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K

ıymetli Hemşehrilerim;
Ülkemiz bundan tam 22 yıl önce büyük bir
depremle sarsıldı. Kentimizin de büyük
kayıplar verdiği bu felaketin üzerinden geçen
yıllar, yitirdiklerimizin acısından hiçbir şey azaltmadı. Yaşananlar ve acılarımız hafızalarımızda ilk
günkü kadar taze. 17 Ağustos depreminde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum. O gün,
bu güzel kentten geriye büyük bir yıkım kalmıştı.
Bugünse bu kent kendi küllerinden yeniden doğuyor ve hak ettiği değere sahip olacağı bir geleceğe
hazırlanıyor.
Daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmek için siz
kıymetli hemşehrilerimle birlikte çok önemli
çalışmalara imza attık. Ayrıca gelecek tehlikenin
farkındayız ve bu tehlike ile baş edebilmek için var
gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden
itibaren 20 yılda yapılmayanı yaptık. Dayanıklı ve
güvenli bir kent inşa etme sözümüzü siz değerli hemşehrilerimizle beraber yerine getiriyoruz.
Avcılar’ın her sokağında yenilenen binalar geleceğe dair bize umut veriyor. Bugüne kadar yaklaşık
1.539 bina kentsel yenilenmeye girerken 48.670
komşumuzun hayatı kurtuldu. 2 yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla dayanıklı kent olma yolunda
çıtayı oldukça yukarılara taşıdık. Son bina güvenli
hale gelene kadar da aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu bakış açısıyla kentimizin dayanıklılığını artırmak, yaşam hakkını savunmak ve herkes için eşit
ve adil bir kent düzeni kurmak için göreve geldi-

ğimiz ilk günden itibaren birçok hizmeti hayata
geçirdik.
Değerli Avcılarlılar;
Ülkemizin dört bir yanından gelen yangın haberleri hepimizi derinden üzdü. Canlarımız öldü, binlerce canlı zarar gördü, ciğerlerimiz yandı, ormanlarımız kül oldu. Yangına müdahale edebilmek için
canını hiçe sayarak mücadele eden Avcılar Belediyesi ekiplerimiz dahil herkese teşekkür ederim.
Sevgili Dostlar;
Avcılar Belediyesi katılımcı belediyecilik ilkesi ile
yönetilen ve siz kıymetli komşularımın fikirleri ile
gelişen büyüyen bir belediyedir. En büyükten en
küçüğüne bu kentin her insanının nasıl yaşamak
istediği konusunda söz söylemeye hakkı vardır.
Fikirleriniz bizim zenginliğimizdir. Bu anlayışla
fikirlerinizi uyulabilir hale getirmeyi amaçlayan
bir “Avcılar Gönüllüleri” isimli bir proje başlattık.
Dayanışma ve ortak akılla kentimizi ileriye taşımanın yolu sizlerin de birer Avcılar Gönüllüsü olmanızdan geçiyor. Bu nedenle hepinizi birer Avcılar
Gönüllüsü olmaya davet ediyorum.
Kıymetli komşularım;
“Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Ulu
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize
armağanı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Bağımsız Türkiye için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, hayatımız boyunca emanetlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz!
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AVCILAR
GÖNÜLLÜLERINI
BEKLIYOR
AVCILAR’DA GÖNÜLLÜLÜK BILINCININ ARTTIRILMASI IÇIN
5 FARKLI ALANDA BAŞLATILAN GÖNÜLLÜLÜK HAREKETININ
TANITIMI AVCILAR BELEDIYE BAŞKANI AV. TURAN
HANÇERLI’NIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTI.
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A

vcılar’a Gönül Verdik sloganıyla, Hayvan
Hakları Gönüllüsü, Afet Gönüllüsü, Toplum Sağlığı Gönüllüsü, Çevre Gönüllüsü
ve Sosyal Hizmetler Gönüllüsü olmak üzere 5 dalda olacak Gönüllük hareketi Avcılar Halide Edip
Adıvar Parkı’nda yapılan tanıtım toplantısıyla
halkla buluştu.

