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Detaylar
Sayfa 5’de

Detaylar
Sayfa 18’de

Söz
Verdiğimiz
Gibi
a SEÇİM VAATLERİMİZİ
TEK TEK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ!

Seçildiğimiz 2019 mahalli idare seçimi öncesinde,
vatandaşlarımıza şehrimizi geliştirmek ve büyütmek
adına verdiğimiz sözleri, tek tek gerçekleştirmeyi
sürdürüyoruz.

Kent Konseyi kurulması
İmar geliştirme çalışmaları
Mahalle Konakları’nın
verimli bir şekilde kullanılması
Güzel Market
Üretici Kadınlar Pazarı ve
Kadın Kooperatifi kurulması
Her mahalleye bir kreş
Altyapının düzeltilmesi
Sokak hayvanları için özenle
düzenlenen yaşam alanı ve
gezici veterinerlik hizmetleri
Bilecikspor’un başarılarına katkı
Semt Pazarları
İstihdam Birimi
Yayalaştırma

www.bilecik.bel.tr

3

Bilecik Nefes Alıyor!

Bilecik şehir merkezine nefes aldırmak için yeniden düzenlediğimiz
‘Atatürk Parkı’ ile şehrimize modern bir park kazandırdık.
Şehrimize değer katmak ve estetik kalitesini
artırmak için Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi’ni
yeniden yapılandırdık.
İsmi, meclis kararıyla Atatürk Parkı olan yeni
parkımızda; mevcut ağaçları korumak ile kalmayıp
yeşil alanı yüzde yetmiş oranında artırdık.
Vatandaşlarımızın daha fazla yararlanabilmesi için
oturma alanlarını iki katına çıkarttık. İhale bedeli
3 milyon 654 bin TL olan Atatürk Parkı pandemi
koşullarında tamamlandı.
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Parkımızı ilimizde bulunan yerel yaban hayvanlarının
heykelleri ve bu hayvanlara ait bilgilendirme levhalarıyla
donattık. Oyun alanları, açık hava tiyatrosu, sergi salonu,
kafe, lokanta ve 400 sandalye kapasiteli bir çay bahçesi
ile şehir merkezine yeni bir renk kazandırdık.
Park içinde yer alan Tarihi Üner Çeşmesi’ni, asırlar
boyu yerini koruyacak şekilde restore ettik. Çeşmemiz
İsa Sofi’nin Söğüt’teki türbesinde yer alan eski Türk
kültürüne ait öğelere yer vererek yaşatmaya devam
ediyoruz.

Birlikte
yönetiyoruz

REC

Şehrimizi hemşehrilerimizle
birlikte yönetiyoruz.
Yaptığımız çalışmaları
şeffaflıkla paylaşıyoruz.
a ŞEFFAF BELEDIYECILIK ANLAYIŞIYLA
VATANDAŞLARIMIZA ULAŞIYORUZ

Şeffaf belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak,
belediyemiz için hizmet ve mal alımları ya da
belediyemize ait taşınmazların kiralanması, kurum
içinde kullanacağımız araç gereçlerin satın alınması
gibi pek çok başlıkta yaptığımız ihaleleri sosyal
medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlıyoruz.
Aynı şekilde Belediye Meclis Toplantılarımızı da canlı
olarak yayınlıyor, oturumları hemşehrilerimiz ve tüm
Türkiye ile paylaşıyoruz.

İhaleler ve
Meclis
Toplantıları
Canlı!

Halk ile
Yönetiyoruz

Facebook/Bilecikbelediye

a KENT KONSEYİ

Halka rağmen değil, halk ile ve halk için belediyecilik
anlayışımız gereği belediyemizin öncülüğünde
kurulan Bilecik Kent Konseyi, vizyon ortaklığını
sağlamak ve sürdürmek, sosyal dayanışmayı
güçlendirmek, hesap sorulabilir, halka doğrudan
ulaşan ve halkın hızla ulaşabildiği bir kurumsal ortam
oluşturmak için çalışıyor.

Ortak Akılla
Yönetiyoruz

a MUHTAR TOPLANTILARI

Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın, şehrimize
değer katmak için dile getirdikleri talep ve görüşleri
dinleyerek anında çözüm ürettik.
Pandemi dönemi öncesinde her ay düzenlenen
toplantılarla mahalle sakinleri ve muhtarlarımızı
dinliyor, karşılıklı fikir alışverişleriyle taleplerinin
çözüme ulaşmasını sağladık. Ayrıca muhtarlarımızın
toplantılarda dile getirdikleri taleplerinin tamamını
gerçekleştirerek şehrimizi muhtarlarımızla birlikte
yönetmeye devam ediyoruz.
www.bilecik.bel.tr
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ALTYAPISI GÜÇLÜ ve MODERN
BİR ŞEHİR YARATIYORUZ!
Yağmur suyu tahliye altyapısını yeniden ele alarak hızla çözüme kavuşturduk.
Ani yağışlarda ortaya çıkan sel baskınları artık geçmişte kalacak.
Çünkü altyapı çalışmalarını, şehrin en az 50 yılını düşünerek planlıyoruz.
a ALTYAPI ÇALIŞMALARI
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Şehir merkezi, Hürriyet ve Bahçelievler
mahallelerindeki sorunlu alanlarda altyapı
çalışmalarımızı tamamladık.

Şehrimizin ekonomik hayatına dahil olan yeni iş
merkezi ve binaların ihtiyacını karşılamak için 1.100 m
asfalt, 3.500 m sathi kaplama asfalt döküldü.

Son 2 yılda 2.350 metrelik yağmur suyu hattı
çalışması yapıldı. Cadde ve sokaklarımızın
yenilenmesinde 8.200 ton asfalt kullanıldı. Birçok
bölgede 13.000 metrekare kilit parke taşı döşenerek
kaldırım sağlıklaştırılması, yeni yollar ve mevcut
alanlarda da 32.000 metrekare parke taşı döşemesi
yapıldı.

Şehir merkezi, Hürriyet ve Bahçelievler
mahallelerinde altyapı çalışmalarının bir kısmı da kış
mevsiminde tamamlandı.

Tavşantepe Yolu

Meteoroloji yolu

İsimlerini Yaşatıyoruz
Kayın Sokak

Nilüfer Yolu

Belediye Meclis kararlarıyla; 4 sokak ve 2 parkta
isim değişikliğine gittik. Ertuğrulgazi Mahallesi
Mevlana Sokağın adı Uzun Ömer Sokak, Beşiktaş
Mahallesi 170. Sokağın adı Semiha Göncü Caddesi,
Ertuğrulgazi Mahallesi Bağlar Caddesi’nin adı Şehit
Ali Gaffar Okkan Caddesi, Ertuğrulgazi Mahallesi
243. Sokağın adı Şehit Piyade Teğmen Reşit Aydın
Caddesi olarak değiştirildi.

Yeni yollar açıyoruz
Gelişen şehrimizde, yeni kurulan yerleşim yerlerine
yaptığımız yollar, vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı
sağladığı gibi semtlerin değerini de artırıyor.

Ülkemiz ve ilimiz için önemli isimler; cadde ve sokak
ve parklarımızın adında yaşayacak.

Tavşantepe Mevkisi, Nilüfer Sitesi Yolu, Meteoroloji İl
Müdürlüğü yanı ve Kayın Sokak hak ettiği yeni yollara
ve sokaklara kavuştu.

Yeniden düzenleyerek şehre nefes aldırdığımız
Kültür Sitesi’nin adı Atatürk Parkı, 75. Yıl
Cumhuriyet Parkı’nın adı ise 75. Yıl Mustafa Cinoğlu
Cumhuriyet Parkı oldu.

Yayalaştırıyoruz
Belediye Meclisi kararıyla; Tevfikbey Caddesi’nde
yayalaştırma çalışmalarını başlatıyoruz.
Düzenlemeyle araç trafiği sonlanarak, yayaların
rahatça gezebileceği bir cadde oluşturacağız.

Yoğun kar yağışının
hemşehrilerimizi mağdur
etmesine izin vermedik
a KARLA MÜCADELE

Karla mücadele Bilecik halkı için her zaman ayrı bir
önemde oldu. 2020-21 sezonunda karla mücadele
kapsamında bayındırlık birimimiz, gece ve gündüz
ekipleri olarak iki grup halinde çalıştı.
Bayındırlık ekiplerimize ilave olarak, motorhane ve
kaynakhane atölyesi ekiplerimiz ise gece nöbetçi
ekipleri oluşturarak her türlü bakım, tamirat ve iş
gücü desteğine devam etti. Ekiplerimiz tüm kar
yağışlarında 7/24 sahaya çıktı.

Muhtarlarımızdan
Karla Mücadeleye Tam Not

10 Numara!

2021’de ilimizin aldığı yoğun kar yağışı sırasında
yürüttüğümüz çalışmalar muhtarlarımızın takdirlerini
aldı. Bilecik Merkez ilçesinin tüm muhtarı, Belediye
Başkanı Semih Şahin’i ziyaret ederek yürütülen
çalışmalar için teşekkürlerini iletti.

