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TARSUS TEK YÜREK OLDU
 “15 Temmuz 2018 Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü” nedeniyle düzenlenen programda, 
Tarsus tek yürek olurken, hainler kınandı. 
Program  Cumhuriyet meydanından 
Hükümet konağına kadar Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü yürüyüşü ile başladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının 
ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve hatim 
duası edildi.  
Başkan Can, “Başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi 
rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. 
Cenabı Allah mekânlarını cennet etsin. 
Gazilerimize de Rabbim acil şifalar versin.” 
dedi >>Sayfa 2

PROJELERİMİZLE ŞEHRİMİZİN 
ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ TARSUS BELEDİYESİ 

HANIMELİ PAZARI 
AÇILDI

BAŞKAN CAN, 

Tarsus Belediye 
Başkanı Şevket Can, 
devam eden projelerin 

tamamlanmasıyla kentin 
çehresinin değişeceğini 
söyledi.
Yatırımı devam eden yerleri 
yerinde inceleyen Belediye 
Başkanı Şevket Can,  ilgili 
müdürlüklerden çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.
Amaçlarının Tarsus’u daha 
yaşanabilir bir şehir yapmak 

olduğunun altını çizen 
Başkan Can, “Bizim işimiz 
belediyeciliktir” dedi.
Başkan Can, “Biz hep şunu 
söyledik. Bizim çalışmakla, 
proje üretmekle ilgili 
bir sorunumuz yok. Biz 
gece uyumadan, gündüz 
yorulmadan çalışmaya ve 
Tarsus’un daha yaşanabilir bir 
şehir olması için mücadele 
etmeye devam ediyoruz. 
Birçok projemizde artık 

son aşamalara geldik. 
Önümüzdeki yakın bir süreçte 
bu projelerin açılışlarını birer 
birer yaparak halkımızın 
hizmetine sunacağız” şeklinde 
konuştu.
Üretken belediyecilik 
anlayışıyla çalıştıklarını ifade 
eden Başkan Can, “Çalışkan, 
adaletli, dürüst, çağdaş, şeffaf 
bir yönetim sergiliyoruz ve 
ayrım yapmadan, ayırmadan 
hizmet veriyoruz. >> Sayfa 6

Tarsus Belediye Başkanı Şevket 
Can, Hanımeli Pazarı’nın kadınla-
ra güç, kente de renk katacağını 
söyledi.
Tarsus Belediyesi tarafından ka-
dınların yöresel ürünlerini satışa 
sunacağı ve Şehitishak Mahal-
lesi Semt Pazarı (Turkuaz Çarşı-
sı) içerisinde faaliyet gösterecek 
olan Hanımeli Pazarı törenle hiz-
mete açıldı. 
120 kadın işletmecinin bulunduğu 
Hanımeli Pazarı her hafta Pazar-
tesi günleri  08.00-20.00 saatle-
ri arasında açık olacak, 
Tarsuslu kadın- lar el 
emeği göz nuru 
işlerini, ev 
yapımı yi-
yeceklerini 
ve yöresel 
ürünler in i 
burada ser-
g i l eye r e k 
satacaklar.

Parksız Köy 
Kalmayacak! 

Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğümüz, Topçu, Ye-
niköy, Özbek, Çamtepe, 
Sarıveli, Kerimler, 

Tepeköy, Sucular, Taş-
kuyu, Ardıçlı (Kenzin) 
mahallelerimizdeki park 
yapımını tamamlamıştır. 
Mahallelerimizin sakin-
lerine hayırlı olsun.

HEDEFE ADIM ADIM
TARSUS PIRIL PIRIL
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yol-
ları Deterjanlı Suyla Yıkıyor. 
>> Sayfa 9



Sayfa TEMMUZ 2018  YIL: 4 SAYI : 432 TARSUS BELEDİYESİ AYLIK BÜLTENİ

“15 Temmuz 2018 De-
mokrasi ve Milli Birlik 
Günü” nedeniyle düzen-
lenen programda, Tarsus 
tek yürek olurken, hainler 
kınandı. 
Program  Cumhuriyet 
meydanından Hükümet 
konağına kadar Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü 
yürüyüşü ile başladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı okunmasının ardın-
dan Kuran-ı Kerim Tila-
veti ve hatim duası edildi.  
Başkan Can, “Başta Cum-
huriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşla-
rı ve bütün şehitlerimizi rahmetle, 
minnetle ve şükranla anıyorum. Ce-
nabı Allah mekânlarını cennet etsin. 
Gazilerimize de Rabbim acil şifalar 
versin. 
Ülkemizde 60 ihtilali oldu, 70 muh-
tırası oldu, 80 ihtilali oldu, 27 Şu-
batlar oldu ama 15 Temmuz kalkış-
ması gibi bir kalkışma olmadı. 15 
Temmuz tarihimize kara bir gün, 
kara bir gece olarak geçti. Hepimi-
zin vergisiyle alınan uçaklarımız, 
silahlarımız düşmanlara karşı bizle-
ri korumak için alındı, maalesef bu 
uçaklarımız kendi milletine bomba-
lar yağdırdı. Silahlarımız namlusu-
nu Türk Milleti’ne çevirdi. Tankla-
rımız milletimizi ezerek geçti. Göl-
başı özel harekât biriminin olduğu 
yerde 50 tane özel harekât polisimiz 
şehit oldu. Şehitlerimizin tabutları 
ailelerine boş gönderildi. Çünkü şe-
hitlerimizin ancak külleri mevcuttu. 
Bu kalkışmayı Müslüman kılığına 
girmiş, toprağımızda yaşamış, ha-
vasını teneffüs etmiş, suyunu içmiş, 
adını nasıl nitelendireceğimi bile-
mediğim insanlar bunu yaptı. 15 
Temmuz’a gelmeden önce bu hain 
grubun neler yaptığını sizlere biraz 
hatırlatmak istiyorum:
Gezi olayları olmuştu, tencere tava 
çalınmıştı. Altında gene bu hainler 
vardı. Kobani olayları olmuştu, yine 
bir kalkışmadır ve altında yine bu 
hainler vardı. Mit tırları durdurul-
muştu, altında yine bu hainler var-
dı. Mit müsteşarı emniyete ifadeye 
çağrılmıştı, altında yine bu hainler 
vardı.  17-25 Aralık olayları oldu-

