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cami yan›nda
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düzenlemesi son
aflamaya geldi

YYEENN‹‹ YYIILL…… YYEENN‹‹ HHEEDDEEFFLLEERR……
De¤erli Gölcüklüler, Ben ve

ekibim bu yola ç›karken kararl› bir
flekilde ç›kt›k. Bu yolun ne kadar
uzun ve mücadele gerektiren bir
hizmet oldu¤unu biliyorduk. Gölcük
Belediyesinin siz de¤erli halk›m›z ile
el ele vererek neleri baflaraca¤›m›z›
hem Kocaeli geneline,hem Türkiye
geneline hem de kat›ld›¤›m›z bir dizi
etkinlik ve faaliyetlerde Dünyaya gös-
terdik bundan dolay›
mutluyuz,gururluyuz. 2
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D.DERE SAH‹L
DÜZENLEMES‹ 2.ETAP’DA

YOL GEN‹fiLETME
ÇALIfiMALARI 

BAfiLADI

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Tüm Gölcük
halk›n› heyecanland›racak bir aç›klamada bulunarak 2012
y›l›nda ilçeye kazand›r›lmas› planlanan Buz Pateni Pisti pro-
jesinin Kavakl› Mahallesi Nam›k Kemal caddesi üzerinde
olan Kapal› yüzme havuzu yan›ndaki alan üzerine infla edi-
lece¤ini belirtti.

Projenin haz›rland›¤›n› belirten Baflkan Ellibefl, 27
Aral›k’ta yap›m ihalesinin gerçeklefltirilece¤ini söyledi. Çe-
lik konstrüksiyon olarak infla edilecek proje Gölcük’e hay›rl›
olsun dedi.

Baflkan Ellibefl,Gölcük’te yap›lacak olan Buz Pateni pisti
sayesinde vatandafllar art›k alternatif sporlardan birine daha
kavuflmufl olacak. Bu projemiz ile gelece¤in buz pateni flam-
piyonlar› ilçemiz çocuklar› aras›ndan ç›kacak dedi.

Buz pateni pistinde 700 m2 kapal› alan içerisinde 270
m2 pist alan› ile 100 kiflilik tribün mevcut olacak. Üst
kat›nda mutfak ve kafenin bulundu¤u sosyal bir alan
oluflturulacak. Soyunma odas›, idari ofis, depo, bay bayan
WC’leri ve paten odas› da bulunacak.

Yat›r›mlar bir bir gerçeklefltiriliyor

Gölcük’e Buz Pateni pisti

22 fiubat 2011 tarihinde Kocaeli Üniversi-
tesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent
Konseyi iflbirli¤i ile bafllayan Gölcük Viz-
yon 2023 Projesinin ilk etab› 5 Ekim 2011
tarihinde Gölcük Belediyesi Kaz›kl› Ker-
vansaray Kültür Merkezinde yap›lan Sonuç
sempozyumu ile baflar›yla neticelenmifltir.
Projenin 2.etab› ile ilgili çal›flmalarda 24
Kas›m 2011 tarihinde yap›lan toplant› ile
start alm›flt›r. Toplant›da 2012 y›l› için ön-
görülen, Gölcük Stratejik mekansal planlar›
çal›flmalar›n›n kentsel tasar›m araflt›rmalar›.
Tarihsel ve Kültürel aç›dan önemeli olan
do¤al ve yap›sal elamanlar›n korunmas›na
yönelik tarihi izlerin Rekonstrüksiyonu ve
sürdürülebilirli¤i için bir model üretimi.
Gölcükteki mimari miras›n envanteri-so-
runlar› ve koruma amaçl› somut önerileri.2.Ulusla-
raras› D.dere uygulamal› seramik sempozyu-
mu.19.Uluslararas› D.dere Zühtü Mürido¤lu Ahflap
heykel sempozyumu. Gölcük kent kimli¤i ve Aidi-
yeti 2.dönem. Gölcük ilçesinin tar›msal potansiyeli-
nin belirlenmesi. Halk sa¤l›¤›. Gölcük Belediye
personelinin e¤itimi ve esnaflarla ilgili iletiflim pro-
jesi. Bu projelerin de¤erlendirilmesi ve sunumlar›
Vehbi Koç Vakf› Ford Otasan Sosyal tesislerinde
gerçeklefltirildi.
Toplant›ya,Kocaeli Üniversitesi Rektör Yrd.

Prof.Dr.Arif Demir, Gölcük Belediye Baflkan› Meh-
met Ellibefl,Gölcük Kent Konseyi Bflk. Dr. Metin
fientürk,Bld.Meclis Üyesi Sedat Yücel,Gölcük
Bld.Gen.Koor.Nihat Abifl,Gölcük Bld. Bflk. Yar-
d›mc›lar› ‹brahim Tektafl,Hasan Özer,Kemal Kahra-
man,Kocaeli Üni.Güz.San.Fak.Dekan› Prof.Dr. Re-
flat Baflar,Kocaeli Üni. Müh.Fak. Doç.Dr. fievket
Özden,Kocaeli Üni.Güzel Sanatlar Fak.Kocaeli
Üni.Heykel Böl.Bflk.Yrd.Doç.Dr.Nevzat Atalay,Ko-
caeli Üni.MTF Mimarl›k Yrd.Doç.Dr.Gamza Mert,
Kocaeli Üni.MTF Mimarl›k Yrd.Doç.Dr. Gül Kök-
sal, Kocaeli Üni. Arslanbey MYO Yrd.Doç.Dr. Me-

lekber Sülüflo¤lu, Kocaeli Üni. Arslanbey
MYO Yrd.Doç.Dr Aysun Çvuflo¤lu, Kocaeli
Üni. ‹zmit MYO Yrd.Doç.Dr.Levent Alt›n-
tafl, Kocaeli Üni.MTF Mimarl›k Yrd.Doç.Dr.
Yeflim Kösten, Kocaeli Üni.MTF Mimarl›k
Yrd.Doç.Dr. Didem Erten Bilgiç, Kocaeli
Üni.Arkeoloji Bölümü Ö¤r.Gör.Tülin Boz-
kurt, Kocaeli Üni.Arkeoloji Bölümü
Ö¤r.Gör. Ayflin Tüfekçio¤lu,Kocaeli Üni. Ali
Özbay MYO Ö¤r.Gör.Hakan Akçe,Kocaeli
Üni.MTF Mimarl›k Ö¤r.Gör.Emre Kishal›,
Kocaeli Üni.MTF Mimarl›k Ö¤r.Gör.Pelin
Kaydan, Kocaeli Üni.MTF Mimarl›k
Ö¤r.Gör.K›vanç Kutluca,Esnaf Odas›
Bflk.Necmi Kocaman,Ziraat Odas› Bflk.Bekir
Çanakç›,Yüksek fiehir Planc›s› Duygu Özte-
kin,Gölcük Bld.‹mar ve fiehircilik Müdürü

Berrin Özdil,Gölcük Bld.Kül.Sosyal ifller Müd.‹b-
rahim Özkalayc›o¤lu,Gölcük Bld.Park ve Bahçeler
Müd.Oktay Keler,Gölcük Bld.‹nsan Kaynaklar›
E¤t.Müdürü Yüksel Karademir,Gölcük Bld.Strateji
Gel.Prf.‹zlm.E.Fatih Bayram,Gölcük Bld.Bilgi ‹fl-
lem Sorumlusu Erman Suan,Gölcük Bld.Sanat Ga-
lerisi Sorumlusu Dilek Perçin,Ziraat Mühendisi Ha-
san Sezer,Gölcük Bld.Sanat Galerisi fiule Ifl›k,Ko-
caeli Üni.D.dere Ali Özbay MYO Ö¤r.Gör.Nermin
Demirkol,‹l Genel Meclis Üyesi Hasan ‹stif,FEF
Fehmi Ünsalan kat›ld›.

