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Mehmet
ELL‹BEfi

Baflkan’dan
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ÖNCE ‹NSAN…
Gölcük Belediyesi olarak tüm

Birimlerimizle ‹nsan›n var oldu¤u
her yere Hizmet götürmeye
h›zla devam ediyoruz. Önce
‹nsan diyerek gerçeklefltirdi¤imiz
çal›flmalar›m›z ile ‹lçe genelinde
7’den 70’e her yafltan ve her
kesimden ‹nsanlar›m›za faydal›
olacak, kolayca istifade edecek-
leri hizmetleri yap›yoruz.

Gölcük Belediyesi Kapal›
Yüzme Havuzuna kap›lar›n›
açt›¤› günden itibaren, her
geçen gün ilgi giderek
artarken yüzme havuzuna
gelen 7’den 70’e her
yafltan insanlar›n
be¤enisini topluyor.

Gölcük Belediyesi Tarihi
Kaz›kl› Kervansaray Kültür
Yap›s› aç›ld›¤› günden itibaren
k›sa sürede Sanatseverler ve
Vatandafllar›n yo¤un ilgisine
mazhar olmakta. Bu önemli
yap›n›n ‹çerisinde çok amaçl›
bir salon, kafeterya, gezinti
ve dinlenme alanlar› mev-
cut olup ayr›ca 10 Bin
metrekarelik d›fl mekan
renkreasyon alan›
bulunuyor. 

Türkiye Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i’nin 14. Ola¤an Meclis
Toplant›s›’nda Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep
Altepe birli¤in baflkanl›¤›na, Gölcük Belediye Baflkan›
Mehmet ELL‹BEfi 1. Baflkan vekilli¤ine , Yalova Belediye
Baflkan› Yakup KOÇAL 2. Baflkan vekilli¤ine seçildi.

Tel: 262 414 45 85-86               fax: 262 414 69 27           www.golcuk.bel . t r

HER YAfiA ve
HER KES‹ME
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D
e¤irmendere Atatürk Mahallesi
R›fat Ilgaz Caddesi Kal›c› ko-
nutlar 586 ada karfl›s›nda yap›m›

son aflamaya gelen Dev spor komplek-
sinde bir inceleme yapan Gölcük Bele-
diye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Proje ta-
mamland›¤›nda flu ana kadar yapt›¤›m›z
en büyük spor kompleksi olacak dedi.

Baflkan Ellibefl,  10 bin metre kare
alan içinde, Voleybol, Basketbol, Tenis
kortu, Hal› saha, Fitness aletleri olacak.
Spor kompleksinin etraf› koflu yolu flek-
linde yap›lacak. ‹steyen vatandafllar›m›z
koflacak isteyenler sabah yürüyüfllerini
yapacaklar.  Kompleksin içinde sosyal
tesislerimizde olacak.

‹lçe genelinde farkl› noktalarda ya-
p›m çal›flmalar› devam eden hizmetleri-
miz sayesinde Vatandafllar›m›za verdi-
¤imiz bütün sözlerimizi tek tek tutuyo-
ruz. Bu proje ile De¤irmendere kal›c›
konutlar bölgesinde sosyal ve sportif te-
sis anlam›n›n da büyük bir aç›¤› kapat-
m›fl olaca¤›z. Bu önemli Spor tesisimizi
19 May›s da açmay› hedefliyoruz  dedi.

Baflkan Ellibefl, Büyük Gölcük aile-
sine yapt›¤›m›z hizmetler ve ‹lçemize
kazand›rm›fl oldu¤umuz projeler ile ver-
di¤imiz sözler do¤rultusunda çal›flmala-
r›m›z› sürdürüyoruz. Bu yönde ‹lçeye
kazand›r›lan her çal›flma sonucunda gü-
zel hizmetler yapman›n onurunu ve gu-
rurunu yaflamak ayr› bir mutluluk. Böl-
gemize hay›rl› olsun dedi.

DE⁄‹RMENDERE’DE 10 BiN M2’lik DEV SPOR TES‹S‹

19 MAYIS’DA AÇILACAK

TÜRK‹YE SA⁄LIKLI KENTLER 
B‹RL‹⁄‹’NDE YEN‹ DÖNEM

BAfiKAN ELL‹BEfi’E 
2 ÖNEML‹ GÖREV
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Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda 23 Nisan Kutlamalar›
kapsam›nda Kurum ve Kurulufllarda makamlar sembo-
lik olarak çocuklara devredilerek, çocuklara unutulma-
yacak ölçüde bir güzellik yaflat›ld›.

Gölcük Belediye Baflkanl›¤›na Sembolik devir tes-
lim için gelen fiirinköy ‹lkö¤retim Okulu Ö¤renci he-
yeti, Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl´i makam›nda
ziyaret edip, Ö¤renci Baflkan Ferhan Tezer, Baflkan El-
libefl´ten bu görevini sembolik olarak iflgal edece¤ini
belirterek çiçek takdim edip Baflkanl›k koltu¤una otur-
du.Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl heyete hofl geldi-
niz diyerek karfl›lay›p makam›n› Ö¤renci Baflkan Fer-
han Tezer’e devretti.

Törende Genel Koordinatör Nihat Abifl, Belediye
Baflkan Yard›mc›lar› Kemal Kahraman, Mehmet Olgun
haz›r bulundular. Sembolik Belediye Baflkan› olarak,
Baflkan Yard›mc›lar›n› tan›tan Ferhan Tezer, Bu görevi
Dilara fieker, Serdar Atbay ve Cem Sinan Sevim´in üst-
lendi¤ini söyledi.Törende ayr›ca fiirinköy ‹lkö¤retim
Okulu Müdürü Eyüp Y›ld›r›m ve Ö¤retmen Hakan Ge-
yik haz›r bulundu.

Ö¤renci Baflkan Ferhan Tezer k›sa bir sohbetin ar-
d›ndan, Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl ve
ekibine isteklerini s›ralad›.Buna göre fiirinköy ‹lkö¤re-
tim Okulunun Bahçesinin yeniden asfaltlanmas›n› ve
çevre düzenlemesinin yap›lmas›n› istedi.Ayr›ca Genel
Koordinatör Nihat Abifl’ den Gölcük Vizyon 2023 Pro-
jesi hakk›nda bilgi al›flveriflinde bulundu.Baflkan Yar-
d›mc›s› Kemal Kahraman’dan da ‹lçe genelinde devam
eden çal›flmalar hakk›nda bilgiler ald›.Belediye Baflkan›
Mehmet Ellibefl’de verilen talimatlar›n de¤erlendirile-
ce¤ini belirtti.

Yap›lan sembolik devir teslimin ard›ndan Gölcük
Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Ö¤renci Baflkan
Ferhan Tezer ve ekibine, Okul Müdürü Eyüp Y›ld›r›m,
Ö¤retmen Hakan Geyik’e günün an›s›na çeflitli hediye-
ler takdim etti.

23 Nisan’da çocuklar
makamlar› devrald›

Gölcük Belediye Baflkan›
Mehmet Ellibefl, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram› öncesinde bir müj-
de vererek adeta çocuklara
23 Nisan Hediyesi sunmufl
oldu. Baflkan Ellibefl bir sü-
redir devam eden yer belirle-
me çal›flmalar› neticesinde il-
çe genelinde 23 adet yeni
oyun park› yap›laca¤›n› söy-
ledi.

Baflkan Ellibefl, Çocukla-
r›m›z bizim gelece¤imiz on-
lar için ne yapsak azd›r,Göl-
cük Belediyesi olarak ‹lçe
genelinden sürekli oyun
parklar›,spor tesisleri yap›l-
mas› için talep ve istekler
al›yoruz.Bu istek ve taleplere
cevap vermek için arkadaflla-
r›m›z sürekli yer aray›fl› için-
de çal›fl›yorlar.fiuana kadar
yap›lan tespit çal›flmalar› ne-
ticesinde ilçe  genelinde top-
lam 23 adet yeni oyun park›
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Yeni oyun parklar›n› yak-
lafl›k 2 ayl›k süre içinde ilçe
genelinde yerleri tespit edi-
len alanlarda yaparak çocuk-
lar›m›z›n hizmetine sunaca-
¤›z. Bu müjde Çocuklar›m›za
23 Nisan Bayram› hediyesi
olsun dedi.

