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TARSUS BELEDİYESİ
AVRUPA MÜKEMMELLİKTE FİNALİST ÖDÜLÜ ALDI

TÜRKİYE'DEN ÖDÜLÜ ALAN TEK BELEDİYE OLDUKLARINI BELİRTEN BAŞKAN CAN, “BU ÖDÜL TARSUS'A ARMAĞAN OLSUN”
Tarsus Belediyesi, Avrupa Mükemmellikte Finalist Ödülü'nü aldı. İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Ödül töreninde Tarsus
Belediyesi'nin Finalist ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Elif Seda Sağlam aldı. Türkiye'de bu ödülü alan tek belediye olduklarını belirten
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ödülü Tarsuslulara armağan ettiğini söyledi.
2002 yılında başladığı kalite çalışmalarıyla, Türkiye'de birçok ödülü alan Tarsus Belediyesi, kalite yolculuğunu Avrupa'ya taşımasıyla,
Avrupa'da finalist ödülüne layık görüldü.Tarsus'un her zaman örnek bir belediye olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, “Türkiye'de
en son 2013 yılında elde edilen “Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü”nün ardından Avrupa Mükemmellik Ödülü yolculuğunda finalist olduk.
2016 yılında yapılan başvuru sonrasında İngiltere, İrlanda, Danimarka, İspanya ve Türkiye'den uzman değerlendiriciler tarafından
gerçekleştirilen Saha Ziyareti ile yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda, değerlendiricilerin hazırladığı ve EFQM'e (Avrupa Kalite
Yönetimi Vakfı) sunduğu raporu ödül Jürisi de değerlendirmiş ve Tarsus Belediyesi'nin finalist olmasına karar vermiştir. >> 4. Sayfada
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BAŞKAN CAN, “BUGÜN BU TOPRAKLARDA HÜR VE
BAĞIMSIZ YAŞAMAYI ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ”
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AY YILDIZLI ARMATÜRLERLE TARSUS DAHA GÜZEL

ALZHEİMER GÜNÜ TARSUS'TA UNUTULMADI
Tarsus Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi
tarafından, Alzheimer Günü nedeniyle program düzenledi. Ülker Aydın Parkı ve
Yaşlılar Erinç Evinde gerçekleşen programda Yrd.Doç.Dr. Nurcan Gökçakan,
“Mutluluğun Sırları'' hakkında hasta, hasta yakınları ve konuklara bilgiler vererek
sorular sordu. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Serap Kurtçu yaptığı
konuşmada, belediye olarak insan sağlığını ilgilendiren her türlü faaliyetlere tam
destek verdiklerini söyledi. Aktif yaşlanmanın önemine dikkat çeken Türkiye
Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Prof Dr. Aynur Özge, ' Bugün 21 Eylül
Dünya Alzheimer günü bizler Türkiye Alzheimer Mersin Şubesi olarak bugün
tüm dünyada 26 Milyonu bulan 2050 yılına geldiğimizde 113 Milyonu bulacak
olan hasta için dikkati çekmek üzere bu etkinliği yaptık. Biz bugün Mersin'de 10
Bini aşkın hasta ile uğraşıyoruz ve aktif yaşlanmanın önemine dikkat çekiyoruz.
Aktif yaşlanırsak Alzheimer olmayız veya Alzheimer olma yaşımızı öteleriz. O
yüzden bizler Mersin'de ve Tarsus'taki aktif yaşam merkezlerimizle henüz hasta
olmayan bireylere ve hasta olan bireylerin yakınlarına hizmet veriyoruz. Aynı
zamanda 2 Ekim'de saat 12.00'de açılışını yapacağımız, Türkiye'nin ilk Yaşlı
Yaşam Merkezinde hastalarımıza da hizmet vereceğiz. Tüm Mersin halkını bu
etkinliklerde bizim yanımızda olmaya ve tüm ülkedeki bireyleri de Alzheimer
hastalığı hakkında farkında olmaya ve bu hastalara ve yakınlarına destek
olmaya davet ediyorum. Aktif yaşlansınlar ki Alzheimer olmasınlar diyorum''
şeklinde konuştu. Daha sonra Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği'nin konseri,
Düzkontak Müzik Grubunun şarkıları ve Zumba Grubu'nun dansları ile programa
katılanlar eğlenceli vakit geçirdi.
Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi, yıllardır yürütülen Aktif
Yaşlanma çalışmalarına ve 2 Ekim'de açılışı yapılacak olan Yaşlı Yaşam
Merkezi'ne dikkati çekmek için bu yılın temasını “Aktif Yaşlan Alzheimer Olma”
şeklinde belirledi.

