
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en 
önemli kentsel dönüşüm projelerin-
den biri olan İstanbul Yolu Kentsel 
Dönüşüm Projesi yaklaşık 20 bin met-
rekare alandaki 60 binanın kamulaştı-
rılmasıyla başladı. SAYFA 10’DA

Yalova Belediyesi, hem balık artık-
larının çöpe atılarak kötü görüntü 
vermesini ve pis koku yaymasını en-
gellemek hem de martıları beslemek 
amacıyla, artık balıkları martılara yem 
olarak atıyor. SAYFA 2’DE

BURSA’DA BÜYÜK  
DÖNÜŞÜM START ALDI

YALOVA’DA MARTILAR  
AÇ KALMAYACAK

BU HAREKET HERKESE 
ÖRNEK OLMALI
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Fatih Belediye  
Başkanı Mustafa 

Demir ile hem proje-
lerini hem de hayvan  

sevgisini konuştuk, 
“yaratandan ötürü  

yaratılanı seven”  
yüzüyle tanıştık

Demir tam bir hayvansever... “Bu dünyayı birlikte 
paylaşıyoruz” diyor, devam ediyor: Eskiden hayvan-
lara sevgi besleyen bir toplumduk. Derviş Yunus’un 
dediği gibi, “Yaratılanı severdik, yaratandan ötürü...” 
Hayvanlara eziyet etmez, onları korur, kollardık. 
Her canlının yaşama hakkına saygı duyardık. Bu 
dünyayı birlikte paylaştığımız, ağzı var dili yok 
canlılara biraz daha şefkatle yaklaşabiliriz. Çünkü 
insanlık bunu gerektirir. SAYFA 8-9’ DA

BOĞAZ’A  
ÜÇÜNCÜ  
GERDANLIK  
GELİYOR

EN YÜKSEK KULELİ KÖPRÜ 
Tarihi İpek Yolu’nun devamı niteliğindeki 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü tamamlan-
dığında 59 metre genişliği, 320 metreyi 
aşan kule yüksekliği ve 1408 metrelik 
ana açıklığı ile; dünyanın en geniş, en 
yüksek kuleye sahip ve üzerinde raylı 
sistem bulunan en uzun asma köprüsü 
olacak. SAYFA 4’TE

Aslında bir öğretim görevlisi... Ama 
sadece öğrencilerine değil insan-
lığa el uzatan bir öğretmen o... 
Sakarya Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde ders 
veren Yrd. Doç. Dr. Kara-
man’ın sarı bir minibüsü var. 
Sıradan bir minibüs değil, 
bir adı var: Aşhane. Karaman 
her gece İstanbul sokaklarında 
dolaşıp evsizlere çorba dağıtıyor.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 
örnek bir davranışa imza attı, or-
ganlarını bağışladı. İnönü “Bilim bize 
ölümün bile yeni hayatlara umut 
olabileceğini gösterdi” diyor.  
SAYFA 3’TE

Her ilçeye bir ‘evsizler evi’ 
yapılmasını isteyen Mahmut 

Hoca “Evsizliğin temelinde 
sevgisizlik ve şefkatsizlik 
vardır. Biz onlara sevgi 
ve şefkatle yaklaşır-
sak en az yüzde 50’si 
iyileşecek ve topluma 

karışabilecekler. Hiçbiri 
‘kötü insan’ değil” diyor. 

SAYFA 7’DE 

GERİYE SAYIM BAŞLADI 
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köp-
rülerinin ardından İstanbul Boğazı’nın 
üçüncü gerdanlığı olacak 3. Köprü’nün 
açılış tarihi netleşti. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin 3. 
köprünün, otoban dahil, tüm bağlantı 
yıllarıyla birlikte 2016 Mayıs ayında 
hizmete açılacağını söyledi.

Beyoğlu’nun en önemli kültür merkezlerinden biri 
olan ve yenilenerek son derece modern bir hale 
getirilen Emek Sineması Mart ayından itibaren ka-
pılarını yeniden açacak, İstanbulluları ağırlayacak. 
1550 kişilik koltuk kapasitesine sahip olan Emek 
Sineması, kapasitesiyle sinemaseverlerin  ve kül-
tür-sanat tutkunlarının vazgeçilmez mekanların-
dan biri olacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, “Emek Sineması’nın hayata 
geçmesiyle Beyoğlu yeni bir boyut kazanmıştır. 
Beyoğlu için 2016’nın en büyük hediye paketi 
Emek Sineması’dır” dedi. SAYFA 6’DA

Tarihi İpek Yolu’nun devamı niteliğindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde çalışmalar sona 
yaklaşıyor.  İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan köprü Mayıs ayında açılacak

Her gece minibüsü ‘Aşhane’ ile evsizlere çorba dağıtan Yrd. Doç. Dr. 
Mahmut Karaman, insanlığın içini ısıtıyor, herkesi göreve çağırıyor

ÇOK YAŞA MAHMUT HOCA

BU TABLO TÜM 
‘EMEK’LERE DEĞDİ

DEMİR: BU DÜNYADA 
BİRLİKTE YAŞIYORUZ
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yalova  Temizlik İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde yürütülen çalışma kapsa-
mında, balık satışı yapan işletmelerin 
çıkarttığı balık artıkları toplanarak, 
martılar için sahilden denize 
atılıyor. Hem çevre sağ-
lığı hem de hayvanla-
rın beslenebilmesi 
adına böyle bir uy-
gulama başlatıldı-
ğını belirten Yalova 
Belediye Başkanı 
Vefa Salman; “Çıkan 
balık artıkları çöpe 
atıldığı için hem çevreyi 
kirletiyor hem de koku 
oluşturuyordu. Temizlik İşleri 
Müdürlüğümüz bünyesinde böyle bir 

çalışma yaparak, balık satışı yapan 
işletmelerde çıkan balık artıklarını 
ekiplerimiz toplayarak martılara 

yem olması için denize atıyorlar. 
Biz de yapılan uygulama-

ya katılarak dikkat 
çekmek istedik. Kar 

yağışlarıyla birlikte 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğümüz 
bünyesinde sokak 
hayvanlarının bes-

lenmesi için yem 
ve mama bırakmaya 

başlamıştık ve belirli 
aralıklarla yem bırakma-

yı sürdürüyoruz. İlave olarak 
bu uygulamayı hayata geçirdik” dedi.  

