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Çok Kıymetli Pınarhisarlı Hemşehrilerim;

Pınarhisarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına, talip oldu-
ğumuz Belediye Başkanlığı Görevini, Rabbim’in izni, sizlerin 
güven ve desteği ile ‘31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde başa-
rıyla devraldık.
 
Hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışı ile çıktığımız bu yolda, 
başta ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs (co-
vid-19) salgınının, deprem ve sel gibi felaketlerin olumsuz et-
kilerini en aza indirgeyerek, hayalini kurduğumuz projelerimizi, 
göreve geldiğimiz 600 günlük bu kısa süre içerisinde tek tek 
hayata geçirmeye başladık ve geçirmeye de devam ediyoruz. 
 
“Halka hizmet Hakk’a hizmettir” inancıyla çıktığımız bu yolda, 
misyonumuzu siz değerli hemşehrilerimizin huzuru ve mutlu-
luğu, vizyonumuzu ise birlikte yaşadığımız ve ortak değerimiz 
olan Pınarhisarımızın değişimi, dönüşümü ve gelişimi olarak 
belirledik.
 
Belirlediğimiz bu hedef ve inanç doğrultusunda Pınarhisarımı-
zın daha gelişmiş, daha modern ve daha yaşanabilir olması 
gayretiyle ilçemize modern bir şehir havası katacak olan TOKİ, 
temiz ve konforlu bir yaşam için doğal gaz, ilçemizin trafik so-
rununu ortadan kaldıracak çevre yolu, sürdürülebilir tarım ve 
sürdürülebilir bir çevre için Çiftçi Park, geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın mutluluğu için çocuk parkları, evinde oca-
ğı kaynamayan hemşehrilerimiz için aş evi, istihdam yaratmak 
ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla seracılık, sağlıklı ya- 

şam için gerçekleştirdiğimiz içme ve su kuyusu sondaj çalış-
malarımız, ilçemiz bayanlarına yönelik kültür gezileri, çocuk ti-
yatroları ve yıllarca dere mahallemizin atıl durumda kalmasına 
neden olan ve kanayan yarası haline gelen sit alanı probleminin 
ortadan kalkması, yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı gibi 
birçok projeyle ilçemiz; başta ilimiz ve bölgemizde emin adım-
larla yürüyen, ses getiren bir şehir olma yolunda ilerlemektedir. 
 
Hakk yolunda yürüdüğümüz inancıyla imanımızdan gelen güç 
ve kuvvet ile sizlerden almış olduğumuz destek, yolumuza 
çıkan her türlü zorluğu aşmamıza muktedirdir. Bu nedenle; 
Pınarhisar için ‘gündüz oturmayıp gece uyumadan’ var gü-
cümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bilmenizi isterim. 
 
Halka açıklığı ve hesap verilebilirliği kendimize görev edin-
miş olan bizlerin, yapmış olduğumuz projeleri ve etkinlikle-
ri daha yakından takip etmeniz, bunları okuyup incelerken, 
bugünlere gelmemizde emeği olan büyüklerimiz, sizler ve 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün ümidi olarak gördüğü 
gençlerimiz için emek sarf ettiğimizi bilmeniz ve hissetmeniz 
amacıyla ‘Pınarhisar Bülteni’ni oluşturmuş bulunmaktayız. 
 
Güçlü yarınlarımız için Pınarhisarımızın yükselişini siz değerli 
hemşehrilerimle birlikte inşa ediyor olmanın mutluluğu ve gu-
ruru ile... 

Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

İhsan Talay
İhsan Talay

İnşaat Mühendisi
Pınarhisar Belediye Başkanı

BAŞKANIN MESAJI
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PINARHİSAR BELEDİYESİ 5 PARK PROJESİNİ TAMAMLADI

2019 Mart seçimleriyle birlikte 
  Pınarhisar Belediye Başkanı olarak

göreve gelen İhsan Talay, projele-
 rinden bahsederken Pınarhisar’da
 park sayısını 2 katına çıkarmayı ve
toplamda 12 park yapmayı hedefle-
diğini söyledi. Başkan Talay şimdi-
 den Sevgi Parkı, Sami Seçkin Parkı,
 Beylik Park, 19 Evler Park ve Teras
Park’la birlikte toplamda 5 park pro-
jesini ilçe halkıyla buluşturdu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Sevgi Park’ı yerinde inceledi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Başkan Talay, çocukların kahkahalarına eşlik ediyor.

Yapılan parklar peyzaj çalışmaları ile de halkın dik-
katini çekiyor.

 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çocuklarla
bir arada.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI ILE ÖN PLANA ÇIKTI

Yapılan parkların her kesime hitap etmesini arzulayan Talay, 
park alanlarını çok sayıda çardak, basketbol, voleybol, futbol 
sahaları, yürüyüş yolu, spor aletleri ile de destekledi. Renkli 
peyzaj çalışmaları ile de dikkat çeken parklar, çocuklu ya da 

çocuksuz ailelerin rahatlıkla kaliteli vakit geçirecekleri alanlar 
haline dönüştü. 

Başkan Talay, ilçe halkının ve çocukların güvenliğini de göze-
terek her bir parka güvenlik sistemi kurdurdu. Vatandaşlar bu 
sayede parkları 7/24 Pınarhisar Belediyesi resmi web sitesin-
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Pınarhisar Belediyesi, Beylik Park açılışında vatandaşa yemek ikramında bulundu.

Teras Park manzarasıyla Pınarhisar’ın ilgi odağı ha-
line geldi. Parkın tadını çıkaranlar yalnızca çocuklar değil.

den, parkların her köşesini canlı olarak izleyebiliyor.

“DAHA MODERN BİR PINARHISAR İÇİN”

Yaptığı çalışmalar ile daha konforlu ve daha modern bir Pınar-
hisar’ı hedeflediğini dile getiren Talay, projenin amacını “Ço-
cuklarımız ve ailelerimiz için standartları yüksek bir yaşam 
alanı oluşturarak, çocuklarımızın nezih ve güvenli bir ortamda 
vakit geçirmelerini sağlayacak modern alanlar inşa etmek” 

şeklinde vurguladı.

HERKESİN İLGİ ODAĞI OLDU

Şimdiye kadar projesi tamamlanıp ilçe halkıyla buluşturulan 
parklar özellikle güzel havalarda vatandaşların uğrak noktası 
oldu. Aileler mesire alanlarını değerlendirirken, çocuklardan 
neşeli sesler yükselmeye başladı. 

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Başkan Talay, voleybol oynayan çocukların eğlencesine dahil oluyor.

19 Evler Parkı’nda çocuklar scooter’ları ve bisiklet-
leri ile güvenle gezebiliyor. Başkan Talay, parkları sahiplerine emanet etti.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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CUMHURBAŞKANI PINARHİSAR’IN GELİŞİMİNİ
YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Talay, 
“Cumhurbaşkanımız ile ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik soh-
betimiz oldu” dedi. Talay, Pınarhisar’ın ekonomik, sosyolojik 
ve kültürel gelişimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tam 

destek aldığının müjdesini vererek “Aldığımız desteklerin Pı-
narhisar’ı daha güzel, gelişmiş ve güçlü yapacağından hiç 
kuşkumuz yok” dedi.

 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan
 Talay Tekirdağ Süleymanpaşa’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
 ğan ile bir araya geldi. Başkan Talay,
 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 Mustafa Varank ve Sağlık Bakanı
 Fahrettin Koca’dan Pınarhisar’la
 ilgili bilgileri alan Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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TALAY’DAN KASTAMONU VALİSİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

UNUTMAYACAĞIZ...

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesi ile Kastamonu Valisi olan 
Avni Çakır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çakır’ın aynı zamanda eniştesi olduğunu da belirten Başkan Talay, Çakır’a 
“Aziz milletimize hizmet etmek için çıktığı bu kutlu yolda, sayın valimize yeni görevlerinde muvaffakiyetler dilerim” diyerek ziya-
reti değerlendirdi.

Uzun yıllar belediyemizde Yazı İşleri Müdür Vekili olarak  görev yapmış Bilgi Canova’nın Covid-19 sebebiyle aramızdan ayrılışı-
nın üzüntüsünü yaşıyoruz. 36 yıl süreyle Pınarhisar’a hizmet eden Bilgi Canova, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendisine 
Allahtan rahmet, geride kalanlarına sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, nur içinde yat Bilgi Abla...

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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SOYLU’DAN PINARHİSAR’A SELAM VAR

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’yu makamında ziyaret etti. Kırklareli Valisi Osman 
Bilgin, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Parti 
İl Başkanı Alper Çiler’in de bulunduğu ziyarette Hükümet Ko-
nağı’ndan afet konularına kadar pek çok konu gündeme geldi.

Bakan Soylu ile istişarelerde bulunan Başkan Talay, yapılan 

görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanı-
mız Sayın Süleyman Soylu tarafından kabul gördük. Pınarhi-
sar’da uzun zamandır büyük ihtiyaç olan Hükümet Binası için 
projelendirme talimatı verildi, en kısa sürede inşasına başla-
nacaktır” dedi. Talay, Pınarhisar’da gerçekleşen sel felaketle-
ri dolayısıyla AFAD bünyesinden de büyük bir yardım aldığını 
açıklamalarına ekledi. Soylu’dan Pınarhisar’a selam getiren 
Talay, Pınarhisar’a hayırlı olsun demeyi de ihmal etmedi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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BAŞKAN TALAY, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI
MURAT KURUM’LA PINARHİSAR’I GÖRÜŞTÜ

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum ile ilçenin en önemli eksiklerinden olan 
altyapı, üstyapı, millet bahçesi, yeni modern bir itfaiye binası 
ve araç ihtiyaçları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. 

Oldukça verimli geçen görüşmede, Pınarhisar’ın pek çok eksi-

ği olduğunu, göreve geldiği günden bu yana sürdürdükleri ve 
planlanan çalışmaları gündeme getiren Başkan Talay görüş-
me sonrasında, Bakan Kurum’la fikir alışverişinde bulunduk-
larını ve Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın Pınarhisar’a büyük bir 
teveccüh gösterip çalışmalarına tam destek vereceğini ifade 
etti.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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PINARHİSAR BEKLEDİĞİ ÇEVRE YOLUNA KAVUŞUYOR

 Geçtiğimiz günlerde temel atma
töreni yapılan Pınarhisar Belediye-
 si’nin en önemli projelerinden olan
 ‘Çevre Yolu Projesi’nde sona gelindi.
 Temel atma töreninin Ulaştırma ve
 Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
 Kırklareli Milletvekili Selahattin
 Minsolmaz, Kırklareli Valisi Osman
 Bilgin, Pınarhisar Belediye Başkanı
 İhsan Talay ve vatandaşın da yoğun
 katılımlarıyla gerçekleştiği projede
asfaltlama çalışması tamamlandı.

