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“Alsancak marka olacak!”
İşte Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in bu dönem yapacağı projeler

Alsancak Belediye Başkanı Fırat 
Ataser, göreve geldikleri günden bu 
yana Alsancak için ve Alsancak’ı marka 
yapmak için çalıştıklarını belirterek bu 
dönemde yapacağı projeleri gösterdi. 

Ataser, “Belediye hizmetinden ya-
rarlanmayan bölge bırakmamak adına 
uğraş verdiklerini, yeni dönemde de in-
san odaklı çalışmalar yaparak Alsancak 
halkına hak ettiği hizmeti vereceklerini” 
söyledi.

Haberi 16-17. sayfalarda

Yol istiyorlar!
Lapta Alsancak yolunun çift şe-
rit olması için eylem yapıldı.

Alsancak ile Lapta 
Belediyeleri ve Kuzey 
Batıyı Kalkındırma 
Hareketi, Lapta-Al-
sancak çift şerit yol 

projesinin hayata 
geçirilmesi talebiyle 
geçtiğimiz aylarda 
eylem yaptı.

Haberi 4. sayfada

Ataser “Belediyeden 
görüş almadan 
yatırım yapmayın”
Ataser’den uyarı: “Belediyeden 
görüş alınmadan yapılacak yatı-
rımlarla ilgili sorumluluk almayaca-
ğız” Haberi 6. sayfada

Ataser “Gereken 
önlemler alınacak”

Alsancak bölgesini etkileyen son 
sel felaketinden sonra Alsancak 
Belediyesinin başlatmış olduğu dere 
yatağı ıslah ve dere yataklarının 
denize ulaşması ile ilgili çalışmalar 
hakkında Alsancak Belediye Başkanı 
Fırat Ataser, Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Tolga Atakan’a bilgi verdi.

Haberi 6. sayfada

Alsancak Milli Parkı’nda “Akıllı 
Park” uygulaması başladı Haberi 

9. sayfada

Alsancak Belediyesi 
“WhatsApp 

ihbar hattı” kurdu

Necat British 
College’de “Bilim 

Fuarı” coşkusu

Gelenek devam ediyor

Haberi 5. sayfada

Haberi 23. sayfada

Haberi 18, 19, 20 ve 21’de

Merit’in Sosyal Sorumluluk projeleri devam ediyor
Haberin ayrıntıları 15. sayfada

Alsancak Belediyesi’nin 65 yaş 
üstü vatandaşlara yönelik düzen-
lediği doğum günü organizasyon-
ları devam ediyor.

‘Kendimi Kanserden 
Nasıl Korurum?’

Haberi 12. sayfada
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Ataser “Gereken önlemler alınacak”
Alsancak Belediye Başkanı Ataser: “Dere yataklarıyla ilgili gereken önlemler alınacak”

Alsancak bölgesini etkileyen son 
sel felaketinden sonra Alsancak 
Belediyesinin başlatmış olduğu dere 
yatağı ıslah ve dere yataklarının 
denize ulaşması ile ilgili çalışmalar 
hakkında Alsancak Belediye Başkanı 
Fırat Ataser, Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Tolga Atakan’a bilgi verdi.

Alsancak Belediyesi’nden verilen 
bilgiye göre bölgedeki çalışmaları 
yerinde görmek üzere Alsacak’a giden 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga 
Atakan’a Alsancak Belediye Başkanı 
Fırat Ataser tarafından hem yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verildi hem 
de sorunlu bölgelerde yapılması gere-
kenler konusunda bilgi alış-verişinde 
bulunuldu.

Başkan Ataser “bölgemizde bir 
felaket yaşandı, benzer felaketlerin 
yaşanmaması adına belediye olarak 
ilk günden hemen gerekli adımları 
atmak için çalışmalarımızı başlattık. 

Bu bağlamda bazı köprü ve yolların 
yeniden yapılması gerekiyordu. Biz 

sorun teşkil eden köprüleri hemen 
yıktık. 

Bugün sayın bakanında gördüğü 

gibi yenilerinin yapılması için çalışma 
başlattık” dedi.

Bakan Atakan da sıkıntılı olan 

bölgelerdeki sorunların giderilmesi 
için bakanlık olarak ellerinden gelen 
desteği vereceklerini söyledi.

