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Hedefe adım adım 
Parksız Mahalle Kalmayacak !
Park ve bahçeler Müdürlüğümüz Em�nl�k mahallem�zdek� park yapımını tamamlamıştır.Mahalle sak�nler�m�ze hayırlı olsun

Park ve bahçeler Müdürlüğümüz Karayayla mahallem�zdek� park yapımını tamamlamıştır.Mahalle sak�nler�m�ze hayırlı olsun

Park ve bahçeler Müdürlüğümüz Nem�rnoğlu mahallem�zdek� park yapımını tamamlamıştır.Mahalle sak�nler�m�ze hayırlı olsun

Park ve bahçeler Müdürlüğümüz Em�nl�k mahallem�zdek� park yapımını tamamlamıştır.Mahalle sak�nler�m�ze hayırlı olsun

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'MÜZ MARİFETİYLE HER MAHALLEMİZE PARK VE SPOR ALANI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
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Alibeyli Mahallesi

Belen Mahallesi

Beylice Mahallesi

Büyükkösebalcı Mahallesi

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MARİFETİYLE KÖYLERİMİZDE
YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA,HEMŞEHRİLERİMİZİ HİZMETLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ
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Çavdarlı Mahallesi

Çukurbağ Mahallesi

Dadalı Mahallesi

Eminlik Mahallesi

Gömmece Mahallesi
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Gülek Mahallesi

Ulaş Mahallesi

Olukkoyağı Mahallesi

Özbek Mahallesi

Sandal Mahallesi
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Kaburgediği Mahallesi
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BAȘKAN CAN, “BİZ BİRİZ, BİRLİKTEYİZ VE TARSUS'TA BÜYÜK BİR AİLEYİZ”
SELÇUK TOGO YAŞAM BOYU SPOR MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI

KUTALMIŞOĞLU GELENEKSEL VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ TESİSİ TÖRENLE HİZMETE 
AÇILDI
Tarsus Beled�yes� tarafından Kırklarsırtı Mahalles�ne yaptırılan Kutalmışoğlu 
Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Tes�s� törenle h�zmete açıldı.
Açılışta �lk olarak söz alan Kırklarsırtı Mahalle Muhtarı Mehmet Cülük, ''En büyük 
yatırım �nsana yapılan yatırımdır. Mahallem�zde bulunan gençler� kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak ve ayrıca okçuluk b�z�m tar�h�m�zde öneml� b�r yer� 
bulunan b�r spordur. Okçuluk b�ze atalarımızdan kalan b�r m�rastır. Gerek 
gençler�m�ze, gerekse tar�h�m�ze sah�p çıktığı �ç�n herşey Tarsus �ç�n b�l�nc�yle 
hareket eden sayın Şevket Can'a ve emeğ� geçenlere teşekkür eder�m'' ded�.
Yapılan tes�s �ç�n Beled�ye Başkanı Şevket Can'a teşekkür eden Kutalmışoğlu 
Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Veysel Durmaz, ''Türk tar�h�nde 
okçuluk çok öneml� b�r yere sah�pt�r. Yurdunun sınırlarını okla ç�zen b�r m�llet�z. 
ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ, YÖNETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ
Tarsus'u bütün hemşehr�ler�yle b�rl�kte yönett�kler�n� söyleyen Tarsus Beled�ye 
Başkanı Şevket Can, Tarsus Beled�yes� olarak b�zler Tarsus'umuzda yaşayan 
bütün �nsanlarımızla, hemşer�ler�m�zle, muhtarlarımızla, s�v�l toplum 
kuruluşlarımızla, oda ve dernek başkanlarımızla şehr�m�z� b�rl�kte yönet�yoruz. 
Yönetmeye de devam edeceğ�z'' şekl�nde konuştu.
Başkan Can, ''Okçuluk kulübü Başkanımız b�zlere müracaat ett�ğ�nde b�zler nasıl 
yardımcı olab�l�r�z d�ye düşündük ve nerede hang� mahallede okçuluk spor 
kulübüne yardımcı olab�l�r d�ye düşünmeye başladık.
OCAK AYINA KADAR HER HAFTA BİR AÇILIŞ YADA TEMEL ATMA MERASİMİ 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Tarsus Beled�yes� olarak 2014 ten bu yana 38. Açılış gerçekleşt�rd�kler�n� �fade 
eden Beled�ye Başkanı Şevket Can, ''Mahalleler�m�z�n �steğ� doğrultusunda 
vatandaşlarımızın taleb� doğrultusunda h�zmetler�m�z� yapıyoruz. Geçen 
haftadan �t�baren başladık, İnşallah Ocak ayına kadar her hafta Tarsus'umuzda b�r 
açılış veya b�r temel atma meras�m� gerçekleşt�receğ�z'' �fades�n� kullandı.
BİZ ŞEHRİMİZİ SEVİYORUZ, VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETMEYİ SEVİYORUZ
Tarsus'a en �y�s�n� yapmak �ç�n mücadele verd�kler�n�n altını ç�zen Beled�ye 
Başkanı Şevket Can, ''B�z şehr�m�z� sev�yoruz, vatandaşımıza h�zmet etmey� 
sev�yoruz. H�zmet ederken ayrım yapmadan ayırmadan ötek�leşt�rmeden 
çalışıyoruz. Rabb�m çalışmayı da devam ett�rs�n d�yorum. Rabb�m kazasız ve 
belasız, bu seç�m sürec�n� geç�rmey� nas�p ets�n. İnşallah 30 Mart'ta da hedefi 
12'den vurmayı hep�m�ze nas�p ets�n d�yorum'' şekl�nde konuştu.