BAŞKAN CAN, İLKÖĞRETİM HAFTASINI KUTLADI
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 19 Eylül 2016
Pazartesi günü 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılının
başlayacak olmasından nedeniyle İlköğretim Haftasını
kutladı. Yayınladığı mesajda, başarılı bir eğitim öğretim yılının
geçmesini dileyen Başkan Can, İlköğretim Haftasının tüm
öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni
etti. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamaklardan
birinin okul olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can,
Türkiye'nin en önemli meselesinin eğitim olduğunu kaydetti.
Başkan Can, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak
çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için yerel
yönetim olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve
yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Öğrenciler bizim
gözbebeğimizdir ve geleceğimizdir. Çocuklarımız ülkemizin
teminatıdır. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak olan
çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için
öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize önemli
görevler düşmektedir. Öğrencilerimize güveniyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle; ilçemizde eğitim ve
öğretime başlayacak olan öğrencilerimize, öğretmenlerimiz
ile ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor,
"İlköğretim Haftasını" kutluyor ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim
yılının hayırlı, uğurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum”
dedi.
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TARSUS BELEDİYESİ AVRUPA MÜKEMMELLİKTE FİNALİST ÖDÜLÜ ALDI
TÜRKİYE'DEN ÖDÜLÜ ALAN TEK BELEDİYE OLDUKLARINI BELİRTEN BAŞKAN CAN, “BU ÖDÜL TARSUS'A ARMAĞAN OLSUN”
Bu sonuçla Tarsus Belediyesi, Avrupa Mükemmellik Yolculuğuna başvurduğu ilk
yılında Finalist olarak kabul edilen 15 kurumdan biri olmuştur. Finalistler arasında dünya
çapında bilinen Bosch firması, Almanya ve Portekiz'den fabrika ve şirketler, Madrid'de bir
yerel yönetim, İngiltere'den bazı okullar ve Türkiye'den İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve
Tünel İşletmesi) ile Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Türkiye'deki tüm fabrikaları bulunuyor” dedi.
Avrupa'da finalist ödülünü aldıkları için gururlu olduklarını belirten Belediye
Başkanı Şevket Can, bu başarı ile kaliteli çalışmalarını taçlandırdıklarını söyledi.
Başkan Can, “2002 yılında dönemin Belediye Başkanı, şimdiki Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı olan Burhanettin Kocamaz ile başlayan kalite ve mükemmellik çalışmalarında
birçok başarı elde ettik. 2013 yılında elde ettiğimiz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü'nün
ardından 2016 yılında Avrupa Mükemmellikte Finalist Ödülü almamız bizi mutlu etmiş,
gurur duymamızı sağlamıştır. Yaptığımız sürekli iyileştirmeler sonucunda sunduğumuz
hizmetlerle Tarsus'u nakış nakış işledik. Kalite ve mükemmellik yolculuğumuzda
basamakları bir bir çıkarak; Türkiye'de Mükemmellik Büyük Ödülü alan ilk ve tek belediye
olduk. 2002 yılında; Türkiye Kalite Derneği'ne (KalDer) üye olarak çalışmalara başladık. 10
yılda elde edilen birçok başarının ardından 2013 yılında Türkiye Mükemmellik Büyük
Ödülü'nü kazandık. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerin yanında, hizmet
kalitemizin sürekli arttırılmasına katkı sağlayan, kalite ve mükemmellik çalışmaları
kapsamında 2015 yılında EFQM'e üye olduk. Üye olduktan sonra öz değerlendirme
çalışmamıza devam ederek, iyileştirme projelerimizi belirledik ve hayata geçirmek üzere
çalışmalar yaptık. Bu süreçte gerekli eğitimleri de aldık. Başvuru dokümanımızı
çalışanlarımızın katkılarıyla hazırlayarak ödül başvuru takvimine göre EFQM'e teslim ettik.
Belediyemizde yapılan saha ziyaretinin ardından sürecin sonunda değerlendirme ekibi
tarafından finalist olduğumuz açıklandı. 29 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Milano
kentinde düzenlenen törenle ödülümüzü belediyemiz adına Başkan Yardımcımız Elif Seda
Sağlam aldı. Yoğun ve zorlu bir süreç sonunda şehrimize ve ülkemize Avrupa Mükemmellik
finalist ödülünü getirdik. Çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemize,
ilçemize, belediyemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ŞEVKET CAN, GAZİLERİ UNUTMADI
“NE YAPSAK ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ”
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik'
unvanı verilişinin 95. yıldönümü ve Gazileri Anma Günü münasebetiyle şehit aileleri ve
muharip gazilere verdiği yemekte biraraya geldi.
Selçukhan Ayana Resturantta verilen yemeğe Vali yardımcısı ve Tarsus
Kaymakam Vekili Ayhan Bayhan, Garnizon Komutanı Binbaşı Vedat Topak, Belediye
Başkanı Şevket Can, Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Erin,
Emniyet Müdürü Salim Çakan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, şehit aileleri ve
muharip gaziler aileleriyle katıldı.
Yenilen yemeğin ardından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dua ile program devam etti.
Tarsus Muharip Gaziler Dernek Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, her zaman yanlarında
olduğu için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti. Gazilerin her zaman yanında
olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, bu önemli günde onların sevincine ortak
olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Şehit yakınlarına konut müjdesi veren Başkan
Can, “Tarsuslu şehit yakınlarımıza birer konut vermeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız
devam ediyor. İnşallah Ekim ayında bir meclis kararı alacağız. Hürriyet evlerindeki
konutların 45 tanesi bizlere aitti. Kooperatif başkanı ve müteahhitle görüştüm. İlgili
makamlardan şehit listelerini istedim. Bu liste elimize ulaştı. Ekim ayında meclis kararı
aldıktan sonra, inşallah bu evleri şehit ailelerimize takdim edeceğiz. İnşallah bu uygulama
bütün belediyelerimize örnek olur. En azından bir nebzede olsa şehitlerimize sahip
çıkacağız. Gerçekten şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Siz değerli ailelerin duası bizlere
yeter” dedi. Gazileri de ucuz fiyatla konut sahibi yapmak için çalıştıklarını kaydeden
Başkan Can, “Gazilerimiz içinde bir düşüncemiz var. Onlara da herhangi bir kar gütmeden
belediye olarak yine bir konut yapıp herhangi bir kar gözetmeksizin gazilerimizi de ev
sahibi yapmayı planlıyorum” şeklinde kokuştu.
Başkan Can, “Bugün buralardaysak, Türkiye Cumhuriyetinde bayrağımız
dalgalanıyorsa, minarelerimizde ezanlarımız okunuyorsa, önce Cenab-ı Allah'ın izniyle
sonra şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Bütün şehitlerimizi başta Ulu önder
Mustafa Kemal olmak üzere, silah arkadaşlarını ve ülkemizde bayrağımız için, dinimiz
için, milletimiz için, kitabımız için, vatan için kanını veren şehitlerimiz rahmetle anıyor ve
mekanlarını cennet eylesin diyorum. Ayrıyeten de gazilerimize şifalar diliyor ve acılarını
göstermesin diyorum. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz zor günlerden geçiyor, 15
Temmuz'daki malum kalkışma olaylarına hepimiz birlikte şahit olduk. Orda ki
şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Demokrasimiz varolsun milletimiz sağolsun. Allah
bir daha bu tür görevlere ülkemizi mecbur bırakmazsın. Allah, barış ve huzur içerisinde
günler içinde geçirmemizi nasip etsin” dedi.
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Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, düzenlediği basın toplantısında
yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi. Toy Restaurantta düzenlenen
toplantıda Başkan Can, mahalle mahalle yapacakları hizmetleri anlattı.
Konuşmasına şehitlere fatiha göndererek başlayan Başkan Can, “Dün yine
yüreğimiz yandı. 10 şehidimiz var. İnşallah bu son olur. İnşallah gözyaşları bir daha
akmaz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza
da acil şifalar diliyorum” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne 16 hizmetin açılışını yaptıklarını
kaydeden Başkan Can, “Büyükşehir yasasına artık alıştık. Tabi 100 liramızın
60 lirası büyükşehire gitti. 40 lira ile ayakta kalma mücadelesi yapıyoruz.
Allah'a şükür bunlara rağmen şehrimizdeki bütün vatandaşlarımıza hizmet
ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Şu anda 3 cami inşaatımız devam
ediyor. Konak sitesinin orda ki 4ncü cami inşaatımızın da temelini Ekim ayının
içerisinde atacağız. Önceki toplantılarımızda bahsettiğim Berdan projemizin
ihalesini yaptık. Ekim ayı içerisinde temelini atıp başlamış olacağız. D400
Adana-Mersin bulvarından Devlet Bahçeli bulvarına yani baraja kadar
ilerleyeceğiz. Şu anda Bağlar Mahallesi Kesmen Petrolün karşısındaki halı
saha projemiz devam ediyor. Bittiği zaman oradaki gençlerimiz inşallah spor
yapabilecekleri bir komplekse kavuşmuş olacak. Daha önceden karayolları
bölge müdürümüze rica etmiştim. Takbaş yolu dediğimiz Kalburcu
Mahallesinden Çamlıyayla yolu üzerinde bulunan Takbaş Mahallesi
girişindeki yer, şu anda Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından açıldı. İnşallah
asfaltı bittiği zaman da şehrimiz bir bulvar daha kazanmış olacaktır. Bizde
üzerimize düşen görevi yapacağız. Şu anda 129 mahallemiz için 4 parke ekibi
kurduk. Bu ekipler köy içinde kullanılan alanları parke yapacaklar. Hedefimiz
2017 yılı sonuna kadar büyükşehir ile mahalle olan köylerimiz parke olacak.
Yine Ergenekon mahallesinde kapalı spor salonu, düğün salonu, Pazar yeri
inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadesini kullandı. Üniversite çalışmaları
için de çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Can, “Mevcut üniversite
alanı ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Yılbaşına kadar imar değişikliğini
bitirip, üniversite alanını 342 dönüm alandan 727 dönüme çıkaracağız. Böyle
güzel bir çalışmaya da imza atacağız” dedi.
Başkan Can, “Vuslat Meydan projesi maalesef Anıtlar Yüksek
Kuruluna takıldı, mevcut projeye sadece yer döşemesi yapmamız için sondaj
çalışmaları isteniyor. Sondaj çalışmasını yapacağız. Vuslat Meydanında çıkan
sonuca göre hareket çıkacağız” ifadesini kullandı. Kapalı Semt Pazarlarının
çatılarında elektrik üretimi ilgili çalışmayı da anlatan Başkan Can, “Kendi
elektriğimizi üreteceğiz. Tarsus Belediyesi olarak 2.5 megavatlık güneş
enerjisi lisansı aldık. Tarsus'ta bulunan Pazar Yerlerinin çatılarına güneş
enerjisi panelleri yerleştirmeyi ve elektrik üretmeyi planlıyoruz. Şuanda 1