Birliğimiz ile Kıbrıs Türk Belediyeler 
Birliği (KTBB) işbirliğinde düzenlenen 
“Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı” 21-23 Ka-
sım 2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

KTBB temsilcileri ve Kıbrıs Belediye 
Başkanlarının katıldığı çalıştayda iki 
ülke yerel yönetimlerinin teşkilat yapısı 
ile hizmet alanları konusunda karşılıklı 
tecrübe paylaşımında bulunuldu.   

TBB Genel Sekreteri Hayrettin Gün-
gör, açılış konuşmalarında Birliğimizin 
faaliyet ve çalışmalarından bahsederek, 
belediyelerde yönetim ve uygulama 
temelli verimi artırmak amacıyla var 
olan sorunlara yeni bakış açıları getire-
bilmek ve yenilikçi, sürdürülebilir çözüm 
imkânları sağlayabilmek adına bu tür 
tecrübe paylaşımı toplantılarının önemli 
olduğunu belirtti.

KTBB Başkanı ve Güzelyurt Belediye 
Başkanı Mahmut Özçınar yaptığı açılış 
konuşmasında iki ülke yerel yönetimleri 
arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 
yapılan çalıştayın önemine değinerek, 
Kıbrıs yerel yönetimler reformu sürecin-
de Türkiye’nin tecrübelerinden fayda-
lanmak istediklerini ve bu açıdan karşılık 
temasların oldukça önemli olduğunu 
ifade etti.

Program süresince Türkiye’deki bü-
yükşehir ve büyükşehir ilçelerinin görev 
ve yetkileri, belediye gelirleri ve belediye 
ulaşım hizmetleri  gibi konular ele alındı. 

Belediyeler Birliği ile Ankara’daydık
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Yol istiyorlar!
Lapta Alsancak yolunun çift şerit olması için eylem yapıldı.

Alsancak ile Lapta Belediyeleri ve 
Kuzey Batıyı Kalkındırma Hareketi, 
Lapta-Alsancak çift şerit yol projesinin 
hayata geçirilmesi talebiyle geçtiğimiz 
aylarda eylem yaptı.

Yavuz Çıkarma Plajı Bölgesi’nde 
toplanan eylemciler söz konusu yolu 
yaklaşık yarım saat trafiğe kapattılar.

Yolun kapatılması nedeniyle polis, 
eylemciler ve trafikte kalan vatandaş-
lar arasında zaman zaman tartışmalar 

yaşandı.
Eyleme, Lapta Belediye Başkanı 

Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye 
Başkanı Fırat Ataser, Alsancak, Lapta 
Karşıyaka, Çamlıbel, Tepebaşında yaşa-
yan vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, 
dernek ve spor kulüpleri de katılarak 
destek verdi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat 
Ataser de 2017 yılında Alsancak bele-
diyesinin, söz konusu yolla ilgili teknik 

inceleme ve çalışma yaptığını söyleyen 
Ataser, projeyle ilgili teknik altyapı 
sorunları ve istimlaklar konusunda 
eksiklikler olduğunu tespit ettiklerini 
söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi yönünde 
her iki belediyenin bakanlıkla işbirliği 
yapmaya hazır olduğunu kaydeden 
Ataser, hükümet ve bakanlığın bu güne 
kadar tüm talep ve çağrılarına tepkisiz 
kaldığını söyledi.
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Alsancak Belediyesi 
bölgede oluşacak her 
türlü ihtiyacın iletilebile-
ceği WhatsApp ihbar hattı 

kurdu.
Alsancak Belediyesi’nin 

7 gün 24 saat çalışan 
personeli tarafından alınan 

ihbarlar gerekli birimler 
tarafından en kısa sürede 
neticeye ulaştırılacak.

Alsancak Belediyesi’ne 

ait 05488787070 What-
sApp ihbar hattı ile her 
türlü sorun, görüş ve öneri 
iletilebilecek.

Alsancak Belediyesi “WhatsApp ihbar hattı” kurdu

4 belediyeden Malta’ya “Gözlem Gezisi”
Girne Bölgesi’ndeki belediyeler, Malta’ya “Gözlem Gezisi” düzenlendi.