BAŞKAN CAN, ‘'30 MART'TA İNŞALLAH HEDEFİ 12'DEN VURMAYI ALLAH'IM HEPİMİZE NASİP ETSİN''
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BAŞKAN CAN “DAHA TEMİZ BİR TARSUS İÇİN ÇALIŞIYORUZ” 
TEMİZLİK EKİPLERİ, YOLLARI VE KONTEYNERLERİ YIKAYIP DEZENFEKTE EDİYOR

arsus Beled�yes� Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü'ne bağlı ek�pler, 

Tdaha tem�z b�r Tarsus �ç�n gece gündüz demeden çalışıyor. 
Ek�pler,  yolları tazy�kl� su �le yıkayıp dezenfekte ederken, 

konteynerler� de koku g�der�c�l� deterjanlı suyla yıkayıp pırıl pırıl 
hale get�r�yor.
Rut�n tem�zl�k çalışmaların dışında her gün değ�ş�k b�r mahalleye 
g�ren Tarsus Beled�yes� Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü ek�pler�, 
Altaylılar ve Ergenekon Mahalleler�nden başlayıp yolları süpürüp, 
su �le yıkayıp tem�zlerken, konteyner yıkama aracı �le 
konteynerler� koku g�der�c�l� deterjanlı suyla yıkayıp dezenfekte 
ed�yor.
Daha tem�z b�r Tarsus �ç�n çalıştıklarını bel�rten Beled�ye Başkanı 
Şevket Can, ek�pler�n bel�rlenen program çerçeves�nde; kötü 
kokuya ve bakter�lere karşı, k�rl�l�ğ� önleme amaçlı yolları 
yıkandığını, çöp konteynerler�ndek� evsel atıklar alındıktan sonra 
rut�n olarak yıkanıp dezenfekte ed�ld�ğ�n� söyled�.
Başkan Can, “Vatandaşlarımızın sağlıklı b�r ortamda m�s g�b� 
kokular �çer�s�nde yaşamasını hedefl�yoruz. 'Vatandaşlarımızın 
sağlığı b�z�m �ç�n çok öneml�d�r.  Tem�z b�r Tarsus �ç�n 
çalışmalarımız devam ed�yor. Tem�zl�k İşler� Müdürlüğümüze 
bağlı ek�pler�m�z mahalleler�m�zde bulunan evsel atıkların 
toplanmasında kullanılan çöp konteynerler�n�n düzenl� olarak 
tem�zl�ğ�n� yapıyor. Dış etkenler; zaman zaman, konteynerlerde 
kötü koku ve k�rl�l�ğe neden olab�l�yor. Konteynerler�; özel 
tasarlanmış özel aracımızla, bulundukları yerde yıkayıp 
dezenfekte ed�yoruz. Ayrıca yollarımız da süpürülerek, su �le 
yıkanarak dezenfekte ed�l�p,  tem�zlenmekted�r” ded�.
Beled�ye Başkanı Şevket Can, bütün amaçlarının Tarsusluların 
h�jyen�k ve sağlıklı b�r ortamda yaşamaları �ç�n beled�ye olarak 
yapılan tem�zl�k çalışmalarını aralıksız sürdürecekler�n� bel�rtt�.

