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“Sorulacak hesabımız,
ulaşacak zaferlerimiz var”

nEl
MHP GE aHçEli
nı B
Başka

MHP Genel
Başkanı Devlet
Bahçeli, partisinin
gurup toplantısında yaptığı açıklamada şunları
kaydetti:

AMASYA
doğudan, güneyden-kuzeyden çembere alınmaktadır. Yunanistan'ın egemenlik iddiaları haksız ve hukuksuzdur. Lozan'ın 13'üncü maddesine göre
Yunanistan'ın adaları askeri hedeﬂer
doğrultusunda kullanmayacağı
hükme bağlanmıştır. Yunanistan

“Yunanistan, Ege Adaları'na askeri araç
sevk etmiştir. ABD menşeli silahlar
etrafımızda çevrelenmiştir. Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip,
Türkiye'ye meydan okumaktadır.
Ülkemize Akdeniz ve Ege'den silah
gösterilmektedir. Türkiye batıdan-

EKİMNİSAN
2022 2021

∂ Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı, kariyer ve teknoloji ödül töreninde "En Başarılı Belediye Başkanı" ödülünün sahibi oldu. Daha
önce de bir çok ödül alan Başkan
Sarı, Amasyalılara yine bir gurur
yaşattı. Sayfa 3’te

muza göz koyanların gözünü oyarız.
Emperyalizmin Miço'su bunu aklından çıkarmamalıdır. Yunanistan
Başbakanı baltayı taşa vurmuş, yalnız
değiliz; Allah'ımız var, milletimiz var,
tarihimiz var, sorulacak hesabımız,
ulaşacak zaferlerimiz var.”

“İlkeli Duruş, Ortak Akıl, Şeffaf ve Üretken Belediyecilik”

YENİ BİR GURUR DAHA

En başarılı
belediye
başkanı ödülü
Mehmet Sarı’ya

bunu ihlal etmiştir. Kuzey Ege adaları
9 adanın mülkiyet hakları artık
Türkiye'dedir. Aynı şey, 12 ada için de
geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum,
hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımızı
çiğnetmeyiz. Hakkımızdan
vazgeçmeyiz. Hakkımıza ve hukuku-
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BELEDiYESi

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SUYU AMASYA’DA

‘YapamaZ’ dedikleri
HES, amasyalılara aylık
5 milyon lira kazandırıyor

HİLTON GARDEN INN

Marka otel
inşaatı tüm
hızıyla
devam ediyor
∂ Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı’nın büyük gayret ve girişimleri ile
başlatılan Hilton Garden Inn Otel inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatı
kısa sürede bitecek, 5 yıldızlı Hilton
Gardenn Inn Oteli yapımı tamamlandığında 10.000 m2’lik bir alan üzerinde
olup yurt içi ve yurt dışından birçok turist ağırlayacak. Sayfa 3’te

Teleferik için geri
sayım başladı

5 MİLYON LİRALIK GELİR
∂ Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın girişimleri ile
Akdağ’ın eteklerine kurulan Hidro Elektrik Santrali
(HES)’ten aylık ortalama 4 milyon liralık gelir elde ediliyor. Elde edilen gelirden dolayı, Amasyalılar Türkiye’nin en ucuz suyunu içerek, suyun tonuna sembolik bir rakam olarak 1 lira ödüyor.

Başkan Sarı; “Kurduğumuz tesis ile Amasya'mızdaki hanelerin üçte birinden fazlasının elektriğini karşılayabiliyoruz. GES ve RES santrali
içinde düğmeye bastık. Akdağ'ın yenilenebilir enerji üssüne dönüşmesi için aynı alana
güneş enerji santrali ve rüzgâr enerji santrali
oluşturmak için de çalışmalara başlandı”
diye konuştu. Sayfa 2’de

SUYUMUZ KAYNAĞINDAN GELİYOR
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Matematiği ve tüccarlığı iyi bilirim. Bu suyun
bize eskiden maliyeti vardı, elektrik ücreti
vardı. Sadece kuyulardan aylık 2,5 milyon lira elektrik ücreti ödüyorduk. Şimdi ödemiyoruz. Suyumuz kaynağından
geliyor. Ayrıca hidroelektrik santralimizden aylık ortalama 5 milyon para
kazınıyoruz. Oradan kazandığımız
parayla Amasyalılara Türkiye’nin en
ucuz içme suyunu tonunu 1 lirandan veriyoruz” dedi.

Amasya Belediye
Başkanı Mehmet
Sarı’nın girişimleri
ile Akdağ’ın eteklerine kurulan
Hidro Elektrik
Santrali (HES)’ten
aylık ortalama 5
milyon liralık gelir
elde ediliyor.

Zara konserine yoğun ilgi
∂ Amasyalılara unutulmaz bir
gece yaşatan, sahne performansı ve güçlü sesi ile sevenlerin gönlünü fetheden ‘Zara’
Amasyalılar ile buluştu. Yavuz
Selim Meydanı'nda düzenlenen
konsere on binlerce Amasyalı
katıldı
∂ Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Göreve geldiğimiz
günden bu güne Amasya, festival, kültür, müzik, sanat alanında yaptığımız etkinliklerle çevre illerden gelen misafirler ve
vatandaşımızın üzerinde iz bırakmıştır.” Sayfa 3’te

∂ Amasya Belediyesi ekipleri, Amasya'nın turizm potansiyelini artırmak,
Amasya ekonomisini ve tanıtımını
güçlendirmek, şehrin panoramik
seyredilebileceği Ferhat Tepesi'ne
ulaşımın hedeﬂendiği Teleferik projesinin uygulanacağı alanı, proje için
hazır hale getirdi. Kısa sürede projenin ihalesine çıkılacak Sayfa 2’de

4

SIRADA GES VE RES SANTRALİ VAR

AMASYA’DAN SİVAS MİTİNGİNE GENİş KATILIM

T

5

“AMASYA’MIZA 520 KONUT KAZANDIRAcAĞIZ”

10

AMASYALILAR YENİKApI’DA bULUşTU
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““İlkeli Duruş, Ortak Akıl, Şeffaf ve Üretken Belediyecilik”
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Türkiye’de HES kuran ilk belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz
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İşte o zaman bir gönül gelir, bin gönül
olur. İlk gün söylediğimiz gibi görevde bulunduğumuz süre içerisinde daima "şeffaf, dürüst, tarafsız, insan odaklı ve kamu
çıkarını esas alan yönetim anlayışımızı"
sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi
olmasın.
Çalışmalarımızı siz halkımızın olur ve
görüşlerine sunarken, çalışmalarımıza
destek veren tüm meclis üyesi ve mesai
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, en derin
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Akdağ HES’in aylık
geliri: 5 milyon lira
A

masya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı’nın girişimleri ile
Akdağ’ın eteklerine kurulan
Hidro Elektrik Santrali (HES)’ten aylık
ortalama 5 milyon liralık gelir elde
ediliyor. Elde edilen gelirden dolayı,
Amasyalılar Türkiye’nin en ucuz
suyunu içerek, suyun tonuna sembolik
bir rakam olarak 1 lira ödüyor.
Amasya Belediyesi'nin kentin en
yüksek dağı Akdağ'ın yamaçlarına kurduğu hidroelektrik santralinde enerji
üretimi başladı. Hayata geçirdikleri
proje ile içme suyu hattı üzerindeki
santralden elde edilen aylık yaklaşık 3
milyon 700 bin liralık gelirle su bedelini dengeleyip, Amasyalılara bayramlarda ücretsiz olmak üzere tonu 1 liradan
Türkiye'nin en ucuz suyunu verdiklerini
söyledi.
“Türkiye’nin en ucuz
içme suyunu veriyoruz”
Akdağ’a kurdukları HES’ten
kazandıkları para ile halka bayramlarda ücretsiz olmak üzere içme suyunun

tonunu 1 liradan verdiklerini belirten
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı
açıklamasında şunları kaydetti;
“Matematiği ve tüccarlığı iyi bilirim.
Bu suyun bize eskiden maliyeti vardı,
elektrik ücreti vardı. Sadece kuyulardan aylık 2,5 milyon lira elektrik ücreti
ödüyorduk. Şimdi ödemiyoruz. Suyumuz kaynağından geliyor. Ayrıca
hidroelektrik santralimizden aylık 3
milyonun üzerinde para kazınıyoruz.

Oradan kazandığımız parayla
Amasyalılara Türkiye’nin en ucuz içme
suyunu tonunu 1 lirandan veriyoruz”
dedi.
“AKDAĞ'I yenilenebilir enerji
üssüne dönüştüreceğiz”
Türkiye'de belediye tarafından ilk
kurulan doğa dostu HES’ten 2,8 megavat elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Sarı; “Kurduğumuz
tesis ile Amasya'mızdaki hanelerin

üçte birinden fazlasının elektriğini
karşılayabiliyoruz. GES ve RES santrali
içinde düğmeye bastık. Akdağ'ın yenilenebilir enerji üssüne dönüşmesi
için aynı alana güneş enerji santrali ve
rüzgâr enerji santrali oluşturmak için
de düğmeye basıldı. Burada hem üretimi yükselteceğiz hem de Cenab-ı
Hakk'ın nimetlerinden, güneşinden ve
rüzgârından faydalanacağız” diye
konuştu.

Amasya’nın hayali olan teleferik
için geri sayım başladı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın gayret ve çabaları
ile hayata geçirilecek olan ve şehrin turizm potansiyelini
artıracak Teleferik projesi için 27 Ekimde ihale yapılacak

A

masya Belediyesi ekipleri,
Amasya'nın turizm potansiyelini
artırmak, Amasya ekonomisini ve
tanıtımını güçlendirmek, şehrin
panoramik seyredilebileceği Ferhat Tepesi'ne ulaşımın hedeﬂendiği Teleferik
projesinin uygulanacağı alanı, proje için
hazır hale getirdi. Vatandaşa verdiği söz-

leri bir bir yerine getiren Amasya
Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın, Teleferik Projesinin yakın zamanda ihaleye
çıkması bekleniyor. Yaklaşık tahmini 7
milyon Euro (130 milyon TL) maliyetinin
olması planlanan teleferik ’in yanı sıra
mesire yeri sosyal donatı alanları için ise
tahmini 100 milyon TL bütçe hedeﬂeniy-

or. Amasya Belediyesinden yapılan yazılı
açıklamada; Belediye açık otoparkından
başlayıp, Ferhat Dağı zirvesinde son bulacak olan ve 380 dönümlük alan üzerine
kurulacak ve 1553 metre uzunluğunda
yapılacak Teleferik’in sistemi gondol tip
olup, 8 kişilik tasarlanmış panoramik
görünüm, 22 adet kabin ve saatte 1000

kişi taşıma özelliğine sahip. Projenin
içerisinde ise, Ferhat ile Şirin tanıtım
alanı, Araç yolu, Büfeler, Anﬁ tiyatro,
Çocuk oyun alanları, İbadethane
kameriyeler, Kır lokantası, kır kahvesi,
Manzara seyir terasları, Otopark, Süs
havuzları ve Yaya gezinti yollarının yer
aldığı belirtildi.

