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Baflkan’dan
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MMUUTTLLUU YYIILLLLAARR……
K›ymetli Gölcüklüler, Her yeni bir y›l, yeni bir umut ve yeni

bir bafllang›çt›r. 2010 y›l›n› u¤urlarken 2011 y›l›n› da yeni
umutlarla karfl›laman›n heyecan› içindeyiz. Yeni bir y›la gir-
erken Birbirimizin, dertleriyle dertlenelim, birbirimizi daha çok
anlamaya, daha çok hissetmeye çal›flal›m, sevinçlerimizi de
kederlerimizi de varl›¤›m›z› da yoklu¤umuzu da hep birlikte
paylaflal›m. Bu dayan›flma ve yard›mlaflma duygular›, milli birlik
ve beraberli¤in ve toplumsal bar›fl›n da teminat›d›r.

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

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi Or-
tak Proje kapsam›nda gerçeklefltirilen tretuvar ve yaya yolu
düzenleme çal›flmalar› ile caddeler estetik bir görünüme ka-
vuflturuluyor. Gölcük ilçe merkezindeki 19 May›s Caddesi
baflta olmak üzere De¤irmendere Cumhuriyet Caddesi, Leyla
Atakan Caddelerinde Tretuvar ve yaya yolu düzenlenerek es-
tetik bir görünüme kavuflturuldu.Ayr›ca bu caddelerde ayd›n-
latma çal›flmalar› da yap›larak geceleri ›fl›l ›fl›l bir görünüm
kazand›r›lm›fl oldu.

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Belediye olarak
‹lçemizin Kent esteti¤ine büyük önem veriyoruz. Bu yönde
yapt›¤›m›z haz›rl›k ve çal›flmalar h›zl› bir flekilde sonuçlanm›fl-
t›r. Gölcük´ümüze hay›rl› olsun dedi.

GÖLCÜK ‹LÇE GENEL‹NDEK‹ CADDELERE
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Cumhuriyet Caddesi
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De¤irmendere
sahili yenileniyor

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, De¤irmendere de Yüzba-
fl›lar 8.sokak ile Vapur iskelesi aras›ndaki yaklafl›k toplam 1,5 Km
uzunlu¤undaki mesafede yap›m›na bafllan›lan Sahil düzenleme çal›flma-
lar›n› yerinde inceledi.

Baflkan Ellibefl bafllat›lan çal›flmalar hakk›nda bir aç›klama yaparak,
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesinin ortak projesi
dahilinde yer alan De¤irmendere Sahili Peyzaj Düzenleme projesi kap-
sam›ndaki çal›flmalar Yüzbafl›lar sahilinde bafllam›fl bulunuyor. Akova
Altyap› Mühendislik ve ‹nflaat Limited fiirketi taraf›ndan yap›m› ger-
çeklefltirilecek projenin 1.083.933.33 Tl. ihale bedelli olup 365 gün
içersinde bitirilecek dedi. DDeevvaamm›› ssaayyffaa 55’’ttee

ESTETiK GÖRÜNÜM
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Gölcük Belediyesi Kurum içi e¤itim çal›fl-
malar› kapsam›nda,Belediye Personeline yönelik
Tak›m Çal›flmas› E¤itimi gerçeklefltirildi.Gölcük
Belediyesi Meclis Salonunda yap›lan program-
da,Konuflmac› olarak ARS ‹nsan Kaynaklar›nda
görevli E¤itim Uzman› Bülent Öz ,Tak›m Çal›fl-
mas› E¤itimi hakk›nda personele bilgi verdi.E¤i-
time Belediye Birim Müdürleri ve personel ka-
t›ld›.

Uzman E¤itmen Bülent Öz yapt›¤› konufl-
mada, Tak›m nedir; Ortak menfaatler, de¤erler
çerçevesinde,belirlenmifl süreler için bir amac›n
yerine getirilmesi ve ya bir hedefin gerçekleflti-
rilmesi için bir araya gelmifl ya da getirilmifl in-
san grubudur. Tak›m Çal›flmas› nedir; Kurum
içerisinde kifliler aras›nda ba¤›ms›zl›¤› ve iletifli-
mi gelifltirip, güven ortam›n›n oluflmas›na zemin
haz›rlayan ve bu ortam›n kal›c› olmas›n› sa¤la-
yan bir çal›flma sistemidir.TKY anlay›fl›n›n ba-
flar›ya ulaflmas› için en önemli araçt›r.

Bir baflka tan›m ise; Yap›lacak iflin niteli¤ine
göre, ifl için gerekli ifllem ve eylemlerin eflgü-
dümlenerek, birden çok çal›flan›n bir araya geti-
rilip güçlerini birlefltirmesi ve elbirli¤i ile (siner-
ji yaratarak) ifli yapmalar›n›n sa¤lanmas›d›r.

Tak›m Çal›flmas›n›n Gerekçesi;1-Öncelikleri
belirlemek için beraber çal›flarak iflin sonuçlar›n›
iyilefltirmek, problemleri çözmek, kararlar al-
mak.2-Grup üyeleri aras›ndaki kiflisel iliflkileri
düzelterek, üyeleri gereksiz yak›n gözetimden
kurtarmak, yaflamlar›n› zenginlefltirerek, yapt›klar›
iflin efendisi olmalar›na izin vermek, iflleri bafla-
r›yla yapmaktan elde edilen yararlara kat›lmalar›-
n› sa¤layarak çal›flma yaflam›n›n niteli¤ini iyilefl-
tirmek.

‹flini çok iyi bilen profesyonel çal›flanlara sa-
hip olmak istiyorsak da ekip çal›flmas› yapmal›-
y›z. Çünkü yap›lan araflt›rmalar, ö¤renmenin ;%
10 okumak,% 20 duymak,% 30 Okur ya da din-
lerken seyretmek,% 50 Bir iflin yap›lmas›n› izle-
mek,% 90 ‹flin kendisini yapmak ile olufltu¤unu

tespit etmifllerdir.
Tak›m bir dakikada kurulabilir. Ancak yük-

sek performansl› bir tak›ma sahip olmak zaman
gerektirecektir. Bir çal›flma tak›m› oluflturulur-
ken her fleyden önce tak›m›n hangi üyeler-
den(çal›flanlardan) oluflaca¤›na karar vermek
gerekir. Bunun içinde öncelikle çal›flan› ve
onun davran›fllar›n›, yeterliklerini analiz etmek
gerekir. Acaba bizler nas›l davran›r›z ve davra-
n›fllar›m›za neler etki eder.

Kimdir çal›flan; Bir kurum amaçlar›n› ger-
çeklefltirmek için ifl görene (çal›flana) ihtiyaç
duyar.Kurumun varl›¤›n› sürdürebilmesi üreti-
me devam edebilmesi için çal›flana ihtiyac› var-
d›r.Kurumlar bu ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
yapt›klar› ifle uygun personeli seçerek karfl›lar-
lar. Çal›flan›n davran›fl› kurumsal çevresi ile et-
kilefliminin bir ürünüdür. Kurum, toplumsal
aç›k bir sistem oldu¤u için iç ve d›fl çevresi ile
bir bütündür.Ancak Kuruma d›fl çevrenin etkisi-
nin ne düzeyde oldu¤unu belirlemek imkans›z-
d›r.

Çal›flan›n di¤er çal›flanlar›n kendisine etki
etti¤i Toplumsal çevresinde; yapt›r›m gücünü
gelenekten, görenekten, toplumsal bask›dan
kaynaklanan ve örgütteki di¤er çal›flanlar tara-
f›ndan benimsenen yap›d›r. Örgütün ifllevsel
çevresiyle etkileflerek örgütsel davran›fl› olufltu-
ran çal›flan›n kendisidir Bu etkileflimde kendi

kiflili¤inin büyük rolü vard›r.
Tak›mlarda etkili çal›flma yapabilmek için

üyelerin karakteristik davran›fl özelliklerini de
bilmek gerekir. ‹nsanlar›n gösterdikleri baz› dav-
ran›fllar;Önerici-karfl› önerici-destekleyici-hay›r-
c›savunucu-ak›nc›-engelleyici-yergici-özetçiarafl-
t›r›c›-k›r›c›-tuzakç›-yak›nmac›-erkçi bilgiç-hay-
ran toplay›c›-ö¤renci vb.