Tarsus Beled�ye Başkanı Şevket Can, 2018-2019 eğ�t�m-öğret�m yılını 
kutladı.Yen� eğ�t�m ve öğret�m yılının öğrenc�, öğretmen ve vel�ler �le 
tüm eğ�t�m çalışanlarına hayırlı olmasını d�leyen Başkan Can, başarılı 
b�r dönem geçmes�n� temenn� ett�.
Başkan Can, “Geleceğ�m�z�n tem�natı evlatlarımız yepyen� b�r eğ�t�m-
öğret�m yılına başlıyor. Yepyen� heyecanlar yepyen� umutlar. Tab� k� 
bu zorlu süreç herkes �ç�n büyük önem arz ed�yor. Bu sürec�n en baş 
aktörü elbette kıymetl� öğretmenler�m�zd�r. Bu ülken�n geleceğ� 
evlatlarımızın ülkem�ze yakışır b�reyler olmasında, �l�mle b�l�mle 
donatılmasında onlar en büyük rolü üstlenmekteler. Bu noktada 
saygı değer öğretmenler�m�z�n başarılarının ve gayretler�n�n 
artmasını d�l�yorum. Vel�ler�m�ze de kolaylıklar d�l�yorum. Allah 
evlatları �ç�n gayretler�n� ve fedakârlıklarını boşa çıkarttırmasın. Bu 
duygu ve düşüncelerle, 2018-2019 eğ�t�m-öğret�m yılının sevg�l� 
öğrenc� ler �m�ze,  öğretmenler�m�ze,  vel � ler �m�ze,  eğ�t �m 
yönet�c�ler�m�ze, tüm eğ�t�m çalışanlarına hayırlı, sağlıklı ve başarılı 
b�r yıl olmasını temenn� ed�yorum” ded�.

BAŞKAN CAN,  2018-2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINI KUTLADI

BAŞKAN CAN 17-23 EYLÜL AHİLİK HAFTASINI KUTLADI

arsus Belediye Başkanı Şevket Can 17-23 Eylül Ahilik Haftası 

Tnedeniyle bir mesaj yayınladı.Ahilik kültürünün yaşanması için 
esnafların desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yapan Başkan 

Can, “Ahilik kültürü doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği içinde 
barındıran bir kültürdür. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret 
ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de 
esnafımıza ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Müthiş bir 
hoşgörüyü içinde barındıran bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere 
aktarmak hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum çünkü 
alınteri kıymetlidir. Ahilik kültürü, kendi alınterine sahip çıkarken başka 
esnaf kardeşinin hakkına da sahip çıkmaktır. Güzel ahlakı içinde 
barındıran bir kültürdür. Kendi siftah etmişken, edememiş esnaf 
kardeşine müşteri yönlendirmeyi öneren bir kültürdür. Yoksula sahip 
çıkan bir kültürdür ahilik kültürü. Ahilik maneviyatı, esnaf ve 
sanatkarlarımızı 13. yüzyıldan itibaren doğruluk, dürüstlük saygı ve 
sevgiyle harmanlayarak yeni nesillerin yoluna da ışık tuttu. Bizler Tarsus 
Belediyesi olarak elimizden geldiğince esnaf ve sanatkarlarımızı 
projelerimize her zaman dahil etmeye çalıştık. Tarihi Ticaret Merkezi 
projemizde esnaflarımızın dükkanlarını ücretsiz olarak restore ettik ve 
bölgenin hareketlenmesine çalıştık. Bu projemizin ikinci etabı halen 
devam etmektedir. Bittiğinde inşallah bölge hem kentin tarihi dokusuna 
adapte olacak hem de esnaflarımız için artı değerlerle geri dönümleri 
gerçekleşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlarımızın 
Ahilik Haftalarını kutluyor hayırlı bereketli işler diliyorum” ifadesini 
kullandı.
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arsus Beled�ye Başkanı Şevket Can, Dış�şler� Bakanı Mevlüt 