Çevre Yolu Projesi’nde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

PINARHİSAR’IN
VİZYON PROJESİNDE
SONA YAKLAŞILDI

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Pınarhisar Belediyesi’nin ilçe trafiğinin rahatlaması ve bölgeye 
ticari hareketliliğin kazandırılmasını hedeflediği Pınarhisar‘ın 
vizyon projesi olan ‘Çevre Yolu Projesi’ hayata geçti. Pınarhi-
sar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın girişimiyle ortaya çıkan 
projede, vatandaştan gelen talepler doğrultusunda çalışmala-
ra yön verildi.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ DİKKATE ALINDI

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ‘Çevre Yolu Projesi’ni 
yerinde inceleyerek, çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda 
projeye yön verilmesini uygun görerek, “Çiftçilerimizin taleple-
ri doğrultusunda yerinde incelemeler yaparak, kavşaklar arası 

Çevre Yolu Projesi Temel Atma Töreni 3 Ağustos tarihinde gerçekleşti.

 Tören Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Valisi Osman Bilgin,
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve vatandaşın da yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.
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yan yolları inşa etmek suretiyle ovaya geçişleri kolaylaştıraca-
ğız.” açıklamasında bulundu. Sözlerine devam eden Talay, “Bu 
yıl içinde asfaltını atmayı hedeflediğimiz ‘Çevre Yolu Proje’miz 
için tüm gayretimiz ile çalışmaya devam ediyoruz. ‘Yol Mede-
niyettir’ düsturu ile çıktığımız bu yolda, belirlediğimiz hedefler 

doğrultusunda, yükselen bir Pınarhisar için mücadelemize de-
vam edeceğiz!” ifadelerinde bulundu. Talay, çiftçilerin talepleri 
doğrultusunda yeni plan oluşturulduğunu da belirterek “Yeni 
planla birlikte çiftçilerimiz arazilerine rahatlıkla erişim sağla-
mış olacak. Kıymetli Bölge Müdürümüz Turgay Çolak ve eme-

Başkan Talay, Ulaştırma ve Alptyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte.

Başkan Talay, çalışmaları birebir takip ediyor.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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ği geçen herkese çalışmalarından dolayı ilçem adına teşekkür 
ederim.” sözlerini kaydetti.

“HER ŞEY PINARHİSAR İÇİN”

Projenin Pınarhisar için önemine dikkat çeken Talay, “Çevre-
yolu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Erenler ayrımı 
istikametinden Ahmetbey Yolu Kavşağı’na kadar asfaltlama 

çalışmaları bitmek üzere” dedi. Talay ifadelerine “İlçemizin viz-
yon projelerinden biri olan çevreyolu inşaatımız bittiğinde tra-
fik yükünden kurtulan bir Pınarhisar’a kavuşacağız. Ticari ha-
reketliliği de beraberinde getirecek olan bu proje ile hem milli 
hem bölgesel ekonomiye çok ciddi katkı sağlanmış olacak.” 
Şeklinde devam etti. Talay konuşmasını “Yol Medeniyettir, Yol 
Ticarettir. Her şey Pınarhisar için” diyerek sonlandırdı.

Çevre Yolu Projesi

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANINDAN ZİYARET

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın davetine istinaden Pınarhisar Beledi-
yesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Talay, Bakan Varank ile ilçedeki sanayi ve teknoloji yatırımlarını konuşup, geliştirmek için bir 
araya geldi. Görüşmede AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanı Hicret Şamil 
Karasu da hazır bulundu.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın da katıldığı 28’nci 
İstişare ve Değerlendirme toplantısından müjdeli haberler 
geldi. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 28’nci İstişare 
ve Değerlendirme toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli ile görüştü. Pınarhisar’ın durumu ve geleceği 
hakkında kısa bir konuşma gerçekleştiren ikili, daha sonrasın-
da toplantıya devam etti. Çiftçiler hakkında yapılan projelere 
destek söze alan Başkan Talay yaptığı açıklamada; “Sayın Ba-
kanımızla bir araya gelip ilçemiz hakkında keyifli bir sohbet 
geçirdik. Kendisinden çiftçilerimize yapacağımız projeler için 
destek sözü aldım. Her şey Pınarhisar’ın gelişmesi için” ifade-
lerini kullandı.

SPOR TESİSLERİ 
HAKKINDA İSTİŞARE

BAŞKAN TALAY
 BAKAN PAKDEMİRLİ İLE

Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Pı-
narhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kızılcahamam kampın-
da bir araya geldi. Pınarhisar Spor Kulubü hakkında uzun bir 
sohbet gerçekleştiren ikili, spor tesislerini güçlendirme husu-
sunda uzun süre istişare ettiler. Başkan Talay, konu hakkında 
yaptığı açıklamada; “Sayın Bakanımızla bir araya geldik, önce-
likle samimi sohbetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 
Spor ve Gençlik Bakanımız ile yaptığımız istişarede Pınarhisar 
Spor Kulübünü konuştuk. Tesislerimizi güçlendirmek istediği-
mizi belirttiğimde bana oldukça olumlu tepkiler verdi.” ifade-
lerini kullandı.
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CAMİLER HER PERŞEMBE TEMİZLENİYOR

Belediye ekiplerimiz her Cuma Namazı öncesi Pınarhisarlıla-
rın daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmeleri için temizlik 
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ibadetleri de etkiliyor, 
virüsten çekinen insanlar camilere gitmiyor. Bu sorunu biraz 
olsun çözebilmek adına İhsan Talay, her perşembe sabahı, 
belediye ekiplerine camileri dezenfekte etmeleri için talimat 
verdi. 

Pınarhisar Merkezde bulunan altı adet camiyi her perşembe 
günü dezenfekte eden belediye ekipleri, camileri cuma namazı-
na hazır hale getirmek için canla başla çalışıyor. Bu yararlı proje 
adına açıklamada bulunan Talay, şu sözleri söyledi; “Covid-19 
döneminde Pınarhisar’ın daha yaşanılabilir bir yer olması için 
çalışmalarımıza canla başla devam ediyoruz. İbadetinden geri 
kalmak istemeyen vatandaşlarımız için her perşembe camileri-
mizi dezenfekte ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Her şey 
daha yaşanılır bir Pınarhisar için”.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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SEVGİ EVİNE ZİYARET

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Sevgi Evi’nde kalan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Talay yaptığı açıklamada; “Sevgi 
evinde kalan birbirinden akıllı, dünyalar tatlısı çocuklarımız ile akşam yemeğindeyiz. Hayallerimizden konuştuğumuz, kocaman 
yürekli kardeşlerimize beni davet ettikleri için teşekkür ederiz.” dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PINARHİSAR’DA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pınarhisar Belediyesine ziyarette bulundu. Başkan Talay, Diyanet İşleri Bakanı Ali Er-
baş’a Pınarhisar’da devam eden ve yeni başlayacak projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak “Belediyemize aldığımız hoca-
mız, ilçemizdeki ve köylerimizdeki ibadethanelerimizle ilgili sayın başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk” diyerek kendilerine 
teşekkürlerini sundu.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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BAŞKAN’DAN MİNİK HEMŞEHRİLERE 
HOŞ GELDİN SÜRPRİZİ 

 Pınarhisar Belediyesi, Pınarhisar’da
 doğan bebekler için anlamlı bir
 proje başlattı. Pınarhisar Belediye
Başkanı Talay, Eylül 2019’da baş-
 lattığı ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’
 ile yeni doğan bebekler için onlara
 özel hazırladığı hediye ve mektubu
ile yeni doğan hemşehrilerini zi-
 yaret etmeye başladı. Talay aynı
 zamanda ziyaretlerinde bebeklerin
 ailelerine de iyi dileklerde bulundu.

 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Belediye Başkan Yardımcısı
Samet Ekim ve eşi Tülay Hanım’ın bebeklerini ziyaret etti.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Başkan Talay, Hamdiye ve Özgür Sağ ailesinin bebekleri Emre’yi ziyaret ederek, hediyelerini takdim etti.

COVID-19 SALGININDA HEDİYE PAKETİ

Başkan Talay, pandemi sürecinde genç ailelerin sağlığını da 
düşünerek ev ziyaretlerine ara verdi fakat bu süreçte de yeni 
hemşehrilerine hediyelerini ulaştırmayı ihmal etmedi. Talay, 
aynı zamanda iyi dileklerini, yazdığı mektuplarla da iletmeye 
devam ediyor. 

“DAHA MODERN BİR PINARHİSAR İÇİN”

“Başlattığımız bu proje ile çiftlerimizi tebrik edip, minik hem-
şerilerimize hediyelerini takdim ediyoruz.” diyerek projesinden 
bahseden Talay, bebeklerin daha iyi bir Pınarhisar’da büyüme-
leri için çalıştığını ifade ederek “Minik hemşehrilerimiz eğitim 
çağlarına geldiğinde onlara daha modern bir Pınarhisar bırak-
mış olacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.
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VATANDAŞA HİJYEN ÇANTASI

Pınarhisar Belediyesi Covid-19 salgını sebebiyle, vatandaş 
için ‘Hijyen Çantası’ oluşturdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgınına önlem alabilmek adına Pınarhisar Beledi-
ye Başkanı İhsan Talay, çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. Vatandaş için hijyen çantası oluşturulmasını isteyen 
Talay, kapı kapı gezerek hijyen çantalarını dağıttı. Başkan Ta-

lay konu hakkında yaptığı açıklamada; ‘’Bugün itibariyle tüm 
ilçemize misafir olduk. İlçemizde yaşanan, afet ve diğer yan-
dan yaşanan Covid-19 sorununa karşı mücadelemiz tam gaz 
devam ediyor. Hazırladığımız hijyen çantasını yaklaşık 4 bin 
haneye dağıttık. Her şey daha sağlıklı bir Pınarhisar için” ifa-
delerini kullandı.