2020’de, 60 ton ham tuz, 30 ton 5-12 mıcır, 14 ton
kimyasal buz çözücü solüsyon; 2021’de; 140 ton ham
tuz, 70 ton 5-12 mıcır, 26 ton buz çözücü solüsyon
kullanıldı.

www.bilecik.bel.tr
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6-7
Eylül

LUŞ
KURTU ERİ
L
ŞENLİK

Görkemli
Kutlamalar
Geri Döndü
a 6-7 EYLÜL BİLECİK’İN KURTULUŞU

2019 ve 2020’de şehrimizin düşman işgalinden
kurtuluşunu şenlikler, fener alayları, konserler,
paneller, sergiler, dans gösterileri, tiyatro ve film
gösterimleri gibi pek çok etkinliği bir araya getirerek
coşkuyla kutladık.
Bir festival gibi geçen bu etkinlikler, şehrimizdeki
herkesin ilgiyle katıldığı, hemşehrilerimiz ve
çocuklarımızla bir arada, birbirimize kenetlendiğimiz
şenlikler oldu.
a BAYRAMLARIMIZI ÇOŞKUYLA KUTLUYORUZ!

Göreve geldiğimiz günden bugüne; resmi tören
ve milli bayramlarımızı vatandaşlarımızla beraber
alanlarımızda kutluyor, Bilecik’in özlediği bayram
coşkusunu halkımıza yansıtmaya özen gösteriyoruz.
Sergiler, konserler, fener alayları, havai fişek
gösterileri ve gün içinde gerçekleştirilen çeşitli
etkinliklerle bayramlarımızı tüm coşkusu ile
kutluyoruz.
Pandemi koşulları dolayısıyla alanlarda
kutlayamadığımız bayramlarımızı; Online Konserler
ile kutluyor, üstü açık otobüsümüz ile tüm sokaklara
girerek vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın bayram
sevinçlerine ortak oluyoruz.

an
Ramaczeleri

2019
Eğlen
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Bilecik’te bir senfoni orkestrası

a EBB SENFONI ORKESTRASI BILECIK’TE

a SERGİLER, KONSERLER VE TIYATROLAR

Sanatın her dalından gösteri ve oyunlarla
vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz.
Göreve geldiğimiz 2019 Mart Ayı’ndan bugüne;
toplam 129 etkinlik gerçekleştirdik. Tiyatrolar, senfoni
orkestraları, korolar, sokak partileri ve daha birçok
eğlence ve sanat etkinliğinde hemşehrilerimizle
beraber coşkuyla eğlendik.
2019 boyunca toplam 24 konser düzenledik. 2020
yılı Pandemi döneminde ise; 6’sı online, 7’si üstü açık
otobüsümüzle sokak sokak gezerek verilen “Evdekal
Konserleri” olmak üzere 13 konser düzenledik.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasını
şehrimizde ağırlayarak sanatsever vatandaşlarımıza
unutulmaz günler yaşattık. Bilecik tarihindeki ilk senfoni
konserinde; Şef Patrick Souillot yönetiminde ünlü filmlerin
müzikleri seslendirildi.

Başta Eskişehir BB Başkanı Yılmaz Büyükerşen
olmak üzere Şef Patrick Souillot’a, orkestra
üyelerine ve belediyemizin kültür organizasonunda
çalışan ekibimizdeki herkese teşekkür ederiz.

Online konserlerle
tüm hemşehrilerimize ulaştık

Müzikle moral taşıdık

a ONLINE KONSERLER
Hemşehrilerimizle yüz yüze gelemediğimiz ilk
pandemi yasakları sürecinde; hem eğlenmek hem
de pandeminin getirdiği stresi azaltmak amacıyla
sosyal medya hesaplarımızdan düzenlediğimiz online
konserler ile evlere konuk olduk.

Vatandaşlarımızı COVID-19 salgınına karşı
bilinçlendirmek için belediyemiz Sanat Akademisi
müzisyenleri üstü açık otobüsümüzle gezerek’Evde
Kal’ konserleri düzenledi. Pandemi sürecinde eve
kapanmanın yarattığı moral ve motivasyon kaybını
önlemek için bulduğumuz bu eğlenceli çözüme,
hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

Milli bayram coşkusunu yaşadığımız ve hep birlikte
gülüp eğlendiğimiz konserlerimizi, yine eskisi gibi
alanlarda yapmak için sabırsızlanıyor, pandemi
süreci sonunda düzenlenecek etkinliklerimize tüm
vatandaşlarımızı şimdiden davet ediyoruz.

a TURNA BALIĞI YARIŞMASI

İlimizde yer alan Pelitözü Gölpark’taki balık
popülasyonunun arttırılmasına katkı yapmak,
sportif balıkçılığı geliştirmek ve bu alanda farkındalığı
arttırmak amacıyla düzenlenen Turna Balığı
Yakalama yarışmalarını ve doğal güzelliklerimizi
ülkemiz ve tüm dünyaya duyuruyoruz.

Derecelerin yarışma boyunca yakalanan balıkların
büyüklüklerine göre verildiği ve balıkların ölçüldükten
sonra yeniden göle bırakıldığı etkinlikte, ilimiz ve
çevre illerden gelen misafirlerimizi Pelitözü Gölpark’ta
ağırlayarak, çeşitli hediyeler ve ödüllerle uğurluyoruz.
www.bilecik.bel.tr
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Yeni Türkü

Ezginin
Günlüğü

Bilecik’e
Güzellik Geldi!
a

Feridun
Düzağaç

AÇIK HAVA KONSERLERİ

2019 yazında gerçekleştirdiğimiz Güzel Geceler
Konserleri’nde Gökhan Sezen, Özgün, Yeni Türkü,
Murat Durmaz, Ezginin Günlüğü, Ayfer Er, Gizem
Coşkun, Pamela, Ahmet Olgun ve Feridun Düzağaç
gibi isimler Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’da sahne
aldı.
Yapıldığından bu yana kullanılmayan, atıl kalmış Amfi
Tiyatro’da organizasyonu gerçekleştirerek bu alanın
geri kazanılmasını sağladık.
8000’den fazla vatandaşımızı ağırladığımız Güzel
Geceler Konserlerimiz, pandemi dönemi sonrasında
tüm coşkusuyla vatandaşlarımız ile buluşmaya
devam edecek.

Gökhan
Sezen
Özgün
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Pamela

Derya
Köroğlu

Murat
Durmaz

Gizem
Coşkun

Ahmet
Olgun

Ayfer
Er

Yıldızların Altında
Yıldızlarla Birlikte...

Ezginin
Günlüğü

Sosyal medyada
gücümüz artıyor

Instagram/BilecikBelediyesi

Facebook/BilecikBelediye

Twitter/BilecikBeledi

a BİLECİK’i MEMLEKET
GÜNDEMİNE TAŞIYORUZ

R!
REKpO
lam
To

2
22rk1lı K.a9yn1akta
Faaliyetlerimizi sosyal
medya hesaplarımızdan da
haberleştiriyoruz.

Ferhangi Şeyler

Instagram’dan şehrimizin
güzelliklerini paylaşıyoruz.

Teftişör

Bilecik Halkı
Tiyatroyu Seviyor
a

İkinci Bahar

Üçü Bir Arada

Kadın Kafası

Yeşilçam Kabare

Lafını Esirgemeyenler

Patron

Alis Harikalar Diyarında

Küçük Kara Balık

Küçük Prens

Şeker Portakalı

Facebook’tan Bilecik’le,
Twitter’dan Türkiye ile
konuşuyoruz.

Fa
ayını
Haber Y

Göreve geldiğimiz günden,
bu bültenin hazırlandığı
15 Mart 2021’e kadar,
belediyemiz 1091 farklı
başlıktaki haber ile
221.912 farklı kaynakta
yer bularak ulusal ve yerel
basında rekor kırdı.

TİYATRO GÜNLERİ

Geçtiğimiz yıllarda festival adıyla yapılan, ancak
söyleşi, panel, konser vb. etkinliklerle desteklenen
bir festival olmaktan çok toplu oyun gösterimleri
biçiminde gerçekleşen etkinliği adını hak edecek
şekilde ‘’Bilecik Tiyatro Günleri’’ olarak yeniden
düzenledik. Çeşitli tiyatro oyunlarıyla, birlikte seçkin
oyuncuyu şehrimizde ağırlayarak tiyatroseverlerle
buluşturduk.

