
Gebze’ye Çevreci Belediye Ödülü

GEBZE

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
“Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
elinden aldı.
Gebze Belediyesi’ne çevreci ödül. Gebze Belediyesi’nin Sıfır Atık çalışmaları ödüle layık görüldü. Gebze Bele-
diye Başkanı Zinnur Büyükgöz çevreci belediye ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın elinden aldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen Sıfır Atık ve Belediyeler 
Kongre ve Ödül Töreni’ne katıldı. 

BU GURUR GEBZE’NİN 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum ve diğer birlik temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi’nin “Sıfır Atık 
İle Engelleri Aşıyoruz” Ödülünü aldı. Sıfır Atık alanında yapılan doğru çalışmaların neticesinde ödüle layık 
görülmenin gururunu Gebzeli hemşerileriyle paylaştığını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyük-
göz; çevreci belediyecilik alanında ve sıfır atık projesi kapsamında yeni hizmetleri hızla hayata geçirmeyi 
sürdüreceklerini ifade etti.

Büyükgöz’den Gebze’ye;
Sessİz Devrİm
Niteliğinde Hizmetler

“Gönüller 
yapmaya geliyoruz. 

Haydi Bismillah” diyerek 
makam ve gönül kapılarını ardı-

na kadar Gebzelilere açan Belediye 
Başkanı Zinnur Büyükgöz bugüne 

kadarki 24 aylık hizmet süresince; ‘dev 
gibi eserler bırakmak için, karıncalar 
gibi çalışmak lazım’ düsturuyla ilçenin 

geleceğini ilgilendiren önemli
hizmetlere ve projelere

imzasını attı.

Yerel seçimlerde Gebzelilerin teveccühüyle görevini 
devralan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 
“Üstat Necip Fazıl’ın, ‘Dev gibi eserler bırakmak 
için, karıncalar gibi çalışmak lazım’ vecizinde belirt-
tiği gibi, biz de kalıcı ve dev eserler için, ekibimizle 
birlikte karıncalar gibi durup dinlenmeden çalışma-
larımıza başladık. Geride bıraktığımız 24 aylık görev 
süremizde Gebze’nin geleceğine katkı sağlayacak, 
bir manada da sessiz devrim niteliğindeki; yatırım, 
proje ve çalışmalara imzamızı attık hamdolsun” 
dedi. 

İLK İŞ MARMARA NAKLİYECİLER GARAJI 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve gelir gelmez ilk iş olarak; Marmara Nakliyeciler Terminali ve 
TIR Parkı işletmesinin, hukuk mücadelesinin tamamlanmasıyla mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi’ne devredil-
mesini sağladı. Devrin ardından hızla modernize edilen yeni park alanlarının kazandırıldığı Nakliyeciler Garajı 
sayesinde hizmetlerde kullanılmak üzere milyonlarca liralık özkaynak sağlanmış oldu. 

TEVAZU-SAMİMİYET VE GAYRETLE 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği istikamette; tevazu, samimiyet ve gayretle, 
‘Gönül Belediyeciliği’ ilkelerine bağlı kalarak, ilçemizi kalkındıracak çalışma ve hizmetlere imzamızı atıyoruz” 
sözleriyle dile getirdiği Gönül Belediyeciliği çalışmaları kapsamında Halk Buluşması ve Mahalle Meclislerini 
başlatan Başkan Büyükgöz, “Söz verdiğimiz gibi kentimizi; makamların ve hizmetlerin gerçek sahipleri değerli 
Gebzeli hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz” dedi. Devamı sy. 18’de

Gebze’ye Göç İdaresi Ofisi Kuruldu
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mevlana Kapalı Kompleksi içerisinde 
tahsis edilen birimde hizmet vermeye başlayan Göç İdaresi Başkanlığı Gebze Hiz-
met Ofisi’ni ziyaret etti 

Başkan Büyükgöz, Göç İdaresi Başkanlığı hizmet biriminde. Gebze Be-
lediyesi tarafından Issıkgöl Caddesi üzerinde yer alan Mevlana Kapalı 
Kompleksi içerisinde tahsis edilen birimde hizmet vermeye başlayan 
Göç İdaresi Başkanlığı Gebze Hizmet Ofisi’ni ziyaret eden Gebze Bele-
diye Başkanı Zinnur Büyükgöz çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR 
Başkan Büyükgöz, “Bölgemizde bir ihtiyaç haline gelen göç idaresine 
ilişkin bölge işlemler artık Gebze’mizde bu hizmet biriminde yapılacak. 
Göreve başlayan idareci ve çalışanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum” 
dedi. Göç İdaresi Başkanlığı Gebze İlçe Çalışma Grubu Başkanı Veysel 
Kıyak çalışmalar hakkında bilgi verdiği Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz’e katkılarından ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

GEBZE BELEDİYESİ HABER BÜLTENİ YIL:1 SAYI:1 MAYIS 2021 ÜCRETSİZDİR

MANŞETMANŞET
Millet Bahçesi eski askeri kışla bölgesinde toplam 
400 bin metrekare alanda; kıraathane, yürüyüş 
yolları, spor alanları, bisiklet yolları ve diğer tüm 
sosyal donatı alanlarıyla hayata geçirilecek. Sayfa 
9’da

Gebze’yeGebze’ye
Millet Bahçesi Millet Bahçesi 
Geliyor! Geliyor! 

Gebzeliler ‘Güzide’de
Buluşacak
Gebze’ye, iki “Güzide” 
tesis geliyor! Gebze 
Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz 
talimat verdi; kentin 
merkezinde 2 adet sosyal tesis kazandırmak üzere 
çalışmalara başlandı. Sayfa 15’te

TapuTapu
SorunuSorunu
Tarih Oluyor Tarih Oluyor 
Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu so-
rununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar 
atan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 
2021 yılı sonunda sorunu ortadan kaldırmayı hedefli-
yor. Sayfa 7’de
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Gebze’ye Çevreci Tesis

Çevreci yatırımlarla ‘Sıfır Atık İle 
Engelleri Aşıyoruz Çevre Ödülü’nü 
ilçeye kazandıran Belediye Başkanı 

Zinnur Büyükgöz,  İri Hacimli Atıklar Kırma 
Tesisi’nde günlük ortalama 50 ton civarı iri 
hacimli atıktan enerji üretileceğini açıkladı 

1 Milyonluk TL’lik Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı hibe desteğini Gebze’ye kazandıran 
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İri Ha-
cimli Atıklar Kırma Tesisi’nin startını verdi. 
Sıfır atık çalışmalarıyla değerli endüstriyel 
atıkların çevre kirliliğine neden olmadan 
kaynağından toplanarak ekonomiye ka-
zandırıldığı Gebze’de kurulan bu yeni

tesisle; ev, işyeri, okul, sanayi gibi kaynak-
lardan toplanan mobilya, yatak, bahçe 
atıklar bertaraf edilerek enerji formuna 
dönüştürülüyor.

ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİLECEK
 
Çalışmalar hakkında ilgili birim sorumlu-
larından bilgi alan Başkan Büyükgöz, “Kır-
ma faaliyeti başlayacak tesisimizde günlük 
ortalama 50 ton civarı iri hacimli atığın geri 
kazanımı sağlanarak hem alandan tasarruf 
hem de ekonomik kazanım sağlanmış
olacak” ifadelerini kullandı.

Atıklar Enerjiye Dönüşecek

Gebze Belediyesi’nin çevreci yatırımı Kompost Üretim Tesisi’nde pazar atıklarından üretilen organik 
gübreler paketlenerek Gebzelilere hediye ediliyor. 

Açılışı ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve protokolün katılımıyla yapılan, çevreci 
yatırımı Kompost (Organik Gübre) Üretim Merkezi tam kapasite çalışıyor. Gebze Belediyesi’ne çevre 
ödülü de getiren Kompost Üretim Tesisi’nde, ilçede kurulan pazarlardan toplanan meyve ve sebze 
atıklarından kompost üretimi yapılıyor.  Sıfır Atık Belgesi sahibi olan Gebze Belediyesi; çevreye duyarlı 
çalışmalarıyla ambalaj, tekstil, bitkisel atık yağ, elektronik ve pil atıklarını kaynağından toplayarak 
ekonomiye kazandırıyor. 

BAKANLIK HİBESİYLE 
Sıfır Atık Proje uygulamasının önemli bir ayağı olan Kocaeli’nin ilk kompost üretim tesisini hizmete 
almaktan ötürü kıvançlı olduklarını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Pazaryerl-
erinde oluşan atıkların yaklaşık yüzde 40’nın azaltılmasıyla, yıllık 90 bin TL’lik gelirin elde edileceği bu 
tesisimizi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ve teşvikleriyle Gebze’mize kazandırdık.

SERA VE BAHÇELERDE 
Uygulanacak yöntemlerle 15 günde organik gübre elde edeceğimiz tesisimizin bu değerli ürünler, park 
ve bahçeler müdürlüğü serasında kullanılacak. Bağ, bahçe işlerine meraklı değerli hemşerilerimize de 
ücretsiz takdim edeceğimiz kompost gübre; modern tesiste uzman ekibimizce üretiliyor” ifadelerini 
kullandı.

Kompost 
Üretim Tesisi 

Tam Kapasite
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Gebze Belediyesi’nin önemli projelerinden Sarı Cami inşası ve Meydan Düzenleme Projesi’nin temeli;  ev sahibi Başkan Büyükgöz ve il-ilçe 
protokolünün geniş katılımıyla dualarla atıldı.

Sarı Cami’nin TemeliSarı Cami’nin Temeli
Dualarla AtıldıDualarla Atıldı
Gebze Belediyesi projesi Sarı Cami inşası 
ve Meydan Düzenleme Projesi’nin temeli, 
düzenlenen geniş katılımlı törenle dualar-
la atıldı. Törenin ev sahibi Gebze Belediye 
Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa 
Güler, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, KBB Bölge Koor-
dinatörü İbrahim Pehlivan, siyasi partilerin 
ilçe başkanları, GTO Başkanı Nail Çiler, ilçe 
belediye başkanları, mahalle muhtarları, 
Beylikbağı bölgesi sakinleri katıldı. 

HIZLA TAMAMLANACAK 
Okunan Kur’an tilavetinin ardından kısa bir 
selamlama konuşması yapan törenin ev sahi-
bi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 
“Bugün burada temelini atacağımız mabe-
di, bundan 43 yıl önce buraya gelen değerli 
vatandaşlarımızın katkılarıyla, destekleriyle 
yapılan Sarı Cami olarak inşa etmişler. Zam-
an içerisinde kapasitesini yetersiz olduğu 
tespit edilmiş. Yıllarca beklenen proje, seçim 
sürecinden sonra hızlanarak bugüne kadar 
vardı. 