GÖLCÜK BELED‹YE BAfiKANI MEHMET ELL‹BEfi’DEN
ÇOCUKLARA 23 N‹SAN HED‹YES‹

‹LÇE GENEL‹NDE 23 ADET 
YEN‹ OYUN PARKI YAPILACAK

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl 23 Nisan Milli Egemenlik
ve Çocuk Bayram› dolay›s›yla bir aç›klamada bulunarak, Topraklar›m›-
z›n iflgal alt›nda oldu¤u, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n tehlikeye girdi¤i zor bir dö-
nemde, milletin kendi kaderine el koydu¤u 23 Nisan 1920, tarihimizde
önemli bir dönüm noktas›d›r dedi.

Baflkan Ellibefl, TBMM´nin  milletin verdi¤i kurtulufl mücadelesinin
içinde do¤mufl ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtulufl
öyküsü olmufltur. Böylece, Egemenlik
kay›ts›z flarts›z milletindir anlay›fl›yla
parlamenter demokrasimizin ve cumhu-
riyetimizin de temelleri at›lm›flt›r.

Aziz milletimizin istiklal mücadele-
sinde o gün gösterdi¤i azim ve kararl›-
l›k, muas›r medeniyetler seviyesinin
ötesine geçme yolunda bugün verdi¤i-
miz istikbal mücadelesinin de bafll›ca il-
ham kayna¤›d›r. 23 Nisan, dünyada ço-
cuklara arma¤an edilen ilk ve tek bay-
ram olmas› bak›m›ndan da ayr› bir öne-
me sahiptir.

Bugün  bir kez daha bu anlaml› gü-
nü tüm dünya çocuklar›yla birlikte kut-
lama mutlulu¤unu yafl›yoruz. ‹nan›yo-
rum ki, yar›nlar›m›z› temsil eden çocuk-
lar›m›z geçmiflten ald›klar› güçle, gele-
ce¤i flekillendirecek, müreffeh bir Tür-
kiye´nin, bar›fl içinde bir dünyan›n ku-
rulmas›nda önemli roller üstleneceklerdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk baflkan› Gazi Mustafa Kemal
Atatürk´ün çocuklara arma¤an etti¤i 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk
Bayram›n› kutluyor, dünyan›n bütün çocuklar›na bar›fl ve mutluluk getir-
mesini diliyorum dedi.

23 N‹SAN, DÜNYADA ÇOCUKLARA 
ARMA⁄AN ED‹LEN

‹LK VE TEK BAYRAMDIR

Gölcük Belediyesi De¤irmendere Sanat
evinde 2010 – 2011 Dönemi Resim Kursu
Kursiyerleri taraf›ndan yap›lan eserler ter-
tip edilen Sergi ile be¤eniye sunuldu.Hac›
Halit Erkut Lisesi Resim Ö¤retmeni Serkan
Akçada¤ idaresinde E¤itim alan 30 Kursi-
yer yapt›klar› bir birinden güzel eserleri
Sergi ile sundular.Eserler Protokol ve da-
vetliler taraf›ndan büyük bir be¤eni toplad›.

Haftada 2 gün olarak Pazartesi ve Per-
flembe günleri Saat: 18.00-20.30 aras›nda
Gölcük Belediyesi De¤irmendere Belde
Sanat evinde  kurs alan Kursiyerler her biri
bir birinden güzel eserleri baflar›yla yapa-
rak Sanatseverlerden tam not ald›.

Gölcük Belediyesi De¤irmendere Belde
Sanat evinde  gerçeklefltirilen Resim Kursu
Sergisine Gölcük Belediye Baflkan› Meh-
met Ellibefl,Gölcük ‹lçe Milli E¤itim Mü-
dürü Ahmet Demir, Belediye Meclis Üye-
leri,Halk E¤itim Merkezi Müdürü Orhan
Temiz,Mahalle Muhtarlar› ve davetliler ka-
t›ld›lar.

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Elli-
befl,Resim Kursu E¤itmeni Serkan Akça-
da¤’a günün an›s›na bir çiçek takdim edip
kutlad›.

GÖLCÜK BELED‹YES‹ 2010–2011 DÖNEM‹

RES‹M KURSU SERG‹S‹
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BBaaflflkkaann’’ddaann

MMeehhmmeett EELLLL‹‹BBEEfifi
GÖLCÜK BELED‹YE BAfiKANI

ÖNCE ‹NSAN…

Gölcük Belediyesi olarak tüm birim-
lerimizle insan›n var oldu¤u her yere
hizmet götürmeye h›zla devam ediyo-
ruz. Önce insan diyerek gerçeklefltirdi-
¤imiz çal›flmalar›m›z ile ‹lçe genelinde
7’den 70’e her yafltan ve her kesimden
insanlar›m›za faydal› olacak, kolayca is-
tifade edecekleri hizmetleri yap›yoruz.

Büyüyen ve geliflen Gölcük’ümüzde
belediye olarak sosyal, kültürel, toplum-
sal ve sanatsal konulara en güzel flekil-
de cevap vermek için var gücümüzle
çal›fl›yoruz, üretiyoruz ve halk›m›zla
paylafl›yoruz.

‹lçe genelinde yapt›¤›m›z tespitler
sonucunda halk›m›z›n yapt›¤› istek ve
taleplere cevap verecek projeleri en in-
ce detay›na kadar inceleyip akabinde
tek tek hayata geçiriyoruz. ‹flte De¤ir-
mendere Topçular Mahallesi R›fat Ilgaz
Caddesi üzerinde 10 Bin m2’lik bir ala-
na infla etti¤imiz Dev Spor Kompleksi
buna güzel bir örnek teflkil etmekte.

Bu bölgedeki ‹nsanlar›m›z›n ihtiyaç-
lar›na cevap verecek olan Dev Projeyi
k›smetse 19 May›s’ da hizmete açaca-
¤›z. Çocuklar›m›z gelece¤imizin temina-
t› onlar› da her zaman düflünüyor ve is-
teklerine cevap vermeye gayret ediyo-
ruz. ‹lçe genelinde 23 adet yeni Oyun
park› ve Fitness aletleri alan›n› yaklafl›k
2 ay içinde yaparak hizmete sunaca¤›z

‹lçemiz genelinde ön tespitleri ta-
mamlanm›fl Cadde ve sokaklar›n plan-
lanmas› yap›larak Asfaltlanmas›na bafl-
layaca¤›z. Bu çal›flmam›z içinde progra-
ma al›nan baz› Okullar›m›z›n bahçeleri-
nin de asfaltlanmas›n› gerçeklefltirerek
E¤itime olan destek ve katk›m›z› sürdü-
rece¤iz.

Yo¤un ya¤›fllarda yaflanan sel bas-
k›nlar›na maruz kalmamak için dere
›slah çal›flmalar›m›za yo¤un bir flekilde
devam ediyoruz. Kaz›kl› dere’nin ›slah
çal›flmalar›n› bafllatarak bu bölgeyi s›k›n-
t›lardan kurtaraca¤›z.

Her konuda ortak nokta Önce ‹n-
san,iflte bu nedenle Sosyal Belediyecilik
anlay›fl›m›z do¤rultusunda ,Çal›flan,Üre-
ten ve Halk›yla Paylaflan bir Belediye
olarak Durmayaca¤›z,Daha çok çal›-
fl›p,daha çok hizmet üretece¤iz.Sevgi ve
Sayg›lar›mla…

Gölcük Belediyesi 
Bilgilendirme 
Yay›n Organ›

Sahibi 
Gölcük Belediyesi Ad›na 

Belediye Baflkan›
Mehmet ELL‹BEfi

Yay›n Yönetmeni
‹brahim TEKTAfi

Sorumlu Müdür
Haluk ÖZÇAKMAK

Yay›n Tasar›m
Bas›n Yay›n Müdürlü¤ü Haber Merkezi

Yalg›n SES‹GÜZEL
Süleyman ÇEL‹K

Fethi ÇEV‹K
Hamit ATEfi

Yönetim Yeri:
Gölcük Belediyesi Atatürk Bulvar›

No:121  41650 / Gölcük / KOCAEL‹
Tel: 262. 414 45 75
Fax: 262. 414 69 27
www.golcuk.bel.tr

Bask›:
KOCAEL‹ OFSET

Körfez Sanayi Sit. 312 Blk. ‹zmit 
Tel: 262 335 15 61-62

Nisan ay› Köy muhtarlar› toplant›s› Belediye Baflkan´›
Mehmet Ellibefl´in Baflkanl›¤›nda Baflkanl›k toplant› salo-
nunda gerçeklefltirildi. Toplant›da Köy Muhtarlar› tek tek
Gölcük Belediye Baflkan´›
Mehmet Ellibefl´e bölgele-
riyle alakal› konularda bilgi-
ler verip köylerde devam
eden ve yap›lmas› beklenen
çal›flmalar hakk›nda destek
istediler. Toplant›ya Gölcük
Muhtarlar Derne¤i Baflkan›
Bilge Saral ve Köy Muhtar-
lar› kat›ld›.