Başkan Sarı’dan öğrencilere
müjde: Doğalgaz ve su belediyeden
A

masya Belediyesi, bu kış da
kentte öğrenim gören üniversitelilerin doğalgaz ve su faturalarını karşılayacak. Amasya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı, öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencilerinin
doğalgaz ve su faturasını karşıladıkları
uygulamayı bu kış döneminde de
sürdüreceklerini açıkladı. Amasya
Belediyesi tarafından Yavuz Selim
Meydanı'nda düzenlenen Zara konserinde kendilerinden başarı istedikleri üniversite öğrencilerine seslenen
Başkan Sarı, “Su paranızı biz veriyoruz.
Doğalgaz paranızı da biz veriyoruz.
Faturanızı getirip ibraz ediyorsunuz.
Bizde ödüyoruz” dedi. Geçen kış
başlatılan farkındalık çalışmasıyla
öğrenci belgesi, ikametgâh belgesi ve
kira kontratıyla belediyeye başvuran

tüm öğrenciler su faturası
ödemedikleri gibi doğalgaz bedelleri
de belediye tarafından karşılanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Genç Dostu Şehir"
ödülü aldıklarını hatırlatan Mehmet
Sarı, öğrencilerin daha rahat bir yükseköğretim hayatı sürdürmelerini
istedikleri için kent merkezindeki Hilal Çorba Evinden de ücretsiz olarak
yararlanabileceklerini tekrarladı.
Amasya'nın tonu 1 liralık ﬁyatıyla
Türkiye'de en ucuz içme suyunun
kullanıldığı kent olduğunu belirten
Sarı, önümüzdeki 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata
geçirdiklerini söyledi. Ferhat Dağı ile
kent merkezi arasında konuşlanacak
teleferik projesi ihalesinin de bu ay
içerisinde yapılacağını dile getirdi.
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Zara
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kişiyi
coşturdu
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En başarılı
belediye
başkanı:
“Mehmet Sarı”

A

masya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı,
kariyer ve teknoloji
ödül töreninde "En Başarılı
Belediye Başkanı" ödülünün
sahibi oldu. Daha önce de
birçok ödül alan Başkan Sarı,
Amasyalılara yine bir gurur
yaşattı. Burcu Esmersoy ile
Emre Karayel'in sunduğu
kariyer ve teknoloji ödül
töreninde açıklamalarda bulunan Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı:
"8500 yıllık bir tarihe
sahip,14 medeniyete ev
sahipliği yapmış kadim şehir
Amasya’mızı projelerimiz ile
sizlere daha yakından tanıtıp,
dünyaya entegre etmekten
gurur duyuyorum. Bu şehre

hizmet edebilmek için
‘Belediyecilik dokunmaktır,
düşünmektir, hissetmektir ve
aşkla sorunlara odaklanmaktır’ sloganıyla çıktığımız bu
yolda en başarılı belediye
başkanı ödülünü almanın gururunu yaşıyorum. Amasya’yı
anlamak için aşık olmak lazım,
biz her projemizi hayata
geçirirken bu şehre olan
aşkımızla yapıyoruz. Amasya
Belediyesi olarak hayata
geçirdiğimiz ve Türkiye
genelinde pek çok belediye
tarafından da örnek alınan
başarılı projelerimizin devamı
elbette gelecektir. Her şey
Amasya'mız için” diye
konuştu.

T

ürk Halk müziğinin güçlü sesi ‘Zara’
seslendirdiği birbirinden güzel
parçalarla Amasyalılara keyiﬂi
saatler yaşattı.
Amasyalılara unutulmaz bir gece
yaşatan, sahne performansı ve güçlü sesi
ile sevenlerin gönlünü fetheden ‘Zara’
Amasyalılar ile buluştu. Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen konserde halk,
‘Zara’nın seslendirdiği birbirinden güzel
şarkılarla eğlendi. Amasya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı, Amasya’yı kültürsanat şehri haline getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini
söyledi.
“Bu şehirde Amasyalıların ve
gençlerin dediği olacak”
Kültür ve sanata fazlası ile kıymet veren
ve sosyal belediyecilik anlayışıyla
Amasya’yı marka şehir haline getirmenin
yegane hedeﬁ olduğunu belirten Başkan
Sarı Sarı açıklamasında şunları kaydetti:
“Göreve geldiğimiz günden bu güne
Amasya, festival, kültür, müzik, sanat
alanında yaptığımız etkinliklerle çevre
illerden gelen misaﬁrler ve vatandaşımızın
üzerinde iz bırakmıştır ve sizlere yine bu
muhteşem konser ile Zara hanımın unutulmaz bir gece yaşattığı aşikârdır. Geleceğimizin umutları, yarınımızın aydınlıkları
hepinizi canı gönülden sevgiyle selamlıyorum. Biz sizlerle gönül gönüle vermişiz,
sevdada buluşmuşuz, aşkta buluşmuşuz
gönülden sevmişiz. Özellikle genç kardeşlerime söylüyorum, herkes nasibini alsın
istiyorum. Öncelikle sizlerin dualarına tali-

bim daha önemlisi ise ben bu güzel şehirden bir gençlik istiyorum, özgür mü özgür
olsun, bir gençlik istiyorum hırslı mı hırslı,
azimli mi azimli... Aydınlık dolu, umut yüklü ve geleceğinden korkmayan geçmişinden utanmayan bir gençlik istiyorum ve
bunun için elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyorum. Sizler bize Oğuzların, Alparslanların Fatihlerin, Yavuzların,
Dilşad Hatunların torunları ve siz Atatürk
çocuklarısınız. Umut dolu geleceğimizsiniz.
Bu ülke size emanettir ve bu şehirde
Amasyalının dediği, bu şehirde gençlerin
dediği olacaktır. Bu memleket siz gençlere
emanet. Doldurduğumuz 3 sene içerisinde
eşi benzeri olmayan birçok projeye sizler
için imza attık. Serçoban Hazretleri
mekanını eşsiz bir düzenleme ile bu günkü
haline getirdik, Türkiye'de ilk defa içme
suyundan elektrik ürettik, suyu 1 liradan
halkımız ile buluşturduk. Biz garip gurabanın her daim yanında olduk, olmaya de-

vam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde
Hilton Garden Inn Otelimizi açacağız. Ve
tamamlanmak üzere olan Teleferik
ihalemiz ile de Amasya’mızı kültür sanat
alanında geliştirirken bir yandan da turizm
şehri yapacağız. Tek gayemiz budur. Hep
söylediğim gibi ben söz verdiğim her
sözün arkasındayım bizim sözümüz senettir. Eşsiz sesi ile Zara hanımefendiyi misaﬁr
ettiğimiz bu güzel akşamda bu muhteşem
kalabalık birlik ve beraberliğimizin en
güzel simgesi, sizleri çok seviyorum. Gazi
Paşa'nın şehri olan Amasya'mız için hep
diyorum ki 'Amasya’yı görmemişseniz en
güzelini görmemişsinizdir.”
Konsere, Başkan Sarı’nın yanı sıra,
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, MHP İl
Başkanı Şuayip Ak, AK Parti Amasya İl
Başkanı Ekrem Toto, İl Protokolü ve
Amasyalılar katıldı.

Hilton Garden Inn inşaatı
tüm hızıyla devam ediyor
B

elediye Başkanı Mehmet Sarı’nın
büyük gayret ve emekleri ile
Amasya’ya kazandırılan ve inşasına
tüm hızıyla devam edilen Hilton Garden
Inn Otel projesi, Amasya’nın tarihi yerlerine, oﬁs ve perakende satış noktalarına
yürüme mesafesinde olup tarih ve kültür
keşﬁnden iş seyahatlerine kadar birçok
ihtiyacı karşılarken Amasya esnafının
ekonomisine de can verecek. Belediye binasının arsasını satın alarak kazandırdığı
alan üzerine inşaatı başlanan 5 yıldızlı
Hilton Gardenn Inn Oteli yapımı tamamlandığında 10.000 m2’lik bir alan üzerinde
olup yurt içi ve yurt dışından birçok turist
ağırlayacak. 5 yıldızlı otel projesi için çok
emek verdiklerini ve geri sayım yaptıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı açıklamasında şunları kaydetti; “Bu şehir dünya şehri olmalı.

Geldiğimiz günden beri bunu söylüyoruz
ve icraatlarımız ile bu söylediklerimizi taçlandırıyoruz. Amasya, 8500 yıllık tarihi,
eşsiz coğrafyası ve doğal güzellikleriyle
"yaşayan müze" olarak kabul ediliyor
bizde bu güzel memleketimize daha da
can vermeyi hedeﬂiyoruz. 100 oda, 2 çok
amaçlı salon, 600 m2 spa alanı, 1 adet
topluma açık pastanesi, Yeşilırmak ve
Harşena dağı arasına yerleştirilmiş tamamen şeffaf lobi ve restorandan oluşuyor
olup şehir siluetine uygun olarak 2 kat
şeklinde tasarlanmıştır. Amasya'nın ilk
uluslararası marka oteli olacak olan
Hilton Garden Inn şehir merkezinde bulunan bir tesis olacağı için ulaşım olarak da
kolaylık sağlayacak. İnşaatı tüm hızla devam eden oteli hemşehrilerimiz ile
Cumhuriyetimizin 100.yılında buluşturmayı amaçlıyoruz.” Amasya'ya yeni eser-

ler kazandırmaya gayret ettiklerine
söyleyen Başkan Sarı, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Otel inşaatının bitimi ile birlikte işletmemiz Amasya Belediyesi tarafından işletilecek. Amasya’mızda ayrı bir
güzelliğin inşasını göreceksiniz. Niyet
hayır akıbet hayır. Biz verdiğimiz sözleri
kesinlikle ve kesinlikle yerine getiririz. Bizim sözümüz senettir.” de önüne geçmiş
olacağız. Merhamet duygumuzun yön verişi ile gerçekleştirdiğimiz projelerin başında gelen hayvan otelimiz ile örnek gösterilecek bir çalışmaya imza attığımızı
düşünüyorum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bu süreçte emeği geçen proje ekibimiz, mimar, mühendis arkadaşlarımıza
da özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyorum.’’
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Amasya’dan MHp
Mitingine geniş katılım
“2023 seçimleri
zamanında yapılacaktır”

Çöp TAKSİ
takdir topluyor

A

M

illiyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Dr. Devlet
Bahçeli’nin, “2023’e Doğru:
Aday Belli, Karar Net” sloganı kapsamında Sivas’ta düzenlenen ilk
açık hava mitingine, Amasya’dan
geniş katılım gösterildi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı, MHP Genel Merkezi’nin Sivas’ta

düzenlediği miting öncesi,
Bengütürk TV’ye açıklamalarda bulundu.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı, MHP Genel Merkezi’nin Sivas’ta
düzenlediği miting öncesi,
Bengütürk TV’ye açıklamalarda bulundu.
“Amasya’dan sonra milli mücade-

lenin ikinci baş şehri Sivas’tır”
Milliyetçi hareketin toyunun
düzenlendiğini aktaran Başkan Sarı,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Liderimiz sayın genel başkanımız
birazdan teşrif edecekler. Her şeyden önce bu manada çok huzurlu ve
mutluyuz, ilk defa açık hava
mitingimizi yapıyoruz. Tüm

arkadaşlarımız sevinçliler ve heyecanlılar sayın genel Başkanımızla
beraber olmanın hepimiz heyecanını yaşıyoruz. Ne mutlu Sivas’a
diyoruz. Yiğitleri misaﬁr ediyor.
Burası da Amasya’dan sonra milli
mücadelenin ikinci baş şehri
Sivas’ta kahramanlar çıkardı. Şimdi
o kahramanların torunları burada

Asfaltlama
çalışmaları
tam gaz
A
masya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından şehir baştan aşağı asfaltlanmaya devam ediliyor. Vatandaşların
daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için
asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam eden
Amasya Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve ana
yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturmaya
devam ediyor. Yaşam kalitesinin her geçen gün
arttırılması ve marka şehir olan Amasya için ﬁziki
belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı yaptığı çalışmalar ile vatandaşların
takdirini topluyor. Vatandaşların rahat yolculuk
yapabilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini
belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı
açıklamasında şunları kaydetti:
“Belirlediğimiz program dâhilinde şehrimizde
sıcak asfalt çalışmalarımıza, hemşerilerimizin
hayatını kolaylaştırmak toz ve çamurdan korumak için hız kesmeden ve ara vermeden devam
ediyoruz. Tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım
işlemlerini, parke ve kaldırım çalışmalarını
gerçekleştirerek hemşerilerimizin kullanımına
sunuyoruz. Gönül belediyeciliğimiz kapsamında
yaptığımız belediyecilik hizmetlerimizin yanında
sosyal, kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Daha güzel bir Amasya için çalışmalarımızda hız
kesmiyoruz. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden
vatandaşlarımızı konforlu ulaşıma kavuşturmak
için yoğun gayret gösteriyor. Bu anlamda tüm
faaliyet alanlarımızda ilimiz için en iyiyi hedeﬂeyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özverili
çalışmalarından dolayı ben tüm ekip
arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

olacaklar.4 Eylül’e gelinirken 12 Haziran’dan 4 Eylül’e gelindi. 12 Haziran’da Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ümüzün Amasya’ya teşriﬁ,
Amasya müftüsü Tevﬁk efendinin ve
Amasya vaizi Abdurrahman Kamil
efendinin ve yanında ki benim
dedemde olmak kaydıyla 53 tane
Amasya’nın karamanının Paşam

