BAŞBAKAN ERDOĞAN
KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDE

“Başkan Bahçeci tarafından, Başbakan
Erdoğan’a belediyenin çalışmaları, mevcut
durumu, talepleri ve çözüm bekleyen konuları
hakkında bir brifing verildi.”
ZİYARETİN AYRINTILARI SAYFA 2’DE

JKBB’NİN MERKEZİ KIRŞEHİR’E ALINDI
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin başkanlığını yaptığı, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) Ekim Ayı Olağan
Meclis Toplantısı 30 Ekim tarihinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.Toplantıda alınan kararla birlik merkezi Kırşehir’e alındı. 31 Ekim
tarihinde de; birlik üyeleri, çeşitli bürokrat ve konusunda uzman hocaların katılımı ile “Jeotermal Teknik Bilgiler” konulu bir konferansın
gerçekleştirilmesi ile program son buldu.
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konusunda uzman hocaların katılımı ile “Jeotermal Teknik
Bilgiler” konulu bir konferansın gerçekleştirilmesi ile program
son buldu.

“ÜLKEMİZ JEOTERMAL KAYNAKLARDA İLKLER
ARASINDA”

JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci başkanlığında
31 il, ilçe ve belde belediye başkanının, belediye meclis
üyelerinin, birçok bürokrat ve çeşitli üniversitelerden öğretim
üyelerinin katılımı ile Kızılcahamam’da bir araya gelindi. Ekim
Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Sayın
Yaşar Bahçeci, JKBB’nin daha aktif olabilmesi için birlik adına
her türlü faaliyeti gerçekleştirmek ve birliğin uluslararalılaşması

“JKBB ARTIK DAHA ETKİN
ÇALIŞACAK”
JKBB Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci’nin başkanlık ettiği ve Kızılcahamam’da
2 gün süren JKBB Ekim Ayı Olağan Meclis
Toplantısı ve Teknik Konferansı’nın sona
ermesinin ardından ortak bir bildirge yayınlanarak
Jeotermal Kaynakların daha verimli, daha etkin
ve doğru biçimde kullanılması için gerekli
çabaların gösterilmesi, JKBB’nin daha etkin
olarak tanıtımını yapması için bir yayın organının
çıkartılması ve birliğin gelirlerini arttırmak için
ön çalışmaların bir an önce başlaması gerektiği
ifade edildi.

için bütün gayretleri göstereceklerini ifade ederek; “Jeotermal,
geleceğin önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu açıdan
jeotermal kaynaklarımıza gereken önemi vermek ve jeotermal
konusunda birliğe bağlı belediyeler olarak yaşadığımız sorunları
tespit etmemiz, birliğimizin, ülkemizin ve hatta tüm dünya için
önemlidir. Dünya sıralamasında jeotermal konusunda ilkler
arasında olan ülkemiz, Avrupa’nın en zengin rezervuarına
sahip. Bu açıdan kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak için
elimizden gelen bütün çabaları göstermeliyiz” dedi.

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda
JKBB’nin tüzüğünde yapılan değişiklikler
ile birliğin merkezi Kırşehir’e alındı. Ayrıca
birliği’nin 2010 yılı tahmini bütçesi görüşülerek
karara bağlandı ve 2009 yılı bütçesi yetişmediği
için ek bütçe oylanarak kabul edildi.

Ankara İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Ceylan, Prof. Dr. Asaf
Pekdeğer, ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna, Hacettepe Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Şakir Şimşek, İzmir Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü
Ali İçhedefi, İller Bankası Sondaj Daire Başkanı Kemal Akpınar
Meclis toplantısının ardından “Jeotermal Teknik Bilgiler” ve Emekli DSİ Müdürü Nusret Özdeğirmenci katıldı.
Konferansı gerçekleştirildi. Kızılcaham’da gerçekleşen konferansa
JKBB Başkanı Sayın Yaşar Bahçeci; “ Jeotermal Kaynakların
Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, JKBB ve Kırşehir Belediye
Başkanı Yaşar Bahçeci, JKBB Danışmanı Dr. Toros Özbek, yenilenebilir ve sürdürülebilir olması tüm dünya için çok önemlidir.
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Jeotermal Mühendisleri Odası Dünyamızın sürekli kirletildiği bir dönemde jeotermal enerjinin
Jeotermal Komisyonu Üyesi Ersin Gırbalar, Denizli Belediye önemi bir kere daha ortaya çıkmıştır. Bu konuda da jeotermal
Başkan Yardımcısı Şamil Çınar, Maden Tetkik Arama Genel kaynağı bulunan bütün belediyelere çok önemli görevler
Müdür Yardımcısı Hayrullah Dağıstan, Prof. Dr. Yılmaz Savaşçil, düşmektedir” diye konuştu.