Konuflmas›n›n sonunda Gölcük Belediyesi
‹nsan Kaynaklar› Müdürü Yüksel Karade-
mir,E¤itim Uzman› Bülent Öz vermifl oldu¤u bil-
gilerden dolay› teflekkür etti. 

Kurum içi e¤itim çal›flmalar› kapsam›nda
personele tak›m çal›flmas› e¤itimi verildi

Gölcük Akademi 
Yüzme Spor Kulubü 
yeni yönetimi Baflkan
Ellibefl’i ziyaret etti

Gölcük Akademi Yüzme Spor
Kulübü geçti¤imiz günlerde ola-
¤an genel kurulunu yaparak yeni
dönem Baflkan ev ekibini belirledi.
Üyelerin tamam›n›n oylar›n› ala-
rak yeni dönem Baflkanl›¤›na seçi-
len Ülgen Çoban ve ekibi ilçede
bir dizi seri ziyaretlerde bulunma-
ya bafllad›.

Gölcük Akademi Yüzme Spor
Kulübü Baflkan› Ülgen Ço-
ban,2.Baflkan Ali Küçük, Sekreter
Hülya Çimflir, Yönetim Kurulu
Üyeleri Özcan Gencer, Günay Tu-
naboylu, Muhasip-Antrenör Yelda
Ak›nc›, Veznedar Beyza Büyükay-
d›n, Gölcük Belediye Baflkan›
Mehmet Ellibefl’i makam›nda zi-
yaret etti.

Yap›lan ziyaretten oldukça
memnun kalan Belediye Baflkan›

Mehmet Ellibefl, Gölcük Akademi
Yüzme Spor Kulübü Baflkan› Ül-
gen Çoban ve ekibine baflar›lar te-
mennisinde bulundu. Ziyarette bir
süre sohbet edildikten sonra Yeni
dönem Baflkan› Ülgen Çoban ku-
lüp çal›flmalar›ndan k›saca bahse-
derek Gölcük Belediyesi ile bafl-
latt›¤›m›z ifl birli¤i çal›flmalar›m›z›
yeni dönemde de sürdürmek isti-
yoruz destek ve katk›lar›n›zdan
dolay› teflekkür ediyoruz dedi.

Baflkan Ellibefl, Gölcük Beledi-
yesi olarak ‹lçe genelinde Sosyal
Belediyecilik anlay›fl›m›z› her
alanda halk›m›za sunmaktay›z.
Sporda bu hizmetlerimizden birisi-
dir. Gölcük Belediyesi olarak Göl-
cük Akademi Yüzme Spor Kulübü
ile iflbirli¤i yaparak faaliyetlere,
etkinliklere devam edece¤iz dedi.

Gölcük Belediyesi Kad›nlar Mec-
lisi Aral›k ay› toplant›s›, Belediye
Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Ol-
gun’un Baflkanl›¤›nda Gölcük Bele-
diyesi Kültür ve Sanat Merkezi top-
lant› salonunda gerçeklefltirildi. Top-
lant›ya Kad›nlar Meclisi Baflkan›
Nurten Turnal› ve Kad›nlar Meclisi
Üyeleri kat›ld›lar. Aral›k ay› toplant›-
s› Kad›nlar Meclisi Baflkan› Nurten
Turnal›n›n aç›l›fl konuflmas›yla baflla-
d›. Turnal›, Gölcük ‹lçe genelinde
Kad›nlar Meclisi Üye say›s›n›n art›-
r›lmas› konusunda yap›lan çal›flmala-
r›n devam etti¤ini, Kad›nlara yönelik
beceri ve el sanatlar› kurslar›n›n yeni
dönemde de devam edece¤ini belir-
terek ilçe genelindeki tüm bayanlar›-
m›z› kurslar›m›za bekliyoruz dedi.

Akabinde Gölcük Belediye Bafl-
kan Yard›mc›s› Mehmet Olgun bir

konuflma yaparak Gölcük ‹lçe gene-
linde yap›lan Belediye hizmetleri ve
devam eden projeler konusunda Ka-
d›nlar Meclisi Üyelerini bilgilendir-
di.Olgun,öncelikle Kad›nlar meclisi
üyelerinin bölgeleriyle alakal› konu-
larda Belediyeyi bizzat arayarak so-
runlar›,s›k›nt›lar› ve talepleri bildir-
melerinden dolay› teflekkür etti.

Kad›nlar Meclisi üyelerinin özel-
likle çevre ve do¤ay› kirleten, zarar
veren iyi niyetli olmayan kifli veya
kiflileri ilgili birim müdürlüklerini
arayarak mutlaka bildirmelerini iste-
di.Gölcük Belediyesi olarak ‹lçenin
dört bir köflesine en güzel flekilde
hizmet götürülerek ‹lçenin daha çok
yaflanabilir bir kent olmas› için çal›-
fl›yoruz. Bu çal›flmalar›m›za çevre ve
do¤a dostu kiflilerin artarak eklenme-
si bizleri mutlu ediyor dedi.

Kad›nlar Meclisi Aral›k Ay› 
toplant›s› Kültür ve Sanat 
Merkezi Salonunda yap›ld›

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Köy
Muhtarlar› ile Baflkanl›k toplant› salonunda bir araya
gelerek, Aral›k ay› toplant›s›n› gerçeklefltirdi.2010 y›l›-
n›n son toplant›s›nda Muhtarlar Derne¤i Baflkan› Bilge
Saral ve Köy Muhtarlar› haz›r bulundular.

Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, toplant› önce-
sinde bir konuflma yaparak,2010 y›l›n›n bu son toplan-
t›s›nda toplant›ya kat›lan herkese teflekkür etti. Baflkan
Ellibefl, 2010 y›l› içerisinde Köylerimizde ihtiyaçlar
do¤rultusunda çal›flmalar yap›ld›¤›n›, bu durumun ge-
lecek y›lda da devam edece¤ini belirtti.

Toplant›da her Köy Muhtar› bölgeleriyle alakal›
konularda aciliyet gereken konular› Baflkan Ellibefl´e
aktar›p destek istediler. Ayr›ca Köylere hizmet götürül-
mesi konusundaki hassasiyetinden ve desteklerinden
dolay› teflekkür ettiler.

Bembirsen Kocaeli fiube Bafl-
kanl›¤›na yeniden seçilen Sadican
Aygen, fiube Yönetim Kurulu Üye-
leri ve Gölcük Belediyesi ‹flyeri
temsilcileri ile birlikte Belediye
Baflkan› Mehmet Ellibefl´i maka-
m›nda ziyaret etti. Aygen ziyaretin-
de yeni yönetim kurulu üyelerini
tan›t›p, fiube Çal›flmalar› hakk›nda
bilgilendirmede bulundu.Gölcük
Belediye Baflkan’› Mehmet Elli-

befl, Bembirsen fiube Baflkanl›¤›na
yeniden seçilen Yönetimine çal›fl-
malar›nda baflar›lar diledi.

Yap›lan ziyarette Bembirsen
Kocaeli fiube Baflkan› Sadican Ay-
gen baflta olmak üzere fiube Sekre-
teri Fevzi Karatafl, fiube Mali ‹fller
‹dari Sekreteri Faruk Zihni, Bem-
birsen Sendikas› Gölcük Belediye-
si ‹flyeri Temsilcileri Lale ‹nce,
Sevgi Ertu¤ haz›r bulundular.

Bembirsen Kocaeli 
Baflkan Ellibefl’i ziyaret ettiGölcük’ün 4.Noteri olarak görevine bafllayan

Aydan Da¤lar, ‹lçede bir dizi seri ziyaretlerde bulu-
nuyor. Da¤lar ilk olarak Gölcük Belediye Baflkan›
Mehmet Ellibefl’i makam›nda ziyaret etti. Yap›lan
ziyaretten dolay› Aydan Da¤lar’a teflekkür eden
Baflkan Ellibefl yeni görevinde baflar›lar temennisin-
de bulundu. Ziyarette Baflkan Ellibefl,4.Noter Aydan
Da¤lar’a Gölcük ile ilgili çeflitli konularda bilgiler
verdi.