TÇavuşoğlu ve KKTC Tur�zm Bakanı F�kr� Ataoğlu �le telefonla 
görüştü.2 bakanı Tarsus'a davet eden Başkan Can, Tarsus'un 

önem�n� anlattı.
Beled�ye Başkanı Şevket Can, Dış�şler� Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 
KKTC Tur�zm Bakanı F�kr� Ataoğlu �le hafta sonu telefonla görüşerek, 
ülken�n �ç�nde bulunduğu ve uluslararası ekonom�k baskılar neden�yle 
Dış�şler�n�n yürüttüğü stratej�k çalışmadan dolayı Çavuşoğlu'na başarı 
d�lerken, Tarsus halkı olarak her zaman devlet�n yanında olduğunu 
bel�rtt�. 
Telefon konuşmasında Bakan Çavuşoğlu �se, “Sayın başkanım öncel�kle 
s�z�n ve kıymetl� hemşehr�ler�m�z�n selamını ve Tarsus davet�n�z� 
memnun�yetle kabul ed�yorum. Tarsus'a geleceğ�m ve s�zlerle b�r arada 
olacağız. Ayrıca Nusret Mayın �le alakalı takd�mler�n�z� aldım çok teşekkür 
ed�yorum” ded�.
KKTC Tur�zm ve Çevre Bakanı F�kr� Ataoğlu �le de telefonla görüşen 
Başkan Can, “Tur�zm ve Kıbrıs �ç�n Tarsus çok öneml�d�r. Sayın Bakanım 
KKTC ve Tarsus Tur�zm�n  gel�şmes� �ç�n Tarsus olarak her zaman hazırız. 
Bu noktada kent�m Tarsus adına s�zler� davet ed�yorum” ded�. 
Bakan Ataoğlu �se, “Sayın başkanım çok mutlu olduğumu �fade etmek 
�ster�m, b�zde her zaman Kıbrıs davasında yanımızda yer alan güzel 
Tarsusumuza ve s�zlere teşekkür ed�yorum. İnşallah Tarsus'a gel�p, güzel 
kent�n�z� daha yakında tanıyacağım” �fades�n� kullandı.

BAŞKAN CAN, BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE ATAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Ta r s u s  B e l e d i y e s i  M e s l e k 
Edindirme Merkezi'nde resim kursu 
gören 6 kursiyer Güzel Sanatlar 
Akademisi kazandılar. 

Belediye Başkanımız sn. Şevket Can, 
Başarılı kursiyerleri ödüllendirdi.

T
arsus Beled�ye Başkanı Şevket Can, 
h�cr� yılbaşı olan Muharrem ayı 
dolayısıy la b�r  kut lama mesaj ı 

yayımladı.
Mesajında “Tüm hemşehr�ler�m�n Muharrem 
ayını kutluyorum”  d�yen Başkan Can, 
“Muharrem ayı İslam tar�h�nde �ç�nde 
yaşanan olaydan dolayı hüzün ve matem 
ayıdır. H�cr� 61. yılın 10 Muharrem'�nde 
Kerbela'da Hz. Peygamber'�n reyhanım 
ded�ğ� torunu Hz. Hüsey�n ve yanında 
bulunan 70 k�ş� Kerbela'da şeh�t ed�lm�şt�r. 
Mübarek kanlarıyla çöl kumları sulanmıştır. 
Yez�d g�b� dünyev� çıkarlar, hevesler uğruna 
zal�ml�ğe yürüyenler her dev�rde olmuştur 
B�zler zal�mler�n safında yer almayız. B�z�m 
safımız Hz. Hüsey�n'�n safıdır. Zal�m Yez�dler 
unutulur g�der yada lanetle anılır lar 
Hüsey�nler unutulmaz..