1500 KİŞİ KAPASİTELİ 
En kısa sürede bitirip bölgemize hizmet 
verecek inşallah. Yeni haliyle kapalı alanda 
1500 kişilik bir cemaat kapasitesine ulaşmış 
olacak. Önünde bir meydan projesi de or-
taya çıkmış olacak. Biz caminin altında diğer 
sosyal hizmetleri de sunacak şekilde pro-
jelendirildi. Bölge sakinlerimize de teşekkür 
ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HİZMETLERİN EN GÜZELİNE LAYIK 
Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama 
konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa 
Güler de şunları söyledi: “Bu projede emeği 
geçen belediye başkanımızdan ve herkesten 
Allah razı olsun. Hizmetlerin en güzeline 
layık bölge insanımıza hizmet verecek proje, 
gerek cami ve meydanı gerekse sosyal do-
natılarıyla önemli bir eksiği gidermiş olacak. 
Hayırlı uğurlu olsun inşallah.” 

BÜYÜKAKIN’IN SELAMLARINI İLETTİ 
Güler’in ardından kürsüye gelen Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar 
Çakmak da, KBB Başkanı Doç. Dr. Tahir
Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladığı

konuşmasında, “Hepimiz için, mahallemiz 
için bu güzel proje hayırlı uğurlu olsun in-
şallah. Benim de Kur’an-ı Kerim okumayı 
öğrendiğim Sarı Cami bölgemiz için önemli 
merkez olarak günümüze kadar ulaştı. Cen-
abı Allah bundan sonraki ömrümüzü de 
hayırlarla tamamlamayı nasip etsin inşallah. 

DESTEĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK 
Camiler bizleri İslam şemsiyesi altında buluş-
turan yerlerdir. Rabbim kardeşliğimizi daim 
eylesin. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu projenin tamamlanmasında desteğimi-
zi sürdüreceğiz sonuna kadar. Rabbim bu 
güzel eseri hızla tamamlayarak bölgemiz-
in hizmetine sunmayı nasip eylesin inşal-
lah. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. İlçe Müftüsü 
Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı dua ve kurban 
kesimin ardından, protokol projenin temelini 
birlikte attı.

Yavuz Selim’de Doğalgaz Sevinci
Yavuz Selim Mahallesi’nde doğalgaz tesisatı imalat çalışmalarının startını vatandaşlarla 
birlikte veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e mahalle sakinlerinden teşekkür 
geldi.

Yavuz Selim Mahallesi’nde doğalgaz sevinci. Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinden Be-
lediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e doğalgaz teşekkürü. 2B statüsündeki arazilerin 

tapu sorunun hızla çözüldüğü Yavuz Selim Mahallesi’nde yapılan uygulamanın ardından, 
doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı. Doğalgaz tesisat imalatı çalışma-
larının startını veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gerekli imar uygulamalarının 
tamamlanmasının ardından bugün ‘bismillah’ diyerek doğalgaz için ilk adımı atıyoruz hep 
birlikte. Ana hat ve tesisat imalat çalışmalarının hızla tamamlanmasıyla vatandaşlarımız 
temiz enerji kaynağı doğalgaza kavuşmuş olacak. 

KIRSAL MAHALLELERE DE DOĞALGAZ 
İlçemizin kırsal mahallelerinde de altyapı çalışmalarıyla paralel olarak doğalgaz altyapı imalat çalışmalarımız da aynı hızla devam ediyor. 
Kırsal mahallelerimize de doğalgaz konforunu götürüyoruz hamdolsun. Çalışmalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 
Yıllardır bekledikleri doğalgaz hizmetine kavuşmalarının ilk adımını atan Yavuz Selim Mahallesi sakinleri de Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında ve belediye hizmetlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.    

Değerli hemşerilerim; 

Sizlerin teveccühü ile güzel şehrimiz 
Gebze’ye hizmet bayrağını devraldık. 

Üstat Necip Fazıl’ın, “Dev gibi eserler 
bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak 
lazım” vecizinde belirttiği gibi, biz de 
kalıcı ve dev eserler için, ekibimizle bir-
likte karıncalar gibi durup dinlenmeden 
çalışmalarımıza başladık. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın belirlediği istikamette; te-
vazu, samimiyet ve gayretle, ‘Gönül Bel-
ediyeciliği’ ilkelerine bağlı kalarak, ilçem-
izi kalkındıracak çalışma ve hizmetlere 
imzamızı atıyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk gündem itibaren 
Gebze’mizin uzun zamandan beri 
bekleyen sorunlarına, kamu kaynaklarını 
da gözeterek, çözüm üretmek üzere 
harekete geçtik. 

Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın, 
daha modern ve daha yaşanabilir kentte; 
mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilmeleri 
için Gebze’mizi geleceğe taşıyacak ham-
leler, attığımız ilk adımlarımız oldu.

Hazırlamış olduğumuz bu bültende; 
bugüne kadar ki hayata geçirdiğimiz 
çalışmalarımızın başlıca olanlarına ve 
kalıcı eserlerimize yer verdik.

Geçen süre içerisinde kalıcı işlere imza-
mızı attık hamd olsun. 

Sizlerin teveccühü ve destekleriyle de 
daha büyük eserleri yine sizlerin hiz-
metine sunarken; gönül belediyeciliği 
anlayışımızla gönülleri fethetmeyi de 
sürdüreceğiz inşallah.

2023 Büyük Türkiye idealine yaraşır ve 
yakışır, daha modern bir kent kimliğine 
kavuşmuş bir Gebze için, çalışmalarımız 
ve hizmetlerimiz bundan sonra da de-
vam edecek.

Bu azim ve kararlılıkla, siz değerli Gebzeli 
hemşerilerimi en kalbi duygularımla mu-
habbetle selamlarım.
Allah’a emanet olun.

İmtiyaz Sahibi
Zinnur BÜYÜKGÖZ

Yayına Hazırlayanlar

Ulaş MAHMUTOĞULLARI
(Basın Sorumlusu)

Fotoğraflar
Sercan BAGUÇ

Grafik Tasarım
Meryem OFLU



4 gebzebelediyesigebzebelediyesi0530 412 02 41 gebze_belediye www.gebze_bel.tr

Merkez Otopark Artik Gebze’nin 
Gebze İmam Hatip Lisesi karşısındaki katlı otopark verilen yargı 
kararıyla, mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi’ne devredildi. 25 
yıllığına bir iş insanına işletmesi devredilen ve son 6 yıldan beri 
de hukuki sürecin devam ettiği katlı otopark mahkeme kararıyla 
Gebze Belediyesi’ne devredildi. Devir sonrası katı otoparkta bir 
basın açıklaması düzenleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 
yaptığı açıklamada, “Buranın mülkiyeti belediyemize aitti. 

MODERNİZE EDİLECEK 
25 yıllık kira süresinin dolması akabinde 6 yıldan beri devam 
eden yargı süreci sona erdi. Hukuk kararını verdi ve mülkiyet 
sahibi olan kamuya yani belediyemize devri sağlandı. Önemli 
ve merkezi konumuyla Gebzeli hemşerilerimize devirden sonra 
bir süre ücretsiz hizmet verecek katlı otoparkımızı modernize 
ederek 120 araçlık kapasitesiyle yine vatandaşlarımıza hizmet 
edecek duruma getireceğiz. Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun” if-
adelerini kullandı.

Mülkiyeti Gebze Belediyesi’ne ait olan Gebze İmam Hatip Lisesi karşısındaki katlı otopark verilen yargı kararıyla Gebze Belediyesi’ne devredildi.

Gebze’de trafiği rahatlatacak çözümler
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yönüne gidecek araçların Hal binası önünde Kuzey Yan Yola katılımını sağlayacak 
Gebze’ye yeni bir giriş kazandırıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Karayolları işbirliğinde, D-100 Karayolu İstanbul istikameti yönüne 
gidecek araçların Hal binası önünde Kuzey Yan Yola katılımını sağlayacak Gebze’ye yeni bir giriş kazandırıldı. D-100 Karayolu İstanbul istikameti yönüne gidecek  araçların Geb-
ze Sebze-Meyve Hal binası önünde Kuzey Yan Yola katılımını sağlayacak bağlantının yanı sıra; Hükümet Caddesi Cumhuriyet Polis Karakolu yanından Kuzey Yan Yola bağlantı 
sağlayacak çalışmalar hızla tamamlanarak araç trafiğine açıldı. 

TRAFİK YÜKÜ AZALACAK 
Trafiği rahatlatacak yeni çalışmaların da takipçisi olacaklarını vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,“ Bu çalışmalar sayesinde özellikle araç ve akabinde yaya 
trafiği daha konforlu hale gelecek. Trafik yoğunluğunu azaltacak şekilde planlanan alternatif çözümleri; Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Gebze Belediyesi ve Karayollarımızla 
koordineli bir şekilde hızla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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Gönül Çarşı’sı Gebzelilerin Hizmetinde 

Elden Ele Gönül Çarşı’nı Gebzelilerin hizme-
tine, düzenlenen törenle sunan Gebze Be-
lediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tevazu, 

samimiyet ve gayretle ‘bismillah’ dediğimiz bel-
ediyecilik çalışmalarımızın temelinde; sosyal be-
lediyecilik yani Gönül Belediyeciliği anlayışı bu-
lunuyor. Milletimizi var eden, ayakta tutan ortak 
değerlerin belki de en önemlisi olan yardımlaşma 
kültürümüzü daha da geliştirmek adına Elden Ele 
Gönül Çarşımızı hizmete açtık. Kadim kardeşlik 
geleneğine uygun olarak, paylaşarak büyüyecek, 
ihtiyaç sahibinin dar gününde yanında olacağız. 

İYİLİKTE PAYDAŞ OLALIM 
Sıfır giyim eşyaları ağırlıklı olmak üzere, siz değer-
li Gebzeli kardeşlerimizin bağışladığı kullanılabilir 
giyim eşyalarını da Mevlana Pazaryeri’ndeki tesi-
simizde temizleyip, ütüleyip buradan ihtiyaç sa-
hibine ulaştırıyoruz. Değerli Gebzeli hemşerilerimi 
ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini ulaştırarak 
bu gönül ve hayır birlikteliğine paydaş olmaya 
davet ediyorum” dedi.