ğu zaman altında yine bu hainler 
vardı. Ergenekon, Balyoz gibi da-
valar, yine bunların senaryosu olan 
davalardı. Yargı siyasallaşmıştı. Ta-
mamen ellerine geçirmişlerdi. Bu 
kadar olayları yaparak ülkemizi ele 
geçiremeyeceklerini anladıkları için 
15 Temmuz kalkışmasını gerçek-
leştirdiler, darbeyle karşılık aldılar. 
Fetö olayları, bu nitelikte bir kal-
kışma, 80 öncesi ve sonrası, 
bu kadar olayların 
olmasının se-
bebi Haçlı 
z i h n i -
y e t i -
n i n 
ülke-
miz-
d e 
g e r -
ç e k -
leştirme-
ye çalıştığı 
oyunlardır.. Niçin 
bu kadar ülkemizle uğra-
şıyorlar? Çünkü Türkiye Müslüman 
bir ülke. Müslüman bir Türkiye’nin 
ekonomik olarak büyümesini iste-
miyorlar. Çünkü Türk Milleti necip 
bir millettir, asil bir millettir. Çünkü 
Türk Milleti hem İslam dünyası-
na liderlik yapabilecek bir ülkedir. 
Bunu hazmedemiyorlar. Aynı Ça-
nakkale ruhuyla Amerika’sından İs-
rail’ine, İngiltere’sinden Fransa’sı-
na tüm dünya ülkeleriyle uğraşıyo-
ruz. Ama bilmiyorlar ki Türk Mille-
ti bayrağı için, dini için, vatanı için 
ölmeyi göze almıştır. Bilmiyorlar 
ki, 81 milyon insanımız şehit olmak 
için sıra bekliyor.  Çünkü hepimiz 
şehit adayıyız, çünkü dinimiz şehit 

olmayı bize emretmiştir.  Biz de 
sırası gelirse şehadet şerbetini hep 
birlikte içeriz. Vatan demek namus 
demektir. Bayrak demek namus de-
mektir. Din demek namus demektir. 
Ezanlarımızın okunmadığı yerde, 
bayrağımızın dalgalanmadığı yerde 
bu ülkede yaşamak hepimize haram 
olsun. Ülkemizi bölmek isteyenlere 
inat buradayız. Bayrağımızı indir-

mek isteyenlere inat burada-
yız.  Biz biriz bir-

likteyiz. Biz 
h e p i m i z 

hep bir-
l i k t e 
Türk 
Mil-
l e -

ti’yiz. 
Kıymetli 

hemşerile-
rim, hepinizin 

bildiği gibi ülkemizde 4 
milyon Suriyeli yaşıyor, şehrimiz-
de 70 bin Suriyeli göçmen yaşıyor.  
Suriye’nin gideceği bir yer vardı 
Türkiye vardı, bizim gidebilecek 
bir ülke yok. Bizim de asla ve kata 
ülkemizden gitmeye niyetimiz yok.  
Bizi birbirimize düşürmek isteyen-
lere inat, kardeş kavgası çıkarmak 
isteyenlere inat, dolarıyla eurosuy-
la uğraşanlara inat, biz buradayız 
birlikteyiz. Dün de birlikte yaşadık, 
bugün de yarın da birlikte yaşaya-
cağız. Ülkemizde kardeş kavgası çı-
karmak isteyenlere fırsat vermeye-
ceğiz. Ülkemizi bölmek isteyenlere 
fırsat vermeyeceğiz. Bayrağımızı 
indirmek isteyenlere fırsat verme-

yeceğiz. Cenabı Allah 
bir daha 15 Temmuz ve 
bunun gibi bir kalkışma 
göstermesin. Cenabı Allah 
bayrağımızı indirmesin, 
ezanlarımızı susturmasın, 
birlikteliğimizi daim etsin. 
Şehrimizde ve ülkemizde 
hiçbir vatandaşımızın bur-
nu bile kanamasın diliyo-
rum. 
Kıymetli hemşerilerim 
gün birlik günüdür, va-
tanımıza, milletimize, 
bayrağımıza sahip çıkma 
günüdür. Vatanın milletin 