Gölcük Vizyon 2023 Projesi
Baflar›yla devam ediyor



2 Aral›k 2011

De¤irmendere de Yüzbafl›lar ile Vapur ‹ske-
lesi aras›ndaki alanda sahil düzenleme çal›flma-
lar› baflar›yla tamamlan›rken, 2. etap çal›flmala-
r› hafta bafl›nda start ald›. Kocaeli Büyükflehir
Belediyesi ve Gölcük Belediyesinin ortak pro-
jelerinden birisi olan bu önemli proje ile dü-
zenlemeler sahile farkl› bir görsel güzellik ka-
zand›racak.

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl,
De¤irmendere Sahil projesi 2.etap çal›flmalar›-
n›n bafllad›¤› alanda bir inceleme yaparak, De-
¤irmendere sahil projemiz Kocaeli Büyükflehir
Belediyemiz ile yapt›¤›m›z ortak projelerimiz-
dir. Bu projenin 1.etab› bilindi¤i gibi tamamla-
narak halk›m›z›n hizmetine sunduk. 

Hafta bafl›ndan itibaren bafllat›lan 2.etap ça-
l›flmalar› ile Kocaeli’nin inci gerdanl›¤› ta-
mamlanm›fl olacak. De¤irmendere sahili Dep-
rem öncesinde oldu¤u gibi gene Kocaeli gene-
linin cazibe merkezi olmaya devam edecektir.
Çünkü De¤irmendere Sahilimiz sadece Gölcük
için de¤il Kocaeli içinde önemli bir yer ediyor
dedi.

Baflkan Ellibefl, Sahil düzenlemesi 2.etap
çal›flmalar›na Yüzbafl›lar sahilinde bafllad›k. Bu
alan›n sahile çok yak›n olmas›ndan dolay› ilk
olarak yol geniflletme çal›flmalar›na a¤›rl›k ve-
riyoruz. Bu çal›flma içinde yol geniflletirken
alan üzerindeki a¤açlar kontrol alt›nda söküle-
rek A¤aç dikiminin planland›¤› alanlara tafl›na-
rak de¤erlendirilmektedir dedi.

Böylesine
önemli ve ihtiyaç
duyulan Projenin
hayata geçirilme-
sinde bizlere destek
ve katk›lar›ndan
dolay› Kocaeli Bü-
yükflehir Belediye
Baflkan›m›z ‹bra-
him Karaosmano¤-
lu´na fiahs›m ve
Bölge sakinlerimiz
ad›na bir kez daha
teflekkür ediyoruz
dedi.

YOL GEN‹fiLETME 
ÇALIfiMALARI BAfiLADI

D.DERE SAH‹L DÜZENLEMES‹ 2.ETAP’DA

Yazl›k- Hisareyn ara-
s›nda ba¤lant› yolu olan
Ulubey Caddesinde bafl-
layan yol geniflletme ve
düzenleme çal›flmalar›-
n›n tamamlanmas›n›n
ard›ndan bu bölgede as-
falt çal›flmalar› bafllad›.
Gölcük Belediye Baflka-
n› Mehmet Ellibefl, ye-
rinde görmek üzere bir
incelemede bulundu.
Baflkan Ellibefl'e incele-
me gezisinde Genel Ko-
ordinatör Nihat
Abifl,Baflkan Yard›mc›s›
Kemal Kahraman efllik
etti.

Baflkan Ellibefl, ça-
l›flmalar›na bafllad›¤›m›z
Ulubey Caddesi bilindi-
¤i gibi Yazl›k-Hisareyn
aras›nda ba¤lant› yolu
olarak bilinir. Böylesine
önemli bir Caddenin yo-
¤un hareketlili¤i göz
önüne al›narak bu böl-
gedeki yola cephesi olan
arsa sahibi duyarl› va-
tandafllar›m›zla yapt›¤›-
m›z görüflmelerde proje-
mizi anlatt›k onlarda
bizlere yard›mc› oldular.
Vatandafllar›m›z›n sa¤-
duyulu yaklafl›mlar›n›n
sonunda bu caddemizde
gerekli düzenlemeleri
tamamlad›k ve fluan as-
falt çal›flmalar›n› ger-
çeklefltiriyoruz. Bu ça-
l›flmalar›m›za destek ve-
ren ve yard›mc› olan
herkese ayr› ayr› teflek-
kür ediyorum dedi.

Yaklafl›k 1,5 Km
uzunlu¤undaki Yazl›k-
Hisareyn ba¤lant› yolu
olan Ulubey Caddemi-
zin geniflli¤i fluan 5 m
idi yap›lan çal›flma so-
nunda 12 m'ye ç›karta-
rak adeta otoban yolu
gibi sa¤l›kl› bir yol hali-
ne dönüfltürmüfl bulunu-
yoruz. Bölgemize hay›r-
l› olsun dedi.

H‹SAREYN KARAKÖPRÜ ULUBEY CADDES‹NDE
DÜZENLEME ÇALIfiMALARI TAMAMLANDI

BAfiKAN ELL‹BEfi 
ASFALT 

ÇALIfiMALARINI 
‹NCELED‹

Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri
Müdürlü¤ü ekipleri ‹lçe gene-
linde program dahilinde hum-
mal› bir flekilde çal›flarak sorun-
lara çözüm üretmeye devam
ediyor. Gölcük ilçe genelinde
tespitleri önceden yap›lan cad-
delerdeki ve sokaklardaki so-
runlar çözüme kavuflturulurken
vatandafllar da yap›lan hizmet-
lerden dolay› mutlu olduklar›n›
belirtiyorlar.

Gölcük Belediye Baflkan›
Mehmet Ellibefl,D.dere Topçu-
lar Mahallesi Baflak Caddesinde
bir süredir devam eden Asfalt
çal›flmas›n› inceleyerek yetkili-
lerden bilgi ald›.Baflkan Ellibefl,
Belediyemiz Fen iflleri müdürlü-
¤ü ekipleri ilçe genelini kapsa-
yan ön tespit çal›flmas› sonunda
cadde ve sokaklarda sorun teflkil
eden konular› önem s›ras›na gö-
re belirleyerek gereken düzenle-
meleri planland›¤› flekliyle yeri-
ne getirmektedir.130 bin nüfus-
lu Gölcük’te 30 mahalle bulun-
maktad›r.Bu yo¤unluk karfl›s›n-
da Belediye ekiplerimiz var
güçleriyle çal›flarak hizmetlerin
aksamadan devam etmesine
gayret etmektedirler dedi.