Aydan Da¤lar, Kocaeli’de 18 y›l boyunca, rah-
metli Ömer Türkçakal ile birlikte ortak avukatl›k
yapm›fl, daha sonra noter olarak Burdur Alt›nyayla
ve Ayd›n Yenipazar’a atanm›flt›. 4. Noterlik Yeni
Mahalle Atatürk Bulvar› No: 118 Kat: 1 adresinde
hizmet vermeye bafllad›.

Gölcük 4. Noteri
Aydan Da¤lar’dan

seri ziyaretler

Köy muhtarlar›yla 2010 y›l›n›n son toplant›s› yap›ld›

Gölcük ‹hsaniye Anadolu Lisesi Müdürü Ba-
hattin fiat›r, Müdür Baflyard›mc›s› Melek fierit,
Ö¤retmenler, Aile Birli¤i Baflkan› Azize Dilek
Özgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gölcük Be-
lediye Baflkan› Mehmet Ellibefl´i makam›nda zi-
yaret ettiler. Okul Müdürü Bahattin fiat›r, Okul
Bahçesinin asfaltlanmas› konusunda vermifl ol-
du¤u destek ve katk›lardan dolay› Baflkan Elli-

befl´e teflekkür etti.
Yap›lan ziyaretten çok mutlu olan Baflkan El-

libefl, Okul Müdürü Bahattin fiat›r ve Gölcük ‹h-
saniye Anadolu Lisesi Aile Birli¤i Baflkan› Azi-
ze Dilek Özgene ve Okul heyetine teflekkür etti.

Baflkan Ellibefl, Gölcük Belediyesi olarak
‹lçe geneline yay›larak her noktaya hizmet et-
meye ve hizmet götürmeye gayret ettiklerini

belirtti. Belediyemizin imkanlar› ölçüsünde ‹l-
çedeki Kurum, Kurulufl ve Tüm Sivil toplum
örgütleriyle uyumlu çal›flmalar, ortak projeler
ve faaliyetler yaparak hizmetlerin sa¤l›kl›ca ha-
yata geçirilmesine özen gösteriyoruz. Okullar›-
m›z bu noktada ilk s›rada yer al›yor ve bu yön-
de destek ve katk› sa¤lamaya aynen devam
edece¤iz dedi.

‹hsaniye Anadolu Lisesi’nden 
Baflkan Ellibefl’e teflekkür ziyareti
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MMeehhmmeett EELLLL‹‹BBEEfifi
GÖLCÜK BELED‹YE BAfiKANI

MMUUTTLLUU YYIILLLLAARR……

K›ymetli Gölcüklüler, Her yeni

bir y›l, yeni bir umut ve yeni bir

bafllang›çt›r. 2010 y›l›n› u¤urlarken

2011 y›l›n› da yeni umutlarla

karfl›laman›n heyecan› içindeyiz.

Yeni bir y›la girerken Birbirimizin,

dertleriyle dertlenelim, birbirimizi

daha çok anlamaya, daha çok his-

setmeye çal›flal›m, sevinçlerimizi de

kederlerimizi de varl›¤›m›z› da

yoklu¤umuzu da hep birlikte

paylaflal›m. Bu dayan›flma ve

yard›mlaflma duygular›, milli birlik

ve beraberli¤in ve toplumsal bar›fl›n

da teminat›d›r.

Her yeni y›l ,yeni umutlar›n,yeni

beklentilerin y›l› olarak öne

ç›kar.‹flte Gölcük Belediyesi olarak

bizde Gölcük Halk›m›z›n yeni

umutlar›na,yeni beklentilerine

cevap vermek için yeni

çal›flmalar,yeni projeler üretmek

için yo¤un bir flekilde

çal›fl›yoruz.Amac›m›z Gölcük’ü

daha çok yaflanabilir bir kent

haline getirmek,sa¤l›kl› bir kent

oluflturmakt›r.

Biz büyük bir Aileyiz, yaklafl›k

150 bin nüfusa ulaflan bir kent

olma özelli¤imiz ile adeta marka

bir kent, marka bir Belediye olarak

dikkat çekmekteyiz. Gölcük ilçe

genelinde bafllat›lan bir dizi

çal›flmalar ile Cadde ve

sokaklar›m›z› kent esteti¤ine yak›fl›r

bir özelli¤e kavuflturuyoruz.

Bu duygu ve düflüncelerle 2011

Y›l›n›n hay›rlara vesile olmas›n›

diliyor,Sa¤l›k,Mutluluk ve Huzur

dolu günler 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

Yalg›n SES‹GÜZEL
Süleyman ÇEL‹K

Fethi ÇEV‹K
Hamit ATEfi

GGrraaffiikk TTaassaarr››mm
Hilal KÜÇÜKPARLAK

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 ve
Gölcük ‹lçe Emniyet Müdürü Hakan Baflkal, Yunus
Emre Mahallesindeki Kal›c› ‹fl merkezin’ de Gül Ab-
lan›n yeri Kafe’de bir toplant› yaparak buradaki es-
naf ve vatandafllarla istiflarede bulundular.

Bu bölgede yaflanan baz› özel konular üzerinde
bir de¤erlendirmede bulunan Belediye Baflkan› Elli-
befl ve Gölcük ‹lçe Emniyet Müdürü Baflkal, tüm
ekiplerimiz ile birlikte Gölcük Halk›n›n Emniyet ve
Huzuru için adeta 24 saat görev yap›yoruz dedi.

Bir süre önce Kal›c› ifl merkezinde ç›kan yang›n
nedeniyle zor dakikalar yaflayan esnaflara geçmifl ol-
sun dileklerini bir kez daha yineleyen Belediye Bafl-
kan› Mehmet Ellibefl ve ‹lçe Emniyet Müdürü Ha-
kan Baflkal sizlerin her zaman yan›n›zday›z. Bölge-
nizde sizleri rahats›z eden, tedirginlik oluflturan tüm

konularda bizlerle mutlaka irtibata geçinki gereken
müdahaleyi an›nda yerine getirelim dediler.

Toplant›da Gölcük Belediye Baflkan Yard›mc›s›
Kemal Kahraman,Yunus Emre Mahalle Muhtar› Ali
Güldal, Topçular Mahalle Muhtar› Rabia fientürk,
Asayifl Büro Amiri Cenk Bozda¤, De¤irmendere Po-
lis Merkezi Amiri Ali Durak,‹fl merkezindeki Esnaf-
lar ve Kal›c› konut bölgesinde oturan baz› vatandafl-
lar haz›r bulundular.

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, ç›kan
yang›n sonunda ‹fl merkezi zemin katta oluflan is ne-
deniyle ifl yerlerinin duvarlar›n›n tahrip olmas› dola-
y›s›yla burada yap›lacak boya çal›flmas›na boya te-
darik edece¤ini belirtmesi,esnaflar taraf›ndan mem-
nuniyetle karfl›land›.

BAfiKAN ELL‹BEfi ve ‹LÇE EMN‹YET MÜDÜRÜ BAfiKAL YUNUS EMRE MAHALLES‹NDE VATANDAfiLARLA TOPLANTI YAPTI

24 saat halk›m›z›n hizmetindeyiz

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl,
Genel Koordinatör Nihat Abifl ve Baflkan
Yard›mc›s› Kemal Kahraman ile birlikte ‹h-
saniye Denizevler Mahallesi Ali Uçar Cad-
desi üzerinde Yap›m› devam eden  Ford Oto-
san Kültür Merkezi önünde yol geniflletme
çal›flmalar›n› yerinde inceleyip bilgi al›flveri-
flinde bulundu.
Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤üne
ba¤l› ekipler taraf›ndan yo¤un bir flekilde
devam eden yol geniflletme çal›flmalar›n› ye-
rinde görüp inceleme yapan Baflkan Elli-
befl,konu hakk›nda bir aç›klama yaparak gi-
derek büyüyen ‹lçemizin her alan›na ihtiyaç
duyulan ve önem tafl›yan konulara çözüm
üretmek bizim iflimiz ve görevimiz.Bir süre-
dir konu üzerinde detayl› olarak çal›flan eki-
bimiz ‹hsaniye Denizevler Mahallesi Ali
Uçar Caddesinin fluan ki durumunun yeter-

sizli¤ini belirleyerek böylesine
genifl çapl› bir proje gelifltirdi-
ler.Derhal hayata geçirilmesi ge-
rekti¤i yönünde alm›fl oldu¤umuz
karar do¤rultusunda Ali Uçar
Caddesinde yol geniflletme çal›fl-
malar›n› bafllatm›fl bulunuyo-
ruz.Tamamland›¤›nda Ali Uçar
Caddesi üzerinde yaflanan trafik
ak›fl› da rahatlam›fl olacak dedi.
Bu bölge de yap›m› devam eden
Ford Otosan Kültür Merkezinin
de ayn› paralelde h›zla infla edil-
mesi göz önüne al›narak çok
önemli bir konuyu daha hayata
geçirece¤imiz için Bölge sakinleri
de bizlerde çok mutluyuz. Çal›fl-
malar›m›z Gölcük’ümüze hay›rl›
olsun dedi.