Girne Belediyesi tarafından Çatalköy 
Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsan-
cak Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve 
Avrupa Birliği tarafından Toplum Kal-
kınması  4. Hibe Programı kapsamında 
finanse edilen “Transfer İstasyonu ve 
Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri” 
projesi kapsamında 21-24 Ekim 2018 
tarihleri arasında Malta’ya gözlem ge-
zisi düzenlendi. Geziye Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü, Alsancak 
Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy 
Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 
Lapta Belediyesi’ni temsilen temizlik 
işleri sorumlusu Mehmet Kavunoğlu, 
Girne Belediyesi proje ekibi, beledi-
yelerin temizlik birimi sorumluları ve 
proje kapsamında oluşturulmuş katı 
atık yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Atık ve arıtma tesisleri incelendi
Malta gözlem gezisi kapsamında 

Gozo Katı Atık Transfer İstasyonu, 
Maghtab Kuzey Malta Biyolojik ve Me-
kanik Arıtma Tesislerinde incelemeler 
gerçekleştirildi. Ziyarette, Çöp bertaraf 
tesisi (depolama, yakma, kompost, geri 
dönüşüm) çöp toplama merkezinin 
sistemi ve işleyişi gözlemlendi. Ziyaret-
te ayrıca atık toplama mekanizmaları, 
rota optimizasyonu, maliyeti azaltma, 
mevcut servisler, personel, kaynak-
lar ve veri toplama ve kayıt tutmada 
kullanılan bilgisayar programlarına 
dair farklı ülkelerin çalışma ve kuruluş 
yapıları incelendi.
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Alsancak Anaokulu’ndan Ataser’e ziyaret
Alsancak Anaokulu Okul Aile Birliği ve 
okul müdürü, Alsancak Belediye Başkanı 
Fırat Ataser’i makamında ziyaret etti.

Alsancak Anaokulu Okul Aile Birliği 
ve okul müdürü Serkan Mutluoğlu, Al-
sancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’i 
ziyaret etti. 

Okuldan gelen heyeti makamında 
ağırlayan Başkan Ataser, ziyarette 
yaptığı konuşmada aile birlikleri-
nin okullar için önemine değindi ve 

gönüllülük esasına dayanarak yapılan 
işlerin insanlara huzur verdiğini ifade 
etti. 

Okul Aile Birliği üyeleri ve okul 
müdürü Başkan Ataser’e Alsancak 
Belediyesi olarak okula gerçekleş-
tirmiş oldukları yardımlardan dolayı 
plaket takdim etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili 
Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 
Alsancak Belediye Başkanı Fırat 
Ataser’i makamında ziyaret etti. 
Başkan Ataser, ziyaret esnasında 
yaptığı konuşmada kanserin her 
şeyden önce ülkenin önemli bir 
sorunu olduğunu belirtti ve yerel 

yönetimler olarak sosyal belediye-
ciliği geliştirmek adına her zaman 
işbirliğine hazır olduklarını ifade 
etti. 

Ziyaret sırasında Alsancak Bele-
diyesi olarak vakfa yapılan katkı-
lardan ötürü Başkan Fırat Ataser’e 
teşekkür plaketi takdim edildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili 
Çocuklar ve Kanserle Savaş 
Vakfı’ndan Ataser’e ziyaret

Ataser, Alsancak’ta ikamet eden ya-
bancı uyruklu vatandaşları kabul etti

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ata-
ser, Alsancak’ta ikamet eden yabancı uy-
ruklu vatandaşları makamında ağırladı. 

Alsancak Belediyesi’nden verilen 
bilgiye göre, Alsancak’ta yaşayan ve 

çevreye duyarlı olan yabancı uyruk-
lu vatandaşlar temizlik kampanyaları 
düzenleyerek belediyeye destek oluyor. 
Alsancak Belediye Başkanı Ataser ise 
bölgenin gelişmesi ve temizlenmesi için 
yapılan katkılar nedeniyle vatandaşlara 
teşekkürlerini iletti.

Yabancı uyruklu vatandaşlardan 
başkan Ataser’e ziyaret

Ataser “Belediyeden görüş almadan yatırım yapmayın”
Ataser’den uyarı: “Belediyeden görüş alınmadan ya-
pılacak yatırımlarla ilgili sorumluluk almayacağız”

Alsancak Belediye Başka-
nı Ataser, belediye sınırları 
içerisinde yatırım yapmak 
isteyen kurum ve kuruluşla-
rın belediyenin görüşünü al-
madan adım atması halinde 
sorumluluk almayacaklarını 
duyurdu.