Avcılar’ın gönüllülük konusunda çok önemli işler
başardığını ve başaracağını dile getiren Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 25 yıl aktif
sivil toplumda çalışmalar yürüttüm ve oradan
enerjimi aldım, İnsanlara yardımcı oldukça,
insanların dertlerini çözdükçe mutluluğum ve
heyecanım büyüdü. Avcılar’ı ne ile tarif edersiniz

Avcılar Belediyesi öğretmenlerinin müzik
dinletisiyle başlayan programdan sonra
konuşmalar yapıldı. Etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve Avcılarlı
vatandaşlar katıldı. Program sonrasında
parkta kurulan stantlardan gönüllü olmak
isteyenlerin kayıtları alındı.

AĞUSTOS 2021
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77 YAŞINDA GENÇLERE
ÖRNEK OLDU

dediklerinde; Avcılar güzel insanların kenti diye
tarif etmiştik. Güzel insan olmanın en önemli
kriterlerinden biri toplum için gönülden hizmet
vermek. Ben Avcılar’ın bu konuda çok önemli işler
başardığını ve başaracağını söyleyebilirim. Bu
gönüllü hareketini güçlendirmeniz ve bu trene
binmeniz başta Avcılarımızı, akabinde ülkemizi
ve tüm dünyayı daha iyiye, daha huzurlu ve güvenli bir yaşama taşıyacaktır “ diye konuştu.

8

Avcılar Belediyesi’nin gönüllülük konusuna önem verip öne çıkarmasından
dolayı mutlu olduğunu ifade eden 77
yaşındaki Suat Dülger, “Bugün Avcılar
Halide Edip Adıvar Parkı’nda belediyemizin düzenlediği bu güzel etkinlikteyiz. Çok güzel bir konser izledik. 5 konuda gönüllülük seçenekleri vardı. Ben
çevre gönüllülerine üye oldum, Çevre
konusunda çok duyarlıyım. Kendi kendime bir şeyler yapıyordum ama şimdi
örgütlü olarak çok daha iyi hizmetler
vereceğimize inanıyorum.
Yapacağımız çalışmalara bağlı olarak
kendimi çok mutlu hissediyorum. Belediyemizin de önem verip bu duyarlılığı
öne çıkarması ve halkımızı da katması
gerçekten çok güzel. Avcılarlı komşularımızı da bu konular hakkında duyarlı
olmaya davet ediyorum dedi.
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AVCILAR
KENT KONSEYI
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ACININ
ÜSTÜNDEN TAM

22 SENE!

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMI’NIN
22. YIL DÖNÜMÜNDE HAYATINI KAYBEDEN
VATANDAŞLAR AVCILAR’DA DÜZENLENEN
BIR DIZI ETKINLIKTE ANILDI.
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VCILAR SES VERIYOR
17 Ağustos Depremi’nde yaşanan
acıların tekrarlanmaması ve “Güvenli
Bir Yaşam” sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilçe
sakinleri evlerinin balkonlarına çıkarak düdük
çaldı.
Avcılar Havuz Meydanındaki program ise 17
Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını
kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.
Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyince düzenlenen “Avcılar Ses Veriyor” etkinliğine Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli, bir çok sivil
toplum örgütü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Deprem sırasında Avcılar’da hayatını kaybeden
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246 kişiyi temsilen mumlar yakıldı ve yere “Avcılar Ses Veriyor” yazıldı.
Yaptığı konuşmada Mimar Sinan’ın depremi
dikkate alarak eserler yaptığını ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, şunları
kaydetti: “Mimar Sinan, yüzlerce yıl önce seli dikkate alarak köprülerini inşa ediyordu. Yüzlerce
yıl sonra bu yapılar ayakta. Büyükçekmece’deki
köprü sapasağlam duruyor, Süleymaniye’deki
cami sapasağlam duruyor. 1999 yılındaki deprem
bizlerin büyük bir eksikliğini ortaya çıkarmıştı. O
da şu, unutuyoruz. Doğanın mesajlarını dikkate
almıyoruz, doğayla adeta kavga ediyoruz. Halbuki çözüm vardı, mümkündü.”

12
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Avcılar’ın verdiği sesin 22 yıl önce yaşamlarını yitiren 246 vatandaşı hatırlamaktan ibaret
olmadığını anlatan Başkan Hançerli; “Avcılar’dan
verilen ses, bir daha depremin, selin, yangının,
fırtınanın canlara mal olmaması için gerekli önlemleri önceden almak, güvenli yaşam alanlarını
inşa etmek, doğayla kavga etmenin değil doğayla
uyumlu yaşamın sesi” diye konuştu.
17 AĞUSTOS DEPREMI’NIN 22. YILI
17 Ağustos Depremi’nde Avcılar’da yıkılan 28
binanın enkazında hayatını kaybeden 246 kişi,
felaketin 22’nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat olan 03.02’de anıldı.