GÖLCÜK BELED‹YE BAfiKANI
MEHMET ELL‹BEfi

“‹nsan hayat›
bizim için son

derece önemlidir”
Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, D-

100 karayolu Hisareyn Karaköprü Mahallesi üzerin-
de yap›lan üst geçit çal›flmalar›n› yerinde inceledi.
Baflkan Ellibefl,Gölcük Belediyesi ve Karayollar›
Bölge Müdürlü¤ü ortak projeler kapsam›nda D-100
karayolu üzerinde De¤irmendere Migros önü ve
Hisareyn Karaköprü Mahallesi mevkiinde yap›m›na
bafllan›lan üst geçit inflaatlar›n›n k›sa sürede tamam-
lanarak hizmete aç›laca¤›n› belirtti.

Baflkan Ellibefl, D-100 karayolunun her geçen
y›l yo¤unluk bak›m›ndan büyük art›fl kaydetti¤ini bu
yönde de yayalar›n zaman zaman kontrolsüz olarak
yoldan geçti¤ini ve bu nedenle ölümlü birçok kaza-
n›n meydana geldi¤ini hat›rlatt›.

Baflkan Ellibefl,‹nsan hayat› bizim için son dere-
ce önemlidir.Bu anlay›flla Gölcük Belediyesi ve Ka-
rayollar› Bölge Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile ortak projeler
kapsam›nda üst geçitleri yap›yoruz.Üst geçitler ta-
mamland›¤› zaman D-100 karayolunda karfl›dan
karfl›ya geçifl noktalar› kapat›lacak. Yani yayalar üst
geçitleri kullanacaklar. Böylece istenmeyen kazalar
ve ölümler olmayacak diye konufltu.

Yap›lan çal›flmalar› yerinde inceleyen Baflkan El-
libefl,yetkililerden bilgi ald› ve belirlenen sürede bi-
tirilmesine özen gösterilmesini istedi.Baflkan Elli-
befl’e incelemelerde Baflkan Yard›mc›s› Kemal Kah-
raman efllik etti.

‹HSAN‹YE DEN‹ZEVLER MAHALLES‹ AL‹ UÇAR CADDES‹NDE

Yol geniflletme çal›flmas› sürüyor

Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri
Müdürlü¤üne ba¤l› ekipler ,‹hsaniye
Ford sapa¤›nda bir süredir devam
eden düzenleme çal›flmalar› sonun-
da bu bölgede son olarak Tretuvar
ve bordür çal›flmalar›n› bafllatt›.Ay-
r›ca Ford sapa¤›nda yeni ayd›nlatma
çal›flmalar›n›n yap›lmas› içinde
Elektrik hatt› çekildi.

Tretuvar ve Bordür çal›flmalar›-
n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan bu
bölgede ayd›nlatma direkleri monte
edilerek bu önemli mevki’ nin her
yönüyle estetik bir görünüm kazan-
mas› sa¤lan›lm›fl olacak.Ekipler
hummal› bir flekilde tretuvar ve bor-
dür düzenleme çal›flmalar›na devam
ederken bölge sakinleri ve araç sa-
hipleri yap›lan çal›flmalardan olduk-
ça memnun.

‹HSAN‹YE FORD SAPA⁄INDA BORDÜR VE
TRETUVAR YAPIM ÇALIfiMASI TAMAMLANDI
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Türkiye'de at›k pillerin toplanmas› ve de¤erlendirilmesi konusunda faaliyet
göstermek üzere Tafl›nabilir Pil Üreticileri Ve ‹thalatç›lar› Derne¤i ‹ktisadi ‹fllet-
mesi (TAP) kurulmufltur.Bu dernek 31 A¤ustos 2004 tarihinde yay›mlanan ve
01.01.2005 tarihinde yürürlü¤e giren At›k Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yö-
netmeli¤i dahilinde toplama çal›flmalar›na devam etmektedir.

Pillerin çevreye verdi¤i zarar› dikkate alan Gölcük Belediyesi, Kocaeli Bü-
yükflehir Belediyesi ve Exitcom Recy-
cling At›k Tafl›ma Depolama Elektronik
San. Tic. Ltd. fiti. taraf›ndan çal›flmalar
Temmuz 2005 tarihinden itibaren koor-
dineli olarak sürdürülmekte.

Çevreye ve dolay›s› ile insanlara za-
rar veren pillerin toplanmas› konusunda
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ile koor-
dineli olarak Gölcük Belediyesi Temiz-
lik ‹flleri Müdürlü¤ü ekipleri ilçe gene-
linde yapm›fl oldu¤u tespitler sonucunda
belirlenen alanlara at›k pil toplama bi-
donlar› da¤›t›larak, vatandafllar›m›z›n
çevreye ve insan sa¤l›¤›na daha duyarl›
olmalar›n› sa¤lamaya devam ediyor.

Bu çal›flma içinde Gölcük Belediyesi
Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü görevlileri,il-
çemizde bulunan Muhtarl›klar›m›za,mer-
kezde belirlenen Marketlere,Büfele-
re,fiarküteri ve Kuruyemiflçilere, Ecza-
nelere, K›rtasiyecilere,Okullara,Foto¤-
rafç›lara,Benzinlik,Saatçi,Cep Telefonu
sat›fl ve teknik destek sa¤layan ticaretha-
neler, Elektrik ve elektronik sat›fl ve tek-
nik destek sa¤layan ticarethaneler ,Bilgi-
sayar sat›fl ve teknik destek sa¤layan ti-
carethanelere at›k pil toplama bidonlar›-
n›n teslim edildi¤i belirtildi.               

Yetkililerin yapt›¤› aç›klamaya göre;
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüfltürerek bünyesinde depolayan cihaz-
lara P‹L denir. Bu dönüflüm tek yönlü ise pil primer yap›da yani tek kullan›ml›k
veya halk aras›nda kullan›lan tabirle flarjs›z bir sistemdir(Ör:kalem piller). Dö-
nüflüm her iki yönde olabiliyorsa, yani elektrik enerjisi tekrar kimyasal enerjiye
çevrilebiliyorsa ve bu suretle uzun sürelerle enerji kullan›m› sa¤lanabiliyorsa pil
sekonder yap›da veya di¤er bir tabirle flarj edilebilir özelliklere sahip bir sistem-
dir(Ör:bataryalar,cep telefonu bataryalar›).

Ço¤unlukla ayn› kimyasal yap›ya, ölçülere ve elektrik kapasitelerine sahip

piller, tek tek bir araya getirilerek pil gruplar› oluflturulabilir ve    bunlara  batar-
ya blo¤u veya k›saca adland›r›ld›¤› gibi batarya denilebilir. Radyo, el feneri,
oyuncak, cep telefonu, vb gibi cihazlarda piller tek tek  kullan›l›rken, matkap,
tornavida, gibi kablosuz güç aletleri kameralar, telsiz telefonlar, acil ayd›nlatma
sistemleri vb s›ras›nda batarya kullanmaktad›r.         

Fark›nda olmadan çevreye att›¤›m›z birçok at›kta zehir bulunuyor.Çevreye en
büyük zarar› veren at›klardan biri de
pillerdir.Günlük hayat›m›zda ,evler-
de,iflyerlerinde,ulafl›mda ve sanayide
önemli miktarda pil kullan›lmakta-
d›r.Piller,elektronik cihazlarda,saat-
lerde,kameralarda,hesap makinelerin-
de,iflitme aletlerinde,kablosuz tele-
fonlarda,oyuncaklarda v.b. yerlerde
genifl bir kullan›m alan› bulmakta.