Amasya emrinizdedir ile başlayan
hareketin ikinci durağındayız. Birinci
durak Amasya’dır ben öyle söylüyorum. Özgürlük meşalesinin yandığı
şehir ve Cumhuriyet felsefesinin
hafızalarda oluştuğu şehir Amasya. İlimin merkezi bilimin eşiği şehir
Amasya. Atatürk’ümüz Amasya’dan
sonra buraya teşrif etti. Onun için bu

milli mücadele kahramanlığının ve
kahramanlarının ilk doğum belgesinin şehri Amasya’dır. Gazi
Mustafa Kemal ve arkadaşlarına minnet duymak saygı duymak
mecburiyetindedirler. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ümüz ve onun silah
arkadaşlarının ruhları şad mekânları
cennet olsun diyorum.”
Hemşerileriyle her gün sahada iç
içe olduğunu söyleyen Başkan Sarı
konuşmasının devamında;
“Vatandaşın beklentileri bizi
sevmek ve kucaklamaktır. Vatandaşın
bizi sevmekten ileri gelen bir şeyi
yoktur. Vatandaş güler yüz istiyor.
Bizde güler yüzümüzü, hizmetimizi
gösteriyoruz. İşin aslı sevgidir. Sevgi
yumağını ne kadar genişletirsek ne
kadar çoğaltırsak o kadar başarılı
oluruz. Doğuştan biz adanmışlardanız atanmışlardan değil. Rehber
kuran hedef turan varalım Kızılelma’ya. 2023 seçimleri genel
başkanımızın söylediği gibi zamanında yapılacaktır. Ne demişiz aday belli
karar net. Milliyetçi hareket partisi
Genel Başkanımızın tavrı ve duruşu
olmasaydı bu memlekette böyle istikrar ve huzur olamazdı. Kurultay
başladı herkesi davet ediyoruz ve çok
mutluyuz” ifadelerini kullandı.

masya Belediyesi tarafından,
kentin temizliğine katkı sunmak
amacıyla hizmete alınan “Çöp
Taksi” uygulaması vatandaşların büyük
beğenisini topluyor. Amasya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı’nın direktiﬂeriyle,
temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için başlatılan çöp taksi uygulaması devam ediyor. Amasya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, kentin temizliği konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ve yeni çözümler
ürettiklerini söyledi. Temiz bir kentin o
şehrin yöneticilerinin yüz akı olduğunu
ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:
"Temizlik bir şehrin kimliği, bir şehrin
hayat kalitesinin göstergesidir. Biz de
Amasya Belediyesi olarak temizlik
hizmetlerimize büyük önem veriyoruz.
Zaman zaman bazı yerlerde çöp
hareketliği oluşabiliyor. Beklenmedik bir
durumda, günlük program dışında herhangi bir cemiyet gibi programlarda ani
bir temizlik ihtiyacı olduğunda bunlara
hızlı ve pratik bir şekilde müdahale etmek için büyük çöp kamyonları yerine
daha hızlı araçlara ihtiyaç duyuluyor.
Hizmet araçları ﬁlomuza yeni ek-

lediğimiz çöp taksi ile acil temizlik
hizmetlerimizi hızlı, pratik ve daha tasarruﬂu bir şekilde yerine getireceğiz.
Amasya'ımızın temizlik hizmetleri
kalitesini arttırmak için büyük çaba sarf
ediyoruz." Şehrin temizliğinin, kendisinin en hassas olduğu konulardan
biri olduğunu belirten Başkan Sarı, şunları kaydetti: “Çünkü halkın sağlığıyla ilgili, Amasya’nın temizliği, bu şehirde
yaşayan, bu şehre konuk gelen herkesin
sorumluluğudur. Hemşehrilerimizin de
bu konuda duyarlı olmalarını ve desteklerini bekliyorum. Şehrimizi hep birlikte
temizleyelim ve temiz tutalım. ‘En iyi
temizlik, kirletmemektir’ anlayışıyla
Amasya daha temiz olacak. Hem mobil
temizlik araçları hem de süpürge ekibiyle Amasya’nın her mahallesinde girilmedik sokak bırakılmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokakları,
parkları, okul önlerini, çöp konteynerlerini, çöp kamyonlarını, rögar ağızlarını
doğaya ve insana zarar vermeyen
dezenfektan ve koku giderici maddelerle düzenli olarak temizliyor. Vatandaşlarımızdan, çöplerini belirtilen gün
ve saatlerde çıkarmalarını rica ediyoruz.
Bizler de çöpleri zamanında alıyoruz.
Şehrimiz çok temiz şehir haline geldi.
Birlikte daha da güzel bir şehri ortaya
çıkarabiliriz. Çöp taksilerde bu doğrultuda hizmet veriyor. Hızlı şekilde çöpleri
toplayıp büyük çöp arabalarına aktarma
yapıyor. Böylece zaman kaybı olmazsızın
gün boyu kendi bölgesinde hizmet
veriyorlar.”
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Yeşilırmak’ın ıslah
çalışmaları başladı
Amasya’da ‘Yeşilırmak Nehri’nin temizlenmesi için hazırlanan Islah ve Rekreasyon projesi kapsamında çalışmalar başladı.

A

masya Valiliği, Amasya Belediyesi,
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği
ve yerel dinamiklerin ortaklaşa
gerçekleştireceği ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ için
çalışmalar başladı. Saraydüzü Kışla Binası
önünde gerçekleştirilen açılış törenine,
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya
Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, siyasi parti
temsilcileri, protokol üyeleri ve basın
mensupları katıldı.
“Yeşilırmak yeşil akacak”
Yeşilırmak’ın geçtiği yerlere hayat katan
ve güzelleştiren önemli bir su kaynağı
olduğunu söyleyen Amasya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı konuşmasında şunları kaydetti;
“Öncelikle Amasyalı hemşerilerimize ve
Amasya’yı seviyorum diyen herkese
müjdeyi vermek isterim. Bir hayalimizin
daha gerçekleşmesinin mutluluğunu hep
beraber yaşıyoruz. Biz bu şehrin insanlarıyız, bu yollarda yürüdük, gençlik yıllarımız Yeşilırmak kenarlarında geçti. O yıllarda pırıl pırıl akan ırmağımız, son günlerde malum hale geldi. Tabi bizler o
geçmiş güzel günleri hayal ederken de
Amasya’ya güzellik veren Yeşilırmak’ımızın
o zamanki halleri var. Dünyada şehrin ortasından özgün ağırlığı ile akan, bu şehrin
görseline güzellik ve huzur vermek için
akan tek ırmak Yeşilırmak’tır diye değerlendiriyorum. İnsanlar Budapeşte’den,
Viyana’dan bahsederlerken bizim ırmağımızın doğal bir güzellik olduğunu
herkese hatırlatmak isterim. Seçim beyannamemizde dile getirdiğim gibi Yeşilırmak

yemyeşil akacak, içerisinde doğal hayvan
beslenme alanları olacak ve vatandaşımız
burayı seyretmekten keyif alacak ve ırmak
kenarında huzur bulacaklar demiştik.2
sene süren pandemi dönemi ardından,
maliyeti yüksek olan bu büyük proje için
kolları sıvadık ve Tokat üniversitesi ile
görüştük. Alanında uzman kişilerce ırmağın geçmiş senelerdeki devi yükseltimini, olası durumlarda hangi
şartlarda ırmağın nerelere
gelebileceğinin hesabını
yaptılar. Yeşilırmak Havza
Birliği ile de iletişime
geçip daha sonra konuyu
Sayın Valimize aktardık.
Amasya için çok önemli
olan bu projeye vali beyin
de desteği ile büyük emek
verdik. İl özel idaresi, valiliğimiz, devlet su işleri ve
Amasya belediyemiz ile
ortak paydada yüklenici
ﬁrma olduk ve hayallerimizin en büyük ve en güzel
projelerinden olan Yeşilırmak projesine
bahçeleriçi mahallemizden temizlemeye
başladık. Bu projede hem temizleme hem
de değişim hareketi var. Değişimden
kastımız ırmağımızın yan kısımlarına
rekreasyon alanı yapıyoruz ve yükselti
ekleyerek ırmağın yapısını bozmadan
kanal içerisine alıyoruz. Oturma ve
yürüyüş alanları ile dört dörtlük bir projeye imza attığımız düşüncesi içerisindeyim. Türkiye’deki en uzun ırmak ıslahı
konusunda en yeni en güzel ve paylaşımcı
bir proje olarak da sadece Amasya’mızın
Yeşilırmak projesi vardır bunun da ayrıca
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günün tarihi
Amasya için bir milattır. Başta sayın valimiz
olmak üzere vekillerimize, Devlet su işleri
müdürümüz Turgut Beye ve emeği geçen
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor,
Amasya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Verdiğimiz sözü tutmanın onurunu
ve gururunu yaşıyoruz ki her zaman
söylediğimiz gibi, Bizim sözümüz senettir.”
Daha sonra Amasya Milletvekili Levent
Karahocagil ve Amasya Valisi Mustafa
Masatlı da günün anlamına binaen birer
konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından
Yeşilırmak’ın yeşil akması için hazırlanan
projenin çalışmalarına başlandı.

TEŞEKKÜr
Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Zara hanımın şehrimizde verdiği
konsere katılım sağlayarak bizleri onure eden başta;
Benim için çok kıymetli hemşerilerime,
Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençlerimize,
Sn Valimiz Mustafa Masatlı Beye,
Sn İl ve İlçe protokolümüze,
Sn Siyasi parti temsilcilerimize,
Sn STK temsilcilerimize,
Canı gönülden teşekkür ediyorum.

mehmet Sarı
Amasya Belediye Başkanı

“Belediyemiz Amasya’mıza
520 konut kazandıracak”

Amasyalılara önümüzdeki günlerde yeni başlatacağı toplu konut
projesinin müjdesini veren,
Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı: “520 konuta önümüzdeki aylarda başlayacağız. Evi olmayanlara, konutu olmayanlara, ihtiyacı
olanlara uzun vadeli tahsis edeceğiz”
Amasyalılara önümüzdeki günlerde yeni başlatacağı toplu konut
projesinin müjdesini veren,
Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı konuşmasında şunları kaydetti: “520 konuta önümüzdeki aylarda başlayacağız. Evi
olmayanlara, konutu olmayanlara,
ihtiyacı olanlara uzun vadeli tahsis edeceğiz. Hiç bir yerden
yardım almadan Belediyemizin

imkânları dâhilinde yaptıracağız.
Hidroelektrik santralini yaptık.
Türkiye’ de bir ilk. Şu anda
belediyemizin 4-5 milyon lira geliri
var, şimdi onun yanına bir rüzgâr
birde güneş enerjisi kuracağız.
Suyu parasız veriyoruz. Üniversite
öğrencilerine çorba ücretsiz,
doğalgaz paralarını biz ödüyoruz,
çayı biz veriyoruz. Bizim bunları
yapma nedenimiz ülkücü irade,
ülkücü duruş, örnek aldığımız bir
genel başkanımız var. Gece
gündüz demeden çalışıyorum ve
verdiğim sözleri de bu can bu
beden de olduğu müddetçe yerine getireceğimden Amasya
halkımızın hiç şüphesi yoktur
zaten de öyle bir şüpheye kapılmazlar. . Hiçbirisini ayırmadan 100

binin üzerindeki insanımızın
tamamını gözeterek hizmet ettik,
etmeye de devam edeceğiz. Gece
yarılarına kadar ortak akılla
toplantılar yaptık. Alt yapı, fen işleri ve imar gibi ﬁziki belediyeciliğin yanı sıra gönüllere dokunmayı
ve sosyal belediyeciliği de göz ardı
etmedik. Geçtiğimiz üç yılı aşkın
içerisinde ulaşımdan alt yapıya,
kültür sanattan eğitime ve spora
kadar birçok ﬁziki ve sosyal proje
ile hizmetleri halkımızla buluşturduk. ‘Vatanını en çok seven,
görevini en iyi yapandır’ sözü gibi,
bizler de bu vatanımızı, hemşerilerimizi çok sevdiğimizi, görevimizi
en iyi şekilde yaparak, halkın
hizmetkârı olarak gösterme
gayretindeyiz.”