BILECIK
TIYATRO GÜNLERI

12-27 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Bilecik
Tiyatro Günleri’nde, 8’i yetişkin 4’ü çocuk olmak üzere
toplam 12 tiyatro oyununa ev sahipliği yaptık.
Hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Bilecik Tiyatro
Günleri’nde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi
salonlarında yetişkin oyunlarında 7.200 yetişkin,
çocuk oyunlarında ise 2.000 miniği ağırladık.
Tiyatro Günleri, salgınla mücadelede alınan
kararlar doğrultusunda verilen aradan sonra tekrar
sahnelenmeye devam edecek.

www.bilecik.bel.tr
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Bisikletli
Bir Hayat İçin
Küçük Başlangıçlar

aBISIKLET PARK YERLERI

a PAYLAŞIMLI BISIKLET YOLU

Fen İşleri Müdürlüğü Atölyelerinde geri dönüştürülen
malzemelerle üretilen bisiklet park yerleri, ilk ve orta
okullar, liseler, İl Halk Kütüphanesi, Şeyh Edebali
Kültür Kongre Merkezi, Yaşayan Şehir Müzesi, Katlı
Otopark, Bilgi Evi ve belediye hizmet binamız vb.
32 noktaya monte edildi. Bu park yerleriyle, bisiklet
kullananlara destek olmayı ve hemşehrilerimizi
bisiklet kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliği ile
şehrin işlek cadde ve sokaklarında paylaşımlı bisiklet
yolu yüzey ve düşey işaretleme çalışması yaptık.
İl Trafik Komisyonu kararına göre, ilk etapta Tevfikbey
ve Cumhuriyet Caddeleri paylaşımlı bisiklet yolları
olarak belirlendi.

aBISIKLETLE OKULA

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda sağlıklı bir yaşam
ve motorlu araçların çevreye verdiği zararların
etkisinin azaltılması adına düzenlenen ‘İşe Bisikletle
Gidiyorum’ kampanyasına Bilecik Belediyesi olarak
katıldık.

a SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

2013 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2019 ve 2020 yıllarında
belediyemizin katkılarıyla Bilecik’te de düzenlendi.
Birbirinden renkli görüntülere sahne olan turlar,
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet
Meydanı’nda hatıra fotoğrafları ile sonlandı.

Çocuklarımız da bu etkinlikler kapsamında okullarına
bisikletleriyle giderek, aktif bir hayatın kendilerine
sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı.

Kadınları Destekliyoruz!
a ERKEN TEŞHIS HAYAT KURTARIR

a S.S BİLECİK KADIN GİRİŞİMİ

Meme kanseri kadınlarda görülen diğer tüm kanser
tipleri arasında %30’la en yüksek orandadır. Ancak
meme kanseri tedavi açısından da en yüksek orana
sahip türdür. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık
Ayı’na daima önem verdik.

2020 Kasım ayında faaliyetlerine başlayan Kadın
Girişim Kooperatifi; kadın istihdamı yaratmak,
üretilen mal ve içeriklerin pazarlanmasını
kolaylaştırmak, gelişimlerini desteklemek, üretim
becerilerini geliştirmek ve toplum içinde kadınların
daha çok söz sahibi yapmak amacıyla kurulmuştur.
Belediyemizin katkıları ile kuruluş aşaması
gerçekleştirilen kooperatifin, gelecek yıllarda
kadınların toplum içinde daha fazla yer bulmasına
katkı vermesini diliyoruz.

a ÜRETİCİ KADINLAR PAZARI

Kent Konseyi ile birlikte hayata geçen Üretici Kadınlar
Pazarı, 2020 yılında faaliyete başladı. Ürünlerini el
emekleriyle oluşturan kadınların ön plana çıkmasını
amaçlayan Üretici Kadınlar Pazarı, her Cuma günü
Kent Konseyi önünde ürünlerin sergilendiği bir pazar
alanına dönüştü.
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Panel kapsamında Bilecik Devlet Hastanesi Genel
Cerrahi Uz. Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman,
BŞEÜ Fen Edebiyat Fak. Tıbbi Genetik Uz. Yrd. Doç.
Dr. Onur Eroğlu, BŞEÜ Fen Edebiyat Fak. Tıbbi
Genetik Uz. Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tunçer Gurbanov
ve Uzman Klinik Psk. Aile ve Çift Terapisti Didem
Uçak’ın katılımlarıyla; meme kanseri tanısı, tedavisi,
riskleri ve psikolojik analizi üzerine bilgi verildi.

Daha Temiz Daha Yeşil Bir Bilecik
2020’de Kişi Başına
Düşen Yeşil Alan Arttı
Beton görüntülerin ağırlığı ve baskısından kurtarmak
istediğimiz şehrimizi, daha fazla nefes alabilir hale
getirmek ve vatandaşlarımızın yeşil alanlara olan
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.

Yönetime geldiğimiz günden bugüne, yeşillendirme
çalışmalarımız kapsamında 188.215 ağaç, fidan,
fide ve çalı dikimi yaparak önceki senelere oranla
bir rekora imza attık. Şehrin yeşile olan ihtiyacının
karşılanması, çocukların daha doğal bir Bilecik’te
yaşayabilmeleri için yaptığımız çalışmalar aynı hızla
devam edecek.

Geri dönüşüm kapsamında 18.383,96 ton atık
toplayarak geçen yıllara oranla bir artış sağladık.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün verilerine göre
2020’de Bilecik’te kişi başına düşen yeşil alan arttı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü şehir genelinde düzenli
olarak konteyner yıkama; mahalle ve pazar
alanlarında ise alan yıkama çalışması yapıyor.

Doğaya ve Dünya’ya
Sahip Çıkıyoruz

Şehrimizi Kendi Üretimimiz Atatürk Ormanı
Bitkilerle Süslüyoruz
Yenileniyor

a ATIK YAĞ TOPLAMA NOKTALARI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün
çalışma ve takipleriyle, şehrin belirli noktalarına
yerleştirdiğimiz ünitelerle ambalaj ve atık yağları
toplama işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

2019 yılından itibaren; 3.038 ton ambalaj (kağıt, cam,
karton, plastik, metal) atığının ve 23,1 ton atık yağın
da toplanması sağlandı.

a SERA ALANIMIZ VE YETIŞTIRICILIK

a ATATÜRK ORMANI DÜZENLEMELERİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından kentin
bitki ihtiyacını desteklemek amacıyla; Osmangazi
Mahallesi’nde yaklaşık 6.000 m2 ’lik alanda kurulu
olan bitki üretim tesisimizin verimliliğini artırdık.
Artık seramızda kendi ürettiğimiz çiçekler ile şehir içi
peyzaj çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlarımızın sıklıkla yürüyüş yapmak ve
koşmak amacıyla kullandıkları Atatürk Ormanı
parkurumuzda 1. Etap çalışmalarımız sürüyor.

Bu alanın 1.020 m2 si kapalı sera alanıdır. Böylece
hava koşullarının dışarıda çalışmaya uygun olmadığı
zamanlarda, çeşitli süs bitkileri ve fidanlar toprakla
buluşturularak, işgücü kaybının da önlenmesini
sağlıyoruz.

Vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla çeşmeler,
mola ve dinlenme alanları, bilgilendirme ve işaretleme
tabelaları ile çöp konteynerleri bu alanda yerini
aldı. Işıklandırma çalışmalarıyla birlikte, alan 7/24
kullanıma açılacak.

2020’de sera alanımızda, şebeke suyu yerine, kendi
sondajımızla çıkarttığımız kuyu suyuyla suladığımız 9
çeşit bitki türünden oluşan toplam 100 bin adet bitki
yetiştirildi.

Sağlığınız ve Güvenliğiniz İçin Hizmetinizdeyiz
a ZABITA DENETİMLERİ

a İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Göreve geldiğimizden beri Zabıta Müdürlüğümüz,
2019’da 1006, 2020’de 3359, 2021’in ilk üç ayında
2707 denetim olmak üzere, toplam 7.072 denetim
gerçekleştirdi. Kurumlarla ortak denetimler ve
belediye encümeni kararları ve kabahatler kanunu ile
ilgili denetimlerini de sürdürdü.

Göreve geldiğimizden bugüne; İtfaiye Müdürlüğü
ekiplerimiz ev ve iş yeri yangınları, araç yangınları,
ot ve orman yangınları, trafik kazaları, su baskınları,
kurtarma çalışmaları, özel eğitim ve tatbikat gibi
çalışmalar yürütmeye devam ederek, toplamda 759
vakaya müdahale etti.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından; 2020’de
679 toplu taşıma, 2969 fırın, berber, kuaför ve
market gibi çeşitli iş yerlerinin genel denetimi ve 413
inşaat alanı denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli
itfaiye erlerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal kaybını
önlemek, oluşan yangınlara en hızlı şekilde müdahale
etmek amacıyla çalışmayı sürdürüyor.
www.bilecik.bel.tr
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Sağlık en önemli önceliğimiz
a MASKE DAĞITIMI

Merkezi hükümetin her vatandaşımız için söz verdiği
5 maskeyi dağıtamaması, fırsatçıların yüksek
fiyatlarla maske satışına başlamasına neden oldu.