“SESIMI DUYAN
VAR MI?”
Depremin İstanbul’da en fazla vurduğu
28 binanın çökerek 246 kişinin yaşamını
yitirdiği Avcılar’da depreme karşı duyarlılığı arttırmak ve felaketi unutturmayarak,
hafızalardaki tazeliğini korumak amacıyla
sosyal deney hazırlandı.

Avcılar Belediyesi tarafından kentin en
işlek noktalarından birisi olan trafiğe
kapalı Marmara Caddesi’nin çeşitli yerlerine yerleştirilen iki hoparlörle 22 yıl önce
enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışan
ekiplerin “Sesimi duyan var mı?” anonsu
defalarca dinletildi.
Belediye ekipleri tarafından Marmara
Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte
depremin simgesi olan sesin duyulması ile
6 farklı noktadan ilçe sakinlerinin tepkileri
kayıt altına alındı. Bu sesi duyunca irkilenler olurken, özellikle gençler ne olduğunu anlayamadı. Yoldan geçen yaşı 25’in
üzerinde olanlar o kötü günleri unutamadıklarını belirtti.
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Avcılar Deprem Anıtı önünde düzenlenen törende
depremlere karşı alınması gereken önlemler ve
son zamanlarda yaşanılan doğal afetlere yönelik nasıl önlemler alınacağı, deprem sonrasında
geleceğe yönelik projeler anlatıldı.
17 Ağustos 1999 depremini unutmadıklarını
söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Av.Turan Hançerli, “Ve biz Avcılar’ı unutmadık. Tabiri caizse
Avcılar’da sil baştan kenti yeniden inşa ediyoruz.
Tabi çektiğimiz acılar, yitirdiğimiz canlar ve uzun
yıllar korku, zorluklar güvensiz yaşamı yaşamış
olduğumuzda acı ve sıkıntıları yüreğimizde taşıyarak tüm ülkede her türlü riski göze alarak yani
deprem, sel, yangın artık oturulup konuşuluyor
ve diğer patlamalar bütün riskleri göze alan risk
gerçekleşmeden önlem alan bir ülke haline geldik.
Unutmayacağız ve üzerimize düşenleri yaparak
örnek olmaya devam edeceğiz. 246 vatandaşımız
hayatını yitirmişti. 28 bina tamamen yıkılmış ve
binlerce bina hasar almıştı. 99 depreminde orta
hasarlı binalar aradan geçen 20 yıla rağmen

14

hala duruyor. Bunların bir kısmı kentsel dönüşüme girdi. Bir elin parmakları sayısında hala o
dönemden kalan binalar” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, siyasi
parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve bir çok vatandaşın katıldığı etkinlikte,
yapılan konuşmaların ardından 17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Deprem
Anıtının önüne karanfiller bırakıldı.

AVC I L A R BÜ LT E N
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17 AĞUSTOS’UN
YIL DÖNÜMÜ’NDE

1.500’ÜNCÜ BINA
17 AĞUSTOS DEPREMI’NIN YIL DÖNÜMÜNDE
AVCILAR’DA BIN 500’ÜNCÜ BINA KENTSEL DÖNÜŞÜME
GIREREK YIKILDI.

16
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Ağustos 1999 depreminin 22’inci yılında
depremin en çok etkilediği ilçelerden
biri olan Avcılar’da kentsel dönüşüm
çalışmalarına devam edildi. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin göreve gelir gelmez
başlattığı “Hayat Kurtarma Hareketi” projesi
kapsamında oluşturulan kentsel dönüşüm çalışmalarında, bin 500’üncü binanın yıkımı gerçekleştirildi.