Alsancak Belediye Baş-
kanı Fırat Ataser kişisel 

sosyal medya hesabı üze-
rinden yaptığı duyuruda, 
Alsancak Belediyesi sınırları 
içerisinde yatırım yapmak 
isteyen kurum ve kuruluşla-
ra seslenerek, belediyenin 
görüşü alınmadan yapılacak 
yatırımlarla ilgili sorumluluk 
almayacaklarını bildirdi. 
Ataser, açıklamasında şu 

ifadelere yer verdi:
“Alsancak Belediye sınır-

ları içerisinde yatırım yap-
mak isteyecek kişi, kurum, 
kuruluşlar, belediye görüşü 
almadan yatırımlarına baş-
lamamaları, aksi taktirde 
hiçbir sorumluluk almaya-
cağımızı bildirir çalışmaları-
nızda başarılar dilerim.”
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Girne Özel Eğitim Merkezi’nden Ataser’e ziyaret
Girne Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, 
öğretmeni ile birlikte Alsancak Belediye 
Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret etti.

Girne Özel Eğitim Merkezi öğren-
cileri, öğretmenleri ile birlikte Alsan-
cak Belediyesi’ne ziyarette bulundu. 
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser 
ile tanışan öğrenciler, belediyenin yap-
tığı ve yapacağı çalışmalar hakkında 

bilgi alırken belediye binasını tanıma 
ve çalışanların görev kapsamlarını da 
öğrenme fırsatı yakaladı. Öğrenciler 
daha sonra Bayram Özmertaş Kapalı 
Salon’da mevcut olan dükkanları ziya-
ret ederek keyifli vakitler geçirdiler.
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Alsancak Milli Parkı’nda “Akıllı Park” uygulaması başladı
Alsancak Belediyesi ile KKTC Telsim’in işbirliğinde geçtiğimiz günlerde imzalanan 
protokol ile Alsancak Milli Parkı’nda “Akıllı Park” uygulaması devreye girdi.

Alsancak Belediyesi’den verilen bil-
giye göre, Milli Parkın Akılı Park uygula-
masına geçilmesi için geçtiğimiz günler-
de KKTC Telsim ile protokol imzalandı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ata-
ser, “bir ilki daha gerçekleştirdiklerini” 
belirterek, Alsancak Milli Parkı’nın adada 
“eşi benzeri olmayan” bir park duru-
munda olduğunu savundu.

Telsim ile birlikte uygulayacakları 
protokol ile artık Mili Parkın Akıllı Park 
olarak tüm misafirlere hizmet vereceği-
ni belirten Ataser, Telsim’e işbirliği için 
teşekkür etti.

KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk 
Alper de, KKTC Telsim olarak “adanın ilk 
Akıllı Park uygulamasını” Alsancak Bele-
diyesiyle hayata geçirdiklerini belirterek, 
Akıllı Park içerisinde vatandaşlara wifi 
hizmeti vereceklerini ve halkın güvenli 
bir şekilde parktan faydalanması için 
güvenlik sistemi kuracaklarını kaydetti.

Alper, yakın bir zamanda akıllı aydın-
latma ve sulama sistemlerini de hayata 
geçireceklerini ifade etti.
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Ziya Rızkı Vakfı kitap bağışında bulundu
Alsancak bölgesinde etkili olan selin 

izlerinin silinmesi amacıyla açılmış olan 
yardım kampanyası devam ediyor. Bu çer-
çevede, Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Ceyhun 
Birinci, Ziya Rızkı adına basılan 50 set 
(150 adet) kitabı Alsancak Belediyesi’ne 
bağışladı.  Alsancak Belediyesi tarafından 
yapılan yazılı açıklmaya göre, Birinci, ba-
ğış sırasnda yaptığı konuşmada, herkesin 
böyle dönemlerd ellerinden gelen katkıyı 
göstermesi gerektiğini kaydetti ve hem 
Ziya Rızkı’nın yeni nesillere öğretilmesi 
hem de kitap gelirinin sel mağdurlarına 
kullanılması için bağışı gerçekleştirdikle-
rini ifade etti. Kitap bağışını kabul eden 
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser 
de, Kıbrıs Türk siyasi hayatında önemli bir 
yer edinen Ziya Rızkı’yı anlatan kitapların 
satışından elde edilen gelirin, sel felake-
tinde mağdur olan vatandaşlara verilece-
ğini kaydetti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat 
Ataser, yeni yıl mesajı yayımladı. 