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl
De¤irmendere Topçular Mahallesi 

Baflak Caddesinde Asfalt Çal›flmas›n› ‹nceledi
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MMeehhmmeett EELLLL‹‹BBEEfifi
GÖLCÜK BELED‹YE BAfiKANI

YYEENN‹‹ YYIILL…… 
YYEENN‹‹ HHEEDDEEFFLLEERR……

De¤erli Gölcüklüler, Ben ve

ekibim bu yola ç›karken kararl› bir

flekilde ç›kt›k. Bu yolun ne kadar

uzun ve mücadele gerektiren bir

hizmet oldu¤unu biliyorduk. Gölcük

Belediyesinin siz de¤erli halk›m›z ile

el ele vererek neleri baflaraca¤›m›z›

hem Kocaeli geneline,hem Türkiye

geneline hem de kat›ld›¤›m›z bir dizi

etkinlik ve faaliyetlerde Dünyaya

gösterdik bundan dolay›

mutluyuz,gururluyuz.

Gölcük ilçe genelinde

çal›flmalar›m›z› aral›ks›z devam

ettiriyoruz. ‹lçenin her noktas›na siz

de¤erli halk›m›z›n ihtiyaçlar›na

cevap verecek hizmetleri sunmaya

projelerimizi de hayata geçirmeye

bundan önce oldu¤u gibi bundan

sonrada kararl›y›z.

‹deallerimiz, hedeflerimiz ve

hizmet sunmadaki kararl›l›¤›m›z tüm

h›z›yla devam ediyor. Biz bu

gücümüzü ve baflar›l›m›z› siz de¤erli

Gölcük halk›ndan almaktay›z. ‹lçem-

ize kazand›rd›¤›m›z her hizmette,

her projede Gölcük Belediyesi be

Gölcük halk›n›n imzas› var. Sizler

bizlere yetki verdiniz, destek verdi-

niz ve güvendiniz. Bizde Gölcük

Belediyesi olarak bu destek ve

güvene lay›k olmaya devam

edece¤iz. Yaflad›¤›m›z kente ihtiyaç

duyulan ne varsa bunlar› tek tek

hayata geçirerek Gölcük’ü daha çok

yaflanabilir bir kent haline

dönüfltürmek istiyoruz.

2011 y›l›nda belirledi¤imiz hede-

fler do¤rultusunda büyük ilerleme

kaydettik, bu yönde 2012 y›l›nda da

hedeflerimizi belirleyerek

çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz. Bu

duygularla Tüm Gölcük Halk›n›n

yeni y›l›n› kutluyor, Sa¤l›k, Huzur ve

Mutluluklar temenni ediyorum.

Gölcük Belediyesi 
Bilgilendirme Yay›n Organ›

SSaahhiibbii 
Gölcük Belediyesi Ad›na 

Belediye Baflkan›
Mehmet ELL‹BEfi
YYaayy››nn YYöönneettmmeennii
‹brahim TEKTAfi
SSoorruummlluu MMüüddüürr

Haluk ÖZÇAKMAK
YYaayy››nn TTaassaarr››mm

BBaass››nn YYaayy››nn MMüüddüürrllüü¤¤üü HHaabbeerr MMeerrkkeezzii
Süleyman ÇEL‹K

Fethi ÇEV‹K
Hamit ATEfi

YYöönneettiimm YYeerrii::
Gölcük Belediyesi Atatürk Bulvar›

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

www.golcuk.bel.tr
BBaasskk››::

KOCAEL‹ OFSET
Körfez Sanayi Sit. 312 Blk. ‹zmit 

Tel: 262 335 15 61-62

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, ‹nsanlar›n
yaflam sürdü¤ü her ortamda çeflitli do¤al afetlerin mutla-
ka yafland›¤›n› biliyoruz. Yüzy›llar sonra bir daha böyle-
si olaylar›n yaflanmayaca¤›n› hiç kimse söyleyemez.17
A¤ustos depremi sonras›nda insanl›k adeta kendine geldi
ve bu tarihi bir milat olarak de¤erlendirdi. Aradan geçen
12 y›l›n ard›ndan bir süre önce yaflad›¤›m›z Van depremi
böylesi afetlerin ne zaman, nede yer ayr›m› yapmad›¤›n›
bir kez daha gördük.

Deprem insan› öldürmez, binalar öldürür ifadesini en
aç›k flekliyle 17 A¤ustos depreminde gördük ve yaflad›k.
Bu süreçte çok önemli bir gerçe¤i daha gördük, oda pay-
laflman›n ne kadar önemli bir anlam ifade etti¤idir. Hayat
her fleye ra¤men devam etti¤i sürece, insanl›k her türlü
do¤al olaylar› yaflayacak ve bunlar›n getirdi¤i olumsuz
sonuçlar› en aza indirecek çözümler üretilmesi için çok
çal›flacakt›r.

‹flte böylesi durumlarda yaralar›n kapanmas›na, ac›la-
r›n paylafl›lmas› ve bir yard›m elinin uzat›lmas› hep bek-
lenmektedir. Van’da yaflanan deprem felaketi sonras›nda
Gölcük Belediyesi olarak hemen harekete geçerek ve or-
ganize olarak Van’daki kardefllerimize yard›m elimizi
uzatt›k ve devam›n› da getirmekteyiz.

Gölcük Belediyesi olarak 500 adet katalitik tip ›s›t›c›-
lar› Van bölgesine göndererek buradaki vatandafllar›m›-
z›n k›fl ortas›nda üflümemelerini sa¤lamaya gayret ediyo-
ruz.Bafllatt›¤›m›z Van-Gölcük yard›m köprüsü’ de ilçe
genelinde hay›r sever ifladam›,esnaf ve vatandafllar›m›z›n
destek ve katk›lar›yla çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Bu
kampanya’ ya kat›lmak isteyenlerden K›fll›k giyilmemifl
Bay-Bayan ve çocuk elbiseleri,çocuk bezi,çocuk mama-
s›,battaniye gibi çeflitli ihtiyaç ürünlerinin sa¤lan›lmas›na
bir kez daha davet ediyorum dedi.

“Her fleye ra¤men 
hayat devam ediyor”

Tersane ‹lkö¤retim Okulu 2/A s›n›f› Velileri ,Gölcük Beledi-
ye Baflkan› Mehmet Ellibefl’i makam›nda ziyaret etti.Ziyarette
2/A Tersane ‹lkö¤retim Okulu Ö¤retmeni Azime Gürle,S›n›f
Annesi Leyla Ar›k,Melek Fidan ve Vildan Tataro¤lu haz›r bu-
lundu.Baflkan Ellibefl yap›lan ziyaretten dolay› heyete teflekkür
etti.

Yap›lan ziyarette , S›n›f Annesi Leyla Ar›k çeflitli konularda
bilgiler verip Baflkan Ellibefl’den destek istediler.Baflkan Elli-
befl,Gölcük Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde ilçe genelin-
deki tüm E¤itim kurumlar›na yard›mc› olmaya çal›fl›ld›¤›n› be-
lirterek yap›lan talepleri bir de¤erlendirece¤ini belirtti.Heyet
Baflkan Ellibefl’in bu s›cak ve samimi yaklafl›m›na teflekkür et-
tiler.