17 Ağustos depreminde orta hasar almış bina
alkışlar eşliğinde ekipler tarafından yıkıldı. Yıkım
öncesi gerekli güvenlik önlemleri alınarak mahalleli bölgeden uzaklaştırıldı. Daha önce boşaltılan
binanın yıkımına Başkan Hançerli’de katıldı. Hançerli, ‘2029 vizyonu’ kapsamında Avcılar’da hiçbir
riskli bina bırakılmayacağının sözünü vererek,
depremin üstesinden hep birlikte gelineceğini
ifade etti.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli:

“BIZ AVCILAR’DA YAŞAMI KORUMAK IÇIN
YIKIYOR VE YENIDEN YAPIYORUZ”
Bugüne kadar ilçe genelinde 1513 binanın kentsel
dönüşüme girdiğini dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 50 bin insanın
güvenle, dayanıklı binalarda oturacak olmasının
haklı gururunu yaşadıklarını söyleyerek,
“17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Biz o gün orta
hasar alan binayı 22 yıl sonra
ancak yıkabiliyoruz. Bu binayı
yıkabiliyor olmanın mutluluğu
ve heyecanını yaşıyoruz. Biz
Avcılar’da yaşamı korumak için
yıkıyoruz ve yeniden yapıyoruz.
Yıkım Avcılar’da mutluluk kaynağı. Bunlardan 304 tane
vardı. Biz 2019’da
seçildikten
sonra bunları
teker teker
yıkmaya
ve kentsel
dönüşüme
sokmaya
başladık.

Yüzlercesini yıktık. Son 10-15 tanesinden bir
tanesi. Birazdan kepçeler ve makineler yıkmaya
başlayacak. 1513 benzer bina Avcılar’da kentsel
dönüşüme girdi. Bu 15 bin konuta ve 50 bin insana tekabül ediyor. Avcılar’da 50 bin insanımızın güvenle, dayanıklı binalarda
oturma sürecini başlatmış olmanın
haklı gururunu yaşıyoruz. Avcılar
2029 vizyonumuzda, 2029 yılı
itibariyle Avcılar’da hiçbir riskli
bina bırakmamanın sözünü
verdik. Diğer ilçelerimizin ve
diğer illerimizin de benzer
çalışmalar yapması ve milli
güvenlik sorunu olan deprem
sorununu çözmemiz gerek.
Bunun da üstesinden
devlet, belediye,
vatandaş ve iş
insanları hep
birlikte geleceğiz” diye
konuştu.
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AVCILAR’DA
30 AĞUSTOS ZAFER
BAYRAMI COŞKUYLA
KUTLANDI
AVCILAR’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, BELEDIYE
BAŞKANI TURAN HANÇERLI VE VATANDAŞLARIN KATILDIĞI
ETKINLIKLERDE COŞKUYLA KUTLANDI. MARMARA
CADDESI’NDE FENER ALAYI ILE BAŞLAYAN PROGRAM
SAHILDEKI DEV KONSERLE SONA ERDI.
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30

Ağustos Zafer Bayramı, Avcılar’da
belediyenin düzenlediği bir dizi etkinlikle kutlandı. Akşam saatlerinde ise
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye
Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve birçok vatandaşın katılımı ile Marmara Caddesi’nde fener
alayı yürüyüşü yapıldı. Kilometrelerce uzunluğa
ulaşan yürüyüş, sahilde düzenlenen konser alanına kadar devam etti.
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Fener alayı sırasında evlerinde olan vatandaşlar ise bayrak sallayarak, esnaflar da alkışlarla
destek verdi. Yürüyüş sonrasında konser alanına
gelen yüzlerce vatandaş, seslendirilen şarkılarla
eğlencenin tadını çıkarttı.
Programda vatandaşlara selamlama konuşması
yapan Başkan Hançerli, gaziler ve beraberindekiler, yüzlerce kişi ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.
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AVCILAR BELEDİYESİ’NİN
BÜTÇESİNİ

VATANDAŞ
BELİRLİYOR

KATILIMCI BELEDIYECILIK ÇALIŞMALARIYLA ADINDAN
SIKÇA SÖZ ETTIREN AVCILAR BELEDIYESI’NIN BÜTÇESI
YURTTAŞLARIN KATILIMIYLA BELIRLENECEK.

22
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A

vcılar’da yaşayan vatandaşların ikamet ettikleri semtte
öncelikle yapılmasını istediği yatırımlar ve taleplerinin değerlendirildiği
anket, belediye web sitesi ve sosyal
medya hesaplarından yayınlandı.

B

irleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları” ile kent içerisindeki
gerçek sorunlar ve ihtiyaçlar, belediye ile
vatandaş işbirliğinde çözüme kavuşturulacak.
Göreve geldiği ilk günden bu yana yurttaşların
yönetime katılması için çalışmalar yürüten
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
2022 Yılı Mali Bütçesi’ni oluşturma sürecine vatandaşları da dahil ediyor. Belediye tarafından
hazırlanan çalışmaya katılan vatandaşlar bir
yandan yaşam alanlarındaki talep ve isteklerini dile getirirken öte yandan mahallelerdeki
yatırım, faaliyet ve projelerin bütçesinin belirlenmesine katkı sağlayacak.