megavat ile ilgili ihale aşamasına geldik” şeklinde konuştu. Tarsus'u çok güzel
günlerin beklediğini kaydeden Başkan Can, projeleri tek tek hayata
geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Açık Hava Gösteri
Merkezinin yerine karma otel yapacaklarını belirterek, “Açık Hava Gösteri
Merkezi'nin yerine karma otel projesi hazırlıyoruz. Otel, konut ve işyeri ile
ofisten oluşan karma bir proje olacak. Bu projemiz şehrimize ayrı bir renk
katacak ve konaklama sorununu çözmüş olacağız. Aşiyan 2 düğün salonun
yan tarafında bulunan araziye gazilerimize ve engellilerimize kar etmeksizin
konut projesi düşünüyoruz” dedi. Şehit ailelerine konut vereceklerini altını
çizen Başkan Can, “Hürriyet Evlerindeki konutlardan şehit yakınlarımıza
vermeyi hedefliyoruz. Şehit ailelerimize ücretsiz konut vereceğiz. Bu
ailelerimiz Tarsus'lu yada ikametgahı Tarsus nüfusuna kayıtlı olması şartı var.
Ve bize şehitlik belgesini sunan ailelerimize ücretsiz konut vereceğiz. İnşallah
bunla ilgili de arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Biz şehitlerimize
karşı Tarsus Belediyesi olarak elimizden gelen herşeyi yapıyoruz, yapacağız.
cümlesini kullandı.
Tehlikeli tali yol ve refüjleri kapattıklarını kaydeden Başkan Can,
“Vatandaşlarımızın can güvenliği için kavşaklardaki ara geçişleri dünden
itibaren kapatmaya başladık. Özellikle Anıt Mahallesindeki Dondurmacı İbo
Ustanın hemen önündeki yer gibi kavşaklarda düzenlemeler yapıyoruz.
Yaklaşık 13 yer var, bunları kapayacağız, hem trafik yoğunluğunu azaltacağız,
hemde vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayacağız” dedi Hızlı tren
projesine de değinen Başkan Can, “Hızlı tren projesiyle ilgili fikrimiz basında
değişik yerlere çekildi. Bizlere siyaset yapıyor denildi. Biz siyaset yapmıyoruz.
Bizlere bunları söyleyenler siyaset yapıyorlar. Devletimiz bizim, hükümetimiz
bizim. Biz şehrimizin faydası için görüşlerimizi beyan ediyoruz. Biz aradaki
hattın yer altına alınması ve orada oluşacak boş alanla ilgili yapacak
olduklarımızı daha öncede söylemiştik. Orayla ilgili daha önceki görüşlerimiz
aynı şekilde devam ediyor. Tekrar diyorum, hızlı tren projesine karşı değilim,
şehrimizde en azından bir bölümün yer altına alınmasını istiyoruz” şeklinde
konuştu. Tarsuslulara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten
Başkan Can, projeleri tek tek hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını,
yapacakları hizmetlerle Tarsus'un çehresinin değişeceğini söyledi.