Gölcük Belediye Bafl-
kan´› Mehmet Ellibefl her
toplant›da oldu¤u gibi önce-
likli olarak Köy muhtarlar›-
n›n istek ve taleplerini dinle-
di daha sonrada kendisine
yöneltilen istek ve taleplere cevap verdi.

Baflkan Ellibefl, Her bir Köy Muhtar›n›n bulunduklar›
bölgelerde Belediye ile Köy halk› aras›nda köprü vazifesi

gördü¤üne de¤inerek, Bu önemli görevde biz Belediye
olarak imkânlar ölçüsünde yard›mc› olmaya çal›fl›rken siz-
lerde bizlere bölgelerinizdeki her konuda oluflan sorunlar›,

istek ve talepleri iletiyorsu-
nuz. Adeta sizler bizim gözü-
müz, kula¤›m›z ve sesimiz
oluyorsunuz, bu iflbirli¤inden
dolay› her bir Köy Muhtar›-
m›za teflekkür ediyorum dedi.
Belediye Baflkan´› Ellibefl,
Vatandafllar›m›z›n ve sizin is-
tekleriniz bizim için çok
önemli. Gölcük Belediyesi
olarak bundan önce oldu¤u
gibi bundan sonrada sorunla-
r›n›z› gidermek için elimiz-
den geleni yapmaya devam
edece¤iz dedi.

Köy Muhtarlar› da Bele-
diye Baflkan´› Mehmet Ellibefl´e her zaman oldu¤u gibi
bundan sonrada yapaca¤› destek ve katk›lar için teflekkür
ettiler.

KÖY MUHTARLARIYLA N‹SAN AYI
TOPLANTISI GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Gölcük Belediyesi ve  GFSD (GÖLCÜK FOTO⁄RAF ve
S‹NEMA SANATI DERNE⁄‹) ‹flbirli¤i ile bu y›l 3.sü gerçek-
lefltirilecek olan Gölcük Belediyesi Ulusal Foto¤raf yar›flmas›
için müracaatlar bafllad›. Yar›flmaya son kat›l›m tarihi 30 Hazi-
ran 2011 oldu¤u belirtildi.

Bu y›l 3.sü yap›lacak olan Gölcük Belediyesi Ulusal Foto¤-
raf yar›flmas›n›n 2 ayr› kategoride olaca¤›, A Kategorisinin So-
mut olmayan Kültürel Miras›m›z tan›m›na göre Geleneksel Ço-
cuk Oyunlar› ve Oyuncaklar› oldu¤u, B Kategorisinin ise Göl-
cük ve Köylerinde Tarihsel Doku ve Yap›lar oldu¤u aç›klan-
d›.Yar›flmaya Gölcük Belediyesi,GFSD,TFSF,Gazi Üniversitesi
ve UNESCO destek veriyor.

Yar›flman›n Konusu; 
Yar›flma; Somut Olmayan Kültürel Miras tan›m›na göre

"Geleneksel Çocuk Oyunlar› ve Oyuncaklar›" ve “Gölcük ve
Köylerinde Tarihsel Doku ve Yap›lar” olmak üzere 2 kategoride

düzenlenmifltir. 
Kategori A; Çocukluk ça¤›-

n›n vazgeçilmezi oyunlar, oyun
içindeki çocuklar ve oyuncaklar.
Her yörenin kendine göre flekil-
lenen, geleneksel hale gelen;
çelik çomak, befl tafl, afl›k oyu-
nu, rüzgârgülü, çiz oyunu, çöp
çekmece, gazoz kapa¤› (çekir-
dek) oyunu, ya¤ satar›m bal sa-
tar›m, yedi kule, yumurta tokufl-
turmaca, harmanbifl, miyabir,
patlangaç, depme tura, kay›fl
k›zd›, zembildek, met, g›ç g›ç
oyunu, ç›rakman gibi geleneksel
oyunlar›n foto¤raflanmas›d›r.

Yar›flma, Geleneksel Gölcük
Belediyesi De¤irmendere F›n-
d›k ve Kültür-Sanat Festivali et-
kinlikleri kapsam›nda gerçeklefl-
tirilmektedir. Gelece¤e yönelik

olarak; yar›flmay› ayn› Somut Olmayan Kültürel Miras bafll›¤›
alt›nda alt bafll›klar halinde detayland›rarak sürekli hale getir-
mek, daha sonraki y›llarda da uluslararas› boyuta tafl›may›
amaçlanmaktad›r. 

Kategori B; Gölcük merkez olmak üzere; çevresindeki Ulafl-
l›, Hal›dere, De¤irmendere, ‹hsaniye, Hisareyn ve Yazl›k Belde
Belediyelerinin birleflmesi ile oluflan yeni s›n›rlar içindeki Göl-
cük ve ba¤l› köylerinde tarihi evler, camiler, çeflmeler, an›t me-
zarlar, türbeler, mezar tafllar› gibi tarihsel doku ve yap›lar›n fo-
to¤raflanmas›d›r.

Gölcük Belediyesi Ulusal Foto¤raf yar›flmas› hakk›nda bilgi
almak isteyenler Yar›flma Sekretaryal›¤› (Gönderim Adresi): fiu-
le fiüheda Ifl›k Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi 41650 Gölcük /
Kocaeli adresinden veya  Tel: (0262) 412 00 17 ‘den ulaflabilir-
ler.

3. ULUSAL FOTO⁄RAF 
YARIfiMASI

GÖLCÜK BELED‹YES‹ VE
GFSD ‹fiB‹RL‹⁄‹

Avrupa Birli¤i Gençlik Proje Merkezi Bafl-
kanl›¤› taraf›ndan finanse edilen, Kent Konse-
yi Genel Sekreteri Sedat Yücel taraf›ndan ku-
rulan Kocaeli Yeni biny›l Derne¤inin organi-
zesinde oluflturulan Beden Dili Atölyesi proje-
sine 6 Ülkeden
yafllar› 18- 30
aras›ndaki 36 ya-
banc› kat›l›mc› ifl-
tirak ediyor.

18- 25 Nisan
tarihleri aras›ndan
gerçeklefltirilen
Beden Dili Atöl-
yesi Projesinin
Gölcük’teki çal›fl-
malar›n› Gölcük
Belediyesi Sanat
Galerisi çok
amaçl› salonunda
ziyaret eden Göl-
cük Belediye Bafl-
kan› Mehmet Elli-
befl,Proje çal›flma-
lar› konusunda is-
tiflarede bulundu
ve Gölcük Beledi-
yesi olarak Proje-
ye destek verme-
ye ve katk› sa¤la-
maya haz›r›z de-
di.

Proje Koordi-
natörü Melike
Baydan, Yabanc›
ülkelerden gelen
gençlerle birlikte
koç eflli¤inde ül-
kelere ait beden dilindeki farkl›l›klar› ç›kar›p
ortak bir beden dilinde buluflma sa¤lamaya
çal›flaca¤›z. Bu proje sayesinde Yabanc› Ülke-
lerden gelen kat›l›mc›lar ortak beden dili pro-
jesi kapsam›nda ülkelere ait beden dili farkl›-
l›klar› ve benzerliklerini Kocaeli’de yaflam›fl
olacaklar dedi.  

BAfiKAN ELL‹BEfi, BEDEN D‹L‹ 
ATÖLYES‹N‹ Z‹YARET ETT‹

GER‹ DÖNÜfiÜM ve ATIKLAR KO-
NULU SEM‹NER DÜZENLEND‹
Gölcük Belediyesi taraf›ndan organize edilen Geri Dönü-

flüm ve At›klar konulu seminer,‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤üne
ba¤l› ilkö¤retim okullar›ndan sonra  program dahilinde Lise-
lerde de devam ediyor.Gölcük Belediyesi Çevre Mühendisi
Serkan Aksöz, ‹hsaniye Sa¤l›k Meslek Lisesinde Geri Dönü-
flüm ve Çevre konulu seminer verdi.

