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

Meral BilMez 
Devlet DesteğinDeki 
aileleri ziyaret etti

ÇBsk kaDın Güreş takıMı 
Başkan sarıkurt’u 
ziyaret etti

Petbulance Ekibi 
7/24 Görevde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Afet Koordinasyon Merkezi 
(AKOM) verilerine göre yoğun ve 
etkili kar yağışını, yarın (Çarşamba) 
akşam saatlerine kadar devam 
etmesi bekleniyor. Perşembe günü 
itibari ile sıcaklıkların mevsim 
normalleri civarına yükseleceği ön 

görülürken, İstanbul’da hava 
sıcaklıklarının 18 Şubat’a kadar 
mevsim normalleri civarı ile 4-8 
derece altında seyredecek. 
İstanbul’un tamamında 
Cumartesi’den itibaren devam edin 
kar yağışları neticesinde kar 
kalınlığı 45 cm’e kadar çıktı.

 Pursaklar’da, ulaşımın 
aksamamasına için Pursaklar 
Belediyesi, gece gündüz demeden 
çalışma yapıyor. Pursaklar’da 
akşam saatlerinden itibaren 
etkisini artıran yoğun kar yağışında 
Pursaklar Belediyesi, yolların 

kapanmaması ve buzlanmaya karşı 
kar küreme ve tuzlama çalışmala-
rıyla yolları güvenli hale getiriyor. 
Cadde ve sokaklarda vatandaşların 
rahat hareket etmeleri ve kardan 
olumsuz etkilenmemeleri için canla 
başla çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar elediyesi’nden 
Gece Gündüz yoğun Mesai

kar ÇarşaMba akşaMına 
kadar devaM edecek

kuşadası belediyesi’nden 
Hayat kurtaran ÇalışMa

Ege Denizi’nde 30 Ekim 
2020 tarihinde meydana gelen 
6.6 büyüklüğündeki depremde 
114 kişinin hayatını kaybetme-
si, afet ve acil durum çantası-
nın önemini bir kez daha 
ortaya çıkardı. Kuşadası 
Belediyesi, bu konuda 
toplumu bilinçlendirmek 
amacıyla ‘Afet ve acil durum 
çantanız hazır mı?’ başlıklı 2 
bin adet broşür bastırdı. 

uMuttePe’de ulaşıM 
zabıta ile Güvende

AyvAlık’tA Afet ve Acil toplAnmA
AlAnlArı Belirlendi

 Çınarcık Belediyesi ekipleri; 
yağan kar yağışının meydana 
getirdiği olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak için çalışmalarına 
devam ediyor. Çınarcık Beledi-
yesi karla mücadele ekipleri, 
Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezinde 
bulunan karları temizlediler. 
Huzurevi sakinlerinin giriş 
çıkışlarda zorluk yaşamamaları 
için Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinin 
yolunu ve bahçesinde kapsamlı 
bir kar temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 
Umuttepe’de kar nedeni ile zor durumda 
kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Huzurevinde kar temizleme Çalışması

Sultanbeyli’de KentSel dönüşümü HızlandıracaK

Kabul 
edildi

65 yaş üstü vatandaşların aşılanmalarının 
başlanılmasının ardından Sancaktepe’ye
birçok vatandaş sağlık kuruluşlarına 
başvurarak aşı olmak için sıraya girdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 
hazırlanan “İmar Plan Notları”, ilçe 
ve İBB Meclisi’nde kabul edildi. Plan, 
kentsel dönüşümü hızlandıracak!

Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, 
“Özenle yürüttüğümüz 
çalışmalar neticesinde İlçe ve 
İBB Meclisi’nde yeni ‘İmar 
Plan Notlarımız’ kabul edildi. 

Hemşehrilerimize avantaj 
sağlayan ve ilçemizde kentsel 
dönüşümü daha da hızlandı-
racak yeni plan notları 
Sultanbeylimize hayırlı 
olsun.” ifadelerini kullandı.

imar Planı ibb mecliSi’nde

cumhurbaşkanı erdoğan’dan 
rize belediyesi’ne ziyaret

AK Parti Rize 7. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Rize’ye gelen Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize Belediye 
Başkanı Rahmi Metin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duymuş olduğu 
memnuniyeti dile getiren Rize Belediye Başkanı Metin, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a devam eden projelerin son durumu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Sancaktepe’de 65 Yaş Üstü 
Vatandaşlar Aşı Olmaya Başladı