02 ÇEVRE

ATIK YAĞ 
DÖNÜŞÜMÜ 
BAŞLIYOR
MUDaNya - BURSa    Mudan-
ya Belediyesi’nin geçtiğimiz 
yıl sonunda imzaladığı pro-
tokol kapsamında “bitkisel 
atık yağ toplama bidonları” 
muhtarlıklardaki yerini aldı. 
Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz ile Deha 
Bitkisel Atık Yağ Toplama A.Ş. 
Bölge Müdürü Cihat Sezen 
arasında imzalanan proto-
kol çerçevesinde bidonlar 
muhtarlıklara konuldu. 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Mudanya 
ve Güzelyalı Mahallesi’nde 
muhtarlıklara konulan bidon-
lar ile, bitkisel yağların geri 
dönüşüme kazandırılması 
hedefleniyor. 

EKONOMİYE KATKI
Seçim döneminde hedefle-
dikleri projelerden birini daha 
gerçekleştirmenin mutluluğu-
nu yaşadıklarının altını çizen 
Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, “Mudanya 
Belediyesi olarak cam, plastik 
ve kağıtların geri dönüşümü-
nün sağlanmasının ardından, 
şimdi de bitkisel atık yağların 
geri dönüşüm projesini haya-
ta geçirdik. Mudanya’daki ev, 
okul ve işyerlerindeki bitkisel 
atık yağları toplayarak ülke-
mizin ekonomisine katkıda 
bulunuyoruz” dedi.

MOLOZ ATIKLARI 
TOpLANIYOR

AĞAÇLAR 
BUDANIYOR

gölcük - kocaeli  Gölcük 
Belediyesi Temizlik İşleri 
tarafından ilçe genelinde sık 
sık karşılaşılan ev, iş yeri ve 
inşaatlardan çıkan atıkla-
rın toplanmasına yönelik 
çalışmalar, büyük bir titizlikle 
devam ediyor. Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, yaptığı açıklama-
da; moloz artıklarının sağlam 
çuvallara, çuvalın yarısını 
dolduracak şekilde yerleşti-
rilmesi yönünde uyarılarda 
bulundu. 

süleymanpaşa - tekirdağ 
Süleymanpaşa Belediyesi, 
yol kenarları ile park ve oyun 
alanları çevresinde yer alan 
ağaç ve bitki gruplarına yöne-
lik budama çalışması gerçek-
leştirdi. Ağaçların dallarının 
ve yapraklarının düzgün ve 
kuvvetli bir şekilde oluşması, 
verimlilik sürelerinin artması 
ve ağaçların daha kuvvetli 
olması amacıyla yürütülen 
çalışmalar kapsamında, bazı 
ağaçların dalları budandı. 

Yalova Belediyesi, 
balık artıklarının 

çöpe atılarak hem 
kötü görüntü ve 

pis koku yaymasını 
engellemek hem de 
martıları beslemek 

amacıyla, artık 
balıkları martılara 
yem olarak atıyor. 

Uygulamanın ilk 
gününde Yalova 

Belediye Başkanı 
Vefa Salman da 

sahile giderek 
martılara balık attı. 

Balık Artıkları Yem Oluyor Ağaçları 
Kurtardılar
izmit - kocaeli   İzmit Bele-
diyesi, geri dönüşüm projesi 
sayesinde yüz binlerce 
ağacı kesilmekten kurtardı. 
Belediyenin Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, 5 yıl 
içinde yaklaşık 32 bin ton 
ambalaj atığı toplanarak geri 
dönüşümü sağlandı. Yetkili-
ler  “Geri dönüşüm projemiz 
sayesinde yaklaşık 544 bin 
ağacın kesilmesi önlenmiş 
oldu. İzmit Belediyesi olarak 
ambalaj atıklarını toplayarak 
bunların geri dönüşümünü 
sağlıyoruz” dedi.

esenyurt -  istanbul   Esen-
yurt Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafından salı ve 
perşembe günleri daha önceden 
belirlenen mahallelerin cadde 
ve sokakları temizlik makineleri 
ve yıkama araçlarıyla hijyenik 
hale getiriliyor. Günlük olarak 
yapılan temizliğin yanı sıra 
haftanın iki günü yapılmaya baş-
lanan toplu temizlik çalışmala-
rına Esenyurt Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu bizzat katıldı. 
Temizlik görevlilerinin giydiği 
üniformalardan giyen Kadıoğlu, 
görevlilerle birlikte sokakları 
süpürerek, yapılan çalışmaları 
inceledi. Sabah saatlerinde 
Bağlarçeşme Mahallesi’nde 
başlayan toplu temizlik çalış-
malarında ilk olarak Kadıoğlu 
ve temizlik işçileri yaya olarak 
sokakları süpürdü. Süpürme 
çalışmaları sonrası çöp topla-
ma araçlarıyla çöpler toplandı. 

Daha sonra ise süpürme ve yı-
kama araçları sokaklara girerek 
cadde ve sokakları temizledi. 
“Temizlik imandan gelir” diyen 
ve eline faraş ve süpürge alarak 
sokakları süpüren başkan, 
“İnsan temizliği, şehir temizliği, 
vücut temizliği yapacağız ki 
vatandaşlarımız ilçemizde rahat 
bir şekilde yaşasınlar. Şimdiler-
de İstanbul temizlik noktasında 
çok iyi bir konuma geldi. 1994 
öncesindeki gibi çöp yığınları 
ortalıkta kalmadı. İstanbul’daki 
belediyeler temizlik noktasında 
iyi çalışıyor” dedi.  Vatandaşlar 
belediye başkanının sokakları 
süpürdüğünü görünce şaşkın-
lıklarını gizleyemedi. Temizlik 
çalışmalarında 2 adet çöp topla-
ma aracı, 2 adet süpürge aracı, 
2 adet yıkama aracı, 2 adet ravo 
robot yıkama ve süpürme aracı, 
2 adet mikser ve 100 personel 
görev aldı.

HİZMETTE SON NOKTA
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, belediyede çalışan temizlik işçileriyle birlikte sokakları 
süpürdü. Başkan Kadıoğlu “Arkadaşlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak için geldim” dedi

Temizlik işçileriyle birlikte sokakları süpürerek vatandaşlarla 
sohbet eden Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “Arkadaşlarımızla 
beraber çalışmak, onlara moral vermek için bugün burada onlarla 
birlikte çalışıyorum. Yoksa arkadaşlarımız her gün burada işlerini 
güzelce yapıyorlar. Ben temizlikçi başı olduğum için yani baş gitme-
yince ayakların da gitmeyeceğini bildiğim için geldim. Arkadaşları-
mızın motivasyonunu yüksek tutmak için geldim” dedi. 

ataşeHir - istanbul Ataşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreti-
cileri ve İthalatçılar Derneği (TAP) 
işbirliğiyle Ataşehir’deki ilkokul 
öğrencilerine atık pil konulu kitap, 
cetvel ve stickerlar dağıtılıyor. İlkokul 
öğrencileri için hazırlanan kitaplar, 
Ataşehir Belediyesi tarafından top-
lam 21 ilkokuldaki 11 bin öğrenciye 
verilecek. Ataşehir Belediye Başkanı 

Battal İlgezdi atık pil konulu kitaplar 
için “Çevre biz canlıların yaşamında 
önemli bir rol oynuyor. Temiz bir çev-
rede yaşamak hepimizin ortak isteği. 
Biz de Ataşehir Belediyesi olarak 
çevre konusunda üzerimize düşen 
görevi biliyor; çok çalışıp, örnek pro-
jelere imza atıyoruz. Sizler için atık 
pil ile ilgili bu kitapçığı hazırladık. Bu 
kitapçıkta pilin ne olduğu anlatılıyor 
ve doğanın pili bitmesin diyoruz” dedi.