Başkan SARI CNN TÜRK’E
Canlı yayın konuğu oldu

A

masya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı,
CNN Türk televizyonunda yayınlanan “Haber
Bültenine “canlı yayın konuğu
oldu. Şehrin turizmi, tarımı ve
geleceğine ilişkin çalışmaları
CNN Türk kanalına anlatan
Belediye Başkanı Mehmet Sarı
açıklamasında şu ifadelere
yer verdi; “Belediyecilik
dokunmak ve hissetmektir.
Aşkla sorunlara odaklanmak ilkesi
ile çıktığımız bu yolda “Kariyer ve
Ödül Töreni’nde “En Başarılı
Belediye Başkanı “ödülünü almanın haklı gururunu yaşıyorum.”
Amasya‘da karınca gibi çok
çalıştıklarını belirten Başkan Sarı
açıklamasının devamında, şu
ifadeleri kullandı:
“Ödüllerin sırrı çalışmak, başarmak ve inanmaktır. Bu işin karar
noktası budur. Sayın Cumhurbaşkanımızdan geçen sene
ödüller aldık. Biz aldığımız
ödüllerle bu sene öğrencilerimize

sportif aktiviteler de kullanılmak
üzere Basketbol, voleybol ekipman desteği, öğrencilerimize
çanta içerisin de malzemesi de
olmak kaydıyla 2000 tane çanta
yaptırdık. Okullarımıza arzu eden
herkese kimseyi ayırmadan vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
Sosyal içerikli bir program olarak
değerlendiriyoruz. Yine hanımefendinin elinden ödül aldık
ödülümüzle ciddi manada annecim sen istirahat edebilirsin
ben Mehmet amcamın misaﬁriyim
yaptığımız projesiyle ödülümüzü
aldık. Burada engelli vatan-

daşlarımıza hizmet etmenin,
önümüzde ki süreçte yapacağımız hizmetin onurunu
gururunu yaşıyoruz. Sosyal aktivitelerimiz içerisin de bu
aldığımız ödüllerden dolayı
üniversite öğrencilerinin su paralarını, doğalgaz paralarını, çorbalarını, çaylarını biz ödüyoruz.
Biz göreve geldiğimiz de
Amasya’nın içme suyu yok
gibiydi,2009 ile 2021 arasında su
yoktu. Bizim çalışmalarımız neticesin de 45 km’den Akdağ suyunu
getirdik. Boru hattımızın 11km’sini
ıslah ettik,3,5 km’ye düşürdük,
dağın direk yamacından kendi debisiyle olmak üzere Hidroelektrik
santralini kurduk. Türkiye’de içme
suyunun üzerine Belediyenin kurduğu tek hidroelektrik santrali
bizim santralimiz. Dağın eteğinden, öz kaynağından, öz membaından Amasyalılar suyu ücretsiz
içiyorlar.7 tane Türkiye’nin baba
ödülünü biz aldık. Yani bu işin sırrı
çalışmaktır”
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Amasya Belediyesi Yaz
Konserleri büyük ilgi gördü
Kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşların keyifli vakit geçirdikleri ücretsiz organizasyonlar düzenleyen
Amasya Belediyesi, Bimarhane ve Şehzadeler Geziyolu’nda düzenlediği konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

A

Sorunsuz altyapı
için çalışıyoruz

Hilal masa vatandaşın yanında

A

A

masya Belediyesi Fen İşleri ve Su
ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki
alt yapı çalışmaları aralıksız devam
ediyor. Olası su taşkınlarının önüne
geçmek ve oluşan arızaların giderilmesi
için belediye ekiplerince mahallelerdeki, ana boru su hatları onarım ve
bakım çalışmaları sürdürülüyor.
Yağmurlu mevsimlerde meydana
gelebilecek taşkın oluşumlarının önüne
geçecek çalışmalarda yürüten ekipler,
ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini, Amasya Belediyesi olarak en iyi
hizmeti vermeye devam edeceklerini
söyledi. Sık, sık çalışanlar ile bir araya
geldiğini ve çalışmalarla ilgili bilgi
alışverişinde bulunduklarını ifade eden
Başkan sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belediye personelimiz halka hizmet
noktasında gece gündüz demeden
çalışıyor. Kıymetli hemşerilerimiz
hizmetin en güzelini hak ediyor. Bizlerde sık, sık vatandaşlarımız, esnaﬂarımız, sivil tolum kuruluşlarımız,
kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bir
araya geliyoruz. Hepimiz ortak noktası
Amasya. Halkımız hizmetin en güzeline
layık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla
birlikte Amasya'mız daha kaliteli, modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşacaktır. Modern ve sağlıklı altyapı, sorunsuz
bir şehir ve mutlu insanlar demek.
Bütün çalışmalarımız ve planladığımız
projeler Amasya’mızı daha huzurlu,
hemşerilerimizi ise daha mutlu hale getirecektir. Mahallelerimizde halkımıza
söz verdiğimiz gibi uzun yıllardır yapılması talep edilen tüm sokaklarımız
altyapısı ve üstyapısı ile güzel bir
görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımız
her şeyin en iyisine layıktır düşüncesiyle hareket ediyoruz.”

masyalıların her türlü
taleplerini kısa sürede ve
en doğru biçimde çözmek
amacıyla kurulan, Amasya
Belediyesinin örnek hizmetlerinden biri olan Hilal Masa,
vatandaşlar için çözüm üretmeye devam ediyor.
WhatsApp Çözüm Hattına
mesaj atarak düşüncelerini,
öneri ve beklentilerini belediye
ile paylaşabiliyor.
‘Hilal Masa’nın Amasya
Belediyesi'nin vatandaşlara
açılan kapısı olduğunu söyleyen
Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı açıklamasında
şunları kaydetti; “Vatandaşlarımızın belediye binamıza
gelmeden isteklerine hızlı bir
şekilde çözüm üreten ‘Hilal
Masa’ sayesinde vatandaşla

daha hızlı iletişim kurarak
sorunlara doğrudan ve yerinde
müdahale ile çözüm üretmeyi
sürdürüyoruz. Amasya Belediye
Başkanlığı görevine gelir gelmez
hemşehrilerimiz ile belediye
arasındaki iletişimi maksimum
seviyeye çıkarmak için ‘Hilal
Masa'yı kurduk. Hilal masa istek
ve talepleri doğru kanallara
sevk ederek, her birimin üzerine
düşen sorumlulukları tamamla-

yarak vatandaşlarımıza istediği
şekilde geri dönen bir çözüm
noktası oldu. Tüm samimiyeti ve
içtenliği ile halkımıza hizmet
vermeye devam eden Hilal
Masanın çalışmalarını takdirle
izliyorum.” Başkan Sarı, bütün
vatandaşların herhangi bir
konuda problem yaşadığında
0505 195 50 05 nolu watsap irtibat hattına ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Zabıta ekipleri ,başta zincir marketler
olmak üzere tüm işletmelerde sürekli
denetimler gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri
denetimlerini sürdürüyor

A

masya Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü Ekipleri, şehirde faaliyet gösteren
işletmelerin iş yeri açma ve
çalışma ruhsatlarını kontrol etti.
Zabıta ekipleri ,başta zincir
marketler olmak üzere tüm işletmelerde sürekli denetimler
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda
denetim yapan zabıta ekipleri,
işletmelerde gıda ürünlerinde
perakende satışa
arz edilen ürünlerin etiketini
veya ﬁyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik
gramda ürün
satıp satmadıklarını ve etiketteki
ﬁyatı ile kasa ﬁyatı arasında fark
olup olmadığını
kontrol etti.
Yapılan bu
denetimlerde
tüketiciyi aldatmaya ve fahiş ﬁy-

attan satış yaparak haksız
kazanç sağlamaya yönelik satış
yapanlar hakkında ilgili kanun ve
yönetmeliğe istinaden yasal
işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi.
Kent merkezinde çalışmalarını
sürdüren Zabıta Ekiplerinin iş
yeri ruhsatlarını kontrol ederek,
çalışma saatlerine uyulması
konusunda ikazlarda bulunuyor.

Denetimlerde, ruhsatı olmayan
işyerlerine de belli bir süre tanınarak, İş yeri açma ve çalışma
ruhsatı almadan çalışan iş yerleri tespit ediliyor.
Esnaﬂarın mağdur duruma
düşmemeleri için yapılan
uyarıları dikkate almaları gerektiğini söyleyen Zabıta Müdürü
Murat Yörükoğlu açıklamasında
şunları kaydetti;
“Esnaﬂarımızın yasal
prosedürlere uymalarını
istiyoruz. Yasalara uyan
vergisini ödeyen esnaﬂarımızın mağdur
edilmesini önlemek için
çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız
devam edecek. Denetimlerimiz geniş kapsamlı olarak her alanda
devam edecek. Esnaﬂarımızın ve vatandaşlarımızın mağdur
olmaması için yapılan
uyarıları dikkate almasını istiyoruz” dedi.

masya Belediye Konservatuvarı
sanatçıları tarafından yaz dönemi
etkinlikleri kapsamında Bimarhane ve
Şehzadeler Gezi Yolu’nda Türk Sanat Müziği,
Türk Halk Müziği ve Türk Pop Müziği konser
etkinlikleri gerçekleştirildi.
Kültür ve sanata verdiği önemi her fırsatta
dile getiren Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı bu güzel etkinlikler ile ilgili yaptığı konuşmada;
“Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Protokol, değerli
sanatçı arkadaşlarım, kıymetli misaﬁrler,
öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bugün güzel
bir akşamı birlikte yaşayacağız. Yaklaşık 2
yıldır pandemi münasebetiyle çoktan beri
arzu ettiğimiz lakin görevi icra etmekten
dolayı sıkıntılarımız olduğundan konserlerimizi yapamadık. Bu tarihten itibaren hafta
sonlarında bir gün Türk Sanat Musikisi diğer
gün Türk Halk Musikisi ve Pop Müziği olmak
kaydıyla hava şartları müsait olduğu müddetçe gerek Bimarhane’mizde gerekse Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki merasim alanında
konserlerimiz devam edecektir. Huzurlu bir
şehirdeyiz. Burada mutlu bir şekilde yaşamanın hepimizin hakkı olduğu
kanaatindeyim. Huzurlu insanların, güler
yüzlü insanların yaşadığı, Amasya için hayal
kurduğu; akşam yastığa başını koyduğunda
hemen uyuyan değil, Amasya için hayaller
kuran, rüya gören bir topluluğu arzu ediyorum. Tek arzumuz var bizden sonraki gelecek
evlatlarımıza, nesillerimize müreffeh bir
Amasya bırakmak. Çünkü Amasya biliyorsunuz Musiki Cemiyeti'nin ilk kurulduğu şehir.
Yaşı kemale erenlerden dinlediğimize göre
bundan 70-80 sene evvel Amasya’mızda her
evde bir musiki aleti bulunur ve her evden
çeşitli enstrümanların sesleri duyulurmuş. Biz
o günleri göremedik, lakin o günleri yaşayanlardan duyduklarımız böyle. O geleneğimizi
canlandırmak ve Amasya’da hafta sonları da
olsa bir hoş seda, huzurlu bir akşam yaşamak
arzusundayız. Onun için herkes dostlarına,
konu komşusuna, mahallelisine bu programlarımızı söylemeli. Hani diyorlar ya “Müzik,
ruhun gıdasıdır” diye, ben de diyorum ki
“Müzik insanın sevdasıdır, sevdası yoksa
zaten o işin bir ehemmiyeti olmaz”. Bu duygu
ve düşüncelerle geldiğiniz için teşekkür
ediyor, iyi ki varsınız diyorum. Keyiﬂi seyirler
diliyorum.” sözlerine yer verdi.
Başkan Sarı’nın daveti üzerine bir konuşma
yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, şunları
kaydetti:
“Çok kıymetli Belediye Başkanımız, Rektör
Hocamız, kıymetli misaﬁrler öncelikle hepiniz
hoş geldiniz. Ben de bugün burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade
etmek istiyorum. Amasya deyince ismiyle
değil de kökleriyle değerlendirmek lazım.
Burası kadim, değerli gelenekleri, ananeleri
olan ve Türk geleneklerine bağlı, örﬂerinin
yaşatıldığı bir il. Türk, musikisiz yaşamaz.
Amasya bu konuda çok şanslı, sanıyorum ki
insanlarımızın çoğu bu konuyla ilgilenmiyor
fakat bizler buradaki musiki geleneğini
sürdürmemiz gerekiyor. Böyle tarihi, güzel, insanlara yüzlerce yıl hizmet etmiş bu mekanda
olmayı çok anlamlı buluyorum. Burada tabii
biz zaman zaman arkadaşlarımızı dinliyoruz
fakat geri planda da bugün toplumun her kısmından arkadaşlarımız koroda. Meslek olmasının dışında bunu severek, gönülden
gelerek yapan arkadaşlarımızı görüyoruz.
Belediye Başkanımız da kültür ve sanat
alanında gerçekten Amasya’mıza çok değer
veriyor ve katkı sunuyor. Hatta yeni yeni
etkinlikleri ilimize kazandırmaya devam
ediyor. Buradaki imkanı veren Belediye
Başkanımıza ve musikiye gönül verip, hobi
olarak yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür
ediyorum. Bu ve buna benzer etkinlik ve geleneklerin çok faydalı olacağını buradan ifade
etmek istiyorum. Hepinize tekrar iyi dinlemeler keyiﬂi seyirler diliyorum.”
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Çocuklar mutluysa