Alsancak Belediye Başkanı Ataser 
belediye adına yaptığı açıklamada, 
2019 yılında belediye personeli ve 
meclis üyeleriyle birlikte, bölge hal-

kını mutlu etmek için çok çalışmaya 
devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“2019 yılına gireceğimiz şu gün-

lerde istediğiniz her şeyin gerçekleş-
mesini diliyoruz. Alsancak Belediyesi 

olarak 2019 yılında da sizleri mutlu 
edebilmek için tüm personelimiz 
ve meclis üyelerimizle birlikte çok 
çalışmaya devam edeceğiz. Tüm 
ekibim ile birlikte sizlere Mutlu yıllar 
diliyoruz… “

Alsancak 
Belediyesi’nden 
yeni yıl mesajı…

Alsancak, Lapta Kemal Saraçoğlu lösemili çocuklar için yürüyor 
Alsancak Belediyesi, Lapta Belediye-

si ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçı-
lar Birliği iş birliğiyle, Kemal Saraçoğlu 
Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş 
Vakfı yararına 31 Mart Pazar günü dü-
zenlenecek “Alsancak- Lapta Çocuklar 
için Yürüyor” isimli sosyal sorumluluk 
projesinin protokolü, tarafların katıldığı 
toplantıda imzalandı.  Kemal Saraçoğlu 
Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, 
Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa 
Aktuğ, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Ba-
lıkçılar Birliği temsilcisi Barış Kardana, 
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü 
Övgü İnce’nin ve organizasyonun 
oluşturulmasında destek verecek 
yetkililerin katıldığı toplantıda, yürüyü-
şün detayları belirlendi. “Alsancak ve 
Lapta Çocuklar için Yürüyor, Balıkçılar 
Birliği Balık İkram Ediyor” sloganıyla 
saat 10.30’da başlayacak etkinlikte, 
Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar 
Birliği tarafından yürüyüşe katılan 
bağış severlere mevsimi olan “İzmarit” 
balığıyla hazırlanmış balık-ekmek ve 
belediyeler tarafından meşrubat ikramı 
yapılacak.  Etkinlikte, Alsancak ve Lap-

ta bölgesinde keşif yapılması hem de 
bilet satışından elde edilecek gelir ile 
kanser hastası çocuklara umut olun-
ması amaçlanıyor. 0-8 yaş grubunun 
ücretsiz katılabileceği yürüyüşün bilet 
fiyatı 25 TL olarak belirlenirken, bilet 
satış noktaları ileriki günlerde Alsancak 
Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Kemal 
Saraçoğlu Vakfı sosyal medya hesap-
larından halka duyurulacak. Kemal 
Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü 
İnce yaptığı açıklamada, yürüyüş gü-
zergâhının Alsancak girişindeki Lemar 
Süpermarket’den başlayıp, Lapta Sahil 
Yürüyüş Yolu’nda bulunan Lapta Balıkçı 

Barınağı’nda sona ereceğini belirtti. 
İnce, yürüyüşün festival tadında ve 

renkli geçeceğini düşündüklerini belir-
terek, halkı etkinliğe katılmaya çağırdı. 

 
Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği, Balık İkram Ediyor...

 

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve 
Kanserle Savaş Vakfı Yararına

Alsancak ve Lapta Çocuklar için Yürüyor

Başlangıç Noktası/Starting Point: 
Lemar Süpermarket/Alsancak
Tarih/Date: 31.03.2019
Saat/Time: 10:30
Ederi/Fee: 25TL

 
 
 
 

Yararına
Alsancak ve Lapta 

Çocuklar için Yürüyor

31.03.2019 | 10:30
Lemar Süpermarket

Alsancak
25 TL
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Alsancak’ta 2. el satış mağazası
Alsancak Mare Monte Lions Kulübü, Alsancak Belediyesi Bayram 
Özmertdaş Kapalı Pazarı içerisinde 2. el satış mağazası açtı.