Çalışmaya katılan vatandaşlar;
kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler, sosyal yardımlar, eğitim ve
kurslar, alt yapı yatırımları, park ve
çocuk alanları vb. alanlar, temizlik
hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre
ve ekoloji çalışmaları (ağaçlandırma, peyzaj, budama, sahil ve
plaj temizliği vb.), atık yönetimi (çöp
toplama, çöp konteynır hijyeni, geri
dönüşüm altyapısı vb.), sokak hayvanları (bakım, besleme, tedavi,
rehabilitasyon vb.), kadın, aile ve
çocuk hizmetleri (danışma merkezi, rehberlik hizmetleri vb.), kreş,
spor faaliyetleri (spor ekipmanları,
spor alanları, spor etkinlikleri vb),
bisiklet ve yürüyüş yolu konu başlıklarında fikir ve görüşlerini önem
sırasına göre belirtiyor.
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Başkan Av. Turan Hançerli:
“Gerçek Sorunlara Gerçek Çözümler”
Geçtiğimiz yıl “Gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla “Güzel Bi Fikir” projesini başlattıklarını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli; “Şehrin geleceğini Avcılar halkı
ile birlikte birlikte inşa etme ve yönetme politikamızla çıktığımız bu yolda “Güzel Bi Fikir” projesini
hayata geçirdik. Proje kapsamında vatandaşlarımızın bizimle paylaştığı fikir ve önerileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
ile temellendirdiğimiz stratejik planımız ile
uyumluluğu göz önüne alarak değerlendiriyoruz.” dedi.
Değerlendirilen projelerin hayata geçirilmesinde
kentin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Turan
Hançerli; 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni belirlerken Avcılar’daki yatırımların önceliğine yurttaşlardan
gelen sonuçlar doğrultusunda karar verileceğini
belirtti.
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AVCILAR BELEDİYESİ’NDEN

YANGIN
SEFERBERLİĞİ
YURDUN BIRÇOK NOKTASINDA ÇIKAN ORMAN
YANGINLARIYLA MÜCADELEYE BIR DESTEK DE
AVCILAR BELEDIYESI’NDEN GELDI.
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A

vcılar Belediyesi, Avcılar Kent Konseyi
ve Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler
Birliği iş birliği ile afet bölgesinde bulunan
ekiplerin ve vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan koliler bugün Marmaris Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştı.
Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri ekiplerince
hazırlanan yardım kolilerinin içerisinde bölgede
en çok ihtiyaç duyulan eldiven, maske gibi malzemelerin yanı sıra gıda ve temel ihtiyaçlar da
buluyor.
Kolilerin hazırlandığı alanı ziyaret eden Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli konu ile ilgili
şu açıklamalarda bulundu: Avcılarlı hemşehrilerimiz adına yangın bölgesine tüm Türkiye’deki

belediyelerle birlikte yaraları sarmak, dertlere derman olmak için canla başla çalışıyoruz,
çalışmaya da devam edeceğiz. Diliyorum bir an
önce yangınlar bitecek hem yaralarımızı saracağız hem ormanlarımızı yeniden hayata döndüreceğiz. Bir veteriner hekim ekibimiz, bir sağlık
ekibimiz ve bir sivil savunma uzmanımız da afet
bölgesine gönüllü olarak gidecekler. Ayrıca bir
tankerimiz ve bir ambulansımız da bölgede destek vermek üzere hazırlandı. Tüm müdürlüklerimizle yangınlarla mücadeleye destek olabilmek
için seferber olduk. Umarım bir an evvel güzel
haberler alırız. Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler Birliği’ne (MER-DER) ve hayırseverlere de
dayanışma ruhunu paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum.
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BELEDIYEMIZ MUĞLA DALAMAN’DA
Muğla Dalaman ilçesinin Karadere bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarında ekiplerimizde yer aldı. Günlerdir yangın bölgele-