Doğanın Pili Bitmesin

“Arkadaşlara  
Moral Olsun  
Diye Geldim”
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MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

03GÜNCEL

İyi Belediyecilik 
Taçlandırılacak 
Dünya değişiyor, şehirler de 
değişiyor. Artık dünyaya ülkeler-
den ziyade şehirler yön veriyor. 
Medeniyetler şehirlerin sosyal, 
kültürel ve mimari değerleri 
üzerinde yükseliyor, kök salıyor. 
Şehirlerin ortaya çıkardığı her 
zenginlik, ülkelerin hedeflediği 
refah seviyesine ulaşması için 
uygun bir zemin hazırlıyor. Şehir 
yaşamını öne taşıyan her faaliyet 
aslında ülkeleri de bir adım öne 
çıkarıyor. Bu bağlamda Marmara 
Bölgesi’ndeki şehirler ve hatta 
ilçeler Türkiye’nin gelişimi nok-
tasında büyük bir öneme sahip. 
Bu bölgede her gün modern alt 
ve üst yapısı olan yaşanılır şehir-
ler inşa etmek için dünya çapında 
ses getirecek yeni projelere start 
veriliyor.  
Bu tür projeler etkili bir şekilde 
tanıtılmalı ve teşvik edilmeli. 
Marmara Belediyeler Birliği’nin 
tüzüğünde belirlenmiş görevle-
rinden biri de üyeleri arasında 
bilgi ve deneyim paylaşımı 
sağlamak, bu amaçla örnek iyi uy-
gulamaları desteklemek ve üyeleri 
arasında yaygınlaştırmaktır. İşte 
bu sorumluluk doğrultusunda bu 
yıl altıncısını düzenleyeceğimiz 
Altın Karınca Ödülleri ile örnek 
projeleri afet yönetimi; imar, 
şehircilik ve estetik; kurumsal 
yönetim ve gelişim; kültür ve 
sanat; toplum düzeni ve sosyal 
hizmetler; ulaşım ve altyapı 
hizmetleri; yeşil alan ve çevre 
yönetimi hizmetleri ile ar-ge ve 
inovasyon kategorileri altında 
ödüllendireceğiz.  
Çevre şehircilikten, şehircilik 
ise kültürden ayrı düşünülemez. 
Kentlerin tarihi dokusunun ve 
kültürel kimliğinin korunması 
için büyük bir hassasiyetle yürü-
tülen projeler kentin hafızasının 
muhafaza edilmesi açısından da 
son derece kıymetlidir. Şehir-
lerin kendi özgün kimliklerini 
oluşturmaları ve bu kimlikleri 
geleceğe taşırken modern yaşama 
uygun projelerle destekleme-
leri de geleceğe yön verebilme 
becerisinin bir parçasıdır. Altın 
Karınca Ödülleri kapsamında bu 
yıl ilk kez vereceğimiz Turgut 
Cansever Özel Ödülü, Tabiata 
Saygı Özel Ödülü ve Tarihe Saygı 
Özel Ödülü ile de medeniyetle-
rin hem beşiği hem de ilerleme 
kaynağı olan şehirleri özenle ve 
hassasiyetle yoğuran projeleri de 
teşvik edeceğiz.  
Altın Karınca Ödülleri’ne yal-
nızca MBB üyesi olan belediye-
ler, 2014 veya 2015 yılı içinde 
başlattığı, uygulamaya koyduğu 
veya tamamladığı projelerle baş-
vurabilecek. 2016 yılı içerisinde 
düzenleyeceğimiz ödül töreni ile 
bu örnek projeleri hep birlikte 
ayakta alkışlayacağız. Tüm çaba-
mız Türkiye’miz için yaşanabilir, 
sürdürülebilir, hem modern hem 
de tarihini unutmayan şehirler 
oluşturmak  için…

50 
KİŞİ ÇALIŞIYOR   

Bağcılar’daki Ambalaj Atığı 
Toplama ve Ayırma Tesisi’nde her 

gün yeniden dönüşüm için 50 çalışan 
canla başla çalışıyor. Ekonomik değer ifade 

eden ve mili kaynak olan bu değerleri tekrar 
kazanmanın yeri olan bu tesis, doğayı koruma 

ve enerjiye dönüştürme anlamında büyük 
umut vadediyor. 

HeDeF AYDA 
2 BİN 500 TON 
ATIK TOpLAMAK

MAVİ VE SİYAH 
pOŞETLER 
DAĞITILIYOR

150 BİN AĞAÇ 
KESİLMEKTEN 
KURTARILDI

Bir yanımızda kâğıtlar ayrışıyor, 
bir yanımızda plastikler, camlar… 
Burası Türkiye’nin yüzde bir nüfu-
suna sahip Bağcılar’ın atıklarının 
döküldüğü tesis. 22 mahallenin 
ambalaj atığı burada toplanıyor, 
ayrıştırılıyor. Doğaya dönüşümü 
için hazır hale getiriliyor. Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürü 
Hasan Sarı ile tesisin Bağcılar’a ve 
ülke ekonomimize sağladıklarını 
değerlendirdik.

HER ÇÖP, ÇÖP DEĞİLDİR
İstanbul’un sadece en büyük 
nüfusuna değil, aynı zamanda 
bilinçli yerel yönetimi ile çevre 
duyarlılığına da son derece 
sahip bir belediyesi var. Bağ-
cılar Belediyesi ‘Her çöp, çöp 
değildir’ anlayışı ile değişim ve 
dönüşüm için harekete geçti. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında Çevre 

ve Şehircilik Bakanı İdris Güllü-
ce’nin de katılımıyla resmi olarak 
hizmete açılan Ambalaj Atığı Top-
lama ve Ayırma Tesisi zoru başardı, 
sadece bir yılda topladıkları kâğıt 
atıklarla 99 bin ağacı kesilmekten 
kurtardı. Hammadde kaynaklarının 
azalma tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğumuz günümüzde pek çok 
belediye geri dönüşüme dair çalış-
malarına son hızla devam ediyor. 