Hijyen çantalarını teslim alan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Pınarhisar Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşa hijyen çantası dağıttı.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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BAŞKAN TALAY’DAN REKTÖR ŞENGÖRÜR’E ZİYARET

TALAY, HEMŞEHRİLERİNİ KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLADI

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Üniversitesi rektörü Bülent Şengörür’ü makamında ziyaret etti. Kırklareli Üniver-
sitesinin önceki dönem yönetiminden satın almış olduğu eski otel binasının Pınarhisar Belediyesi’ne tekrar kazandırılması husu-
sunda görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin ardından Başkan Talay, Rektör Şengörür’e misafirperverliğinden dolayı 
teşekkürlerini sundu ve hediyelerini takdim etti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kutsal topraklara yolculuk edecek vatandaşlarla bir araya gelerek, hediyelerini takdim 
etti. Başkan Talay, “Rabbim dualarını kabul ibadetlerini makbul eylesin. Kazasız belasız gidip gelmeleri dileğiyle. Hayırlı yolculuk-
lar diliyorum” diyerek hemşehrilerini kutsal topraklara yolcu etti.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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ÇİFTÇİ PARKI, ÇİFTÇİLERİN HİZMETİNDE

 Pınarhisar Belediyesi tarafından
 çiftçilerin tarımda faydalanacağı
 tüm donanıma sahip olan ‘Çiftçi
 Parkı Projesi’ hayata geçti. Mustafa
 Kemal Atatürk’ün “Milli ekonominin
 temeli tarımdır.” sözünü örnek alan
 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan
Talay 26 Kasım’da çiftçilerin de ka-
tılımıyla ‘Çiftçi Parkı’nı faaliyete açtı.

‘Çiftçi Parkı’ Pınarhisarlı çiftçilerin hizmetinde.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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“Daha güzel bir Pınarhisar” sözünü tutmak için çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden Başkan Talay, ‘Çiftçi Parkı’ ile ilgili 
yaptığı açıklamada; “Tarımın ülkemizde çok büyük değeri var, 
kalkınma yolunun tarımdan geçtiği şu güzel ülkemde, çiftçi-
mizi güçlendirmek ve işleyişini kolaylaştırmak bizim asli gö-
revimizdir.” ifadelerini kullandı. Talay, çiftçilerin isteklerini de 

dikkate alarak istedikleri bütün donanımı çiftçilere sağladı.

ÇİFTÇİLER İÇİN TÜM DONANIMA SAHİP

200 metrekare alana sahip olan ‘Çiftçi Parkı’na 1700 metre 
uzaklıktan temiz su hattı çekilerek, 16 metrekarelik alanda iki 

Çiftçi Parkı, tüm donanımlarıyla çiftçilerini bekliyor. Çiftçi Parkı dualar eşliğinde hizmete sunuldu.
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katlı su deposu ve makina dairesi ile birlikte, su kesintisi sıra-
sında çiftçilerin mağdur olmaması için 15 tonluk su deposu 
yapıldı. ‘Çiftçi Parkı’ üç ayrı alana temizlik ve dolum hattı ve 
zirai atık konteynırı da yapılarak çiftçilere tüm kolaylığı sağla-
yacak donanıma sahip hale getirildi.

DUALARLA AÇILDI

Başkan Talay’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından dualar 
yapıldı ve Pınarhisar Belediyesi ev sahipliğinde bir mangal 
organizasyonu gerçekleşti. Organizasyonda belediye perso-

Çiftçiler, Talay’a teşekkürlerini iletti.

Talay, Çiftçileri dinledi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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neli ve çiftçilerin yanı sıra halktan da pek çok insan yer aldı. 
Düzenlenen organizasyonun ardından çiftçiler başkana hem 

proje hem de yemek organizasyonu için teşekkürlerini sun-
du.

Başkan Talay, Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli tarımdır” sözüyle, tarıma verdiği önemi vurguladı.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020

29



#PınarhisarGelişiyor

KÜÇÜK DOSTLARA BESLENME NOKTALARI 

Başkan Talay, Covid-19 döneminde sokakta hayvanlarını da 
unutmadı. Tüm dünyayı kasıp kavuran salgın insanlara olduğu 
kadar, hayvanlara da büyük zarar verdi. Bu sebeple Pınarhisar 
Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar’ın belli başlı nokta-
larına ‘Hayvan Besleme Noktaları’ oluşturdu. Başkan Talay, 
yaptığı açıklamada; ‘’Covid-19 tüm dünyayı kasıp kavururken, 

küçük dostlarımızın üzerinde olan etkisini en aza indirgemek 
adına besleme noktaları oluşturduk. İlçemizin belli bölgelerin-
de oluşturduğumuz besleme noktaları ile dostlarımızın temel 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her türlü canlısıyla hayat bulduğu-
muz dünyamızda, küçük dostlarımızı unutmayalım.’’ ifadeleri-
ni kullandı.

Belediye ekipleri kentin belirli bölgelerinde düzenli olarak mama ve su desteğinde bulundu.

Pınarhisar Belediyesi pandemide de sokaktaki dostlarını ihmal etmedi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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KARDEŞ BELEDİYE’YE ZİYARET 

GENÇ BAŞKAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kardeş Belediye olarak tanımladığı Bayrampaşa Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Başkan 
Talay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ile gerçekleştirdiği sohbette, ilçelerin geleceği ve belediyeler hakkında fikir alış-
verişinde bulundu. Talay, ziyaret esnasında kardeş belediyeciliğe de değinerek “Rabbim, gönül kardeşliğimizi daim eylesin!” dedi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar gençleriyle bir araya gelerek Pınarhisar’ın geleceği hakkında istişarelerde 
bulundu. Genç ve dinamik ekibiyle dikkat çeken Pınarhisar Belediyesi, gençlerin isteklerine uygun olarak da çalışmalar yapaca-
ğını bildirdi. Yapılan istişarenin ardından birlikte akşam yemeği yiyen ekip, keyifli vakit geçirdi.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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 Pınarhisar Belediyesi, çalışmaları
 bir süredir devam eden ‘Doğal Gaz
 Projesi’nde son aşamaya geldi.
 Pınarhisar’a ilk gaz, 16 Kasım’da
 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan
 Talay’ın ‘doğal gaz’ vanasını açması
ile verildi

Başkan Talay, Pınarhisar’a ilk doğal gaz için vanayı açtı.

PINARHİSAR
DOĞAL GAZA KAVUŞTU

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Pınarhisar’ın ısınma ve hava kirliliği konusuna temelden çö-
züm getirecek olan ‘Doğal Gaz Projesi’ vatandaşın talepleri 
doğrultusunda gerçekleşti. İlk etapta belli bir bölgede faali-
yete geçen ‘Doğal Gaz Projesi’nin ilçe genelinde aktif olması 
için çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 

saha ve teknik ekiplerin doğalgaz çalışmalarının önemini vur-
gulayan Başkan Talay, “Doğal gaz CNG Dolum istasyonu ça-
lışmalarımız şu anda başlamış durumda. Söz verdiğimiz gibi 
Pınarhisar’ımızı ‘doğal gaz’ ile tanıştıracağımız ilk etabımızda 
sona geldik” dedi. 

İlçeye verilen ilk doğal gazın ardından proje ekibi ve Başkan Talay birlikte poz verdi.
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KESİNTİSİZ DOĞAL GAZ HİZMETİ

Talay, inşaatına başlanan CNG Dolum istasyonu ile ilgili “Bu 
istasyon ile kömür ve fuel-oil’in yarattığı sorunlar yaşanma-
makla beraber eleman tahsisi ve kirlilik gibi problemler de 
ortadan kalkacak. Kül ve atık bırakmayacak dolum tesisimiz, 
koku ve ses yapmaz. Bu durumda da mahalle sakinlerimizi 
rahatsız etmeyecektir” açıklamalarında bulundu. Talay sözle-

rine, “5000 metreküp kapasiteli, kullanım ihtiyacına göre 3000 
metreküpe kadar düşebilen bir istasyon olmakla beraber 4 
adet tır sığabilecek genişlikte bir istasyon platformu kurula-
rak kesinti yaşanmadan gaz aktarımı sağlanacak. Tırlar gaz 
tüpleri ile dolu olacak. Tüplerden borular vasıtasıyla direk ana 
hatta oradan da abonelik alan hanelere gaz transferi sağlaya-
cağız. Bu sayede ‘doğal gaz’ çalışmalarımızın ilk etabını bitir-
miş olacağız, hemen ardından diğer mahallelerimizde çalış-

Başkan Talay, projenin tüm aşamalarını yakından takip etti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, proje ile alakalı son gelişmeleri ekipten aldı.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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malarımıza hızla devam edeceğiz” şeklinde sonlandırdı.

İLK ÇAY İÇİLDİ

Pınarhisar’da doğalgazın ulaştığı ilk evin sahibi olan Sedat 
Sarıyer’in davetine icabet eden Belediye Başkanı İhsan Talay, 
evde doğal gaz ile demlenmiş ilk çayı içerek ve hayırlı olsun di-

leklerinde bulundu. Ev sahibi Sarıyer ise misafirlere doğalgaz-
da demlenen ilk çayı ikram ederek şu sözleri söyledi. “Belediye 
Başkanımız İhsan Talay’a “Doğal gazı ilçemizle ve hanemizle 
tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. ‘Doğal gaz’ın rahatlığı 
ve kolaylığı gerçekten de başkaymış, başkanımızın bundan 
sonraki yapacağı çalışmalarını da takdirle ve heyecanla takip 
ediyorum” diyerek teşekkür etti.

Doğal gaz ile ilk çay demlendi.

Başkan Talay, doğal gaz bağlanan ilk eve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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VİTAMİN PAKETLERİ HASTALARA ULAŞTI

Pınarhisar Belediyesi, Covid-19 salgınında da vatandaşı yalnız 
bırakmadı. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın talima-
tıyla Covidli hastaların kendini yalnız hissetmemesi ve moral-
lerinin de yüksek tutulmasını sağlamak adına içerisinde pek 
çok meyve ve sebzenin bulunduğu vitamin paketleri hastalara 

dağıtıldı. Zabıta ekiplerinin Covidli hastaları bulup, evlerine 
vitamin paketlerini götürmesi ile proje gerçekleşti. Bugüne 
kadar pek çok haneye dağıtılan bu paket ile Pınarhisar Bele-
diyesi, salgında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Belediye, vitamin takviyesi için meyve ve sebzelerden oluşan paket ile hasta vatandaşların hizmetinde.

Pınarhisar Belediyesi Covidli hastaları yalnız bırakmadı.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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KARACABEY’DEN ZİYARET

TALAY’DAN GENÇLERE KARİYER TAVSİYESİ

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ı makamında ziyaret etti. İkili Pınarhisar ilçesine 
kazandırılmak istenen eserler hakkında konuşup, fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Talay, “Baş-
kanımızla, ilçemizde hali hazırda devam eden projeler ve kazandırmak istediğimiz eserler hakkında istişarede bulunduk” dedi. 