28

rinde mücadele eden ekiplerimize teşekkür
ediyorum. Avcılar dayanışma ruhu ile geleceğimizi koruyacağız.
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MUĞLA KOZAĞAÇ’TA DAYANIŞMA RUHU
Avcılarımızın dayanışma ruhu ile doğamızı,
canlarımızı ve geleceğimizi korumak için
Muğla Kozağaç’dayız.
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Avcılar Belediyesi

Av.Turan HANÇERLİ
Avcılar’ın Başkanı

Avcılar Belediye Başkanlığı

Gülten Nakipoğlu
Engelli Yaşam Merkezimiz

Açıldı

ÇEVRE FARKINDALIĞI
YARATMAK İÇİN

MERSİN’DEN KIBRIS’A
YÜZECEK
CEBELITARIK BOĞAZI’NI YÜZEREK GEÇEN ILK
TÜRK SPORCU OLAN EMRE SEVEN TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTIRILECEK MERSIN - KIBRIS ARASI SOLO
YÜZME GEÇIŞININ TANITIM TOPLANTISI AVCILAR
BELEDIYESI’NDE YAPILDI.
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M

ersin - Kıbrıs arasında 80 km’lik parkurda solo yüzme denemesi yapacak olan
sporcu Emre Seven, projenin en büyük
destekçilerinden olan Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli ve AKÜDER Yönetim Kurulu
Başkanı Abdurrahman Acar ile birlikte Avcılar
Belediye Başkanlığı binasında basın toplantısı
düzenledi.

yan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
“Orası çok özel bir parkur. Dünya’nın önemli
geçişlerinden biri olarak sayılabilir. Emre Bey’in
bu özel cesareti nedeniyle biz heyecanlandık.
Cesaretine ve bu çabasına destek olmak bizim
için onur verici bir durum. Sporun ve sporcunun
her zaman yanında olacağız. Yanında olmanın
ötesinde biz de zaten sporcuyuz. Diliyorum geçişi
tamamladığında ülkenin tanıtımı ve ülkeye turist
gelmesi ve ülke ekonomisine katkı sunma açısından da etkili olacak.

Emre Seven’in solo yüzme denemesi Avcılar
Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Avrupa
Yüzme İhtisas Spor Kulübü’nün desteği, Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER)’nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
“Destek Olmak Bizim İçin Onur Verici”
Bu yüzme etkinliğinin hem turizm hem de deniz
temizliği açısından önemli olduğunu vurgula-
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Son zamanlarda Marmara Denizi müsilajla büyük dertteydi. Denize giremedim. Çevreye duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu bizzat
yaşadık. Yine bu geçiş ‘Temiz denizlerde kulacım
kadar yakınsın’ sloganıyla da çevreye ve ekolojiye
dikkat çekmesi bakımından son derece önemli”
açıklamasında bulundu.
“Bu Gurur Tüm Türkiye’nin”
Son dönemde denizlerimizde yaşanan Deniz

EMRE SEVEN:
“AMACIMIZ ÇEVRE
FARKINDALIĞI
YARATMAK”
Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen ilk
Türk sporcu olan Emre Seven, “Amacımız çevre alanında farkındalık yaratmak ve denizlerimizin tertemiz olduğunu tüm dünyaya ispatlamak.
Solo yüzüş olacak. Teknik bir terim. Tek
bir kişinin yapacağı bir yüzme denemesi.
Bir kıyıdan başlanıp bir kıyıda biteceği
anlamına geliyor. Herhangi bir yere
dokunamazsınız, mola veremezseniz,
tekneye dokunamazsınız, deniz üzerinde
yüzen bir cisme dokunamazsınız ki dokunursanız diskalifiye olursunuz. Geçen
sene bir denememiz daha oldu. Temelinde benim eksikliğime dayalı, daha
sonrasında çeşitli aksaklıkların da çıktığı
bir organizasyondu. O gün yaşadığımız
bütün eksiklikleri tek tek teknik heyetimle analiz ettik. Bu sefer çok daha farklı
olacak” diye ifade etti.
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Salyası - Musilaj sorununa dikkat çeken AKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman
Acar; “Tarihe tanıklık edeceğimiz solo yüzme
denemesinde kazanılacak başarı sadece Emre
Seven kardeşimizin değil, bütün Türkiye’nin
gururu olacak. Denizlerimizin temiz ve yüzülebilir olduğunu gösterecek ve de Yavru Vatan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan yakınlığımızı bir kez daha tüm dünyaya duyuracaktır.” dedi.
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HANÇERLİ, YEŞİLKENTLİ
ÇOCUKLARIN FİKİRLERİNİ DİNLEDİ
AVCILAR BELEDIYE BAŞKANI AV. TURAN HANÇERLI, YEŞILKENT
MAHALLE GEZISİNDE, ÇOCUKLARLA SOHBET EDEREK MAHALLEYE
YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI.