BİZ MUTlUYUZ

A

P

A

masya Belediyesi ile Türkiye Jokey
Kulübü işbirliğiyle düzenlenen,
'Pony Club Şehrinize Geliyor' projesi
kapsamında birçok çocuğun ilk kez at
bindiği etkinlik sırasında aileler, bu güzel
anları ellerindeki kameralarla kaydettiler.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hayatlarında ilk kez at binen çocukların heyecanlarına ortak olarak çocuklara çeşitli
hediyeler dağıttı. Çocuk gelişimine, ruhsal
ve bedensel sağlığa büyük katkıları olacağı
düşünülerek hazırlanan etkinlik Hakimiyet
Parkında çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Etkinlik alanını ziyaret eden
Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya çocuklar
büyük ilgi gösterdi. Çocuklara çeşitli
hediyeler dağıtan Başkan Sarı, fotoğraf
çektirdiği çocuklarla ve aileleri ile bir süre
sohbet etti.
“Çocukların mutluluğuna sebep
olduysanız dünyalar sizin olur”
Göreve geldikleri günden bu yana büyük
projelerin yanı sıra geleceğin teminatı
çocuklar için çeşitli aktiviteler yaptıklarını
söyleyen Başkan Sarı açıklamasında şunları kaydetti;
“Biz, göreve geldiğimizden beri Amasya
Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız yaparken, aynı zamanda
ilimiz toplumsal ve sosyal katmanını oluşturan tüm gruplar için de programlar hazırlıyor ve farklı
projeleri hayata
geçiriyoruz.
Belediyemiz ve
Türkiye Jokey
Kulübü ortaklaşa
düzenlediğimiz
at binme etkinliği projesi ile
çocuklarımıza
keyiﬂi vakitler
hediye ettiğimiz
kanaatindeyim.
Çocukların sıcak
yaz günlerinde
dört duvar
arasına sıkıştırılmadan doğal ortamlarda
bulunmalarını
da önemsiyoruz. Bu kapsamda temennimiz
bugün burada çocuklarımız için hazırlanmış olan etkinliklere katılarak doyasıya
eğlenmeleri ve keyiﬂi bir gün
geçirmeleridir. Biz büyüklerin en mutlu
olduğu anlar, çocukların mutlu ve sevinçli
olduğunu görmektir. Hele belediye başkanlığı gibi sorumluluk yüklü bir vazifeniz
varsa, ve bu mutluluğa sebep olduysanız
dünyalar sizin olur. Bugün burada bulunan
çocuklarımızın gözlerinin içindeki ışıltı,
yüzlerindeki mutluluk ve heyecan, bizleri
gelecek için hem umutlandırıyor hem de
daha iyilerini, daha güzellerini yapmak için
umutlandırıyor. Bir yandan çocuklarımıza
hayvan sevgisini aşılıyor bir yandan da sevinçlerine şahit oluyoruz buna bir nebze
katkımız olduysa ne mutlu bizlere.
Amacımız bütün çocuklarımızın yüzünün
gülmesi ve dünyayla barışık bir şekilde
yaşamalarını sağlamaktır. Tamamen ücretsiz olan bu aktivitemize şehrimizde bulunan bütün çocuklarımıza hediyemizdir.
Sosyal belediyecilik anlayışımız kapsamında daha güzel etkinlikleri vatandaşlarımız ile buluşturmak adına her
zaman çalışmaya devam edeceğiz”
Düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren veliler, bu
unutulmaz etkinliği düzenlediği için
Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı’ya teşekkür ettiler.

Amasya
Belediye
Başkanı Mehmet
Sarı, geleceğin
teminatı çocukların yüzünü
güldürecek
etkinliklere imza
atmaya devam
ediyor.

Belediye Çocuk Yuvası yeni
eğitim- öğretim yılına başladı

A

masya Belediyesi Çocuk
Yuvası, 2022-2023 EğitimÖğretim Yılına öğrencilerin
ve velilerin yoğun ilgisi ile
başladı.
2022-2023 Eğitim-Öğretim
Yılının başlaması ile birlikte
Amasya Belediyesi Çocuk Yuvası
kaliteli ve güçlü eğitim kadrosu
ile 3-6 yaş arası çocukları sevgi
ile kucaklamaya başladı.
Oyun ile eğitimin önemine
dikkat çeken okul kadrosu,
uygun etkinlikleri ve
materyalleriyle çocukların
gelişimlerini desteklemektedir. Çocuğun yaş ve
gelişim seviyesini temel
alarak verilen İngilizce,
resim, beden eğitimi ve spor
gibi dersleri ile özgüveni yüksek, benlik saygısı oluşmuş, bilişsel ve dil gelişimleri sağlıklı
bireyler hedeﬂenmektedir.
Çocuklar için tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen
Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı konuşmasında şunları söyledi:
“Sorunsuz ve güven içerisinde
bir eğitim yılı yaşamak için tüm
hazırlıkları bitirdik ve yeni

aşıklar
müzesi’ne
yoğun ilgi

5
7

döneme uzman kadromuz ile
hazırız. Başlamış olduğumuz yeni
sezonu canı gönülden kutluyorum, her çocuğa nasip olmayan
bir hayatın başlangıcını burada
çocuk-

larımıza
sunuyoruz. Bizce müfredat çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde aldığı noktalardır. Çocuklar
edebi terbiyeyi yetişmeyi
anneden öğrenirler, sizler çocuklarınızı erken yaşta bizlere

emanet ettiğiniz için burada
uzman kadrodan oluşan
arkadaşlarımız bu güzel emanetleri size geri teslim ederken
çocuklarınızı en iyi şekilde eğitip
yetiştirip gözetmeyi ve bu hassasiyetle yaklaşım şeklini göstermek mecburiyetindeler. İlimi,
irfanı, edebi, büyüğüne saygı
küçüğüne sevgiyi öğretmenlerimiz ile öğrenecekler. İşin
aslı ana kucağından sonra
gelen ana okulumuzda
çocuklarımızı değerlerine
sahip şekilde yetiştirmek
yegane hedeﬁmizdir. Zamane çocuklarımızın çok
şanslı olduğunu düşünüyorum ve hep şanslarının
açık olmasını diliyorum.
Belediye Kreşimiz kar amacı
gütmeden milli hassasiyetlerimizi ön planda tuttuğumuz ilim
irfan yuvası olarak faaliyet veren
ve evlatlarınızı güvenle bırakabileceğiniz bir kuruluştur,
önceliğimiz her zaman çocuklarımızdır ve hep öyle kalacaktır.
Mehmet amcaları olarak tüm
öğrencilerimizin yeni dönemini
tebrik ediyor ve gözlerinden
öpüyorum.”

masya’da aşklara konu olan efsane Ferhat ile Şirin’in adına
yapılan Aşıklar Müzesi’ne yerli
ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Amasya’ya gelen ziyaretçiler,
efsaneleşmiş, dillere düşmüş, birden
fazla aşk hikâyesinin anlatımıyla
karşılaşıyor. Müze, Ferhat ile Şirin efsanesindeki, Ferhat’ın Şirin’e sevdası
uğruna kilometrelerce uzunlukta
dağları delerek su getirdiği kanal
olarak nitelendirilen ve “Ferhat Su
Kanalı“ olarak bilinen mevkide yer
alıyor. Müzedeki bölümlerde, Ferhat
ile Şirin’in, Kerem ile Aslı’nın, Leyla ile
Mecnun’un Mimar Sinan ve Mihrimah
Sultan’ın, Romeo ve Juliet’in
hikâyeleri, üç ve iki boyutlu silikon
maket ve heykeller, rölyeﬂer, efsanelerin yaşandığı varsayılan
döneme özgü dekorlar ve özel efektler, ışık ve müzik eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor. Müzede
Anadolu “âşık”, yavuklu kültürleri,
ilahi aşk gibi temalar da maket, ışık ve
müzik eşliğinde anlatılıyor. Yapılan
müzeyle, sevginin ön plana çıkarak
aile bağlarının yeniden yeşermesini,
insanların sevgi ve hoşgörüsünü artırmak hedeﬂenmektedir. Burası konu
olarak aşkın işlendiği Şiirlere,
şarkılara, hikayelere konu olan efsane
aşıklar Ferhat ile Şirin’in memleketi
Amasya’da bulunan Ferhat ile Şirin
Aşıklar Müzesi’nde dillere destan aşıklar konu ediliyor. Konu olarak aşkın
işlendiği dünya üzerindeki tek müze.
Ziyaretçilerin uğrak noktası
Efsanelere konu olan Ferhat ile Şirin
aşkının yaşandığı Amasya’da faaliyet
gösteren müzeye yoğun ziyaretçi akını
olduğunu söyleyen Amasya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı açıklamasında
şunları kaydetti;
“Müzemizde Ferhat ile Şirin efsanesinden başlamak üzere, Kerem ile
Aslı, Leyla ile Mecnun, mimar Sinan ve
Mihrimah Sultan, Romeo ve Juliet
hikâyesi çeşitli ﬁgürlerle anlatılıyor.
Aynı zamanda, müzeye gelen misaﬁrlerimiz, dillere düşmüş sözlerin
tezeneyle hayat bulduğu, Aşık Veysel,
Karacaoğlan, Aşık Mahsuni Şerif ve
Dadaloğlu’nun aşkı anlatımlarına
şahit olacaklar. Bizim kültürümüzde
önemli bir yeri olan yavuklu kültürüne
ait bir anlatım bölümü bulunuyor.
Müzemizin asıl felsefesini oluşturan
nokta ise ziyaretçilerimizin en sonunda geldiklerinde ilahi aşkın anlatımıyla karşılaşacaklar. Biz buranın
yaşayan bir müze olması amacını
taşıyoruz. Müzemizin tam ortasında
ise nikah salonumuz bulunuyor ve
yoğun bir ilgi görüyor. Son yıllarda ise
gelin ve damatların dış fotoğraf
çekimi için tercih ettiği önemli yerler
arasında sayılıyor” dedi.

Konservatuar eğitimleri devam ediyor

B

elediyecilik hizmetlerinin yanı sıra
sosyal ve kültürel hizmetleri ile de
gündemde olan Amasya
Belediyesi’ne bağlı konservatuarda eğitimler devam ediyor. Yeni dönemde; piyano,
bağlama, gitar, keman, ney, mey, kaval ve
zurna gibi kurslar verilecek olan konservatuvarda bunların yanı sıra öğrencilere
müzik okullarına hazırlık eğitimleri de veriliyor.
Marka şehir olan Amasya’da sosyal ve
kültürel çalışmalara ayrı bir önem verdiklerini belirten Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı açıklamasında şunları kaydetti:
“Uzman kadromuz ile Amasya Belediye
Konservatuarımızda çocuklarımıza ve
gençlerimize sanatı aşılamak adına yoğun
bir gayret gösteriyoruz. Özellikle çocuklarımızın geleceği adına sanatın her türlü
faaliyetiyle uğraşmanın faydalı ve güzel
olacağını düşünüyorum ve bu anlamda
her türlü imkanı sağlıyoruz”
Müziğin ruhun gıdası ve etkili bir eğitim
aracı olduğunu söyleyen Başkan Sarı; “Her
şey hayal ile başlar, vatan- millet sevgisi,

memleket, hizmet aşkı ve üretken bireyler, hayal
ederek büyük işler başarabilir. Bizler de sağlam,
çalışkan, vicdanlı ve duygulu bir nesil için
Amasya Belediyesi olarak elimizden gelen
imkânları çocuklarımıza sunmaya devam edeceğiz. Konservatuvarımızla türkülerimize ve
kültürümüzün parçası diğer müziklerimize can
veren yeni sanatçılar yetiştireceğiz.
Sanatçılarımızın sazlarıyla ve sözleriyle icra ettikleri eserler sayesinde kültürel değerlerimizi
gelecek kuşaklara aktararak, Türk milleti var
olduğu sürece gönül ezgilerimizin yaşayacağına
gönülden inanıyorum” diye konuştu.
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“İlkeli Duruş, Ortak Akıl, Şeffaf ve Üretken Belediyecilik”

2022 2021
EKİM
NİSAN

ÇoCUKlARA ÜCRETSİZ BASKETBol KURSU vE EKİpMAN DESTEğİ SAğlANDI

“Amasya’yı dünyayla
tanıştıracağız”

Amasya Belediyesi, 'Sosyal Gençlik Hareketi
Projesi' ile aldığı 'Genç Dostu Şehir Ödülü'
kapsamında çocuklara ücretsiz basketbol
kursu ve ekipman desteği sağladı.