Alsancak Mare Monte Lions Kulübü 
tarafından Alsancak Belediyesi Bayram 
Özmertdaş Kapalı Pazarı içerisinde açı-
lan mağaza geçtiğimiz günlerde bölge 
halkının hizmetine sunuldu. Mağazanın 
açılışını Alsancak Belediye Başkanı 
Fırat Ataser gerçekleştirdi.  Ataser 

açılışta yaptığı konuşmada mağazanın 
bölge halkına hayırlı olmasını diledi. 
Belediyeden yapılan açıklamada, 2. el 
ürünlerin satışının yapıldığı mağazadan 
alınan her üründen elde edilen gelirin, 
ihtiyaçlı kişilere ve kurumlara bağış 
olarak geri döneceği belirtildi. 

Mağusa Kale Lions ve Alsancak 
Maremonte Lions Kulübü yetkilileri, 
Aralık ayında yaşanan sel felaketi 
ile ilgili vatandaşlara verilmek üzere 
eşya bağışında bulundu.

Mağusa Kale Lions ve Alsancak 
Maremonte Lions Kulübü yetkilileri 
geçtiğimiz günlerde Alsancak Be-
lediye Başkanı Fırat Ataser’I maka-

mında ziyaret etti. 
Kulüp yetkilileri, Aralık ayında ya-

şanan sel felaketi ile ilgili vatandaş-
lara verilmek üzere belediyeye eşya 
bağışında bulundu. Başkan Ataser 
yaptığı konuşmada zor zamanlar-
da birlik olmanın önemine değindi 
ve her iki kulübe de teşekkürlerini 
sundu.

Sel mağdurlarına yardım
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‘Kendimi Kanserden Nasıl Korurum?’
semineri Alsancak’ta yapıldı

Memorial Sağlık Grubu tarafından 
düzenlenen “Kendimi ve Ailemi Kan-
serden Nasıl Korurum? Sağlıklı Yaşam 
ve Kanser Okulu” adlı seminer, Alsan-
cak Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’n-
de yapıldı.

Halka açık ve ücretsiz olan seminere 
Memorial Antalya Onkoloji Merkezi’n-
den Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Özdoğan konuşmacı olarak 
katıldı.

Seminerde Alsancak Belediye Baş-
kanı Fırat Ataser de yer aldı.
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Merit International, 30. kuruluş 
yılına özel 2019 Sanat Günleri ile 
sosyal sorumluluk projelerine devam 
ediyor. Geçtiğimiz yıllarda moda ile 
sosyal sorumluluk projelerini birleş-
tirdiği pek çok projeyi hayata geçiren 
Merit International, bu kez resim sa-
natı ile Kuzey Kıbrıs’a destek oluyor. 
Tüm geliri eğitime bağışlanacak olan 
Kuzey Kıbrıslı sanatçı Salih Mustafa 
Çizel’in resim sergisi, Merit Royal 
Hotel’de kalabalık bir davetli toplu-
ğunun katıldığı tören ile açıldı.

Serginin açılış töreninde bir ko-
nuşma yapan Merit Otelleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, sa-
nat bir ülkenin gülen yüzü olduğunu 
belirterek, ‘’Merit International olarak 
30. yılımıza özel bu sene böyle bir 
proje başlatmanın onurunu yaşıyo-
ruz.  Yaptığımız her sosyal sorum-
luluk projesi bize ayrı bir mutluluk 
veriyor’’ dedi.

Hanzade Özbaş, Alsancak Beledi-
ye Başkanı Fırat Ataser ile yaptıkları 
toplantı sonucu Kıbrıs’lı sanatçılarla 
düzenleyecekleri sergilerin tüm 
gelirini Alsancak Belediyesi’ne bağlı 
Büyükler İlkokulu yeşil alan ve oyun 
alanı yapımı yararına bağışta buluna-
caklarını ifade etti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat 
Ataser de serginin açılış konuşma-
sında, ‘’Merit Otelleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Hanzade Özbaş ve çalış-
ma arkadaşlarına teşekkür ederim. 
Alsancak bölgesi hızla büyüyen bir 
beldemiz. Merit Ailesi”nin değerli 
katkıları ile okulumuza sağlanacak 
bağışlarla çocuklarımız yeşil alana ve 
oyun alanına kavuşacaklar’ dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm 
yatırımcısı olan Merit International’ın 
ana sponsorluğunda sergisini açan 
Kuzey Kıbrıs’lı Sanatçı Salih Mustafa 
Çizel ise, hayatım boyunca sanatın 
içinde uğraştım bu yolda devam 
edeceğim. Böyle bir proje ve bu de-
ğerli kitle beni çok heyecanlandırdı. 
Sanat paylaşmakla yücelir’ dedi.