Ç

ocukların taleplerini ve hayallerini dinleyen Hançerli, “Tek amacımız var, sizi
daha iyi bir gelecek ile buluşturmak.
Bunun için çok çalışıyoruz. Keyifle yaşayacağınız bir mahalle ortamına kavuşmanız
için önemli adımlar attık epey de yol katettik.
Gelecek günlerde somut adımlarla karşınızda
olacağız.” dedi.

geleceğimiz. Onlar mutlu olursa sağlam bir
gelecek bizi bekliyor demektir” dedi.

Çocuklardan fikir alma konusuna çok önem
verdiğini ifade eden Hançerli, “Onlar bizim
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AVCILAR’DA GÜZEL
ŞEYLER OLUYOR

AVCILAR BELEDİYESİ’NİN
BEKLENEN DİJİTAL KÜTÜPHANESİ

OKU AVCILAR
HİZMETİNİZDE
28 kategori, binlerce kitap...
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OKU AVCILAR

NEDİR?

Enformasyon çağının getirisi olan dijitalleşme artık bir tercih olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmiştir. Avcılar Belediyesi olarak, çağımızın ve geleceğin kaçınılmaz zorunluluklarından biri olan
dijitalleşme konusunda önemli bir adım atarak, “Oku Avcılar” projesini hayata geçirdik.
Toplumun ayrılmaz bir parçası olan halk kütüphanelerini dijital bir platforma taşıyan Oku Avcılar
projemizle, hemşehrilerimiz yaşam boyu eğitimi destekleyen yerel ve kültürel mirasa, geleneksel
kütüphanelere oranla daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilecekler. Avcılar halkı; araştırma
yapabileceği, bilgiye ulaşabileceği ve en önemlisi de kitap okuyabileceği bu uygulamayla hızlı ve
kolay bir erişim ağına sahip olacak.
Oku Avcılar aynı zamanda okullarda öğrencilerimizin hem okuyup hem de ödüller kazanabileceği,
veli ile öğretmenlerin de günlük, haftalık, aylık ve dönemlik olmak üzere okuma performansı
analizlerini görebileceği bir dijital kütüphane olarak tasarlanmıştır.
Avcılar’daki tüm okullarda uygulamaya konulacak Oku Avcılar Dijital Kitap Uygulaması ile öğrencilerimiz, formal eğitimin sınırlarını aşıp, eğitimi tüm hayatlarına yayarak kendilerini geliştirebilecekler. Bu kapsamda öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden batı
klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında 22.000 kitaba okul dışında da
istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonda kullanılabilen
uygulamayla veli ve öğretmenler, konu başlıklarına göre kitapları seçebilir. Özel bir kütüphane
tasarlayarak; toplu olarak ödev tanımlayabilir, ödevlerin takibini ve raporunu alabilir, öğrencilerin
okuma karnelerini periyodik olarak takibini sağlayabilirler.
“Oku Avcılar” projemizin dijital bilgi teknolojilerinin eğitim sürecinde etkin kullanılması yönünde
yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.

OKU AVCILAR
NASIL KULLANILIR?

Oku Avcılar… Bir tıkla binlerce kitap senin
Oku Avcılar dijital kitap uygulamasını Google Play ya da APP Strore’dan indirin... 28 kategoride
binlerce kitaba dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden ulaşma fırsatı yakalayın. Binlerce kitaba ücretsiz
ulaşın, kitaplık oluşturun ve ya kendinize özel notlar alın.
Öğrencilerimiz!
Ortaöğrenim kurumu öğrencisiyseniz sizin için okul girişi var. Okul girişini tıklayarak öğretmenlerinizin tanımlamış olduğu kitaplara rahat rahat ulaşın.
Öğretmenlerimiz!
İstediğiniz kitabı okuyun, öğrencilerinize ödevler verin, günlük, haftalık, aylık ve yıllık okuma
analizlerine ve gelişim raporlarına bakın, isterseniz tüm bu bilgilerin dökümlerini alın.

