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

Karatay’daKi tüm 
OrtaOKul Öğrencilerine 

Bilim dergisi
altyapı Kazı izinleri 
artıK inegÖl 
Belediyesi’nden alınacaK

Helvacıoğlu: “Sevgimizi Keşan’a Hizmetle SunmaKtan onur Duyarız”

Fırınlardan 
duman TüTmeye 

devam edecek

dezenFekTe 
Çalışmaları 

Sürüyor

Yirmi yıl önce dönemin Belediye 
Başkanı Ahmet Tüfekçi tarafın-
dan Yeni Mahalle’de yaşayan 
vatandaşların talepleri doğrul-
tusunda geleneklerine uygun 
olarak yapılan sokak fırınları 
tepeden tırnağa yenilendi.

Günlük ortalama 308 vaka-
nın görüldüğü Antalya’da, 
Muratpaşa Belediyesi kent 

sakinlerinin en çok karşılaştığı 
yerlerde dezenfekte çalışmala-

rını sürdürüyor.

 Bornova Belediyesi ilçeye özgü 
tarım ürünlerine sahip çıkıyor. 
Yaptığı çalışmalarla ilçeye özgü 
tarımsal değerleri yaşatıp yerel 
üretiye destek olan Bornova 
Belediyesi, coğrafi işaret tescili 
aldığı Bornova Misket Üzümü ve 
Kınalı Bornova Bamyası’nın 
ardından bir zamanlar Pınarba-

şı’nda adlarına festivaller 
düzenlenen ayva ve nara da sahip 
çıkıyor.Bölgede sayısı giderek 
azalan ve yerleşim bölgeleri içinde 
kalan bahçelerden alınan 
çeliklerden fidan üretimine 
başlandı. Fidanlar, ayva ve nar 
üretiminin yeniden yaygınlaştırıl-
ması için vatandaşlara dağıtılacak.

Bodrum Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
saatteki hızı 80 kilometreyi bulan 
kuvvetli fırtına nedeniyle devrilen 
ağaçlara gece boyunca müdahale 
etti. Ekiplerin yaptıkları müdaha-
leler ile ilçede kapanan yollar 

yeniden trafiğe açıldı. Gece geç 
saatlerde Yalıkavak Mahallesi’nde 
ana yol üzerine devrilen limon 
servi ağacı ile Bahçelievler 
Mahallesi Beyoğlu Caddesi’nde 
yola devrilen ağaç yapılan 
müdahalelerle kaldırıldı.

Devrilen ağaÇların Yerine 
Yeni ağaÇlar DikilDi

“ayva”Sı var “nar”ı var!

Hasta nakil ambulansları 
kar kış DemeDen Hizmette

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlı-
ğı’na bağlı olarak hizmet 
veren hasta nakil ambulansla-
rı zorlu kış şartlarına rağmen 
Kocaeli’nin her köşesindeki 
hastaları evlerinden alıp 
hastaneye götürüyor. Kar kış 
demeden çalışan ambulanslar, 
tedavisinin tamamlanmasının 
ardından hasta ve yakınını 
tekrar evine bırakıyor.

SivereK Hayvan reHabilitaSyon merKezi 
Çalışmaları Devam eDiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Başkent’te yaşayan sokak hayvanları 
için sivil toplum kuruluşları, ilçe 
belediyeler ve gönüllü hayvansever-
lerle iş birliği yapmayı sürdürüyor. 

Can Dostlar İçin 
Soğuk Günlerde 
Gönüllülere İş Birliği

Pursaklar Belediyesi 
Hanım Evlerine Gelen 

Kadınlar Meslek 
Sahibi Oluyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 
Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Ab-
dullah Hanönü, Genel Müdür Yardımcısı 
Ziya Kadam ve Reklam Grup Müdürü Fa-
ruk Sarıgül’ü makamında ağırladı. 

Albayrak Medya Grubu 
Genel Müdürü Abdullah 
Hanönü, Genel Müdür 
Yardımcısı Ziya Kadam ve 
Reklam Grup Müdürü Faruk 
Sarıgül ile birlikte Battalgazi’yi 
geleceğe hazırlayan Battalgazi 
Belediye Başkanı Osman 
Güder’i makamında ziyaret etti. 
Yatırım ve hizmetlerle Battalga-
zi’yi her alanda ileriye taşıyan 
Başkan Güder’in ilçede güzel 

projelerin startını verdiğine 
dikkat çeken Genel Müdür 
Hanönü, Başkan Güder’e ve 
ekibine çalışmalarında başarı 
diledi. AK Parti döneminde 
milletin sesi olabilecek medya 
gruplarını daha fazla görmeye 
başladıklarını vurgulayan 
Başkan Güder ise nazik 
ziyaretlerinden dolayı Albayrak 
Medya Grubu temsilcilerine 
teşekkürlerini iletti.

AlbAyrAk MedyA GrubundAn bAşkAn Güder’e

Hizmet Övgüsü

Talas Belediyesi Kış Çalışması Ekipleri ilçe genelinde 
etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Kırsal kesimler başta olmak üzere ilçe 
genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kış Çalışması 
Ekipleri de çalışmalarına hız verdi. 42 araç, 7 ekip ve 90 
personel ile 2 vardiya halinde sürdürülen kar kürüme, 
temizleme ve tuzlama çalışmalarında greyder, kepçe, kar 
kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve 
süpürme araçlarıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

talas’ta kış 
Çalışmaları aralıksız 

Devam ediyor