Ancak bu pillerin bilinçsiz kulla-
n›lmas› ve bunun sonucunda at›klar›-
n›n yok edilememesi çevreye zarar
veriyor.Pil at›klar› içerisinde bulun-
durduklar› civa,nikel,kadmiyum,çin-
ko gibi zararl› maddelerden dolay›
topra¤› kirletiyor ve bu yolla insan
sa¤l›¤›na  zarar veriyor.

fiarj edilebilen türdeki nikel-kad-
miyum  Ni-Cd (Nikel-Kadmiyum Pil-
ler) pilleri zehirli ve insan sa¤l›¤›n›
etkileyebilen kadmiyum maddesini
bar›nd›r›rlar.Ayn› zamanda pillerin
içinde bulunan civa,insan sa¤l›¤›na
en çok zarar veren maddelerden biri-
dir.,Pillerin içindeki tüm maddelerin
zarar› kimi zaman öldürücü boyuta
ulaflabiliyor.Bu maddeler topra¤a ka-
r›flarak bitkilere,buradan bitkiler vas›-
tas› ile   beslenen hayvanlara,en son

olarak ta hayvansal besinler arac›l›¤› ile insanlara geçifl durumunda olup insan
sa¤l›¤›na çok büyük zararlar verebiliyor.

Bu durum sa¤l›¤›m›zda geri dönüflümü olmayan  izler b›rakabiliyor. Ayr›ca
pillerden ç›kan zararl› maddeler,çocuklar›n duygusal zekalar›n›n gerilemesine ya
da sinir sistemlerinin zay›flamas›na da neden oluyor.Bir küçük kalem pilin,
4metrekare topra¤› ifllenemez,üretim yap›lamaz ve 800.000 litre(800 metreküp)
suyu içilemez, kullan›lamaz hale getirdi¤i bilinmektedir. Buda tehlike boyutunun
ne kadar büyük oldu¤unu gözler önüne sermektedir.

GGÖÖLLCCÜÜKK BBEELLEEDD‹‹YYEESS‹‹,, KKOOCCAAEELL‹‹ BBÜÜYYÜÜKKfifiEEHH‹‹RR BBEELLEEDD‹‹YYEESS‹‹ vvee EEXX‹‹TTCCOOMM

Örnek iflbirli¤i soruna
ÇÖZÜM ÜRET‹YOR

Baflkan Ellibefl Atatürk 
Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Atatürk Anadolu Lisesini
ziyaret edip Okul Müdürü Nurettin Aksu ve Ö¤retmenler ile bir süre soh-
bet edip Okul ile alakal› konularda istiflarede bulundu. Okul Müdürü Nu-
rettin Aksu, Baflkan Ellibefl’in yapm›fl oldu¤u ziyaretten dolay› teflekkür
etti.

Baflkan Ellibefl, ziyarette Ö¤retmenler ile yapt›¤› sohbette Okul için
gerekli Basketbol sahas› konusunda bir araflt›rma yapacaklar› yerin duru-
mu hakk›nda de¤erlendirme yapt›ktan sonra programa alarak bu konuya
çözüm üreteceklerini belirtti.

Gölcük Belediyesinin imkanlar› ölçüsünde ‹lçe genelindeki tüm E¤itim
kurumlar›na destek ve katk› sa¤lamaya özen gösterdiklerini belirten Bafl-
kan Ellibefl bu hizmetleri de imkanlar elverdi¤i ölçüde yapmaya çal›fl›yo-
ruz.E¤itime destek ve katk›lar›m›z yeni y›lda da devam edecek dedi.

Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤üne ba¤l›
ekipler, Gölcük De¤irmendere Delilo¤lu Caddesinde
gerekli haz›rl›k çal›flmalar›n› tamamlad›ktan sonra
Yaya yolu ve tretuvar düzenleme çal›flmalar›n› bafl-
latt›.Gölcük Belediyesi Fen iflleri müdürlü¤üne ba¤l›
ekiplerin gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar haz›rlanan çal›fl-
ma plan› do¤rultusunda baflar›yla devam ediyor.

Fen iflleri ekipleri yap›lmas› gereken düzenleme-
lerin çözümü için önem ve aciliyet durumuna göre

çal›flarak, hedeflenen çal›flmalar› zaman›nda tamam-
lay›p sorunlar›n çözüme kavuflturulmas›na özen gös-
teriyor.

D.dere Delilo¤lu Caddesinde Yaya yolu ve tretu-
var çal›flmalar›n›n bafllat›lm›fl olmas› bölge halk›n›
oldukça mutlu ederken, yap›lan düzenlemeler ta-
mamland›¤›nda kullan›m aç›s›ndan rahatl›k sa¤lan›-
l›rken görsel yönden de bir güzellik de oluflturulmufl
olunacak.

DE⁄‹RMENDERE DEL‹LO⁄LUCADDES‹NDE

Yaya yolu ve Tretuvar
düzenleme çal›flmas›

Gölcük Belediyesi ve
Kocaeli Büyükflehir Bele-
diyesi  Çevre Koruma Dai-
re Baflkanl›¤› iflbirli¤i ile
‹lçe genelindeki ‹lkö¤retim
Okullar›na yönelik ,Çevre
Bilinci E¤itim seminerleri
düzenleniyor.

Gölcük Belediyesi Çev-
re Mühendisi Serkan Ak-
söz, Kocaeli Büyükflehir
Belediyesi  Çevre Koruma
Daire Baflkanl›¤›ndan Kim-
ya Mühendisi Lokman Ka-
ragöz ve Kimyager Yüsra
Kemik taraf›ndan gerçek-
lefltirilen E¤itim seminerle-
rinin bir yenisi Rotterdam
‹lkö¤retim Okulunda dü-
zenlendi.

Rotterdam ‹lkö¤retim
Okulunda 4/A ve 5/A S›n›f›
ö¤rencilerinin kat›ld›¤› se-
minerde, Kocaeli Büyükfle-
hir Belediyesi  Çevre Ko-
ruma Daire Baflkanl›¤›ndan
Kimya Mühendisi Lokman
Karagöz Çevre hakk›nda
önemli aç›klamalarda bu-
lundu.Karagöz,Ö¤rencilere
At›klar›n ne oldu¤unu ve
çeflitleri hakk›nda bilgi ve-
rirken bunlar›n toplanmas›
ve geri dönüflüm sürecini
anlatt›.Gölcük Belediyesi
Çevre Mühendisi Serkan
Aksöz’de konuyla alakal›
Sinevizyon gösterimi ger-
çeklefltirdi.

Seminerde Ö¤rencilerin
sorular›n› da cevapland›ran
Aksöz ve Karagöz yapt›k-
lar› aç›klamalar ile ö¤ren-
cilerden çevrelerine karfl›
daha duyarl› olmalar›n› is-
tediler.

GÖLCÜK BELED‹YES‹ ve KOCAEL‹ 
BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ ‹fiB‹RL‹⁄‹

Okullarda çevre bilinci
e¤itimi semineri
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A¤aç budama 
çal›flmalar› sürüyor

Gölcük Belediyesi park ve bah-
çelerde a¤aç budama çal›flmalar›
tüm h›z›yla devam ediyor. A¤açla-
r›n geliflimini kuvvetlendirmek ve
sa¤l›kl› yaflamalar›n› sa¤lamak
amac›yla yap›lan a¤aç budama ça-
l›flmalar›n›n titizlikle sürdürülüyor.

Gölcük Belediyesi Pak ve Bah-
çeler Müdürlü¤üne ba¤l› ekipler,
De¤irmendere Topçular Mahallesi
Orkide Sokakta Yol kenarlar›nda
kuruyan ve tehlike arz eden a¤aç-
lar›n budanarak bak›mlar›n› yap›-
yorlar. Y›ll›k olarak yap›lmas› ge-

reken budama ifllemlerinin en uy-
gun mevsimi olmas› sebebiyle bafl-
lat›lan çal›flmalar›n Ayr›ca parklar-
da ve bahçelerde de uygulanaca¤›
belirtildi.

Bu çal›flmalar›n ilçe genelinde
de yap›larak cadde ve sokaklardaki
uzayan a¤aç dallar›n›n elektrik tel-
lerinin aras›na girmesi ile yaflanan
zorluklar bertaraf edilmifl oluyor.
S›k›nt›lar›n yaflanmamas› ve en aza
indirgenmesi için a¤aç budama ça-
l›flmalar›, Belediye ekipleri taraf›n-
dan h›zl› bir flekilde sürdürülüyor.

