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SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

Belediye Başkanımız Sayın Baki ERGÜL 2009 yılında yapılan 
seçimlerde verdiği bütün sözlerin eksiksiz olarak yerine 
getirildiğini ve 2014 yılında yapılan seçimlerde yapılması 
planlanan tüm çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını ve 
devam ettiğinin altını çizdi.Sayın Ergül Sinop'un ve Sinop'lunun 
her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getirirken yaptığı 
açıklamada ''Türkiye'de belediyecilik hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde en büyük etkenin gerekli seviyede bir bilgi birikim 
sahibi olabilmekten,sağlıklı bir alt yapıya sahip olabilmekten  ve 
ele edilen bütçeyi doğru yatırımlar ve istikrar ile yönetebilmekten 
geçtiğine inanıyorum. Bizler görev süremizin başlangıcından bu 
yana elde ettiğimiz bilgi birikim ile önce bir şehrin olmazsa olmazı 
alt yapı hizmetlerini yerine getirmek için büyük bir çaba içine 
girerek Evsel atık Derin Deniz Deşarjı,İçme suyu alt ve üst 
yapıları ve Su,Kanalizasyon gibi önemli alt yapı hizmetlerini 
hayata geçirmek ve yenilemek için girişimlerde bulunduk.
Bütün bu girişimlerimizin ardından bizim için önemli olan içme 

suyu projemizi hayata geçirerek hizmete sunduk.Derin deniz deşarjı projemizin % 10 'luk kısmı 
kaldı bitmek üzere.Önemli noktalarda sürekli sorun haline gelen yağmur hatlarımızı hızlıca 
yeniledik.Önemli noktalardaki kanalizasyon hatlarının birçoğunu değiştirdik yeniledik.Bütün 
bu alt yapı hizmetlerinin yanı sıra tabi ki üst yapı dediğimiz hizmetleri de hızlıca hizmete 
sunmaya devam ettik.Yakaladığımız mali istikrar ile kendi ayakları üstünde duran ve ciddi 
yatırımlar yapan bir belediye yarattık.
Sinop için milad sayabileceğimiz bütün bu hizmetleri sizlerle buluşturmanın da haklı gururunu 
yaşamaktayız.Tabi ki bütün bu hizmetleri sizlerin destek ve katkıları ile yaptığımızı da belirtmek 
istiyorum.İlk yıllarımızdan bugüne yapmış olduğumuz hizmetlerde emeği geçen siz değerli 
Sinoplu hemşehrilerimize, meclis üyelerimize,belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.''açıklamasında bulundu.
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SAKARYA CADDESİ 

 İlimiz merkezinde hem yaya hem de araç trafiği 
olarak oldukça yoğun olarak kullanıldığı ve önemli yaşam ve 
alışveriş mekanlarının teşkil ettiği Sakarya Caddesi 
hazırlanan yayalaştırma çalışmaları tamamlanarak hizmete 
açıldı.İçinde yoğun olarak geniş kaldırımlar,oturma grupları 
ve dinlenme alanları bulunan beraberinde bugünlerde 
başlanacak olan bina cephe giydirmeleri ile bambaşka bir 
çehreye bürünecek Sakarya caddesi araç trafiğine tek şerit 
olarak hizmet veriyor.Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Belediye Başkanımız Sayın Baki ERGÜL '' Sakarya caddesi 
bugün Sinop'un en önemli caddelerinden biri olup artık 
yoğunluğu dolayısı ile yeni bir düzenlemenin şart olduğunu 
düşünerek bir proje ile çalışmalarımızı yaptık ve 
telekomdan,elektiriğe,sukanalizasyondan,doğalgaza tüm alt 
yapı çalışmalarını tamamladık ve üsta yapı unsurlarını da 
tamamlayarak hizmete açtık.Bugünlerde birçok caddenin 
araçlardan mümkün olduğunca arındırılarak yayalara daha 
rahat ve daha sağlıklı bir yürüyüş ve alışveriş imkanlarının 
ar t ı r ı ldığı  b i r  gerçek t i r.Bu  düşünce  i le  b izde  
vatandaşlarımıza daha fazla yaşam alanı yaratmak amacı ile cadde düzenlemelerimizi yaptık.Bu 
düzenleme ile cadde üzerinde yaşanan karmaşa ve kargaşayı ortadan kaldırdık.Bugünlerde başlayacak 
olan ve projenin ikinci ayağı olan Bina cephe giydirmeleri ile yaşanan görsel kirliliği de ortadan kaldırıp 
çok daha modern bir görüntü ile caddeyi yeni yüzüne kavuşturacağız.''açıklamasında bulundu.

TARİHİ CEZAEVİ ALTI REKREASYON ALANI PROJESİNDE 
YAPIM AŞAMASINA GEÇİLDİ

 İlimiz merkez Tarihi Cezaevi altında bulunan 
Çekek yeri olarak kullanılan alan yasal sürecin 
ardından Belediye Başkanlığımıza devredildi. 
Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
yapmış olduğumuz proje çerçevesinde Çekek 
yerinde boşaltma ve tahliye işlemleri tamamlanarak 
projenin yapım süreci start alacak. İçinde oturma 
alanları, Yürüyüş yolları, Bisiklet yolları, Çocuk 
oyun alanları, Satış alanları, restoran ve kafeler, 
otopark ve etkinlik alanları olan proje gelecek 
günlerde nakış gibi işlenerek hayata geçerek 
hizmete sunulacak.Belediye Başkanımız Sayın 
Baki ERGÜL ''Sinop'un en önemli yerlerinden biri 
olan ve bir süredir yasal sorunları ile mücadele ettiğimiz çekek yeri dolgu alanı belediyemize 
resmen devredildi.22 dönümlük arazi yapmış olduğumuz proje ile vatandaşlarımıza yepyeni bir 
yaşam alanı olarak hizmete sunulacak.Proje içinde vatandaşlarımızın oturup çaylarını 
yudumlayacakları oturma alanları, çocuklarımızın rahatça oynayabilecekleri oyun alanları,tiyatro 
ve konser etkinlik alanları ile küçük amatör balıkçı teknelerine ait demirleme sahası da yer 
alacak.''açıklamasında bulundu.
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Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde 
Belediyesi, kış mevsimin bitmesi ile birlikte 
2,5 milyon TL değerindeki 62 bin kilitli 
parke taşı ile 3 adet su deposu yapımı 
çalışmalarına başladı.