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Gebze’ye hizmet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Elden Ele Gönül Çarşı’nın’ ihtiyaç sahiplerinin her zaman 
emrinde olduğunu açıkladı. 

İhtiyaç Sahibinin
Her Zaman Yanında
Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 
hazırlanan 25 ton tutarındaki patates fileleri adreslere teslim edildi. 

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 
hazırlanan patates fileleri tek tek adreslere teslim ulaştırıldı. Mev-
lana Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen dağıtım organizasyonuna 
katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklam-
ada, “Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ih-
tiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak 
üzere Tarım Kredi Kooperatifi nezdinde yaptığımız alışveriş sonucu 
1250 ailemize 25 ton tutarında patatesi adreslerine teslim ettik. 
Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ederken üreticimize 
de hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
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Başkan Büyükgöz; 

Virüse Karşı Savaşı Birlikte Kazanacağız 
Gebze’de korona virüs (Kovid 19) ile mücadelede ilk günden itibaren kurumsallıkla hareket ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerine; salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına 
uymaları çağrısında bulundu.

Başkan Büyükgöz’den Özel Çocuklara Hediyeler 

Gebzeli hemşerilerine; salgın tehdidi tamamen or-
tadan kalkana kadar temizlik, maske ve sosyal 
mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulunan 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı 

açıklamada şunları söyledi: “Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Kovid 19 virüs salgınıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ülke ve milletçe el ele vererek mücadele 
edeceğini ilan etmesi üzerine Gebze Belediyesi yönetimi 
olarak; başta kaymakamlığımız ve diğer kamu kurum-
larıyla işbirliği halinde, gerekli tüm tedbirleri almak üzere 
harekete geçtik. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı 
ortak kamusal alanlar başta olmak üzere ilçemizin dört 
yanında, teyakkuz halindeki belediye ekiplerimiz temizlik 
ve dezenfekte çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürdü. 

SIKI DENETİMLER SÜRECEK 
Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz de vatandaşlarımızın pan-
demi günlerinde steril bir şekilde üretilmiş ürün ve hiz-
metleri alabilmeleri amacıyla esnaflarımızı belirli periyotlar-
la denetledi. Zabıta ekiplerimiz ayrıca semt pazarlarımızla 
sosyal mesafe kuralına uygun şekilde alışveriş yapılması 
için süreç boyunca denetimlerini sürdürdü. Normalleşme 
döneminde de bu alınan tedbirlerin uygulanması noktasın-
da denetimlerimiz sahada hız kesmeden sürecek.   

VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ 
Virüs salgınında cephenin en önünde mücadele eden ve 
müteşekkir olduğumuz tüm sağlık çalışanlarımıza bu 
süreçte, gerekli koruyucu maske ve dezenfektan noktasın-
da malzeme desteğimizi sürdürdük. Gebzeli hemşeriler-
imizin sağlıcakla kullanmaları amacıyla 198 bin 500 adet 
korucuyu maskenin yanı sıra 200 ml’lik 1850 adet kolonya, 
10 bin litre dezenfektanı Gebze Belediyesi olarak dağıtmış 
bulunmaktayız. Pandemiyle mücadele günlerinde ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın destekçisi olmaya gayret göster-
dik. Bu mücadele günlerinde ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 
11 bin 500 adet gıda paketi ulaştırırken diğer bir yandan 
650 ihtiyaç sahibi aileye de 334.100,00 TL değerindeki 
Geb-Kart ile nakit desteğinde bulunduk. 

KURUMSAL İŞBİRLİĞİ 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt genelinde ilan ettiği 
virüs musibetiyle mücadeleyi ilan ettiği 11 Mart tarihinden 
bugüne kadar ki sürede kaymakamlığımızın öncülüğünde 
tüm kamu kurumlarımız Gebze’mizde tam bir iş ve güç 
birliği sağladı. Gebze’mizde oluşturulan Vefa Destek gru-
buna Gebze Belediyesi olarak 20 kişi ve 20’yi aşkın araçla 
lojistik destek ve katkı sunduk. Sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanan çocuklarımıza, gençlerimize ve 65 yaş üstü 
büyüklerimiz için ayrı ayrı hazırladığımız korucuyu maske, 
ateş ölçer, çocuklarımız için kitap ve yine onlar içinde ko-
ruyucu maskeleri bu zaman zarfında dağıttık. 

SAĞLIKTA REFORM 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın lid-
erliğinde hükümetimizin özellikle sağlık alanında yaptığı 
reform ve yatırımların yanı sıra sağlık çalışanlarımızın 
minnettar kaldığımız üstün gayretleri sayesinde ülkemiz 
Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede başarılı bir sınav ver-
di hamd olsun. 1 Haziran Pazartesi tarihiyle adım attığımız 
normalleşme döneminde yine devlet-millet el ele vererek 
tedbiri elden bırakmıyoruz. Virüs musibeti tüm dünyada ve 
ülkemizde tamamen silinmeden, tedbirlerde gevşemeye 
mahal vermeyeceğiz. 

TEDBİRLİ DAVRANMAYA DEVAM
Sosyal yaşantımıza, mesafe kuralı başta olmak üzere tüm 
hijyen tedbirlerine uyarak devam edeceğiz. Ben özellikle 
virüsle mücadelede ilçemizde aldığımız ve yürürlüğe koy-
duğumuz tedbirlere uyan tüm vatandaşlarımıza bir kez 
daha teşekkürlerimi sunuyorum. 

DEVLET-MİLLET EL ELE 
Bu mücadele günlerinde azimle ve üstün gayretle Gebzeli-
lere hizmet veren belediyedeki tüm mesai arkadaşlarımı 
da hasletten bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İn-
anıyorum ki çok kısa sürede devletimizin gücü, milletimizin 
ferasetiyle Kovid 19 denen virüs musibetinden tamamen 
kurtulacağız inşallah.”

Özel çocuklara ve ailelerine sürpriz yaparak evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, çocuklara çeşitli hediyeler de takdim ediyor.

Başkan Büyükgöz, özel çocukları unutmadı. Özel çocuklara ve ailelerine sürpriz yaparak 
evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara çeşitli hediyeler de 
takdim ediyor. Ailelerin hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını soran Gebze Beledi-
ye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarını imkanlar 
ölçüsünde kolaylaştırmak, özel çocuklarımızı topluma daha fazla entegre edebilecek pro-
jelere imza atmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle tüm engelli kardeşler-
imizin ve ailelerinin yanlarında ve destekçileri olacağımızı da bir kez daha hatırlatmak 
isterim” dedi. Özel çocuklar ve aileleri de ziyaretlerinden ötürü Başkan Büyükgöz’e 
teşekkür etti. 
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Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Gebze Belediye Başkanı
Zinnur Büyükgöz, 2021 yılı sonunda sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Hürriyet Mahallesi sakini Mazhar Köksaldı’nın 33 yıllık tapu hayalini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi.

Gebze’de
Tapu
Sorunu
Tarih Oluyor!

33 Yıllık hayalini Büyükgöz gerçekleştirdi  

Mahallelerde yapılan imar uygu-
lamalarıyla tapu sorununu Geb-
ze gündeminden çıkarmak için 

adımlar atan Gebze Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz, hak sahiplerine ta-
pularını teslim etmeyi sürdürüyor. İl ve 
ilçe protokolünün de katıldığı tören-
lerde hak sahiplerine tapularını tek tek 
teslim eden Gebze Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz, “Görevi devraldığımız 
günden bugüne kadar ki süre zarfın-
da ilk iş olarak, mahallelerdeki tapu ve 
mülkiyet sorunu olan bölgeleri ele aldık. 
Tapu kadastro müdürlüğümüz ile koor-
dineli şekilde yürüttüğümüz şuyulandır-
ma çalışmalarının güzel neticelerini hız-
la alıyoruz hamdolsun. Başta ilçemizin 
kırsal yerleşim mahalleleri olmak üzere 
ilçemizin gündeminden tapu-mülkiyet 
sorununu çözmek için hızlı adımları bir 
bir atıyoruz. 

YILLARIN SORUNU 
Büyük bir oranda şuyulandırma çalışma-
larını tamamladığımız Gebze’mizde 
2021 yılı sonunda inşallah tapu sorunu

Gebzeli vatandaşın 33 yıllık haya-
li gerçek oldu. Hürriyet mahallesi 
sakini Mazhar Köksaldı 33 yıllık 
hayaline kavuştu. Gebze Belediye 
Başkanı Zinnur Büyükgöz; Hürri-
yet Mahallesi sakini Mazhar Kök-
saldı’nın tapu hayalini gerçekleştir-
di. Başkan Büyükgöz, Köksaldı’nın 
tapusunu makamında kendisine 
takdim etti.   

“BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDERİM”
33 yıllık hayaline kavuşmaktan 
ötürü duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Mazhar Köksaldı; Baş-
kan Büyükgöz’e, “33 yıllık özlem-
im olan tapumu başkanımdan 
alıyorum. Belediye başkanıma ne 
kadar teşekkür etsem azdır. Cen-
abı Allah’tan sizler için hayırlısını 
istiyorum” sözleriyle teşekkür etti. 

diye bir sorun kalmayacak inşallah. Bize 
katkı sunan tüm paydaş kurumlarımıza 
ve çalışanlarımıza bir kez daha şükran-
larımı sunuyorum” dedi.Düzenlenen 
tapu törenlerine katılan Gebze Kay-
makamı Mustafa Güler de, “Gebze’mizde 
yıllardır çözüm bekleyen tapu-imar me-
selesi sağ olsun belediye başkanımızın 
gayretleriyle hızlı bir şekilde çözülüyor. 
Tüm hak maliklerini kutluyor hayırlı 
olsun temennilerimi iletiyorum” ifade-
lerini kullandı. 

TAPULAR HAYIRLI OLSUN 
Tapu teslim törenlerine katılan Kocae-
li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın da, “Zinnur Bey belediye-
ciliğin en zor işlerinden olan imar uygu-
lamalarını büyük bir titizlikle hızla yerine 
getiriyor. Zinnur Bey’in alana hakimi-
yetiyle bu işlemler hızla çözülüyor. Ta-
pusunu alan kardeşlerimi tebrik ediyor, 
hayırlı uğurlu olması temennilerimi il-
etiyorum” sözleriyle hak sahiplerine, te-
briklerini sundu.
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Gebze’de Tarihi Sarnıç Restore Ediliyor
Tarihi Su Sarnıcındaki restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze tarihi mi-
syonu itibari ile bu özelliğini milattan öncede milattan sonrada korumuş alan biz şimdi bu sarnıcı hem teşhir edecek şekilde projelendirip 
vatandaşlarımız ile buluşturacağız” dedi.