Salih Mustafa Çizel kimdir?
1946, Larnaka doğumlu olan 

Çizel öğrenimini doğduğu yerde 
tamamladı. Resme olan yeteneği 
okul yıllarında öğretmenleri tarafın-
dan keşfedildi ve ilk suluboya resmi 
ilkokul çağlarında bir sergide yerini 
aldı. 1963 yılından itibaren karma 
sergilere katılan sanatçının ilk kişisel 
sergisi, 1968 yılında Larnaka’da açıl-
dı. Çizel’in ilk kişisel yurt dışı sergisi, 
1990 yılında İstanbul Hilton Hotel’de 
gerçekleşti. Sanatçı sadece yurt için-
deki sergilerde değil, aynı zamanda 
Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, 
Yunanistan, İngiltere’de çeşitli sergi-
lere katıldı. Sanatçı, Lapta’da kendi 
atölyesinde çalışmalarına devam 
etmektedir.

Merit’in Sosyal Sorumluluk projeleri devam ediyor
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“Amacımız Alsancak’ı marka yapmak”
İşte Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in bu dönem yapacağı projeler

Alsancak Belediye Başkanı Fırat 
Ataser, göreve geldikleri günden bu 
yana Alsancak için ve Alsancak’ı marka 
yapmak için çalıştıklarını belirterek bu 
dönemde yapacağı projeleri gösterdi. 

Ataser, “Belediye hizmetinden ya-
rarlanmayan bölge bırakmamak adına 
uğraş verdiklerini, yeni dönemde de in-
san odaklı çalışmalar yaparak Alsancak 
halkına hak ettiği hizmeti vereceklerini” 
söyledi.

ALSANCAK AMATÖR GEZİ TEKNELERİ LİMANI:
 Liman  projesi ile Alsancak da tekneleri bulunan vatandaşlarımız teknelerini güvenli bir şekilde denize indirebilecek  ve 
limanda barındırabileceklerdir.

ALSANCAK DERE 
DÜZENLEME PROJESİ:

Alsancak köy merkezinde bulunan de-
reler düzenlenerek daha çağdaş bir gö-
rünüme kazandırılacaktır.

ALSANCAK KÖY MERKEZİ DOKU KORUMA VE GENÇLİK SOKAK DÜZENLEME PROJESİ:
Sağlıklı nesiller geçmişine ve geleceğine sahip çıkarak büyür. Alsancak’ta sürdürülebilir bir gelişme için 
Alsancak Menekşe Bölgesi Doku Koruma ve Tasarım Rehberi ile geçmişine sahip çık, geleceğini kurgula.

ILGAZ KÖY MEYDANI DÜZENLEME PROJESİ:
 Ilgaz eko köy projesi kapsamında bölgede bulunan bina-
lar restore edilerek köy halkının kullanımına sunulacaktır.

ALSANCAK SALHANE PROJESİ:
Yerleşim yeri içerisinde kalan ve çevre kirliliği yaratan mez-
baha yerleşim yeri dışında günümüz standartlarında inşa 
edilecektir.
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ALSANCAK BELEDİYESİ DEPO PROJESİ: 
Alsancak belediyesine hizmet edecek olan depo içerisinde  araç gereçler muhafa-
za edilecek  ve teknik birimlere yer ayrılacaktır.

ALSANCAK GENÇLİK MERKEZİ:
Alsancak  Gençlik Merkezi bölge halkının sosyal ve kültürel yaşamına katkı koymayı hedefleyen,  
toplamda 1000 metrekare kapalı alan ve açık alanlarıyla sosyal bir merkez olma özelliği taşımaktadır. 
Gençlerin ve çocukların sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimine ve boş zamanlarını verimli bir şekilde 
değerlendirmesine imkan tanıyacak mekanlar olarak projenin bütünü oluşturmaktadır.