SU ŞEBEKE HATTI DEĞİŞİYOR

Kırşehir Belediyesi, yıllardır ihmal edilen, eskiyen, yıpranan ve sık sık
arızaların meydana geldiği su şebeke hatlarının değişimi ve su şebeke
hatlarının dijital haritasının hazırlanması konusunda startını verdi.
Şehrimizin şu şebeke hatlarının zamanla yıpranması ve yer yer
arızaların meydana gelmesi nedeni ile İller Bankasına müracaat edilerek
şebeke hatlarındaki sorunlara kalıcı bir çözüm bulmak için belediyemiz
tarafından çalışmalara başlandı. Şebeke hatlarımızdaki sorunların
çözülmesi için öncelikle Özbağ’da ki kuyular ile içme suyu depolarımız
arasında bağlantıyı sağlayan Kayseri Ankara Devlet Karayolu
altından geçen içme suyu ana isale hattının güzergâhını değiştirmek
ve yenilemek, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu şebekelerini
yenilemek, ihtiyaç halinde yeni kuyular açmak, ayrıca içme suyu
kuyuları, depoları, terfi istasyonları ve içme suyu şebekesinin otomasyon
sistemine geçilerek tek bir merkezden takip ve kontrolünü yapmak için
çalışmalar başladı. Bu amaçla Kırşehir Belediyesi olarak İller Bankası
ile görüşmeler yapılarak, işin tamamını kapsayan projelendirme işlemine
başlanmıştır. Bu çalışmaların bitmesinin ardından şehrimizin büyük bir
bölümünün içme suyu şebeke hattı yenilecektir.

BAŞBAKAN ERDOĞAN;
KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDE

22.Ahilik
Haftası
kutlama
programına katılmak üzere ilimize
gelen Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan Kırşehir Valiliği
ziyaretinin ardından, beraberinde
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün, Kırşehir Milletvekilleri
Mikail Arslan ve Abdullah Çalışkan
ile birlikte Belediye Başkanlığını
ziyaret etti. Belediye binası etrafında
toplanan coşkulu kalabalığın alkışları arasında belediyeye gelen
Başbakan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Belediye Başkan
Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından karşılandı.

Ahi Evran Külliyesi’ne
Başbakandan destek…
Kırşehir’in yapılan çalışmalarla her alanda önemli gelişmeler sağlayan, kültür ve termal
turizm’de yer edinmeye çalışan, eğitimde büyük başarılar elde eden aynı zamanda asayiş ve
güvenlik açısından da ülkemizin en huzurlu illeri arasında yer aldığını ifade eden Başkan
Bahçeci; belediyenin içerisinde bulunduğu mali durum, TOKİ ile işbirliği içerisinde yapılacak
olan Kentsel Dönüşüm Projesi, Cacabey Medresesi’nin Astroloji Müzesi yapılması hakkında
başbakana bilgiler verdi. Bunların yanında Ahi Evran Külliyesi, Tabiat Parkı Projesi, Termal
Oteller bölgesindeki çevre yolunun yapılması, E-Tipi cezaevinin kaldırılması konularında
da Başbakan Erdoğan’dan destek talebinde bulundu.