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Kariyer Şenliği’ programına ko-
nuk oldu. kariyer hedeflerinin konuşulduğu programda Başkan Talay, gençlerin Türkiye’nin aydınlık yarınlarına ışık tutacaklarını 
belirtti. Talay, “Bizler de bazı tecrübelerimizi kardeşlerimize sohbet çerçevesinde aktardık” dedi. Üniversiteyi kazanacak genç-
lere de çağrı da bulunan Talay, “Üniversiteyi kazanmak önemli ancak, insanlığımızı kaybetmemek çok daha önemlidir. Kariyer 
hedefleriniz, hayal dünyanız kadar geniş olsun” diyerek sözlerini noktaladı.
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 Pınarhisar Belediyesi, insanın temel
ihtiyaçlarından olan barınma ihtiya-
cına yönelik çalışmalarının müjde-
 sini verdi. Pınarhisar’da ev sahibi
 olmayan kimse kalmasın diyerek
çıktıkları bu yolda, toplu konut ça-

 lışmalarının başladığını bildirdi. 10
Aralık’ta ihalesi gerçekleşen proje-
nin 2021 yılında inşaatına başlan-
ması planlanıyor.

Hayata geçecek Toki Projesi’nde çocuklar için oyun alanları da inşa edilecek.

PINARHİSAR
TOKİ EVLERİ BAŞLIYOR
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada ilçede orta ve dar gelirli vatandaşların konut sa-
hibi olabilmesi için imkan sağlayan TOKİ Projesi ile toplamda 
204 adet konut sahiplerini bekliyor olacak. 140 daire 2+1, 64 
daire 3+1 olarak planlanan projede ödemelerin 10 yıl, 15 yıl 
ya da 20 yıl taksitli olarak vatandaşın talep ve ihtiyacına yö-
nelik seçenekler de mevcut. Pınarhisar Belediyesi bu proje ile 

vatandaşın ev sahibi olma ihtiyacına kökten çözüm getirmeyi 
hedefliyor.

Mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak üretilen projede 
2 etaptan oluşuyor. Konutların dışında 24 dükkan, 24 derslikli 
okul, 1 cami ve çevre düzenlemesi ile birlikte vatandaşın kulla-
nımına ve sosyal yaşamına uygun hale getirilecek. 

Daireler 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak.

Proje dahilinde 204 daire ve 24 dükkan bulunuyor.
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TOKİ Projesi

Çevre düzenlemesi ile birlikte vatandaşın sosyal yaşamına uygun olacak.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Vatandaşlar için 10 yıl, 15 yıl ve 20 yıl vade kolaylığı tanınacak.

Pınarhisar’ın TOKİ Projesi için 10 Aralık’ta ihale gerçekleşti.
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PINARHİSAR’DA TEMİZLİK GÜNÜ

Covid-19’un ilçemize açtığı yaraları en aza indirgemek adına 
tüm Pınarhisar’da temizlik çalışmaları yapıldı. Pınarhisar Bele-
diye Başkanı İhsan Talay’ın talimatıyla bütün Pınarhisar temiz-
lik için seferber oldu. Köyler, camiler, medreseler, iş yerleri dahil 
her yerde temizlik çalışmaları başladı. Gece gündüz demeden 
Pınarhisar’ı temizlemek adına çalışan belediye personeli, işleri-

ni başarıyla tamamlayıp tüm Pınarhisar’ı dezenfekte etti. Konu 
hakkında yaptığı açıklamada Başkan Talay; ‘’Pınarhisar’ın her 
karışı temizleniyor, ilaçlı sularla yıkanıp dezenfekte ediliyor. 
Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına, gece gündüz de-
meden sahada ter döken tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunarım.’’ ifadelerini kullandı.

Köyler, camiler, medreseler ve iş yerleri de dahil olmak üzere pek çok alanda temizlik yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında temizlik çalışmaları yaptı.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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DÜĞÜN SALONLARINDA İNDİRİM MÜJDESİ

“KADINLAR EMEKLERİYLE İNSANLIĞIN RUHUNU YEŞERTİR”

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay seçimde verdiği vaatleri birer birer gerçekleştiriyor. Pınarhisar Belediyesi, yeni evlenen çift-
ler için düğün salonu fiyatlarında indirim yaptı. Yeni evlenen çiftlere belediye tarafından fayda sağlamak ve omuzlarındaki yükleri 
azaltmak adına 1.075 ₺ indirim yapılacağını belirten Talay, düğün salonu fiyatlarının 1.500 ₺’den 425 ₺’ye indirildiğini müjdeledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla Pınarhisarlı kadınları ziyaret edip, onlara gül 
takdim etti. Başkan Talay yaptığı açıklamada; “Fedakarlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten ilçemi-
zin hanımefendileriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim ettik” dedi. Talay, açıklamasında bütün kadınların 
kadınlar gününü kutladığını da belirtti.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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SERACILIK PROJESİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK

 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan
 Talay, Trakya Kalkınma Ajansı
 Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile
 bir araya gelerek müjdeli haberi
 verdi. Başkan Talay, Pınarhisar’da
 üretimi destekleyecek ve istihdam
 sağlayacak ‘Pınarhisar Seracılık ve
 Kuluçka Merkezi Projesi’ için hibe
 sözleşmesi imzalarının atıldığını
duyurdu.

Pınarhisar Seracılık ve Kuluçka Merkezi için imzalar atıldı.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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İSTİHDAM SAĞLAYACAK

28 dönüm arazi üzerinde 500 metrekarelik 25 adet sera tesisi 
kurulacak olan ‘Pınarhisar Seracılık ve Kuluçka Merkezi Proje-
si’ ile ilgili açıklama yapan Başkan Talay, her bir sera için 25 
haneden toplamda 25 kişiyi istihdam edeceğinin haberini ver-
di. Belediye Başkanı İhsan Talay, “Proje sayesinde Pınarhisar 
Belediyesi tarafından iyi tarım sertifikalı, genişletilebilir örtü 
altı sulu tarım için çalışmalara başladık” dedi. Başkan Talay 
sözlerine “Böylelikle Pınarhisar Belediyesi olarak hem üretime 
hem de istihdama katkı sağlamış olacağız. Pınarhisar’ımıza 

ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

NİHAT ÖZDEMİR’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Yardımcısı Bekir Kap-
lan ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin 
ile 5 Kasım’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Ni-
hat Özdemir’i TFF Riva Tesisleri’nde ziyarete gitti. Başkan Ta-
lay ve Başkan Yardımcısı Kaplan, yapılan bu ziyaret esnasında 
Özdemir’e ‘Seracılık ve Kuluçka Merkezi Projesi’ne sağladığı 
arazi desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’e teşekkür ziyareti Özdemir’den Pınarhisar’a ay yıldızlı forma armağanı.
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 ‘EVDE KAL’ANLARA MORAL KONSERİ

Başkan Talay, Covid-19 pandemi salgını nedeniyle Pınarhisar 
Belediyesi’ne bağlı tüm mahallelerde moral konseri organizas-
yonu gerçekleştirildi. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay 
“Bugün, vatandaşlarımıza bu zor günlerde bir nebze olsun mo-
ral ve motive etmek amacıyla ‘Moral Konserleri’ verdik” dedi. 
Sözlerine devam eden Talay, “Müzisyenlerimizin sanatıyla, ev-
lerinden eşlik eden, balkonlarda oynayan, ritimlere alkış tutan 

tüm vatandaşlarımıza selam olsun!” diyerek Pınarhisar halkını 
selamlamayı da ihmal etmedi.

Başkan Talay verilen konserler sonrasında yaptığı açıklamada 
“Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günler-
de, biraz olsun kıymetli vatandaşlarımızı neşelendirdiysek ne 
mutlu bize” dedi.

Düzenlenen konserlere vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Pınarhisar Belediyesi sokağa çıkma yasaklarında vatandaşa moral konseri düzenledi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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PINARHİSAR’DA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE EL ELE

TALAY, ESNAFA MÜJDEYİ BİZZAT VERDİ

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar’da Kaymakamlık görevine başlayan Mehmet Kılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Talay, ziyaret esnasında birliktelik mesajı vererek “Trakya’nın şirin ilçesi Pınarhisarımız için omuz omuza çalışmaya 
devam” dedi. Kaymakam Kılıç’a hayırlı olsun dileklerini sunan Talay, kendisine başarılar dilediğini de ifade etti.

Ankara ziyaretinden olumlu gelişmeler ve yatırımlarla gelen Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, güzel gelişmeleri hemşeh-
rileriyle kutladı. Başkan Talay yaptığı açıklamada; “İlçemizin can damarı esnafımızı ziyaret edip, verimli geçen Ankara ziyareti-
miz hakkında bilgi verdik ve Pınarhisarımıza kazandırdıklarımızı anlattık” ifadelerini kullandı.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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PINARHİSAR’A MİLYONLUK YATIRIM

 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan
 Talay Ankara’dan yeni projelerle
 döndü. Başkan Talay, Ankara’da
Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünya-
min Bozgeyik ile yaptığı görüşme-
 den iyi haberler getirdi. Pınarhisar’a
 spor tesisi yapılacağının haberini
 veren Talay, “Projemizin ilk baharda
 temelinin atılması planlanmıştır”
 dedi.

 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin
Bozgeyik ile bir arada.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile yaptığı gö-
rüşmeden sonra müjdeli haberi Pınarhisarlılara hemen duyu-
ran Başkan Talay, “Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünya-
min Bozgeyik ile yaptığımız görüşmede, yaklaşık 4.5 Milyon 
TL tutacak yatırımları planladık” dedi. Pınarhisar halkının 
spora rahat ulaşabilmeleri için çalışmalarını hızlandıran Talay, 
yapılacak spor tesislerinde kapalı halı saha ve soyunma tesis-
leri, basketbol sahası, tenis kortu, paintball ve macera parku-
ru, bisiklet ve yürüyüş yolu ve ayrıca bunlara ek olarak sosyal 
dinlenme alanlarının da olacağını duyurdu. 

PINARHISAR SPOR KULÜBÜNE DESTEK SÖZÜ

Yüzde 50 hibe desteğinin alınarak, 2.2 Milyon TL’lik bütçenin 
hibe olduğunu açıkladı. Belediye, spor tesisinin temelinin ilk 
baharda atılmasını hedefliyor. Talay bunlara ek olarak, Teşkilat 
Başkanı Bozgeyik’ten Pınarhisar Spor Kulübüne destek sözü 
almayı da unutmadı. Projeyle alakalı tüm bu bilgileri duyuran 
Talay, sözlerini “İlçemize hayırlı olsun” diyerek noktaladı.

Başkan Talay, Pınarhisar’a dev yatırım için hibe desteği alıyor.

İçerisinde pek çok spor tesisi bulunan alanda aynı zamanda sosyal dinlenme alanları da yer alıyor.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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Pınarhisarlılar sevdikleriyle birlikte tesiste keyifli vakit geçirebilecek.