Çevre Mühendisi Serkan Aksöz  yapt›¤› konuflmada, hane-
lerde kullan›larak lavabolara ve çöpe dökülen 1 Lt k›zartmal›k
at›k ya¤›n  1 Milyon Litre suyu içilemez ve kullan›lamaz hale
getirdi¤ini belirtti.Çevreye verdi¤i za-
rar›n fark›nda bile olmadan lavabolara
dökülen k›zartmal›k at›k ya¤lar›n su
giderlerini zaman içerisinde t›kayarak
kanalizasyon sistemlerine zarar ver-
mesi, kanalizasyon sistemlerinin yeni-
lenmesini gerektirdi¤i  için ekonomi-
mize negatif etki olarak yans›makta-
d›r.

Ayn› zamanda yo¤unlu¤u suya gö-
re daha hafif olan ya¤›n su ile bulufl-
mas› yani kanalizasyonlara dökülmesi
durumunda, suyun yüzeyini kaplayan
ya¤›n havadan suya olan oksijen geçiflini engellemesi  netice-
sinde  su alt›ndaki canl› yaflam›n› olumsuz etkiledi¤ini belirten
Serkan Aksöz  fark›nda olmadan çevreye ne kadar büyük bir
zarar verildi¤ini aktard›.

Çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük tehlike yaratan bu ya¤lar›n,
tekrar tekrar k›zartma ifllemine tabi tutulmas› insan sa¤l›¤› aç›-
s›ndan oldukça tehlikelidir. Bu nedenle k›zartma ifllemi için
kulland›¤›m›z ya¤lar› en fazla bir kere daha (k›zartma ifllemi
yapt›¤›m›z ya¤lar› en fazla 2.kez tekrar kullanmak, sa¤l›¤›m›z›
koruyabilmemiz aç›s›ndan iyidir.)kullanarak kaplarda (örnek:
Pet fiifleler) biriktirip Muhtarl›klarda bulunan At›k Ya¤ Topla-
ma Bidonlar›na b›rakabilirler.Hanelerden  at›k ya¤lar›n toplan-
mas› için Gölcük Belediyesi Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü ekip-
leri taraf›ndan toplama çal›flmalara devam ediliyor dedi. 
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Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ‹SU Ge-
nel Müdürlü¤ü ve Gölcük Belediyesi ortak
Projeler kapsam›nda bir önemli çal›flmaya
daha birlikte imza at›yor. Yo¤un ya¤›fllarda
ve akabinde  yaflanan sorunlar nedeniyle
bafllat›lan çal›flmalar bölge sakinleri taraf›n-
dan memnuniyetle karfl›land›.

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Elli-
befl, Kavakl› ve Denizevleri ay›ran Kaz›kl›-
dere de bir süre önce çal›flmalar›na bafllan›-
lan Dere Islah çal›flmalar›n› yerinde incele-
yip bilgi al›flveriflinde bulundu.

Baflkan Ellibefl´in yapt›¤› incelemede,
Genel Koordinatör Nihat Abifl ve Belediye
Baflkan Yard›mc›s› Kemal Kahraman kendi-
sine efllik etti. Baflkan Yard›mc›s› Kemal
Kahraman çal›flmalar hakk›nda ve gelinen
son noktadaki çal›flmalar hakk›nda bilgi
verdi.

Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, ‹lçe
genelinde her yönüyle hummal› bir çal›flma
sürecinin devam etti¤ini, Belediye Birimle-
rinin adeta ar› gibi çal›flarak sorun oluflturan
ve s›k›nt› veren her konunun üzerine gide-

rek yerinde inceleyip çözüm üretilmesine
gayret edildi¤ini söyledi.

Baflkan Ellibefl, Gölcük halk›n›n istek ve
temennilerine mazeret de¤il çözüm üretmek
için yetki ald›k, ‹lçenin her sorununa çara
bulmak, çözüm üretmek bizim görevimiz-
dir. Kavakl›da çal›flmalar›na bafllan›lan yak-
lafl›k 1.250 m uzunlu¤unda olacak Kaz›kl›
Dere ›slah projesi de böylesine önem tafl›-
yan bir projedir. Tamamland›¤›nda bu böl-
gede yaflanan sorunlar bir daha olmayacak
dedi.

GÖLCÜK BELED‹YE BAfiKANI MEHMET ELL‹BEfi

KAVAKLIDA YAPIMINA BAfiLANILAN
KAZIKLIDERE ISLAH ÇALIfiMALARINI ‹NCELED‹

Gölcük Belediyesinde 14 Hazi-
ran 2010 tarihinde bafllan›lan KEY
ödemeleri baflar›yla tamamland›.
Ödemelerin Personelin ifle girifl ta-
rihine göre yap›ld›¤›n› belirten yet-
kililer, Gölcük Belediyesi Persone-
linin bu ödeme plan› içerisindeki
duyarl› yaklafl›mlar›n› takdir ettik-
lerini belirttiler.

Hizmet-ifl Sendikas› Kocaeli
fiube Sekreteri fiahin Bar›fl, KEY
Ödemeleri konusunda duyarl› ve
hassas davranan Gölcük Belediye
Baflkan› Mehmet Ellibefl’e ve Öde-
meler konusunda yap›lan s›ralama
program›na duyarl› yaklaflan Bele-
diye Personelimize teflekkür ediyo-
ruz dedi.

Bar›fl, KEY Ödemeleri bilin-
di¤i gibi 14 Haziran 2010 tari-
hinde bafllam›fl ve haz›rlanan
ödeme program›na göre KEY
alaca¤› olan Personelimize ala-
caklar› olan ücretler çekleri kesi-
lerek kendilerine verildi.Bu öde-
meler Personelin ifle girifl s›rala-
mas›na göre yap›larak 26 Nisan
2011 tarihi itibar›yla tamamlan-
m›fl bulunuyor dedi.

Belediye Yetkilileri 1987-
1995 y›llar› aras›nda Gölcük’e
Ba¤lanan Belediye Personeli de
dahil olmak üzere 1020 kiflinin
alaca¤› olan Toplam 860 bin
Tl’nin ödendi¤ini belirttiler.

GÖLCÜK BELED‹YES‹N‹N KEY ÖDEMELER‹N‹ TAMAMLANDI

PERSONELDE BÜYÜK SEV‹NÇ

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi Ortak Projeler
Kapsam›nda bir çal›flmaya daha imza atarak çözüm üretmeye devam
ediyor. Çal›flmalar› bir süredir devam eden Selimiye-Lütfiye ve Sofular
ba¤lant› yolunda istinad duvar yap›m› aral›ks›z devam ederken çal›flma-
lar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan bu güzergah yolu s›cak asfalt ile kapla-
narak bu bölgedeki sorun sona erdirilmifl olunacak.

Devam eden çal›flmalar› yerinde inceleyen Baflkan Ellibefl bir aç›kla-
ma yaparak,Kocaeli Büyük fiehir Belediyemiz ve Gölcük Belediyesi
olarak ortak projeler kapsam›nda gelifltirdi¤imiz bu önemli proje hayata
geçirilerek Selimiye-Lütfiye ve Sofular köylerinin ba¤lant› yolunda ya-
flanan sorunlar art›k kal›c› bir çözüme kavuflmufl olacakt›r.Köy halk›m›-
za hay›rl› olsun dedi.

Baflkan Ellibefl yapt›¤› inceleme gezisi içinde yetkililerden ayr›nt›l›
bilgi ald› ve projenin Gölcük Belediyesi taraf›ndan büyük önem tafl›d›-
¤›n› belirterek,bu çal›flma sonunda Köylü halk›m›z rahat edecek,sizlerde
bizler kadar projeyi önemseyerek planland›¤› sürede bitirmenizi bekli-
yoruz ve istiyoruz dedi.