bayrağın siyaseti yapılmaz, yapan-
lara karşıyız. Çünkü biz hepimiz 
birlikte Türkiye’yiz.  Bugün ben 
şehrin Belediye başkanıysam, bay-
rağımız dalgalanıyor diye belediye 
başkanıyım. Bugün Cumhurbaşka-
nımız Cumhurbaşkanıysa, ezanla-
rımız okunuyor diye. Bunlar yoksa 
hepsi hiçtir. Cenabı Allah da bu kol-
tukları şehrimize milletimize mem-
leketimize ülkemize hizmet etmek 
için kullandırtsın. Bu organizasyon 
için sayın kaymakamımıza da şük-
ranlarımızı sunarken tekrar cenabı 
Allah birlikteliğimizi, kardeşliği-
mizi daim etsin, ezanlarımızı sus-
turmasın, bayrağımızı indirmesin 
diyorum” dedi.
Bugün Tarsus’un hainlere karşı tek 
yürek  olduğunu belirten Tarsus 
Kaymakamı Ünal Yüksel,  günün 
anlam önemine değinen bir konuş-
ma yaptı.
Daha sonra Gençlik İlçe Gençlik 
Hizmetleri Spor Müdürlüğü’nce 11-
15 Temmuz 2018 tarihlerinde yapı-
lan spor müsabakalarında dereceye 
giren sporculara ödülleri takdim 
edildi. Öğrencilerin vatan ve kahra-
manlık konulu şiirlerinin okuması, 
ardından yerel sanatçılardan kah-
ramanlık türküleri, Mesleki Eğitim 
Merkezi Semazen gösterisi, Tarsus 
Müftülüğü Tasavvuf Grubu’nun 
ilahi okunması ve Şehit Ömer Ha-
lis Demir  adına yazılan ‘’30 Kuş’’ 
isimli şiirin okunması ile sona erdi. 
Gece ise 00:13-00:30 saatlerinde 
Tarsus’taki bütün camilerden selalar 
okundu.
Tarsus Belediyesi programa katılan-
lara gece çorba ikram etti.

TARSUS TEK YÜREK OLDU
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Tarsus Bele-
diye Başkanı 
Şevket Can, 
LGS’de Tür-
kiye Birincisi 
olan Tarsuslu 
Mehmet Enes 
Doyduk’u altın-
la ödüllendirdi.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket 
Can, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
tüm yurtta merkezi olarak 2 Ha-
ziran tarihinde yapılan Lisele-
re Geçiş Sınavı (LGS)’nda tam 
puan alarak Türkiye Birincisi 

olan Tarsus 
O r t a o k u -
lu öğrenci-
si  Mehmet 
Enes Doy-
duk ve ba-
bası Musta-

fa Doyduk’u makamında ağırla-
dı. 
Öğrenciyi tebrik eden Belediye 
Başkanı Şevket Can, başarıları-
nın devamını diledi.

Tarsus Belediyesi ile 
Tarsus Belediye Spor 

Kulübü tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Yaz Kampı” 
başladı.
Mehmet Çelebi Spor 
Tesisleri’nde düzenlenen 
programa katılan Belediye 
Başkanı Şevket Can, 
çocukların iyi bir tatil dönemi 
geçireceklerini söyledi.
Aileleri tebrik eden Başkan 
Can, bugün burada ailelerin 
de çocukları gibi heyecanlı 
olduklarını gördüğünü, 
çocukların her birinin 

kendilerinin emaneti olduğunu 
söyledi.
Yaz Kampı boyunca, 
basketbol, voleybol, jimnastik, 
yüzme, eğitsel kollar, satranç, 
sinema, resim, dans, işaret 
dili, Türk Müziği Çocuk 
Korosu, zumba, halk oyunları 
bölümleri bulunacaklar. 
Temmuz ve Ağustos aylarında 
2 ayrı bölümde oluşacak olan 
kampı tamamlayan çocuklara, 
Eylül ayının ilk haftasında 
sertifika verilecek.

“YAZ KAMPI” BAŞLADI
BAŞKAN CAN, “ÇOCUKLARIMIZ 

TATİLLERİNİ DOLU DOLU GEÇİRECEKLER”

Tarsus Belediye Baş-
kanı Şevket Can, 
basın mensuplarıyla 
bir araya gelerek, 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi, gündemi 
değerlendirdi.
Rutin olarak basın-
la bir araya gelen 
Başkan Can’ın, Mobil Res-
teurant’ta düzenlediği toplantı 
oldukça samimi ve sıcak bir 
ortamda gerçekleşti.
Hizmetler hakkında bilgi veren 
Başkan Can, göreve geldikleri 
4 yılı aşan zamanda verdik-
leri sözleri yerine getirmenin 

mutluluğunu ya-
şadıklarını, kentin 
gelişmesi için ça-
lışmalarının hızla 
devam ettiğini 
söyledi.
Başkan Can, ön-
celikle 1994 yı-

lından 2014 yılına kadar 20 yıl 
Tarsus’a hizmet eden Mersin 
Büyükşehir Başkanı Burhanet-
tin Kocamaz’a yaptığı hizmet-
lerden dolayı ve bundan sonra 
yapacağı hizmetlerden dolayı 
teşekkür etti.