Spor tesisi çalışmaları ilk baharda başlıyor.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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MUSTAFA ŞENTOP PINARHİSAR’A SELAM GÖNDERDİ 

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 
ile İstanbul’da bir araya geldi. Pınarhisar hakkındaki gelişmeleri Şentop’a aktaran Talay, Mustafa Şentop’u Pınarhisar’a davet 
etti. Başkan Talay, aynı zamanda Gazi Meclisi Başkanlığını da yürüten Mustafa Şentop’un Pınarhisar’a selamlarını ilettiğini 
bildirdi.
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HUNDİ HATUN CAMİ ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın daveti üzerine Pı-
narhisar’a ziyarete gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, ilçede yapımı gerçekleşen projeler 
hakkında Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar Beledi-
ye Başkanı İhsan Talay ve Belediye Başkan Yardımcısı Bekir  
Kaplan’ın yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleşen toplantının ardından restorasyonu devam eden 
Hundi Hatun Cami ve Kaleler Mevkii’nde incelemelerde bulu-
nan Demircan, projeler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Yapımı 
gerçekleşen projeler hakkında desteklerine de devam edece-

ğini söyleyen Demircan, Hundi Hatun Cami’nin devam eden 
restorasyonunun hızlandırılması hakkında Pınarhisar Beledi-
yesi’ne destek verdi. 

Yapılan ziyaretin ve incelemelerin ardından açıklamada bulu-
nan Başkan Talay, “Sayın Bakanımıza projelerimiz hakkında 
bilgiler verdik” dedi. Kendisinden desteklerini de rica ettiğini 
vurgulayan Talay, “Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı 
şahsım ve Pınarhisar adına şükranlarımı sunarım” diyerek ifa-
delerine son verdi.

 Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah
Demircan Pınarhisar’da.

 Bakan Demircan Pınarhisar’da restorasyonu devam
eden Hundi Hatun Cami’ni yerinde inceliyor.

 Bakan Demircan, Pınarhisar’da kadınlar ile de bir
arada.

 Başkan Talay, Bakan Demircan’a projeler hakkında
açıklamalarda bulunuyor.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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TALAY’DAN GIDA İŞLETMELERİNE ZİYARET

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, zabıta ekipleriyle beraber gıda hizmeti veren işletmelere ziyarette bulundu. Pandemi 
sürecinde tüketici haklarını da gözeterek ziyaretlerini gerçekleştiren Talay, esnafa destek olmaktan kaçmadığını da ifade ede-
rek bu zorlu süreçte esnafın yanında olduğunu belirtti.

TİCARİ VE SANAYİ PROJELER GÜNDEME GELDİ

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık’ı makamında ziyaret etti. İkili, Pı-
narhisar’ı ilgilendiren ticari ve sanayi projeler hakkında toplantı gerçekleştirildi. Başkan Talay, yapılan ziyaretin ardından Soner 
Ilık’a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.
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ARAÇ SAYIMIZ ARTIYOR

 Pınarhisar Belediyesi, vatandaşın
talebine nitelikli ve dinamik bir şe-
 kilde hizmet verebilmek için farklı
 belediyenin farklı birimlerine aldığı
 6 adet araç ile hizmet kalitesini
 artırdı. Belediye yürütmüş olduğu
 tasarruf politikalarının meyvelerini
 toplamaya başladı ve bu doğrultuda
uzun süredir belediyenin araç eksik-
 liğinden dolayı yaşadığı aksaklıklar
 çözüme kavuştu.

Pınarhisar Belediyesi’nin araç filosu genişledi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, göreve geldiği ilk 
günden beri Pınarhisar Belediyesi’ni kurumsallaştırma yolun-
da büyük adımlar attığını vurgulayarak, “Bu adımlardan biri 
de araç parkurumuzu güçlendirerek hizmet standartlarımızı 
Pınarhisar için yükseltmek olacaktır” dedi. Talay sözlerini “Ka-
liteli hizmetin temel anahtarı olan, vatandaşa hızlı ulaşım hızlı 
çözüm düsturuyla hizmet etmenin gururunu hep birlikte yaşı-
yoruz” diyerek ifadelerini sonlandırdı.

KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI FİLOYA DAHİL EDİLDİ

Yapılan filo çalışması kapsamında 1 kombine kanal açma ara-
cı daha belediye filosuna eklendi. Talay, ilçenin büyük eksikle-

rinden birini de tamamlamış oldu. Başkan Talay konu hakkın-
da yaptığı açıklamada; “Her yeri sularla kaplı ilçemizde, böyle 
bir aracın yokluğu büyük bir eksiklikti, artık bu eksikliğimizi de 
kapadık ve kombine kanal açma aracımızı ilçemize kazandır-
dık” dedi. Talay, aracın özelliklerinden de bahsederek, “Top-
lamda 6 bin litre kapasiteli kazan, personelin elini yıkaması 
için 500 litrelik temiz su kapasiteli tank, yüksek basınçlı su 
pompası, 130 bar basınçla dakikada 153 litre su verebilecek 
kapasite, vakum pompası, 80 metre ve 50 metre olmak üzere 
2 adet kanal hortumu vardır” dedi. Pınarhisar’a verdiği sözleri 
yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade 
eden Talay “Artık vatandaşlarımızı bu hizmete tabi tutabiliriz, 
bu haklı gurur hepimizin” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Araçlar halka hizmet etmek için hazır.

 Başkan Talay, kombine kanal açma aracı yakından
inceledi. Talay, ekibiyle birlikte araçları değerlendirdi.
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ESKİ ÖĞRETMENLER LOKALİ
KÜLTÜR VE EĞİTİM YUVASI OLUYOR

Uzun yıllardır atıl durumda olan öğretmenler lokali, gençliğe 
vizyon ve eğitim sağlayacak ‘Kültür ve Eğitim Yuvası’na dönü-
şüyor. Koloğlu Orta Okulu’nun önünde uzun senelerdir kullanıl-
mayan öğretmenler lokali, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan 
Talay’ın çabası, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığında 
desteğiyle birlikte ‘Kültür ve Eğitim Yuvası’ haline getirilmeye 
başlandı. Yeni yapılan ‘Kültür ve Eğitim Yuvası’nın içinde öğ-

renciler için; akıllı tahta, tablet, üç boyutlu yazıcı, yüksel do-
nanımlı bilgisayarlar; akademik gelişimlerini destekleyecekler 
için ise yapay zekayı geliştirecek robotik kodlama kursu, ardu-
ino kursu bulunuyor. Çeşitli zeka oyunlarıyla zenginleştirilen 
‘Kültür ve Eğitim Yuvası’ yakın zamanda Pınarhisarlı öğrenci-
lerin hizmetine açılacak.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları yakından takip ediyor.

Öğretmenler lokalinin eğitim merkezine dönüşmesi için belediye çalışmalara başladı.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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ESNAF DOSTU BAŞKAN

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Balıklı mevkiinde Sabri Dikkulak tarafından hizmete açılan Hisar Kıraathanesine uğ-
rayarak, Dikkulak’a hayırlı olsun dileğini iletti. Pandemi sürecinde esnafın yaşadığı zorlukları bilerek, esnafın yanında olmaya 
gayret gösteren Başkan Talay, “Rabbim bütün esnafımıza bol ve bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.

NUREDDİN NEBATİ’DEN PINARHİSAR’A DESTEK

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati’yi İstanbul’da yer alan ofisinde 
ziyaret etti. İkili Pınarhisar’ın projeleri ve yatırımları hakkında sohbet eden ikili, bazı projeler hakkında fikir birliğine vardı. Neba-
ti’nin Pınarhisar’a olan ilgisi ve desteğinin kendisini memnun ettiğini belirten Talay, “Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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TAM DONANIMLI AŞ EVİ FAALİYETTE

Pınarhisar’da uzun yıllardır kulla-
 nıma kapalı olan 200 metrekarelik
 balık hali, Pınarhisar Belediyesi’nin
katkılarıyla onarılarak ‘aş evi’ ha-
 line getirildi. Pınarhisar’da ihtiyaç
 sahiplerinin ücretsiz sıcak yemeğe
ulaşabileceği ‘aş evi’, eksiksiz dona-
nımıyla faaliyete geçti.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Pınarhisar Festival Alanı içerisinde yer alan ve uzun yıllardır 
atıl durumda bulunan balık hali, Pınarhisar Belediyesi’nin gi-
rişimleriyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek veren bir ‘aş evi’ 
oldu. 

Halde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerek-
li bütün donanımın da sağlanarak sağlıklı ve lezzetli yemekle-
rin pişeceği mutfak haline geldi. 

Profesyonel mutfak bir olan ‘aş evi’nde klima, havalandırma, 
yemek pişirme bölmesi, sebze, et ve bakliyat için ayrı ayrı so-
ğuk hava depoları, personel giyinme odası, peyzaj tasarımlı 
giriş bölümü, bulaşık yıkama bölümü ve kesme standı kurulan 
kuruldu. Yapılan çalışmaların ardından aş evinde artık menü-
ler alanında uzman aşçılar tarafından günlük olarak pişirilme-
ye başlandı.

MENÜYÜ GIDA MÜHENDİSLERİ BELİRLİYOR

Gıda mühendisleri tarafından aylık olarak belirlenen menüde 
bir insanın günlük olarak tüketmesi gereken sağlıklı kalori 
miktarının hesaplanması ile menüler oluşturuluyor. Menülere 
uygun olarak uzman aşçılar tarafından hazırlanan yemekler 
sonrasında ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.

ANINDA BİLGİLENDİRME

Uzman aşçılar tarafından gerekli tüm sağlık ve hijyen koşulla-
rına uyularak yapılan yemekler hazırlandıktan sonra yetkililer 
tarafından dağıtım aşamasına geçiliyor. Yemek dağıtımından 
15 dakika önce elektronik sistemle bilgilendirilen ihtiyaç sa-
hiplerinin sıcak yemeğe ulaşması sağlanıyor. Aş evi projesi 
sayesinde günlük 100 kişiye kadar sıcak yemek sağlanıyor. 
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GEZMEYEN KADIN KALMASIN

Pınarhisar Belediyesi başlattığı ‘Kültür Turları’ kapsamında 
Pınarhisarlı kadınların her ay farklı bir kültür turu yapmasını 
ve sosyal hayatlarında zenginlik sağlamasını hedefledi. Yapı-
lan bu proje kapsamında pek çok kadın Ankara, Konya, Bursa, 
Çanakkale gibi pek çok şehre seyahat ederek, kaliteli vakit ge-
çirdi.