Ayrıca Zabıta ekiplerimiz de dışarı çıkmak zorunda
olan vatandaşlarımıza maske dağıtımına bu süreçte
devam etti.

Bu dönemde vatandaşlarımızın maske temininde
zorlandığını farkedince, hemşehrilerimize 600.000
maske dağıttık.

150’ye yakın personelimizin büyük bir özveriyle
çalışarak, her bir hemşehrimizin evine kadar
ulaştırdığı bu 600.000 maske, şehrimizde salgının
yayılmasını büyük ölçüde durdurdu.

14
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Pandemi döneminde gösterdiğimiz özveriyi
gelecekte de sürdürerek halkımızın yanında olmaya
devam edeceğiz.

Denetlemeye Devam
a ZABITA DENETİMLERİ

Temizlik ve hijyene daha çok ihtiyaç duyduğumuz
bu süreçte Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, başta
gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve
güvenli hizmetin sürdürülebilmesi için denetimler
yapıyor ve 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Zor Günlerde
Halkla Birlikteyiz
a POZİTİF VE TEMASLI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN

ALIŞVERİŞ HİZMETİ

Ekiplerimiz; pazar alanları, dinlenme ve eğlence
mekanları, gıda satış noktaları, unlu mamul üretim
yerleri, kuaför ve güzellik salonları gibi işyerleri
ile ticari taksi, halk minibüsleri gibi toplu taşıma
araçlarında belirli periyotlar halinde denetimler
yapıyor. Kurallara uymayan işletmelere yasaya
göre uyarılar ya da ceza işlemleri uygulayarak, bu
kontrollerden en verimli sonuçları almak için çalışan
Zabıta ekipleri, rutin denetimleri de aksatmadan
sürdürüyor.

ile

mücadele

Sağlık Çalışanları
Geçici Konaklama Tesisi
a SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ

Pandemi sebebiyle, hastalığı ailelerine bulaştırma
riskini almak istemeyen sağlık çalışanlarımız için,
İstasyon Mahallesi’ndeki belediyemize ait binalarımızı
Geçici Konaklama Tesisi’ne dönüştürdük.
Yoğun talep gören tesisimizde konaklayan sağlık
çalışanlarımıza, kendilerini diledikleri süre boyunca
ağırlayacağımızı bildirdik.

a SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA

DESTEK OLMAYI
SÜRDÜRÜYORUZ

Yaşanılan Covid-19 salgını dolayısıyla evlerinde
karantinada bulunan pozitif ya da temaslı ailelere
alışveriş desteği sağladık.
Güzel Masa ve Zabıta Müdürlüğümüze ulaşan
vatandaşlarımızın taleplerini alan ekiplerimiz, aldıkları
ürünleri evlerine kadar götürerek temassız bir
biçimde teslim etti.
a YAKACAK YARDIMLARI

Göreve geldiğimiz günden bugüne, ihtiyaç sahibi
hemşehrilerimizi zorlu kış şartlarında yalnız
bırakmadık. Bugüne kadar 90 ton yakacak
yardımında bulunduk. Ekiplerimiz, 70 ton kömür ve
20 ton odun yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Salgınla mücadelelerde ön
saflarda yer alan, halk sağlığı
ve yararı için özveriyle çalışan
sağlık çalışanlarımıza Moral
Destek Paketleri ulaştırdık.
Bu süreçte gerek ailelerinden,
gerek normal yaşantılarından
uzak kalan tüm sağlık
çalışanlarımıza teşekkürlerimizi
iletiyoruz, sizlere minnettarız.

Dolmuş ve Taksi Şoförlerine
Moral Destek Paketi
Covid-19 salgın döneminde özveriyle, minibüs ve
taksilerde şoför olarak çalışan vatandaşlarımıza
‘’Moral Destek Paketleri’’ hediye ettik.
Vatandaşlarımıza destek ve moral olmak adına
çalışmalarımız her zaman sürecek.

www.bilecik.bel.tr
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Esnafımızı ve
Toplum Sağlığını
Önemsiyoruz
a ESNAF, DOLMUŞ VE TAKSİCİLERE

DEZENFEKTE İŞLEMİ

Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için, şehir
merkezimizde bulunan esnaflarımızın, taksici
ve dolmuş esnafının tüm dükkan ve araçlarının
dezenfekte işlemlerini düzenli aralıklarla ve
ücretsiz olarak yaptık, yapıyoruz...
a PSİKOSOSYAL DESTEK HATTI

DESTEK HATTI

Bilecik Belediyesi olarak pandemi sürecinde evden
çıkamayan vatandaşlarımıza Psikososyal Destek
Hattı’nda, uzman psikologlarımızın desteğiyle hizmet
verdik.

Online Etkinlikler
a OSMANLI PADİŞAHLARI

TARİH ŞERİDİ TURU
Sosyal medya hesaplarımızdan Şeyh Edebali
Türbesi içinde yer alan Osmanlı Padişahları
Tarih Şeridi’nden sözlü ve görüntülü anlatımlar
yayınladık ve vatandaşlarımıza online turlar
yaptırdık.
a EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

a PANDEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Koronavirüs salgını ve korunma yöntemleri hakkında
Dr. Hüseyin Altay’ın konuşmacı olduğu ‘’Koronavirüs
Bilgilendirme Paneli’’ni online yayınladık. Bu
sayede vatandaşlarımızın tekrar ulaşabileceği bir
bilgilendirme videosu da oluşturmuş olduk.
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Belediyemiz, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ve
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)
hazırlanan öğrenciler ve velilerine yönelik
Ücretsiz Eğitim Danışmanlık Hizmeti sağladı.
Bu danışmanlık hizmetini pandemi döneminde
de online yayın ve telefon aracılığıyla
sürdürdük.
a SPOR EĞİTİMİ

Pandemi önlemleri nedeniyle evde kalan
vatandaşlarımızın, metabolizmalarının
güçlenmesini sağlamak için spor
eğitmenlerimiz online spor eğitimleri
düzenledi. Bu eğitimleri sosyal medya
hesaplarımızdan yayınladık.

Esnafımıza Sahip Çıkıyoruz!
Pandeminin getirdiği ekonomik zorluklardan ciddi olarak etkilenen ve
paket servislerle ayakta kalmaya çalışan esnafımıza desteğimiz sürüyor.
a ERZAK PAKETI DESTEĞI

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zararın
ev ekonomisine yansımaması için hazırladığımız
erzak paketleriyle, şehrimizde bulunan 400’ü
aşkın esnafımıza yardım yaptık.
a ESNAFLARIMIZA SU DESTEĞI

Bilecik Belediyesi olarak salgın nedeniyle dükkanlarını
kapatma noktasına gelen esnafımızın su kullanım
bedellerine yüzde 50 indirim uyguladık.
a ESNAFLARIMIZA KIRA DESTEĞI

Belediyemize ait olan dükkanlarda kiracı olarak
bulunan esnafımızın, başvuru yapmaları halinde
kiralarını erteledik ya da kira indirimi sağladık.
Ayrıca yeni yılla beraber gelecek kira zamlarını
uygulamayacağımızı bildirdik.

Pandemi ile Mücadelemiz Ödülle Karşılandı
a ŞEHIR ÖDÜLLERI TÜRKIYE 2020

13 Mart 2020 itibariyle başladığımız pandemi ile
mücadelemiz, Ardahan’da düzenlenen ve yüzlerce
belediyenin katıldığı Şehir Ödülleri Türkiye 2020’de,
“Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Şehir Mobilyaları
Yenileniyor

Şehirleri geleceğine ışık tutmak, ülkemizdeki
başarılı belediyeleri ön plana çıkarmak amacıyla
gerçekleştirilen ödül programında Bilecik
Belediyesi’nin ödülünü; Belediye Başkanımız adına
Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Gürses aldı.

a YENİ TİP SİMİT ARABALARI

Modern ve sağlıklı oluşu gözetilerek
tasarladığımız yeni tip simit arabalarını, seyyar
simitçi esnafımıza teslim ettik.
www.bilecik.bel.tr
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Her zaman yanınızdayız
a GÜZEL MARKET AÇILDI

Hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle ihtiyaç
sahibi hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarını
karşılamak için kurduğumuz ve Ağustos
2020’de faaliyetlerine başlayan Güzel Market
yardımseverlerden 185 hibe temin etti.

İyilikle, güzellikle,
dayanışmayla

a KURBAN BAYRAMI ÖNCESI ET DAĞITIMI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
belediyemizce tespit edilen ihtiyaç sahibi 600
aileye Kurban Bayramı öncesi et desteği sağladı.
Başvurular sonucu ekiplerimiz tarafından
değerlendirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
destek vermeye devam edeceğiz.
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Bu hibeleri bugüne kadar; 12 ev yenileme, 165
kişiye kıyafet, oyuncak ve kırtasiye yardımı, 66
bebek çantası, 15 asker ailesine yardım, 1 akülü
sandalye, 19 kişiye nakdi yardım ve 37 kişiye su
indirimi gibi desteklere dönüştürdük.

a ASKIDA SEBZE, MEYVE

Özellikle pandemi döneminde, işten çıkarılan
ya da kısa çalışma ödeneğine mahkum edilen
vatandaşlarımızın sayısı arttı.