Gebze’de tarihi bir eser daha ayağa kaldırılıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz’ün talimatlarıyla proje çalışmaları hızlanan ve ilgili kurullardan alınan 
onayın ardından ihalesi yapılan Tarihi Su Sarnıcı Restorasyon projesi başlıyor. Tari-
hi geçmişi 10. Yüzyıla uzanan Su Sarnıcı; Osmanlı İmparatorluğu döneminde Geb-
ze’de inşa edilen Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Çarşı Çeşmesi ve Çarşı Hamamı 
gibi diğer tarihi yapılarla da entegre olarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. 

CAM SEYİR TERASI 
Tarihi Su Sarnıcının tamamlanmasıyla; 551 metrekarelik meydan düzenlemesinin 
yanı sıra 245 metrekarelik cam seyir terasıyla, koruma altında ziyaretçilerin ge-
zebilmesine olanak sağlayacağına dikkat çeken Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, “Tarihi su sarnıcı yaklaşık 1200 yıllarında yapılmış bir sarnıç. Bizans 
dönemine ait Osmanlı öncesi bir eser tabi ki temelde su ihtiyacını karşılamak ve 
o dönemde dahil Gebze’nin bir konaklama bölgesi Osmanlı’daki adıyla menzil 
bölgesi veya kervansaray ve seyahatlerde kullanılan dinlenme istasyonu Gebze 
tarihi misyonu itibari ile bu özelliğini milattan öncede milattan sonrada korumuş 
alan biz şimdi bu sarnıcı hem teşhir edecek şekilde projelendirip vatandaşlarımız 
ile buluşturacağız. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak için gerekli çalışma-
ları hassasiyetle yapacağız. Şimdiden başlangıç aşamasında olan bu çalışmada 
emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim.

TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLER
Şimdi tabi ki tarihi anlamda iki tane çok önemli nokta da birisi olan Hünkar Çayırı 
Projemiz var Hünkar Çayırı da Fatih’in hayatını sonlandırdığı vefat ettiği bölge 
dolayısıyla orada da tarihi canlandırma yapacağız. Sanayinin başkenti aynı za-
manda Gebze’nin tarih ve turizm açısından da zengin restorasyon bölgesi old-
uğunu biliyoruz ve bunu da öne çıkartıp vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. 
Turizm açısından önemli olan Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey Müzesi ile 
alakalı da restorasyon çalışmalarını başlatacağız. Dolayısıyla üç tane büyük tarihi 
nokta olan bu alanları inşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza sunmuş ol-
acağız” ifadelerini kullandı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla; 
vatandaşların aileleriyle yoğun olarak ziyaret ettiği Eskihisar başta ol-
mak üzere tüm mahallelerde çöp konteynırları yer altına alınıyor. Görüntü 
kirliliğinin yanı sıra daha steril bir uygulama olan yer altı çöp konteynır 
sisteminin Gebze’nin mahallelerinde uygulamasına devam edildiğini dile 
getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevre ve temizlik hem de 
ana arterlerdeki trafik yükünü azaltma konusunda da katkı ve ilerleme 
sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Çöpler yeraltına alınıyorÇöpler yeraltına alınıyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçedeki 
eski çöp konteynırlarını, çöp toplama kapasitesi 
yüzde 130 oranında artırılmış kapalı sistem yeni yer 

üstü çöp konteynırlarıyla değiştiriyor.  Gebze’mizin gene-
linde yer üstü konteynır ile çöp toplama kapasitesini yüzde 
130 oranında arttıracak yeni kapalı konteynır sistemini uy-
gulamaya koyuluyor Yeni tip kapalı ve geniş hacimli kon-
teynırları ilçenin ana arterlerinde belirlenen noktalara ye-
rleştirilerek, hem çevre ve temizlik hem de trafik yükünü 
azaltma konusunda katkı sağlayacak.

Yeni Uygulama
Gebze’de
temİzlİkte
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eski askeri kışla 
bölgesinde toplam 400 bin metrekare alanda; kıraathane, yürüyüş 
yolları, spor alanları, bisiklet yolları ve diğer tüm sosyal donatı 
alanlarıyla hayata geçirilecek Millet Bahçesi’nin Gebze’ye çok 
yakışacağını söyledi 

Gebze Millet Bahçesi Projesi, eski askeri kışla bölgesinde 
yaklaşık 400 bin metrekare alan üzerinde hayata geçiri-
lecek. Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla düzenlenen inceleme ge-
zisinde proje ve bölge hakkında heyete bilgi veren Gebze Beledi-
ye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Millet Bahçesi ile Gebze bölgesinin 
park ve yeşil alan ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış olacak. 

İÇERİSİNDE YOK YOK 
İçerisinde millet kıraathanesinin yanı sıra 3 ayrı noktada 3 kafe 
ve bir büfe yer alacak. Betonarme yapılara fazla yer verilmeyen 
millet bahçesinde ağırlıklı olarak yeşil ve dinlenme alanlarından 
oluşacak. Kıraathane, yürüyüş yolları, spor alanları, bisiklet yol-
ları, ibadet alanları ve diğer tüm sosyal donatı alanlarıyla hayata 
geçirilecek Gebze Millet Bahçemiz hem ilçemize hem de Gebze 
bölgemizin sakinlerine hizmet verecek. Gebze Millet Bahçem-
iz ilçemize çok yakışacak. Sayın bakanımıza, sayın valimize ve 
sayın büyükşehir belediye başkanımıza Gebzeli hemşerilerim 
adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun 
inşallah. 

PROJEDE HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi proje or-
taklığında ilçeye kazandırılacak Gebze Millet Bahçesi’nde  yer 
alacak olan millet kıraathanesi 1755 metrekare alanda inşa edi-
lecek. Kıraathanenin içinde yeme içme bölümü ve kütüphane yer 
alacak. 530 metrekare göl kafe, 530 metrekare orman kafe, 435 
metrekare spor kafe, 40 metrekare büfe yer alacak. 

YEMYEŞİL MEYDANLAR 
Kalan diğer tüm alanlar millet meydanı, otopark alanı, futbol sa-
hası, doğal gölet alanı, çocuk oyun alanı yer alacak. Gebze’de 
yapılacak olan millet bahçesinde yemyeşil meydanlar yer alacak. 
Mevcut halinden daha yeşil bir alan olarak planlanan millet 
bahçesinde yeşil alanlara büyük pay ayrıldı.

Millet BahçesiMillet Bahçesi
Gebze’ye Çok Yakışacak Gebze’ye Çok Yakışacak 
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Pandemi Günlerinde;
Başkan Büyükgöz’den Çat Kapı Ziyaretler Başkan Büyükgöz’den Çat Kapı Ziyaretler 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büykgöz, virüs salgınıyla mücadele kapsamında hastalıktan korunmaları amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması 
getirilen çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşları salgın boyunca evlerinde ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büykgöz, virüs salgınıyla mücadele kapsamında hast-
alıktan korunmaları amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar ve 65 yaş 
üstü vatandaşları salgın boyunca evlerinde ziyaret etti. Şehit ve gazi çocukları başta 
olmak üzere kendisine sosyal medya hesaplarından ulaşan çocukların ricasını kırma-
yan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara türlü hediyelerle sürprizler yaptı. 

GAZİ VE ŞEHİT ÇOCUKLARI 
Gebze’nin kahramanları şehit ve gazilerin emaneti olan çocukları, virüs salgınıyla mü-
cadele günlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, çeşitli hediyeler ve Türk bayrağı 
vererek sevindirdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, kendisine il-
etilen istek ve talepleri de dinledi. 

ZEYNEP’E MUHABBET KUŞU 
Gazi ve şehit çocuklarının yanı sıra kendisine sosyal medyadan ulaşan çocukları ve 
ailelerini geri çevirmeyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz onlara çeşitli sür-
prizler yaptı. İstasyon Mahallesi’nde oturan ve kendisinden muhabbet kuşu isteyen 
Zeynep Yaren’i evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz minik Zeynep’e hediyesini biz-
zat kendisi verdi. 

POLAT’A SÜRPRİZ DOĞUMGÜNÜ 
Büyük sevinç yaşayan Zeynep Yaren’in yanı sıra Sultan Orhan’da oturan otizmli minik 
Polat’ı da unutmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, doğum günü sürprizi 
yaptı. Beraberinde getirdiği pastayla Polat’ın doğum gününü kutlayan Başkan Büyük-
göz, 5 yaşındaki minik çocuğa çeşitli hediyeler verdi. 

YAKUP DEDEYİ SEVİNDİRDİ 
Salgından korunmaları için sokağa çıkması kısıtlayana 65 yaş üstü vatandaşları da un-
utmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  Güzeller Mahallesi sakinlerinden 
95 yaşındaki Yakup Güler’i ziyaret etti. Başkan Büyükgöz’ün ziyareti karşısında old-
ukça sevinen Yakup Dede bir süre başkanla hasbihal etti. 

BÜYÜKLERİN HAYIR DUASI 
Eski anılarını kendisiyle paylaşan Başkan Büyükgöz Yakup Dede’nin hayır duasını aldı. 
Yaşını almış her bir vatandaşın birer çınar olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, 
“Büyüklerimizin hayat tecrübeleri ve deneyimleri bizlere adeta rehberlik ediyor. 
Başımızın tacı büyüklerimizi, virüs musibetiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde daha 
da fazla ziyaret ediyoruz” dedi.
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz toplantıda bir araya geldiği Beyklikbağı bölgesindeki 7 mahallenin muhtarıyla hizmet sunu-
munda bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz, muhtarlara hizmetleri anlattı. Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine 
rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan devam ettiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, Beylikbağı bölgesindeki 7 mahallenin muhtarlarıyla toplantıda bir araya gel-
di. Ulus Mahallesi’nde bulunan Kılavuz Gençlik Merkezi’nde düzenlenen istişare ve hizmet 
sunum toplantısına Beylikbağı bölgesindeki mahallelerin muhtarlarının yanı sıra Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pe-
hlivan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Serkan Kural, AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı Şenay Önder, İBeylikbağı Muhtarı Mesut Akbayrak, Hürriyet Muhtarı Ahmet 
Aslan, Ulus Muhtarı Hüseyin Akın, Mimar Sinan Muhtarı Necati Kütük, Yavuz Selim Muhtarı 
Şükriye Kavran, Cumhuriyet Muhtarı Sedat Kıldacı, Adem Yavuz Muhtarı Ekrem Usanmaz 
ve belediye meclis üyeleri katıldı. 