SÖZLERİMİZİ TEK TEK 
YERİNE GETİRİYORUZ

BAŞKAN CAN, LGS TÜRKİYE 
BİRİNCİSİ DOYDUK’U, ÖDÜLLENDİRDİ



Sayfa TEMMUZ 2018  YIL: 4 SAYI : 434 TARSUS BELEDİYESİ AYLIK BÜLTENİ

Tarsus Belediyesi tarafından 
organize edilen ve Tarsus Türk 
Halk Müziği Derneği tarafından 
Kırklarsırtı Mahallesi Osmanlı 
Parkı’nda düzenlenen ‘Bizim 
Türküler’ adlı konser yoğun katı-
lımla gerçekleştirildi. 

Programın açılış konuşması-
nı yapan Kırklarsırtı Mahallesi 
Muhtarı Mehmet Cülük, hizmet-
ler için teşekkür etti.

Tarsusluların mutluluğu için 
çalıştıklarını belirten Tarsus 
Belediye Başkanı Şevket Can, 
her hafta Çarşamba günleri de-
ğişik mahallelerde vatandaşlarla 
birlikte hoş vakit geçirdiklerini 
söyledi.

Başkan Can, “Türküler İslamiyet 
öncesi Türk Edebiyatının sözlü 
döneminden itibaren süregelen 
bir yapıya sahip olması dolayı-
sıyla yüzyılların birikimini kuşak-
tan kuşağa aktaran çok önemli 
araçlardır. Türküler işledikleri 
konular itibariyle toplumun 
duygu ve düşünce hazinesidir. 
Toplum yaşamın her anından 
bireysel konulara kadar her şeyi 
barındırır. Türküler de kimi za-
man bir annenin feryadı, kimi 
zaman bir aşığın hüznü ya da 
sevinci kimi zaman da bir bülbü-
lün ötüşü, kimi zaman Çanakka-
le’ye Yemen’e giden askerlerin 
ayak sesleridir. Bu duygu ve dü-
şünce ile bölgemizin sıcak iklim 
bölgesi olması dolayısı ile hem-
şerilerimiz köylerimize yaylala-
rımıza ve denizlerimize gidiyor. 
Geçen yıldan beri tertiplemiş 
olduğumuz Yaz Şenlikleri prog-
ramımıza bu yıl da devam edi-
yoruz. Geçen hafta şelalede, bu 
hafta Kırklarsırtı Mahallemizde 
Osmanlı Parkındayız, her hafta 
Çarşamba günleri değişik bir 
mahallemizde vatandaşlarımızla 
birlikte hoş vakitler geçireceğiz. 
Tarsus’umuzda bulunan musiki 

derneklerimizle birlikte düzenli-
yoruz. Her hafta bir başka der-
neğimizle birlikte bu programla-
rımıza devam edeceğiz” dedi.

BELEDİYECİLİK DOKUNMAK-
TIR, HİSSETMEKTİR, YAŞA-
MAKTIR
Belediyeciliğin ayrım yapmadan 
ayırmadan şehirde yaşayan bü-
tün insanları severek eşit bir şe-
kilde hizmet götürmek olduğunu 
dile getiren Belediye Başkanı 
Şevket Can, ‘’Göreve geldiğimiz 
günden bu güne kadar bizler 
mesai arkadaşlarımla birlikte 
bunu uyguluyoruz uygulamaya 
da devam edeceğiz. Hedefimiz 
şehrimizde yaşayan hiçbir va-
tandaşımızın burnu kanamadan 
birlik ve beraberlik içerisinde 
huzur ve kardeşlik ortamı sağla-
mak ve çocuklarımıza yaşana-
bilir bir şehir bırakmak için mü-
cadele ediyoruz. Bu güne kadar 
4 yıldır Allah’a çok şükür bunu 
iftiharla söylemek istiyorum, 
dini, dili, ırkı, memleketi ve par-
tisi ne olursa olsun bizler bunu 
başardık. Biz gündüz yorulma-
dan gece uyumadan Cenabı 
Allah’ın izniyle sizlerin duası ve 
desteğiyle işimizi severek ve 
gerçekten bütün hemşerilerimi 
kucaklayarak çalışıyoruz” şek-
linde konuştu.

Tarsus Türk Halk Müziği Derne-
ği tarafından 20 parça seslen-
dirildi. Programda sanatçılara 
ellerinde Türk bayrağı ile eşlik 
eden vatandaşlar, ‘Hoşgelişler 
Ola’ ve ‘Türkiye’m’ parçasıyla 
adeta coştular.

Program sonunda Mersin Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili 
Kerim Tufan Koro şefi Hasan 
Basri Üstün’e, Belediye Başkanı 
Şevket Can ise Dernek Başkanı 
Mehmet Gazi Baydemir’e çiçek 
verdi.