Geleceğe ışık oluyoruz
a ÇOCUKLARIMIZA TABLET DESTEĞİ

Çocuklarımızın uzaktan eğitimlerine destek olmak
ve derslerinden geri kalmamalarını sağlamak bizim
için önemli. Bu yüzden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile imzaladığımız bir protokolle, ihtiyacı olan
çocuklarımıza 75 adet tablet bağışladık.

Hemşehrilerimizin ev ekonomilerine bir nebze
olsun katkı sağlamak için Kapalı Pazar alanı ve
Ertuğrulgazi Semt Pazarı’nda Askıda Sebze
Meyve standı açtık.
Dayanışma ve yardımlaşmayla bu dönemin
üstesinden geleceğimize inanıyor,
vatandaşlarımıza yapılan çalışmamıza sağladığı
destekler dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Belediyemize 14 öz mal araç kazandırdık!
a YENİ ARAÇ ALIMI
a SAHUR VE İFTARLARDA DA

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Ramazan Aylarında
sıcak yemek desteği sağladık. 2019’da Ramazan
ayı boyunca yardımseverlerimizin desteğiyle
Kültür Sitesi’nde iftar ve sahur programları
düzenledik. 375 kişiye iftar ve sahurlarda 22.500
öğün yemek dağıttık.
Ancak içinde olduğumuz pandemi dönemi
yüzünden 2020 Ramazan ayında yalnızca evlere
iftar yemeği desteği verebildik. Ay boyunca her
gün toplam 340 kişiye ulaşarak ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza 10.200 öğün yemek dağıttık.
18
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Belediyemize kiralık araç maliyetinin çok daha azına,
14 hizmet aracı kazandırdık.

Yeni öz mal araçlarımız, şehrimize daha kaliteli ve
iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza katkı
sağlıyor.

444 88 58
0 (228) 214 90 00
0552 444 88 58

GuzelMasa
GuzelMasaBilecik
guzelmasa@bilecik.bel.tr

Hemşehri İletişim Merkezimiz
Güzel Masa Tıkır Tıkır Çalışıyor
2019 yılı Ağustos ayında kurduğumuz Güzel Masa,
7/24 çözüm odaklı çalışan hemşehri iletişim merkezimizdir.
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Kurulduğu 2019 Ağustos ayından bugüne kadar
Güzel Masa’ya iletilen 2066 tekil talebin 1949’u
çözüldü.
117 talep ise görece büyük projeler gerektirdiği için
yapım aşamasında ya da değerlendirme sürecindedir.
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Cumhuriyet’in
Görkemi Bu Odada!
a MÜZEDE BIR CUMHURİYET ODASI

Göreve geldiğimiz 2019’da, Belediye Başkanımız
Semih Şahin’in desteğiyle hazırlanan bir projeyle
müzemizde özel bir oda oluşturduk.
Cumhuriyet Odası olarak isimlendirdiğimiz bu bölüm,
5 Aralık 2019’da Bilecik Mülakatı’nın 99’uncu yılı
kutlamaları sırasında açıldı.
Cumhuriyet Odası, dönemin modasını yansıtan
duvar kağıdı ve perdelerle dekore edildi. Odada
antika mobilyalar, 110 yıllık bir gramafon, 90 yıllık bir
piyano, yaklaşık 100 yıllık bir duvar saati ve Mustafa
Kemal Atatürk’ün Bilecik’e geldiği çeşitli zamanlarda
çekilmiş fotoğraflar sergileniyor.
Ziyaretçilerin ilgi odağı olan bu oda, şehrimizin önde
gelen isimlerinin yaptığı bağışlar ile oluşturuldu.

Asırlık Piyano
Müzemizde

Tarihimizi Yaşatıyoruz
a YAŞAYAN ŞEHİR MÜZESİ

a SANAT KÖŞESİ

Yaşayan Şehir Müzesi, belediyemizin yönetiminde
olan ve uzman koordinatörlerimiz ile gezilebilen bir
kent müzesidir.

Ülkemizin çalışabilir ve en eski piyanolarından biri
2020 yazında müzemize geldi. Katkıları için İrfan
Sayın ve Şehnaz Sayın’a teşekkür ederiz.

Kentimizin ve bölgemizin tarihsel hafızasını barındıran
müzemiz, göreve geldiğimizden beri 37.871 misafir
ağırladı.

156 yaşındaki bu piyano, hemşehrimiz Erdi İbili’nin,
Şehnaz Sayın’a, piyanosunu müzemize bağışlaması
önerisiyle başlayan süreç sonrasında Bilecik
Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ne yerleştirildi ve
oluşturulan köşede yerini aldı.

110 Gramofonun
Bugüne Taşıdığı Sesler
a GÜZELLIKLER BU ODADA

Vafiadis ailesinin küçük ve gezgin çocuğu Aleko’nun,
İngiltere seyahati esnasında satın aldığı gramofon
Bilecik’te.

Osman Gazi’nin
Rüya Sahnesi
Müzemizde
Hayat Buldu!

1955 yılında Aleko’nun çocuğu ve yakın arkadaşı
olan Grigoris’ten, hediye olarak aldığı ve uzun yıllar
Beyoğlu’nda bulunan antika dükkanında muhafaza
ettiği gramofonu müzemize bağışlayan Tom Usta’ya
teşekkürlerimizi sunarız.

Yaşayan Şehir Müzesi’nde yer alan Osman Bey’in
rüya sahnesinin sergilendiği alanı yeniledik.
Tarihçiler, Osman Gazi’nin istirahat edeceği odada
bir Mushaf-ı Şerif asılı olduğu için sabaha kadar
ayakta beklediğini ve o gece uyku ile uyanıklık
arasında bir rüya gördüğünü yazarlar. Kuruluş ve
Kurtuluş’un kenti Bilecik’in ve Türk tarihinin önemli
isimlerinden Osman Bey’in rüya sahnesi aşağıdaki
gibi nakledilmiştir.
Osman Gazi, rüyasında Şeyh Edebali’nin
koynundan bir ayın doğup kendi koynuna girdiğini
ve göbeğinden büyük bir ağacın yükselerek, bütün
alemi kapladığını, gölgesinde ise nice dağların
bulunup nehirlerin aktığını ve birçok insanın
kaynaştığını görür.
20

www.bilecik.bel.tr

Osman Bey, rüyasını Şeyh Edebali’ye anlatır.
Şeyh Edebali ise rüyayı ‘’Müjdeler olsun ey
Osman! Hak Teala sana ve senin evladına
saltanat ihsan etti. Bütün dünya, evladının
himayesinde olacak, kızım Mal Hatun’da sana eş
olacak’’ diye yorumlar.
Rüya sahnesini aktaran kaynaklara göre,
Osmanlı devletinin ilk padişahı böyle ortaya
çıkmıştır.

Batı Anadolu’daki En Eski
İnsan Yerleşimi Bilecik’te!
a BİLECİK BAHÇELİEVLER ARKEOLOJİK KAZISINI DESTEKLIYORUZ!

Bilecik Belediyesi olarak sponsor olduğumuz
Bahçelievler kazılarında ortaya çıkan arkeolojik
buluntular, Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yerinin
şehrimizde olduğunu, Bilecik’te insan yerleşiminin ve
tarımsal üretimin M.Ö. 7.000’de başladığını gösterdi.

Bahçelievler arkeolojik kazıları, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Erkan Fidan’ın danışmanlığı ile Bilecik Müze Müdürü
Harun Küçükaydın başkanlığında yapılıyor. Buluntular
üzerinde yapılan radyokarbon testleri, Bahçelievler
yerleşkesinin 9.000 yıl önce var olduğunu kanıtlıyor.

Bahçelievler’deki yerleşimin M.Ö. 7.000’e
tarihlenmesi; buraya yerleşen insanların,
M.Ö. 6.400-5.800 yıllarına dayanan Fikirtepe
Kültürü’nün öncülleri ya da ataları olduğunu,
yani neolitik çağ insanının önce İstanbul, sonra
Avrupa’ya Bilecik’ten geçerek yayıldığını gösterdi.

Kuruluşun, Kurtuluşun ve
Batı Anadolu’daki
ilk insanların şehri!