Başbakan Erdoğan, vatandaşın sevgi
gösterileri ile belediyeden ayrıldı…
Kırşehir’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan; “Belediyenin
durumunu bildiklerini, hükümet olarak gerekli desteği sağlayacaklarını ifade ederek Yaşar
Bahçeci’nin gençliğinin verdiği enerji ve güç ile kendilerinin de desteğiyle sorunların üstesinden
gelineceğinden kuşkumuz yoktur” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Bahçeci tarafından
Başbakan Erdoğan’a üzerinde 1272 yılında yapılan ve Dünyanın ilk Gökbilim Medresesi olan
Cacabey Medresesi’nin işlendiği gümüş bir plaket takdim edildi. Belediye binası çıkışında
vatandaşlarla bizzat ilgilenerek sorunlarını dinleyen Başbakan Erdoğan, toplanan kalabalığın
yoğun sevgi gösterileri ile belediyeden ayrıldı.

22. AHİLİK HAFTASI
COŞKU İLE KUTLANDI
Ahiliğin Merkezi ilimizde, 22.Ahilik Haftası kutlamaları yoğun
bir katılımla coşkulu ile kutlandı.
Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar Vali M. Ufuk Erden, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Milletvekilleri Mikail
Arslan, Abdullah Çalışkan ve Metin Çobanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çağlayan, Adalet
Komisyonu Başkanı İsmail Âdemoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Ahi Evran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, sivil
toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile
gerçekleşti.
Kutlamalar çerçevesinde Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin türbesi ziyaret edilerek
dualar okundu. Ahi Evran Camisi yanında kurulan Ahi Sokağı’nın açılışını yapan ve Ahi Çarşısı’nı
gezen protokol, daha sonrada Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Kutlamalar için Türkiye’nin 81 ilinden
gelen esnaf odaları kuruluşları, Cacabey Meydanı’nda kurulan çadırlarda kendi yörelerine ait ürünleri
tanıttı.

BELEDİYE’DEN ARSA SATIŞI

AHİLİK; KIRŞEHİR’DEN
DÜNYAYA YAYILACAK
Kırşehir halkı Sayın
Başbakanımızı en iyi şekilde
karşıladı ve ağırladı. Kutlamalar
Ahiler diyarı Kırşehir’e yakışır
bir şekilde geçti. Başbakanımızın
da Sayın da kutlamalara katılması
ile Ahiliğe ve Kırşehir’e
verilen önem tüm Türkiye’ye
kanıtlanmıştır. Ahilik Haftasının
ve Esnaf Bayramının tüm
Türkiye’de kutlanması elbette ki
çok anlamlıdır. Ancak Ahiliğin
Merkezi olarak Ahilik felsefesini
ve ilkelerini Kırşehir’den tüm
dünyaya yaymak ve yaşatmak
en önemli görevlerimizdendir.
Bu nedenle Ahiliğe herkesten
fazla Kırşehir’in sahip çıkması
gerekmektedir.

YILLARDIR İHMAL EDİLEN TERME’DE;
KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPILDI
ŞehrimizinTermal Turizm
Bölgesi ve Hızırağa mahallesi
ile kesişme noktası olan Terme
Kavşağında yapılan çalışmalar
son buldu. Belediye Fen İşleri
ekipleri tarafından günlerce
süren yol genişletme ve kavşak
çalışmalarının yanı sıra Park
Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler tarafından da bölgenin
peyzaj düzenlemesi yapılarak
çevrenin yeşile kavuşması
sağlandı.

Hızırağa mahallesinin ticari ve sosyal potansiyeli, yaşam kalitesi değişecek…
Bölgedeki Çalışmaları ilk günden itibaren bizzat yerinde
inceleyen, bölge halkının ve şehrin daha modern, daha
kullanışlı ve daha temiz bir alana kavuşması için tüm belediye
ekiplerini seferber eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci;
“Termal Oteller bölgesi girişinden itibaren genişletilip, 24.5
metre haline getirilen yol çift şerit halinde düzenlenmiş ve
Hızırağa Caddesi ile birleştirilmiştir. Yıllardır ihmal edilen
bu bölgenin kavşak düzenlemesi yapılıp, gereksiz direkler
kaldırılarak kabloların yeraltına alınması sağlanmıştır. Ayrıca;
bu alanda bulunan doğal park alanı da yeniden düzenlenip
Kırşehir’e yakışır bir hale getirilmiştir ” dedi.

