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Seka Tüneli’nde 
Bakım ve
Temizlik Yapıldı

29 Ocak’ta saat 17.00’de başlayacak olan resim 
atölyesi ile start verecek olan etkinlikler, 11 Şubat saat 
17.30’da düzenlenecek olan Müziğin Şifası ile son 
bulacak. Koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri 
kapsamında Zoom uygulaması üzerinden online olarak 
düzenlenecek olan etkinliklerle farklı yaş gruplarından 
minik öğrenciler yarıyıl tatili boyunca bir yandan 
öğrenirken bir yandan da eğlenme fırsatı yakalayacak. 

Erdem Kılıç’ın yürütücülüğünü yapacağı 
resim atölyesi ile 5 yaş üzeri minikler 
hayallerini resim kağıdına dökmeyi öğrenecek-
ler. 1 Şubat’ta yine Erdem Kılıç’ın moderatörlü-
ğünde düzenlenecek olan kodlama atölyesinde 
7-10 yaş grubundaki öğrencilere dijital 
dünyanın kapılarını aralamaları için gereken 
temel yazılım bilgisi aktarılacak.

SerTifikaları Başkan 
UYSal Verdi

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

BodrUm BelediYeSi 
ÇeVre YöneTim 
Birimi kUrUldU

akÇaaBaT’Ta 
mazgallar 
Temizlendi

zaBıTa ile 
meSai önceSi

şehir TiYaTroları 
online BUlUşTU

Bornova Belediyesi’nden Miniklere
Bornova Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde öğren-
cilere yönelik biri dizi dijital atölye 
düzenleyecek. Birçok alanda dü-
zenlenecek olan online atölyelerle 
Bornovalı minikler tatilde de kendi-
lerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

online olarak düzenlenecek eĞlenMe FIrSaTI olacak

atölyeleri
söMestr 

Kışın kendisini hissettirdiği bugünler-
de sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı 
yaşamaması için Sivas Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından düzenli olarak doğaya yem 
bırakılıyor. Bu etkinliğe dâhil olmak 
isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcile-
ri ile Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlü-
ğü öncülüğünde diğer kamu kuruluşları 
da destek vermeye başladı. Bu kapsamda 
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü yemekhane-
sindeki yemek artıkları ve diğer kurumla-
rın yemekhanelerinden toplanan 
yiyecekler Seyfebeli’nde bulunan Sivas 
Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabili-
tasyon Merkezinde yaşamlarını 
sürdüren can dostlara ulaştırılıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, mesleki yeterlilik 
programını tamamlayan 
belediye çalışanlarına 
sertifikalarını tesliminde 
“Pandemi döneminde 
sürekli üretmeye hazır 
olmanın, gerçek ihtiyaç-
lara göre hemen 
harekete geçebilmenin 
ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha 
gördük” dedi.

Can Dostlarımız İçİn Kamu 
KurumlarınDan DesteK…

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’ndan, “Çevre Yönetim 
Birimi Yeterlilik Belgesi” alan 
Bodrum Belediyesi, Çevre 
Yönetim Birimi Şefliği kurdu. 

Akçaabat Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne 

bağlı ekipler tarafından, 
Akçaabat’ın mahalle ve 
sokaklarında yağmursu-
yu mazgallarının temizli-

ği yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkan 
Vekili Özgün Limoncu, Zabıta 
Müdürlüğü personeliyle kahval-
tıda buluştu. Zabıtaların Kuşada-
sı’nın huzur ve düzenini sağla-
mak için çok önemli bir görev 
yürüttüklerine dikkat çeken 
Limoncu, “Verdiğiniz emekler 
için tüm Kuşadalılar adına sizlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

Atakum 
Belediyesi 

Hijyen Timi 

Virüse 
Geçit Vermedi

UğUr MUMcU 
ölüMünün 

28’inci yılında 
KadıKöy’de 

anıldı

özel 
öğrencilere 

Çevrimiçi 
eğitim

Büyükşehir ekipleri D-100 
trafik yükünü taşıyan Seka 
Tüneli’nde aydınlatma 
bakım ve onarımı yaptı.

Havza OtOparkında 
Geri Sayım

Samsun ve ilçelerindeki otopark 
sorununu çözecek proje yatırımları 
başlıyor. İhalesi gerçekleştirilen 
Havza Mekanik Otoparkı inşaatının 
temelinin iki hafta içerisinde 
atılacağını söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
alanda incelemelerde bulundu.

HBB’nin Parke 
Döşeme Çalışmaları 
Devam Ediyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı ekipleri il 
genelinde kilitli parke döşeme 
çalışmalarına devam ediyor.

diplomalı işSiz 
SağlıkÇılar Bakandan 

aÇıklama BekliYor

haTSU, güneş 
enerjiSi ile 

TaSarrUf SağlıYor

VeTerinerlik hizmeTleri 
Ve ilaÇlama online 

eğiTime girdi

moral kahValTıSı