FİZİKİ YATIRIMLAR HIZ KESMEDİ 
Hazırlanan slayt eşliğinde mahalle muhtarlarına belediyenin ilgi tüm müdürlüklerinin verdiği 
hizmet çalışmalara ilişkin kalem kalem bilgilendirmede bulunan Gebze Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz, “Halk buluşmaları ve meclislerini pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik 
ne yazık ki. Seçimden sonra bütçe ve yapılandırma disiplininin ardından fiziki yatırım-
larımızı da aksatmadan çalışmalarımıza devam ettik. Bu yaz fiziki yatırımlarımıza daha hız 
vereceğiz. 

2021’DE 100 MİLYON TL YATIRIM 
2021 yılı içerisinde Gebze’mize yaklaşık olarak 100 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirmiş 
olacağız inşallah. Beylikbağı bölgemizde Sarı Cami ve Meydan düzenleme projemizde 
çalışmalar hızla devam ediyor. Yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerimizde senelerin sorunu 
olan tapu sorununu ortadan kaldırdık hamd olsun. Bu iki mahallemizde doğalgaz sorunu da hızla ortadan kaldırılacak. İki mahallemizde doğalgaz hattı imalat çalışmaları da hızla de-
vam ediyor.   2021 yılının sonunda bu bölgemizde altyapı ve üst yapı donatı hizmetleriyle, görsel manada değişiklikleri hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz 
sunumunun ardından mahalle muhtarlarının sorularını cevaplandırdı ve taleplerini dinledi. 

ÇAKMAK: HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ 
Başkan Büyükgöz’ün sunumunun ardından kısa bir selamlama konuşması yapan KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın selam-
larını hasletten iletmek isterim. Büyükşehir olarak Zinnur Başkanımızın her zaman tüm imkanlarımızla arkasında ve destekçisiyiz. Zinnur Bey, Kocaelimizin ve belki de ülkemizin en 
işini bilen, başarılı belediye başkanlarından bir tanesi. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bölgemize güzel hizmetleri 
hep birlikte kazandıracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Beylikbağı’nıBeylikbağı’nı
dinledidinledi

Aile Danışma Merkezi
Gebzelilerin Hizmetinde
Gebze Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde Kovid 19 virüs salgının baş gösterdiği Mart 
2020 tarihinden bugüne kadar binlerce kişiye; pandemi sonrası yeni normal döneme 
adaptasyon desteğinin yanı sıra depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bo-
zukluğu psikoterapi ve diyetisyen hizmeti verildi.

Gebze Belediyesi’nden ailelere pandemi sonrası yeni normal dönemde psikososyal 
destek hizmeti. Gebze Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Aile Danışma Merke-
zi’nde Gebzeli ailelere psikoterapi desteği sunuluyor. Gebze Belediyesi Aile Danış-
ma Merkezi’nde Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede gündeme gelen yeni normal 
döneme adaptasyon konusu başta olmak üzere, uzman psikologlar eşliğinde ücretsiz 
danışmanlık hizmetleri veriliyor. 

ONLİNE VE YÜZYÜZE 
15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan belediye hizmet binası bünyesinde 
yer alan Aile Danışma Merkezi’nde talep eden vatandaşlara; pandemi dönenimde on-
line, akabinde ki günlerde ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yüz yüze psikoter-
api ve psikososyal destek hizmeti sunuluyor. Aile Danışmalık Merkezi’nde başvuran kişi 
ve ailelere depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, bağımlılık, 
panik atak, sosyal fobi gibi kişiyi rahatsız eden, işlevselliğini bozan alanlarda bireysel 
psikoterapi hizmeti de sunuluyor.

Tarihi Çeşme KorumaTarihi Çeşme Koruma
Altına AlınıyorAltına Alınıyor
Gebze’nin tarihi sembollerinden olan Çınaraltı Çeşmesi’nde incelemelerde bu-
lunan Başkan Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak çeşmenin suyunun akmasını 
temin edeceğiz” dedi.

Başkan Büyükgöz, Gebze’nin tarihi sembollerinden olan Çınaraltı Çeşm-
esi’nde incelemelerde bulundu. 200 yılı aşkın bir tarihi geçmişi bulunan 
ve Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki Çınaraltı Çeşm-

esi’nde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 
“Gebze’mizin önemli tarihi sembollerinden birisi. 5-6 yıl öncesine kadar bu 
çeşmenin suyu akıyordu. Yapılan bir çalışma neticesinde çeşmenin kaynağı 
ortaya çıktı. Gebze Belediyesi olarak çeşmenin suyunun akmasını temin ede-
ceğiz. Su ile ilgili tahlillerimizi yaptırdık. Şuan ki aşamada sızmalar nedeniyle 
içilebilir durumda değil. Ancak sızmayla ilgili önleyici tedbirlerimizi uygu-
ladıktan sonra tekrar tahlillerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah 
Gebze’ye yeniden kazandıracağız” dedi.
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AK Teşkilata SunumAK Teşkilata SunumBaşkan Başkan Büyükgöz’denBüyükgöz’den
Yerel Yönetimler İlçe İstişare Toplantısında, AK Parti teşkilatlarına hizmet sunumu gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyük-
göz, “Biz bu teşkilatın bir neferiyiz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yatırımlarıyla, hizmetleriyle çok farklı bir Gebze’yi yaşayacağız” dedi. 

Başkan Büyükgöz’den teşkilatlara hizmet sunumu. Gebze Belediye Başkanı Zin-
nur Büyükgöz, Yerel Yönetimler İlçe İstişare Toplantısında, AK Parti teşkilatlarına 
hizmet sunumu gerçekleştirdi. Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda pandemi ted-

birlerine riayet edilerek düzenlenen toplantıya Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti 
İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, 
ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri, il ve ilçe yöneticileri, belediye 
başkan yardımcıları katıldı. 

BAŞKAN KAYA’DAN TEŞEKKÜR 
Toplantının açılışında selamlama konuşması yapan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep 
Kaya, “Tüm teşkilat mensubu kardeşime bu zorlu süreçte parti çalışmalarına özveriyle 
devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Birazdan sunumunu bizimle paylaşacak olan 
değerli belediye başkanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, 
ilçemize hizmetlerinde de kolaylıklar diliyorum” dedi. 

ÖZ KAYNAK VE MALİ DİSİPLİNLE 
İlçe Başkanı Recep Kaya’nın ardından kürsüye gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz yaptığı açılış konuşmasında, “Sevgili AK Parti ailem toplantımıza hoş geld-

iniz. Pandemi nedeniyle toplantıları, bir araya geldiğimiz geniş kapsamlı etkinlikleri ne yazık ki yapamaz olduk. Görevi devraldığımız ilk günden itibaren ilk adım 
olarak mali disiplinin sağlanarak öz kaynakların arttırılması önceliğimiz oldu. Hak ve adalet tesisini sağlamak için özveriyle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 

TEŞKİLATIN NEFERİYİZ 
Beytülmala da hassas şekilde sahip çıkmak önceliğimiz oldu. Değerli dava kardeşlerim, biz bu emaneti en güzel şekilde yerine getirmek için mücadelemizi hep 
beraber ortaya koyacağız. Biz bu teşkilatın bir neferiyiz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yatırımlarıyla, hizmetleriyle çok farklı bir Gebze’yi yaşayacağız. Öz kaynak 
artırımı ve mali disiplinle 2020 yılını artı 145 milyon TL bütçe ile kapattık. Gebze’mizi sizlerin desteği ve katkılarıyla daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız inşal-
lah. Programa iştirakinizden ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarları İstişarede BuluştuMahalle Muhtarları İstişarede Buluştu
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler; mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya 
geldi. Başkan Büyükgöz muhtarların talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Büyükgöz muhtarlarla bir 
araya geldi. Eskihisar’da düzenlenen 
kahvaltılı toplantıya ev sahibi Gebze 

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı 
sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, be-
lediye başkan yardımcıları Ali Kaya, Yusuf 
Burkut, ilgili birim müdürleri de katıldı. Kah-
valtı sonrası yapılan toplantıda muhtarların 
mahallelerindeki hizmetlere ilişkin talep, 
görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Gebze 
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı 
selamlama konuşmasında, “Kovid 19 virüs 
salgınıyla topyekun mücadele ettiğimiz bu 
günlerde siz değerli muhtarlarımızın da 
yükünün ağır olduğunu biliyoruz. 

SORUNLARA HIZLI ÇÖZÜM 
Virüs salgınının artmaması noktasında tüm 
kamu kurumları gibi muhtarlarımız da üzer-
ine düşen sorumluluğu yerine getirmek için 
cansiperane bir şekilde çalışıyor. Sizlere bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum. Dün ol-
duğu gibi bundan sonrada tüm kurum ve 
kuruluşlarımızla tam bir işbirliği içerisinde

sizlerle birlikte halkımıza hizmet üretm-
eye devam edeceğiz inşallah. Toplantımıza 
katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Al-
lah’a emanet olun” dedi. 

GAYEMİZ MİLLETE HİZMET 
Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan 
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de yaptığı 
selamlama konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi: “En kalbi duygularımla sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın düsturuyla hepimizin gayesi mille-
timize hizmet etmek. Mahallelerdeki so-
runların çözümünde ve hizmetlerin ak-
samadan yürümesi noktasında sizlerin 
yanında ve destekçisi olacağımızı bir 
kez daha hatırlatır, kolaylıklar dilerim.” 
Konuşmaların ardından Başkan Büyük-
göz mahalle muhtarlarının sorularını 
yanıtladı, taleplerini dinledi.
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Sıfır atık çalışmalarına destek veren Anadolu Sağlık Merkezi ve Çolakoğ-
lu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine teşekkür belgesi takdim 
eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Atıkların ekonomiye 
kazandırılması noktasında yürüttüğümüz Sıfır Atık çalışmalarımız kap-
samında ambalaj atıklarını hassasiyetle ayırarak bizlere yardımcı olan ku-
rumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler LGS Denemesinde Ter Döktü Öğrenciler LGS Denemesinde Ter Döktü 

Gebze Belediyesi Sağlık Çalışanları Ağaçlandırma Alanı’nda fidanlar düzenlenen törende, Bel-
ediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçede görevli sağlık çalışanları tarafından toprakla buluştu 

Barış Mahallesi’nde Sağlık Çalışanları için ağaçlandırma alanı oluşturuldu. Düzenlenen ağaç dikme töreninde 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve sağlık çalışanları fidanları birlikte toprakla buluşturdu. Sağlık 

çalışanlarının yanı sıra öğrencilerin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtar-
larının da katıldığı törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “14 
Mart Tıp Bayramında, kahraman sağlık çalışanlarımızın isimlerinin yaşatılacağı bir ağaçlandırma alanı oluştura-
cağımızın sözünü paylaşmıştım. 