TÜM KADINLAR İÇİN ÜCRETSİZ

‘Kültür Turları’ projesi ile Pınarhisar Belediyesi sosyal sorum-
luluk açısından farkındalık oluşturarak sosyal belediyecilik an-
layışının hâkim kılınmasını hedefledi. Ücretsiz olarak isteyen 
her kadının katılabildiği bu turlara kadınların kolayca ulaşa-
bilmesi için Pınarhisar Belediyesi mahalle muhtarları ile koor-
dineli çalışılıyor. İlçedeki tüm kadınlara hitap etmeyi amaçla-

yan bu proje ile tüm kadınların bu imkanlardan faydalanması 
sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pınarhisar Belediye 
Başkanı İhsan Talay, “Vatandaşın memnuniyeti belediyecilik 
anlayışımızın yapı taşıdır” dedi.

KATILIM YOĞUN OLDU

İlk olarak anlamlı bir günde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 
Ankara’ya gerçekleştirilen turla birlikte Pınarhisarlı kadınlar, 
burada yer alan tarihi yapıları ve Anıtkabir’i ziyaret etti. Sonra-
sında ikinci tur olarak planlanan Konya turu ise katılım yoğun-
luğu ile belediyeyi şaşırttı. Konya turuna 170 kadının katılımıy-
la gerçekleşti. Proje kapsamında Bursa, Çanakkale gibi pek 
çok şehir ziyaret edildi.

Pınarhisar Belediyesi kadınlar için ücretsiz olarak kültür turları düzenledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay; “Vatandaşın memnuniyeti belediyecilik anlayışımızın yapı taşıdır.”

PINARHİSAR BÜLTENİ

60



#PınarhisarGelişiyor

TRAKYA’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN BELEDİYE

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i makamında ziyaret etti. Başkan 
Talay, azmi, çalışkanlığı ve Trakya bölgesinde büyük ses getiren çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüksel’in 
çalışmalarını yerinde inceledi. Süleymanpaşa Belediyesine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilediğini belirten Talay, 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in vizyonu ve enerjisi ile Trakya bölgesinin çehresini değiştirdiğine vurgu yaptı.

BEDRİYE TEYZEYE ANLAMLI ZİYARET

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay Kaynarca’da ikamet eden şehit annesi Bedriye Teyzeyi ziyarete gitti. Ziyaretinden sonra 
değerlendirmede Başkan Talay, “Bedriye teyzemizin çayını özledik, ziyaretine geldik. Hoş sohbetinden ve nasihatlerinden istifa-
de ettiğimiz kıymetli teyzemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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SİT ALANI PROJESİNDE BÜYÜK GELİŞME

Yıllardır Pınarhisar’ın önemli sorun-
 larından biri olan ‘Sit Alanı Projesi’
için çalışmalar hız kazandı. Pınarhi-
 sar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın
 göreve geldiği günden beri üzerinde
titizlikte durduğu bu proje için Kül-
 tür ve Turizm Bakanlığı’nda, Kültür
 Bakanlığı Genel Müdürü Yardımcısı
 Birol İnceciköz ve Daire Başkanı
Gökhan Bozkurtlar ile toplantı ger-
 çekleştirdi. Başkan Talay bu toplantı
ile birlikte ‘Sit Alanı Ruhsatı’ için ol-
dukça olumlu ilerleme kaydetti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kültür Bakanlığı Genel Müdürü Yardım-
cısı Birol İnceciköz ve Daire Başkanı Gökhan Bozkurtlar bir araya geldi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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NELER YAPILDI?

Pandemi öncesinde çalışmalarına başlanan ancak pandemi 
dolayısıyla bir süre ara verilen ‘Sit Alanı Projesi’nde daha önce 
zemin etüdü için 10 noktada sondaj çalışmaları tamamlandı. 
Buna bağlı olarak sosyolog, sanat tarihçisi, arkeolog, resto-
ratör mimar ve şehir plancısından oluşan bir ekiple sit alanı 
çalışmalarına başlayan Başkan Talay, elde ettikleri veriler ile 
Kültür Bakanlığı’ndan onayı da aldıklarını bildirdi. Talay yapı-
lan tüm bu çalışmaların ışığında Pınarhisar’ın artık sit alanı 

probleminin tamamen ortadan kalkacağını ifade etti.

İLKBAHARDA RUHSAT

Yapılan toplantının ardından Başkan Talay yaptığı açıklamada 
“Teknik ekibimiz ve şahsımın yoğun çabası ile konunun ilçe-
miz için aciliyeti vurgulanmış olup, önümüzdeki ilkbahar için 
ruhsat izini alınmıştır. Ancak bir ay sonra olacak olan görüş-
mede bu konu kesinliğe kavuşacaktır. Her şey daha gelişmiş 
bir Pınarhisar için.” ifadelerinde bulundu

Toplantıda 12 yıldır ilçenin en büyük problemlerinden olan sit alanı ile ilgili kararlar alındı.

Yapılan toplantıların ardından belediye ekip-
leri alanları yakından inceledi.

Başkan Talay, “Pınarhisar’da sit alanı prob-
lemi tamamen ortadan kalkacak.”
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TİYATRO ETKİNLİĞİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Pınarhisar’da bir 
ilk yaşatıldı. Belediyesi ile Kırklareli Üniversitesi (KLU) Tiyat-
ro Kulübü tarafından ortaklaşa Tiyatro etkinliği düzenlendi. 
Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte ‘Yıldızlı Gece Masalı’ ve 
‘Gökkuşağı Deneyi’ adlı iki oyun sergilendi. Sergilenen oyun-
ların ardından, çocuklar yüz boyama etkinliğini de çocukları 
bekleyen sürprizler arasındaydı.

Çocukların ve ailelerin kahkahalarıyla eşlik ettiği tiyatro etkin-
liğiyle ilgili Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, “Çocuk ti-
yatrolarımız bugün de muhteşem kalabalık ve coşkuyla geçti. 

Çocuklarımızın gülüşmeleri, salonumuzda yankılanırken biz-
ler de muhabbetle onların arasına katıldık” ifadelerinde bulun-
du. Çocuk dostu belediyeciliği Pınarhisar’a göstermek istedi-
ğini vurgulayan Talay, “Çocuk dostu belediyecilik ilçemize çok 
yakıştı” dedi. 

Talay sözlerini “KLU Tiyatro Kulübümüze sundukları muhte-
şem gösteri ve naif hediyeleri için çok teşekkür ederim. Her 
şey yarınları aydınlığa açılan pencereleri olan bir Pınarhisar 
için” diyerek noktaladı.

Çocuklar tiyatroları ilgiyle izledi.

Pınarhisar’da çocuklara tiyatro etkinliği düzenlendi.

Tiyatro sonrası, çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte 2 oyun gösterildi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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TAŞERON ÇÖP İŞLETMECİLİĞİ SORUNUNA KÖKTEN ÇÖZÜM

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçe için kangren ha-
line gelmiş ‘Taşeron Çöp İşletmeciliği’ sorunu çözdü. Başkan 
Talay’ın seçim vaatlerinden biri olan taşeron çöp işletmecili-
ği sorunu, uzun yıllardır Pınarhisarlı vatandaşların hem cebi 
hem de sağlığı için büyük sorun teşkil ediyordu. Göreve gelir 
gelmez konunun üzerinde duran Talay, belediyeye üç yeni çöp 
kamyonu hibe olarak aldı ve bu sorunun önüne geçti Başkan 
Talay konu hakkında yaptığı açıklamada; ‘’Göreve geldiğimiz 
gibi ilk işlerimizden biri belediyemiz için kangren haline gelen 
taşeron çöp işletmeciliği sorununu çözmek oldu. Aylık 96 bin 

TL kira ile çalışan iki çöp arabasını, bir adet çalışmayan süpür-
ge arabası ve bir taksiyi devreden çıkararak, hibe desteği ile üç 
yeni çöp arabasını bünyemize kattık. Bu çöp arabaları beledi-
yemize ait olmakla birlikte, doğa dostu arabalardır. Şehrimizin 
çöplerini toplayarak ‘Kırklareli Atık Çöp Toplama Merkezine’ 
gönderilip orada yok ediliyor. Aynı zamanda ilçemize bağlı 14 
köyünde çöp toplama işini devralarak, köylerimizin temizlik 
ihtiyacını giderdik. Tüm Pınarhisar’a hayırlı olsun.’’ ifadelerini 
kullandı.
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PINARHİSAR’A BAHAR GELİYOR

 Pınarhisar’da alt yapı sorunlarının
 çözülmesi için Pınarhisar Belediye
 Başkanı İhsan Talay düğmeye bastı.
 İlçede gerçekleşen sel felaketlerinin
ardından alt yapı da onarılması ge-
 reken sorunlar olduğunu tespit eden
 Talay, İller Bankası’ndan aldığı onay
 ile birlikte ilkbaharda başlayacak
kanalizasyon ve yağmur suyu pro-
jesi için harekete geçti.

 Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçenin alt yapı sorunlarını gidermek
için İller Bankası Genel Başkan Yardımcısı Onuray Gözütok ile görüştü.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Tespit ve projelendirme işlemlerinin tamamlanmasını ardın-
dan ihale sürecine girildi. Başkan Talay’ın Ankara ziyareti sıra-
sında İller Bankası Genel Başkan Yardımcısı Onuray Gözütok 
ile yaptığı istişareler sonucunda içme suyu şebeke hattı ya-

pımı ve kanalizasyon yağmur suyu çalışmalarının aynı anda 
başlanmasına karar verildi. Her iki projenin de 2021 yılında 
tamamlanması bekleniyor.

Pınarhisar’da altyapı sorunlarından dolayı sel felaketleri yaşandı.

Sorunların giderilmesi için harekete geçen Talay, bazı görüşmelerde bulundu.
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İMKANIN KADAR BIRAK, İHTİYACIN KADAR AL

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın önderliğinde Pınar-
hisar’da zor durumda bulunan vatandaşlar için, ‘Gönül Askısı’ 
projesi başladı. Her cumartesi kapalı pazar alanında açılacak 
alanda vatandaşlar gerekirse istediği kıyafetleri bağışlayacak, 
gerekir ise ihtiyacı olan kıyafeti alacak. Bu yardım projesi Pı-
narhisarlı vatandaşları oldukça mutlu etti. Başkan Talay, konu 

hakkında yaptığı açıklamada; ‘’Her cumartesi günü kapalı pa-
zar alanında yerini alacak olan ‘Gönül Askısı’ projesi, birliği-
mizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın simgesi olacaktır. 
Pınarhisar bizim evimiz ve evde birlik olmanın tam vakti.’’ ifa-
delerini kullandı.

Başkan Talay “Evde birlik olmanın tam vakti!”