8.500 yıl
öncesinden
bir Bilecikli

Fikirtepe Kültürü

Her şey 2013’de hemşehrimiz Fevzi Pehlivan’ın
bulduğu pişmiş toprak parçalarını Bilecik
Müzesi’ne bildirmesiyle başladı. Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
Kurucu Başkanı Prof.Dr. Turan Efe tarafından
Bahçelievler’de bir neolitik yerleşkenin varlığı
bu sayede tespit edildi.
Bahçelievler yerleşkesinde 2019’da
başlayan kazıların devam edebilmesi için
Bilecik Belediyesi olarak sponsor olduk. Bu
sponsorlukla hızlanan kazılar, bölgede M.Ö.
7.000-6.000 arasında, yâni 1.000 yıl süren
kesintisiz bir yerleşimin olduğunu gösterdi.

Neolitik dönemde, İstanbul Boğazı’nı geçip Trakya
üzerinden tüm Avrupa’ya yayılan insanların ataları
ve onların temsil ettiği kültürel ve fiziki uygarlık;
Fikirtepe Kültürü olarak anılıyor.
BAHÇELIEVLER KAZISI LOGOSU
Şehrimizi bölgenin en eski yerleşimi olarak
tescilleyen Bahçelievler Kazısı’nın logosu,
arkeologlar tarafından Fikirtepe Kültürü’ne ait olup,
sadece bu bölgede rastlanan bir süslemeden yola
çıkarak tasarlandı.
a
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Osmanlı Tarihi ve
Şehrimizi Temsil Eden
İznik Çinileri, Tarihi
Belediye Binamızda!
Başkan Semih Şahin göreve geldiğinde, tarihi Belediye binamızda
yer alan alçı panoları kaldırmış ve yerine olması gerektiği gibi
sanat eserlerinin koyulacağı sözünü vermişti. Söz verildiği gibi
Kuruluş ve Kurtuluş’un şehri Bilecik’e yakışan eserler 2020’de
yerine kondu.
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şehrimizdeki izlerinin
yansıtıldığı, İznik Çinilerinin üzerine yerleştirilen minyatürlerimiz
belediye binamız içinde yerini aldı.
Tarihi belediye başkanlık binamızın hak ettiği gibi geleneksel
el sanatlarımızla üretilmiş İznik Çinisi panolar, kıymetli minyatür
ustası Hasan Çolpan tarafından tasarlandı.
Üretimi İznik Vakfı tarafından yapılan, üretimindeki dikkat ve
özenden dolayı her kesimin beğenisini kazanan bu çini panoları,
binamızı ziyaret ederek görebilirsiniz.

Atamıza Saygıyla
a 100. YIL DUVARI

Ülkemizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün anısına hazırladığımız 100. Yıl Duvarı’nı
şehrimize kazandırdık.

Bağımsızlık Ateşi
Bilecik’e Harlandı
a 5 ARALIK MÜLAKATININ 100’ÜNCÜ YILI

Bilecik Mülâkatı, TBMM’nin hükmetme kararlılığını
Dünya’nın önüne serdiğimiz ve Sevr boyunduruğuna
girmeyi reddettiğimiz tarihsel sürecin ilk resmi
adımıdır.
Bu görüşmeden bir ay sonra İnönü Muharebesi
yani Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Bu sebeple
Bilecik Mülâkatı bir dönüm noktasıdır. Çünkü,
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gelişen
Anadolu direnişi, işgalcilerin Osmanlı Devleti’ne
dayattığı Sevr Anlaşması’nı reddetmenin resmi
adımını burada atmıştır.
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Atamızın aramızdan ayrılışının 81’inci yılında halkımıza
armağan ettiğimiz 100. Yıl Duvarı’nda, Mustafa Kemal
Atatürk’e ait sözler ve fotoğraflar yer alıyor.
Belediyemiz mimarlarınca tasarlanan 100. Yıl
Duvarı’nın üretiminde Bilecik mermeri, peyzajında ise
belediyemizin serasında yetiştirilen bitkiler kullanıldı.

Bu mülâkat, Atatürk’ün şehrimizi ziyaretinden çok
daha fazlasıdır. Bilecik Mülâkat’ı, Mustafa Kemal’in
sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir strateji
dehası olduğunun açık kanıtlarından biridir. İşgal
güçlerinin güdümündeki Osmanlı hükümetinin
karşısında TBMM’nin, yani 3 yıl sonra kurulacak
Cumhuriyet’in başkenti Ankara’nın ilk diplomatik
zaferi Bilecik’te kazanılmıştır.
Mülâkatın 100. Yılı dolayısıyla Tren Garı’nda
yapacağımız kutlamaları Covid-19 salgını dolayısıyla
gerçekleştiremedik. Ama bu önemli gün dolayısıyla
memleketimize bir film, bir kitap, bir özel gün zarfı ve
pulu kazandırdık.

a NİZAMİYE GİRİŞİ ATATÜRK DUVARI

Nizamiye girişine inşa ettiğimiz duvar, ilimize
gelen asker ailelerinin hatıra fotoğrafları için
canlı bir nokta. Bir tarafı Ulu Önder Atatürk’ün
görselleriyle bezenirken, diğer tarafında da şanlı
Türk askerlerinin fotoğrafları sergileniyor.

“Kuruluşun Şehri” Bilecik’in, “Kurtuluşun Şehri”
haline gelişini anlatan ve Şeyh Edebali Üniversitesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin
tarafından yazılan Anadolu Yükselirken kitabı; üzerine
çok az akademik çalışma yapılmış Bilecik Mülâkatı
hakkında en kapsamlı çalışmadır.
Bilecikli bir yönetmen olan Semih Dindar tarafından
yapılan Cumhuriyet Hattında Bilecik Mülakatı
belgeselinin de Sevr tutsaklığına karşı Misak-ı
Milli’nin ve TBMM’nin yükselişini daha iyi anlamamızı
sağlayacağına inanıyoruz.
5 Aralık 1920-Bilecik Mülâkatı’nın 100. Yılı’na özel
posta pulu ve özel gün zarfları ise 100’üncü yıla özel
tasarlanan logoyu taşımaktadır.

Açtığımız Yeni Müdürlükler İle
Hizmet Kalitemiz Artıyor!
Bilecik Belediyesi kurumsal organizasyonuna 6 müdürlük ekleyerek,
hizmet kalitesini olması gereken seviyeye yükselttik.
a YENİ KURULAN MÜDÜRLÜKLER

Birimler arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak
ve hızlandırmak, iş ve işlemlerde zaman, emek
ve kaynak tasarrufu sağlamak için kurulan yeni
müdürlüklerin yönetmelikleri belediye meclisimizde
tartışılarak onaylandı.

ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi; doğal ve fiziksel
çevrenin korunması,
iyileştirilmesi, geliştirilmesi
ve çalışma konularına
ilişkin her türlü denetimi
gerçekleştirmektir. Şikayetleri
değerlendirmek, kirliliğe
sebep olan kişi, kurum veya
kuruluşları tespit edip, gerekli
işlemleri yapmaktır.
Çevre konusunda vatandaşı
bilinçlendirmek bu kapsamda
eğitimler hazırlamak, halkı
teşvik edici çalışmalar yapmak,
çevre sorunları ile ilgili sosyal
etkinlikler, yarışma ve
kampanyalar düzenlemektir.

Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte Bilecik Belediyesi
bünyesindeki müdürlüklere; Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü , Teftiş Kurulu Müdürlüğü ile Sosyal

EMLAK VE
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi; Bilecik Belediyesi özel
mülkiyetindeki ve tahsisli
taşınmaz mallar ile ilgili her
türlü işlemi yerine getirmektir.
Belediyeye ait ve belediyenin
taşınmazlarının kira, satış ve
haklar gibi işlemlerini yürütür.
İmar planlarının hazırlanması
için gerekli hâlihazır haritaları
yapar veya yaptırır.
İşlem görmekte olan parsellere
ilişkin talep halinde imar
yönetmeliği gereği revizyon
yapar, inşa edilmesi planlanan
yol ve teknik alt yapı tesislerinin
arazi çalışmaları ile arazide
parsel tespiti yapar. Belediye
hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi için kent bilgi
sistemini oluşturur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü eklendi. Alanında
uzman, yeterli yönetici ve çalışanların olduğu
birimlerde halkımıza; başta fiziki hizmetler olmak
üzere, sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok başlıkta
daha kaliteli hizmetler sunmayı hedefliyoruz.

DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi; Belediye
Başkanlığımızın daha
etkin hizmet sunabilmesi
amacıyla, personelin çalışma
ortamını iyileştirmek, hizmet
üretimi için gerekli altyapı ve
organizasyonu sağlamak ve
belediye hizmet binalarını tüm
fonksiyonları ile işler halde
tutmaktır.

SOSYAL DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi; Bilecik’te yaşayan
mağdur, yaşlı, düşkün, dar
gelirli, kimsesiz, korunmaya,
yardıma ve bakıma muhtaç
olan tüm kesimler için (çocuk,
genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli,
sosyo-ekonomik anlamda
dezavantajlı) sosyal hizmet ve
yardımlarda bulunmaktır.
Bu amaçla ilgili kamu kurum
ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları,
sosyal yardım alanında faaliyet
gösteren dernekler vakıflar ve
üniversiteler ile işbirliği yaparak
projeler geliştirerek hayata
geçirmektir.

İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin insan gücü
planlaması ve personel
politikası konusunda çalışmalar
yaparak hizmet üretim gücünü
ve hizmet kalitesini artırmak,
birimler arası koordinasyonu
sağlamak, personel eğitim
hizmetlerini yönetmek, yıllık
izin planlamasını yapmak, rapor
disiplin ve maaş gibi özlük
işlemlerini takip etmektir.

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ
01.03.2021 tarihinde kurulan
Teftiş Kurulu Müdürlüğü;
belediyenin yönetimi ve
denetimi altındaki birimlerin
faaliyetleri denetleyerek,
bu faaliyetlerin inceleme ve
soruşturma işlerini yürütür.
www.bilecik.bel.tr
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Çocuklarımız için yaptığımız çalışmalardan biri de
Müze Akademi etkinlikleri. Yaşayan Şehir Müzesi’nde,
2020 Ekim ve Kasım aylarında düzenlediğimiz ve
pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen
atölyeler ile çocuklarımızın yeteneklerini
keşfetmelerine ve yeni hobiler edinmelerine vesile
olduk.

6 Farklı branşta, toplam 26 seans halinde
gerçekleştirilen Taş Boyama, Seramik, Tişört Boyama,
Hat Sanatı, Çocuk Yogası ve Enstrüman atölyelerine
toplam 572 çocuk katıldı.

Çocuklar eğlence, spor ve
öğrenme ile içi içe

Pelitözü Göleti’nde çocuklarımız için bir mini
Survivor düzenledik. Büyük ilgi gören ve 6-10 yaş
arası çocuklarımızın katıldığı etkinlikte, minikler
çeşitli kulvarlarda yarışarak hünerlerini sergiledi.

a SURVİVOR ÇOCUKLAR

Kendilerine sertifika ve küçük hediyeler armağan
ettik. Gülen yüzleri mutluluğumuz oldu.

İlgili birimlerimizden personellerimizin kamp
kuralları, çadır kurma, çevre koruma, suyun
önemi ve atıkların dönüşümü konularında da bilgi
aktardığı etkinlikte çocuklarımızın eğlenirken
öğrendiğini düşünüyoruz.
Avcılık, Atıcılık ve İhtisas Kulübü’nden meraklıların
balık tutma tekniklerini de öğrettiği çocuklarımıza
etkinlik sonunda olta takımı hediye ettik.

Sporla yaşayan
çocuklar için...
a YAZ SPOR OKULLARI

Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak
bizim için önemli. Organize ettiğimiz sportif
faaliyetlerle çocuklarımız bir yandan daha çok
sosyalleşme fırsatı bulurken, diğer yandan
zamanlarını en verimli şekilde değerlendiriyor.
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2019’da çocuklarımızın verimli ve keyifli bir yaz
geçirmeleri için organize ettiğimiz Yaz Spor Okulları
ile 4 farklı kategoride kurs düzenledik. Kurslarımıza
4-15 yaş arasındaki 408 çocuğumuz katıldı.
Eğitimlere katılan çocuklarımıza sertifika verdik.
Çocuklarımızın sporla yaşadığı bir hayat kurabilmeleri
için önümüzdeki dönemlerde de çalışmaya devam
edeceğiz.

Matematik Öğreneceğiz!

Çocuklar Klasik Müzikle Tanıştı

Bilgi Evi’nde bulunan Matematik
Sınıfı’nda, özel kurslardan eğitim
alma şansı olmayan, okuldan kalan
zamanlarında kendini geliştirmek
ve matematik öğrenmek isteyen
çocuklarımızla buluşacağız.
Alanında uzman öğretmenlerin
rehberliğiyle yürütülecek
olan Matematik Sınıfı’nda ilk
okuldan liseye tüm seviyelerden
çocuklarımıza yer olacak.

Şeyh Edebali Kültür
ve Kongre Merkezi
çocuklarımıza yönelik bir
klasik müzik konserine
ev sahipliği yaptı.
Çocuklarımız ve aileleri
için şehrimizde verilen
ilk klasik müzik konseri
olan Çok Sesli Gösteri,
Musa Göçmen Orkestrası
tarafından verildi.

Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi

Başkanımız Semih Şahin’in çabalarıyla şehrimize
kazandırdığımız Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi
2020 yılı Şubat ayında eğitim-öğretim hayatına
başladı.
45 kişi olan kontenjanı pandemi şartları sebebiyle
26 kişiye düşürülen Çocuk Sosyal Tesisimiz,
çocuklarımızı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet
sevgisi ile yetiştirmek için çalışıyor.
Geniş bir toprak alanına sahip olan tesiste,
çocuklarımızla toprağa bitkiler ektik. Montesori
yöntemini temel alarak yönetilen tesisimizde
çocuklarımıza geniş kapsamlı bir eğitim sunmak,
coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmak,

Her Mahalleye Ulaşacağız!

3-4-5 yaş çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici
gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan bir
program uygulanmaktadır.
Çocuklara doğa ile ilişkili deneyimler oluşturma
fırsatları yarattığımız toprak alanlarımızda; ıspanak,
marul, maydanoz, soğan gibi bakımını çocuklarımızın
üstlendiği faaliyetler gerçekleştirildi.
Olgunlaştıktan
sonra bahçeden
topladığımız hasat
ise mutfağımızda
değerlendirildi.

a HÜRRİYET MAHALLESİ ÇOCUK SOSYAL TESİSİ

Bahçe duvarımızı bir anı duvarına çevirdik ve
çocuklarımızın el izleriyle donattık. Ellerini renk renk
boyayarak yaptıkları izler, duvarda güzel birer anı
olarak yerini aldı.
Küçük dostlarımız kedi ve köpeklere el baskılarıyla
renklendirdiğimiz kulübeler hazırladık. 3-6 yaş arası
çocuklarımız yaşlarına uygun sınıflarda, uzman
eğitmenlerimiz tarafından geleceğe hazırlandığı
Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi, eğitim hayatına
başladığı günden bu yana, 23 çocuğa ev sahipliği
yaptı. Tesisimizde alanlarında uzman 3 öğretmen, 3
yardımcı, 1 psikolog ve 1 sosyolog bulunuyor ve
İngilizce,
akıl oyunları,
kodlama,
satranç ve
müzik
eğitimleri
veriliyor.

Hürriyet Mahallesi’nde 335 m2 kapalı alanda
açacağımız, biri etkinlik sınıfı olmak üzere dört sınıflı
çocuk sosyal tesisimizin çalışmaları sürüyor.

Ailelerin günlük ve aylık raporlarla bilgilendirileceği
tesiste, akıl oyunları, kodlama, ingilizce, satranç ve
müzik eğitimleri ile çeşitli fiziksel aktivite dersleri
verilecek.

Yönetmeliklere göre planlanan ve içinde yemekhane,
4 kabinli çocuk tuvaleti, duş, idari birim, yetişkinler için
tuvaletler ve salgın tipi izolasyon odası gibi alanların
olacağı tesis 45 öğrenci kapasiteli.

Öğretmenler, çocuk psikoloğu ve bir sosyoloğun
bulunacağı tesis, çocuklarımızın gelişim ve
mesleki yönelimlerine yön verecek çalışmalar da
gerçekleştirilecektir.

Ergonomi ve güvenlik göz önüne alınarak ahşap
oyun elemanları ve çevre düzenlemeleri de yeniden
tasarlanan tesisimizde 3-6 yaş grubu çocuklar tam
gün olarak eğitim alabilecek.

850 m2’lik açık alanıyla çoçuklarımızın doğal
ortamda oynayabilmelerini de sağlayacağımız
Hürriyet Mahallesi Çocuk Sosyal Tesisi’ni,
önümüzdeki yeni öğretim yılında açacağız.
www.bilecik.bel.tr
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Sanatla büyüyüp sanatla gelişeceğiz
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi, şehrin kültür ve
sanat hayatını geliştirmek için kuruldu. Başkanımız
Semih Şahin’in yakın ilgisi ve takibi doğrultusunda
kurulan ve birçok sanat dalında uzman eğitmenlerin
çalıştığı Sanat Akademisi’nde, 10’u aşkın disiplinde
eğitim veriliyor.
Resim, heykel, seramik, plastik sanatlar, müzik, halk
dansları, modern danslar ve tiyatro başlıklarında
aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Geleceğe
Hazırlıyoruz
aPOMEM KURSLARI

POMEM , Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis
Akademileri Fiziki Yeterlilik Sınavı’na girecek olan
vatandaşlarımız için ücretsiz eğitimler veriyoruz.
Kurslarımıza katılan hemşehrilerimizin, ideallerini
gerçekleştirmek için daima yanlarında olacağız.
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7’den 70’e her yaştan insanın katılabildiği eğitimlerde;
bağlama, gitar, keman, klarnet, yan flüt, piyano, ritim
perküsyon, bateri gibi enstrumanların eğitimleri
veriliyor. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği
eğitimleri bilinmeyen güzel seslerin keşfedilmesine
vesile oluyor. Eğitimler sonunda kursiyerlere
sertifikalarının verildiği ve her dönem büyük bir ilgi ile
kayıt yenileyen Sanat Akademisi, salgınla mücadele
sürecinde verdiğimiz aradan sonra tekrar sanatsever
ve müzikseverleri ağırlamaya devam edecek.

aPERSONEL EĞİTİMLERİ

Belediyele çalışanlarının; hemşehrilerimize
daha iyi hizmet sağlamaları ve kurum içi iletişimi
güçlendirmek amacıyla birçok başlıkta eğitimler
düzenliyoruz.
Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Eğitimi, Resmi
Yazışma Kuralları ve Arşiv Eğitimi, Kurum İçi İletişim
ve Takım Çalışması, Gönüllülerle Çalışmak ve Proje
Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Belediye Kanunu
ile İlgili Mevzuat Eğitimi gibi başlıklarda eğitimler
düzenledik.