 Allah b�r daha Maalesef İslam coğrafyaları 
bugün kan gölüne dönmüştür. Bunlara 
sebep olanlar o kadar aş�karken İslam 
dünyası paramparça b�r şek�lde bunun 
önüne geçememekted�r ve bu kan gölünü 
durduramamaktadır. Hep�m�z�n duası İslam 
coğrafyalarındak� kanın durması ve 
kardeşl�ğ�n tahs�s ed�lmes�d�r” �fades�n� 
kullandı.
Başkan Can, “Bu duygu ve düşüncelerle, 
şeh�tler�n efend�s� İmam Hz. Hüsey�n ve 
Kerbela şeh�tler� olmak üzere bütün 
şeh�tler�m�z� rahmetle anıyor, asırlardan ber� 
Hz. Peygamber ve Ehl-� Beyt sevg�s� 
etrafında kenetlenen m�llet�m�z�n, hem 
Tarsus'umuzda hem de ülkem�z de barış, 
huzur, güven, karşılıklı sevg� ve saygı 
�çer�s�nde yaşamaya devam etmes�n� 
Cenab-ı Hak'tan n�yaz ed�yorum” cümles�n� 
kullandı.

BAŞKAN CAN, MUHARREM AYINI KUTLADI

TARSUS BELEDİYESİ OLARAK 15 BİN KİŞİLİK AŞURE DAĞITIMI YAPTIK
Tarsus Belediyesi olarak Muharrem Ayı etkinlikleri kapsamında Ulu Cami, Küçük 
Minare, Cetvel Dörtlemez, Ülküköy Buharalı Abdullah Efendi Camilerinde aşure 
dağı�mı gerçekleş�rdik.
Aşure gününü kutlayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, “Muharrem ayı bolluk ve 
bereket ayıdır. Aşure gününün ruhunda, paylaşma, dayanışma birlik ve dirlik var. Allah 
birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. İçine sevgi ka�lan, bereke�yle pişen aşureler 
paylaşınca lezzetlenir, bereketlenir. Aşure Günü'nün bolluk ve berekete vesile olmasını 
temenni ederim. Tüm hemşerilerimin aşure günleri kutlu olsun” şeklinde konuştu.
Tarsus Belediyesi  4 camide toplamda 15 bin aşure dağı�mı gerçekleş�rdi.
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BAŞKAN CAN, ‘'BARIŞIN OLDUĞU YERDE SEVGİ, SAYGI, KARDEŞLİK OLUR''
15. YENİCE BARIŞ VE KÜLTÜR FESTİVALİ COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI

arsus Beled�yes� tarafından, 1 Eylül Dünya Barış Günü 

Tmünasebet�yle bu yıl 15'nc�s� düzenlenen Yen�ce Barış 
ve Kültür Fest�val� çeş�tl� etk�nl�klerle kutlandı.

Yen�ce Mahalles� Cumhur�yet Alanında Atatürk Anıtına çelenk 
sunumu, saygı duruşu ve �st�klal Marşı okunarak başlayan 
program Yen�ce Beled�ye Düğün Salonunun arkasındak� 
alanda yapılan konserlerle devam ett�.

Sahne alan Grup Yen�cem, Yılmaz Taşoğlu ve Özlem Özd�l 
söyled�kler� barış şarkılarıyla d�nley�c�lere hoş b�r gece yaşattı.

Yapılan etk�nl�klerden dolayı Beled�ye Başkanı Şevket Can'a 
teşekkür eden Yen�ce Mahalle Muhtarı Rüstem Koçak, 
herkes�n 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı. tüm dünyada 
barış, huzur, kardeşl�k ve mutluluğun da�m olduğu savaşların 
yaşanmadığı b�r dünya d�leyen Beled�ye Başkanı Şevket Can, 
barışın olduğu yerde her zaman sevg�, saygı ve kardeşl�ğ�n 
olacağını söyled�.