Gölcük Belediyesi
Fen ‹flleri Müdürlü¤ü-
ne ba¤l› ekipler, Top-
çular Mahallesi Yahya
Çavufl Caddesinde
yapt›¤› bir dizi düzen-
lemeler sonunda bu
bölgede bafllat›lan
Trapez kanal çal›flma-
s› ile görüntü kirlili¤i-
ni ortadan kald›rmay›
hedefliyor.

Yetkililer yap›lan
bir dizi düzenlemeler
ve Trapez Kanal çal›fl-
mas› sonunda Yahya
Çavufl Caddesi üze-
rinde infla edilen yeni
yaflam alanlar›n›n gör-
sel aç›dan bir güzelli-
¤e kavufltu¤unu belirt-
tiler.

Gölcük Belediyesi
alt yap› ve üst yap›
konusunda devam
eden çal›flmalar›yla bu
hizmetleri ilçe geneli-
ne yayarak sürdürü-
yor. Yap›lan düzenle-
me ile Topçular Ma-
hallesi Yahya Çavufl
Caddesinde yol üstün-
den akan yüzey sular›-
n› toplayarak dereye
ak›fl›n› verecek trapez
çal›flmalar› Fen ‹flleri
Müdürlü¤ü'ne ba¤l›
ekiplerce yap›l›yor.
Yol kenar›nda yap›lan
Trapez kanal çal›flma-
s› ile ya¤mur sular›n›n
art›k yol üstünden ak-
mas›n›n önüne geçil-
mifl olacak.

Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤üne ba¤l›
ekipler yo¤un bir flekilde ilçe genelindeki çal›flmala-
r›n› çok yönlü olarak sürdürüyor. Fen ‹flleri Müdür-
lü¤üne ba¤l› ekipler Yazl›k bölgesi Yazl›k Caddesin-
de bafllat›lan çal›flmalar neticesinde yol açma ve mal-
zeme serimi gerçeklefltirildi.

Bu bölgede ikamet eden Vatandafllar›nda ortak is-
tekleri olan ve sorunun çözümü için Gölcük Beledi-
ye Baflkan› Mehmet Ellibefl´e yapt›klar› ziyaret son-
ras›nda yerinde yap›lan inceleme neticesinde çal›fl-
malar›na bafllan›lmas› bölgede sevinçle karfl›land›.

Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri ekipleri taraf›ndan
yazl›k caddesinde yeni yol açma ve malzeme serimi
çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesiyle bir sorun daha
çözüme kavuflmufl oldu.

GÖLCÜK BELED‹YES‹ 
ÇALIfiIYOR SORUNLAR
ÇÖZÜME KAVUfiUYOR

YAHYA ÇAVUfi CADDES‹NDE
TRAPEZ KANAL ÇALIfiMASI

Gölcük Belediyesi Zab›ta
Müdürlü¤ünde görevli Zab›ta
personeline yönelik 5326 say›l›
kabahatler kanunu ile ilgili bilgi-
lendirme toplant›s› Gölcük Bele-
diyesi Meclis Salonunda gerçek-
lefltirildi.

Zab›ta Müdürü ‹rfan Çavufl
taraf›ndan gerçeklefltirilen top-
lant›ya, Zab›ta Amirleri, Zab›ta
Komiserleri ile Zab›ta Müdürlü-
¤ünde görevli tüm personel kat›l-
d›. Meclis salonunda yap›lan top-
lant›da Zab›ta Müdürü ‹rfan Ça-
vufl,5326 say›l› Kabahatler kanu-
nu ilgili bilgilerin tazelenmesi
noktas›nda önemli aç›klamalarda
bulundu.

Çavufl yapt›¤› aç›klamada,
5326 say›l› Kabahatler kanunu
gere¤i ‹lçe genelinde Dilencilik,
Gürültü yapmak, Rahats›zl›k ver-
mek, ‹flgal, Çevreyi kirletme ve
Afifl asma hususlar›nda aç›klama
yaparak, yap›lmas› gereken uy-
gulamalar›n bir tekrar›n› yaparak
tüm Personelin bilgilerinin taze-
lenmesi sa¤lan›lm›fl oldu.

GÖLCÜK BELED‹YES‹ ZABITA MÜDÜRLÜ⁄Ü EK‹PLER‹NE
KABAHATLER KANUNU B‹LG‹LEND‹RME TOPLANTISI

Gölcük Belediye Baflkan› Meh-
met Ellibefl, De¤irmendere de Yüz-
bafl›lar 8.sokak ile Vapur iskelesi
aras›ndaki yaklafl›k toplam 1,5 Km
uzunlu¤undaki mesafede yap›m›na
bafllan›lan Sahil düzenleme çal›fl-
malar›n› yerinde inceledi.

Baflkan Ellibefl bafllat›lan çal›fl-
malar hakk›nda bir aç›klama yapa-
rak, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi
ve Gölcük Belediyesinin ortak pro-
jesi dahilinde yer alan De¤irmende-
re Sahili Peyzaj Düzenleme projesi
kapsam›ndaki çal›flmalar Yüzbafl›-
lar sahilinde bafllam›fl bulunuyor.
Akova Altyap› Mühendislik ve ‹n-
flaat Limited fiirketi taraf›ndan ya-
p›m› gerçeklefltirilecek projenin
1.083.933.33 Tl. ihale bedelli olup

365 gün içersinde bitirilecek dedi.
Baflkan Ellibefl, Projenin ilk

aya¤›nda sahil betonu kald›r›lma-
dan içerden iki metrelik bir alan ka-
z›larak deniz seviyesinin alt›na ini-
lecek, daha sonra tekrar yap›larak
sahil betonu kaplanacak. Bu kap-
samda sahil her yönüyle yeniden
düzenlenerek görsel bir güzellik ka-
zand›r›lm›fl olunacak dedi.

Projede, Ayd›nlatma araçla-
r›,Yürüyüfl yolu,Oyun Park›,Fitness
alan›,Sahil üzerinde vapur iskelesi
önünde dalga k›ran,oturma bankla-
r›,kald›r›mlar,bordür ve parke dü-
zenlemeleri,Amfi tiyatronun otur-
ma alanlar›n›n ahflapla kaplanma-
s›,yeflillendirme ve a¤açland›rma
çal›flmalar› yer al›yor.

De¤irmendere
sahili yenileniyor

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl,
beraberinde Genel Koordinatör Nihat Abifl,
Baflkan Yard›mc›s› Kemal Kahraman ile bir-
likte,Hal›dere sahilinde yap›m› h›zla devam
eden Spor tesis alan›nda bir inceleme yapt›
yetkililerden bilgi ald›.

Baflkan Ellibefl incelemelerde yapt›¤› aç›k-
lamada, Y›llardan beri hal› sahas› olmayan
Hal›dereliler yap›lan çal›flmalar bittikten sonra
modern bir sahaya kavuflacaklar. Ayn› zaman-
da spor yapanlar sabahlar› yürüme yolu olarak

yap›lan ve De¤irmendere sahili ile Hal›dere
sahilini birlefltiren yolda yürüyüfllerini gerçek-
lefltirecekler inan›yorum ki bundan da büyük
bir haz alacaklard›r dedi.

Spor tesisinde fluan, ›fl›kland›rma çal›flma-
lar›n›n devam etti¤i,Hal› sahan›n hal›s›n›n se-
rildi¤i,Sahan›n üstünün file a¤› ile kapland›¤›
belirtilirken,Hal› sahan›n hemen yan›nda so-
yunma odalar›, Wc, Banyo ve Bekleme salo-
nundan oluflan projenin tamamlanmas› için
çal›flmalar›n sürdü¤ü belirtildi.