A

nkara'da düzenlenen
'Genç Dostu Şehirler Fikir
ve Proje Yarışması'nda
'Sosyal Gençlik Hareketi Projesi'
ile 'Genç Dostu Şehir Ödülü'ne
layık görülen Amasya Belediyesi
adına ödülü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden
alan Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı, Proje kapsamında
ücretsiz basketbol kursuna gidecek çocuklara ekipman dağıtımı
yaptı.
“Bizim tek derdimiz bu şehri
aydınlık bir şehir yapmak”
Gençlerin desteklenmesi için her
türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen
Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı konuşmasında şunları kaydetti:
“Gençlerle beraber olmak, insanın
annesinin yavrusuyla beraber olması
kadar mükemmel olan bir şey yoktur.
Bizim zamanımızda görmediğimiz,
bizim bulamadığımız fakat hayalimizde olan beceremediklerimizi gençlerimizin üzerinde başarılı görmek
arzusundayız. Hep şöyle söylüyoruz,
bizim bir derdimiz var bu şehri aydınlık bir şehir, müreffeh bir şehir
bırakmak yani siz gençlerimize
emanet etmek, temiz bir şehir bırakabilmek, mutlu bir şehir bıraka-

bilmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Biz gençlerimizi seviyoruz, onlarında bizi sevdiklerinden
şüphemiz yoktur. Biz sokakta yavrularımızı görüyoruz annesini babasını
terk edip yanımıza koşan yüzlerce
çocuk var. Bizde onlar için elimizden
gelen tüm gayreti sarf etmenin
içerisindeyiz. Önümüzde ki süre
içerisin de okullar açılana kadar ve
açıldığı ana kadar da Amasya gençlerimize ayırdığımız para iki buçuk
milyon liradır. Bunun içerisinde biraz
önce gördüğünüz tüm sportif
faaliyetler olduğu gibi, okul
ihtiyaçları ve her türlü tedbir
tarafımızdan alınmıştır. Bunu biz yaparken Cenabı Hakkın rızası için ve
gençlerimizin mutluluğu için yapıyoruz” dedi.

“Amasya’yı dünyayla
tanıştıracağız”
Türkiye’de ilk defa
Hidroelektrik santrali kuran ve
elektrik üreten tek belediye
olduklarını belirten Başkan
Sarı konuşmasının devamında;
“Amasya’mızın üçte birden
fazlasının elektriğini üretiyoruz. Bu hem dışa bağımlılığı
azaltıyor hem de Amasya’mıza
girdi sağlıyor. Şimdi Hilton
otelini yapıyoruz çok kısa zamanda
oteli bitireceğiz Amasya’yı dünyayla
tanıştıracağız. Yarın bu yavrucaklarımızın dünyalılar arkadaşları olacaklar. Almanya’dan, Fransa’dan,
İspanya’dan, Amerika’dan gelen
gençlerimizle arkadaşlık edecekler.
Dünyaya entegre olmuş bir şekilde
hepsi şıkır şıkır İngilizce konuşacaklar. Bizim derdimiz bunlar için.
Belediyemizde para kazanacak.
Ayrıca bu ay içerisinde de teleferiğimizin temelini atacağız” ifadelerini
kullandı.
Başkan Sarı konuşmasının ardından proje kapsamında başlattıkları
ücretsiz basketbol kursuna gidecek
çocuklara ekipman dağıtımı gerçekleştirdi.

“Türkiye’mizin
geleceğİ iyi bir
eğitimden geçer” Zabıtadan toplu ulaşım
araçlarında denetim

A

masya Belediye Başkanı Mehmet Sarı,
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sarı mesajında; “Şüphesiz,
Türkiye’mizi geleceğe güvenle taşımanın ve
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine
çıkarmanın yegâne yolu, iyi bir eğitimden
geçer. Bu nedenle, aydınlık yarınlarımızın
geleceği olan çocuklarımızın dimağlarını
sevgi ve saygıyla süsleyecek, gönüllerini bilgi
ve erdemle yeşertecek öğretmenlerimizin sorumluluğu, gün geçtikçe daha da artmaktadır. Önemle belirtmeliyim ki; eğitim
kurumlarımızın, daha kaliteli ve daha dinamik bir eğitim sürecini takip etmeleri artık
bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü biliyoruz ki eğitim kurumlarımız, sorumluluk
sahibi gençler yetiştirdikçe; toplumumuzda
birbirini seven, farklılıklara saygı duyan, paylaşımcı ve yaratıcı bireyler de artacaktır”
ifadelerini kullandı.

“Salgından uzak sağlıklı bir yıl diliyorum”
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın
uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen
Belediye Başkanı Mehmet Sarı mesajının devamında; “Büyük Atatürk’ün, Milli eğitimin
amacı, Türk milletinin bütün fertleri kaderde,
kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir
bütün halinde milli şuur etrafında toplamak;
milli, insani, ahlaki değerleri geliştirmek; milletimizi hür ve demokratik düşüncenin hâkim
olduğu bir toplum haline getirmektir.” ifadesi
hepimizin ortak paydası olmalıdır. Bu duygu
ve düşüncelerle, 2022-2023 eğitim-öğretim
yılının ülkemize hayırlı olması temennisiyle,
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta
olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı,
huzurlu ve salgından uzak sağlıklı bir yıl diliyorum” diye konuştu.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri
iş birliği ile il merkezinde “Şehir içi Toplu
Taşıma Araçlarının Denetimi ” gerçekleşti.
Denetimlere yönelik takvim kapsamında, incelemeler yapılıp, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.
Kurallara uyulması noktasında
sürücülere uyarılarda bulunulan denetimlerde, eksikleri bulunan araç sürücülerine de yaptırım uygulandı.
Denetimler kapsamında, toplu ulaşım
araçları, ticari taksiler denetlendi. Temizlik, traﬁğe uygunluk, klima gibi tüm
denetimlerin titizlikle yapıldığı uygulamada, yüzlerce araç kontrol edildi.
Yapılan denetimler hakkında bilgi veren
Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri
vatandaşların kent içi ulaşımda sıklıkla tercih
ettiği otobüs ve dolmuşlarda rutin kontrollerin
sıklıkla yapıldığını kurala uymayan şoför ve
vatandaşların uyarıldığını ve ikinci kez yapılan

kural ihlali durumunda ise cezai işlem uygulanacağını dile getirdi. Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle kontrollerin sık sık gerçekleştirildiğini ve
denetimlerin süreceğini belirten Zabıta Müdürü
Murat Yörükoğlu, emniyet ekiplerine de destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Sarı, Simite
yapılacak zamma ‘Dur’ dedi

A

masya’da esnafın simit
zammı talebini reddeden
Başkan Sarı, üretim
maliyetlerinin stabil gittiğini ve
ﬁyatlarda oturuşma olduğunu
ifade ederek,” Biz hem esnafımızı koruyup kollayacağız
hem de sokaktaki vatandaşı
”açıklamasında bulundu.
Amasya’da simit fırınlarının
zam taleplerini yaptıkları
değerlendirme sonucu kabul

etmeyen Sarı, son dönemde
ﬁyatlarda oturuşma olduğunu
ifade ederek reddetti.
Esnaftan gelen zam tekliﬂerinin tamamını değerlendirdiklerini belirten Başkan
Sarı, yapılan incelemeler ve
araştırmalar neticesinde uygun
görülen tekliﬂerin değerlendirildiğini uygun
görülmeyen tekliﬂerin ise reddedildiğini anlattı. Simit fırını

işletmelerinden 1 TL’lik zam tekliﬁ geldiğini açıklayan Başkan
Sarı, simidin üretim maliyetlerinin stabil gittiğini, zam tekliﬂerini kabul etmediğini
simidin 5’TL’den satılmasının
mümkün olmadığını belirtti.
Biz hem esnafımızı koruyup
kollayacağız hem de sokaktaki
vatandaşımızı. “Bizim asli görevimiz” bu açıklamasında bulundu.
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Amasya’dan pakistan'a

YARDIM Elİ
Temizlik ve
ilaçlama çalışmaları
aralıksız sürüyor

A

A

masya Belediyesi, muson
yağmurlarının yol açtığı ve
milyonlarca kişiyi evlerini
terk etmek zorunda bırakan sel
felaketinin yaşandığı Pakistan'a
gıda malzemelerinin yer aldığı
yardım kolileri gönderdi.
Verdiği desteklerle Amasya’da
ihtiyaç sahibi vatandaşların
yanında yer alan Belediye
Başkanı Mehmet Sarı, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli
Muson yağmurlarının yol açtığı
sel felaketi nedeniyle acil durum
ilan edilen dost ve kardeş ülke
Pakistan'ın yaşadığı soruna kayıtsız kalmadı. Çok sayıda kişinin
hayatını kaybettiği ve yüz binlerce
evin hasar gördüğü Pakistan'a
gıda malzemelerinin yer aldığı
yardım kolileri gönderen Başkan Sarı,
Türkiye’nin her zaman mazlumun, mağdurun, masumun yanında yer alma anlayışı
içerisinde olduğunu ve yardıma muhtaç
olan canlara yetiştirilmek üzere ihtiyaç liste-

si oluşturup destek verildiğini söyledi.
Afetzede ülkede halen suların tamamen
çekilmediğini ve sel felaketinin maalesef
kısmen devam ettiğini sözlerine ekleyen
Belediye Başkanı Mehmet Sarı açıklamasın-

da şu ifadelere yer verdi:
“Bin 500’e yakın
kardeşimizin rahmetli
olduğunu biliyoruz. Cenab-ı
Allah böyle felaketlerden tüm
insanlığı korusun. Elbette biz
renk, ırk, din ayrımı
gözetmeden Türkiye
Cumhuriyeti olarak, yerel yöneticiler olarak desteğimizi
esirgemiyoruz. Bu anlayış
içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda Amasya
Belediyesi olarak yaptığımız
çalışmalar sonrasında yardım
kolilerimizi bölgeye gönderdik. Pakistan’da hayatını
kaybedenlere Mevla’mdan
rahmet dilerken yaralılara acil
şifalar temenni ediyorum. Pakistan, Kurtuluş
Savaşı’nda Türkiye’mize destek olmuş ve
yardım etmişti. Şimdi de onların sıkıntılı
döneminde bizler yanlarında yer almak için
tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”

Amasya Belediyesi, daha
temiz ve sağlıklı bir çevre
hedeﬁyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Amasya
Belediyesi kırsal ve merkez olmak
üzere tüm bölgelerde temizlik ve
dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Temizlik, hijyen ve
ilaçlama çalışmalarına öncelik
veren belediye ekipleri çalışmalarını 7/24 esasına uyarak
sürdürüyor.
Amasya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı, konuyla ilgili olarak
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Göreve geldiğimizden beri,
Amasya’mızın alt yapı ve üst yapı
çalışmalarıyla birlikte temizlik
açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm
ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca
muhtelif alanlarda dezenfekte ve
ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Havaların sıcak olduğu
bugünlerde istenmeyen bakterilerin çoğalması halk sağlığı açısından da sakıncalı olduğundan
Belediyemiz ekipleri tarafından
ilaçlamalarımızı arttırdık. Cadde
ve sokaklar ile mahallelerimizde
belli aralıklarla dezenfekte, ilaçla-

Engelli bireyler Yaşam
parkı’nda mutlu

A

Çocuklar için
parkları yeniliyoruz
A

masya Belediyesi tarafından, il
merkezindeki parklar ve çocuk
oyun alanlarının iyileştirilmesi için
başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Belediye’ye bağlı Park ve Bahçeler
Müdürlüğü Ekipleri, şehir merkezinde bulunan çocuk oyun alanlarını yeniliyor.
Çocukların huzurla oynaması, vatandaşların da ailece keyiﬂi vakit geçirmesi
için parklarda detaylı bakım, onarım ve
yenileme çalışması yaptıklarını belirten
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı
açıklamasında şunları kaydetti;
“Yenileme çalışmaları kapsamında
parklarda zemin döşemelerini, bankları,
çocuk oyun gruplarını baştan aşağı yeniliyoruz. Ayrıca ekiplerimiz kontrol-

lerinde oyun grupları, banklar ve diğer
eşyalarında gerekli tamir ve bakımını yapacaklar. Oyun grubu ve ﬁtness aletlerini
onararak kullanılacak hale getireceğiz.
Parklarda göz zevkine hitap edecek peyzaj
düzenlemeleri olacak. Yeşil alan bölümlerinde çimlerin sağlıklı büyümesini ve il
genelindeki yeşil görüntünün
sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bir yandan parklarımızı yenilerken, bir yandan
da il genelinde çim biçme, yabani otların
temizliğine devam ediyoruz” dedi.
Çocukların daha güvenli ve daha temiz
parklarda oynaması için yenileme çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Saru,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Amasya'mızda
çocuk parklarımızı yenileyerek, gele-

ceğimizin teminatı yavrularımızı mutlu ve
neşeli görmek bizlere verdikleri en büyük
armağandır. Belediyemiz, yarınlarımızın
sahibi çocuklarımızın sağlam temellerle
büyümelerinin en doğru yolunun mutlu,
huzurlu çocukluktan geçtiği felsefesi ile
mevcut parkları yeniliyor. Tüm mahallelerimizde, eski parklarımızda da yenileme çalışması yapıyoruz. Geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımızın eğlenip
güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken
öğrenebilecekleri alanları şehrimizin her
bir noktasına, tüm çocukların ulaşabileceği yakınlıkta bölgelere yapılması ve her
mahallemizde çocuk parklarının çoğaltılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."