KOCAEL‹ BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ ve GÖLCÜK BELED‹YES‹ 
ORTAK PROJELER KAPSAMINDA

SEL‹M‹YE-LÜTF‹YE ve SOFULAR BA⁄LANTI YOLUNDA
‹ST‹NAD DUVARI ve ASFALT ÇALIfiMASI YAPILACAK
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Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Göl-
cük Kent Konseyi’nin Ortak çal›flmas› olan Göl-
cük Vizyon 2023 kapsam›nda yer alan Gölcük
Kent Kimli¤i ve Aidiyeti Projesi,Kültürel Miras
Ofisi  Merkez Mahallesi 19 May›s Caddesi Ad-
nan Menderes ‹fl Merkezinde törenle aç›ld›.
Kültürel Miras Ofisi  aç›l›fl›n›  Gölcük Kaymaka-
m› Adem Yaz›c›,Gölcük Belediye Baflkan› Meh-
met Ellibefl,KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arke-
oloji Bölümü Ö¤retim Görevlisi Tülin Boz-
kurt,Gölcük Kent Konseyi Baflkan› Dr. Metin
fientürk,Gölcük
Muhtarlar Der-
ne¤i Baflkan›
Bilge Saral ger-
çeklefltirdi.
Aç›l›fl da konufl-
ma yapan Göl-
cük Belediye
Baflkan’› Meh-
met Ellibefl,
2023 y›l›nda na-
s›l bir Gölcük
olaca¤›n›n res-
mini bugünden
görmek istiyo-
ruz. Bugün aç›l›-
fl›n› yapt›¤›m›z
ofisimizi açmam›zdaki en önemli neden Göl-
cük’ün gerçek kimli¤ini ortaya ç›kartmakt›r. Kül-
tür ve Miras Ofisi ile birlikte ‘Gölcük Kent Kim-
li¤i ve Aidiyeti Projesi’ ni hayata geçiriyoruz.
Proje kapsam›nda kent; mimari dokusu, co¤rafi
yap›s›, tarihi ve kültürel de¤erleriyle ait oldu¤u
toplulu¤a ayna tutan kendine has bir kimlik ola-
rak ele al›n›yor. Bu do¤rultuda KOÜ Fen Edebi-
yat Fakültesi’nden ö¤retim elemanlar›, ‘Sarayl›
ve Örcün’ pilot bölge olmak üzere Gölcük köyle-
rinde saha çal›flmalar› yapmak üzere haz›rl›klara
bafllam›fl bulunuyor. Gölcük’ün tarihini gün yü-

züne ç›karmay› hedefliyoruz. Böylece önümüz
ayd›nlanm›fl olacak. Donanma arflivi dahil tüm
dinamikleri araflt›r›yoruz. Halk›m›zdan da elle-
rinde var olan belgeleri bizimle paylaflmalar›n›
istiyoruz. Kültürel Miras Ofisi; Gölcüklülerin
belleklerinde birikmifl olan deneyimler, tan›kl›k-
lar, kültürel pratikler, öykülerle tüm bunlara des-
tek sa¤layacak kiflisel foto¤raflar, çeflitli sembo-
lik materyallerin derlenerek kayda geçirilece¤i
bir proje olarak kentin 2023 vizyonunda yerini
almaya haz›rlan›yor dedi.

KOÜ Fen Edebi-
yat Fakültesi Ar-
keoloji Bölümü
Ö¤retim Görevli-
si Tülin Bozkurt
törende yapt›¤›
konuflmada,
Kentlerin art›k
kimliklerini kay-
bettiklerini belir-
terek,Art›k kim-
liksiz kentlerde
yafl›yoruz. Kimli-
¤i olmayan kent-
lerde yaflayan in-
sanlar da zamanla
kendi kimliklerini

kaybetmeye mahkumdur. Gölcük Belediyesi ile
bafllatt›¤›m›z bu ortak proje kapsam›nda toplad›-
¤›m›z mektup, belge, flark›, gelenek, efsane, f›k-
ra, destan ve yemek gibi kente ait özelliklerle
Kent Müzesi oluflturaca¤›z. 11 Mart tarihinde
bafllayan projemiz a¤ustos ay›nda sona erecek.
Bu projemizi Kocaeli geneline yaymay› hedefli-
yoruz dedi.
Konuflmalar›n ard›ndan Protokol ve tüm davetli-
ler resepsiyona kat›ld› ayr›ca Müzik eflli¤inde
horon tepildi halaylar çekilirken ortaya hayli
renkli görüntüler ç›km›fl oldu.

GÖLCÜK BELED‹YE BAfiKANI
MEHMET ELL‹BEfi’E

DÖKÜMAN VE 
SÜREÇ YÖNET‹M‹

PROGRAMI 
TANITILDI

Gölcük Belediye Baflkanl›¤› 2012
y›l›nda Devletin tüm kurumlar›n›n
geçmesi planlanan dijital imzaya ge-
çifl ,dijital arflivleme, doküman ve ev-
rak yönetimi için ilk ad›m›n› atm›fl ve
TSE 13298 say›l› standart’ a uygun
olarak haz›rlanm›fl program› sat›n ala-
rak kurum içi e¤itimlere bafllad›.

Konu hakk›nda bilgilendirme bulu-
nulmak üzere Gölcük Belediyesi Yaz›
‹flleri Müdürlü¤ü ve Bilgi ‹fllem Mü-
dürlü¤ü Personelleri taraf›ndan,Göl-
cük Belediye Baflkan› Mehmet Elli-
befl’e bir sunum gerçeklefltirilerek bil-
giler verildi.Baflkan Ellibefl Projenin
Tüm Türkiye genelinde Devletin tüm
Kurumlar›nda kullan›lacak olmas› ba-
k›m›ndan önemli oldu¤unu ve faydal›
bir proje oldu¤unu belirterek hay›rl›
olsun dedi.

Yap›lan Bilgilendirmede, Progra-
m›n tam olarak kullan›ma baflland›¤›
zaman ›slak imzan›n yerine tüm ku-
rum çal›flanlar› art›k dijital imzaya
geçifl yapacak, gelen evrak ve dilek-
çeler ile kurum için ve kurum d›fl› gi-
den tüm evrakalar dijital ortamda sak-
lanacak ve sevkleri yap›lacak. Aradan
geçen zaman bak›lmaks›z›n istene
belge ve dökümana saniyeler içinde
ulafl›labilece¤i gibi 256 bit flifre koru-
mas› ile  belgelerinde art niyetli in-
sanlara karfl› güvenli¤i sa¤lanacakt›r.
Dijital imzaya geçifl aflamas› tamam-
land›¤› zaman hiçbir flekilde matbu
bir evrak elden ele dolaflt›r›lmayacak
ve ç›kt›s› mecbur kal›nmad›kça al›n-
mayacak. Bu sayede önemli bir k›rta-
siye tasarrufu sa¤lanmakla beraber
masa üstlerinde ki evrak kirlili¤i dos-
ya kaybolmas› gibi kurumlar›n bafll›ca
sorunlar› ortadan kalkacak.

Kuruma gelen dilekçe ve resmi ya-
z›lara barkod bas›larak bir adedi ilgili
kifliye verilecek. Daha sonra dilekçe
takibi yap›laca¤› zaman sadece barko-
du getirmek veya web sayfas›ndan
aç›lacak k›sma barkod numaras›n› gi-
rerek baflvurusunun durumunu ö¤re-
nebilecektir.

Doküman yönetimi, "ka¤›ts›z ofis"
bak›fl aç›s› alt›nda, bir kurum veya or-
ganizasyon dahilin de oluflturulan ve
farkl› kullan›c›lar taraf›ndan kullan›-
lan de¤iflik tür ve kategorideki tüm
kay›t, evrak, form ve dokümanlar›n
yaflam döngüleri boyunca sistematik
olarak elektronik ortamda güvenli bir
flekilde kullan›lmas›, saklanmas› ve
yönetilmesidir. 

Bu tür sistemler; genel olarak gö-
rev atama, belge onaylama, durum
bilgilendirme,mesajlaflma, gecikmele-
ri uyarma ve raporlama özelliklerini
de bar›nd›rmaktad›rlar. Doküman yö-
netiminin amac›, öncelikle yap›land›-
r›lmam›fl bilgilerin ve dokümanlar›n
çoklu-kullan›ma imkan veren elektro-
nik bir ortamda, tek noktadan, kolay
eriflilebilir bir biçimde kullan›lmas›n›
sa¤lamakt›r. Birikim yönetimi felsefe-
si alt›nda öncelik, kurum içi iletiflim
ortam›nda bilginin en etkin flekilde
kullan›m›na imkan vermek, verimli
bir ofis yaratmakt›r. Amaç ortak çal›fl-
malarda kullan›lan tüm dokümanlar›n
kolay bulunur, kolayl›kla güncellenir,
h›zla eriflilebilir ve paylafl›labilir ol-
mas›d›r. 