Kurum içi eğitimlere, hem hizmet kalitemizin
korunması ve artırılması, hem de personelimizin
profesyonel gelişimi açısından özel önem veriyoruz.

Can dostlarımızın yanındayız!
Göreve geldiğimizden bu yana Veteriner İşleri
Müdürlüğü 3.010 sokak hayvanını kısırlaştırdı. 4.850
karma aşı ve 907 kuduz aşısı yaptı..
Şehrimizin çeşitli yerlerine beslenme noktası ve
kulübeler yerleştirdik. Düzenli aralıklarla koyulan
mama ve sularla sokaktaki canlara sahip çıktık.

Ayrıca çocuklarına hayvan dostluğu aşılamak isteyen
aileler, kreşler, ilk ve ortaokul öğrencileri, hayvan
sahiplenmek isteyen 5.360 vatandaşımız Sokak
Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizi
ziyaret etti. Son iki yılda 750 kedi ve 350 köpek yeni
sahiplerine kavuştu.
Pandemi sürecinde yürüttüğümüz hijyen çalışmaları
da Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Sadece son 4 ayda 5 ton yoğun dezenfektan
kullanılarak 1.740 ayrı noktada ilaçlama ve
dezenfeksiyon yapıldı.

Sokak Hayvanları
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne Tam Not!
Eskişehir-Bilecik Veteriner Odası Başkanı
Mehmet Kızılinler, Bilecik Belediyesi Sokak
Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni
ziyaret ederek gördüklerinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Fiziki ortamı, verilen hizmet ve barınan canların
durumlarından övgüyle söz eden Kızılinler,
sağlanan ekipman ve teknik destek ile ilgili
belediye başkanımıza teşekkürlerini iletti.

Göreve geldiğimiz s günden bugüne sokak hayvanları
için 23 ton mama desteği sağladık. Salgın döneminde
de sokak hayvanlarımızı unutmayıp, dağıtılması için
vatandaşlarımıza 3 ton mama desteği verdik.

Sokaktaki canlara
tedavi ve destek sağlıyoruz!

Yaban hayvanlarının da
yanındayız!
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü,
kendisine bildirilen ya da getirilen yaralı yabani
hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyor.
Göreve geldiğimizden beri,10 tilki, 3 ayı, 5 çakal, 30
şahin, 3 baykuş, 1 geyik, 1 agaç yediuyuru, 1 sakallı
akbaba, 1 kara akbaba ve 20 leylek tedavi edildi.

Göreve geldiğimiz günden bugüne canların
doğa koşullarından korunması için 100 kedi evi ve
120 köpek evini sokaklara yerleştirdik.

Merkezimizin daha iyi hizmet vermesi amacıyla
röntgen makinası, hemogram cihazı, kan testi
cihazı, masa başı monitörü ve gaz anestezisi
aletlerinin teminini de gerçekleştirdik.

Haşere ile mücadele!
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bir görevi de
haşere ile mücadeledir. Yaz aylarında artan
haşere ve sineklere karşı ekiplerimiz belirli
aralıklarla tüm mahallelerde düzenli ilaçlama
yapıyor. Larva, uçkun, hamam böceği vb. haşere
hayvan mücadelelerinde birimimiz, göreve
geldiğimiz günden bu güne 8 ton ilaçlama yaptı.
www.bilecik.bel.tr
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Hizmet Etmekten Gurur Duyduğum
Değerli Hemşehrilerim;
“Bilecik’e baharı getireceğiz, ilk hedefimiz ve
ilk icraatımız halkımızın yüzüne gülümsemeyi geri
getirmektir.” diyerek yola çıktığımızdan bugüne iki
yılı geride bıraktık.
Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yaptığımız tüm
çalışmaları; şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımız
gereği kamuoyu ile paylaştık, paylaşmaya devam
ediyoruz.
Elinizde tuttuğunuz bu bültende toplum olarak
gülümseyince neleri başarabileciğimizi anlattık.
Burada yazdığımız her hizmeti sizler için sizlerle
birlikte gerçekleştirdik.
Bir kent olmanın en önemli kriterleri altyapı, kentsel
mimari, parklar ve dinlenme alanları ile şehir
estetiğidir.
Biz, bu konuların neredeyse tümünde önemli
eksikleri bulunan şehrimiz için ilk etapta altyapıyı ele
alarak önemli adımlar attık. Yıllardır çözülemeyen
yağmur suyu tahliyesi sorununu hızla çözdük. Her
yağışta sellerin oluştuğu, mağduriyetlerin yaşandığı
Bilecik’te artık, cadde ve dükkanları sular basmıyor,
vatandaşlarımız mağdur olmuyor.
Bu iki yıl zarfında çocuklarımıza her zaman öncelik
verdik. İlk kreşimiz Türkan Saylan Çocuk Sosyal
Tesisi’ni hizmete sunduk, ikincisini yapıyoruz.
Atatürk Parkı’nı tamamlayıp hizmete açtık. Sırada
Uğur Mumcu Parkı’nı yenilenmesi ve yapacağımız ya
da iyileştireceğimiz diğer parklarımız var.
Şehrin merkezinde trafiği rahatlatmak için
atacağımız adımlara, yayalaştırma ve otapark
problemlerine yönelik çalışmaya başladık.

Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması,
daha çok temsil edilmesi için çalıştık. Meclis Kadın
Komisyonunu kurduk, Kadın Kooperatifi, Üretici
Kadınlar Pazarı gibi uygulamalara destek vererek
üretici kadınları destekledik. Şehrimizde kadınların
daha üretken, özgür ve eşit olmaları için çalışıyoruz.
Covid 19 salgını ile büyük mücadele verdik; her eve,
her hemşehrimize ulaşıp maske ve dezenfektan
dağıttık. Esnafımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı;
su ve kira indirimi, kira erteleme gibi imkânların yanı
sıra gıda ve kömür yardımlarıyla da destekledik
Kimseyi yalnız bırakmadık.
Hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız can dostlarımız
sokak hayvanlarını salgın döneminde de koruduk, aç
ve susuz bırakmadık.
İki yıllık hizmet süresi zarfında büyüyen ve gelişen
şehrimizde yeni cadde ve sokaklar oluşturduk.
Aşılamaz denilen engelleri kaldırdık. Bununla
birlikte ilimizdeki dezavantajlı insanlarımız için
hayatı kolaylaştıracak engelleri kaldıracak projeler
gerçekleştirdik, tesisler temin ettik. Bu alanda
yapacağımız ve fark yaratacak projelerimizin
adımlarını da en kısa sürede atacağız.
Büyük bir coşkuyla kutladığımız milli bayramlarımıza,
uzun yıllardan sonra tekrar canlandırdığımız
kültür ve eğlence hayatımıza, sokak konserlerine,
Ramazan eğlencilerine sadece ‘pandemi arası’
verdik. Bu sıkıntıdan kurtulduğumuzda daha güneşli
sabahlarda bayramlarımızı aynı coşkuyla kutlamaya
hep birlikte devam edeceğiz.
5 yıllık çalışma dönemimizin daha 2. yılında
vaatlerimizin yarısını tamamladık. Ama
hayallimizdeki Bilecik için daha yolun başındayız.
Yaptıklarımız, şehrimizin hak ettiği seviyeye
ulaşması için planladıklarımızın sadece bir kısmı.
Geriye kalanları da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.
Hazırladığımız bu bülten ile esas amacımız;
yaptıklarımızı bilginize sunmak, şeffaf belediyeciliği
göstermek ve sizden gelecek talep ile görüşleri
almaktır.
Şehrimiz ve siz değerli hemşehrilerimiz için
Bilecik’te Güzel Belediyecilik yapmaya devam
edeceğiz.
Herşey çok daha güzel olacak!
Semih Şahin
Bilecik Belediye Başkanı
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