YEŞİL ALANLAR ARTACAK 
Bu virüs musibetiyle mücadele ettiğimiz zor günlerimizde fedakarca yanımızda olan, bir nefes olan sağlıkçılarımıza 
ne kadar teşekkür etsek azdır. Gebze Belediyesi olarak ilçemizin genelinde ağaçlandırma ve yeni park kazandır-
ma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından katılımcılar fidan-
ları toprakla buluşturdu.

Sağlıkçıların Adı Yaşatılacak

Gebzeli öğrencilerin LGS heyecanı. Gebzeli öğrencil-
er, Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde ilçe genelinde düzenlenen Liselere Geçiş 

Sınavı (LGS) Denemesinde ter döktü. Devlet okullarının 8. 
Sınıflarında eğitim gören ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler 
için hazırlanan ve aslını aratmayan deneme sınavı iki oturum 
şeklinde yapıldı. LGS’ye hazırlanan 5 bin 779 öğrencinin ter 
döktüğü deneme sınavı, LGS öncesi önemli bir antrenman 
oldu.  Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, dün 
saat 09:30’da kendi okullarında deneme sınavına giren 
tüm öğrencilere başarılar diledi. Gebze genelindeki LGS 
deneme sınavında öğrencilere; sözel bölümde 50 sayısal 
da 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. İki oturum 
halinde yapılan sınav toplam 80 dakika sürdü.

Çevreci kurumlara 
teşekkür belgesi

Gebze Belediyesi’nin geri dönüşüm faaliyetlerine sağladığı destek ve kat-
kılarından dolayı Anadolu Sağlık Merkezi ve Çolakoğlu Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi yöneticilerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından 

teşekkür belgesi takdim edildi. Başkanlık makamında düzenlenen törene Anadolu 
Sağlık Merkezi İdari Hizmetler Direktörü Murat Sümer ve Çolakoğlu Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel katıldı. 

BAŞARI HEPİMİZİN 
Kurum yöneticilerine teşekkür belgesi takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, “Çevreci hizmetler bütüncül bir şekilde yürütülen hizmetler. Gebze Bel-
ediyesi olarak başlattığımız çevreci çalışmalara kurumların ve tüzel kişilerin desteği 
bizler için çok kıymetli. Her alanda başarı tüm paydaşların katkılarıyla elde edilebili-
yor. 

DESTEK ÇAĞRISI 
Atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında yürüttüğümüz Sıfır Atık çalışma-
larımız kapsamında ambalaj atıklarını hassasiyetle ayırarak bizlere yardımcı olan ku-
rumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımı ve kurum-ku-
ruluşlarımızı sıfır atık çalışmalarımıza destek vermeye bir kez daha davet ediyorum” 
dedi.
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Gebze’den
Çanakkale’ye Pedal Bastılar

18 Mart kafilesini Başkan Büyükgöz uğurladı. Gebze Belediye-
si’nin katkıları ve sponsorluğunda Çanakkale Zaferi ve şehitler-
in aziz hatıraları anısına düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri 
Bisiklet Turu’na katılacak sporcuları Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz uğurladı. Gebze’den Çanakkale Şehitler Abidesi’ne ka-
dar 420 kilometre mesafede pedal çevirecek olan Yüz Sür Koş 
Spor Kulübü’nün lisanslı 24 sporcusu ayrıca, Gebze’den aldıkları 
vatan toprağını ve Türk Bayrağı’nı da Çanakkale’ye ulaştırdı. 

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE YADEDİYORUM
İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı duanın ardından kısa 
bir konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 
“Milletimiz, 18 Mart 1915’te Çanakkale’de üstün cesaret ve özveri-
yle silah ve teknolojik olarak güçlü orduları bozguna uğratmıştır. 
Tarihe altın harflerle, ‘Çanakkale Geçilmez’ yazdıran bu aziz mil-
letin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Çanakkale 
Zaferi’nin 106. yıldönümünde; bu toprakları mukaddes vatan to-
prağı olarak bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi, kahraman-
larımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle yad 
ediyoruz. 

GEBZE TOPRAĞI VE BAYRAK 
Aziz şehitlerimizi hatıratına saygı ve kahramanlarımızı anmak 
üzere düzenlediğimiz ve Çanakkale Şehitler Abidesinde noktala-
nacak olan bisiklet turuna katılan siz değerli sporcu kardeşlerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz açık olsun rabbim kazasız 
belasız varmayı nasip etsin inşallah” dedi. Konuşmanın ardından 
Başkan Büyükgöz vatan toprağı ve Türk bayrağını Çanakkale Şe-
hitliğine ulaştırmak üzere sporculara teslim etti. Törenin ardından 
bisiklet konvoyu Çanakkale’ye doğru yola çıktı.

Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünde Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu’na katılan sporcuları 
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Çanakkale’ye uğurladı. 

Güne esnaf ziyaretleriyle başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze çarşı ve cumhuriyet meydanında bulunan dükkanları tek tek 
ziyaret ederek hayırlı işler diledi

Zaferin 106. Yildönümünde;

Esnafın Yanında Esnafın Yanında Başkan Başkan BüyükgözBüyükgöz
Başkan Büyükgöz güne esnaf ziyare-
tiyle başlıyor. Gebze Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz, yoğun geçen hiz-
met ve ziyaretçi trafiğine rağmen 
esnaf ve mahalle ziyaretlerine ara 
vermeden devam ediyor. Gebze çarşı 
ve cumhuriyet meydanında bulu-
nan dükkanları tek tek ziyaret eden 
Başkan Büyükgöz, esnaflara hayırlı 
ve bereketli kazançlar temennisinde 
bulundu. Esnaflarla ve vatandaşlarla 
sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, talepleri ve önerileri de 
dinledi. Esnaflarla belediye hizmetleri 
ve çalışmalarına ilişkin istişarede bulu-
nan Başkan Büyükgöz ardından, Geb-
ze-Darıca metro çalışmalarının devam 
ettiği şantiye alanında incelemelerde 
bulundu.
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Gebze’ye Güzide Geliyor
Başkan Büyükgöz talimat verdi; Gebze kent merkezinde Gebzelilerin uğrak yeri 
olacak 2 yeni ‘Güzide’ tesis için çalışmalar hızlandı 

Gebze’ye, iki “Güzide” tesis geliyor! Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat 
verdi; kentin merkezinde 2 adet sosyal tesis kazandırmak üzere çalışmalara başlandı.  
Gebze Belediyesi’nin kent meydanı kompleksinin Cumhuriyet Meydanı’na bakan 
cephesinde yer alacak yeni sosyal tesisteki çalışmaları inceleyen Gebze Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerine müjdeyi , “Kentimizin en merkezi konumunda 
yer alan 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde, 2 adet yeni sosyal 
tesisi, Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine en kısa sürede sunmuş olacağız” sözleriyle 
paylaştı.

GÜLERYÜZLÜ ÖZENLİ HİZMET 
Biri Cumhuriyet Meydanı’na bakan cephede terası kafe ve restaurantıyla Gebzelilere hizmet verecek ‘Güzide’ isimli sosyal tesislerin bir diğeri ise, kent 
meydanı gösteri havuzuna cepheli konumuyla Gebzelileri bir araya getirecek. Gebze Belediyesi Güzide Kafe-Restaurant Sosyal Tesisleri’nin en kısa süre-
de Gebzelilerin hizmetine açılacağını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli hemşerilerimize; ilçemizin en merkezi noktasında 
açacağımız sosyal tesislerimizde özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunarak ağırlayacağız inşallah. Bu güzide mekanlar değerli hemşerilerimize şim-
diden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz inceleme turunda başkan yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

GBB’de Yeni DönemGBB’de Yeni Dönem
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyeler Birliği’nin dönem başkanlığını Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’den 
devraldı.

Gebze Belediyeler Birliği’nde yeni dönem. Gebze Belediyeler Birliği’nin olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı içerisinde yer 
alan GKM’de yapıldı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ve birlik meclis üyelerinin katılımıyla yapılan meclis toplantısında, birliğin yeni dönem başkanı Gebze 
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz oldu. Birlik Başkanlığı görevini Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’den devralan Gebze Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz, “Sayın Başkanımız Hamza Şayir Beyefendiye birliğimize hizmetleri ve çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim, Birlik 
üyesi tüm belediye başkanı kardeşlerimizle el birliği ve gönül birliğiyle nice hizmetlere imza atmayı nasip etsin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun” dedi.
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Başkan’dan Mormenekşe’ye 
Moral Zİyaretİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte ziyaret ettikleri Mormenekşeli ekibe yeni sezonda 
başarılar dileyerek moral verdi.

Başkan Büyükgöz, Mor Menekşeyi yalnız bırakmadı. Kentin takımı Gebzespor, sezonu dualarla açtı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile bir-
likte Gebzesporlu futbolcuları kulüp binasında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, takıma yeni sezonda başarılar diledi. 
AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve MHP İlçe Başkanı Serkan Kural ve spor dünyasının diğer önde gelen isimlerinin de katıldığı ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı, haziruna sporcular ve kulüp yöneticileri adına teşekkür etti. Yeni 
sezon müsabakalarında kentin takımı Mormenekşeli ekibe başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı 
Mustafa Güler futbolcularla bir süre sohbet de etti. Ziyaret, yapılan duanın ve kurban kesiminin ardından  sona erdi.

Ramazan erzak konvoyunu Başkan Büyükgöz uğurladı. 
11 ayın sultanı Ramazan’da Gebze’deki ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılmak üzere Gebze Belediyesi tarafından 
hazırlanan erzak kolileri, adreslerine ulaştırılmaya 
başlandı.