Gölbaşı Belde Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından belde 
merkezinde başlatılan çalışmalar hakkın 
bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı 
Hikmet Kardaş, 62 bin kilitli parke taşı ile 3 
adet su deposunun yapımı için 
çalışmaların devam ettiğini belirterek, 
"Ayrıca belediyemiz tarafından çok amaçlı 
düğün salonu, taziye evi, halı saha ve aile 
parkını projelendirdik. Yine yüzde 80'i 

kardeş belediye olan Kırşehir Belediyesi, yüzde 20'si de belediyemiz tarafından maliyeti karşılanan 
yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak olan kültür merkezinin temeli atıldı. Önümüzdeki günlerde kardeş 
belediyeden beldemizin çevre düzenlemesi için de desteklerine baş vuracağız" dedi.

İki katlı merkezin 2017 yılı içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Başkan Kardaş, "Kültür 
merkezimiz iki katlı inşa edilecek. Beldemizin sakinleri çok amaçlı kültür merkezi ile sosyal, sanatsal ve 
kültürel aktivitelerini yapabilecekleri bir alana kavuşacak. Beldemizin çevre düzenleme işini de kardeş 
belediyemize sunup desteklerini isteyeceğiz. Kırşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Aile parkı ve 
diğer projelerimizi de SODES'e sunduk kabul edildi. İnşallah halkımızın hakkettiği sosyal ve kültürel 
alandaki projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Nemrut Dağının eteğinde bulunan beldemizin her yıl 
Nemrut Dağından gelen sel suları ile başı dertte. Yıllardır kangren haline gelen bu sorunumuzu Devlet Şu 
İşleri'ne bildirmiştik. Devlet Su İşleri yatırım programına almış, ihale aşamasında olduğunu biliyoruz. 
İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıdan da kurtulmuş oluruz"şeklinde konuştu.
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BELEDİYE BAŞKANIMIZ HİKMET KARDAŞ
BELEDİYEMİZE 20 ARAÇ FİLOSU ALDI

58 Taşeron işçi 
aldık, 
Cumhurbaşkanımız 
sayesinde kadroya 
alacağız. Bu konuda 
Cumhurbaşkanımız 
ve Başbakanımıza 
teşekkür ediyoruz.

Gölbaşında maddi durumu olmayan vatandaşlarımıza gerekli 
yardımı yapıyoruz ve yapacağız.

5 trilyonluk kilittaşı yer kaplaması yaptık, 2,5 trilyona altyapımızı 
komple yeniledik, düğün salonu, kültür merkezi ve taziye evi yaptık 

ve yapmaya devam ediyoruz.

Gölbaşı Belediyesi, geçen sene yapımını tamamladığı 
Yeni Mahalle ile Şenkaya Mahallesinin kilitli parke 
taşını tamamlayarak bu sene ise Köşk Mahallesi ve 
Şenyayla Mahallesinin kilitli parke taşının startını 
verdi. 

Toz ve çamurdan geçilmeyen yol ve belde meydanı 
çalışmaların bitmesiyle birlikte tertemiz bir görünüme 
kavuştu. Çalışmaları yerinden denetleyen ve konuyla 
ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı 
Hikmet Kardaş, imkanlarımız dahilinde çevre 
düzenimizi aksatmadan her zaman temiz tutmaya 
çalıştık. Daha önce bir çöplük alanını andıran bu 
alanımızı hizmetle buluşturarak, temiz ve güzel bir 
görünüme kavuşturduk. Halkımız gönül rahatlığıyla bu alanımızı ve yolumuzu kullanabilir. Beldenin 
tamamında birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ve eksik kalanları da tamamlamaya çalıştıklarını 
dile getiren Başkan Kardaş, beldemiz için hizmet faaliyetlerimizi sürdüremeye devam ediyoruz. 
Kanalizasyon çalışmalarımızında %90 kısmını tamamladık %10 ise bu yıl içinde tamamlayı 
planlıyoruz. Her zaman milletimize ve vatanımıza olan bağlılığımız ve hayata geçirdiğimiz güzel 
hizmetlerle anılmak istiyoruz dedi.
 

GÖLBAŞI BELEDİYESİNİN YOLLARINA KİLİTLİ 
PARKE TAŞI DÖŞENDİ
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KAMU-DER adına sahibi

Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ

Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER

Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.

(KAMU-DER)

KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.

Baskı Tarihi : Ocak 2018

Yönetim Yeri 
Tuna Cad.  Çanakçı İş Hanı No: 11 Kat: 5 No: 73 Kızılay /ANKARA Tel: 0541 303 26 56

Yayın Süresi
Sürekli (Türkçe) • 20 Ocak 2018

ATALAY KONFEKSİYON MATBAA VE REKLAM İNŞAAT TURZ. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyüksanayi  1. Cad. Sütçü Kemal İşhanı  No: 7/236-237  İskitler/ANKARA 

Tel: 0 312 341 51 05 - Faks: 0 312 341 99 61 
www.atalayreklam.com.tr 

tasarim@atalayreklam.com.tr
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