1991 yılında katı atık yönetiminin 
yayınlanmasından bu yana Türki-
ye’de çok yol kat edildiğini belirten 
Hasan Sarı, geri dönüşümün bir sü-
reç olduğunun, geldiğimiz noktanın 
umut verdiğinin altını çizdi. 

BELEDİYELER GÖREVDE
Katı atık yönetiminde hem 
ambalaj hem de organik atıkları 
içeren yönetmeliğe 2004 yılında 
yeni düzenleme getirilerek 
yönetmelik güncellendi. Bu 

süreçle beraber belediyelerde 
ambalaj atığı toplamaya baş-

landı. Atıkların belediyeler 
tarafından profesyonel 

yöntemlerle toplanması 
ve ayrıştırılmasıyla, milli 
kaynakların değerlen-
dirilmesinde yeni bir 
döneme girildi ve eko-
nomik kazanımlar oldu.

Gelecek nesillerin yaşa-
mını önemseyen, doğaya 
duyarlılığını geri dönüşüm 
politikasıyla kanıtlayan 
Bağcılar Belediyesinin  
açmış olduğu Ambalaj 
Atığı Toplama ve Ayırma 
Tesisi’nde ayda 1500 ton 
malzeme toplanıyor ve 
atıklar cinslerine göre 
ayrıştırılıyor. Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürü 
Hasan Sarı, hedeflerinin 
bu rakamı ayda 2500 
tona çıkartmak olduğunu 
belirtiyor. 

Atık toplama, ayırma ve 
bunun geri dönüşüme 
gönderilmesi bir ekip işi 
diyebiliriz. Birbirine zin-
cirleme ilerleyen bu işleyi-
şin en önemli halkasını da 
Bağcılar halkı oluşturuyor. 
Bağcılar halkı, belediyenin 
konutlara dağıttığı mavi 
ve siyah renkli poşetlere 
organik ve ambalaj atık-
larını koyuyor. Belediye 
ekibi de, haftanın belirli 
günlerinde mahalle ma-
halle dolaşarak, vatan-
daşın tesise göndermek 
üzere poşetlere koyduğu 
atıkları evlerden topluyor. 

Bağcılar Belediyesi 2016 
yılında 24 ton atığa 
ulaşmayı hedef olarak 
görüyor. Ülkemizin en 
büyük giderlerinden, dış 
ticaret açığımızı etkileyen 
akaryakıtta da elde edi-
len rakamlar son derece 
şaşırtıcı. Tesiste toplanan 
4243 ton cam ile 424 bin 
30 litre yakıt tasarrufu 
sağlandı. 832 ton kâğıt ile 
150 bin ağaç kesilmekten 
kurtarıldı, doğanın kuca-
ğına bırakıldı. Toplanan 
1905 ton plastik ile de  
26.670 megavat enerji 
tasarrufu elde edildi. 

BAĞCILAR DOĞASINA  
SAHİp ÇIKIYOR

Bağcılar’da atıklar Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde toplanıyor. 
Harcanan emeklerin sayısal karşılığı yapılan işin değerini ortaya koyuyor. 
Sadece bir yılda 99 bin ağacı kesilmekten kurtaran tesis alkışı hak ediyor

Ağaç yaşken eğilir sözü bu konu-
da çok anlam kazanıyor. Belediye, 
okullarda verdiği Çevre Temizliği 
eğitimleri ile 4. Sınıf öğrencilerinden 
başlayarak bilinçli tüketici yetiştir-
meyi amaçlıyor. Hasan Sarı, okullarda 
atık ve geri dönüşümün bilincini ge-
liştirmek için düzenledikleri eğitimle-
ri şöyle anlatıyor: 

17 AĞAÇ=1 TON KAĞIT
“Okullarda atık ve geri dönüşümün 
bilincini geliştirmek için eğitimleri-
miz oluyor. 4. sınıf öğrencilerinden 
başlayarak okullardaki eğitimlerimiz 
devam ediyor. 4. sınıflardaki öğren-
cilerimiz toplamda 13 bin. Ambalaj 
atıklarının ayrıştırılması, geri dönüşü-
me kazandırılması ve çevre temizliği 
konusunda bilgilendirmek üzere 
mühendislerimizi gönderiyoruz. 
Eğitimlerimiz genellikle 1 ders saati 

kadar sürüyor. Çocuklarımıza, 1 ton 
kağıt için 17 ağacın kesilmesi gerekti-
ğini söylediğimizde, konu tam olarak 
şekillenmiyor. Bir ton ne demek, nasıl 
geri dönüşüm olur kafalarında tam 
olarak şekillenemiyor. Ambalaj atığı 
nedir, neden önemlidir bunun üzerin-
de durarak ayrıntılarıyla anlatıyoruz. 
Bunun haricinde okul aile birlikleriyle 
okullarda toplantılar yapıyoruz.” 

 6 AYLIK EĞİTİM
Bağcılar Belediyesi sadece okullar-
daki faaliyetleriyle de sınırlı kalmadı. 
Aileyi şekillendirmede, toplumu 
dönüştürmede kadın faktörünün çok 
önemli olduğunu dikkate alarak, her 
sokakta çevre gönüllüsü kadınları 
tespit etti. 2012 yılında başladıkları 
çalışmada bugün 2063 kadına ulaştı. 
22 mahallede yapılan çalışmada 
eğitimler 6 ay sürdü. 

Her Sokakta Bir Gönüllü 
Bağcılar’da eğitim okulla sınırlı kalmıyor. Her mahalleden bir kadın gönüllü, destek 
veriyor. 2012’den beri süren faaliyetlerde şu ana kadar 2 bin 63 kadına ulaşıldı

RÖPORTAJ: CANSU MEŞEDİCİ
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DÜNYANIN EN 
YÜKSEK KULEYE 

SAHİp ASMA 
KÖpRÜSÜ 

ÜÇÜNCÜ  
KÖpRÜYE  
ÜÇ AY KALDI

Türkiye’nin Gurur Kaynağı

İstanbul trafiğini büyük 
ölçüde rahatlatacak 
Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü için geri sayım 
başladı. Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Feridun Bilgin 

köprünün açılış tarihini 
açıkladı: Mayıs 2016...

Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet 

Misbah Demircan 
köprüyle ilgili 
düşüncelerini 

anlatırken “Burada 
teknoloji var, burada 

güç var, gelecek, 
gurur var ve geleceği 

umutla planlamak 
var. Burası gerçekten 
Türkiye Cumhuriyeti 

Devletimiz adına gurur 
kaynağı. Emeği geçen 

herkese teşekkür 
ediyorum” dedi

Başkanlar 
kuleye çıktı

İstanbul’da trafiği büyük ölçüde rahatlata-
cak olan 3. Köprü’nün açılış tarihi belli oldu. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Feridun Bilgin, dev projede çalışmaların tam 
gaz devam ettiğini ve 3. Köprünün otoban 
dahil tüm bağlantı yollarıyla birlikte 2016 
Mayıs ayında hizmete açılacağını söyledi. 
Çeşitli özellikleriyle dünyada ilk olacak 3. 
köprü, yapımı tamamlandığında; 59 metre 
genişliği, 320 metreyi aşan yüksekliği ve 
1408 metrelik ana açıklığı ile dünya-
nın en geniş, en yüksek kuleye 

sahip ve üzerinde raylı sistem bulunan en 
uzun asma köprüsü olacak.   

TEMELİ MAYIS 2013’TE ATILMIŞTI 
Köprünün temel atma töreni dönemin 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı 
Cemil Çiçek, dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve birçok davetlinin katılımı 
ile 29 Mayıs 2013’te atılmıştı. Köprünün fikir 
aşaması ise daha eskilere dayanıyor.  Boğaz’a 

üçüncü bir köp-
rünün 

yapılması 2000’li yıllardan itibaren sıkça dile 
getirilmeye başlanmış, ancak ilk somut adımın 
atılması, 2009 yılında 60. hükûmet dönemin-
de gerçekleşmişti. Dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan üçüncü köprünün gerekli 
olduğunu ve derhâl yapılması gerektiğini 
savunarak, helikopterle köprünün güzergâhını 
belirlemek için keşif gezileri yapmıştı.  İstanbul 
Boğazı’nın Karadeniz’e bakan kuzey tarafın-
da yapımı devam köprü, Avrupa yakasında 
Sarıyer’in Garipçe Köyü ile Anadolu yakasında 
Beykoz’un Poyrazköy bölgesinde yer alıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da bir diğer ifa-
deyle Üçüncü Boğaz Köprüsü’nü çok sayıda be-
lediye başkanımız da ziyaret etti. Yapımı devam 
eden köprüyü en son Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Murat Hazinedar ve Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen birlikte ziyaret ettiler.  Yüksekliği 300 
metreye ulaşan kuleden bir ilki gerçekleştiren Başkan 
Demircan, beraberindeki Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ve Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar 
ile Periscope’tan canlı yayın yaparak, takipçilerini son durum 
hakkında da bilgilendirdi.

Projenin kendisini çok gurur-
landırdığını dile getiren Üs-
küdar Belediye Başkanı Hilmi 

Türkmen ise “Bugün 3’üncü 
boğaz köprüsünde yapılan 

çalışmalarını yerinde görmek 
üzere bir aradayız. Fazla söze 

gerek yok. Sözün bittiği 
yerdeyiz. Burada söz 

söylemek, duygu-
larımızı tam olarak 

anlatmaya yetmez. Bir 
kez daha ülkemizle, 
devletimizle gurur duy-
dum. Bunlar bu tarihin, 
medeniyetin adeta mührü 
olacak projelerdir” şeklinde 
konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar 
da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün önemine 
dikkat çekti. İstanbul’un dünya üzerindeki 
en özel şehirler arasında yer aldığına dik-
kat çeken Beşiktaş Belediye 
Başkanı Hazinedar, “Her biri 
birer abide olan eserlerle, 
dünyanın önünde büyük 
bir ülke olduğunu görü-
yoruz. Bu ülkede İstanbul 
denilince bütün Türkiye 
akla gelir” dedi.

Türkmen: 
Medeniyetin
mührü

Hazinedar: 
Dünyanın önünde 
büyük bir ülke 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
heyecan verici olduğunu söyledi. Beşiktaş 
Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
ile birlikte köprüyü inceleyen ve çalışmalar 
hakkında bilgi alan Demircan “İnsanı ayakta 
tutan en temel duygu, umudu ve heyeca-
nıdır. Bu umudun ve heyecanın zirvede 
olduğu bir anı yaşıyoruz. Buraya Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin hangi vatandaşını 
çıkarsanız geleceğe bu 300 metrelik kulenin 
tepesinden kesinlikle umutla bakar. Çünkü 
burada teknoloji var, burada güç var, gele-
cek, gurur var ve geleceği umutla planlamak 
var. Burası gerçekten Türkiye Cumhuri-
yeti Devletimiz adına gurur kaynağı” dedi.  
Projenin dünya çapında bir proje olduğuna 
dikkat çeken Başkan Demircan, “Emeği 
geçen, yapan, yaptıran herkese başta Cum-

hurbaşkanımız olmak üzere şükranlarımızı 
iletiyoruz. Proje hakkında bilgiler alıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

DÜNYA ÇAPINDA BİR PROjE
Demircan şöyle devam etti:  İstanbul için 
ne anlama geliyor? Tam 95 kilometrelik bir 
hattan bahsediliyor. Trafiği Edirne tara-
fından alıp Kocaeli tarafına getirecek 95 
kilometrelik hat, bizim şu anda İstanbul 
içerisindeki trafiğimize bir nebze olsun bir 
rahatlık getirecek. Türkiye için ne anlama 
geliyor? Büyük bir teknoloji. Burada yapılan 
işleri şu anda Tuzla tersanemiz gerçekleşti-
riyor. Bundan da gurur duyduk. Metro ge-
çebilecek içerisinden. Bundan da anlıyoruz 
ki Avrupa’dan trene binildiğinde eski İpek 
Yolu’nun üzerinden trenle geçileceği dünya 
çapında bir mekândayız. Bu gurur hepimizin 
diyorum.”

Tamamlandığında, 59 metre geniş-
liği, 320 metreyi aşan yüksekliği 
ve 1408 metrelik ana açıklığı ile 

dünyanın en geniş, en yüksek ku-
leye sahip ve üzerinde raylı sistem 

bulunan en uzun asma köprüsü 
olacak Yavuz Sultan Selim Köprü-
sünde; 2 şerit raylı sisteme, 8 şerit 

de karayolu trafiğine ayrılacak. 
Yaklaşık 4,5 milyar dolara mal ola-

cak 3. Köprü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu projesi yap-işlet-devret 

modeliyle ICA tarafından inşa 
ediliyor. Köprü güzergahı, Avrupa 

yakasında Sarıyer’in Garipçe köyü 
ile Anadolu Yakasında Beykoz’un 
Poyrazköy bölgesinde yer alıyor.
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HER ŞEY CAN 
DOSTLARIMIZ İÇİN
bandırma - balıkesir  Ban-
dırma Belediyesi, barınaktaki 
sahipsiz hayvanların beslen-
mesi için yurtlardan ve yemek 
fabrikalarından gıda atıklarını 
toplamak üzere ekip kurdu.
Hayvan Barınağı’nda, sahip-
siz sokak hayvanlarının tüm 
bakımlarını yapan Bandırma 
Belediyesi ekipleri ilk olarak 
artık yemeklerin toplanması 
için üretilen özel konteyner-
ler ile birlikte sistemi anlatan 
broşürler hazırladı ve dağıt-
maya başladı. Konteynerler, 
Bandırma Yurt Müdürlüğü 
kız ve erkek öğrenci yurtları 
ile özel bir yemek firması-
na bırakıldı. Kurulan gıda 
toplama ekibiyle hayvanların 
beslenme ihtiyacı karşıla-
nıyor.