Başkan Can, ''Hep�m�z�n Dünya Barış Günü kutlu olsun. Tab� 
“Barış” kel�mes�n�n sadece lafta kalmaması gerek�yor çünkü 
barışın olduğu yerde sevg� olur, sevg�n�n olduğu yerde saygı 
olur, saygının olduğu yerde kardeşl�k olur. B�z yerel yönet�m 
olarak şehr�m�zde yaşayan bütün vatandaşlarımızı sev�yoruz 
ve severek de çalışmaya devam ed�yoruz. Tarsus'umuzda 
kapanan 5 belde beled�yes�nden b�r tanes� de Yen�ce, 2014 
yılında çıkan Büyükşeh�r yasasıyla b�rl�kte şu anda 179 tane 
mahalleye h�zmet götürüyoruz. B�z bu h�zmet� götürürken 
ayrım yapmadan, şehr�m�zde yaşayan bütün �nsanlarımızı 
severek, gündüz yorulmadan gece uyumadan var gücümüzle 
çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğ�z. Yerel 
yönet�mler�n görev� sadece park yapmak, yol yapmak değ�l; 
şehr�m�zde yaşayan bütün vatandaşlarımızı b�r araya 
get�rerek kardeşçe huzurlu b�r ortamda yaşamak �ç�n 
çalışmak gerek�r. B�z yerel yönet�m olarak; d�n�, d�l�, ırkı, m�llet� 
ve part�s� ne olursa olsun ayrım yapmadan çalışıyoruz. 
çalışmaya da devam edeceğ�z.

 Yerel yönet�mler�n görev� sadece park yapmak, yol yapmak 
değ�l; şehr�m�zde yaşayan bütün vatandaşlarımızı b�r araya 
get�rerek kardeşçe huzurlu b�r ortamda yaşamak �ç�n çalışmak 
gerek�r. B�z yerel yönet�m olarak; d�n�, d�l�, ırkı, m�llet� ve part�s� ne 
olursa olsun ayrım yapmadan çalışıyoruz. Yen�ce'm�z�n 
sıkıntılarını b�l�yorum. Şu anda esk� beled�ye b�namızın tam�rat 
ve restorasyon çalışmalarını b�t�rd�k. Jandarma Alay 
Komutanlığımızla yapmış olduğum görüşme sonucunda 
kend�ler�ne tahs�s ett�k. Şu anda 40.000.000 TL'l�k asfalt �hales�n� 
gerçekleşt�rd�k Yen�cem�zde ara yollar 1-2 ay �çer�s�nde 
asfaltlanacaktır bunun da müjdes�n� buradan vermek �st�yorum. 
Değerl� hemşer�ler�m, Özlem Özd�l Hanımefend�'y� böyle güzel 
akşamda b�ze güzel b�r konser sunduğu �ç�n hep�n�z�n adına 
şükranlarımı sunuyorum'' şekl�nde konuştu.

Özlem Özd�l'�n şarkılarıyla son bulan gecede, Grup Yen�cem'e 
Beled�ye Başkan Yardımcısı Hüsey�n Boro, Yılmaz Taşoğlu'na 
Beled�ye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy, Özlem Özd�l'e �se 
Beled�ye Başkanı Şevket Can'ın verd�ğ� hed�yelerle etk�nl�k sona 
erd�.
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TEKELİÖREN MAHALLESİ CEMEVİ İNŞAATININ TEMELİ TÖRENLE ATILDI
Tarsus Belediyesi tara�ndan yapımına başlanan Tekeliören Mahallesi 
Cemevi İnşaa� temeli törenle a�ldı. 
Temel atma töreni saygı duruşu ve İs�klal Marşı ile başladı. 
İlk olarak söz alan Tekeliören Mahallesi Muhtarı İmdat Keleş, mahallelerine 
yapılan Cemevi için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür e�. 
Muhtar Keleş, “Cemevi mahallemizin en büyük ih�yaçlarından biriydi. Bu 
hususu belediye başkanımıza ile�ğimizde memnuniyetle karşıladı ve 
hemen çalışmaları başla�. Bu Cemevi'ni mahallemize kazandıran başta 
Belediye Başkanımız sayın Şevket Can olmak üzere tüm emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. A�lan bu Cemevi temeli birliğimizin ve kardeşliğimizin 
de temelini oluşturuyor. Eşit hizmet anlayışıyla gecesini gecesini 
gündüzüne katan Şevket Can Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah ondan 
razı olsun” dedi.
Daha sonra söz alan ve Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Tarsus Belediye 
Başkanı Şevket Can, “Biz kesinlikle vatandaş odaklı hizmet anlayışına 
sahibiz. Talepleri değerlendirerek projelerimizi şekillendiriyoruz'' ifadesini 
kullandı.
Başkan Can, ''Cami isteyen mahallelerimize cami yapıyoruz. Şu anda 
Tarsus'ta 5 cami inşaa�mız devam ediyor. Tarsus'umuzda 45 mahalle var. 
Taziye evi ih�yacı olan mahallelerimize taziye evi yapıyoruz. Şu ana kadar 9 
taziye evi yap�k. Park isteyene park, pazaryeri isteyene Pazar yeri, Cemevi 
isteyene Cemevi temelini bugün birlikte atacağız. Bu Cemevinin yeri 
Büyükşehir Belediyemize ait mezarlık yeriydi. Sayın Başkanımız 
Burhane�n Kocamaz'dan rica e�k, sağolsun bizleri kırmadı ve Cemevi 
inşaa�nın yapılması için yeri tahsis e�. Kendisine teşekkür ediyorum. 
Ayrıca 200m2 arsada vatandaşımıza ai�. O vatandaşımıza da şükranlarımı 
sunuyorum. Çünkü oda Cemevi yapılması için kendi arsasından yer verdi. 
İnşallah bu inşaat bu yılında sonunda yada Ocak ayı içerinde bitecek ve 
vatandaşlarımızın hizme�nde olacak” şeklinde konuştu.
BİZ YAPTIĞIMIZ İŞİ SEVEREK VE HEYECAN DUYARAK YAPIYORUZ
Konuşmasının devamında Başkan Can, “Bizim çalışmakla ilgili bir sıkın�mız 
yok. Bizler mesai arkadaşlarımızla birlikte severek heyecan duyarak, ayrım 
yapmadan öteki leş�rmeden,  şehr imiz in  ih�yacı  neyse onu 
gerçekleş�riyoruz. Tarsus'umuzun en büyük ih�yacı şehrimizde 
huzurumuzun ve kardeşliğimizin bozulmaması ve devam etmesidir