GÖNÜL GÖZÜ PROJESİ KAPSAMINDA TARSUS'A GELEN KONUKLAR BAŞKAN CAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER
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YENİCE BARIŞ VE KÜLTÜR
FESTİVALİ YENİCE'DE KUTLANDI
13. Yenice Barış ve Kültür Festivali, Tarsus'un Yenice Mahallesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikte, eski Belediye önünde toplanan kortej, bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı'na geldi. Burada çelenk
sunumun ardından saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasından sonra barış güvercinleri uçuruldu.
Burada bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, festivalinin
müzik bölümlerini yaşanan terör olaylarından dolayı iptal ettiklerini söyledi. Boro, “1 Eylül
1939 tarihinde Naziler'in Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı
kabul edilen 1 Eylül tarihi her yıl ülkemizde Dünya Barış Günü olarak kutlanmaktadır.
Yenice, iki büyük dünya savaşında da tarihi açıdan önemli olaylara sahne olan iki önemli
toplantıya ev sahipliği yapmıştır.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mersin, Tarsus, Yenice, Adana, Kahramanmaraş,
Gaziantep ve Şanlıurfa Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bu toprakların kahraman
evlatları kurtuluş mücadelesini kazanarak Fransızlar'ın bölgemizi terk etmelerini
sağlamıştır. İşte Çukurova'yı işgal eden Fransızlar'ın topraklarımızı devir teslim etme
protokolü Yenice İstasyonu'nda bir vagon içerisinde imzalanmıştır. Bu protokole göre
Yenice 19 Aralık 1921 tarihinde Çukurova'da kurtulan ilk yerleşim yeri olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta Sulh
Cihanda Sulh” ilkesinden hareketle, dünyayı kan gölüne çeviren 2. Dünya Savaşı'na
girmeyerek ülkemizin barış içerisinde kalmasını sağlayan Türk Heyeti böylece tüm dünyaya
barıştan yana olduğunu ilan etmiştir. Maalesef ülkemizde son günlerde yaşanan terör
olaylarından dolayı 13. Yenice Barış ve Kültür Festivali'nin eğlence kısmını iptal etmek
durumunda kaldık. Gönül isterdi ki, Dünya Barış Günü'nü huzur, barış ve kardeşlik içerisinde
kutlayalım ama öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, bu saydığımız güzellikleri bir arada
yaşamak mümkün olmuyor “dedi. Konuşmaların ardından kortej, İnönü-Churcill Parkı'na
geçti, burada barış meşalesi yakıldı. Resim Sergisi'nin gezilmesinin ardından törene
katılanlar, Beyaz Vagonu gezdi. (ERY-

.
BAŞKAN CAN, PERSONELİ İLE BAYRAMLAŞTI
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Belediyesi personeli
ile bayramlaştı. Belediye Meclis Salonunda MHP İlçe Başkanı Ertuğrul
Bodur, Ülkü Ocakları Başkanı Emre Bircan, Hizmet İş Tarsus Şube
Başkanı Hüseyin Gün, Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz ile
birlikte personelin bayramını kutlayan Başkan Can, iyi dileklerde
bulundu.
Başkan Can, “Belediyecilikte zaman kavramı yoktur. 7/24
çalışmayı gerektirir. Ben değil, biz olarak hareket ettik. Etmeye de devam
edeceğiz. Hepimiz mesai arkadaşıyız. Bayramdan sonra da enerjimizi ve
performansımızı daha da arttırarak Tarsus'a hizmete ve projelerimize
devam edeceğiz. Tek ihtiyacımız olan şey, birbirimizi daha çok sevmek ve
birbirimize, Tarsus'a hizmet ederken destek olmaktır. Bu münasebetle
sizlerin ve ailelerinizin mübarek kurban bayramınızı tebrik ediyor,
huzurlu bayramlar diliyorum. Terörün ve şehit haberlerinin son bulduğu
nice bayramlarda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz” dedi.
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“MADDİ OLARAK HİÇBİR SIKINTIMIZ YOKTUR”

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can,
Tarsus'a hizmet için çalıştıklarını, maddi
sıkıntısı olmayan örnek belediyelerden biri
olduklarını söyledi. Tarsus Belediye Meclisi
Eylül ayı toplantısı açılış, yoklama ve saygı
duruşunda bulunulmasıyla başladı.
01/07/2016 tarih ve 2016/7-1 sayılı
Meclis Zabıt tutanağının oylanmasının
ardından çeşitli müdürlüklerden gelen
evraklar görüşülüp karara bağlandı.