Tersane ‹lkö¤retim Okulu
2/A s›n›f› Velileri

Baflkan Ellibefl’i ziyaret etti

10 Kas›m Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde, ‹lçe Milli
E¤itim Müdürlü¤ünün destekleri ile ‹hsaniye Anadolu Lisesi'nin ha-
z›rlam›fl oldu¤u Atatürk'ü anma program›, Kongre Saray›'nda büyük
bir kat›l›m ile gerçekleflti.

Programa Kaymakam Adem Yaz›c›, Gölcük Belediye Baflkan›
Mehmet Ellibefl, ‹lçe Emniyet Müdürü Bilal Bo¤az, ‹lçe Milli E¤i-
tim Müdürü Ahmet Demir, fiube Müdürü Nevzat Zorlu, okul müdür-
leri, kaymakaml›k daire müdürleri ve personel ile, bir çok ö¤renci ve
vatandafl kat›ld›.

Program öncesinde Kongre saray› fuaye salonunda Atatürk’ün
vefat› ile ilgili gazetelerin sergisi protokol taraf›ndan gezildi.Anma
Program› Sayg› Duruflu ve ‹stiklal Marfl› ile bafllayan tören, ö¤ret-
men ve ö¤rencilerin günün anlam ve önemini belirten konuflmalar›
ile devam etti. Törende Atatürk ile ilgili slayt gösterisi herkesi hay-
ran b›rakt›. Törende ayr›ca ö¤rencilerinin Atatürk Oratoryosu'nu
okumas›,Atatürk’ün sevdi¤i türkülerin seslendirilmesi be¤eni kazan-
d›.

Program›n sonunda ‹lçe genelinde ‹lkö¤retim ve lise okullar› ara-
s›nda tertip edilen 10 Kas›m Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsam›nda
düzenlenen resim, fliir ve kompozisyon yar›flmas›nda dereceye giren
ö¤rencilere ödülleri,Gölcük Kaymakam› Adem Yaz›c›, Gölcük Bele-
diye Baflkan› Mehmet Ellibefl ve Gölcük ‹lçe Milli E¤itim Müdürü
Ahmet Demir taraf›ndan verildi.

GÖLCÜK BELED‹YES‹ KONGRE SARAYINDA
ATATÜRKÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
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Gölcük Belediye
Baflkan› Mehmet Elli-
befl, Gölcük Belediyesi
taraf›ndan yap›lan yeni
Oyun Park alanlar›n›
inceledi. Baflkan Elli-
befl yapm›fl oldu¤u in-
celemelerde Genel Ko-
ordinatör Nihat Abifl
ve Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Kemal
Kahraman haz›r bulun-
dular.

Gölcük Belediyesi
olarak uygun olan
alanlar üzerine modern
oyun araç gereçlerin-
den oluflan Oyun Park-
lar› yapmaya devam
edilece¤ini belirten
Baflkan Ellibefl, Ço-
cuklar›m›z bizim her
fleyimiz onlar›n mutlu-
lu¤u her fleye bedel
dedi.

Gölcük ‹lçe gene-
lindeki 30 Mahallede
uygun olan alanlar
üzerinde Oyun Park›
yapmay› arzu ettikleri-
ni söyleyen Baflkan El-
libefl, Düza¤aç mahal-
lesi fiirinköy ilkö¤re-
tim okulu yan›ndaki
yaklafl›k 10 Bin m2´lik
alan›n Gölcük´ün yeni
Sosyal ve Park alan›
olacak. ‹çinde her yafl-
tan ve herkesimden in-
sanlar›n faydalanaca¤›,
Sportif aletleri alan›,
Yürüyüfl yolu, oturma
gruplar›,yeflil alan-
lar,süs havuzlar›,Ka-
melyalar ,Çay bahçesi
ve Oyun parklar› bu-
lunmaktad›r dedi.

GÖLCÜK BELED‹YES‹ ÇA⁄LAYAN PARKI 

SOSYAL ‹HT‹YACA 
CEVAP VER‹YOR

Gölcük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü¤üne ba¤l›
ekipler a¤aç budama çal›flmalar›na tüm h›z›yla devam edi-
yor. A¤açlar›n geliflimini kuvvetlendirmek ve sa¤l›kl› yafla-
malar›n› sa¤lamak amac›yla yap›lan a¤aç budama çal›flma-
lar›n›n titizlikle sürdürülüyor.

Gölcük Belediyesi Pak ve Bahçeler Müdürlü¤üne ba¤l›
ekipler, Kavakl› Mahallesi Yavuz Caddesi, fiirinköy Mahal-
lesi M. Akif Caddesi,647/1 sokak ve Toki konutlar› çevre-
sinde a¤açlar›n budanmas›n› gerçeklefltirerek bak›mlar›n›
yapt›lar.Y›ll›k olarak yap›lmas› gereken budama ifllemleri-
nin en uygun mevsimi olmas› sebebiyle bafllat›lan çal›flma-
lar›n ‹lçe genelindeki parklarda ve di¤er alanlarda uygulana-
ca¤› belirtildi.

Bu çal›flmalar›n ilçe genelinde de yap›larak cadde ve so-
kaklardaki uzayan a¤aç dallar›n›n elektrik tellerinin aras›na
girmesi ile yaflanan zorluklar bertaraf edilmifl oluyor. S›k›n-
t›lar›n yaflanmamas› ve en aza indirgenmesi için a¤aç buda-
ma çal›flmalar›, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlü¤üne
ba¤l› ekipler taraf›ndan h›zl› bir flekilde sürdürülüyor.

Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri
ekipleri taraf›ndan ‹lçe genelin-
de asfalt yama çal›flmalar›na
program dahilinde devam edili-
yor.  Belediye Fen ‹flleri Ekiple-
ri taraf›ndan gerçeklefltirilen as-
falt çal›flmalar› Gölcük fiirinköy
Mahallesi 495 ve 496 sokalar da
yap›larak sorun giderildi. 

Çal›flmalar› yerinde incele-
yen Belediye Baflkan Mehmet
Ellibefl, ‹lçe genelindeki Cadde-
lerde zamanla ve çeflitli neden-
lerden dolay› oluflan çukurlar›n
araçlara s›k›nt› vermesi, görüntü
kirlili¤inin oluflmas› üzerine ön
tespitleri yap›lan Caddelerde
Asfalt yama çal›flmas› yap›larak

bu yöndeki talepler karfl›lanma-
ya devam ediliyoruz dedi.

Baflkan Ellibefl, Yap›lan bu
çal›flmalarda amaç bozuk yolla-
r›n onar›m› yap›larak trafi¤in
ak›fl›n› ve görüntü kirlili¤inin
ortadan kald›r›larak yollar› ula-
fl›m aç›s›ndan rahatlatmak oldu-
¤unu söyledi.