ma ve yüzey temizliği yaparak
gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağlıyoruz.
"Çevre ve insan sağlığını ön
planda tutuyoruz"
Başkan Sarı, temizliğin öncelik
sıralamasında ilk sırada yer
aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
‘’Kent genelinde yürütülen
çalışmalarda, çevre ve insan
sağlığı ön planda tutuyoruz. Temizlik ve haşere ilaçlamalarımızın
yanı sıra yeşil alanlarda, yol ve
kaldırım kenarlarında hızla
büyüyen yabani otlar çevre kirliliği açısından sıkıntı oluşturuyor.
Biz de düzenli olarak yeşil alanlarımızda yaptığımız ot biçme ve
temizlik çalışmalarımızın yanında
yabani otların büyüyebileceği tüm
noktaları da ilaçlıyoruz. Hemşerilerimizin daha sağlıklı, rahat ve
huzur içinde bir yaşam
sürdürmeleri için tüm ekiplerimiz
ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Marka şehrin vatandaşlarının huzur ve sağlık içinde
yaşamaları için elimizden geleni
yapmayı hem görev olarak görüyor hem de gönüllülük esası ilkemize olan bağlılığımız ile yapıyoruz.’’

masya Belediyesi tarafından inşa edilen, Şehit
Yüzbaşı Alper Kalem Engelsiz Yaşam Parkı’nda, engelli
bireyler birçok etkinliklerle keyiﬂi
vakit geçiriyor.
Engelsiz Yaşam Parkı, hem özel
gereksinimli bireyler hem de
aileleri için engelleri aşıyor. Her
yaştan özel bireye kapıları açık
olan Engelsiz Yaşam Parkında
otizmli bireyler için de sportif
faaliyetlere yer veriliyor. Engelsiz
Yaşam Parkı, hem özel gereksinimli bireylerin hem de ailelerin
gözdesi oldu. Özel bireyler; birçok
etkinliklerle keyiﬂi vakit geçirmektedir. Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki
engelli vatandaşlarımızın yüzündeki tebessümü görmek, bizleri
çok mutlu ediyor. Eğitimden
sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür, sanat ve spora
ulaşımdan psikolojik sosyal
desteğe her türlü imkânlar

sağlanmaktadır.
Engelli bireylerimizin hayat
standartlarını yükseltmek için
gece-gündüz çalıştıklarını
söyleyen Amasya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı açıklamasında şunları söyledi:
“Engelli kardeşlerimizin güvenli,
konforlu ve rahat bir hayat
sürmeleri için elimizden geleni
yapıyoruz. Her bir hemşehrimizin
şehrimizde mutlu, huzurlu ve konforlu yaşam sürmeleri için fırsat
eşitliği yaratmak bizim öncelikli
görevimiz. Engelli vatandaşlarımız
için gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Amasya’mız engelsiz şehir
olarak kayda geçecek. Bizler çok
çalışacağız, verdiğimiz sözleri tek
tek yerine getireceğiz. Bizim bu
dünyada dua almaktan başka bir
beklentimiz yok. Tek isteğimiz
hemşehrilerimizin dualarına
mazhar olmaktır.”
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“İlkeli Duruş, Ortak Akıl, Şeffaf ve Üretken Belediyecilik”

Amasyalılar Yenikapı’da buluştu
İstanbul Yenikapı’da düzenlenen “Amasya Tanıtım Günleri “ etkinliği yediden yetmişe binlerce Amasyalının buluşma noktası oldu.

A

masya Valiliği, Amasya
Belediyesi ve Amasya İli
Dernekler Federasyonu
(AYDEF) tarafından, İstanbul
Yenikapı Fuar ve Etkinlik Alanı'nda
gerçekleştirilen ‘Amasya Tanıtım
Günleri’ etkinliğine yoğun ilgi gösterildi. İstanbul Yenikapı; Amasya ve
ilçeleri başta olmak üzere,
Türkiye'nin değişik bölgelerinden
gelen yediden yetmişe binlerce
Amasyalının buluşma noktası olan,
düzenlenen tanıtım günleri; konserler, paneller, konferanslar, yöresel
tatlar ve yerel stantlar gibi birbirinden güzel etkinliklere ev
sahipliği yaptı.
“Amasya’yı bu hafta
İstanbul’a getirdik”
Amasyalılar ile İstanbul
Yenikapı’da buluşarak dört gün
boyunca hasret giderdiklerini
söyleyen Belediye Başkanı Mehmet

Sarı konuşmasında şunları
kaydetti: “Alışveriş yaparak
ekonomimize can vereceğiz. Sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenleyerek ziyaretçilerimize Amasya’yı
anlatacak, memnun, mutlu
bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya çalışacağız. Biz hemşerilerimizi
burada buluşturacak, birliğimizi, kardeşliğimizi,
dayanışmamızı pekiştirmeye çalışacağız. Korona
virüsü salgını iki yıl
maskeli-mesafeli yaşamak
zorunda kaldığımız için
tanıtım günlerimizi
düzenleyememiştik. Artık
bu illet ülkemizi, milletimizi
hayatı durduracak ölçüde
tehdit etmekten çıktı. Biz
de hazırladığımız program
dâhilinde tanıtım etkin-

“Gazilerimize minnet
duygularımı sunuyorum”
A

vamında; “Ülkemizin
her karış toprağına
kanlarını akıtarak tarihimizi altın sayfalara
yazdıran; vatanını ve
kutsal saydığı değerleri
korumak ve savunmak
için en güç koşullar altında canlarını ortaya
koymaktan çekinmeyen gazilerimiz;
ülkemizin medar-ı iftiharı vatanseverliğin ve
kahramanlığın yaşayan
abideleridir. Sakarya
Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından
sonra 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nce
Başkomutan Mustafa
Kemal Atatürk’e

masya Belediye Başkanı
Mehmet Sarı, 19 Eylül
Gaziler Günü nedeniyle
bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Sarı mesajında; “Şanlı
tarihimiz boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına
korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi
olmayı büyük bir onur ve gurur
kaynağı saymış, bu fedakârlığın
karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır.
Bugün kahraman gazilerimize
vefa duygularımızı ifade etmek
için, önemli bir fırsattır” dedi.
Şehitlerin ve gazilerin ülkenin
medar-ı iftiharı, vatanseverliğin
ve kahramanlığın yaşayan
abideleri olduğunu söyleyen
Başkan Sarı açıklamasının de-

Mareşal Rütbesi ile Gazi unvanının
verildiği gün olan Gaziler Günü’nü
kutluyor, vatan için canını ortaya koymaktan kaçınmayan şehitlerimizi ve
ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan
gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şehitlerimizin ve
gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza
etmek, ay-yıldızlı bayrağımızı bu
topraklar üzerinde ilelebet özgürce
dalgalandırmak, şehit yakınlarına ve
gazilerimize sahip çıkmak hepimiz
için milli bir vazifedir. Bu vesileyle,
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve
gazi unvanı verilişinin yıldönümünü
ve Gaziler Günü’nü kutluyor, tüm
şehit ve gazilerimize şükranlarımı ve
minnet duygularımı sunuyorum”
ifadelerini kullandı.

liğimizi düzenledik. İki yıl ara vermek zorunda
kaldığımız alışkanlığımızı devam ettirmek için bu
yıl da Amasya’yı İstanbul’a taşıdık. Biz memleketlerine özlem duyan, hasretlik çeken kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla Amasya’yı ayaklarına
getirdik. İstanbullulara da Amasya’yı lezzetleriyle,
renkleriyle, folklorik zenginlikleriyle anlattık. Gazi
Mustafa kemal Atatürk tarafından hürriyet ve istiklal mücadelemizin işaret ﬁşeğinin ateşlendiği,
cumhuriyetimizin kuruluş adımlarının atıldığı
Amasya’mıza gitmeyen varsa tavsiye ederim. Bu
anlamda Türkiye’nin her şehrinin ekonomik
olarak gelişmesinde ticaretin büyük önemi
olduğuna inanıyorum. Bugün yaşadığımız sıkıntıları da alışveriş ortamını canlı tutarak atlatacağımıza inanıyorum. Hangi sebeple olursa
olsun, alışveriş yapmayı zorlaştıran pahalılık belasını da birlikte yeneceğimizi düşünüyorum.”
Konuşmalarının ardından resmi açılış
kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri tarafından
açılan stantlar gezilerek, hatıra fotoğrafı
çektirildi. Etkinlik ile 4 gün boyunca Amasyalılar
memleketlerinin tarihi, kültürel ve yöresel
lezzetlerini tatma imkânı buldular.

“Zabıtamızla
El ElE
vERECEğİZ,
gönül gönüle
vereceğiz”

Şehrin su şebekesi ana hatları yenileniyor A

A

masya Belediyesi’ne bağlı Su
ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Ekipleri, mahallelerin su
ihtiyacını karşılayan ana hatlarda
genel bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Amasya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Ekipleri

tarafından merkeze bağlı mahallelerin su ihtiyacını karşılayan ana
hatlarda genel bakım yapılıyor. Çalışmalar kapsamında çeşitli etkenlerle
tahrip olarak arızalara sebebiyet
veren, içme suyu hattında borular yenileniyor. Ekipler, şehrin altyapısını
kuvvetlendirmek ve meydana

gelebilecek büyük su arızalarını, su
kesintilerini önlemek, içme suyu hatlarını yenilemek için ana hatlarda
geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı.
Şehirdeki tüm mahallelerin içme
suyu ihtiyacını karşılayan ana hatlarda tahrip olan, yenilenmeyen içme
suyu boruları elden geçiriliyor. İçme suyu şebekesinin, sıkıntı olan
hatların da bakım ve
onarımının
sürdürüldüğünü, çalışmalar doğrultusunda su
kesintisine yol açabilecek
etkenlerin önüne
geçildiğini bildirdiler.
Eski boruların sağlık
açısından çok iyi olmadığını belirten Amasya
Belediye Başkanı Mehmet
Sarı,"Halkın sağlığı her
şeyden önemli. Boruların
değişmesiyle vatandaşlarımız şebekeden
akan suyu gönül rahatlığıyla kullanabilecekler. Amasya Belediyesi
olarak halkımızın yararına olan her
hizmette taşın altına elimizi koyduk.
Son yıllarda yaptığımız hizmetlerle
İlçemiz daha yaşanılabilir ve güzel bir
ilçe haline gelecek. İnşallah halkımıza
ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

masya Belediye
Başkanı Mehmet
Sarı, Zabıta Haftası
münasebetiyle bir mesaj
yayımladı.Başkan Sarı
mesajında; “1826 yılında
kurulan Zabıta Teşkilatı’nın
bu yıl 196’ıncı kuruluş yıl
dönümünü kutluyorum.
Zabıta; genel düzen ve
güveni korumakla görevli
bir kolluk birimidir.
Belediye hizmetlerinin
güvenliğini sağlayan, kamu
düzenini koruyan,
toplumda güvenlik, dirlik
ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev
yapan Zabıta teşkilatımız,
aynı zamanda şehirle
alakalı alınan karar ve
yasaları da uygulayan bir
kolluk
gücü,