Bütün kararların oy birliğiyle alındığı meclis toplantısında, güvenlik amaçlı kamera
sistemleri konusunda yönetmelik hazırlanması, ruhsat ve denetim müdürlüğü görev ve çalışma
yönetmeliği onaylanırken, mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olan Dedeler Mahallesi 10 ada 1 nolu
3891,00 m2 arsanın 'Zeytin, yaprak, salamura tesisi' yapılması kaydıyla Mersin Büyükşehir
Belediyesi'ne tahsis edilmesi oylandı. Toplantı sonunda Belediye Başkanı Şevket Can, yapılan ve
yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi. 15 Temmuz darbe girişimini kınayıp Şehitleri rahmetle
anarak sözlerine başlayan Başkan Can, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve Zabıta Haftasını kutlayıp, Yeni
Adli yılın ülkeye hayırlar getirmesini diledi.
Başkan Can, “Belediye olarak yaptığımız hizmetlerden de kısaca bahsetmek
istiyorum. Mevcut Tarihi Ticaret Merkezimizin çalışması devam ediyor. Orası sit alanı olduğu için
kazı yapmak, hizmet yapmak çok sıkıntılı ama devam ediyor. Geçen ayın içerisinde Konak Camii'nin
ihalesini yaptık, inşallah bu ayın sonuna doğru ilk kazması vurulur. Böylece Tarsus'umuzda 4'ncü
caminin inşaatı da başlamış olacak. Geçen haftalarda Berdan Nehri projemizin 1'nci Etap ihalesini
gerçekleştirdik. Bu ihalenin bekleme süresi sonrasında inşallah Ekim Ayı içerisinde kazmasını
vurarak temelini atmayı hedefliyoruz. Yeşil Mahalle ve Fatih Mahallesindeki iki yere yaşam boyu
spor merkezi yapacağız. Buraların ihalesini de önümüzdeki günlerde yapacağız. Duatepe ve
İsmetpaşa mahallelerimizde kentsel dönüşüm projemizle ilgili müteahhitlerle görüştük mesafe
kat ediyoruz. Gazipaşa Mahallemizde Kesmen Petrol'ün tam karşısındaki alana halı saha inşaatı
ihalesini yaptık. Bu ay içerisinde inşaatı başlar ve 4-5 aya kadar gençlerimiz spor yapabilecekleri
futbol oynayabilecekleri bir alanı daha şehrimize kazandırmış olacağız. Şu anda çalışma yaptığımız
Aydoğanlar Camisinin orası ve Özlem sitesinin yan tarafında bulunan 14 dönümlük alanla ilgili
sosyal yaşam merkezi adı altında 10 bin kişilik kapasiteli, konser alanı, buz pateni, açık hava
sineması, resim, saz, piyano kurslarının verildiği, derneklere verilecek yerler, gokart pisti olan bir
proje olarak geçti. İnşallah hedefimiz 2016 yılı içerisinde ihalesini yapıp, 2017'de inşaatına
başlamayı düşünüyoruz. Otelle ilgili projemiz hazır. Şehit aileleri ilgili projemiz mevcut. 129
köyümüzün parke taşı döşenmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 4 ekip var. 1. ekip çavdarlı
köyünden başladı. Çavdarlıdan sonra Yalamak, Beylice, Topaklı gibi Takbaş Sucular hattı. Diğer bir
ekip Keşli köyünden başladı. Ve çevre köylerle devam edecek. Diğer bir hat Kaburgedik'ten başladı.
Başka bir hattımızda Karaçerçili köyünde. İlerde hat sayımızı arttırabiliriz. 2017'den sonuna
kalmadan tüm köylerimizin hepsi parke olmuş olacak” dedi.
Başkan Can, belediye olarak Türkiye'de maddi sıkıntısı olmayan örnek belediyelerden biri
olduklarını söyledi.

BAŞKAN CAN, ZABITA HAFTASINI KUTLADI
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 190. Zabıta Haftası nedeniyle zabıta memurlarının haftalarını kutladı.
Meclis Salonunda Zabıta Haftasını kutlayan Başkan Can, Zabıtanın çok önemli görevi yerine getirdiğini söyledi.
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BAŞKAN CAN, MÜTEAHHİTLERLE TOPLANTI YAPTI
TARSUS'TA MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURULMASI İÇİN KARAR ALINDI

TARSUS BELEDİYESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden çalışan işçiler kan bağışında bulundu. Kızılay Kan Bağış Aracının Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne
gelmesiyle çalışanlar, gruplar halinde kan verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, form doldurup doktor kontrollerinin ardından sırayla kan verdi.
Belediye Başkanı Şevket Can, kan bağışının kutsal bir görev ve anlamlı bir toplumsal dayanışma örneği olduğunu belirtti. Yerel yönetim olarak personelinin
kan bağışı kampanyasına kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Başkan Can, kan bağışı kampanyasına destek veren tüm personeli kutladığını söyledi.
Başkan Can, “Kan bağışı yapmak kutsal bir görevdir. Kan vermesinde
herhangi bir sorun olmayan her bireyin en öncelikli görevi olmalıdır. İhtiyaç
anında hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız
bu kan bağışları ile mümkün olacaktır. Müdürlüğümüz personelleri olarak bizde
düzenli vereceğiz. Tüm çalışan arkadaşlarımızı bu örnek davranışlarından
kutluyorum” dedi.

