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

Antalya’da Muratpaşa 
Belediyesi, kentte dün 
geceden itibaren etkili olan 
kuvvetli yağmur ve 
fırtınada devrilen ağaçları 
yollardan kaldırıyor. 
Ekiplerin gece yarısı 
başlayan mesaisi devam 
ederken son olarak 
Mevlana kavşağında 
devrilen ağaç kaldırıldı. 
Antalya’da dün akşam 
saatlerinde başlayan yağış 
gece saatlerinde kuvvetli 
rüzgarla birlikte etkisini 
arttırdı. Hızı saatte 90 
kilometreyi bulan şiddetli 
rüzgar nedeniyle çok 
sayıda ağaç devrilirken 
Belediye ekipleri de 
devrilen ağaçları kaldırmak 
için çalışmalara başladı.

Muratpaşa Belediyesinde 
Mesai Gece yarısı Başladı

Başkan İmamoğlu 
2021 İklİm uyum 
Zİrvesİ’nde konuştu

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, iklim değişikliğinin 
kaçınılmaz etkilerine karşı 
toplumların adapte olma 
çabalarını hızlandırmak, 
yenilemek ve ölçeklen-

direbilmek amacıyla 
toplanan 2021 İklim Uyum 

Zirvesi’nde bir konuşma 
yaptı. İmamoğlu, dün-

yanın farklı ülkelerinden 
14 büyük şehrin belediye 

başkanlarının katıldığı çev-
rimiçi toplantıda, “İstanbul 

olarak bu mücadelede, 
gençliğimize ve kolektif 
enerjimize güveniyoruz” 

ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediyesinden ÇınarcıK Belediye BaşKanı
Hijyen emeKÇilerine soyer’den, BaşKan 
KaHvaltı jesti acar’a Ziyaret

24 saat 
Görev Başında

Çorlu Belediyesi 
Karla Mücadele eKipleri 

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri yoğun kar yağışı sebe-
biyle kent genelinde kar temizleme 
ve tuzlama çalışması başlattı. Ekip-
ler 24 saat görev başında olacak.

 İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağı-
şı sebebiyle Çorlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri 
planlanan takvime uygun olarak çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Yolların kapanmaması ve 
ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşan-
maması amacıyla kar yağışının başladığı ilk 
andan itibaren ekipler tuzlama robotu, 
greyder, traktör, kamyon ve leoder ile hem 
tuzlama çalışması yapıyor hem de yolları 
vatandaşlar için güvenli hâle getiriyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

HBB Yol Genişletme 
Çalışmalarıyla 
Ulaşımı Rahatlatıyor
Hatay Büyükşehir Be-
lediyesi Fen İşleri 
Daire Başkanlığı 
ekipleri yeni 
yol, bakım ve 
genişletme 
çalışmalarını 
kapsamlı bir 
şekilde ger-
çekleştiriyor.

Şanlıurfa-akçakale 
Yolundaki Trafik 
Yoğunluğu 
Tarihe karıŞTı

 Şanlıurfa-Akçakale yolunda yaşanan trafik 
sorununu çözüme kavuşturmak için yol 
genişletme ve asfalt çalışmalarını tamamlayan 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu 
hizmetler ile vatandaşlardan tam not aldı.

Başkanı Turgut Babaoğlu, 
beraberindeki heyet ile birlikte, 
geçen yıl planlanan program 
kapsamında 18-23 Ocak tarihleri 
arasında Senegal’de bir dizi resmi 
temaslarda bulundu. Ziyaretler 
kapsamında Dakar Büyükelçisi 

Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) Senegal 
Koordinatörü Kenan Yiğit, Kızılay, 
Senegal Hükümeti temsilcileri, 
belediye başkanları, Türk ve 
Senegalli işadamlarıyla görüşüldü.

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği’nin (KONYSİAD) çevrim içi 
toplantısına konuk olan Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen, devam 
eden projeler hakkında çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Konyaaltı Belediye 
Başkanı Semih Esen, KONYSİAD’ın 12. 
Çevrimiçi Toplantısı’nın konuğu oldu. 
Belediyenin çalışmaları hakkında 
katılımcılara bilgi veren Başkan Esen, 
üyelerin sorularını da yanıtladı. Semih 
Esen, pandemi sürecinde hizmet 
önceliklerini değiştirdiklerini dile getirdi.

Kocabaş isimli sokak köpeğini 
kanserden kurtaran Elena&Ahmet 

Gündüz çiftini Güzelbahçe Belediye 
Başkanı Mustafa İnce evinde 

ziyaret edip, duyarlılıklarından 
dolayı teşekkür etti.

Hendek Beledİyesİden 

İşadamlarına 

konyaaltı Beledİye 
Başkanı esen, konysİad’ın 
konuğu oldu

Hendek davetİ

Hayvan dostu GündüZ 
Çİftİne Başkandan 

‘İnce’ Zİyaret

Başkan Yavaş ÇuBuk-1 
Barajını, MedYa TeMsilcilerine 

ve BüYükelÇilere TanıTTı