eReNleR  - SakaRya  Erenler 
Çarşamba Pazarı Esnafı, Esed 
güçleri ve Rusya’nın bom-
bardımanı altında kalan Ba-
yırbucak Türkmenleri adına 
toplanan yardım kampanyası 
için seferber oldu. Erenler 
Belediyesi de bu seferberliğe 
katkıda bulundu.

kırklareli  Kırklareli Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü, geçici hayvan bakım evin-
de 2015 yılı içerisinde 481 
sokak hayvanı kısırlaştırılır-
ken, 353 sokak hayvanının 
da tedavisi yapıldı. Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, 2015 yılına 
dair yaptıkları çalışmaları ka-
muoyu ile paylaştı. Veteriner 
İşleri Müdürlüğü tarafından, 
2015 yılı içerisinde 228 
kuduz ve hem koruyucu hem 
tedavi edici olarak 83 köpek 
karma, 15 kedi karma ile 95 
doz mantar aşısı uygulandı.

YARDIM 
SEfERBERLİĞİ

HAYVANLAR 
KORUMA ALTINDA

2015 yılı içinde yıllık izin 
hiç kullanmayan Başkan 
Altepe, yerel ve ulusal 
televizyon kanallarında 
toplam 286 program ve 91 
canlı yayına katıldı. Ayrıca 
Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen 
347 projenin temel atma 
ve açılış törenine katıldı.

şişli  - istanbul   Şişli Belediye Baş-
kanı Hayri İnönü, örnek bir davranışa 
imza attı ve geçtiğimiz günlerde, 
organlarını bağışladığını açıkladı. 
Türkiye’de organ bağışı 
konusunda hala yeterli 
bilinç oluşmadığını  
söyleyen İnönü, 
neden organ 
bağışı yaptığını 
ise şöyle açıkladı; 
“Organ bağışı 
yapmadan önce 
bir an için, bağış 
yapan tarafta değil de, 
bağış bekleyen tarafta olduğu-
nuzu düşünün. Bir hayat kurtarmak, 
şu dünyada yapabileceğimiz en kutsal 

davranışlardan biri. Yaşadığımız 
topraklarda “ölüm çareleri tüketir” 
düsturuyla büyüdük. Ama bir gün 
geldi ve bilim bize ölümün bile yeni 

hayatlara umut olabilece-
ğini gösterdi. Kişinin 

kendi ölümüyle bir 
başkasına hayat 
şansı verebilmesi 
ve bu şansı başka-
larından esirge-

memesi insanlık 
onuruna en yakışan 

şeylerden biridir.

TBMM’den başlamak üzere, 
organ bağışı konusunda Türkiye’de 
seferberlik başlatılması için herkes 
elini taşın altına koymalıdır.” 

BURSa  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 
yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı görevlerini de 
yürüten Başkan Altepe, her üç kulvarda da yoğun 
bir mesai harcıyor. Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri bir bir hayata geçirirken, MBB ile Marma-
ra Denizi’nin temizliği başta olmak üzere beledi-
yecilik hizmetlerine yönelik eğitim çalışmalarına 
ağırlık veren Altepe, Sağlıklı Kentler Birliği ile de 
Türkiye’yi sağlıklı bir geleceğe taşımak için projeler 
üretiyor.  Özellikle, 17 ilçenin de Büyükşehir Bele-

diyesinin hizmet alanına girmesinin ardından tüm 
ilçelerde altyapıdan ulaşıma, tarihi mirastan çevre-
ye kadar her alanda birçok projeyi hayata geçiren 
Altepe, 2015 yılı içinde 117 ilçe ziyareti ve 51 köy 
ziyareti gerçekleştirdi. Şehir dışında da önemli te-
maslarda bulunan Başkan Altepe, bir yılda 14 kez 
Ankara ve 14 kez de İstanbul ziyareti yaptı. Altepe 
bu illerin dışında Konya, Çanakkale, Bolu, Kocaeli, 
Balıkesir, Trabzon, iki kez Afyon, Adana, Gaziantep, 
Manisa, İzmir ve Antalya programları kapsamında 
yaklaşık 13 bin 920 kilometre yol kat etti. 

TATİLİ YOK, İŞİ ÇOK

Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Düz-

ce Belediyesi’ni ziyaretinde 
büyük bir yatırımın müjdesini 

verdi: KANAL DÜZCE

İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın ve belediye 
meclis üyelerini Pithiviers  
Belediye Başkanı Philippe 

Nolland karşıladı.

düzce   Bir dizi ziyaret ve açılış 
için Düzce’ye gelen Orman ve 
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, Düzce Belediyesi’ni de 
ziyaret etti. Ziyarette söz alan 
Düzce Belediye Başkanı Mehmet 
Keleş, Bakan Eroğlu’na hita-
ben “Siz Düzce’nin bakanısınız. 
Düzce’de diğer kamu yatırımla-
rının toplamından fazla yatırım 
sağladınız.  Bunun için teşekkür 

ediyoruz” dedi. Başkan Keleş 
daha sonra belediyenin en önem-
li projelerinden olan Mvelensu 
Park Projesi konusunda Bakan 
Eroğlu’na bilgi verdi. Eroğlu, 
Melensu park projesini destek-
lediklerini belirtti ve “Bu projeyi 
destekliyoruz ve neler yapılması 
gerektiği konusunda çalışacağız. 
Bu projeyle Düzce KANAL DÜZ-
CE gibi olacak” dedi.

Veysel Eroğlu’ndan Müjde:  
‘Kanal Düzce’

Fransa’da Adeta İznik 
Rüzgarı Esti

Yoğun bir tempoda çalışan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, 2015 yılında hiç izin kullanmazken, 117 ilçe, 51 köy ziyareti yaptı, 
şehir dışı programları için 13 bin 920 kilometre mesafe kat etti.