BAŞKAN CAN, “HEPİMİZİN EN BÜYÜK İHTİYACI SEVGİ VE KARDEŞLİKTİR”
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BAŞKAN CAN, “GENÇLERİMİZİ SPORLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ”
ŞAHİN MAHALLESİ HALI SAHASI TÖRENLE AÇILDI

arsus Belediyesi tarafından Şahin Mahallesi'nde yaptırılan halı saha törenle 

Thizmete açıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının 
okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak söz alan Şahin Mahallesi Muhtarı 

Hüseyin Aydın, hizmetler için teşekkür etti.Muhtar Aydın, “Belediyemizin mahallemize 
birçok hizmeti bulunmaktadır. Bugün burada hizmet kervanına bir yenisi 
eklenmektedir. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Spor birlik ve kardeşliğin 
temelini oluşturur. Toplumun birleştirici simgelerinden biridir. Gençlerimizi kötü 
alışkanlıklardan uzak tutar. Hiçbir ayrım yapmadan bizlere hizmetlerini sunan Tarsus 
Belediye Başkanımız sayın Şevket Can'a ve Mersin Büyükşehir belediye başkanımız 
sayın Burhanettin Kocamaz'a şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Göreve geldikleri günden itibaren 40 hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten 
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, hemşehrilerinin duası ve desteğiyle yıl sonuna 
kadar her hafta bir açılış yada temel atma yapacakları söyledi.
Tarsus'un her sokağında her caddesinde alın teri ve imzası olduğunu belirten 
Belediye Başkanı Şevket Can, “2004 yılında altyapı çalışmasından dolayı bu 
mahallemize cenaze arabası sokaklara giremiyordu. Gerçekten bu mahallemizde 
iğneyle kuyu kazar gibi bu günlere geldik. Bu mahallemize de şehrimize de birçok 
hizmeti olan değerli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Burhanettin 
Kocamaz'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli hemşerilerim bizim çalışmakla ilgili bir 
sıkıntımız yok. Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın der atasözünde. Biz 
bu işin çıraklığından geliyoruz. 21 yıldır Tarsus'umuzda her sokakta her caddede alın 
terim ve imzam var. Ayrım yapmadan, ayırmadan, dili, dini, ırkı, milleti, memleketi, 
partisi ne olursa olsun Rabbimin rızasını kazanmak için çalıştım ve çalışmaya da 
devam edeceğim. Bütün hemşerilerimizin belediye başkanıyım, Tarsus'umuzda 
yaşayan 336 bin insanımızın belediye başkanıyım. Bizi sevse de sevmese de, bize oy 
verse de vermese de, şehrimizdeki bütün insanlarımızın belediye başkanı olmak için 
çalıştık, Çünkü kıymetli hemşerilerim biz ayrım yapmadan hizmet yaptık. Çünkü biz 
birlik dedik, beraberlik dedik, kardeşlik dedik, hizmet dedik gündüz yorulmadan gece 
uyumadan şehrimizde var gücümüzle çalıştık. Ötekileştirmedik, şehrimizde yaşayan 
insanlarımızın birinin dahi burnu bile kanamasın diye çalıştık, çalışmaya da devam 
edeceğiz. Bizim gidebilecek bir ülkemiz yok. Bizim de bu ülkeden asla ve asla gitmeye 
Program sonunda Başkan Can, mahalle çocuklarına futbol topu dağıttı.