Oku Avcılar uygulaması içerikleri Hiperkitap taraf ından sağlanmaktadır.
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AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI
TURAN HANÇERLİ

BOĞAZ’I
YÜZEREK GEÇTİ
AVCILAR BELEDIYE BAŞKANI TURAN HANÇERLI,
33. BOĞAZIÇI KITALARARASI YÜZME YARIŞI’NA KATILDI,
İSTANBUL BOĞAZI'NI YÜZEREK GEÇTI.
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Y

arışmanın ardından ise Hançerli, "33.
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’ndaki bu eşsiz deneyimi keyifle tamamladım"
şeklinde paylaşımda bulundu. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu da Hançerli’yi tebrik etti.
Çocuklukta geçirdiği bir patoz kazası nedeniyle
iki kolunu kaybeden ve Türkiye’nin ilk engelli başkanlarından olan Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücünün yarıştığı ve dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek
yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme

Yarışı'nda katıldı, Boğaz'ı yüzerek geçti.
Hançerli, Twitter hesabından, “Kendime henüz
küçük bir çocukken verdiğim söz hiç değişmedi;
çok çalış, erteleme, asla vazgeçme. Şimdi kıtalararası yüzme yarışında Avcılar için yüzeceğim.
Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağımı
biliyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.
CANLI YAYINLANDI
Canlı yayınlanan yarış öncesi Hançerli, Twitter
hesabındaki paylaşımında “33. Boğaz Kıtalararası
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Yüzme Yarışlarında Avcılar için yüzüyorum. Çok
heyecanlıyım ama bunu da başaracağım” ifadelerine yer verdi.
İMAMOĞLU DA TEBRIK ETTI
Yarışmanın ardından ise Hançerli, “33. Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışları'ndaki bu eşsiz deneyimi keyifle tamamladım” paylaşımında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem
İmamoğlu da Hançerli'yi tebrik ederek, “Engellere
meydan okuyarak, Boğaz'ı yüzerek geçen Avcılar Belediye Başkanımız Turan Hancerli'yi tebrik
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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AVCILAR BELEDIYESPOR MADALYAYA
DOYMUYOR
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ırklareli’nde düzenlenen Muaythai
Teşvik Turnuvası Şampiyonası’na 15
sporcu ile katılan Avcılar Belediye Sporumuz 11 derece ile takım halinde 1. oldu.

K

Şile Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde şampiyon
olarak Altın madalya ve Kocaeli Sekapark
Yağlı Güreşleri’nden 3. olarak Bronz madalya
kazandı.

Minik 1 Boy Kategorisi’nde Takımımızı başarı
ile temsil eden Adnan Osman; 14. Geleneksel

Başarıları ile göğsümüzü kabartan sporcularımızı kutluyoruz.
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BU BAŞARI AVCILAR’IN

A

nkara’da Muaythai Minik Yıldız Türkiye
Şampiyonası’na katılan Avcılar Belediyesi
Spor Kulübü sporcularımız 3 altın, 2 gümüş
ve 4 bronz madalya ile gururumuza gurur
kattı. Bu başarı Avcılar’ın.
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Avcılar Belediyesi Spo
Güreş ve Muay Thai Branşlar

Türkiye Şa

AVCI
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or Kulübü Minikleri,
rında Avcılar’ın Gururu Oldu.

ampiyonu

ILAR
Av.Turan HANÇERLİ

Avcılar Belediye Başkanı
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Avcılar
Belediyesi
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AVCILAR
BELEDİYESİ’NDEN

OKULLARDA
TEMİZLİK MESAİSİ
AVCILAR BELEDIYESI TEMIZLIK
İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ EKIPLERI,
MAHALLELERDE BULUNAN
OKULLARDA HIJYEN IÇIN
TEMIZLIK VE YIKAMA
ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTIRDI.

A

vcılar ilçesinde temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren ekipler, vatandaşın
sağlığını korumak adına mahallelerde
kapsamlı temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştiriyor.
Avcılar Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı
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koşullarda eğitim görmesi için başlattığı
çalışmalarda, Covid-19 ve diğer bulaşıcı
hastalıklara karşı kapsamlı bir şekilde
temizlik çalışmaları yürütüyor. Temizlik
ekipleri gelen talepler doğrultusunda ilçede
bulunan tüm okullarda bahçe yıkama ile
süpürme, bina içi temizlik ve dezenfeksiyon
işlemleri gerçekleştirdi.
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Avcilarbelediyesi