HİÇ İZİN YApMADI

Hayri İnönü Organlarını Bağışladı

iznik - bursa  İznik ile Fran-
sa’nın Pithiviers şehri arasında-
ki kardeş şehir ön çalışmaları 
İznik Belediyesi’nde yapılmıştı. 
Bu çalışmaların devamı olarak 
Pithiviers’te düzenlenen 
törende, İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın ve Pithiviers 
Belediye Başkanı Philippe 
Nolland kardeş şehir prokolonü 
birlikte imzaladılar. İznik Bele-

diye Başkanı Osman  Sargın ve 
belediye meclis üyelerinin ka-
tıldığı etkinlik ve programlarda 
adeta İznik rüzgarı esti. 13-17 
Ocak 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşen ziyarette karşılıklı 
kardeşlik imzaları atılırken, 
karşılıklı dostluklar kuruldu. 
Tören sonrasında Pithiviers 
Türk-Fransız Kültür ve Spor 
Derneği ziyaret edildi.
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BİLECİKLİ MİNİKLER 
TİYATRO KEYfİNDE

ONLAR “BARIŞIN 
ÇOCUKLARI”

bilecik  Bilecik Belediyesi 
çocuklara tiyatro sevgisini aşı-
lamak için son derece değerli 
bir uygulama başlattı. Proje 
kapsamında her hafta pazar 
günleri çocuklara ücretsiz özel 
tiyatro gösterimi yapılıyor. 
Geçtiğimiz günlerde müzikli 
ve danslı çocuk oyunu “Temel 
Reis” çocukları eğlendirdi. 
Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, konuyla  ilgili “Her 
hafta belediyemiz tarafından 
çocuklara sunulan tiyatro 
oyunları ile çocuklarımız 
eğlenmenin yanında birçok 
bilgiyi de kazanmış oluyor. Bu 
tür etkinliklere hız kesmeden 
devam edeceğiz” dedi. 

ÇaNakkale  Çanakkale’de 
Meleğim Kreşi öğrencilerinin 
yapmış olduğu resim ve elişi 
çalışmalardan oluşan “Barışın 
Çocukları” temalı sergi, 
Çimenlik Kalesi Muavenet-i 
Milliye Sergi Salonu’nda açıl-
dı. Açılışa Çanakkale Belediye 
Başkan Yardımcısı Rebiye 
Ünüvar, Çanakkale Millet-
vekili Muharrem Erkek, çok 
sayıda veli ve öğrenci katıldı. 
Miniklerin sergisi, büyük be-
ğeni topladı. Özellikle minik-
lerin yapmış olduğu resimler 
önünde fotoğraf çektirmesi 
ve bu esnada heyecanlanma-
ları dikkatlerden kaçmadı. 

NİLÜfER’DEN 
NâZIM’A ÖZEL pUL 
nilüfer  - bursa  Nilüfer 
Belediyesi, sanatının en güçlü 
örneklerini Bursa Cezaevi’nde 
veren çağdaş dünya edebiya-
tının en seçkin isimlerinden 
Nâzım Hikmet’i 114. doğum 
yılında ilklere imza atarak 
andı. Nâzım Hikmet Kültü-
revi’nde düzenlenen geceye  
Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, Nâzım 
Hikmet ile aynı hapishanede 
kalan İbrahim Balaban ve 
ailesi, akademisyenler, şairler, 
yazarlar ve çok sayıda Nâzım 
dostu katıldı. Nâzım’ın eşsiz 
edebi kişiliğinin hatırlanması 
amacıyla Nilüfer Belediyesi, 
PTT işbirliğiyle Türkiye tari-
hinde Nâzım Hikmet adına ilk 
kişisel pul çıkarıldı.

Beyoğlu’nda yeniden inşa 
edilerek Mart ayında sinemase-
verlerle buluşmaya hazırlanan 
tarihi Emek Sineması gün sayı-

yor. Güneş ışığı alan, 11 metre 
yüksekliğinde cam tavanlı, 

Haliç ve Beyoğlu manzaralı 
1.250 m2’lik fuaye alanına 

sahip 600 kişilik Emek 
Sineması; 800 kişilik 8 
yeni sinema salonu ve 
150 kişilik modüler 
tiyatro salonuyla bir-
likte, tüm ihtişamıyla 
Grand Pera’nın en üst 

katında, Mart 2016’da 
kapılarını açacak. 

Grand Pera, toplamda 
1.550 kişiye ulaşan koltuk 

kapsitesiyle sinemase-
verlerin ve kültür-sanat 

tutkunlarının vazgeçilmez 
mekânlarından biri olacak.

‘EN BÜYÜK HEDİYE’
Emek Sineması’nın bütün oriji-
nalliğinin korunmasıyla birlikte 
modern ihtiyaçları karşılayan 
bir alt yapıyla istenilen yere bir 
taç gibi yerleştirildiğini belir-
ten Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, “Emek 
Sineması, İstaiklal Caddesi için 
“Emek Sinemasından önce ve 
Emek Sinemasından sonra” 
diye bir değerlendirme yapıla-
cak derecede önemlidir. Emek 
Sineması’nın hayata geçmesiyle 
Beyoğlu yeni bir boyut kazan-
mıştır. Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederim. Beyoğlu için 
2016’nın en büyük hediye paketi 
Emek Sineması’dır” dedi. 

Emek Sineması’nın iki temel 
nokta üzerinden değerlendi-
rilmesi gerektiğini belirten 
Başkan Demircan, “Birincisi 
tarihi bir mekânın resto-
rasyonu. Tarihi eserleri 
yaşatarak kullanma açısın-
dan önemli bir devrim 
yapıyoruz. 1992’den beri 
burasının ihya edilmesi 
gerektiği konuşuluyordu. 
Bugün ise 5366 sayılı 
kanunun ilk ürünü olarak 
ortaya çıkan bir restoras-
yonla, konularak, yaşatarak, 
kullanma mantığıyla yapılmış 
ilk ürünlerden birisi oldu. Tarihi 
Serkldoryan binası olduğu bütün 
orijinalliği ile ortaya çıktı.“ dedi.

Başkan Demircan, Cumhur-
başkanı Erdoğan’a da teşekkür 
ederken “Türkiye’nin yeni bir 
ikonik yapıyı hayata geçirmesi-
nin mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyoruz. 5366 sayılı kanunla 
birlikte, sayın Cumhurbaşkanı-
mızın talimatıyla, Ak Parti’nin ilk 
döneminde Tarlabaşı’nın ihyasını 
gerçekleştirmiştik. Bugün bu 
meyveleri görüyor olmak bizi 
gururlandırıyor. Cumhurbaşka-
nımıza ve hükümetimize müte-
şekkiriz. İlk ürünlerini Beyoğlu 
Belediyesi aracılığı ile burada 
ihya etmenin gururunu yaşıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, 
Beyoğlu’nun değişimine vurgu 
yaparken “Beyoğlu büyük bir 
yaşam, eğlence, alışveriş ve 
ticaret merkezidir. Bu merkez-
lerde hayatı dinamik yaparak 
ayakta tutan en önemli yapılar 
kültür yapılarıdır. Beyoğlu 600 
koltuklu tarihi büyük bir sah-
neye yeniden kavuştu. Sekiz 
tane çok güzel cep sinemasına, 
Madam Tuso gibi uluslararası 
saygınlığı olan turistik bir 
müzeye kavuştu” dedi. 