Belediye Baflkan› Ellibefl ay-
r›ca,Vatandafllardan gelen talep-
ler ve ‹lçe genelinde yap›lan
tespitler sonunda belirlenen
Caddelerde ve sokaklarda Asfalt
yama çal›flmalar›n›n yap›laca¤›-
n› belirtti.Baflkan Ellibefl’e ince-
lemelerinde Genel Koordinatör
Nihat Abifl efllik etti.

fi‹R‹NKÖY MAHALLES‹
495 ve 496 SOKAKLARDA
ASFALT YAMA ÇALIfiMASI

A¤aç budama çal›flmalar›
devam ediyor



5Kas›m 2011

Gölcük Belediyesi K›rk Yama
atölyesinde K›rkyama Ustas› Mu-
nire Uysal koordinesinde 20 kursi-
yer taraf›ndan  haz›rlanan Sergi,
Gölcük Belediyesi Sanat Galeri-
sinde Davetli ve misafirlerin kat›-
l›m›yla gerçekleflti.

Gölcük Sanat Galerisinde ger-
çeklefltirilen K›rk Yama sergisinin
aç›l›fl›n› Gölcük Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Hasan Özer gerçeklefl-
tirdi.Sergiye Emniyet Müfettifli ‹sa
Bifliren,‹fladamlar›,Esnaflar ve Va-
tandafllar kat›ld›.

K›rk yama sergisinde yaklafl›k
150 parça eser sergilendi. 20 kur-
siyer taraf›ndan 1 y›l içerisinde ha-
z›rlanan ürünler K›rk Yama sergi-
sinde büyük be¤eni kazand›. Bir
hafta boyunca aç›k kalacak sergiye
tüm Gölcük halk›n›n davetli oldu-
¤u belirtildi.

Gölcük Belediyesi Sanat Gale-
risinde sergilenen K›rk Yama Us-
tas› Münire Uysal sergiye kat›lan
herkese teflekkür ederek,Bir y›l
boyunca özverili bir flekilde çal›fl-
malar›m›z› gerçeklefltirdik. 20 kur-
siyer taraf›ndan haz›rlam›fl oldu-
¤umuz el eme¤i göz nuru eserler
bir hafta boyunca halka aç›k ola-
cak, bizlere çal›flmalar›m›zda katk›
sa¤layan Gölcük Belediye Baflka-
n›m›z Mehmet Ellibefl baflta olmak
üzere tüm çal›flanlar›na ve bu özel
günde bizleri yaln›z b›rakmayan
tüm davetlilere teflekkür ederim
dedi.

K›rkyama sergisi
be¤eni toplad›

Gölcük Belediyesi Fen
iflleri Müdürlü¤üne ba¤l›
ekipler Ulafll›’da Yavuz
Selim Mahallesi Kaz›m
Karabekir Caddesinde bir
süre bafllatt›klar› Asfalt
çal›flmas›n› tamamlad›,
bölge sakinleri art›k çok
mutlu.

Yavuz Selim Mahalle-
si Kaz›m Karabekir Cad-
desin de bir süre önce
bafllat›lan zemin düzenle-
me ve haz›rl›k çal›flmala-
r›n›n ard›ndan Cadde’de
asfalt çal›flmas› tamamla-
narak bölgedeki ulafl›m
s›k›nt›s› giderilmifl, so-
runlar çözüme kavuflmufl
oldu. Vatandafllar K›fl se-
zonunda havalar›n elve-
riflli geçmesi sonunda ça-
l›flmalar› baflar›yla ta-
mamlanm›fl olmas›ndan
dolay› Gölcük Belediye
Baflkan› Mehmet Ellibefl
baflta olmak üzere Beledi-
ye çal›flanlar›na teflekkür
ettiler.

Ulafll› Yavuz Selim
Mahallesi

Kaz›m Karabekir
Caddesi asfaltland›

Gölcük Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤üne ba¤l› ekipler
bir dizi denetimler yaparak ‹lçe merkezindeki F›r›nlar bafl-
ta olmak üzere F›r›nlardaki Ekmeklerin Gramajlar› baflta
olmak üzere,Hijyenlik,T›rnak kontrolü,hamur tepsilerinin
kontrolü,Un depolar›,çal›flan kiflilerin portör muayene
kartlar› ve Ruhsat denetimini gerçeklefltirdi.Ayr›ca F›r›nla-
r›n tezgahlar›nda kapal› poflet içinde sat›lan ürünlerin son
kullan›m tarihlerinin denetimin yapt›.

Yap›lan denetimlerde F›r›nlarda halk›n ihtiyaçlar›na yö-
nelik sat›fla sunduklar› Ekmeklerin Gramajlar›nda bir so-
run olmad›¤›n› tespit etti.Ekipler denetimlerden baflar›l› ç›-
kan F›r›n iflletmecilerini tebrik edip kutlad›lar.

Çeflitli zamanlarda fiok denetimler yaparak F›r›nlar› de-
netlemeye devam eden ekipler ,ayr›ca F›r›nlar›n Ruhsatla-
r›na ve Ekmek Gramajlar› ile fiyat listelerinin halk›n göre-
cekleri bir yerde sergilemeleri uyar›s›nda bulundular.

Gölcük Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤üne ba¤l› ekiplerin
haz›rlanan program dahilinde ‹lçe genelindeki f›r›nlara de-
netimler yaparak halk›n ekmek ihtiyac›na cevap veren ifl
yerlerini s›k› denetim alt›na alacaklar›n› aksi yönde hare-
ket edenlere önce uyar›, bir sonraki denetimlerde ise yasal
ifllem yapacaklar›n› ifade ettiler. Denetimlerin farkl› za-
manlarda yap›lmaya devam edece¤i belirtildi.

F›r›nlar denetlendi

KURBAN PAZARI VE 
KES‹M ALANINI TEM‹ZLED‹

Gölcük Belediyesi Fen iflleri
Müdürlü¤ü ve Temizlik ‹flleri
Müdürlü¤ü ekipleri Gölcük'te
Düza¤aç Mahallesi 17 A¤ustos
Kapal› spor salonu karfl›s›nda
kurulan Kurban Pazar› ve Ke-
sim yerlerini bayram sonras›nda
temizleyerek hijyenik bak›m›
yap›lm›fl oldu.

Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda
Vatandafllar›n kurbanlar›n› gö-
nül rahatl›¤› içerisinde al›p kes-
meleri için gerekli tedbiri alan
ve Kurban Pazar› ile Kesim

alanlar›n› oluflturan Gölcük Be-
lediyesi Kurban Bayram› sonra-
s›nda bu alanlar üzerinde Hijye-
nik temizlik çal›flmas›n› tamam-
layarak çeflitli flekilde oluflan bu
art›klar›n toplan›lmas›n› tamam-
lad›.