ALSANCAK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ:
Küçük sanayi sitesi projesi ile bölgede bulunan esnafımızı yerleşim yerlerinden 
uzak bir alana taşıyarak  hizmet vermelerini sağlamak 

ALSANCAK HAYVAN BARINAĞI:
 Bölgede rahatsızlık veren başı boş köpekler toplatılarak barı-
nakta iyi koşullarda bakılacaktır.

MALATYA ŞELALE VE VADİ DÜZENLEME PROJESİ:
Malatya şelalesinin doğaya kazandırılması ve sosyal bir alana dönüştürülmesi. 
Yürüyüş ve bisiklet yolları düzenlemesi ile malatya vadisi ormanlık alanının sosyal 
yaşama kazandırılması. Vadi içerisine tasarlanacak açık ve kapalı botanik parkı ile 
akdeniz bitki örtüsünün tanıtılması ve korunması  sağlanacak.

OLD MILOS BUTİK OTEL:
 Old Milos Butik Otel projesi ile milos canlandırılarak bölge turizmine kazandırılacak 
ve belediyenin de tesisleşme yolundaki  projeleri arasına katılacaktır.

YEŞİLTEPE KÖPRÜ PROJESİ:
Yeşiltepe de bulunan 
iki dere üzerine inşa 
edilecek köprülerle 
anayola alternatif 
güzergah oluşturula-
caktır.
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Gelenek devam ediyor
Alsancak Belediyesi’nin 65 yaş üstü 
vatandaşlara yönelik düzenlediği doğum 
günü organizasyonları devam ediyor.

Alsancak Belediyesi tarafından belirli 
aralıklarla 65 yaş üstü vatandaşlar için 
düzenlenen doğum günü etkinliği geç-
tiğimiz günlerde kalabalık bir katılımla 
Old Milos’ta gerçekleştirildi. Doğum 
günü kutlamasına Alsancak Belediye 

Başkanı Fırat Ataser ve eşi Özlem Ata-
ser’in yanı sıra belediye meclis üyeleri 
de katıldı. Alsancak Belediyesi yaptığı 
açıklamada; “Büyüklerimizin doğum 
günlerini tekrardan kutlar, sağlıklı bir 
yaşam dileriz” dedi.
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İsmail Tüylüoğlu

Serdar Ulugün
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Nermin Beyaztaş

Ragıp Şenses

İbrahim Soğular

Pembe Güvenoğlu

Sultan Durmuş Bora



23HABERMart 2019

Necat British College’de ‘Bilim Fuarı’ coşkusu
Necat British College binasında yer alan 5. Bilim Fuarı’nda açılışı Alsancak Belediye Başkanı 
Fırat Ataser ile Necat British College direktörleri Selen Necat ve Nilay Necat gerçekleştirdi.

Fuarın açılış kurdelesini 
kesilmesinin ardından tek 
tek stantları gezen konuk-
lar öğrencilerin projelerini 
inceledi ve çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar. 
Öğrencilerin birer bilim 
insanı gibi soru sorarak, 
gözlem yaparak, araştır-
mayı tasarlayarak, verileri 
kaydederek ve sonuçlar 
çıkararak bilimsel yöntem 
basamaklarını uyguladıkları 
projeler ziyaretçiler tarafın-
dan büyük ilgi gördü.

NBC direktörlerinden 
Nilay Necat bilim fuarı 
açılışında yaptığı konuş-
mada amaçlarının bilimsel 
düşünen, evrensel sorun-

ların farkında olan ve bu 
sorunlara çözüm üreten 
bireyler yetiştirmek oldu-
ğunu vurgulayarak emeği 
geçen tüm öğretmenlere 
ve öğrencilere teşekkür 
etti.

Öğrencilerin fikirleri ile 
oluşan ve danışman öğ-
retmenlerin destekleri ile 
meydana çıkarılan projeler 
ilginç yönleri ve yaratı-
cı araştırmaların ürünü 
olmaları nedeni ile diğer 
öğrenciler tarafından da 
ilgi ile izlendi. Bilim fuarın-
da, fizik, kimya ve biyoloji 
deneylerinden oluşan 45 
adet proje bulunuyor

adına sahibi
Berk Emregül
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