Ramazan erzak konvoyunu Başkan Büyükgöz uğurladı. 11 
ayın sultanı Ramazan’da Gebze’deki ihtiyaç sahiplerine ul-
aştırılmak üzere Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan 
erzak kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı. Mevlana 
kapalı pazar yerinde düzenlenen dağıtım törenine beledi-
ye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte katılan 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizler bir vesi-
leyiz. Birilerinin hayrını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir 
çabanın içerisindeyiz. Görevli arkadaşlarımdan istirhamım; 
bu bir emanettir emanete sahip çıkalım ve emanet sahibini 
incitmeden teslim edelim. Bunu yaparsak bu iş amacına uy-
gun halde gerçekleşmiş olur. 

KAPI KAPI ULAŞTIRILACAK 
3 gün içerisinde o insanlara bu emanetleri teslim edelim. 
İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm Gebzeli hemşeriler-
imizin bu mübarek ayda da yanlarında ve emrinde olacağız. 
Tüm hemşerilerimizin Ramazanları mübarek olsun inşallah. 
Ramazan paylaştıkça güzel” dedi. Konuşmanın ardında er-
zak kolileri adreslere tek tek teslim edilmek üzere araçlara 
yüklendi.

Gebze’de Ramazan GüzelPaylaştıkça
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Gebze Belediyeler Birliği’nin katkıları ve Hayrat Yardım 
Vakfı işbirliğinde oluşturulan yardım TIR’ları düzenlenen 
törenle Suriye’ye uğurlandı.

Yardım TIR’ı Gebze’den Suriye’ye dualarla uğurlandı. 
Gebze Belediyeler Birliği’nin katkıları ve Hayrat Yardım 

Vakfı işbirliğinde oluşturulan yardım TIR’ları düzenle-
nen törenle Suriye’ye uğurlandı. Suriye’nin İdlib ve Azez 
kentlerine ulaşacak ve 7 TIR’dan oluşan konvoy için kent 
meydanında düzenlenen törene ev sahibi GBB Başkanı 
ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra 
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı 
Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, vakıf 
yöneticiler ve vatandaşlarla katıldı.
 
HER ZAMAN MAZLUMUN
YANINDAYIZ 
İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın 
yaptırdığı dua ve Kur’an tilavetinin 
ardından kısa bir selamlama 
konuşması yapan GBB Başkanı ve 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, “Komşusu aç yatarken 
tok yatan bizden değildir. Veren 
el alan elden her zaman üstündür. 
Bunlar bir inancın, bir medeniyetin 
süzülmüş cümleleridir. Dolayısıyla bu tavsiyenin karşısında ne komşumuz aç iken yatabiliriz, ne de onlar huzursuz-
ken kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Bu gün İdlib’teki insanlar Çanakkale’de şehit olmuş, bu toprakları kanıyla sulamış 
dedelerin torunları. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız. Bu vesileyle birliğimizin 
öncülüğünde ve Hayrat yardım vakfımızla işbirliğinde hazırlanan yardımları ulaştıracak konvoyumuzu bugün sizlerle 
birlikte Suriye’ye uğurluyoruz. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.   

Online belediyecilik hizmetlerine her 
geçen gün bir yenisini ekleyen Gebze Be-
lediyesi’nde “E-İş Yeri Ruhsat Başvuru” 
hizmeti de, www.gebze.bel.tr adresinde 
vatandaşların kullanımına sunuldu.

Gebze Belediyesi’nden yeni bir online 
hizmet daha. Başkan Büyükgöz’ün tal-
imatları doğrultusunda e-belediyecilik 
(online belediyecilik) çalışmalarına hız 
verildiği Gebze Belediyesi’nde yeni bir 
hizmet daha vatandaşın kullanımına 
sunuldu. Gebze’de artık, işyeri açma 
ruhsatı başvuruları artık internet üze-
rinden yapılabilecek. İşyeri açmak 
isteyen vatandaşlar artık, belediye 
gelmeden ruhsat başvurusunda bulu-
nabilecek. 

BELEDİYEYE GELMEDEN 
Gebze Belediyesi’nin  www.gebze.
bel.tr internet adresinde ‘E-İşyeri Ru-
hsat Başvuru’ sekmesini kullanacak 
olan ruhsat başvuru sahipleri; işyeri 
açma ruhsatı başvurusunun yanı sıra 
ruhsat yenileme işlemlerini de rahat-
lıkla yapabilecek. Başvuru ekranında 
bulunan bilgileri dolduran başvuru 
sahibinin ön başvurusunun sistem 
üzerinden alınacağı uygulamada ilk 
olarak kimlik ve telefon doğrulaması 
yapılacak. 

ADIM ADIM BAŞVURU 
İlgili müdürlük tarafından yapılan 
değerlendirmenin olumlu olması du-
rumda başvuru sahibine mail ve tele-
fon yoluyla; gerekli olan belgelerin 
bilgisi ve bu evrakların sisteme yükle-
neceği bağlantı linki gönderilecek. 
Gerekli belgelerin sisteme yüklenme-
sinin tamamlanmasının ardından ruh-
sat harç tutarı hesaplanarak başvuru 
sahibinin bilgisine sunulacak. Ödeme 
ekran linkinin de aynı şekilde kendis-
ine gönderilecek ruhsat başvuru sa-
hibi 5 iş günü içerisinde harç tutarını 
ödediğine ilişkin makbuzu da sisteme 
yüklemesinin ardından işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı hazırlanmaya başlaya-
cak. 

ONLİNE HİZMETLER 
Hazırlanan ruhsatı teslim alınması için 
başvuru sahibine bilgilendirme me-
sajının gönderileceği uygulamanın 
vatandaşlara büyük kolaylık sağlaya-
cak olan Gebze Belediyesi’nin ayrıca; 
‘e-eksper, e-asansör tescil, e-imar du-
rumu, eğitim e-kayıt, e-dilekçe sorgu-
lama, borç ödeme’ gibi online beledi-
yecilik hizmetleri de www.gebze.bel.
tr adresinden kolaylıkla gerçekleştirili-
yor.   

Ruhsat Başvurusu Artık Çok Kolay
Gebze’de Online
Belediyecilik Çığır Açıyor

Gebze’den Suriye’ye Yardım EliGebze’den Suriye’ye Yardım Eli
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Gebze’yi Geleceğe TaşıyorGebze’yi Geleceğe TaşıyorBaşkan Başkan BüyükgözBüyükgöz
Başkan Büyükgöz, “24 aylık görev süremizde Gebze’nin geleceğine katkı sağlayacak, bir manada da sessiz devrim niteliğindeki; yatırım, 
proje ve çalışmalara imzamızı attık hamdolsun” dedi.

Yerel seçimlerde Gebzelilerin teveccühüyle göre-
vini devralan Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, “Üstat Necip Fazıl’ın, ‘Dev gibi eserler 

bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım’ vecizinde 
belirttiği gibi, biz de kalıcı ve dev eserler için, ekibimi-
zle birlikte karıncalar gibi durup dinlenmeden çalışma-
larımıza başladık. Geride bıraktığımız 24 aylık görev 
süremizde Gebze’nin geleceğine katkı sağlayacak, bir 
manada da sessiz devrim niteliğindeki; yatırım, proje ve 
çalışmalara imzamızı attık hamdolsun” dedi.

İLK İŞ MARMARA NAKLİYECİLER GARAJI 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve gelir 
gelmez ilk iş olarak; Marmara Nakliyeciler Terminali ve 
TIR Parkı işletmesinin, hukuk mücadelesinin tamamlan-
masıyla mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi’ne devredil-
mesini sağladı. Devrin ardından hızla modernize edilen 
yeni park alanlarının kazandırıldığı Nakliyeciler Garajı 
sayesinde hizmetlerde kullanılmak üzere milyonlarca li-
ralık özkaynak sağlanmış oldu.

TEVAZU-SAMİMİYET VE GAYRETLE 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belirlediği istikamette; tevazu, samimiyet ve gayretle, 
‘Gönül Belediyeciliği’ ilkelerine bağlı kalarak, ilçemizi 
kalkındıracak çalışma ve hizmetlere imzamızı atıyoruz” 
sözleriyle dile getirdiği Gönül Belediyeciliği çalışma-
ları kapsamında Halk Buluşması ve Mahalle Meclislerini 
başlatan Başkan Büyükgöz, “Söz verdiğimiz gibi kentimi-
zi; makamların ve hizmetlerin gerçek sahipleri değerli 
Gebzeli hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz” dedi. 

GEBZE’DE TAPU SORUNU TARİH OLUYOR!
Temel belediyecilik çalışmalarının aksamadan artan hiz-
met kalitesiyle devam etmesi için icracı müdürlüklerin 
faaliyetlerini yakından takip eden Belediye Başkanı Zin-
nur Büyükgöz vatandaşların talepleri ve istekleri doğrul-
tusunda mahallelerde başlattığı imar uygulamalarında, 
tapu sorununu adım adım ortadan kaldırıyor. İmar uy-
gulama çalışmalarının Gebze’nin kırsal ve diğer mahal-
lelerinde de devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, 
“Hedef olarak, Gebze’nin mahallelerinde 2021’in sonuna 
kalmadan, imarla ilgili tapuyla ilgili sorunu tartışılır ol-
maktan çıkaracağız inşallah” diyerek müjdeyi Gebzeli 
hemşerileriyle paylaştı.

ÖDÜLLÜ ÇEVRECİ BELEDİYE GEBZE 
Sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre çalışmalarıyla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
‘Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz’ ödülünü Gebze’ye ka-
zandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Pazar 
atıklarından organik gübre üretilen Kompost Üretim Te-
sisi’nin yanı sıra katı atıkların bertaraf edilerek enerjiye 
dönüştürüldüğü İri Hacimli Atıklar Kırma Tesisi’nin de 
kuruluşunu gerçekleştirdi. 

GEBZE’YE MİLLET BAHÇESİ GELİYOR 
Çevre ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın elinden alan Gebze Belediye 
Başkanı Zinnur Büyükgöz eski askeri kışla bölgesinde; 
millet meydanı, cami ve külliye, millet kıraathanesi, oto-
park, futbol sahası, orman ve spor kafeleri, doğal gölet, 
çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi çeşitli 
donatıların yer alacağı Gebze Millet Bahçesi’nin kuru-
lacağı müjdesini de Gebzeli hemşerileriyle paylaştı. 

DAHA MODERN BİR GEBZE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 
2 yıllık süre zarfında kalıcı ve Gebze’yi geleceğe taşıya-
cak işlere imza atmanın kıvancını Gebzeli hemşerileriyle 
paylaştıklarını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zin-
nur Büyükgöz, “2023 Büyük Türkiye idealine yaraşır ve 
yakışır, daha modern bir kent kimliğine kavuşmuş bir 
Gebze için, çalışmalarımız ve hizmetlerimiz bundan son-
ra da devam edecek. Bu azim ve kararlılıkla, siz değerli 
Gebzeli hemşerilerimi en kalbi duygularımla muhabbetle 
selamlarım” ifadelerini kullandı. 