Bununla birlikte birçok kurum ba-
s›l› ka¤›d› en yayg›n doküman da¤›-
t›m arac› olarak kullanmaktad›r. Bu
noktada verimlilik, dokümanlar›n ka-
¤›da bas›lmas›, kopyalanmas›, dosya-
lanarak arflivlenmesi ifllemlerinde har-
canan emek, zaman ve masraflar›n en
aza indirgenmesi ile de elde edilmifl
olacak.

GÖLCÜK KÜLTÜREL M‹RAS OF‹S‹ 
TÖRENLE AÇILDI

Gölcük Belediyesi ve Kent Konseyi iflbirli¤i ta-
raf›ndan organize edilen ‹flaret dili
Kursu baflar›yla tamamland›.
SHÇEK ‹l Müdürlü¤ünde görevli
‹flaret Dili Tercüman› Yasemin
Da¤tekin taraf›ndan verilen ve yak-
lafl›k 2 ay süren kurslar sonunda 10
baflar›l› Kursiyer Sertifika alma
hakk›n› kazand›. Kursiyerlerin Ser-
tifikalar› Gölcük Belediyesi Sanat
Galerisi çok amaçl› salonunda ter-
tip edilen törenle takdim edildi.
‹flaret dili Kurslar› Haftada 2 gün
Pazartesi ve Cuma günleri Saat:
15.00-18.00 aras›nda yap›ld›.
Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi
çok amaçl› salonunda gerçeklefltiri-
len ‹flaret Dili Kursu Sertifika  Tö-
renine Gölcük Belediyesi Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Olgun, Gölcük
Kent Konseyi Baflkan› Dr. Metin
fientürk,Gölcük Kent Konseyi Ka-
d›n Meclisi Baflkan› Nurten Turna-
l›,Gölcük ‹lçe Milli E¤itim Müdürü
Ahmet Demir,Kaymakaml›k Yaz›
‹flleri Müdürü Lütfü Y›lmaz,Bele-
diye Meclis Üyeleri,Muhtarlar
Derne¤i Baflkan› Bilge Saral ve
Mahalle Muhtarlar›,Dernek ve Oda
Baflkanlar› ile temsilcileri,Kad›n
Meclisi Üyeleri ve Vatandafllar ka-
t›ld›lar.
Tören öncesinde yap›lan konuflma-
larda ilk olarak Gölcük Kent Konseyi Baflkan›
Dr. Metin fientürk bir konuflma yaparak,önce-
likle Gölcük Belediye Baflkan›m›z Mehmet El-
libefl’e destek ve katk›lar›ndan dolay› teflekkür
ediyorum. Kendisine sundu¤umuz her projede
bize destek vermifl ve katk›da bulunmufltur.‹flte

böylesine örnek teflkil eden bir projeye kat›lan
tüm Kursiyerlerimize teflekkür ediyo-
rum.Ayr›ca Kurslar›m›z› veren SHÇEK
‹l Müdürlü¤ünde görevli ‹flaret Dili Ter-
cüman› Yasemin Da¤tekin2e de teflek-
kür ediyoruz dedi.
Daha sonra SHÇEK ‹l Müdürlü¤ünde
görevli ‹flaret Dili Tercüman› Yasemin
Da¤tekin bir konuflma yaparak, Kursla-
r›n Gölcük’te yap›lmas›na destek veren
ve katk› sa¤layan Gölcük Belediye Bafl-
kan› Mehmet Ellibefl baflta olmak üzere,
Gölcük Kent Konseyi Baflkan› Dr. Me-
tin fientürk, Gölcük Kent Konseyi Ka-
d›n Meclisi Baflkan› Nurten Turnal›’ya
ve Kurslara kat›lan Kursiyerlere teflek-
kür etti.
Akabinde Gölcük Belediyesi Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Olgun bir konuflma
yaparak, Gölcük Belediye Baflkan›m›z
Mehmet Ellibefl’in daha önceden ayarla-
nan programlar› nedeniyle kat›lamad›¤›
için sizlere selamlar›n› iletmemi istedi
ve Kurslar› baflar›yla tamamlayan Kur-
siyerleri tebrik etti¤ini belirtti dedi.
Olgun, Gölcük Belediyesi olarak Sosyal
Belediyecili¤i ilke edinmifl bir Belediye
olarak, Halk›m›z›n istek ve talepleri
do¤rultusunda ‹lçe genelinde Sosyal ve
Kültürel Faaliyetlerimize en güzel flekil-
de yapmaya devam ediyoruz. ‹flte bugün
burada bir araya geldi¤imiz törende
Kurslar›m›za kat›lan 10 Kursiyer baflar›-

lar›ndan dolay› Sertifika alma hakk›n› elde et-
mifl bulunuyorlar.Kendilerini tebrik ediyorum
dedi.
Konuflmalar›n ard›ndan Kursu baflar›yla bitiren
10 Kursiyere Sertifikalar› Protokol taraf›ndan
takdim edildi.

‹fiARET D‹L‹ KURSUNU B‹T‹REN KURS‹YERLERE
SERT‹F‹KALARI TÖRENLE TAKD‹M ED‹LD‹

Gölcük Belediyesi Hizmet
içi E¤itim Semineri kapsa-
m›nda, Belediye Personeline
yönelik Motivasyon ve Kifli-
sel Geliflim Semineri gerçek-
lefltirildi. Gölcük Belediyesi
Meclis Salonunda yap›lan
programda, Konuflmac› olarak
Sistem Uzman› Bülent Öz ka-
t›ld› ve Personele bilgiler ak-
tard›.

Öz, Motivasyon, mutlu ve

baflar›l› olmak için hayati
önem tafl›r. U¤raflt›¤›n›z fleyin
sizin için en iyisi oldu¤undan
hiçbir zaman %100 emin ola-
mazs›n›z. Çünkü sürekli yeni-
lenir ve de¤iflir. Hedefe yürür-
ken pek çok kere yol de¤iflti-
rirsiniz. Mükemmel f›rsatlar
kap›n›z› çalana kadar bekle-
meyin. Harekete geçin dedi.

Seminere Belediye Birim
Müdürleri ve Personel kat›ld›.

PERSONELE MOT‹VASYON- K‹fi‹SEL
GEL‹fi‹M SEM‹NER‹ VER‹LD‹

GÖLCÜK BELED‹YES‹ ve KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ ORTAK PROJES‹
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Türk Denizcilik Tarihinin en hüzünlü kazas›
olarak Tarihe geçen, Donanma Komutanl›¤›na
ait Dumlup›nar Denizalt›s›n›n Çanakkale aç›k-
lar›nda ‹sveç Band›ral› bir gemi ile çarp›flarak
batmas› neticesinde içindeki 81 Denizcimizin
fiehit olmas›n›n an›s›na, Gölcük Be-
lediyesi geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l-
da bir dizi etkinlik ve tören tertip
ederek Dumlup›nar fiehitleri Rah-
metle bir kez daha an›ld›lar.

Bu güne özel tertip edilen prog-
ramda Dumlup›nar Denizalt›s›nda
görev yap›p bu kazadan kurtulan
Emekli Deniz Seyir Astsubay› Hüse-
yin ‹nkaya ,(DESSOYAD)Denizalt›
Sevenler Sosyal Yard›mlaflma Der-
ne¤i Genel Baflkan› Mehmet S. Er-
türk,(DESSOYAD)Denizalt› Seven-
ler Sosyal Yard›mlaflma Derne¤i De-
¤irmendere fiube Baflkan› Sait Güler
ve Yönetim kurulu üyeleri,Gölcük
Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl´i
makam›nda ziyaret ettiler.Ziyaret so-
nunda (DESSOYAD)Denizalt› Se-
venler Sosyal Yard›mlaflma Derne¤i
Genel Baflkan› Mehmet S. Er-
türk,Gölcük Belediye Baflkan› Meh-
met Ellibefl’e Dumlup›nar Denizalt›
resimli tabak hediye etti.

Yap›lan sohbet sonras›nda heyet
Dumlup›nar ad› verilen Dumlup›nar
Mahalle Muhtarl›¤›n› ziyaret etti.
Muhtarlar Derne¤i Baflkan› Bilge
Saral ve Muhtar Remzi Saral taraf›n-
dan karfl›lanan heyet burada bir süre
sohbet edildi.Ziyarette Muhtar Rem-
zi Saral ‹nkaya ve Ertürk’e çiçek
takdim ederken, (DESSOYAD)Denizalt› Seven-
ler Sosyal Yard›mlaflma Derne¤i Genel Baflkan›
Mehmet S. Ertürk’te Muhtar Saral’a Dumlup›-
nar Denizalt› resimli tabak hediye etti. 