Kurban Pazar› ve kesim yer-
lerindeki oluflan art›klar›n Te-
mizlik ekipleri taraf›ndan topla-
n›p araçlarla al›nmas› sonras›n-
da, bölge temizlenip, Kireç ser-
pilerek bu alandaki son ifllemi
de gerçeklefltirmifl oldu.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 73'üncü y›l›nda,
tüm Türkiye'de oldu¤u gibi Gölcük'te de flükranla
an›ld›. Atatürk'ün vefat›n›n 73'üncü y›l› anma progra-
m›, Gölcük An›tpark'ta bulunan Atatürk An›t› önünde
düzenlendi. Anma törenine, Donanma Komutan› Ora-
miral Nusret Güner, Gölcük Kaymakam› Adem Yaz›-
c›, Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Gölcük
Deniz Ana Üs Komutan› Tu¤amiral Gündüz Alp De-
mirus, Donanma Komutanl›¤› Kurmay Baflkan› Tu¤a-
miral ‹skender Y›ld›r›m, Gölcük Cumhuriyet Baflsav-
c›s› Mehmet Yaman, KOÜ Gölcük Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Fahrettin Övünç, ‹lçe Emniyet Müdü-
rü Bilal Bo¤az, ‹lçe Jandarma Komutan› Binbafl› Tur-
gay fiavir, Gölcük'teki sivil toplum kurulufllar›, siyasi
partilerin ilçe baflkanlar› ile çok say›da askeri ve mül-
ki erkan kat›ld›.
Gölcük An›tpark'taki tören, Atatürk An›t›'na çelenk
sunumu ile bafllad›. Ard›ndan 2 Dakikal›k Sayg› Du-
ruflu ve ‹stiklal Marfl› okundu. Daha sonra Donanma
Komutan› Oramiral Nusret Güner, fieref Defterini im-
zalad›. Oramiral Güner, fieref Defterine flunlar› yazd›:
Aziz Atatürk, içimizde hiçbir zaman eksilmeyen sev-
giyle, sana, ilkelerine ve devrimlerine ba¤l›l›¤›m›z› bir
kez daha ifade etmek üzere huzurunday›z. Türk Do-
nanmas› iflaret etti¤in gibi, ça¤dafl ve ayd›nl›k yolda,
mavi Vatan ile dünya denizlerindeki görevlerini tam
ve eksiksiz olarak sürdürmekte, ulusal hak ve menfa-
atlerimizi koruma ve kollamaya devam etmektedir.Bu
duygularla emanetinin vefakar bekçileri olarak, min-
net ve flükranlar›m›z› yeniliyor, manevi huzurunda
sayg›yla e¤iliyoruz.Ruhun fiad olsun.

Gölcük Belediye Baflkan›
Mehmet Ellibefl, 24 Kas›m
Ö¤retmenler Günü dolay›-
s›yla yay›nlad›¤› mesaj›nda,
kalk›nman›n en temel unsuru
olan modern ve nitelikli e¤i-
timin, Gelece¤in büyük ve
güçlü bir Türkiye’nin güven-
cesi oldu-
¤unu söyle-
di.

Ülkesi
ve milleti
için fayda-
l›, özgür
düflünceli,
Teknoloji-
nin gerek-
tirdi¤i bilgi
ve donan›-
ma sahip,
gelece¤in
beyin gücü-
nü olufltu-
racak nesil-
lerin yetifl-
tirilmesi-
nin, kendi-
lerinin vaz-
geçilmez
sorumlulu-
¤unda ol-
du¤unu be-
lirten Bafl-
kan Ellibefl
Ö¤retmen-
lerimiz, ço-
cuklar›m›-
z›n bilim
ve uygarl›-
¤› temel il-
ke edine-
rek, h›zla de¤iflen dünyaya
ayak uydurabilecek flekilde
yetifltirilmesi hususunda bü-
yük bir sorumlulu¤u baflar›y-
la tafl›maktad›r dedi.

Baflkan Ellibefl, Türki-
ye’nin dört bir yan›nda öz-
veriyle gelecek nesilleri ya-
r›nlara haz›rlayan ö¤retmen-
lerin, daha rahat çal›flma or-
tam›nda ve huzur içinde bu

ulvi görevi yerine getirebil-
meleri için tüm imkanlar›n
sa¤lanmas› gerekir.

Türkiye Cumhuriyetinin
modern ve demokratik te-
meller üzerinde varl›¤›n›
sürdürebilmesine katk›da bu-
lunan, yar›nlar›m›z›n bekçisi

çocuklar›m›-
z› emanet et-
ti¤imiz ö¤-
retmenleri-
miz, ülkemi-
zin dört bir
yan›na bili-
min ve me-
deniyetin ›fl›-
¤›n› yay-
maktad›r.
Mustafa Ke-
mal Ata-
türk’ün biz-
lere göster-
di¤i muas›r
medeniyetler
seviyesinin
üzerine ç›k-
ma hedefine,
de¤erli ö¤-
retmenleri-
mizin gele-
ce¤e haz›rla-
d›¤› yeni ne-
sillerle ula-
flaca¤›z.

Bu duy-
gularla,24
Kas›m Ö¤-
retmenler
gününü kut-
lar,Özellikle
Van Depre-

minde hayat›n› kaybeden
,geçmiflte vefat eden Tüm
Ö¤retmenlerimize bir kez
daha Allahtan rahmet,kederli
ailelerine baflsa¤l›¤› diliyo-
rum.Bu düflüncelerle böyle-
sine onurlu bir görevi azim
ve fedakarl›kla yerine geti-
ren sevgili ö¤retmenlerimize
sevgi ve selamlar›m› sunu-
yorum dedi.

Gölcük Belediyesi Konservatuar›
Türk Halk Müzi¤i Uygulama Toplulu-
¤u Korosu fief ‹smet Ünsal yönetimin-
de ve Gölcük Belediyesi TSM Korosu
fief Fuat Gürlük yönetiminde çal›flma-
lar›n› baflar›yla sürdürüyor.

fief ‹smet Ünsal, Gölcük Belediye-
sinin sosyal yaflam›n devaml›l›¤›n›n
sa¤lan›lmas›nda etkili olan bu yöndeki
çal›flmalar›na THM Korosu olarak
destek ve katk› sa¤lamaya devam ede-
ce¤iz. ‹lçemizde yetenekli gençlerimi-
zin ve Müzi¤e gönül vermifl bireylerin
oldu¤unu biliyoruz.Bu güzel ortamda
bulunmak isteyen herkesi Koromuza

kat›lmaya davet ediyoruz dedi.Ayr›ca
Bizlere bu imkan› sa¤layan, destek ve-
ren Belediye Baflkan› Mehmet Elli-
befl’e teflekkür ediyoruz dedi.

fief Fuat Gürlük, Gölcük ‹lçe gene-
linde müzi¤e olan ilgi ve sevgiyi bili-
yoruz, bunun en güzel ifadesini Göl-
cük Belediye Baflkan› Mehmet Elli-
befl’in destekleriyle zaten verilen kon-
serlere gösterilen ilgi ve kat›l›mlarla
görmekteyiz. Gölcük Belediyesi bün-
yesinde oluflturulan TSM Koromuz
için ‹lçemizde sesine güvenen Bay-
Bayanlar› Koromuza kat›lmaya bekli-
yoruz dedi.

“Ö⁄RETMENLER‹M‹Z
BAfiIMIZIN TACI”

ULU ÖNDER ATATÜRK
TÖRENLE ANILDI

THM ve TSM Korolar›nda 
çal›flmalar devam ediyor
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Gölcük belediye spor basketbol k›fl okullar› yeni se-
zon aç›l›fl› 17 A¤ustos kapal› spor salonunda,Gölcük Be-
lediye Baflkan› Mehmet Ellibefl’in kat›l›mlar›yla gerçek-
lefltirildi.Yeni sezon aç›l›fl törenine,Gölcük Belediyesi
Baflkan yard›mc›s› ve Belediye spor Kulüp Baflkan› Ha-
san Özer,Gölcük Spor Kulüp Baflkan› ‹smail Gençde-
mir,‹lçe Gençlik Spor Müdürü Muhyettin Y›ld›r›m,Göl-
cük Belediye Spor yönetimi,Sporcu aileleri kat›ld›lar.