Osmanlı Parkı’nda Tarsuslular Türkülerle Coştu
BAŞKAN CAN, 

“HEMŞEHRİLERİMİZİN 
MUTLULUĞU HERŞEYE DEĞER”
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Tarsus Belediye Ekmek Fabrika-
sı yetkilileri, BAKESUS projesi 
kapsamında İtalya’da inceleme-
lere katıldı.
T.C. AB Bakanlığı, Türkiye Ulu-
sal Ajansı tarafından onaylanan 
ve Avrupa Komisyonunca hibe 
desteği alan 2016 -1-TR01-
KA202-034815 numaralı “ Sus-
tainable and hygienic production 
on the bakery sector trough good 
exchange of practices- BakeSus  
(Fırıncılık Sektöründe Sürdü-
rülebilir ve Hijyenik Üretim İçin 
İyi Uygulamalar Değişimi) isim-
li projemizin dördüncü ve son 
uluslararası toplantısı İtalya’nın 

Perugia şehrinde gerçekleştirildi.
Perugia‘da faaliyet gösteren 
Confederazione Italiana Agricol-
tori Regione Umbria (CIA) isimli 
konfederasyonda gerçekleşen 
toplantıya, Tarsus Belediyesin-
den Halk Ekmek Fabrikası Mü-
dürü Serdar Akkoç, proje koor-
dintörü Hakan Kumdereli, Mersin 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof H.İbrahim 
Ekiz, Bölüm Araştırma Görevlisi 
Gülden Gökşen, İspanya Ortağı 
Valencia’da faaliyet gösteren Be-
telgeux Şirketi temsilcileri Car-
men Donet ve Fernando Loren-
zo, İtalya ortağı proje sorumluları 

Massimo Canalicchio ve Andrea 
Palomba, Çek Cumhuriyeti orta-
ğı Prag’ta faaliyet gösteren Food 
Research Institute (VUUP) isimli 
araştırma merkezinin çalışanları 
Jakub Škába ve Marian Urban 
katılım sağladılar.
Toplantı sonunda katılımcılar ta-
rafından izleme ve değerlendir-
me raporu dolduruldu. Ortaklar 
toplantı ve ziyaretlerden mem-
nun olduklarını belirterek toplan-
tıya ev sahipliği yapan Massimo 
Canalicchio ve Andrea Palom-
ba’ya teşekkür etti ve ziyaret kar-
şılıklı iyi dileklerle sona erdi.

BELEDİYE EKMEK FABRİKASI, 
BAKESUS PROJESİ 

KAPSAMINDA AVRUPA’DAYDI
MANTAR 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 
KURSUNDA 
İSTİRİDYE 

MANTARI HASADI 
Tarsus Belediye tesisle-

rinde kurulan mantar atöl-
yesinde istiridye mantarı 
hasadı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi ve Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen 
kültür mantarı yetiştiricili-
ği kursunda istiridye man-

tarında 5. hasat yapıldı.
İnsan sağlığı açısından 

çok faydalı olan 
İstiridye mantarının 
hasadını Belediye 

Tesislerinde bulunan 
Mantar Atölyesinde, 

Tarsus Belediye Meclis 
Üyesi Ali Şimşek, Kurs 

Hocası Sibel Güvençli ve 
kursiyerler birlikte yaptı.

Tarsus Belediyesi’nin Çu-
kurova yöresinde tarım 
sektörüyle ilgilenen giri-

şimcilere yeni bir iş imka-
nı sağlayan kurs, ayrıca 

girişimcilerin farklı alanda 
yatırım yapma merakına 
yeni bir soluk ve alterna-
tif, bir kazanç kapısı olu-

yor.
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Tarsus Belediye 
Başkanı Şevket 
Can, devam 
eden projelerin 
tamamlanma-
sıyla kentin 
çehresinin de-
ğişeceğini söy-
ledi.
Yatırımı devam 
eden yerleri 
yerinde incele-
yen Belediye 
Başkanı Şevket 
Can,  ilgili müdürlüklerden çalış-
malar hakkında bilgi aldı.
Amaçlarının Tarsus’u daha yaşana-
bilir bir şehir yapmak olduğunun 
altını çizen Başkan Can, “Bizim 
işimiz belediyeciliktir” dedi.
Başkan Can, “Biz hep şunu söyle-
dik. Bizim çalışmakla, proje üret-
mekle ilgili bir sorunumuz yok. Biz 
gece uyumadan, gündüz yorulma-
dan çalışmaya ve Tarsus’un daha 
yaşanabilir bir şehir olması için 
mücadele etmeye devam ediyoruz. 
Birçok projemizde artık son aşama-
lara geldik. Önümüzdeki yakın bir 
süreçte bu projelerin açılışlarını bi-
rer birer yaparak halkımızın hizme-

tine sunacağız” şeklinde konuştu.
Üretken belediyecilik anlayışıyla 
çalıştıklarını ifade eden Başkan 
Can, “Çalışkan, adaletli, dürüst, 
çağdaş, şeffaf bir yönetim sergi-
liyoruz ve ayrım yapmadan, ayır-
madan hizmet veriyoruz. Tarsus 
bünyesinde şuan Berdan Projesi 
1. Etap çalışmamız bütün hızıyla 
devam ediyor.  Ergenekon Mahal-
lesi, Ayyıldızlı cami ve taziye evi, 
Yeşilkuyu taziye evi, Tarihi Ticaret 
Merkezi 1. Etap, Kavaklı Mahal-
lesi cami, Emekliler lokali, Gülek 
kapalı semt Pazar yeri, halı saha 
ve park, Akşemsettin Mahallesi 
spor merkezi ve park,  Akşemsettin 