Belediyelerin olmazsa olmazları arasındadır. Mesai
mefhumu gözetmeksizin
gece-gündüz demeden
özveriyle çalışan tüm
zabıta arkadaşlarımızın
Zabıta Haftası’nı kutluyor,
bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Zabıtamızla el ele
vereceğiz, gönül gönüle
vereceğiz, merhamet ve iyi
niyet duygularıyla, şefkatle
hizmetimizi sürdüreceğiz.
Yaptıkları denetim ve çalışmalarla halkımıza düzenli,
huzurlu ve güvenli yaşam
alanları hazırlıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Bugüne kadar
yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta
zabıta personelimizin ve
ülkemizin dört bir yanında
vatandaşlarımızın huzur ve
sağlığı için görevini özverili
bir şekilde sürdüren tüm
Zabıta Teşkilatı’nın Zabıta
Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Zabıta Teşkilatımızda
görev yapan personelimizin her
birini alnından
öpüyorum”
ifadelerini kullandı.
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MARKA KENT AMASYA

Kent Konseyi Toplantısı
‘Ferhat Tepesi’nde yapıldı

A

masya Kent Konseyi Üyeleri aylık toplantısını,
Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın yoğun
gayretleri ile hayata geçireceği ve yakın zamanda temelini atmayı planladığı Teleferik Projesinin varış noktası olan Ferhat Tepesi’nde yaptı.
Kent Konseyi Üyeleri, Meclis Üyeleri ve basın mensuplarının katılımları ile gerçekleştirilen Kent Konseyi Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın
büyük projeleri arasında yer alan Teleferik projesinin varış noktası olan ‘Ferhat Tepesi’nde yapıldı.
Toplantıya Başkan Sarı’nın yanı sıra Başkan Baş
Danışmanı Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Şahin ve Ali Özel, Kent Konseyi Üyeleri,
Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı.
“Amasya için bir hayali daha gerçekleştiriyoruz”
Amasya için hayal ettiği her şeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı
konuşmasında şunları kaydetti;
“Amasya Belediyesi’nde 1923’ten bu güne kadar 36
tane belediye başkanı görev yapmış ve 1960’lı yıllardan sonra gelen tüm belediye başkanlarının bir

teleferik hayali olmuştur. Biz büyüklerimizin bu hayalini
inşallah burada
gerçekleştireceğiz.
Bizim gibi nicelerinin
gelip geçtiğini
söyleyen herkese
dediğim gibi ben sevdalısı olduğum bu şehirle ilgili bir hayalim
var ise gerçekleştirmek için tüm
imkânları zorlarım.
Bu can bu bedende olduğu müddetçe verdiğimiz
her söz mutlak suretle yerine gelecektir. Olmaz
diyenlere hep söylediğimiz gibi bizim hayat mücadelemizde ve bu şehirle ilgili hayallerimizde
olmaz veya keşke kelimesi yok. Kararı verir istişare
eder el el üstüne koyar o hayalimizi gerçekleştiririz.
Niyet hayır akıbet hayır noktası ile beraber yola
revan oluruz. Bizim işimiz
çalışmak ve göreve
geldiğimiz günden beri
ayrım gayrım yapmaksızın
canla başla çalışıyoruz.
Yetiştiğim düstura göre
kendime ait bir duruşum
edep adap değerlerim ve
kendime göre bir hayat mücadelem var. Bu memlekete
hizmet noktasında, varlığı
birliği dirliği konusunda da
kendimi bu memlekete
adamış bir belediye
başkanıyım. Bu sebeptendir

“ahilik tembelliğe ve
miskinliğe karşıdır”

ki bu güzel şehir için kurduğum tüm hayalleri
gerçekleştirmeyi hedeﬂiyorum. Amasya’mız için ne
güzel ise ne yapılması gerekse Ortak Akıl Konseyindeki arkadaşlarımız ile istişare ederek gerçekleştirmek için bunun kavgasını veriyoruz ve
sevdasını sürüyoruz. Teleferik projemiz ile alakalı
yetkili arkadaşlar bugün buradalar ve birkaç gün
saha çalışmalarını yapacaklar. İncelemelerden sonra
ileriki günlerde detaylı bir açıklama yapacağız ve
halkımızı müjdeli haberlerle buluşturacağımıza
inanıyorum. Menzil belli hedef belli varmak istediğimiz nokta bellidir. Teleferik projesi içindeki varış
noktasındaki hayalimiz büfelerin, amﬁ tiyatronun,
çocuk oyun alanlarının, ibadethanenin,
kamelyaların, çocuk oyun alanlarının, futbol sahasının olduğu bir projedir.”
Amasya'nın turizm potansiyelini artırmak, Amasya
ekonomisini ve tanıtımını güçlendirmek, şehrin
panoramik seyredilebileceği Ferhat Tepesi'ne
ulaşımın hedeﬂendiği Teleferik Projesinin Yaklaşık
tahmini 7 milyon Euro (130 milyon TL) maliyetinin olması planlanıyor.

A

var güçleriyle çalışırlar. Ahiler bu değerlere sahip
birer sanatkârlar olmakla beraber, ortak toplumsal
değerleri yaşatmayı hedeﬂeyen gruplardır. Bu
örgütün varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirebilmiş olması, onun temel özelliklerinin iyi analiz etmemizi gerektirir. Ahilik teşkilatının bu bağlamda
analiz edilmesi kültürümüzün anlaşılmasını ve oluşturulacak yeni sosyal kurumlara ışık tutacaktır.”
“Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır”
Esnaf ve sanatkârın ülke ekonomisinin gelişmesi
yanında, vatanın bütünlüğü açısından da önemli bir
rol üstelendiğini belirten Sarı açıklamasının devamında; “Memleketimizin durmadan çalışmaya
ihtiyacı olduğu bu günlerde Atatürk'ün hedeﬂediği
çağdaş uygarlık seviyesine, ancak böyle ulaşabiliriz.
Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Bu duygularla başta Amasyalı tüm çalışan esnafımız olmak
üzere ülkemizdeki ve bölgemizdeki tüm çalışan esnaﬂarımızın Ahilik Haftasını candan kutlar, hayırlı, bol
kazançlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Muammer
TUFANOĞLU

Basın-Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü

Amasya’mıza
duyduğumuz aşkla
çalışıyoruz

Amasya Belediyesi olarak umutsuzluğu ve çaresizliği bir kenara bırakıp
halkımıza hizmet üretmeye devam
ediyoruz. Hesap verebilir, demokratik,
şeffaf, öngörülebilir ve iyi yönetişim
ilkelerinin egemen olduğu bir yerel
yönetim yapısını kurmak için mücadele ediyoruz. Bu bağlamda mahalli
idareleri düzenleyen temel kanunları
yeniden ele alınarak günün şartlarına
uygun, çağdaş yönetim ilkelerini esas
alan, idari süreçlerde sivil katılıma
önem veren bir yerel yönetim anlayışı
hayata geçirilmek için çabalıyoruz.
Belediyelerin sunduğu hizmet
kalitesini ölçen hizmetten yararlanan
vatandaşlar olduğunun bilincindeyiz.
Amasya’mıza duyduğumuz aşkla
planladığımız çalışmalarda tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak
belediyecilik anlayışına yeni bir ses ve
soluk getirdik. Projelerimizi tamamladığımızda arkamızda münevver ve
müreffeh bir şehir bırakmış olacağız.
Az bir zaman kalan 2023
Türkiye’sinde yeni belediyecilik ve
vizyonu ancak geçmişle geleceği birleştirebilen, eskinin değerlerini çağdaş
dünya ile buluşturmayı başarabilen
yerel yöneticiler ile mümkün olabilir.
Üretken Belediyecilik bu görüşün ve
bu bilincin bir ürünüdür. Üretken
belediyecilik, toplumun ayrıştırılmasına karşı geliştirilen önemli bir
belediyecilik anlayışı olarak, hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem
de hizmette kalite, etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışıdır.
Katılımcı ve birlikte yönetim anlayışını hâkim kılacağız.
Sivil toplum örgütlerinden karar
sürecinde yararlanacağız. İlmin ışığından sapmayacak ve Üniversiteler ile
birlikte çalışacağız.
Hayallerimizin gerçekleşebilmesi
için gece gündüz demeden hizmet
aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz.
Sevgi ve saygılarımla…

Başkan Sarı, çocuklara
ücretsiz yüzme kursu ve
ekipman desteği sağladı

A

masya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ahilik
Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sarı mesajında, “Ahilik zenginliğe
değil, israfa, şımarıklığa, tembelliğe ve miskinliğe
karşıdır. Sivil toplum kuruluşlarının oluşmasında
toplumun kültürel değerleri önemli yer tutmaktadır.
Türk tarihinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde de,
Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi
gibi faaliyet dallarında yetişmelerini sağlayan iyi
ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin
toplumu kaynaştırmada etkin bir rol üstlendiği
görülmektedir. Bu değerleri içerisinde toplayan Ahilik
anlayışında din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin
herkese eşit muamele yapılmıştır” dedi.
Ahilikte çalışmak, üretmek ve alın teri ile kazanmanın bir ahlak kuralı olduğunu söyleyen Başkan
Sarı açıklamasının şunları kaydetti; “Her ahinin
muhakkak bir mesleği olması ve meslek ahlakına
haiz olması gerekir. Ahiler yeniliğe açık insanlar olup,
halka sanat, meslek ve genel bilgiler öğretmek için
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masya Belediyesi, 'Sosyal Gençlik
Hareketi Projesi' ile aldığı 'Genç Dostu
Şehir Ödülü' kapsamında çocuklara
ücretsiz yüzme kursu ve ekipman desteği
sağladı. Ankara'da düzenlenen 'Genç Dostu
Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda 'Sosyal
Gençlik Hareketi Projesi' ile 'Genç Dostu Şehir
Ödülü'ne layık görülen Amasya Belediyesi
adına ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Amasya Belediye
Başkanı Mehmet Sarı, Proje kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile koordineli yürütülecek olan ücretsiz
yüzme kursuna gidecek
çocuklara çanta, mayo,
gözlük, bone ve havlu
desteği sağladı.
“Tüm çabamız çocuklarımız için”
Çocukların desteklenmesi için her türlü
çabayı gösterdiklerini
söyleyen Amasya
Belediye Başkanı
Mehmet Sarı konuşmasında şunları kaydetti;
Gençlerimizin, bu
çağın bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, kötü alışkanlıklardan uzak spora yatkın, Türk milletinin var
olan değerlerini özümsemiş bir nesil olarak
yetişmeleri en büyük arzumuz. Her zaman,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi
Cumhuriyet siz gençlere emanet. Bugünün
çocukları yarının gençleri olacaklar. Sizler bu
yüzden bizlerin umudu hayali ve geleceğisiniz.
Geleceğimizin ve hayalimizin nasıl olmasını istiyor isek evlatlarımıza o şekilde bakmak
mecburiyetindeyiz. Bir yetkili makamdayken,
bir mülki amirliği pozisyonunda iken elimizden gelen imkanları onlara sağlayamıyorsanız,

milli manevi değerler noktasında yetişmeyi ve
aydın bir kişilik olarak büyümelerine destek
vermiyorsanız bunun da bir vebali vardır. Biz
sevgili gençlerimiz için bu projemizle yüzme
kursunu ücretsiz bir şekilde ayarladık. Gençlik
Spor İl Müdürümüz, hocaları ve yüzme havuzları ile beraber hiçbir ücret alınmadan bu
projemize destek oldular. Önümüzdeki süreçte
Amasya’mıza diğer kurslarımız için semt sahaları kuruyoruz. Eylül ayında bu alanların
oluşması için inşaatlarına başlayacağız. Aşağı

yukarı her mahallede toplamda 17 adet semt
sahası kuracağız. Voleybol, basketbol, futbol,
masa tenisi gibi çeşitli branşlarda kurslarımızı
bu sahalarda halkımız ile buluşturacağız. Biz
ne yapıyorsak tek arzumuz şudur ki evlatlarımıza, yavrularımıza müreffeh aydınlık bir
Amasya bırakabilmek için gayret gösteriyoruz.
Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Tüm
çabamız sizler içindir. Her zaman söylüyorum
bizi tanımadan bilmeden bizim ne yapacağımızı kendilerince yorumlayarak çeşitli
sözler söyleyenler var. Lakin biz ne yaparsak
sizler için yapıyoruz.” dedi.
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“Bizim
kimseye
veremeyecek
hesabımız
yoktur”
Saygıdeğer Amasyalılar, kıymetli
dostlar, herkes bilsin ki bizim
kimseye veremeyecek hesabımız
yoktur. Biz ne yapıyorsak fakir,
fukara, garip ve guraba için
yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza
müreffeh bir Amasya bırakabilmek için elimizden gelenin
fazlasını yapmaya çalışıyoruz.
Ben inanıyorum ki görev sürem
sona ermeden, vaat ettiğim tüm
projeleri hayata geçireceğiz ve bu
projelerle herkesin yaşamak
istediği bir Amasya’yı,
Amasyalıya bırakacağız…