TARSUS'TA VERGİ AFFI İÇİN MÜRACAATLAR BAŞLADI
Tarsus Belediyesi başlatılan Vergi Affı için müracaatları almaya başladı. 6736 Sayılı Kanun kapsamında getirilen vergi affından yararlanmak
isteyen mükelleflerin biran önce müracaat etmelerini isteyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuruların kabul
edileceğini belirtti.
Başkan Can, “6736 Sayılı Kanun uyarınca getirilen vergi affı nedeni ile borçlar yeniden yapılandırılacak. Emlak ve Çevre Temizlik vergisi, İlan
reklam vergisi, kira borcu ve harcamalara katılım payı borcu olan mükelleflerimizin borç yapılandırmaları için belediyemize başvurmaları
gerekmektedir. Vergi Affı borç yapılandırmasında peşin veya 6-9-12-18 aylık taksitlendirme seçenekleri bulunmaktadır. Ödemeler 2'şer aylık
dönemler halinde olacaktır. Borçların anaparası hariç tahakkuk eden gecikme faizleri TÜFE endeksine göre yeniden yapılandırılacaktır. Borcu olan
vatandaşlarımızın Vergi Affı'ndan bir an önce faydalanmasını bekliyoruz. Vergi Affından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihi 31
Ekim 2016 olup, bu tarihe kadar Gelirler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Halkımızın mağdur olmamasını istiyoruz” dedi. Başkan Can, bilgi
edinmek isteyenlerin 616 25 12 nolu telefondan dahili 1444-1400 ve 1401 nolu telefonları arayabileceklerini belirtti. Başkan Can, ayrıca mobil vezne
aracı ile beldelere gidip yapılandırma yapacaklarını da ifade etti.
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SANAYİ ESNAFI BAŞKAN CAN'IN ONURUNA YEMEK VERDİ
BAŞKAN CAN, “BURADA SAĞLANAN BİRLİKTELİK ÜLKEMİZE DALGA DALGA YAYILSIN”
Tarsus Sanayi Sitesi esnafı, Belediye Başkanı Şevket
Can'a kendilerine verdikleri hizmetleri adına teşekkür yemeği
verdiler. Sanayi Sitesi esnafları adına Ramazan Alıcı'nın verdiği
yemeğe esnaf odaları temsilcileri ile esnaflar katıldı. Açılış
konuşmasını yapan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı
Abdurrahman Gülmen, sanayilerine yapılan hizmetler için
Başkan Can'a teşekkür etti. Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası
Başkanı Kaplan Kiltaş ise “Belediye başkanımızın bizlere gönlü
de açık, kapısı da açık. Bizlere yaptığı hizmetlerden dolayı
kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdadır. Soyadı
Can olduğu gibi aynı zamanda can dostumuzdur” dedi. Esnaflara
teşekkür eden Başkan Can, burada sağlanan birliğin ülkeye dalga
dalga yayılmasını temenni etti.
Başkan Can, “Başkanlarımıza ve yemeğe katkı sunan
Ramazan Alıcı Bey'e teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza ilk olarak
yapılan yemek organizasyonunda emeği olan herkese teşekkür
ediyorum. Başkanlarım sanayi içerisine yapılan asfaltla ilgili
şahsıma teşekkür ettiler. Esas bu teşekkürü hak eden 20 yıldır
şehrimize hizmet eden hepinizin bildiği sayın Burhanettin Kocamaz'dır. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız. Biz bu asfaltı buraya
yaptırdıysak sayın Burhanettin Kocamaz'ın sayesinde yaptırdık. Bende bu teşekkürleri aldım kabul ettim, başkanıma ileteceğim ve kendisine
şükranlarımı sunacağım” dedi. Kemalpaşa Sanayi sitesi ile çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Can, “Kemalpaşa sanayi sitesi ile
ilgili projeyi hazırlamıştık. Keşif çıkmıştı. Ancak yapılan keşifte dükkanların ön tarafındaki sundurma ve altındaki betonlar hesaba
katılmamış olduğunu gördük. Bunlarında hesaba katıldıktan sonra sizlerin huzuruna çıkacağız. Talip olan çıkmazsa, Tarsus Belediyesi olarak
biz sizlerin dükkanlarını kar etmeden Allah'ın izniyle yapacağız. Ayrıca yol problemleri olduğunu ve cami ihtiyaçları olduğunu tespit ettim.
Revizyon sonrasında inşallah camiyi de bizler yapacağız. Bu sanayi ye baktığımız zaman, araç muayene istasyonunun Tarsus'a gelmesi için
mücadele ettim. Huzurkent'teki istasyonun buraya taşınması için çaba sarf ettim. Bakanlarımızla da görüştüm. Bu özelleştiği için
huzurkente yakınlığından dolayı onayda sorun yaşıyoruz. Ama yine de mücadele edeceğim. Bu birazda özelleşmeyle de alakalı. Ben firmaya
da söyledim. Tarsus Belediyesi olarak nereyi istiyorsanız ben vermeye hazırım dedim. Mücadele etmeye devam edeceğim. Ayrıca vakıfların
bir arazisi var. Düzenleme ortaklık payı yapıldıktan bize 4 dönüm geçiyor. Orayı yeşil alan olarak işaretlemedim. Pazar yeri olarak
işaretlettim. Ayrıca başkanlarım söyledi, hoparlörlerde eksiklik var dediler. O konuyla ilgili eksiklikleriniz giderilecek. Perde betonla ilgili olarak
başkanların istekleri oldu. Bu iş için yolun tamamen açılması lazım. Biz sizlerin yanınızdayız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”
şeklinde konuştu. Bizim Tarsus'ta en önemli meselemiz; huzur, kardeşlik ve evlatlarımıza yaşanabilecek bir şehir bırakmaktır” diyen Başkan
Can, “1994 yılında bugüne kadar, ayrım yapmadan, kayırmadan Allah rızası için çalıştık. Bizim en önemli önceliğimiz Tarsus'umuzun birbirine
kardeşçe kenetlenmesi. Nereli olduğu, nerden geldiği önemli değil. Tarsus'ta yaşıyor mu? Tarsus'un havasını teneffüs ediyor mu ediyor.
Tarsus'umuzun suyunu içiyor mu? O zaman bizim hepimiz hemşeriyiz ve kardeşiz. Yeter ki biz bir olalım. Yeter ki, yanlış yapanlara meydanı
bırakmayalım” dedi. Yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlatan Başkan Can'a esnaflar çiçek sundu ve ahşap işlemeli tablo hediye ettiler.