Sporda tesisleflmeye devam



6 1-31 Ocak 2011

KKOOCCAAEELL‹‹ fifiEEHH‹‹RR
TT‹‹YYAATTRROOLLAARRII

“R‹TA” Tiyatro Oyunu
Yer: Gölcük Belediyesi Kaz›kl› Kervansaray Kültür Yap›s›
Tiyatro Sahnesi
Tarihler: 11 Ocak 2011, (Sal› Günleri)
Saat: 20.00

“Peynirli Yumurta” Tiyatro Oyunu
Yer: Gölcük Belediyesi Kaz›kl› Kervansaray Kültür Yap›s›
Tiyatro Sahnesi
Tarihler: 18-25 Ocak 2011 (Sal› Günleri)
Saat: 20.00

RReezzeerrvvaassyyoonn:: 
00226622 441122 00001177 –– 00226622 442222 00990099 –– 00226622 331111 55990011

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Gölcük Belediyesi’nin proje
çal›flmalar›n› yerinde inceledi. Baflkan
Ellibefl’in ilk olarak Yazl›ktaki Tarihi
Il›ca tesis yap›m›n› yerinde inceleyen
Baflkan Ellibefl, Burada yapt›¤›m›z bu
çal›flma gerçekten zor ve meflakkatli
bir ifl. Buran›n topra¤›n›n yumuflak
olmas›ndan dolay› çal›flan
arkadafllar›m›z büyük bir fedakarl›k
gösteriyorlar, bundan dolay› burada
püskürtme betonla istinat duvarlar›
yap›yoruz dedi.

Baflkan Ellibefl, Bu çal›flmada
topra¤›n içine büyük oluklar aç›larak
bu oluklar›n içine 8 m uzunlu¤unda
demirler yerlefltiriliyor ve ard›ndan
püskürtme betonla iyice s›k›flt›r›l›yor
bununda kal›nl›¤› takriben 30 cm’ dir
dedi.

Bu sistem çok maliyetli bir sis-
temdir. Bu beton çal›flmas› takriben
350 bin TL’yi bulacak. 13 Bin metre
kare üzerinde yapaca¤›m›z bu turistik
›l›ca termali önümüzdeki 2011 y›l›
sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.
‹nflallah herhangi bir aksilik olmazda
dedi¤imiz tarihte bitecek ve Tüm
Kocaeli halk›m›z buradan fay-
dalanacak dedi. 

Baflkan Ellibefl daha sonra
‹hsaniye Ford sapa¤›ndan yap›lan 2
km’lik yol çal›flmalar›n› inceledi.
Çal›flmalar› yerinde inceleyen Baflkan
Ellibefl buras› Ford fabrikas›n›n Ford
sapa¤› olarak adland›r›lan cadde
üzerinde ki çal›flmalar›m›zd›r. Bu
sapakta yolun dar olmas› nedeniyle
t›rlar›n geçmesi bir hayli zor ve s›k›nt›
oluflturuyordu. Bu bölgede iki girifl
var bir girifli ‹stanbul yönü bir girifli
ise Bursa yönüne ç›k›yor. Bizde imara uygun olarak bu kavflaktaki yolumuzu

geniflleterek yol yap›m çal›flmalar›na bafllad›k dedi.
Baflkan Ellibefl ,Ford sapa¤›ndaki

incelemelerinin ard›ndan ‹hsaniye
Fidanl›k ‹lkö¤retim Okulu karfl›s›nda
yap›m› devam eden Kültür Merkezinin
çal›flmalar›n› inceledi. Baflkan Ellibefl,
Ford Otosan ile yapt›¤›m›z görüflmeler
sonunda Ford Otosan  taraf›ndan halka
aç›k bir kültür merkezi yap›m›na
bafllad›. Bugün bitim aflamas›na gelen
bu kültür merkezimiz de bir spor
salonu bir restaurant ve bir de el
becerisi kurs yerleri bulunuyor. Bu
halka aç›k olan kültür merkezimiz
tamamland›¤› anda el becerisi
bölümünde iflsiz gençlerimize burada
ifl imkanlar› sa¤lanacak. Bizde
Belediye olarak bu kültür merkezi
önünde Ali Uçar Caddesini
geniflleterek bulvar haline getirece¤iz
dedi.

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet
Ellibefl yapt›¤› inceleme gezilerinin
son dura¤›nda De¤irmendere Atatürk
Mahallesinde yap›m› devam eden Dev
spor kompleksi yap›m çal›flmalar›n›
inceledi. Baflkan Ellibefl,Bu
Mahallemizde binlerce insanlar›m›z
yafl›yor. Burada halka aç›k herhangi
bir e¤lence, yürüyüfl parkuru, dinlen-
me yeri olmad›¤› için biz burada bir
proje yaparak bu günde bu inflaata
bafllad›k. 10 Bin metrekare arsan›n
üzerinde yapaca¤›m›z bu spor kom-
pleksinde yürüyüfl parkuru,  çocuk
bahçesi, çay bahçesi, spor salonu ve
halk›m›z›n dinlenece¤i kamelyalar
yap›lacak. Bu çal›flman›n da May›s ay›
sonuna kadar bitirilmesini hedefliy-
oruz dedi.

Baflkan Ellibefl ilçe genelindeki
devam eden çal›flmalar› inceledi

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Diyarbak›r da yap›lan Dünya
Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler Birli¤inin Orta Do¤u ve Bat› Asya
gurubu toplant›s›na konsey üyesi ve yürütme kurulu üyesi s›fat›yla kat›ld›.

16–17 Aral›k tarihlerinde yap›lan toplant›lardan f›rsat buldu¤u zaman
içinde ald›¤› haber üzerine Gölcük De¤irmendere de oturan Memduh
Baydan'›n annesinin vefat› dolay›s›yla Diyarbak›r merkeze ba¤l› ba¤lar
beldesindeki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

Gölcük Belediye Baflkan’› Mehmet Ellibefl’i karfl›lar›nda görünce çok
flafl›ran Baydan ailesi, böyle sürpriz bir ziyaret yapmas›n›n kendilerini çok
sevindirdi¤ini ve duyguland›rd›¤›n› ifade ederek Baflkan Ellibefl’e teflekkür
ettiler.

Memduh Baydan, Ac›m›z› paylaflmaya gelen belediye Baflkan›m›z bizlere
büyük bir teselli getirdiler kendileri ac›m›z› paylaflt›, böyle bir Baflkan›m›z
olmas›ndan dolay› gurur duyduk dedi.

Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri
Müdürlü¤üne ba¤l› ekipler Hal›de-
re sahilinde bir süreden beri de-
vam ettirdikleri Dalgak›ran çal›fl-
mas›n› baflar›yla tamamlad›. Va-
tandafllardan gelen talepler do¤rul-
tusunda bölgede ön inceleme ya-
p›ld›ktan sonra bafllat›lan çal›flma-
lar neticesinde özellikle lodoslu
havalarda ve f›rt›nalarda sahil böl-
gesinde yaflanan s›k›nt›lar art›k so-

na ermifl olacak.
Yo¤un ya¤›fllarla birlikte F›rt›-

nal› havalarda sahil kesiminde
dalgalar›n set bir flekilde sahil k›-
y›s›na çarpmas›yla oluflan olum-
suzluklar ve ulafl›m aç›s›ndan zor
anlar yaflayan Hal›dereliler yap›-
lan çal›flmay› yerinde bularak
Gölcük Belediye Baflkan› Meh-
met Ellibefl ve ekibine teflekkür
ettiler.

HALIDERE SAH‹L‹NDE
DALGAKIRAN ÇALIfiMASI

TAMAMLANDI

GÖLCÜK BELED‹YE BAfiKANI MEHMET ELL‹BEfi

D‹YARBAKIR DA BAYDAN A‹LES‹NE
BAfiSA⁄LI⁄I Z‹YARET‹NDE BULUNDU
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Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri Müdür-
lü¤üne ba¤l› ekipler De¤irmendere de
Atakent sitesi çevresinde yol geniflletme
ve düzenleme çal›flmalar›n› bafllatarak bu
bölgedeki sorunu gidermifl oldular. Bu
bölgede ikamet eden Vatandafllar›nda or-
tak istekleri olan ve sorunun çözümü için
Gölcük Belediyesine yapt›klar› baflvuru
sonras›nda, yerinde yap›lan inceleme ne-
ticesinde çal›flmalara bafllan›lmas› bölge-
de sevinçle karfl›land›.

Vatandafllar bölgelerindeki yap›lan
çok yönlü hizmetlerden dolay› Gölcük
Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl´e ve
Belediye ekiplerine teflekkür ettiler.Göl-
cük Belediyesi Fen ‹flleri ekipleri taraf›n-
dan yap›lan yol geniflletme ve düzenleme
çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›yla ekipler dur
durak bilmeden halka en güzel flekilde
hizmet sunulmas›na büyük önem veriyor
ve çal›flmalar› titizlikle sürdürüyor.