Sezon aç›l›fl› öncesinde bir konuflma yapan Gölcük
Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl,Gölcük Belediye Spor
Kulübü 11 Branflta aktif olarak faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. Basketbol branfl›nda Kocaeli yerel liginde Minikler,
Küçükler, Y›ld›zlar ve Gençler kategorilerinde 5 tak›mla
mücadele etmektedir. Tak›mlar›m›z çal›flmalar›n› Antre-
nörlerimiz  Okan GÜLER ve Murat TUNA nezaretinde
17 A¤ustos spor salonunda yapmaktad›r. Kulübümüzün
bünyesinde 51 lisansl› sporcu bulunmaktad›r.

Gelece¤imizin sporcular›n› yetifltirmek ve tak›mlar›-
m›z›n alt yap›s›n› oluflturacak olan Basketbol Okullar›m›z
çal›flmalar›n› 17 A¤ustos spor salonunda Antrenörlerimiz
Okan GÜLER ve Kurtulufl KADIO⁄LU nezaretinde sür-
dürmektedir. Haftan›n iki günü yap›lan çal›flmalar sporcu-
lar›m›z›n yafl gruplar›na göre 3 kategoride yap›lmaktad›r.
Basketbol Okullar›m›zda 85 Sporcumuz e¤itmenlerimiz
nezaretinde çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 

Spor okullar›m›zda amaç, Gelece¤imizin güvencesi
olan çocuklar›m›z›n topluma faydal› bireyler olarak yetifl-
tirilmesine katk›da bulunmak. Genç sporcular›m›z›n Be-
densel, Zihinsel, Psikolojik, Sosyal ve Kültürel Geliflim-
lerini sa¤lamak.Bir tak›m oyunu olarak Basketbolu ö¤ret-
mek, Genç sporcular›m›z›n paylaflmay›-yard›mlaflmay›
ö¤renmelerini ve üretken bir yap›ya sahip olmalar›n› sa¤-
lamak. Türk Basketboluna hizmet etmek bafll›ca hedefle-
rimiz aras›ndad›r. Emek veren katk› sa¤layan Teknik he-
yetimize,Kulüp yöneticilerimize ve çocuklar›n› kurslara
kat›lmaya teflvik eden ailelere gönülden teflekkür ediyo-
rum dedi.

Konuflma sonras›nda tak›mlar aras›nda gösteri maçlar›
ve ailelerin kat›l›mlar›yla gösteri at›fllar› yap›ld›.

Gölcük Belediye Spor Basketbol
K›fl Okullar› yeni sezonu açt›

Gölcük Belediyesinin ilçe genelinde Spor tesisi
projesi yap›m çal›flmalar› belirlenen program dahi-
linde planland›¤› flekliyle baflar›yla devam ediyor.
D.dere Cumhuriyet Mahallesinde Kuruçeflme cami
yan›ndaki yaklafl›k 4 dönümlük alan üzerinde yap›m
çal›flmalar›n›n son aflamaya geldi¤i spor tesisi, bölge
sakinlerini oldukça heyecanland›r›yor.

Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Genel Koor-
dinatör Nihat Abifl ve Baflkan Yard›mc›s› Kemal
Kahraman ile birlikte, D.dere Cumhuriyet Mahallesi
Kuruçeflme Cami yan›ndaki alanda yap›m› son afla-
maya gelen Spor tesisinde bir incelemede bulunarak
bilgi verdi.

Gölcük Belediyesi olarak ilçe genelinde yapt›¤›-
m›z araflt›rmalarda halk›m›z›n istek ve taleplerini de-
¤erlendirerek yaflam alanlar› içinde halk›m›z›n sos-
yal yönden ihtiyaç duydu¤u konulara çözüm üretme-
ye önem veriyoruz. Bu yönde bafllat›lan çal›flmalar
içinde  yap›m› son aflamaya gelen spor tesisi düzen-
lemesinde sentetik çim hal› saha çevresinde tel çit
çal›flmas› devam ederken ayr›ca halk›n burada dinle-
nece¤i oturma banklar›, günün belirli saatlerinde
spor yapaca¤› Fitness aletleri alan›, yürüyüfl yolu ve
çocuk oyun park alan› ile tesis çevresinde yeflil alan
düzenlemesi ile çok güzel bir alan haline gelecektir
dedi.

Gölcük Belediye Spor Kulübü
Ola¤an genel kurulunu gerçeklefltirdi.
Kongre sonunda mevcut Baflkan Ha-
san Özer güven tazeleyerek yeniden
Baflkanl›¤a
seçildi.Bafl-
kan Özer
kongre son-
ras›nda yeni
yönetimiyle
bir araya ge-
lerek görev
da¤›l›m›n›
yapt›.

Gölcük
Belediye
Spor Kulü-
bünün yeni
yönetimi flu isimlerden olufltu. Bafl-
kan Hasan Özer,2.Baflkan Salim Te-
kefl,Genel Sekreter Yüksel Karade-

mir,‹dari As Baflkan Nusret Bayra-
mo¤lu,Amatör fiube Sorumlusu Öner
Akdo¤an,Salon Sporlar› Sorumlusu
Oktay Keler ve Bas›n Sözcüsü Hasan

Yaman.
Gölcük Bele-

diye Spor Kulü-
bü Baflkan› Ha-
san Özer,Seçilen
yönetimin 3 y›l
süreyle görev
yapaca¤›n› belir-
terek,geçti¤imiz
y›llarda oldu¤u
gibi gelecek y›l-
larda da daha
güzel baflar›lar
elde etmeye ve

hizmetlerimize kald›¤›m›z yerden de-
vam etmeye kararl›y›z.Yeni yönetim
kurulumuz hay›rl› olsun dedi.

D.dere Cumhuriyet Mahallesi Kuruçeflme cami yan›nda

Spor tesisi düzenlemesi son aflamaya geldi
GÖLCÜK BELED‹YE
SPOR KULÜBÜNDE
GÖREV DA⁄ILIMI

GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
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Gölcük Vizyon 2023 Projesi Kapsam›nda Gölcük
Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl’in bir süredir üze-
rinde önemle durdu¤u ve bir dizi giriflimlerde bulun-
du¤u Gölcük’e Otomotiv Meslek Yüksek Okulu ka-
zand›rma çal›flmalar› son aflama ya geldi.Bu yönde
Vehbi Koç Vakf› Kültür ve Yaflam Merkezinde, Göl-
cük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Ford-Otosan,
Kocaeli Sanayi Odas›, TOSB ve Yan Sanayi Firmala-
r›n›n Baflkan ve Temsilcilerinin kat›l›m›yla arama
konferans› gerçeklefltirildi.