BAŞKAN CAN, ŞEHİT AİLELERİNE KURBANLIK VERECEK
Kurban Bayramında şehit ailelerinin kurbanlık hayvanları, Tarsus Belediye
Başkanı Şevket Can tarafından verildi. Tarsus'ta ikamet eden şehit ailelerinin
kurbanlıklarını verdiklerini açıklayan Belediye Başkanı Şevket Can, vatan için
canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Tarsus Belediyesi olarak bütün şehit ailelerine kurbanlık verdiklerini belirten
Başkan Can, şehitleri minnetle andıklarını ifade ederek “Bugün bu topraklarda
rahat bir şekilde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Bizler, bu güzel vatan için
canlarıyla ve kanlarıyla nice destanlar yazan bir milletin evlatlarıyız. Güzel
yurdumuzun bir karış toprağını kimseye vermedik ve vermeyeceğiz” dedi.
Başkan Can, “Güzel vatanımız için fedayı can eden şehitlerimizin aileleri
bizlerin de ailesidir. Biz büyük bir aileyiz diyerek göreve talip olduk. İyi günde ve kötü
günde bütün hemşehrilerimizin yanında olduğumuz gibi şehit ailelerimizin de her
zaman yanındayız. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve yapacağız.
Kurban Bayramında şehrimizdeki bütün Şehit ailelerine kurbanlıklarını verdik.
Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve
onuruna erişen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize
başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.
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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre ve görüntü kirliliği ile trafik görüşünü engelleyen refüj, yol kenarlarına uygunsuz ve
gelişi güzel konulan levhaları kaldırdı. Zabıta ekipleri yaptığı çalışmada, şehir genelinde yürüyüş yollarını ve kaldırımları işgal eden, yaya trafiğini
tehlikeye atan, görüntü kirliliğine yol açan ve refüjlere konularak kazalara neden olan işletmelerin tabela ve reklam panolarına tek tek el koydu.
Uygunsuz yerlere konulan tabela ve reklam panoları kazalara sebebiyet verebileceği için zabıta ekipleri, işletme sahiplerini de uyardı. Ekipler, şehrin
daha güzel bir görünüm kazanması ve trafiğin daha sağlıklı bir hale getirilmesi için mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.

ZABITADAN OKUL YEMEKHANELERİ VE KANTİNLERİNE DENETİM
Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta
Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, yeni eğitim ve öğretim
sezonunun açılmasıyla birlikte okul yemekhaneleri ve
kantinlerine denetimlere başladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve
Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri, özellikle yeni eğitim ve
öğretim yılında öğrencilerin ve halkın sağlığını korumak,
gözetlemek ve sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini
sağlamak amaçlı denetimlere hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler tarafından yemekhanesi olan okullarda ve kantinlerde
yapılan denetimlerde personel hijyeni, yemekhanenin kullanım
alanının temizliği ve hijyeni, kullanılan malzemelerin gıdaya
uygunluğu ve muhafazası, çevre sağlığı ve temizliği sürekli
kontrol edildi.

ATIK YAĞ KONUSUNDA İŞLETMELER UYARILDI
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Gıda
Denetim ekipleri, yönetmelik gereği İlçe genelinde atık yağların
toplanması, direk kanalizasyona dökülmemesi konusunda
işletme sahiplerini ve çalışanları bilgilendirerek hazırlanan
broşürleri işletmelere dağıttı. Ekipler yapılan denetimler
neticesinde işletme sahiplerine eksiklikler konusunda uyarı ve
yasal işlem yaptı.
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BAŞKAN CAN, BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI YERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Adana Seyhan Nehrinin Tarsus sahilindeki balık ölümleri ilgili incelemelerde
bulundu. Gördüğü manzaranın bir katliam olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, katliamı yapanların en kısa
cezalandırılmasını istedi. Başkan Can, “Bizim sahilimizde son aylarda sıkça meydana gelen balık ölümleri için
buradayım. Bildiğiniz gibi Adana'dan gelen kirli kanal Baharlı mahallemizin mıntıkasında Seyhan nehri ile birleşerek
sahilimize dökülüyor. Toplam uzunluğu 50 km'ye yaklaşan bu kirli kanalın 25 km'si bizim sınırlarımız içerisinde
seyrediyor. Baharlı ve Karaçerçili mahallelerimize de çok yakın geçiyor. İlgili makamlarla görüştüm. Gerek Adana gerekse
Mersin'den gelen resmi kurumlar gerekli örnekleri aldılar. Bu vahim duruma ne tür bir kimyasalın sebep olduğu bu tahlil
sonuçlarından sonra netleşecektir. Şu aşamada bir şey net bir şey söylemek doğru olmaz. Bu tahliller sonucunda
sorumluların en kısa sürede hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyorum” dedi. Atıkların gelecek nesiller için önemine de
vurgu yapan Başkan Can, “Burada balık ölümlerine ek olarak doğaya atılan plastik ve benzeri atıkları da bulunmaktadır.
Örneğin plastik şişenin 450 yılda doğada yok olacağı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. İşimiz bittikten sonra bunu
poşetimize koyup uygun bir çöp konteynerine kadar götürmemiz gelecek nesiller için görevimizdir” şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından bölgedeki vatandaşlarla sohbet ederek bilgi aldı.

ÇÖP ARABALARI KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİP, KOKU GİDERİCİ SIKACAK
Tarsus Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü temizlik araçları ve konteynerleri artık pis
kokmayacak. Temizlik İşlerine bağlı çöp araçlarına monte edilen sistem sayesinde çöp
konteynerleri her boşaltılışında dezenfekte edilip, koku gidericilerle temizlenecek. Tarsus'un
sıcak hava etkisi altında yer alan bir coğrafyada olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket
Can, artık konteynerlerin kokmayacağını söyledi. Başkan Can, “Vatandaşlarımızdan gelen
konteyner şikayetlerini dikkate alarak bu konuda çalışma yapmaları için Temizlik İşleri
Müdürlüğüne talimat verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda şehrimizde çöpleri alan araçların
üzerlerine yerleştirilen bu cihazlar sayesinde çöpler alındıktan sonra konteyner yerine
konmadan araçta bulunan bu cihaz ile koku giderici sıkılarak hem konteynerlerin kokmasını
önlüyor hem de konteyneri dezenfekte etmektedir. Bu sistem sayesinde konteynere kara sinek
ilacı uygulaması da yapılabilmektedir. Bu cihaz sayesinde vatandaşlarımızı konteynerde
oluşacak kokulardan ve sineklerden kurtarmış olacağız” dedi. Türkiye'de tek ve ilk olan bu
sistemle sorunu büyük ölçüde çözeceklerini belirten Başkan Can, Temiz bir çevre için mücadele
ettiklerini ve Tarsusluların sağlığı için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.