ESKİ ADLİYEYE YENİ GENÇLİK MERKEZİ 
Merkezi konumuyla Gebze’nin önemli yapılarından olan 
eski adliye binasının Gebze Belediyesi’ne devredilmesini 
sağlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, baş-
ta GESMEK kurs merkezi ve diğer hizmet müdürlüklerin-
in tek çatı altında toplanacağı yeni bir gençlik merkezine 
dönüştürmek üzere kolları sıvadı.

MERKEZ OTOPARKI BELEDİYEYE 
Çalışmaların hızla devam ettiği eski adliye binasının 
yakınında bulunan ve yıllardan beri işletmeciyle ihti-
laflı olunan merkez otoparkının da mülk sahibi beledi-
yeye kazandırılmasını sağlayan Gebze Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz, ilçeye değer katacak projeler için de 
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

 

HÜNKAR ÇAYIRI’NA PANORAMİK MÜZE 
Fatih Sultan Mehmet’in çıktığı son seferinde otağ kur-
duğu ve vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkâr Çayırı, Gebze 
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Başkent’te başlat-
tığı girişimler neticesinde Gebze Belediyesi’ne devre-
dilmişti. Büyükşehir Belediyesi’yle iş birliği içerisinde 
çalışmalar yapacaklarını dile getiren Büyükgöz, “Fatih 
Sultan Mehmet burada vefat etmiş, bunu asla ve asla 
sıradan bir proje anlayışıyla ele almayacağız. Burada tar-
ihi vebilimsel verilere, özgün proje anlayışına dayanılar-
ak hem tarihi yansıtan hem de dijital dünyanın en ileri 
boyuttaki unsurlarının kullanıldığı bir müze anlayışı bura-
da gerçekleştirilecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
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Tadilat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği eski adliye binasında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu 
merkez gençlerin, kadınların ve çocukların olacak. Burada Gebze’mizin kültür-sanat hayatının nabzı atacak” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz duyurdu; Gebze Belediyesi Arama 
Kurtarma Ekibi (GEAK) olası bir afet anında hizmet vermek üzere kuruldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bakan-
lıklar nezdinde başlattığı girişimle belediye devre-
dilen çarşıdaki eski adliye binasında yenileme 

çalışmaları hızla devam ediyor. Baştan aşağı yenilenecek 
olan 7 katlı eski adliye binasında devam eden çalışma-
ları yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Tamir tadilat işlerini kon-
trol için eski adliye binasındayız.
 
YAZ SEZONUNA YETİŞECEK 
İnşallah haziran ayı gibi binamızdaki çalışmalar tamamla-
nacak. Başta kültürel faaliyetlerin yanı sıra GESMEK faal-
iyetlerinin yoğunlaşacağı bir merkez olarak hizmet vere-
cek. Bu merkez gençlerin, kadınların ve çocukların olacak. 
Yaz sezonunda burayı insanımızla buluşturacağız inşallah. 
Burada Gebze’mizin kültür-sanat hayatının nabzı atacak. 
“Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Gençler Bu Merkezde Buluşacak

Gebze’de Afete Karşı Gebze’de Afete Karşı 
GEAK KurulduGEAK Kuruldu
Başkan Büyükgöz duyurdu; Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) eki-
bi kuruldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Kapalı Pazar 
Kompleksi içerisinde yer alan Gebze Ara Kurtarma (GEAK) deposunda incele-
melerde bulundu. Başkan yardımcısı Ali Kaya ve birim müdürlerinin de hazır 
bulunduğu incelemede açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zin-
nur Büyükgöz, “Gebze Belediyemizin kurmuş olduğu arama kurtarma ekibi 
GEAK’ın malzeme deposundayız.

30 KİŞİLİK PROFESYONEL EKİP 
Profesyonel manada eğitimini alarak kurulan 30 kişilik bir arama kurtarma ek-
ibini devreye aldık. Olası bir afet anında arama kurtarmaya dönük ne kadar 
ihtiyaç varsa karşılanacağı bir ekibimiz var. İnşallah ihtiyaç olmaz ve o günleri 
yaşamayız. Temennimiz bu yönde. İhtiyaç halinde ekibimiz Gebze’mizin hiz-
metinde olacaktır” ifadelerini kullandı.
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Gebzeli Çocuklara Armağan Parklar  
Parklara yenilerini ekleyen ve eski parkları revize ederek çocukların hizmetine sunan Gebze Belediyesi tarafından revize edilen Şehit Oğuz 
Kağan Aydın Parkı’nda incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, parkta gönüllerince koşup eğlenen çocuklarla sohbet etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi; ilçedeki okullara ve parklara 
gençler için masa tenisi sahaları kurulmaya başlandı. Öğrencilerle buluşan Başkan 
Büyükgöz gençlere, “Artık ders araç gereçlerinizin yanı sıra okula gelirken raketlerinizi de 
getireceksiniz. Okula-parka gelirken ‘raketini al da gel’ diyoruz” diye seslendi.

Başkan Büyükgöz, çocukların güven içer-
isinde oyunlar oynayabileceği parklara önem 
veriyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz göreve geldiği ilk günden itibaren 
ilçeye yeni park ve bahçeler kazandırmak için 
kolları sıvamıştı. Gebze’nin mahallelerinde 
uygun olan alanlara, hızla yeni parkların ka-
zandırılması için kurmaylarına gerekli talimat-
ları veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 
eski parkların revize edilerek yenilenmesi için 
de çalışma başlattı. 

PARKLAR ÇOCUKLARA ARMAĞAN 
Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusun-
da çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler; 
parklara yenisini eklerken mevcut parkları da 
revize ederek çocukların hizmetine sunuy-
or. Bu çalışmalar kapsamında revize işleri 
tamamlanan Gaziler Mahallesi’ndeki Şehit

Çocukların ve gençlerin binicilik sporuyla tanıştığı Gebze 
Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi’nde, sosyal mesafe ve hi-

jyen kurallarına dikkat edilerek 4 ve 14 yaş gruplarına eğitim 
ücretsiz eğitimler devam ediyor. Atlı Eğitim Merkezi’nin Geb-
zeli çocukların ve gençlerin emrinde olduğunu dile getiren 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “4 yaş aralığında-
ki evlatlarımıza hayvan sevgisi aşılamak adına ve binici-
lik sporuyla tanışmaları için atlı gezinti imkanının tanındığı 
merkezimizde; 14 yaş üzeri gençlerimize ve yetişkinlerimize 
de 10 haftalık bir programla binicilik eğitimleri verilmekte-
dir. Engelli evlatlarımızın da ayrı bir programla eğitim aldığı 
merkezimiz Atlı binicilik sporuna ilgi duyan vatandaşlarımıza 
0 530 557 42 64 numaralı telefondan randevu alarak hizmet 
sunmaktadır” dedi.

Oğuz Kağan Aydın Parkı’nda incelemelerde 
bulunan Başkan Büyükgöz; parkta gönüller-
ince koşup eğlenen çocuklarla sohbet etti, 
hediyeler takdim etti. Mahalle Muhtarı Metin 
Topçu’nun da kendisine eşlik ettiği Gebze 
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle 
sakinleriyle de sohbet etti. 

TÜM ÇABAMIZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 
Çocukların beğeniyle oyunlar oynadığı boş 
vakitlerini geçirdiği park ve bahçelere önem 
verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı 
Zinnur Büyükgöz, “Geleceğimiz olan çocuk-
larımızın mahallelerinde güven içerisinde 
oyun oynayabileceği parklarımıza yeniler-
ini hızla kazandırıyoruz. Bizim tüm çabamız 
onlar için, onlar gülsün gönüllerince zaman 
geçirsin diye. Parklara yenilerini eklemeyi 
sürdüreceğiz. Evlatlarımız parklarını güle 
güle kullansınlar” dedi.

“Atlı Eğitim”e Davet “Atlı Eğitim”e Davet Başkan Başkan Büyükgöz’denBüyükgöz’den
Gebze Belediyesi Gaziler Atlı Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan 
Büyükgöz,  “Atlı binicilik sporuna ilgi duyan vatandaşlarımızı, 0 530 557 42 64 
numaralı telefondan randevu alarak,  profesyonel ekibimizin verdiği derslere katıl-
maya davet ediyorum” dedi.

Okullara ve Parklara 
Masa Tenİsİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ilçedeki gençler ve çocuklar için uygula-
maya koyduğu okullara ve parklara masa tenisi projesine başlandı. Arif Nihat Asya Orta 
Okulunda düzenlenen törende öğrencilerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zin-
nur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Hasret kaldık bugünlere fakat bugün 
burada sizlerle bir aradayız. 
GENÇLERE KONSEPT PARKLAR 
Değerli gençlerimiz, evlatlarımız sizler bize emanetsiniz. Bizim belediyecilikteki ana 
hedefimiz, sizlere hizmet etme noktasında tüm alternatifleri imkanlar doğrultusunda 
geliştirmek. Spor, oyun ve aktivite alanlarıyla, kodlama sınıflarıyla, eğitim-etüd alan-
larıyla sizleri buluşturacağız inşallah. Parklarda yeni bir konsept geliştirdik. 
HER ŞEY GENÇLER İÇİN 
Daha önce 4-12 yaş çocuklara hitap eden oyun alanları vardı. Yeni konsept parklarımız-
da arazi durumuna göre basketbol, voleybol ve mini futbol sahalarını siz gençler için 
kuruyoruz. Bütün bunların yanı sıra okullarımızın bahçesine masa tenisi masaları yer-
leştirmeye başladık. 
PARKLARDA DA YER ALACAK 
İlçe genlinde 87 okulumuzda bu masaları kuracağız. Teneffüslerde, boş zamanlarınızda bu alanlarda arkadaşlarınızda keyifli masa tenisi müsabakaları düzenleyebileceksiniz. Artık ders 
araç gereçlerinizin yanı sıra okula gelirken raketlerinizi de getireceksiniz. Okula-parka gelirken ‘raketini al da gel’ diyoruz.  Okullarımızın yanı sıra mahallelerdeki parklara da masa tenisi 
masalarını kuracağız. Bundan sonraki eğitim döneminde başarılar diliyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.


