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6 Şubat tarihinde Kahraman-
maraş Pazarcık ilçesi merkezli 

meydana gelen ve çok sayıda ilin etkilendiği depremlerin son-
rasında Çanakkale Belediyesi hem bölgeye destek sağlama 
hem de afet bölgesinden kente gelen yurttaşlara yönelik ça-
lışmalarını sürdürüyor. 

İlk gün itibariyle AFAD koordinesinde yardım faaliyetlerine 
başlayan Çanakkale Belediyesi, Osmaniye ve Hatay’da görev 
yapmak üzere bir arama kurtarma aracı ve 11 uzman perso-
nel görevlendirildi. Bununla birlikte 4 kamyon, bir kepçe, iki tır, 

dört cenaze aracı da 
bölgeye gönderildi. 
Kentlilerin de büyük 
katkılarıyla gıda, gi-
yim, hijyen malze-
meleri başta olmak 
üzere, termal batta-
niye, uyku tulumu, 
kefen, ceset torbası, 
jeneratör, kedi-kö-

pek maması gibi çok çeşitli ihtiyaç 
malzemelerinin yanı sıra Çanakkale 
Belediyesinin metal atölyesinde üre-
tilen sobalar ve yakacak odun yardım-
ları da bölgeye sevk edildi. Yardımlar, 
toplam 14 tır, 2 kamyon, 10 kamyonet, 
2 minibüs ile bölgedeki ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırıldı.

İlk günlerde bölgeye gönderilecek 
yardım malzemelerinin toplanması 

için koordinasyon merkezi haline gelen Çanakkale Belediyesi 
Altın Yıllar Yaşam Merkezi, sonrasında afet bölgesinden kente 
gelen yurttaşlara yönelik butik-markete dönüştürüldü. Giyim, 

gıda, hijyen ürünleri başta olmak üzere çok çeşitli ihtiyaç ürün-
lerinin yer aldığı butik-markette, çocuklar için de oyuncak ve 
kırtasiye ürünlerinin yer aldığı bölüm bulunuyor. Bu alanda ay-
rıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) gönüllü 
öğrenciler tarafından çocuklara psikososyal destek de veriliyor.

Kentin TEK içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar 
Barajının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan su-
yumuzu korumak adına Belediye Encümenince kenti yakından 
ilgilendiren önemli kararlar alındı.

Bu kapsamda;
•Konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının 
yasaklanması,
•Yüksek su tüketimi olan Sanayi tesislerinde suyun tasarruflu 
kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kı-
sıtlamaya gidilmesi,
•Halı ve Kilim yıkamalarının yasaklanması,
•Şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklan-
ması,
•Oto kuaför-yıkama işletmelerinde su tüketiminin max. 20 m3/
Ay olarak uygulanmasına, Oto kuaför-yıkama, halı yıkama ha-
mam, WC vb. gibi su tüketimi yüksek olan işyerlerinde ön öde-
meli elektronik sayaç takılmasına, yeraltı suyu kullanımı varsa 
mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine böylece ye-
raltı su kullanımının tespitinin yapılmasına,
•Bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile 
ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılması,
•Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde 
sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin 
yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma 
indirilmesi

Alınan bu kararların su kaynağımızın (Atikhisar Barajı) rezervinin 
yeterliliğine göre Belediye Encümenince yeniden değerlendiril-
mek üzere 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olmasına; kont-
rol ve denetimin Belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından 
yapılmasına, encümence alınacak su tasarrufuna yönelik bu ka-
rarlara uymayanlar hakkında “5326 Sayılı Kabahatler Kanunun-
ca” cezai işlem yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Çok sayıda ili etkileyen depremler sonrasında Çanakkale Bele-
diyesi çalışanları da afet bölgesindeki çalışmalara katkı veriyor. 
Çanakkale Belediyesi çalışanlarından Emrah Uygun, Mehmet 
Deniz, Melih Kaytaz, Ali Kahraman Dara, Şafak Ercümen, Semih 
Kaynak ve Emrah Kocabaş, Kahramanmaraş Elbistan’daki çalış-
malara katkı sunmak üzere bölgeye gitti. Ekibi, Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan uğurladı.