ZABITA EKİPLERİ
DENETİMLERE
DEVAM EDİYOR
Kırşehir Belediyesi Zabıta ekipleri,
Kırşehir halkının sağlığı ve huzuru
için 7 gün 24 saat yaptığı denetimlerine
aralıksız devam ediyor.
İl genelinde periyodik denetimlerini sürdüren
Belediye Zabıta Ekipleri şehrimizde faaliyet
gösteren bütün fırın ve unlu mamul üretim
noktalarını denetlemeye devam ediyor.
Fırınlarda ruhsat, pazar tatili ruhsatı, ekmek
gramajı, etiket, genel temizlik ve hijyenik ortam
olup olmadığı gibi öğeleri inceleyen Zabıta
Ekipleri, denetlenen ekmek fırınlarından 3’üne
genel temizlik ve pazar tatili ruhsatından dolayı
ihtarname verdi.

NEŞET ERTAŞ’IN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Kırşehir Belediye Meclisi, 1 Ekim Perşembe günü Meclis
Başkan Vekili Veli Şahin Başkanlığında gündemindeki
konuları görüşüp karara bağlamak üzere bir araya geldiği
toplantıda Bağbaşı Mahallesi ile Kayabaşı Mahallesi
arasında kalan, Bağbaşı kavşağından Çukurçayır kavşağına
kadar olan bulvara “Neşet Ertaş Bulvarı” ismi verildi.
1938 yılında ilimizde doğan, yıllardır ismi türkü ve
bağlama ile özdeşleşen, büyük ozan Neşet Ertaş’ın isminin
bir bulvara verilerek ölümsüzleştirmesi belediye meclisi
üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Neşet Ertaş Bulvarı’nın açılışı, 12 -18 Ekim 2009 tarihleri
arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinliklerinde
Neşet Ertaş’ın da katılımı ile sembolik olarak
gerçekleştirildi.

HIZIRAĞA PARKA KAVUŞTU
Kırşehir Belediyesi, bir yandan geçmiş
dönemden kalan borçları ödemeye devam ederken diğer yandan da hizmet
üretmeye devam ediyor.

Denetimler halkın
sağlığı için…
Kırşehir Halkının sağlıklı ürünleri almaları için
rutin denetimlere devam edileceğini vurgulayan
Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin,
belli aralıklarla ekiplerle merkezi kapsayan şok
denetimler de gerçekleştirdiklerini söyleyerek,
denetimlerin esnafı zor durumda bırakmak için
değil sorunların çözümü ve halkımızın sağlığı
için yapıldığını belirterek, esnafların bu mübarek
ay içerisinde de zabıta yönetmeliği esaslarına
uymalarını ve bu konuda gereken hassasiyeti
göstermelerini istedi.

Terme bölgesindeki bu çalışma, seçimlerden önce de ifade
ettiğimiz gibi çalışmalarımızın dışarıdan içeriye doğru olacağı
sözüne bir örnek teşkil etmektedir. Buradaki çalışmamızın
hedeflenen süreden daha fazla zaman alması ise Ahi Evran
Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin
çevre düzenleme çalışmalarıyla da paralel giden bir çalışma
olmasından kaynaklanmıştır. Bu nedenle öncelikle bölge
halkımızdan da özür diliyoruz. Yapılan yol ve mahallede
yapılacak alt yapı çalışmalarıyla Hızırağa mahallesinin
ticari ve sosyal potansiyeli, yaşam kalitesi değişecektir.
Çalışmaların Hızırağa bölgesi sakinlerine ve tüm halkımıza
hayırlı olmasını diliyorum.

Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belediye
Başkanı Yaşar Bahçeci’nin de talimatları ile yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmış, Hızırağa Mahallesi’nin büyük bir
eksikliği olan park ihtiyacını gidererek, Hızırağa Parkının yapımını
tamamladı.
Toplam 1250 m2 alan üzerine kurulan; 780 m2 çim alanı, muhtelif
süs bitkileri, süs ağaçları, çocuk oyun grupları ve oturma grupları
ile birlikte mahalle sakinleri ve çocukların gözdesi olan parkın yapılmasından dolayı Kırşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade eden
vatandaşlar, özellikle Hızırağa Mahallesi’ne hizmet gelmesinden
çok mutlu olduklarını belirttiler.