Toplant›ya,Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet EL-
L‹BEfi ,Mehmet OLGUN  (Bflk.Yrd.),Kemal KAH-
RAMAN (Bflk. Yrd.),Metin fiENTÜRK(Kent Konseyi
Bflk.), Nihat Abifl (Genel Koordinatör) Kocaeli Üni-
versitesi Prof.Dr. Arif DEM‹R (Rektör Yrd.), ProfDr.
Mustafa ÇANAKÇI (Tekn. Fak. Deka-
n›),Doç.Dr.Ahmet Necati ÖZSEZEN,Yrd.Doç.Dr.
Duygu FIRAT,Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENG‹Z
,Ford-Otosan Ali R›za AKSOY (Ford-Otosan),Nursel
ÖLMEZ ATEfi (Ford-Otosan ‹nsan Kay. ve Kurumsal
‹let. Direktörü),Sebahattin GÜC‹N(Ford-Otosan E¤i-
tim Ekip Lideri),Hayriye VURAL,Aflk›n SAVAfi, Ko-
caeli Sanayi Odas› M.fierif KANIK( Baflkan
Yrd.),TOSB Fuat GÜNEL (Bölge Müd.),Yunus Ç‹FT-
Ç‹,(TOSB-Çiftel),Alper KANCA(TOSB-Kanca
A.fi.),Yan Sanayi Firmalar›;Bülent DER‹NDERE(Ma-
jor SKT-Bursa),Ahmet D‹R‹MTEK‹N (BPLAS) kat›l-
d›lar..

Toplant›da,Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENG‹Z, Oto-
motiv Meslek Yüksek Okulu ile ilgili bir sunum yap-
t›.Burada otomotiv MYO kurulumunda hedef ve mev-
cut durumu yan› s›ra okulun ihtiyaç alanlar› ve karfl›-

layaca¤› bölümler hakk›nda bilgi verdi.ayr›ca bölüm-
lerin taslak programlar› hakk›nda aç›klamada bulundu.

Akabinde yap›lan konuflmalarda; Belediye Bafl-
kan’› Mehmet Ellibefl,Gölcük Vizyon 2023 projesi
kapsam›nda gerçeklefltirilecek Otomotiv Meslek Yük-
sek Okulunun bölge gelifliminde Üniversite,Sanayi ve
Belediye iflbirli¤inin en önemli sonuçlar›ndan biri ol-
du¤unu ifade ederek Gölcük’e Yüksek Ö¤retim ala-
n›nda böyle bir okul kazand›r›lacak olmas›n›n heye-
can ve mutlulu¤unu yaflad›¤›n› belirtti.Bu anlamda
Yüksekokulun yap›lmas› için katk› veren For Oto-
san,Kocaeli Üniversitesi ve di¤er tüm kat›l›mc›lara te-
flekkür etti¤ini belirtti.

Ford-Otosan ‹nsan Kaynaklar› ve Kurumsal ‹leti-
flim Direktörü Nursel Ölmez Atefl ,Ford-Otosan için
Kaliteli ‹nsan gücünün önemi ve ortak mesleki e¤iti-
min gereklili¤ine vurgu yapt›.Kocaeli Sanayi Odas›
Baflkan Yard›mc›s› M. fierif Kan›k, Kocaeli Bölgesi-
nin Ülke Genelindeki gücü, Bölgenin eleman yetifltir-
medeki önemi,  Potansiyel e¤itim ve istihdam kapasi-
tesinin art›r›lmas› yönünde kanaatlerini belirtti.Kocae-
li Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Arif De-
mir;Üniversite e¤itiminin sanayi ile flekillenmesinin
önemi ve ortak çal›flmalar›n art›r›lmas›n›n her iki tara-
f›n ortak hedefi oldu¤unu ifade etti.

Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Cengiz taraf›ndan ise Ford

Otosan ve Yan sanayi ile ortak haz›rlanan, Aç›lmas›
öngörülen bölümler ve bu bölümlerde aç›lacak prog-
ram taslaklar› görüfle sunulmufltur.

Ön görülen Bölümler ve Aç›lacak Programlar›;Ma-
kine ve Metal Teknolojileri Böl., Makine Resim ve
Konstrüksiyon Program›,Motorlu Araçlar ve Ulaflt›r-
ma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojileri
Program›, Oto Boya ve Karoseri Program›,

Pazarlama ve D›fl Ticaret Bölümü, Pazarlama
De¤erlendirme sunusu, Verilecek E¤itimin, Önce-

likli hedeflerinin; bölgesel ihtiyaçlar, uluslar Aras›
E¤itim Standartlar›n›n (ISCED- Seviye 5) sa¤lamas›,
Üniversitemizin içinde bulundu¤u “Bologna” ve “E¤i-
timde Yeniden Yap›lanma” süreçlerinin dikkate al›n-
mas› oldu¤u belirtildi. E¤itimin sonunda, mezunlar›-
m›z›n, ISCED ile belirlenmifl mesleki e¤itim alanla-
r›nda uluslar aras› yeterli¤e sahip olmas›n›n hedeflen-
di¤i belirtildi. Bu nedenle ISCED’in ülkemizde uygu-
lanmas›na yönelik olarak Çal›flma ve Sosyal Bakanl›¤›
bünyesindeki Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK)
tan›mlad›¤› meslek branfllar› ve e¤itim içeriklerinin
ders programlar›nda referans teflkil etti¤i belirtildi.
Bunlar›n yan›nda programlar›n haz›rlanmas›nda bölge
ihtiyaçlar›n›n ise en önemli faktör oldu¤u dolay›s›yla
bu çal›fltay›n önemi yinelendi.Toplant› sonunda, Tek-
noloji Fakültesi Dekan› say›n Prof.Dr. Mustafa Ça-
nakc› ve di¤er kat›l›mc›lar›n görüfl ve önerileri al›nd›.

Gölcük Vizyon 2023 Projesi kapsam›nda gerçek-
lefltirilecek Otomotiv Meslek Yüksek Okulu içerisinde
Derslikler, Amfi, Çeflitli Laboratuar, Atölyeler ile ‹dari
ve Sosyal alanlardan oluflacak olup, ‹hsaniye’de Bele-
diyenin temin etti¤i tafl›nmaz üzerinde infla edilecek.

GÖLCÜK’DE OTOMOT‹V MESLEK
YÜKSEK OKULU AÇILACAK

GÖLCÜK 
V‹ZYON 2023

PROJES‹ 
KAPSAMINDA

Kocaeli Büyükflehir Belediye-
si ve Gölcük Belediyesinin or-
taklafla düzenledi¤i Kültür - Sa-
nat etkinlikleri kapsam›nda orga-
nize edilen program Serdar Tun-
cer’in kat›l›m› ve okudu¤u bir
birinden güzel fliirleriyle Gölcük
Belediyesi Kaz›kl› Kervansaray
Kültür yap›s›nda Gölcük halk›yla
bir araya geldi.

fiiir dinletisine Gölcük Bele-
diyesi Baflkan Yard›mc›s› ‹bra-
him Tektafl, Belediye Meclis
Üyesi Harun Gencer, Siyasi par-
tilerin temsilcileri, Oda ve Der-
neklerin temsilcileri, Belediye
birim müdürleri ve vatandafllar
kat›ld›lar. Sohbetin sonunda Be-
lediye Baflkan Yard›mc›s› ‹bra-
him Tektafl, Serdar Tuncer’e bir
çiçek takdim ederken, Vatandafl-
lara da kat›l›mlar›ndan dolay› te-
flekkür etti.

Gölcükte Kültür Sanat Etkinlikleri
Serdar Tuncer fiiirleriyle mest etti
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