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

AyvAlık’tA En 
Düşük MAAş 3 Bin 

250 lirA OlDu

yEnişEhir’DE 
gElEcEğin BiliM 

insAnlArı yEtişiyOr

Keçiören’de 
Sevgililer gününe 
özel Sevgi SahneSi

HBB’DEN 
MinikDostlara 
Sıcak Yuva

 İzmit Bağçeşme Mezarlı-
ğı’nda bulunan Namazgah 
Şehitliği’nde bakım ve 
temizlik yapıldı.  İl genelinde-
ki birçok mezarlığın bakımla-
rını düzenli bir şekilde yapan 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 

vatan için canlarını feda eden 
aziz şehitlerin ebedi istirahat-
gahlarına ayrı özen gösteriyor. 
Bu kapsamda İzmit Bağçeşme 
Namazgah Şehitliği’nde 
yapılan düzenleme ve bakım 
çalışması yapıldı.

 Sağlık Bakanlığı, Deniz-
li’nin Çal ilçesine tam 
donanımlı ambulans gönder-
di. Yeni ambulans için tören 
yapılırken, Belediye Başkanı 
Fethi Akcan, ikinci ambulan-
sın birkaç hafta içinde teslimi 
için AK Parti Grup Başkanve-

kili Cahit Özkan, milletvekili 
Şahin Tin ve İl Sağlık Müdürü 
Dr.Berna Öztürk’ten söz aldı. 
Akcan, Çal Devlet Hastanesi’n-
deki hekim sıkıntısının da aza 
indirildiğini, iki uzmanın daha 
gelmesiyle sorun kalmayaca-
ğını söyledi.

İzmİt Namazgah 
Şehİtlİğİ’Ne Bakım

Çal, Sağlığa kİlİtleNdİ

VataNdaŞlar talep ettİ, BüyükŞehİr 

1 haftada tamamladı
Dilovası Kimya İhtisas OSB 

önündeki kavşaktan Çerkeşli 
Köyü girişine uzanan Çerkeşli 
Caddesi’nde, Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri tarafından 

yayaların yol güvenliği için 
yapılan kaldırım imalatı 
tamamlandı. Dilovası Çerkeşli 
Caddesi’nde yayaların yol 
güvenliği sağlandı.

İnegöl Beledİyesİ’nden 
ödüllü Bİlgİ yarışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
pandemi döneminin eğitim 
alanında yarattığı eşitsizlikleri 
gidermeye katkıda bulunmak ve 
öğrencilerin yanında olmak 
amacıyla organize ettikleri “40 bin 
tablet dağıtımını” başlattı. İlk 

tablet kolilerini kendi elleriyle 
araçlara yükleyen İmamoğlu, 
eğitim gören çocuk sayısı 3’e 
kadar olan ailelere 1, fazla olan 
ailelere ise 2 tablet dağıtılacağını 
söyledi. Dağıtımların Mart sonu, 
Nisan başı itibariyle bitirilmesinin 

planlandığını kaydeden İmamoğ-
lu, “Gücümüz oldukça, vatandaşı-
mız hangi konuda eksiklik 
hissediyorsa, özellikle yoksullu-
ğun yoğun yaşandığı bu dönemde 
yanında olduğumuzu da belirt-
mek isterim” dedi.

40 Bin tablet dağıtımını Başlatan İmamoğlu:
‘zor günleri dayanışmayla aşacağız’

Hatay Büyükşehir Belediyesi 
sahipsiz sokak hayvanlarının 
bakımına, beslenmesine
ve barınmasına kadar tüm 
ihtiyaçlarını karşılayarak 
onlara sıcak bir yuva oluyor.

aSırlıK 
çınarlara  ziyaret
KüçüKçeKmece Belediye 
BaşKanı Kemal çeBi’den

Küçükçekmece Belediye Başkanı Ke-
mal Çebi, ilçenin bir asırlık en yaşlı sa-

kinlerinin evlerine giderek ziyaret etti. 
116 ve 112 yaşlarındaki yaşlı çınarlar, 

Çebi’nin ilgi ve alakası karşısında mem-
nuniyet ve hayır dualarını dile getirdi.

 Nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık 
ikinci ilçesi olan Küçükçekmece’de 65 
yaş üstü 44 bin, 100 yaş üstü ise 15 
vatandaş yaşıyor. Pandemi döneminde 
Küçükçekmecelilerin sıkıntılarını 
yerinde tespit etmek ve çözüm sunmak 
için ‘Konuş Küçükçekmece Kemal 
Başkan Dinliyor’ projesini hayata 
geçiren Küçükçekmece Belediyesi, 
ilçede çalınmadık kapı bırakmıyor.

Yine 116 yaşındaki Elif Kaya da 7 çocuk, 
42 torun sahibi. Kanser hastası olan yaşlı 
kadın Başkan Çebi’ye sevgisini dile 
getirirken, duygusal anlar yaşadı. Evine son 
gidilen ise 112 yaşındaki Atike Durmaz 
oldu. 1958 yılında Makedonya’dan Türki-
ye’ye göç eden Durmaz’ın da 9 çocuğu ve 
12 de torunu bulunuyor. Ziyaretler sırasın-
da, baston, maske, kolonya, dezenfektan, 
bilgisayar yardımında bulunuldu. 

CaNİk’te CaN 
doStlar mutlu
Canik Belediyesi ve Samsun Üni-
versitesi işbirliği ile Samsun Üni-
versite Kampüsü alanında sokak 
hayvanlarına yönelik barınma ve 
beslenme alanları oluşturuldu. 

akÇaaBat 
deStaNları

 kİtaBı 
meClİSte 
dağıtıldı