GÜLEK'TE BİNLERCE KİŞİ AHMET ŞAFAK'IN ŞARKILARIYLA ÇOŞTU

TARSUS BELEDİYESİ'NDE YAPIMI TAMAMLANAN, KAPALI SEMT PAZARI, SPOR 

KOMPLEKSİ VE OYUN PARKI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

BAŞKAN CAN, “OCAK AYINA KADAR HER HAFTA BİR AÇILIŞ YADA TEMEL ATMA 

YAPACAĞIZ”

Tarsus Beled�yes� tarafından Gülek Mahalles�nde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarı, Spor 

Kompleks� ve Çocuk Oyun Parkı düzenlenen törenle h�zmete açıldı. Program saygı duruşu ve 

İst�klal Marşının okunmasıyla başladı. 

Programda �lk olarak söz alan Gülek Mahalles� muhtarı Cafer Ertan, “Başta 

değerl� başkanım Şevket Can bey olmak üzere bu tes�sler�n Gülek 

mahallem�ze kazandırı lmasında emeğ� geçen herkese teşekkür 

ed�yorum. Değerl� başkanımızın her zaman yanındayız, her zaman 

arkasındayız. Allah kend�s�nden razı olsun” �fades�n� kullandı.

Ta r s u s ' t a  a ç ı l ı ş  s e r � s � n e başlayacaklarının altını ç�zen Tarsus 

Beled�ye Başkanı Şevket Can, “ göreve geld�kler� günden bu güne kadar bu açılışıla b�rl�kte 37 açılış gerçekleşt�rd�kler�n� 

söyled�.

B a ş k a n  C a n ,  “ 2 0 1 4  y e r e l seç�mler�nden önce Tarsus'umuz Beled�ye olarak 45 mahalleden sorumluyduk. Büyükşeh�r 

yasasıyla b�r l �kte sorumluluk alanımız çoğaldı. Tarsus'umuza bağlı bulunan 129 köyümüz, kapanan 5 beldem�z de dah�l 

olmak üzere toplam sorumluluk alanımız 179 mahalleye çıktı. Daha önceden 45 mahalleye h�zmet götürüyorduk şu anda 179 

mahalleye h�zmet götürmeye başladık. Sayın başkanımız Burhanett�n bey 2014 seç�mler�nden sonra Adana'dan Antalyaya 

kadar uzanan Mers�n �l sınırında büyükşeh�r beled�ye başkanı oldu. Bazı h�zmetler büyükşeh�r beled�yem�zce bazı h�zmetlerde Tarsus beled�yem�zce 

yapılmakta. Sayın başkanımızın sorumluluk alanı İstanbulun 3 katı büyüklüğündek� alana sah�p. Ama sayın başkanımız tecrübes�yle Mers�n'�m�z� 

yönet�yor. Mers�nde değ�ş�m yapıyor. Kend�s�n�n yolu bahtı açık olsun” ded�.

. Program yerel sanatçı Al�ce ve ardından sahne alan Ahmet Şafak'ın söyled�ğ� şarkılarla son buldu.

GÜLEK'TE BİNLERCE KİŞİ AHMET ŞAFAK'IN ŞARKILARIYLA ÇOŞTU
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