi yardımda bulunduk. Vatan-
daşımızın acısı acımızdır diyerek eşlerini kovid salgı-
nından dolayı kaybeden vatandaşlarımıza ve SYDV 
tarafından belirlenen 15.395 ailemize 23.916.000 
TL’lik nakdi destekte bulunduk. 

Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışan filasyon 
ekiplerine 948.000 TL’lik araç desteği ve bu süreçte 
gece gündüz demeden omuz omuza çalıştığımız 
mesai arkadaşlarımıza 7.244.849 TL’lik nakdi des-
tekte bulunduk. Bu yardımların bize şu an ki maliyeti 
282.245.072 TL. Halkımıza helali hoş olsun.

Burada anlattıklarım hizmetlerimizin bir kısmı. 
Detaylara ve diğer hizmetlere girecek olursak ne 
bu derginin sayfaları nede zaman yeter. Ancak ne 
yapıyorsak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde ve desteği ile vatandaşı-
mız için yapıyoruz. Rabbim bizlere sağlık, sıhhat ve 
imkân verdiği sürece vatandaşımız için gece-gün-
düz çalışmaya devam edeceğiz. 


