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

Kuşadası Belediyesi’nden 
Caferli’in Özgün yapısını 
Koruma Kararı

Ali Dağı 360’da 
Sona Yaklaşıldı

Yapımı tüm hızıyla devam eden Talas Belediyesi Ali 
Dağı 360 Sosyal Tesisinde sona yaklaşıldı. Hizmete 
girdiğinde Ali Dağı’na ve Talas’a çok şey katacak olan 
tesiste iç dekorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ödülünü 
Başkan Turgay 
ErdEm’dEn aldı 

 Akçaabat Belediyesi kültür yayınları serisine  
“Akçaabat Destanları’’ adlı kitabı ekledi. 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
yaptığı açıklamada: “Akçaabat, tarihin 
derinliklerine yaslanan çok katmanlı bir tarihe 
sahiptir. Onlarca cilt eseri taranarak, yüz yüze 
görüşmeler yapılarak, unutulmaya yüz tutmuş 
söylencelerimiz ve destanlarımız derlenerek 
yazıya dökmeye ve kayıt altına alınmaya 
çalışılmıştır. Bu eseri hazırlayan Muzaffer 
Lermioğlu, M. Hakan Alşan, Zehra Topal ve 
Lokman Yıldız’a teşekkür ediyorum’’ dedi.

 Birimlerle istişare toplantılarını sürdüren 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, bugün İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile 
bir araya geldi. İtfaiye Daire Başkanlığı İstişare 
Toplantı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, “Yaptığımız her işi şehrimize, 
insanımıza hizmet için yapıyoruz” dedi.

 Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç 
ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı 
ziyaret etti; Ziyaret renkli görüntülere sahne 
oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesinin tarihi 
taş binasında gerçekleşen buluşmada 
dostluk rüzgârları esti. 

Belediye’den 
Bir Kitap daha

BaşKan demir, 
itfaiye teşKilatı 
ile Bir araya Geldi

fenerBahçe BaşKanı

ali Koç’tan 
CentilmenCe hareKet

Başkan İduğ, Sel Felaketİ Çalışmalarını Yerİnde İnceledİ

Kadrosunu 
güçlendirdi

çuKurova Belediyesi sK 

Karatay Belediyesi’nden

Karatay Belediyesi, ilçe genelin-
de yürüttüğü Korona Virüsü ve 
pandemi ile mücadelede bugü-

ne kadar vatandaşlara 500 binin 
üzerinde maske desteğinde bu-

lundu, 23 bin esnafa da dezen-
fektan dağıtımı gerçekleştirdi.

 keÇİÖren ZaBıtaSından

Sıkı denetİm

Taksici VE dolmuşçu 
Esnafına HijyEn sETi

BeYpaZarı 
BeledİYeSİ, 
temİZlİk 
denetİmlerİne 
devam edİYor

kocaelİ’nde 
Fahİş FİYat 
artışına Sıkı 
denetİm

kuşadaSı 
BeledİYeSİ’nden

 Beypazarı Belediyesi 
Zabıta Ekipleri, İl Tarım 
Müdürlüğü ile koordineli 
şekilde temizlik denetimlerine 
ara vermeden devam ediyor. 
Beypazarı Belediyesi Zabıta 
Ekipleri, İl Tarım Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler ile birlikte 
fırınlarda denetim çalışması 
gerçekleştirdi. Genel temizlik, 
iş yeri ruhsatı, çalışma 
belgeleri kontrol edildi.

 Büyükşehir Zabıta, İl 
Ticaret Müdürlüğü ve ilçe 
zabıta ekipleri ile birlikte 
Kocaeli genelindeki market-
lerde fahiş fiyat artışına 
yönelik denetimler gerçek-
leştiriyor. Haksız fiyat 
artışına izin vermemek ve 
vatandaşların mağdur 
olmaması için Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı ekipleri, 
denetimlerini aralıksız 
şekilde sürdürüyor. İnegöl Belediyesi, aile 

bütçelerine katkı sağlamak 
isteyen bayanların el emeği göz 
nuru ürünlerini İNESMEK 
Butik ile kazanca dönüştürü-
yor. Her alanda varlığını 
hissettirerek vatandaşının 
yanında yer alan İnegöl 
Belediyesi, bayanlar için yeni 
bir hizmeti hayata geçirdi. 
Sunduğu kişisel ve mesleki 
eğitimlerle özellikle bayanların 
yoğun şekilde faydalandığı İne-
göl Belediyesi Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları (İNESMEK) 
bünyesinde, bu el emeği göz 
nuru ürünlerin satılarak kazanç 
elde edilmesine olanak 
sağlayacak İNESMEK Butik 
hizmet vermeye başladı.

 Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden yapılan 
sağanak yağış uyarısı 
sonrasında Kuşadası 
Belediyesi ekipleri, gece 
boyu sağanak nöbeti tuttu. 
Ekipler, sağanak nedeniyle 
oluşan olumsuzluklara kısa 
sürede müdahale etti.

Gece BoYu 
Sağanak 
meSaİSİ

el emeği Ürünler Kazanca dönüşüyor

 Karatay Belediyesi, pandemi süresince 
aldığı kararlar, uyguladığı projeler ve destekle-
riyle Karataylıların hayatını kolaylaştırmaya, 
insan sağlığına katkı sunma çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Karatay 
Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü Korona 
Virüsü ve pandemi ile mücadelede bugüne 
kadar vatandaşlara 500 binin üzerinde 
maske desteğinde bulundu, 23 bin esnafa da 
dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.