EKİM AYI
01.10.2016
02.10.2016
03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
08.10.2016
09.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
15.10.2016
16.10.2016
17.10.2016

C.TESİ
PAZAR
P.TESİ
SALI
ÇARŞ.
PERŞ.
CUMA
C.TESİ
PAZAR
.TESİ
SALI
ÇARŞ.
PERŞ.
CUMA
C.TESİ
PAZAR
P.TESİ

24 SAAT NÖBETÇİ ECZANLER
NİSAN 1 ECZ.
ÖKMEN
ÖER
ÖZKUL
SERAP
SARPKAYA
GÜL
KEMALOĞLU
MEHMET GÜL
EMEL
UZUN
OLCAY
MEHMET GÜL
DİKMEN
SERAP
GÜLDEN
EMEL

GECE SAAT 12'DEN SONRA
KAPALI ECZANELER

GANNEMOĞLU
SUAT
EYLÜL
YENİ ESER
ESİN
MAKAM
HALK
BEREN
GANNEMOĞLU
KOCAMAZ
EYLÜL
CEREN
TARSUS
ÇAKIR
ÖZBAŞOĞLU
SAYAR
AYDAN
BAŞAK
SUAT
DEVA
YURTOĞLU
HAYAT
MELTEM
PAKSOY
GANNEMOĞLU
EYLÜL
ÖZBAŞOĞLU
BEREN
ÖRSAN
MAKAM
ESİN
SAYAR
NOKAY
ÇAKIR

EKİM AYI

18.10.2016
19.10.2016
FEVZİ ÇAKMAK 20.10.2016
ÖNDER GÜNER 21.10.2016
KESEN
22.10.2016
ERKAN
23.10.2016
HUZUR
24.10.2016
ERKAN
25.10.2016
DOĞA
26.10.2016
FATİH
27.10.2016
ASLI
28.10.2016
EROĞLU
29.10.2016
SEFA
30.10.2016
KARAKAYA 31.10.2016
SEFA
KIZAK
BEREKET
FATİH
FİLİZ

SALI
ÇARŞ.
PERŞ.
CUMA
C.TESİ
PAZAR
P.TESİ
SALI
ÇARŞ.
PERŞ.
CUMA
C.TESİ
PAZAR
P.TESİ

24 SAAT NÖBETÇİ ECZANLER
KEMALOĞLU
NİSAN 1 ECZ.
GÜLDEN
BULVAR
GÜLDEN
DİKMEN
ÖKMEN
OLCAY
ÖZER
SERAP
GÜLDEN
ÖZER
OLCAY
GÜL

TARSUS
NİDA
ÖRSAN
GÜVEN
HALK
TARSUS
OVACILLI
MELTEM
HALK
BAŞAK
ERDİNÇ
BERNA
AYHAN
ESİN

KLEOPATRA

PETEK

GECE SAAT 12'DEN SONRA
KAPALI ECZANELER

OYAL
BARBAROS
DEVA
İBRAHİM BAL
CEREN
KAMER
MAKAM
GÜNEY
BEREN
DARENDE KÜPELİ
DOĞA
HAYAT
DERMAN SELÇUK
HÜLYA
BOZKIR
KAHYAOĞLU
SAYAR
İÇEL
PAKSOY
DEMİRCAN
GÜNEY
CEREN
FEVZİ ÇAKMAK
ÜNAL

ÖNEMLİ
TELEFONLAR
Cenaze
Hizmetleri : 188
Polis İmdat : 155
Jandarma : 156
Alo Trafik : 154
Acil Servis : 112
: 110
İtfaiye
Alo Belediye : 153

www.tarsus.bel.tr

Tarsus Belediyesi

EYLÜL 2016 YIL : 2 SAYI : 21

TARSUS BELEDİYESPOR YAZ SPOR OKULLARINA KATILAN
SPORCULAR SERTİFİKALARINI ALDILAR

KLEOPATRA BAYANLAR VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLIYOR
Tarsus Belediye Spor tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki yapılacak olan '
1.Kleopatra Voleybol Turnuvası'' 23 Eylül 2016 Cuma günü başlıyor. Voleybol takımları
sezon öncesi son hazırlıklarını 23-24-25 Eylül tarihlerinde Tarsus Belediyesi Mehmet
Çelebi Spor Tesislerinde yapacaklar. Gerçekleşecek olan turnuvaya voleybol 2.liginde
mücadele eden 5 takım katılacak. 3 gün sürecek olan turnuvaya voleybol severler de
ücretsiz olarak giriş yapabilecekler. Sezon öncesi takımların son durumlarını
görmeleri açısından önemli olan bu turnuvanın önümüzde ki yıllarda daha kapsamlı
hale getirileceği belirtildi. 1.Kleopatra Voleybol Turnuvasına katılacak takımlar şöyle ;
Osmaniye Demir Spor Kulübü, Kayseri Voleybol Spor Kulübü, Antakya
Gençlik ve Spor Kulübü, B.R.M Talas Uzman Spor Kulübü ve ev sahibi olarak Tarsus
Belediyesi Spor Kulübü. Turnuvada ilk gün maçlarında parkeye çıkacak takımlar ise şu
şekilde, 23 EYLÜL 2016 CUMA Saat:16:00-18:00 Osmaniye Demir -Tarsus Belediye
Spor Saat: 18:00 - 20:00 Kayseri Voleybol- Antakya Gençlik

ŞAMPİYON GÜREŞÇİ GÖÇEN'İ BAŞKAN CAN ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

