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

Gümüşhane’nin Düşman 
işGalinDen Kurtuluşunun 
103.YılDönümü

meliKGazi BeleDiYe BaşKanı 
Palancıoğlu, 2020 Yılı 
hizmetlerini anlattı

Çukur Çeşme, kurul kararıyla aslına uygun restore edildi

Ankara’nın günde-
minden düşmeyen 
TOGO kulelerinde, 

Danıştay Ankara 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur 
Yavaş’ı haklı buldu.

Tartışılan kuleler için mahkeme kararını verdi: Yıkılacak

Danıştay, Mansur 
yavaş’ı haklı buldu

İmamoğlu 
‘Hızır orucu’ 
lokma Dağıtımına 
katılDı

Dükkânlarını
kapatan Esnaflara 
1.500 tl İkİncİ 
ÖDEmElEr YapılDı

Hendek Belediye 
Başkanı Turgut Babaoğlu, 
Her Bebek Bir Fidan 
projesiyle başlatılan fidan 
dikiminin ağaçlandırma 
seferberliğine dönüştüğünü 
duyurarak, “Yeşili önemsi-
yor, doğayı koruyoruz. 
Hendek’in geleceği için 
bugün fidan yarın nefes 
diyoruz. Bu yıl içinde 5 bin 
fidanı toprakla buluşturma-
yı hedefliyoruz” dedi. 
Hendek Belediyesi, ‘Her 
Bebek Bir Fidan’ projesi 
kapsamında belediye 
personelleri tarafından 
çocuk parkları başta olmak 
üzere önceden belirlenen 
alanlara fidan dikimine hız-
la devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, Alevi yurttaşlar tarafından 
her yılın şubat aylarında 3 gün 
süreyle tutulan “Hızır Orucu” 
lokma dağıtımına katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı 
Ömer Günel, turizm sektörünün 
2021 yılına umutla bakması için, 
koronavirüs aşısının bir an önce 
toplumun büyük kesimine 
uygulanması gerektiğini söyledi. 
Dünyayı etkisi altına alan korona-
virüs salgını, en çok turizm ve 

hizmet sektörünü etkiledi. 
Pandemi nedeniyle, Türkiye’de 
işsiz kalanların sayısı hızla çoğaldı. 
Seyahate çıkan turist sayısının 
azalması Kuşadası, Bodrum, 
Marmaris ve Didim gibi önde 
gelen tatil merkezlerinin gelirlerin-
de önemli bir düşüşe yol açtı. 

 Çiğli Belediyesi uzun yıllardır 
çözüm bekleyen Harmandalı 
bölgesinin imar sorununu %60 
oranında çözüme kavuşturacak 
imar planı düzenlemesini Belediye 
Meclisinde görüştükten sonra 
onanması için İzmir Büyükşehir 
Belediyesine gönderdi. Harmanda-
lı bölgesinde ikamet eden vatan-
daşların yakından takip ettiği imar 
sorununu büyük oranda çözüme 

kavuşturacak önemli bir gelişme 
yaşandı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meclisinde görüşülüp 
onaylandıktan sonra iki etap 
halinde çalışmaları devam eden 
1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı’nın 1/1000 ölçekli 1. 
Bölgesinin (Güney Kesimi) 
Harmandalı Revizyon İmar Planı 
tamamlanarak İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne gönderildi.

Çocukların belirli saat aralığında 
yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme 
imkânı bularak oyunlar oynayıp, 
kaliteli vakit geçirebildikleri ve 
özellikle çalışan ailelerin huzur içinde 
çocuklarını teslim edebildiği, Pursak-
lar Belediyesi Nezaket Kreş Okulun-
da, eğitici etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Hendek’te Hedef 5 Bin Fidan

Misafirlerini

aşı turİzmcİnİn 
tEk umuDu

Çİğlİ BElEDİYEsİ’nDEn 
HarmanDalı BÖlgEsİnE 
İmar müjDEsİ

pursaklar’Da Çocuklar 
HEm EğlEnİYor
HEm ÖğrEnİYor

Togo ikiz kuleleriyle ilgili tartışmalar 2016 
yılında başladı. İkiz kulelerle ilgili imar planı 
değişikliği, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı olduğu dönemde onaylandı. Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi,  ikiz kulelerin inşasına ilişkin 
imar planı değişikliğine karşı “kamu yararına aykırı 
olduğu” gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme söz konusu 
değişikliği kamu yararına aykırı buldu. 

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin, 
TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst 
mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 

25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 

kendisini rüşvet istemekle suçlayan Sinan Aygün 
hakkında suç duyurusunda bulundu. Yavaş 

mahkeme kararını doğruladı. Sinan Aygün için “Meclis 
üyelerimizin itibarını zedeledi eline ne geçti” dedi.

25 MİLYON RÜŞVET İDDİASIKAMU YARARINA AYKIRI

Başkan Ayhan 
Pazar Esnafını 
Ziyaret Etti

Sinop Belediye Başkanı  Barış Ayhan 
ve esi Hanife Ayhan, birlikte Belediyenin  
Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret etti. Vatandaşların 
taleplerini dinleyen Başkan Barış Ayhan 
sorunların çözümü noktasında ivedilikle 
hareket edileceğini sözlerine ekledi.

Nevşehir’in ana giriş kapısı olarak 
nitelendirilen Aksaray yolundaki 
Terminal Kavşağı’nda Nevşehir 
Belediyesi tarafından yaklaşık 15 
gün önce başlatılan çalışmalar son 
aşamaya geldi.
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