Mahallesi cami, Ferahim Şalvuz 
– Barbaros mahallesi halı saha, 
Güneş Enerji Santrali yapım işi 2, 
Barbaros mahallesi cami, Yeşiltepe, 
Atalar, Gülek, ve Bahşiş  Mahallesi 
eski belediye binalarının onarımı ve 
tadılatı, Yarbay Şemsettin mahallesi 
Pazar yeri, Yarbay Şemsettin Ma-
hallesi spor merkezi,  eski maliye 
binası, Anıt Mahallesi Pazar yeri, 
Atalar Mahallesi düğün salonu, 
Bahçe Mahallesi halı saha,  Fahret-
tinpaşa mahallesi çok amaçlı mey-
dan düzenlenmesi, Şahin Mahallesi 
spor tesisi, Cumhuriyet Mahallesi 
Pazar yeri, 15 bin kişilik gösteri 
merkezi, kırsal bölgede 5 ayrı nokta 

parke taşı dö-
şeme çalışma-
larımız bütün 
hızıyla devam 
ediyor. İlerle-
yen günlerde 
halkımızın bek-
lentisini yerine 
getirerek asfalt 
çalışmalarımıza 
başlayacağız. 
Tarsus’u adeta 
açık hava şan-
tiyesi haline 

getirerek, gerek şehir merkezinde 
gerekse kırsal bölgemizde çalışma-
lara başlayacağız” dedi.
Hizmetlerin er yada geç yapılaca-
ğını, önemli olanın kentin huzuru 
olduğunu dile getiren Başkan Can, 
“Şehrimizdeki kardeşliğin devamı 
için, tüm Tarsus’ta yaşayan in-
sanlarımızın huzur ve selametinin 
devam etmesi,  şehrimizin daha da 
güzelleşmesi ve köylerimizin şehir-
leşmesi için, insanlarımız arasında 
dil, din ırk ayrımı yapmadan, tüm 
insanlarımızın hizmetkarı olmaya 
ve onlara hak ettikleri hizmetleri 
vermeye devam edeceğiz” ifadesini 
kullandı.

BAŞKAN CAN, 
“PROJELERİMİZLE ŞEHRİMİZİN 
ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ”
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Tarsus Belediyesi tarafından 
Tarsus İnleyen Nağmeler 

Musıki Derneği katkılarıyla 
verilen konser, Tarsuslulara 
unutulmaz bir akşam yaşattı.
Şelale Karacaoğlan Parkı’nda 
düzenlenen programın açılış 
konuşmasını yapan Belediye 
Başkanı Şevket Can, yaz 
dönemi boyunca bu tür 
aktivitelerin devam edeceğini 
söyledi.

Şelale’de Musıki Derneği Unutulmaz Bir Akşam Yaşattı
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Tarsus Belediyesi tarafından 
başlatılan sünnet için kayıtlar 

sona erdi.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket 
Can, bugüne kadar 1500 kişiden 
fazla müracaat yapıldığını, bu yıl 
ki kayıtların sona erdiğini söyledi.

“Sünnetlik çağına gelmiş 

çocukların kirveliğine adayım” 

diyen Belediye Başkanı Şevket 

Can, gösterilen yoğun ilgiye 

teşekkür etti.

Tarsus Belediyesi İle 
İtalya’nın Palazzolo Acreide 

Belediyesi Arasındaki 
İşbirliği İçin İlk Adım Atıldı

İ t a l ya ’n ın 
Sicilya böl-
g e s i n d e 
b u l u n a n 
PALAZZO-
LO ACREI-
DE Beledi-
yesi,
Sicilya Türkiye Fahri Başkon-
solosu Domenico ROMEO 
ve Türk-Sicilya Dostluk Der-
neği aracılığı ile belediyemiz 
ile işbirliği yapmak ve ortak 
projeler üretmek istediklerini 
bildirmişlerdir. Bu doğrultuda 
Palazzolo Acreide Belediye 
Başkanı Dr. Salvatore GALLO 
işbirliği olanaklarını görüşmek 
ve kentlerinin en önemli etkin-
liği olan Aziz Paul şehir kut-
lamalarına katılmak üzere 27 
Haziran – 2 Temmuz tarihleri 
arasında Belediye Başkanı-
mız Sayın Şevket CAN ve be-
lediyemiz çalışanlardan olu-
şan bir heyeti kentlerine davet 
etmişlerdir.

Bu davete Belediye Başka-
nımız Şevket CAN’ı temsilen 
Belediye Başkan Yardımcı-
ları Elif Seda SAĞLAM ve Ali 
BAGRIK önderliğinde İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürü 
Mehmet BULUT, Sağlık İşleri 
Müdürü Ersin EKER, Belediye 

Ekmek Fı-
rını Müdü-
rü Serdar 
A K K O Ç , 
Kültürel İş-
ler Yöneti-
cisi Nadir 

DURGUN ve Kalite Yönetim 
Koordinatörü Hakan KUMDE-
RELİ’den oluşan heyet katıl-
mıştır.

Sicilya Türkiye Fahri Başkon-
solosu Domenico ROMEO ile 
Türkiye-Sicilya Dostluk Der-
neğinden Av.Silvio ALİFFİ, 
Prof. Carmelo ROTONDO ve 
Prof. Orazio PİSTORİO Tar-
sus Belediyesi heyetini sıcak 
ve samimi bir şekilde karşıla-
yıp tüm
ziyaret boyunca heyetimizle 
birlikte olmuştur.