Pınarhisar Belediyesi tarafından başlatılan proje her Cumartesi günü kapalı pazar alanında olacak.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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TRAKYALI AK PARTİ BELEDİYELERİ BİR ARADA

TALAY, YENİ YILA PINARHİSARLI AİLEYLE GİRDİ

Trakyalı Ak Parti Belediye Başkanları Marmaraereğlisi’nde bir araya gelerek yemek yedi. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı 
Hikmet Ata’ya hayırlı olsun ziyareti amacıyla bir araya gelen belediye başkanları, bölgedeki belediye çalışmaları üzerine uzun 
istişarelerde bulundu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni yıla saatler kala vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretinde vatandaşın sohbetine ortak 
olan Talay, ev sahiplerinin ısrarı üzerine yemek davetlerini de kırmadı. Talay, yeni yıl yemeğini Pınarhisarlı ailenin sofrasında, 
onların sohbetlerine ortak olarak yedi.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ TAMAMLANDI

Pınarhisar Belediyesi, ilçede nu-
 marataj sorunu çözmek için kolları
 sıvadı, Pınarhisar Belediye Başkanı
 İhsan Talay önderliğinde Mekansal
 Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi
 ile belediye ekipleri sahaya indi.
 Proje ile metinsel nitelikte tutulan
adres bilgilerinin coğrafi koordinat-
 larla birleştirilmesi ve oluşturulan
 alt yapının diğer sistemlere entegre
edilebilmesi hedefleniyor.

Mekansal adres kayıt sistemi tamamlandı.

PINARHİSAR’DA
ADRESLER ARTIK DAHA AKILLI

PINARHİSAR BÜLTENİ

70



#PınarhisarGelişiyor

Pınarhisar’da toplam 25 cadde ve 224 sokakta 2580 karekod-
lu numarataj ve levhalama çalışmaları ile 15 sinyalizasyon 
çalışması 15 günde tamamlandı. Başkan Talay projenin öne-

mine dikkat çekerek, proje kapsamında yaptığı açıklamada 
“İlçemizde yıllarca ihmal edilmiş konuları tek tek çözüme ka-
vuşturacağız” dedi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, sistemi inceledi.

Maks Projesi ile metinsel nitelikte tutulan adres bil-
gileri coğrafi koordinatlarla birleştiriliyor. Belediye ekipleri Maks Projesi için sahaya indi.
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PINARHİSAR’A AVRUPA STANDARTLARINDA İÇME SUYU

Pınarhisar’da şebeke hattı yenileme çalışmaları hızla devam 
ediyor. İlçede mevcut içme suyu isale hatları ekonomik ömrü-
nü doldurduğu içim hatlarda yüzde 68 oranında kayıp-kaçak 
oranı bulunuyor. Durumu değerlendiren Pınarhisar Belediyesi 
ivedi bir şekilde saha ve proje çalışmaları tamamlanarak inşa-
at işi için ihale sürecine girdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın da yakından takip 
ettiği projede ilçenin 25 noktasında jeolojik zemin etütleri ta-
mamlandıktan sonra ihale sürecine geçildi, projenin 2021 yı-
lında vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor. 

Proje ile ilgili konuşan Başkan Talay, “Yapılan bu projeyle 
birlikte Pınarhisar’da su kesintilerinin ve şebeke hatlarından 
kaynaklı su israfının son bulmasını hedefliyoruz” dedi. Talay 
sözlerine “Her şeyin en iyisine layık Pınarhisarlılar için refah 
seviyesini ve yaşam kalitesini artıracağız” ifadelerinde bulun-
du. Başkan Talay projenin tamamlanmasıyla birlikte Pınarhi-
sar’ın Avrupa Birliği standartlarında yeni içme suyu şebeke 
hattı ile tanışacağını da söyledi. 

BUSKİ EKİPLERİ İLE TESPİT EDİLDİ

Pınarhisar Belediyesi’nin daveti üzerine, Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü 
Elektrik Makine ve Malzeme ikmal Daire Başkanı Recep Sever, 
Yetkili Mühendis Sefa Bilici ve ekibinin de yerinde incelendi. 
Kayıp-kaçak su oranının yüksek olduğu belirlenen şebeke hat-
tının, uzun yıllardır onarılmadığını belirten İhsan Talay, “Eski-
yen pompaların basınç sıkıntısı, depoların dolmaması ve har-
canan enerji bu yüzden uzun zamandır israfa neden olmuştur” 
dedi.

Talay, BUSKİ Yetkilileriyle yapılan toplantılar neticesinde şebe-
ke hattı yenileme projesi tamamlanana kadar geçen sürede 
kayıp kaçak oranını minimuma indireceğini belirterek, vatan-
daşın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını 
söyledi.

Talay sözlerini “Verdiğimiz söz dahilinde İlçemize yakışan, 
modern ve israf etmeyen bir şebeke hattı ile belediyemizin 
kaynakları heba edilmemiş olacaktır” ifadeleriyle sonlandırdı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, şebeke hattıyla ilgili çalışmaları yakından izledi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Spor-Medi-
pol Başakşehir maçında Kırklareli Spor’a destek vermek ama-
cıyla taraftarları maça götürdü. ‘Şehrinin takımına sahip çık’ 
sloganıyla Kırklareli Spor’a desteklerini de esirgemeyeceğini 

ifade eden Başkan Talay, Kırklareli Spor Kulübü Başkanı Vol-
kan Can ile de istişare ettiğini belirtti. Talay sözlerini “Kırklareli 
Spor’a mücadelesinde başarılar diliyoruz” diyerek sonlandırdı.

 Başkan Talay, Kırklareli Spor-Medipol Başakşehir maçında Kırklareli Spor’a
destek vermek amacıyla taraftarları maça götürdü

BAŞKAN TALAY’DAN KIRKLARELİ SPOR’A TAM DESTEK
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PINARHİSAR KENDİ ELEKTRİĞİNİ, KENDİ ÜRETECEK

 Pınarhisar, kendi elektrik enerjisini
 üreteceği ‘Güneş Enerjisi Santrali’
 hazırlıklarına başladı. Pınarhisar
Belediye Başkanı İhsan Talay, Anka-
 ra’dan bir haber daha getirdi. Talay,
uzun süredir beklenen projenin Pı-
 narhisar’a 25 yılda 23 Milyon TL’lik
gelir sağlayacağını da bildirdi.

25 YILDA 
23 MİLYON TL
GELİR SAĞLAYACAK, ENERJİDE
KENDİ KENDİNE YETECEK BİR

PINARHİSAR

PINARHİSAR BÜLTENİ
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Uzun süredir hakkında yazıp çizilen yani Güneş Enerjisi Sant-
rali (GES) için Pınarhisar Belediyesi tarafından büyük adım-
lar atıldı. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın uzun 
süredir hayata geçirmek için çabaladığı bu proje Pınarhisar’a 
oldukça yararlı gelişmeler getirecek. Sera gazı salgılamadan 
tamamen doğa dostu olan ‘Güneş Enerji Santrali’ oldukça 
çevre dostu olacak, bununla birlikte doğada bol miktarda 
bulunan güneş ışığı ile çalışacak. Doğa dostu olan bu proje 
Pınarhisar’a 25 senede 23 Milyon TL gelir sağlayacak ve bu 
proje kapsamında bütün belediye tesisleri bu enerji kayna-
ğından beslenecek. 

TREDAŞ’A ÇAĞRI MEKTUBU

1 megawattlık enerji gücü sağlayacak olan ‘Güneş Enerjisi 
Santrali’ için Tredaş’a çağrı mektubu gönderildi. Bu çağrı bir 
ay içinde sonuçlanacak ve üç ay içinde de tesis kurulumuna 
başlanacak. Başkan Talay, konu hakkında ki duygularını”Gele-
cek nesiller için yapılacak en iyi şey olan temiz gelecek ancak 
yenilenebilir enerji ile mümkündür. Biz bunun farkındayız ve 
çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak uğruna elimizden 
gelen her şeyi yapacağız. Her şey çocuklarımız için, her şey 
yükselen bir Pınarhisar için” şeklinde ifade etti.
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POYRALI KÖYÜ YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI 
ŞİMDİ DAHA RENKLİ

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve ekibi, Poyralı kö-
yünde bulunan pazarın tadilatını yaptı. Uzun süredir kötü 
durumda olan ‘Poyralı Köyü Yöresel Ürünler Pazarı’, Başkan 
Talay’ın verdiği talimat sonucunda Pınarhisar Belediyesi ekip-
leri tarafından yenilendi. Başkan Talay, konu hakkında yaptığı 

açıklamada; “Poyralı köyü yöresel ürünler pazarı şimdi daha 
renkli, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir.’ 
sözünü benimseyerek çıktığımız yolda, köylülerimize hizmete 
durmadan devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Pınarhisar Belediyesi ekiplerince pazarda tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Poyralı Köyü Yöresel Ürünler Pazarı’nda köylüler el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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PINARHİSAR

MİLLET
BAHÇESİNE
KAVUŞUYOR

• Millet Kıraathanesi
• Mescid

• Kafeteryalar
• Meydanlar

• Çim Aktivite Alanı
• Koruluk

• Mesire Alanı

• Otoparklar
• Bisiklet Parkuru
• Koşu Parkuru

• Yürüyüş Yolları
• Spor Alanları (Tenis, Futbol, Basketbol)

• Çocuk Oyun Alanları
ve daha fazlası.
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PINARHİSARDA APİTERAPİ SEMİNERİ

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Pınarhisar Bal Üre-
ticileri Birliğiyle ortak düzenlediği ‘Apiterapi Semineri’ Pınarhi-
sar’da gerçekleşti.

Bölgedeki arıcıların ve Pınarhisarlı vatandaşların yoğun ilgi-
sine maruz kalan seminer, arıcılık ve arı ürünlerinin kullanımı 
konusunda oldukça yararlı bilgilerle doluydu. Verilen önemli 
bilgilerin ışığında Pınarhisar balının tanıtımına da büyük katkı 
sağlayacak semineri Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay 
da yakından takip etti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada 
Başkan Talay “Göreve geldiğimizden bu yana, Pınarhisar’ı il-

gilendiren her konuya hassasiyetle yaklaştık ve özel olarak 
ilgilendik. Her şey gelişen, üreten, dinamik bir Pınarhisar için” 
ifadelerinde bulundu.

ÖNEMLİ İSİMLER SEMİNERE İLGİ GÖSTERDİ

Pınarhisar Kaymakamı Soner Divli ve İl Tarım ve Orman Mü-
dürü Funda Eylem de semineri dinleyenler arasındaydı. Prof. 
Dr Muhsin Doğaroğlu’nun etkileyici sunumuyla akıllarda kalan 
Apiterapi Semineri, Pınarhisar’da özel ilgiyle takip edildi.

 Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğiyle
ortak düzenlediği ‘Apiterapi Semineri’ gerçekleşti.

Seminer, bölgedeki arıcıların ve Pınarhisarlı vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

PINARHİSAR BÜLTENİ

78



#PınarhisarGelişiyor

BELEDİYEDEN KADIN EMEKÇİLERE DESTEK

Pınarhisar Belediyesi, Kurudere Köyü’nde bulunan, kadınların 
el emeği ürünlerinin satışını yaptığı Kurudere Doğal Köy Ürün-
leri Merkezi’nin faaliyette olduğu binanın tadilatını gerçekleş-
tirdi. 

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, rutin olarak gerçek-
leştirdiği köy ziyaretleri sırasında, Kurudereli kadınlara verdiği 

sözü tuttu. Başkan Talay, Doğal Köy Ürünleri Merkezi’ni ona-
rırken, Atatürk büstünü de yeniledi. İhsan Talay yaptığı açık-
lamada; ‘’Çalışan, üreten ve köylerimizi ayakta tutan her türlü 
girişimin sonuna kadar destekçisiyiz. Güzel günlerde kullanın 
inşallah’’ ifadelerinde bulundu. Kurudere Köyü Muhtarı Mu-
hammet Filizfidan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’a 
teşekkürlerini iletti. 

Kurudere Doğal Köy Ürünleri Merkezi onarıldı.

 Pazarda emekçi kadınlar kendi el emeği ürünlerinin
satışını gerçekleştiriyor.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020
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BELEDİYE PERSONELİ KARDEŞLİK SOFRASINDA 
BİR ARAYA GELDİ

Pınarhisar Belediyesi personelinin moral ve motivasyonunu 
yükseltmek amacıyla Kardeşlik Sofrası etkinliğini düzenledi. 
Yemekte, belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu ve her çalışanın 
bu büyük ailenin bir ferdi olduğuna vurgu yapan Pınarhisar Be-
lediye Başkanı İhsan Talay, “Bu akşam, belediye personelimiz 
ile ‘Kardeşlik Sofrası’nda bir araya geldik. Vatandaşlarımızın 
sorunlarına, hızlı dönüşler yaparak sahada yoğun ve koordi-
nasyonlu çalışmalarda ter akıtan personellerimiz ile hasbihal 

ettik” diyerek yemek organizasyonunu değerlendirdi. Sözleri-
ne devam eden Talay, “Hamdolsun güçlü ekibimizle birlikte 
Pınarhisar’da büyük bir dönüşüme öncülük ediyoruz” ifade-
leriyle belediye çalışmalarının başarılı ve yoğun geçtiğini vur-
guladı. Talay sözlerini “Ekibimizle birlikte tevazu, samimiyet 
ve gayretle, Pınarhisar için çalışıyoruz. Her şey omuz omuza 
büyüyen bir Pınarhisar için!” ifadelerinde bulunarak, belediye 
personeline teşekkürlerini sundu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay yemekte belediyecilik ekip işidir mesajı verdi.

Pınarhisar Belediyesi personeline yemek verdi.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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KURUDERE’DE DAYANIŞMA GECESİ 

Pınarhisar’ın kalbi, Kurudere köyünde türküler ile birleşti. Ku-
rudere Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve köy muhtarı 
tarafından düzenlenen ‘Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gece-
si’, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ın da katılımıyla 
gerçekleşti. Kurudere’nin geleceği ve yapılanması hususunda 

istişare yapılan geceye türkülerde eşlik etti. İhsan Talay, bu 
anlamlı gece sonrasında yaptığı açıklamada köy muhtarı ve 
Kurudere Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine teşekkürle-
rini iletti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, etkinlikte yerini aldı.

Kurudere Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından ‘Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi’ düzenlendi.

PINARHİSAR BELEDİYESİ AYLIK TANITIM ve BİLGİLENDİRME BÜLTENİ • ARALIK 2020

81



#PınarhisarGelişiyor

TARAFTARLAR MAÇA GİTTİ

Pınarhisar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği taraftarlar maça 
projesi kapsamında 4 büyük takımın Pınarhisar temsilcileri ile 
görüşen Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, taraftarların 
maça gitmesi için araç tahsis etti.  Sporun ve sporcunun her 
zaman yanında olduğunu vurgulayan Başkan Talay, bu kap-

samda çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda taraftarla-
rın maç heyecanını yerinde tecrübe etmesi için de çalışmalara 
başlayan Talay, bütün taraftar gruplarının maça gitmesi için 
araç tahsis etti ve 4 büyük takımın taraftarları maç heyecanı-
na stadyumda şahit oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar belediye desteğiyle maçı yerinde seyretti.

Galatasaraylı taraftarlar belediye desteğiyle maçı yerinde seyretti.

Fenerbahçeli taraftarlar belediye desteğiyle maçı yerinde seyretti.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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TFF BAŞKANIN’DAN BAŞKAN TALAY’A MAKAMINDA ZİYARET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay’ı ziyaret etti. Ziyaret ile ala-
kalı detayları paylaşan Başkan Talay, Pınarhisar’da yapmak istediği projeler hakkında Özdemir’in de fikirler aldığını belirterek, 
ziyaretinden dolayı Özdemir’e teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.

“BİZİM PINARHİSAR SEVDAMIZ GÖNÜLDEN”

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, haftasonunu ilçe esnafıyla geçirdi. 6 Eylül Pazar günü, Pınarhisarlı esnaflarla buluşan 
Talay; “Bizim Pınarhisar sevdamız gönülden deyip çıktığımız yolda, pazar günü kıymetli hemşerilerimizle buluşup gönül köprü-
leri kurduk.” dedi.
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83



#PınarhisarGelişiyor

Pınarhisarlı kardeşler Erdi Duralı’nın sahibi olduğu Erdi Film 
tarafından yapımlıcığı gerçekleştirilen, Rüyhan Duralı tarafın-
dan senaryosu kaleme alınan Kırk Yalan filmi Pınarhisar’da 
çekildi. Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan’ın oturduğu film-
de Oğuzhan Uğur, Sinan Bengier, Timur Acar, Ferdi Sancar ve 
Hakan Meriçliler gibi pek çok ünlü isim yer aldı. Pınarhisar’ın 
tanıtımında da büyük rol oynayan film 2019’un Aralık ayında 
izleyicileriyle buluştu.

BELEDİYE BİNASINDA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Pınarhisar Belediyesi’nin tüm imkanlarının yapım ve oyuncu 
ekibi için sergilendiği filmin bazı bölümleri belediye binasında 
geçiyor.

Netflix’in kataloğunda da yer alan filmin konusu ise; Sadık so-
nunda sevdiği kız olan Halime ile evlenebilecek olduğu için 
çok mutludur. Kına gecesi için Sadık’ın çocukluk arkadaşların-
dan oluşan bir grup yaşadıkları Pınarhisar’a gelir. Uzun zaman 
sonra bir araya gelen çocukluk arkadaşları kendi aralarında 
da bir kutlama yapmak ister. Kurulan kutlama masasındaki 

mezeler beğenilmez, Tahsin de arkadaşlarına Afrika armudu 
marula ikram eder. Ancak meyve farklı bir sarhoşluk yaratma-
sından oluşur. Filmin baş karakterleri film boyunca “Dün gece 
ne oldu?” sorusuna cevap aramaktadır.

“PINARHİSARLILAR ÇOK SICAKKANLI”

Eğlenceli bir durum komedisi olan film izleyicilerden de tam 
not aldı. Film ile ilgili açıklama yapan Hamdi Alkan güzel bir 
film yaptıklarına inandığını belirterek, “Kırklareli Pınarhisar’da 
çok keyifli çalışma yaptık. Çekimlerimiz 4 hafta kadar sürdü. 
Sıcak bir film yapmaya çalıştık” dedi. 

Hamdi Alkan’a hayran olduğunu ifade eden Oğuzhan Uğur, 
“Onunla aynı projede yer almak benim için gurur vericiydi” 
dedi. Uğur sözlerine “Çok eğlenceli, eski Türk filmleri tadında 
bir sinema filmi oldu” diyerek noktaladı. Filmin oyuncu kadro-
sunda yer alan Timur Acar ise Pınarhisarlıların gerçekten çok 
sıcakkanlı olduğunu vurgulayarak “Ne yapacağımızı şaşırdık o 
sıcak ortam karşısında ama çok güzel bir şekilde karşıladılar” 
dedi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ‘Kırk Yalan’ film ekibiyle birlikte galada.

PINARHİSAR’IN FİLMİ NETFLIX KATALOĞUNDA

Filmin yönetmenliğini Hamdi Alkan yaptı.
 Pınarhisar’da çekilen filmin başrol oyuncuları
arasında Oğuzhan Uğur yer alıyor.

PINARHİSAR BÜLTENİ
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1. Aş Evi
2. Yeni Çocuk Parkları

3. Sosyal Yaşam Alanları
4. Çiftçi Parkı

5. Kalelerin Işık Giydirilmesi
6. Çöp Konteynerlerinin Kaplanması

7. Araç Filosunun Büyütülmesi
8. Kültür Turları

9. Hoş Geldin Bebek

1. Millet Bahçesi, Açık Düğün Salonu ve Çarşı Projesi
2. İlçe ve Giriş Çıkışlarının Düzenlenmesi

3. Hükümet Konağı
4. Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, Basketbol, Tenis, Kapalı Halı Saha, Paintball Spor ve Eğlence Merkezi

5. Gençlerimize Zenginleştirilmiş Kütüphane ve Etüd Merkezi
6. Güneş Enerji Santralı

7. Seracılık İstihdam Merkezi Projesi
8. Doğal Gaz Şebekesi

9. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi
10. Çevre Yolu

11. TOKİ Projesi (204 konut, 24 derslikli okul ve 1 Cami)
12. Sit Alanı

13. Kanalizasyon Şebekesi
14. Yağmur Suyu Şebekesi

15. İçme Suyu Şebekesi ve Yeni İçme Suyu Depoları
16. 112 Acil Sağlık Hizmet Binası

17. Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyesi

1. İtfaiye ve Fen İşleri Yerleşkesi
2. Adalet Sarayı

3. Et ve Süt Kombine Açık Cezaevi
4. Meydan ve Kültür Projesi

5. Yöresel Ürünler Pazarı
6. Belediye Hoteli Yenilenmesi

7. Pınarhisar Tır Parkı
8. Havsa Islah ve Su Bentleri

İLÇEMİZDE TAMAMLANAN PROJELER

İLÇEMİZDE YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER

İLÇEMİZDE BAŞLAYACAK PROJELER




