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B E L E D İ Y E  H A B E R  A J A N S I 

Sri Lanka BüyükeLçiSi 
HaSSen’den, Başkan 
kıLınç’a Ziyaret

ZaBıta açıkta Satış yapan 
Ve yer işgaLinde BuLunan 
eSnafı denetLedi

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan Kongre Merkezi Tramvay Durağı ile 
Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne ulaşımı 
sağlayacak yaya üst geçidinde çalışmalar 
tamamlanma aşamasına geldi. Tramvaydan inen 
vatandaşların Kocaeli Uluslararası Kongre 
Merkezi’ne geçişlerine kolaylık sağlayacak üst 
geçitte ahşap zemin montajı yapılıyor.

Kaçak yapıyla mücadelesini sürdüren İnegöl 
Belediyesi, Akıncılar kırsal mahallesinde tespit 
edilen 4 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Daha 
sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak 
adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, 
kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor.

 Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Çorlu 
KODER Mobil Uygulaması ile ilgili Zabıta 
Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

Kongre MerKezi 
Üst geçidinde 
son Viraj

4 KaçaK 
Yapının YıKıMı 
gerçeKleştirildi

zabıta personeline 
‘çorlu Koder’ 
eğitiMi Verildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü-

ğü (HATSU), yapılan analiz sonucunda 
suyu sağlıksız olduğu tespit edilen 

mevcut kuyunun yerine Antakya ilçesi-
ne bağlı Saçaklı Mahallesi için yeni son-

daj kuyusu çalışması gerçekleştirdi. 

Cunda ve ayvalık 
İskelesİne kıyı Tesİsİ 
İşleTme İzİn Belgesİ

Temiz Ve Sağlıklı 
Suya kaVuşuyor devİr 

dayanışma 
devrİ

Termal 
Caddesİ’nde 
yıkama 
Çalışması

Bornova’da 

 Nilüfer Belediyesi’nin 
yıllardır ikinci el kıyafetleri 
yeniden kullanılır hale 
getirerek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdığı ‘Giymiyorsanız 
Giydirin Atölyesi’ ve 
‘Giymiyorsanız Giydirin 
Kampüs’ pandemi döne-
minde de hizmetlerini 
aksatmadan devam ettirdi.

 Çınarcık Belediyesi 
koronavirüs salgınına karşı 
alınan önlemler kapsamında, 
ilçe genelinde dezenfekte ve 
yıkama çalışmalarına devam 
ediyor. Çınarcık Belediyesi 
ekipleri Covid-19 virüsüne 
karşı Çınarcık’ta yıkanmayan 
yol, dezenfekte edilmeyen 
cadde ve mahalle bırakmı-
yor. Belediye personeli kent 
genelinde çalışmalarını ivedi 
bir şekilde devam ediyor.

 Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisi Şubat ayı 
toplantısına başkanlık eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş gündeme dair 
açıklamalarda bulundu. “Ben 
rozetsiz başkanlık yapacağı-
ma söz verdim; genel 
siyasete karışmadan aynı 
yolda yürüyorum yürümeye 
de devam edeceğim. Tek 
derdim Ankara’ya eşit bir 
şekilde hizmet etmektir” 
diyen Başkan Yavaş, “Benim 
görev alanım Ankara ve 
Ankaralılar. 
Rozetsiz 
başkanım 
sözüne 
sadığım” 
dedi.

 Kırsal kalkınmanın 
sağlanması amacıyla çiftçilere 
destek veren Bornova 
Belediyesi, üreticilere yaptığı 
meyve fidanı dağıtımlarına 
devam ediyor. Mart ayına 
kadar devam edecek olan 
dağıtımlarla 5 bin fidan 
toprakla buluşacak. Dağıtım-
lar Bornova Belediye Başkan 
Yardımcısı Barbaros Taşer 
tarafından köy yerleşkelerine 
giderek yapılıyor.

Mansur Yavaş: “tek derdim ankara’ya ayrım 
Yapmadan, eşit bir şekilde Hizmet etmek”

Vatandaşların daha sağlıklı su 
tüketebilmelerini sağlamak ve su 
sorunu yaşayan ilçelerin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla yeni su 
kaynakları yaratma çalışması 
yapıldığını aktaran Genel Müdür-
lük, Saçaklı Mahallesi’ni besleyen 
mevcut su kuyusuna kirli suyun 
karıştığı anlaşılması üzerine mevcut 
kuyunun iptal edildiğini ve yerine 

yeni sondaj kuyusunun açıldığını 
aktardı. Açılan yeni su kaynağının 
temiz kalması adına betonlama 
işleminin yapıldığına dikkat çeken 
Genel Müdürlük, 304 metre 
derinliğinde açılan sondaj kuyusun-
dan saniyede 20 litre su elde 
edildiğini açıklayarak, yapılan 
çalışma sayesinde mahallenin temiz 
ve sağlıklı suya kavuşacağını belirtti.

aTaçocuk’un 
ikinci şubeSinde 

kayıTlar 
başlıyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi, 513 bin 35’e 
ulaşan nüfusuyla 38 ili geride bırakırken 
Türkiye’nin en kalabalık 24’üncü ilçesi oldu.

Muratpaşa 
38 ilden daha büyük

Saçaklı MahalleSi

Tarıma 
desTek 
devam edİyor