Tarsus Belediyesi heyeti ge-
rek Tarsus’un gerekse Tarsus 
Belediyesi’nin tanıtılması ko-
nusunda başarılı bir ziyare-
ti tamamlayarak yurdumuza 
dönmüşlerdir. Kasım ayı içe-
risinde ise Palazzolo Acreide 
Belediye Başkanı, Sicilya Tür-
kiye Fahri Başkonsolosu ve 
Türk-Sicilya Dostluk Derne-
ğinden oluşan bir heyet kenti-
mizi ziyaret edecektir.

Evsel atıkların toplanmasında 
kullanılan çöp konteynerleri, 
Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından koku 
gidericili deterjanlı suyla yıkanıp, 
dezenfekte edilip, pırıl pırıl hale 
getiriyor.

TARSUS BELEDİYESİ TEMİZLİK 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 

KONTEYNERLERİ PIRIL PIRIL YAPIYOR

SÜNNET KAYITLARI SONA ERDİ, BİN 1500 
KİŞİDEN FAZLA KAYIT YAPILDI

BAŞKAN CAN, 
“HEMŞEHRİLERİMİN KİRVESİ 

OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”
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Temizlik İşler Müdürlüğü, 
Yolları Deterjanlı Suyla Yı-

kıyor 23 Temmuz 2018 Pazar-
tesi 09:55 Tarsus’un, sokak ve 
caddeler deterjanlı ve tazyikli 
su le yıkanıp temizlenirken, 
şehir mis gibi kokmaya başla-
dı. Tarsus Belediyesi Temizlik 
İşler Müdürlüğü ekipler, şehir 
çevresinde sokak ve cadde-
lerde deterjanlı su le yıkama 
çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Vatandaşlar mahalle-
lerindeki sokak ve caddelerin 
yıkanmasından dolayı Bele-
diye Başkanı Şevket Can’a ve 
belediye çalışanlarına teşek-
kür ederek, memnuniyetlerin 
dile getiriyor. Sıcak geçen yaz 
aylarında vatandaşı rahatsız 
edecek etkenlerden uzak 
tutmak için, yollarda oluşan 
kirlenme ve tozlanmadan do-

layı, Temizlik İşler Müdürlüğü 
ekipler, yol süpürme araçla-
rıyla yolları süpürüp deterjan-
lı suyla yıkarken, koku giderci 
kullanmasıyla sokaklar ve 
caddeler mis gibi kokmaya 
başladı. Tarsus Belediye Baş-
kanı Şevket Can, hava sıcaklığı 
ve aşırı nem nedeniyle çöp-
lerin kısa sürede kokmasına 
sebep olduğunu, daha önce-
den başlattıkları konteyner 
yıkanmasının ardından sokak 
ve caddeler temizledikten 
sonra yıkadıklarını ve mis gibi 
kokmasını sağladıklarını ifade 
etti. Gece ve gündüz vardiya-
larıyla 24 saat çalışmalarını 
sürdüren ekipler, şehirdeki 
tüm cadde ve sokak le kaldı-
rımlarda yaptıkları temizlik 
çalışmalarıyla daha temiz bir 
Tarsus için mücadele ediyor

Tarsus Pırıl Pırıl 
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Tarsus Belediyesi, 2002 yılında 
başlattığı kalite çalışmalarını ilk 
günkü heyecanıyla devam ettiri-
yor.

Tarsus Belediyesinin 2002 baş-
lattığı ve 2004 yılından bu yana 
sahip olduğu ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesi gere-
ğince yapılması gereken TSE 2. 
Gözetim+Geçiş Tetkiki tamam-
landı. 

Tetkik sonucunda belgenin, 2015 
versiyonuna göre yenilenmesine 
ve belge geçerliliğinin devam et-
tirilmesine karar verildiği açıklan-
dı.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü  kapı 
kapı dolaşılarak vatandaşlara ambalaj atıklarının 
geri dönüşümü konusunda eğitim  veriyor.

TARSUS BELEDİYESİNDEN 
GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

BAŞKAN CAN, “VATANDAŞLARIMIZI 
GERİ DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEMEYE 
ÇAĞIRIYORUM”

TARSUS BELEDİYESİ’NDE 
KALİTE’DE 16’NCI YIL
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İ. BALT. BUCAK
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Tarsus Belediyesi, ilçede 
yaşayan vatandaşlardan 

gelen gübre kokusu şikayetleri 
üzerine, kokuyu engellemeye 
yönelik çalışmalarına devam 
ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İş-
leri Müdürlüğü ekipleri, vatan-
daşlardan gelen gübre kokusu 
şikayetleri nedeniyle kokunu 
geldiği yerde çalışma yaptı. 

Tarsus Belediye Başkanı Şev-
ket Can, gübre ihtiyacının ol-
madığı dönemlerde dahi ta-
rımsal alanlarda ve çevresinde 
büyük oranda kontrolsüzce ge-
lişi güzel gübre boşaltıldığını 
tespit ettiklerini kaydetti.

