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

AyvAlık’tA tArihi 
SokAk Çeşmeleri 
SuyA kAvuştu

hBB’DeN 
AtAtürk PArkı’NA 
eStetik DokuNuş

Mavi Beyazlılar 
OliMpik ÇalışMa 

kaMpında

Melikgazi’nin Parklarına ağaç Ve SüS BitkiSi DikiMi BaşlaDı

 Son zamanlarda 
sosyal medyada sıkça 
dolaşan ve Türkiye 
çapında fenomen haline 
gelen şarkıya Adana’nın 
Pozantı ilçesinde 
Belediye Başkanı Mustafa 
Çay yönetmenliğinde 
klip çekildi. Sözleri Hilmi 
Şahballı’ya ait olan ve 
Adanalı sanatçı Ali Topak 
tarafından seslendirilen 
“Senden mi Benden 
mi?” adlı hareketli 
müzik alt yapısındaki 
şarkı, sosyal medya 
platformu olan tiktok’ta 
milyonlarca kez izlendi.

Başkent’inYeni
MesireAlanı
KeçiörenKösrelik’e
İnşaEdiliyor
Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde-
ki Kösrelik Göleti’nin etrafında yapımına başlanan 
170 bin metrekarelik mesire alanında toprak 
tesviye çalışmalarını sürdürüyor.

 Kuşadası Belediyesi, kentin 
turistik çarşılarında başlattığı alt ve 
üst yapıyı yenileme çalışmaları 
kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa 
Bulvarı üzerinde bulunan palmiye 
ağaçlarının taşınması ile ilgili olarak 
bir açıklama yaptı. Açıklamada 
sökülen 13 yaşlı palmiye ağacının 
yerine 48 adet genç palmiye ağacının 
dikileceği belirtilerek sökülen 
ağaçların kentin farklı noktalarında 

yaşamaya devam edeceği vurgulan-
dı. Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin 
en önemli turizm bölgelerinden olan 
kentimiz Kuşadası’nı daha sağlıklı 
bir alt yapıya ve modern bir 
görünüme kavuşturmak amacıyla 
sürdürdüğümüz çalışmalar 
kapsamında turistik çarşılarımızın 
alt ve üst yapısını yenilemek 
amacıyla Kasım ayında başlattığımız 
çalışmalar 3 ayı geride bıraktı.

411 Sokak’ta Parke taşı 
Yenileme ÇalışmaSı

Hedef daHa modern
ve Yeşil kuşadaSı

17 kamYon 
HafriYat ve 

ÇöP toPlandı

 Çınarcık Belediyesi Fen 
İşleriMüdürlüğüne bağlı ekipler 411.
Sokak’ta kilitli parke taşı yenileme 
çalışması yaptılar.  Çınarcık 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, Taşliman Mahallesi 
411. Sokak’ta yapılan fizibilite 

çalışmasının ardından kilitli parke 
taşı yenileme çalışması yaptılar. 
Belli bir plan ve program çerçeve-
sinde Çınarcık Belediyesi ekipleri 
ilçe genelindeki diğer sokaklarda da 
parke taşı yenileme çalışmalarına 
devam edecekler.

Bodrum’da geçtiğimiz yıl 
belediye ekipleri tarafından 23 
kamyon hafriyat ve çöp 
toplanan iki alandan bu yıl da 17 
kamyon hafriyat, çöp, bahçe ve 
mobilya atığı toplandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafın-
dan “Raylı Sistemlerde Büyük Hamle” top-
lantısı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi’nde 
yapılan toplantıda İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 2021 yılı sonunda proje çalışması bi-
tecek HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen 
arasındaki sürenin 1 saate düşeceğini söyledi.

İmamoğlu müjdeyİ verdİ:

Beylikdüzü-SaBiha GökÇen araSı 

1 Saate 
düşecek

Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen toplantıda konuşan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu’nun da etkinlikte hazır
bulunduğunu belirterek, her iki isimle 
de 2019 yerel seçimlerinde birlikte
çalışıp, ortak mücadele verdiklerini hatırlattı.

31 Mart ve 23 Haziran 2019 seçimlerini
kaybeden kesimlerin, mağlubiyetlerinin
faturasını Kaftancıoğlu ve Kavuncu’ya
kesmeye çalıştığını vurgulayan İmamoğlu,
“Her iki başkanımızla kişisel olarak uğraş-
maya ve onları cezalandıracak yollar icat
etmeye devam ediyorlar. Sizleri asla yalnız
bırakmayacağız; yedirtmeyiz. Birlikte 
daha güçlüyüz” dedi.

derince 
tüneli 

temizlendi

BaşiSkele 
BeYoğlu caddeSi 
aSfaltlanıYor

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, hafta sonu 

uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlamasında Derince 
Tüneli’nde özel ekiple 

temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Başiskele Yeniköy 
Merkez Mahallesi Kirazlı-
bahçe ve Beyoğlu Cadde-
ler’inde yaklaşık 2 bin 500 

metrelik yolda üst yapı 
çalışmaları devam ediyor.

FenomenTiktokMüziğine
Pozantı’daKlipÇekildi

talaS BeleDiyeSi’nDen 
gençlere Dağcılık eğitiMi