DE⁄‹RMENDERE ATAKENT S‹TES‹ ÇEVRES‹NDE

Yol geniflletme ve düzenleme çal›flmas›

DE⁄‹RMENDERE SARAYBOSNA CADDES‹NDE

Asfalt çal›flmas›
Gölcük Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü

ekipleri program dahilinde çal›flarak sorun teflkil
eden konulara çözüm üretmeye devam ediyor.
Gölcük ilçe genelinde tespitleri önceden yap›lan
sorunlar haz›rlanan programa göre çözüme ka-
vuflturulurken vatandafllar da yap›lan hizmetler-

den dolay› oldukça mutlular.
De¤irmendere Saraybosna Caddesinde bir süre

önce yap›lan zemin düzeltme ve asfalt haz›rl›k ça-
l›flmas›n›n tamamlanmas›n›n akabinde, Gölcük
Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤üne ba¤l› ekipler
asfalt yaparak bu caddedeki sorunu giderdiler.

De¤irmendere Atatürk Caddesi mevkiinde Be-
lediyeye ait arsada araçlar›n› park etmelerini sa¤-
layacak alanda son zamanlarda T›r ve Kamyonla-
r›n park etmesinden dolay› yaflanan rahats›zl›¤a,
Gölcük Belediyesi Zab›ta ekipleri önlem ald›.

Bu bölgedeki Vatandafllardan gelen talepler
üzerine alanda bir inceleme yapan Gölcük Beledi-
yesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, normal araçlar›n
park etmelerini sa¤layacak bu alanda T›r ve Kam-
yonlar›n gelifli güzel park ettiklerini belirledi. Bofl
alan›n Konutlara yak›n olmas›ndan dolay› Özel-
likle sabahlar› araçlar›n çal›flt›r›lmas›ndan do¤an
gürültü nedeniyle vatandafllar oldukça rahats›z ol-
duklar›n› belirterek bir önlem al›nmas›n› istediler.
Zab›ta ekipleri bu alanda bir çal›flma yaparak T›r
ve Kamyonlar›n park etmelerini engelleyecek de-
mir kaz›klar› monte ederek soruna bir çözüm ge-
tirmifl oldular.

DE⁄‹RMENDERE ATATÜRK CADDES‹NDE
BELED‹YEYE A‹T ARSADA 

GEL‹fi‹ GÜZEL PARK YAPILMAYACAK

Gülçin Taflk›n’›n Baflkanl›¤›nda kurulan Hayvan Haklar› Akti-
vistleri Derne¤i Yönetimi, Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Elli-
befl’i makam›nda ziyaret edip Derne¤in çal›flmalar› hakk›nda isti-
flarede bulundular.

Hayvan Haklar› Aktivistleri Derne¤i Baflkan› Gülçin Taflk›n, ‹l-
çe genelindeki bafl›bofl hayvanlarla ilgili birçok çal›flma planlad›k-
lar›n› ifade ederek bu çal›flmala-
r›n hayata geçirilmesinde Gölcük
Belediyesi ile ortak projeler üre-
terek ilçedeki bu önemli soruna
bir çözüm üretilece¤ini belirtti.

Taflk›n, Dernek yönetimi ola-
rak ilçe genelindeki tüm bafl›bofl
hayvanlara sahip ç›kmay› hedef-
liyoruz. ‹lçemizde bafl›bofl köpek
ve kedilerin bak›mlar›n›n yan›n-
da kontrollü üremelerini de sa¤-
lamak istiyoruz. Sokakta yaflayan
bafl›bofl hayvanlar›n beslenmele-
rini sa¤lamak, hayvanlar›n bak›-
m›n› halk› rahats›z etmeden sa¤-
layabilmek ve hayvanlar› k›s›r-
laflt›rarak olumsuz ço¤almalar›n›
önlemek bafll›ca hedeflerimiz
aras›nda dedi.

Gölcük Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl,‹lçemizde faaliyet
gösteren Hayvan Haklar› Aktivistleri Derne¤inin çal›flmalar›n›,ha-
z›rl›klar›n› ve projelerini biliyorum.Belediye olarak bizde ‹lçe ge-
nelini kapsayan böyle bir çal›flmaya destek vermek üzere haz›r›z
dedi.

HAYVAN HAKLARI AKT‹V‹STLER‹ DERNE⁄‹
BELED‹YE BAfiKANI MEHMET ELL‹BEfi'‹ Z‹YARET ETT‹
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Gölcük Belediyesi’nin Ayl›k Yay›n Organ›d›r. Ücretsizdir. Ocak 2011 Say›:21

fiehir Tiyatrolar›n›n dördüncü sahnesi olan
Gölcük Belediyesi Kaz›kl› Kervansaray
Kültür Yap›s› y›l›n son oyunu Yerin Alt›nda'y›
sahneledi. Önceki akflam Kaz›kl› Kervansaray
Kültür Yap›s›nda sahnelenen Yerin Alt›nda
adl› oyuna protokol ilgi gösterdi. Oyunu
Kaymakam Adem Yaz›c›, Belediye Baflkan›
Mehmet Ellibefl ve efli Feriha Ellibefl, Kocaeli

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer
Komsuo¤lu, Oyunun yazar› Sema Göktafl ve
davetliler ile vatandafllar be¤eni ile izledi. 

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sahne Sanatlar› Bölümü ö¤renci-
lerinin haz›rlad›¤› Yerin Alt›nda adl› oyun
be¤eni toplad›. Oyunun yazar› Sema Göktafl
oyuna "bana dokunmad›¤› sürece sorun

olmaz" anlay›fl›na elefltirel bir tutumla
yaklaflm›flt›r. Oyun orta yafll› bir çiftin iliflkisi
ile sürer. S›k›lm›fll›k hissi, bilinmeyene karfl›
duyulan korku, farkl› s›n›flara ait dört insan
üzerinden anlat›l›yor.

Oyunu çak baflar›l› bulan Belediye
Baflkan› Mehmet Ellibefl oyuncular› tebrik etti
ve çiçek takdim etti. 

Gölcük Belediyesi tara-
f›ndan düzenlenen Taek-
won – Do Teflvik müsa-
bakalar› De¤irmendere
spor salonunda yüksek
kat›l›mla yap›ld›. Taek-
won – Do Teflvik müsa-
bakalar›na Gölcük Bele-
diye spor, Karamürsel
Belediye spor, Karamür-
sel Performans spor ku-
lübü, De¤irmendere
spor, Göçerler spor kulü-
bü, Harb – ‹fl spor, De-
rince Akademi spor ku-
lübü, Karacan spor kulü-
bü ve ‹zmit GSGM Böl-
ge spor kulübü Taekwon
– Do’cular›n›n kat›ld›¤›
müsabakalar oldukça
zorlu ve çekiflmeli geçti. 
De¤irmendere’de bulu-
nan spor salonunda yap›-
lan Taekwon – Do Tefl-

vik müsabakalar› kulüp-
lerin yöneticileri, antre-
nörleri ve sporcu velileri
yak›ndan takip ederken,
müsabakalar sonunda
ödül töreni düzenlendi.
Taekwon – Do Teflvik
müsabakalar› sonucunda
dereceye girenlere ödül-
lerini Gölcük Belediye
Baflkan› Mehmet Ellibefl,
‹lçe GSM Müdürü Muh-
yettin Y›ld›r›m, Gölcük
Belediye spor kulübü
Baflkan› Hasan Özer ve
Taekwon – Do ‹l temsil-
cisi Erdo¤an Göçer tak-
dim ettiler. Gölcük Bele-
diye Baflkan› Mehmet
Elllibefl müsabakalarda
mücadele eden tüm spor-
culara baflar›lar dilerken,
dereceye girenleri ayr›ca
kutlad›. 

GÖLCÜK BELED‹YES‹ TAEKWON – DO 
TEfiV‹K MÜSABAKALARI YAPILDI

GÖLCÜK BELED‹YES‹ KAZIKLI KERVANSARAYI
KÜLTÜR YAPISI SAHNES‹NDE

““YYeerriinn AAlltt››nnddaa””
ooyyuunnuu ssaahhnneelleennddii
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