Akabinde Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet
Ellibefl ile birlikte heyet Dumlup›nar ‹lkö¤retim
Okuluna Ziyarette bulundu,Okul Müdürü Cahit
Çetin ve Aile Birli¤i Baflkan› Arzu Kul ve yö-
netim kurulu üyeleri taraf›ndan karfl›land›.Okul-
da Ö¤retmenler Odas›nda gerçeklefltirilen soh-
bet sonras›nda heyete Aile birli¤i taraf›ndan ha-

z›rlanan ikramlar sunuldu. ‹kram sonras›nda
Okul Müdürü Cahit Çetin ve Ö¤renciler ‹nkaya
ve Güler’e günün an›s›na çiçek takdim ettiler.
(DESSOYAD)Denizalt› Sevenler Sosyal Yar-
d›mlaflma Derne¤i Genel Baflkan› Mehmet S.

Ertürk’te Dumlup›nar Denizalt›s› resimli tabak
hediye etti.Heyet gösterilen ilgiye teflekkür ede-
rek okuldan ayr›ld›.

Dumlup›nar fiehitleri için haz›rlanan törenle-
rin son program› Gölcük Belediyesi Kültür Sa-
nat Galerisi salonunda gerçeklefltirildi. Tören-
de,Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Ni-
hat Abifl,Gölcük Belediye Baflkan Yard›mc›s›
Mehmet Olgun, Dumlup›nar Denizalt›s›nda gö-
rev yap›p bu kazadan kurtulan Emekli Deniz
Seyir Astsubay› Hüseyin ‹nkaya, (DESSO-

YAD)Denizalt› Sevenler Sosyal Yard›mlaflma
Derne¤i Gölcük fiube Baflkan› Sait Güler ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Gölcük ‹lçe Milli E¤i-
tim Müdürü Ahmet Demir,Gölcük ‹lçe Emniyet
Müdür Yard›mc›s› Sabri Y›ld›r›m,Belediye Dai-

re Müdürleri, Muhtarlar Dernek
Baflkan› Bilge Saral,Belediye Meclis
Üyesi Recep Zeren,‹smail Gençde-
mir,Harun Gencer,Siyasi Partilerin
Baflkan ve Temsilcileri,Kad›nlar
Meclisi Baflkan› Nurten Turnal› ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,Dumlup›-
nar ‹lkö¤retim Okulunu temsilen ge-
len Ö¤renci gurubu ve Vatandafllar
kat›ld›lar.

Tören Sayg› Duruflu ve ‹stiklal
Marfl›n›n okunmas›yla bafllarken,da-
ha sonra, Gölcük Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Olgun,bir ko-
nuflma yapt› ve Dumlup›nar Deni-
zalt›s›nda görev yaparken fiehit olan
Subay,Astsubay ve Erlerimizi bir
kez daha rahmetle an›yoruz anmaya
da devam edece¤iz dedi.

Baflkan Yard›mc›s› Olgun,Dum-
lup›nar fiehitleri için haz›rlanan tö-
rene kat›l›mlar›ndan dolay› Dumlu-
p›nar Denizalt›s›nda görev yap›p bu
kazadan kurtulan Emekli Deniz Se-
yir Astsubay› Hüseyin ‹nkaya  ve
(DESSOYAD)Denizalt› Sevenler
Sosyal Yard›mlaflma Derne¤i De¤ir-
mendere fiube Baflkan› Sait Güler ve
Yönetim kurulu üyelerine teflekkür
etti. Törende Dumlup›nar Denizalt›-
s›nda görev yap›p bu kazadan kurtu-
lan Emekli Deniz Seyir Astsubay›

Hüseyin ‹nkaya  an›lar›n› anlatt› akabinde
Dumlup›nar Denizalt›s› için özel haz›rlanan Va-
tan Sa¤olsun adl›  belgesel barkovizyon ile kat›-
l›mc›lara izlettirildi.

Tören sonunda Gölcük Belediyesi Genel
Koordinatörü Nihat Abifl,Dumlup›nar Denizalt›-
s›nda görev yap›p bu kazadan kurtulan Emekli
Deniz Seyir Astsubay› Hüseyin ‹nkaya´ya ve
DESSOYAD Denizalt› Sevenler Sosyal Yard›m-
laflma Derne¤i De¤irmendere fiube Baflkan› Sait
Güler’e günün an›s›na Çiçek takdim etti.

DUMLUPINAR fiEH‹TLER‹ 
58. YILINDA ANILDILAR

Türkiye Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i’nin 14. Ola¤an Meclis
Toplant›s›’nda Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep
Altepe birli¤in baflkanl›¤›na, Gölcük Belediye Baflkan› Meh-
met ELL‹BEfi 1. Baflkan vekilli¤ine , Yalova Belediye Bafl-
kan› Yakup KOÇAL 2. Baflkan vekilli¤ine seçildi.

Büyükflehir Belediyesi’nin ev sahipli¤inde Bursa’da dü-
zenlenen Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i 14. Ola¤an Meclis Toplan-
t›s›, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçek-
lefltirildi. Türkiye’nin farkl› flehirlerinden gelen belediye bafl-
kanlar›n›n kat›ld›¤› toplant›da, gizli oylama yöntemi ile yap›-
lan seçimlerde Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep
Altepe, Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i Baflkan›, Gölcük Belediye
Baflkan› Mehmet ELL‹BEfi 1. Baflkan vekili oldu. Gölcük
belediye Meclis Üyesi Naz›m USTA Plan Bütçe Komisyon
Üyeli¤ine seçildi.

Kentlerimizi sa¤l›kl› dokunufllarla herkes için yaflanabilir
hale getirmeyi amaçlayan Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i,  07-08-09
Nisan 2011 tarihlerinde Bursa Büyükflehir Belediyesi’nin ev
sahipli¤inde “Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i Bursa Buluflmas›”nda
bir araya geldi.

Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i 14. Ola¤an Meclis Toplant›s›’n›n
düzenlendi¤i program kapsam›nda, uzmanlar›n görüflleriyle
“Kentleflme ve Kentlerde Yaflam” bafll›kl› panel gerçekleflti-
rildi. Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i’nin yeni dönem görev da¤›l›m›
ise yap›lan seçimlerle afla¤›daki gibi belirlendi.
Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i Baflkan›
Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep Altepe
Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i Baflkanvekilleri
1. Baflkanvekili – Mehmet ELL‹BEfi (Gölcük Belediye Bafl-
kan›)
2. Baflkanvekili – Yakup KOÇAL (Yalova Belediye Baflkan›)
Katip üyelikler
Asil Üyeler – Aziz ALEMDAR (Derince Belediye Baflkan›)
Haydar Han (Ankara –Çankaya Belediye Meclis Üyesi)

Encümen Üyeleri
Recep Altepe (Bursa)
Mehmet Ellibefl (Gölcük)
Haydar Han (Çankaya)
Ahmet Süzer (Odunpazar›)
Turgay Besim (Denizli)
Füsun fienifl (Tepebafl›)
Recep Demirhan (Bursa)
Plan Bütçe Komisyonu
Naz›m USTA (Gölcük)
Arif Y›lmaz (Mu¤la)
Celal Demir (Bursa)

Gölcük Belediyesi ve Göl-
cük Kent Konseyi iflbirli¤inde
aç›lan Diksiyon kursu baflar›yla
tamamlan›rken, kurslar› baflar›y-
la bitiren kursiyerlere sertifika-
lar› Sanat Galerisinde yap›lan
törenle takdim edildi.

Gölcük Belediyesi Sanat Ga-
lerisi’nde dü-
zenlenen sertifi-
ka törenine;
Gölcük Beledi-
ye Baflkan›
Mehmet Ellibefl,
Gölcük Kent
Konseyi Baflka-
n› Metin fien-
türk, Kent Kon-
seyi Kad›n
Meclisi Baflkan›
Nurten Turnal›, Türk Metal Sen-
dikas› fiube Baflkan› Yücel Yü-
cel, Muhtarlar Derne¤i Baflkan›
Bilge Saral ve kursiyerler kat›l-
d›.

fiubat ay›nda aç›lan kurstan
mezun olan 30 kursiyer sertifika
töreninde heyecan yaflad›lar.
E¤itmen Cemal Ayy›ld›z önder-
li¤inde aç›lan kursta iki dudak
tembelli¤i, heyecan, nefes kon-
trolü gibi konular üzerinde iki
ayl›k bir e¤itim al›nd›. 