BELEDİYE KOKU İLE MÜCADELEDE 
DEVAM EDİYOR
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Tarsus Belediye 
Başkanı Şevket 
Can, güreşte 
ve Muaythai 
spor dalında 
Türkiye’yi temsil 
eden Tarsuslu 
şampiyon 
sporcuları 
ödüllendirdi.
Başkan Can, 
güreşte Yıldızlar 
Dünya Şampiyonu Hamza Alaca, 
Dünya İşitme Engelliler Şampiyonu 
Oğuz Dönder, Muaythai dalında Büyük 
Erkeklerde Avrupa Şampiyonu Hazar 
Yıldız ve Büyüklerde Avrupa 3.’ncüsü 
Onur Şeker’i makamında ağırlayarak 
tebrik etti.
Sporcularla gurur duyduğunu belirten 
Belediye Başkanı Şevket Can, “Sporun 
yaygınlaştırılması ve bir yaşam tarzı 
haline getirilmesi için gayret sarf 
ediyoruz. Her yaştan bireylerin spor 
yapmasını kurum olarak teşvik ediyor 
ve bu konuda gereken tüm alt yapı 
çalışmalarını hazırlıyoruz. Çünkü 
bedenen sağlıklı olan bireylerin zihnen 
de sağlıklı olabileceğini biliyoruz. Bu 
hizmetlerimizin birer mahsülü olarak 
Belediye Spor Kulübümü’zün alt 
yapısında 
yetişmiş 
ve halen 
belediye spor 
kulübümüzün 
bünyesinde 
faaliyet 
gösteren 

sporcularımızın 
ülkemiz dışında 
başarı elde 
etmesi bizlere 
gurur verdi. 
Belediye Spor 
Kulübü olarak 
şampiyonlar 
yetiştirmeye 
devam ediyoruz. 
Sporcularımızı 
tebrik ediyor 

ve başarılarının devamını diliyorum. 
Öncelikle sporcularımıza emek veren 
hocalarına ve ailelerine teşekkür 
ediyorum. Başarılı  sporcularımızı 
ödüllendirmek bizim görevimizdir” dedi. 
Hırvatistan’da düzenlenen 
Dünya Yıldızlar Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda 60 kg. erkek serbest 
stilde Huzurkentli Hamza Alaca birinci 
olup, altın madalya sahibi oldu.
Tarsus Belediye Spor Kulübü alt 
yapısında yetişen Oğuz Dönder, 
Rusya’nın Vladimir şehrinde yapılan 
Büyükler Deaf Dünya Güreş 
Şampiyonasında birinci oldu.
Yine Tarsus Belediye Spor Kulübü 
sporcularından, Çekya Cumhuriyetinde 
gerçekleşen Muaythai Avrupa 
Şampiyonasında Büyük Erkekler Elite 
kategorisinde Hazar Yıldız birinci 
olup, altın madalya kazanırken, Büyük 

Erkekler 
Competitive 
Kategorisinde  
67 Kg. Onur 
Şeker, Avrupa 
3’üncüsü 
olarak bronz 
madalya aldı.

“Göğsümüzü Kabarttınız”
BAŞKAN CAN, ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRDİ

Tarsus Belediye Başkanı 
Şevket Can, yeni seçil 
Tarsus İdman Yurdu 
yönetimine başarılar diledi.

Tarsus İdman Yurdu’nun 
şehrin ortak paydalarından 
biri olduğunun altını 
çizen Belediye Başkanı 
Şevket Can, “Tarsus 
İdman Yurdu spor kulübü 
Cumhuriyetimizle yaşıttır. 
Bugüne kadar emek 
veren, alın teri döken 
hatta bu uğurda canını 
veren başta merhum Erkut 
Kuzeyman olmak üzere 
bütün Hakk’ın rahmetine 
kavuşanları da rahmet ve 
şükranla anıyorum. Emeği 
geçen herkese de şahsım, 
kurumum ve Tarsus adına 
şükranlarımı sunuyorum. 
Spor kulübümüz 94 

yılından bu zamana 
kadar sayın başkan 
Burhanettin Kocamaz’ın 
hala devam eden maddi 
ve manevi desteklerine 
şükranlarımı sunuyorum. 
Tarsus İdman Yurdu bütün 
Tarsus’umuzun ortak 
sevinci. Şehrimizi bir araya 
getiren manevi bir değer. 
Tarsus’ta yaşayan 335 
bin insanımızın bir araya 
getirmek zordur. Biz Tarsus 
İdman Yurdu’nda da hiçbir 
zaman siyaset düşünmedik. 
Milliyetçi Hareket Partili 
bir yerel yönetim olarak 
Tarsus İdman Yurdu’na 
hiçbir zaman siyaset 
sokmadık. Bu vesileyle 
diğer partili hemşerilerime 
şükranlarımı sunuyorum. 
Tarsus İdman Yurdu kulübü 
yerel yönetimin desteğiyle 
ancak bu kadar ilerliyor. 
Aslında belediyeden 
ziyade şehrin takım olması 
lazım. Taraftarımızın, iş 
adamlarımızın, oda ve 
dernek başkanlarımızın ve 
bütün hemşehrilerimizin 
maddi ve manevi destek 
olması lazım. İnşallah yeni 
yönetim bunu başarır. 
Takımımızın şampiyon 
olmasına vesile olan 
başta eski yönetim, 
kulüp başkanımız, 
eski yöneticilerimiz, 
teknik direktörümüz, 
futbolcularımız, Tarsus 
İdman Yurdu çalışanları artı 
taraftarlarımız, basınımız 
bütün hemşerilerimize 
teşekkür ediyorum. Yeni 
yönetim de Tarsus İdman 
Yurdumuzu daha ileriye üst 
liglere çıkarmasını temenni 
ediyorum. ” dedi.

BAŞKAN CAN, “TİY YENİ 
YÖNETİME BAŞARILAR 

DİLİYORUM”