Öte yandan, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü talimatıyla, Hatay Altınözü İlçesinde 
hasar tespiti yapmak üzere görevlendirilen Çanakkale Belediye-
si Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
ve Fen İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan İnşaat Mühendisleri 
Kadri Faik Tetik, Engin Özer, Burak Özdener, Seyit Kaçar, Şafak 
Kukul ve Mimar Bekir Can İzmir’den oluşan teknik ekip de böl-
gedeki hasar tespit çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi
Çalışanları Afet Bölgesinde
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önemli telefonlar

Valilik  217 19 99

ÇOMÜ  212 00 18

Alo Trafik 154

Jandarma İmdat 156

Alo Zabıta 153

Sıhhi İmdat 112

Elektrik Arıza 186

Sağlık Danışma 184

Devlet Hastanesi 217 10 98

Havaalanı 213 10 21

Belediye  444 17 17

Yangın İhbar 110

Polis İmdat 155

Sahil Güvenlik 158

Su Arıza  185

Telefon Arıza 121

ÇOMÜ Hastane    263 59 50

Gaz Arıza 187

Orman Yangın İhbar         177

Geştaş 444 0 752

WhatsApp Hattı 0533 703 0 703
Çanakkale Belediyesi

Öte yandan hem Altın Yıllar Yaşam Merkezinde hem de Çanak-
kale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Serbest Kartlar 
Biriminde, afet bölgesinden gelen yurttaşların kent içi toplu 
taşımadan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için ‘Misafir Kart’ 
basımı gerçekleşiyor.

Afet bölgesinden gelen yurttaşların konaklamaları adına da 
kent merkezinde Çanakkale Belediyesine ait 6 tane 2+1 ve 5 
tane 1+1 daire bölgeden gelen vatandaşların kullanımına tah-
sis edildi. Çanakkale Belediyesi tarafından çalışmaları kısa bir 
süre önce tamamlanan konukevi de 37 oda ve 80 yatak ka-
pasitesi ile afet bölgesinden gelen misafirlere hizmet verme-
ye başladı. Burada konaklama dışında, psikososyal destek, üç 
öğün yemek hizmeti dışında gelen misafirlerin kendi yemek-
lerini yapabilecekleri ortam da sağlanıyor. Öte yandan, 600 TL 
tutarında 500 adet market alışveriş kartı da depremzede yurt-
taşlara teslim edildi. Ayrıca, Çanakkale Belediyesi ve Kepez 
Belediyesi işbirliğinde Hatay Samandağ’da günlük 50 bin kase 
sıcak çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapılmaya devam ediliyor.

Çanakkale Belediyesinin duyurusu doğrultusunda Cuma Pa-
zarı ile Cumartesi günü kurulan Üretici Pazarından yapılan yar-
dım alışverişleri, afet bölgesinden kentimize gelen yurttaşlara 
iletiliyor.

Afet Sonrası Meclis Olağanüstü Toplandı
Öte yandan, Çanakkale’de de olası deprem zararlarının azal-
tılması amacıyla gerekli karar ve uygulamaların hızlı bir şe-
kilde hazırlanması adına Çanakkale Belediye Meclisi olağa-
nüstü toplandı. Toplantıda, Belediye Meclisinin “Çanakkale 
Belediyesi Sorumluluk Sahasındaki Yerleşim Alanlarında Olası 
Deprem Zararlarının Azaltılması Amacıyla Alınması Gerekli 
Önlemler”e İlişkin Kararı oy birliği ile onaylandı.

İlgili meclis kararının detayları için Belediyemiz web sitesini 
(www.canakkale.bel.tr) ziyaret edebilirsiniz.



Sokaklar bizim
Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçmek için 444 17 17’yi arayabilirsiniz.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği

Aşılama, kısırlaştırma ve tedavi sonrası yaşadığım yere bırakılmak
yasal hakkım. Çünkü sokaklar benim yaşam alanım.evimiz

Üniversitelilere ÜCRETSİZ MÜZE KART
Son Başvuru Tarihi 15 Mart 2023 Çarşamba Çanakkale Belediyesi Yazar ve Sanatçı Evi

İsmetpaşa Mh. Hasan Mevsuf Sk. No: 39  / 0 286 214 34 84

Çanakkale Belediyesi’nden

Başvurular; Çanakkale Belediyesi Yazar ve Sanatçı Evi’ne şahsen gerçekleştirilecektir. Başvuru sırasında “Üniversite 
Onaylı (imzalı) Öğrenci Belgesi” ile sağ altta bulunan QR kod içeriğindeki Kültür İşleri Müdürlüğüne ait KVKK Metni’nin 
her sayfası başvuru sahibi tarafından imzalı olacak şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Pazar ve Pazartesi günleri 
hariç her gün 09.00-12.00 / 13.00-18.00 saatleri arasında başvuru gerçekleştirilebilir. Kontenjan sınırlıdır.