Törende konuflma yapan
Gölcük Belediye Baflkan› Meh-
met Ellibefl iletiflimin önemini

belirterek, ‹letiflim hayat›m›zda
ki ön önemli fleylerden biri. ‹le-
tiflim kopukluklar›n› her zaman
yaflayabiliriz. ‹letiflim konusun-
da bütüncülük anlay›fl›n›n fark›-
na var›lmas› çok önemli. Biz ifl
hayat›m›zda da bunu gözlemli-
yoruz.

Belediyeciler
olarak halk›m›z›n
tüm ihtiyaçlar›n›
göz önünde bu-
lundurarak onla-
r›n ihtiyaçlar›n›
gideriyoruz. Yal-
n›z halk›m›zla
do¤ru iletiflim
kuramad›¤›m›zda
vatandafl yap›lan
tüm iyi çal›flma-

lar› elinin tersiyle itebiliyor de-
di.

Ülkemizde iletiflim kazalar›-
n›n da oldu¤unu ifade eden Göl-
cük kent Konseyi baflkan› Metin
fientürk, Ülkemizde meydana
gelen trafik kazalar› yan› s›ra
iletiflim kazalar› da yaflanmakta.
Bazen sevdiklerimize kendimizi
ifade edemedi¤imizde iletiflim
kopukluklar› yaflan›yor.Bu yüz-
den kursiyerlerimizin bu alanda
e¤itim almalar› bizleri çok mut-
lu etti.Bu kursun aç›lmas›nda
destek sa¤layan herkese teflek-
kür ediyorum dedi. 

D‹KS‹YON KURS‹YERLER‹ 

SERT‹F‹KALARINI 
TÖRENLE ALDILAR

Gölcük Belediyesinin ev
sahipli¤inde gerçeklefltirilen
SKIF Türkiye Karate Turnu-
vas›n›n baflar›yla sonuçlanma-
s›ndan dolay›, SKIF Türkiye
Hakem heyeti ‹lçe protokolü-
ne seri ziyaretlerde bulundu.

Yap›lan ziyaretlerde
S.K.I.F 2.Dan Merkez Hakem
Kurulu Üyesi Sevgi Ertu¤,
S.K.I.F 4.Dan Türkiye Merkez
Hakem Kurulu Baflkan› TKF
Uluslar aras› Hakem Savafl
Öz, S.K.I.F 5.Dan Milli Ta-
k›mlar Teknik Sorumlusu Hü-
seyin Karagöz, S.K.I.F 4.Dan
Türkiye Organizasyon Kurulu

Üyesi ‹lhami Tunç haz›r bu-
lundu.

Heyet Gölcük Kaymakam›
Adem Yaz›c›,Gölcük Belediye
Baflkan› Mehmet Ellibefl,Göl-
cük ‹lçe Emniyet Müdürü Ha-
kan Baflkal,Gölcük Belediyesi
Baflkan Yard›mc›s› Hasan
Özer,Gölcük Belediyesi Zab›ta
Müdürü ‹rfan Çavufl,Gölcük
Belediyesi ‹dari ‹fller Amiri
Hasan Kahraman ve KASKF
Baflkan› Murat Ayd›n’› ma-
kamlar›nda ziyaret edip Tur-
nuva vermifl olduklar› destek
ve katk›lardan dolay› teflekkür
edip birer çiçek takdim ettiler.

TÜRK‹YE SA⁄LIKLI KENTLER B‹RL‹⁄‹’NDE YEN‹ DÖNEM

BAfiKAN ELL‹BEfi’E 2 ÖNEML‹ GÖREV

SKIF TÜRK‹YE HAKEM HEYET‹
TEfiEKKÜR Z‹YARETLER‹NDE BULUNDU
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Gölcük Belediyesi Spor
etkinlikleri kapsam›nda her
y›l düzenlenen bu y›l 12.si
gerçeklefltirilen Hal› Saha
Futbol turnuvas›, Kavakl›-
daki Spor Tesislerinde ter-
tip edilen törenle bafllad›.

Törende Gölcük Beledi-
ye Baflkan› Mehmet Elli-
befl, Baflkan Yard›mc›s› Ha-
san Özer,‹lçe Gençlik Spor
Müdürü Muhyettin Y›ld›-
r›m baflta olmak üzere,
THK Gölcük fiube Baflkan›
Mustafa Cintafl Belediye
Birim Müdürleri, Turnuva-
ya kat›lan tak›mlar›n tem-
silcileri ve Sporseverler ka-
t›ld›lar.

Gölcük Belediye Baflka-

n› Mehmet Ellibefl aç›l›fl ko-
nuflmas› yaparak turnuvaya
kat›lan tüm tak›mlara bafla-
r›lar temennisinde bulunup,
spor dostluk ve kardefllik
anlay›fl› içinde yap›lmas›n›
bekledi¤ini belirtti.

Baflkan Ellibefl konuflma-
s›n›n ard›ndan Turnuvan›n
ilk maç›n› yapan tak›mlar›n
kaptanlar›na bol flans temen-
ni edip aç›l›fl maç›n›n ilk
vuruflunu yapt›. Oldukça he-
yecanl› ve çekiflmeli geçen
maçlar sonunda Cosmo
Center-Akçay Erkek Kuafö-
rünü 11–1 yenerken, ‹znikli-
ler Derne¤i’de Amasyal›lar
Derne¤ini 5–0 yenmeyi ba-
flard›.

GÖLCÜK BELED‹YES‹ 12. HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI

BOL GOLLE BAfiLADI

Gölcük Belediye Spor Gürefl ta-
k›m›, ‹zmit’te yap›lan 14-15 yafl
grubu Serbest gürefl ‹l seçmele-
rinde 4 s›klette 7 sporcu ile kat›-
larak 5 madalya kazanmay› ba-
flard›. S›kletlerinde dereceye gi-
ren güreflçiler 13-15 May›s
2011 tarihlerinde Tekirda¤’da
yap›lacak olan 40 ilin kat›laca¤›
Grup müsabakalar›nda Kocae-
li’yi temsil edecekler.
Konu hakk›nda bir aç›klama ya-
pan Gölcük Belediye Spor Gü-
refl tak›m› Antrenörü Rüstem
Çavdar, Grup müsabakalar›n›

çok önemsiyoruz çünkü,Grup
müsabakalar›nda ilk 4’e girecek
olan sporcular›m›z 17-19 Hazi-
ran 2011 tarihlerinde Tokatta
yap›lacak Türkiye fiampiyonas›-
na kat›lma hakk›n› elde edecek-
ler dedi.
14-15 yafl grubu Serbest gürefl
‹l seçmelerinde Gölcük Beledi-
ye Spor Güreflçileri; 54 Kg’ da
Ramazan ar› 1.lik, 66 Kg’da S›-
raç Sefer 1.lik, 66 Kg’da Ömer
Özbek 2.lik,73 Kg’da M.Yasir
Polat 1.lik, 73 Kg’da Ferhat Ay
3.lük elde ettiler.

Gölcük Belediyesi taraf›ndan aç›lan tenis
kurslar›na ilgi her geçen gün art›yor. Ka-
vakl›' da Spor tesislerinde yap›lan kurs-
larda tenis ö¤renmek isteyen sporcular
genel Antrenör Erçin Alpay, yönetiminde
çal›flmalara kat›lacak ve program dahilin-
de e¤itim alacaklar.
16 yafl üstü 1.grup kurslar›n›n kay›tlar›-
n›n bafllad›¤›n› belirten yetkililer, istekli-
lerin Gölcük Belediyesi Spor birimine
flahsen müracaat etmeleri gerekti¤ini ifa-
de ettiler. Kavakl› Barbaros Hayrettin
Pafla park› Spor tesislerinde gerçeklefltiri-
lecek olan kurslar›n Cumartesi günü saat:
10.00 ila 12.00 aras›nda olacak.Tenis
kurslar›n›n yaz dönemi sonuna kadar sü-
recek.

GÖLCÜK BELED‹YE SPOR
GÜREfiÇ‹LER‹

‹L SEÇMELER‹NDE 
5 MADALYA KAZANDI

GÖLCÜK BELED‹YES‹ TEN‹S KURSLARI
YEN‹ DÖNEM KAYITLARI BAfiLADI
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