Grand Pera projesini kişisel 
ilgisi ve gönül bağı nedeniyle 
devraldığını söyleyen Ahmet 
Akbalık ise, “Cercle d’Orient 
ve Emek Sineması’nı içinde 
barındıran proje kapsamında, 
kültürel ve sosyal değerler 
ekseninde, konusunda uzman 
profesyonellerle yeni bir 
yönetim modeli oluşturduk. 
Özlenen Beyoğlu ruhunu ye-
niden yaşatmayı, Beyoğlu’nu 
yeniden bir çekim merkezi 
haline getirmeyi hedefledik” 
diye konuştu.

İşte ‘Emek’in’ Karşılığı
Beyoğlu’nun en önemli kültür merkezlerinden biri olan ve yenilenerek son derece modern bir hale 
getirilen Emek Sineması Mart ayından itibaren kapılarını yeniden açacak, İstanbulluları ağırlayacak

‘ÖNEMLİ BİR DEVRİM 
YApIYORUZ’

‘ERDOĞAN’A 
MÜTEŞEKKİRİZ’ ÖZLENEN BEYOĞLU RUHU

Kadıköy Belediyesi, ‘Yaşayan 
Sokaklar Projesi’   kapsamında 
Kadıköy’de yaşayan sanatçıların 
yaşadıkları sokakların bilinirliğini 
artırmak amacıyla  proje çalışması 
başlattı. Bu çalışmalardan biri 
Caferağa Mahallesi, Cemal Süreya 
Sokak’ta yer alan Cemal Süre-
ya’nın yaşadığı evin önüne yapıldı. 
Şairin evinin önündeki kaldırım 

taşlarından bir bölümü  üzerine 
Süreya’ya ait “Hayat kısa kuşlar 
uçuyor”,  “Özgürlüğün geldiği gün 
o gün ölmek yasak” gibi şiirlerden 
seçkiler yazıldı. ‘Yaşayan Sokaklar 
Projesi’   kapsamında önümüzdeki 
günlerde Fazıl Hüsnü Dağlarca ve 
Özdemir Asaf’ın yaşadığı sokaklar-
da da kaldırım taşlarına şairlerden 
sevilen şiirler yazılacak.

Kadıköy deyince akla 
gelen şairlerden 

Cemal Süreya’nın 
şiirleri sokaklara 

taşınıyor. Kısacası 
Kadıköy’de gezerken, 

yerde Süreya’nın bir 
şiirini görürseniz sakın 

şaşırmayın 

Adım Adım Cemal Süreya
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Her gece Kadıköy, Harem, Eyüp Cami avlusu, 
Aksaray metro istasyonu Fatih- Saraçhane 
Parkı, Beşiktaş Parkı, Üsküdar Davut Kadı 
Cami avlusu ve Zeytinburnu’nda yaklaşık 500 
kişiye çorba ve ekmek dağıtan Karaman’ın 
hikâyesi bundan bir buçuk yıl önce başlıyor.

BU ÇAĞRIYA SESSİZ KALINAMAZ
Filmi geriye sarıyoruz. Oğlu Fazıl Karaman’ın 
yardımları ile 2000’den fazla evsize batta-
niye dağıtırken en çok duydukları cümle: 
“Biz açız...” Aslında bir çağrı olan bu cümleye 
kayıtsız kalamıyor baba-oğul ve ne yapabile-
ceklerini düşünmeye başlıyorlar. Bu sorunu 
tamamen ortadan kaldırmaya yetmese de, 
küçük bir çözüm geliyor akıllarına. Yaklaşık 
bir senelik bir zaman dilimi hazırlık sürecini 
oluşturmuş. Aracın dizaynı sonrası Aşhane 
İstanbul’u kazan-kepçe dolaşmaya başlamış. 

Sokak sokak araştırmışlar nerede evsiz var 
diye. Hocamız hala özel aracı ile birlikte 
geceleri çıkıp evsiz aradığını söylüyor. Beş ay 
öncesinde çorba dağıtmaya başlayan Aşha-
ne‘nin bugün Facebook üzerinden bir hesabı 
var. İsterseniz siz de gönüllü olabilirsiniz.  
Gelelim asıl konuya. Hocamızın büyük bir 
hayali var. O da her ilçeye Evsizler Evi’nin 
yapılması. Tabii ki bunun öncesinde öncelikle 
toplumdaki ön yargıların yıkılması gerekiyor.

EVSİZLER KÖTÜ İNSAN DEĞİL
Evsizlere ‘kötü insan’ gibi bakıldığını ve ön 
yargı ile yaklaşıldığını söyleyen Karaman, 
bu konunun üzerinde özellikle duruyor ve 
bakın nasıl anlatıyor: “Evsizliğin temelinde 
sevgisizlik ve şefkatsizlik vardır. Biz bugün 
evsizleri terapi edeceksek barınma ihtiyaçla-
rından daha çok duygularına hitap etmemiz 

gerekiyor. Biz onlara sevgi ve şefkatle 
yaklaşırsak en az yüzde ellisi iyileşecek 
ve topluma karışabilecekler. Hiçbiri ‘kötü 
insan’ değil. Ben bu zamana kadar hiçbir 
evsizin insanları dövdüğünü, sarkıntılık 
yaptığını, hırsızlık yaptığını görmedim. 
Sokakta yaşanan pek çok olayda sanki 
evsizler yapmış gibi bir algı yaratılıyor. 
Oysa onlar her birimizden çok daha 
duygusal. Örneğin çoğu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin evsizlerin 
kalması için hazırladığı Zeytinburnu’n-
daki spor salonuna gitmek istemiyor. 
Neden diye sorduğumuz zaman şöyle 
diyenlerle çok karşılaştım: ‘Benim kö-
peklerim, kedilerim var. Beni görmezlerse 
çok üzülürler, aç kalırlar, onları bırakıp nasıl 
gideyim?’ Ben böyle bir düşünce yapısını 
toplumun hiçbir kesiminde görmedim.” 

Peki, bu noktada en büyük görev kime 
düşüyor diye soruyoruz. Hocamızın cevabı 
bir hayli düşündürücü... “Evsizlerin topluma 
kazandırılması için en büyük görev topluma 
düşüyor. Evsizler uzaydan gelmedi. Her biri-
nin bir annesi, babası ya da bir akrabası mut-
laka var. Temelde suçlu,  vazifesini yapmayan 
toplumdur. En büyük görev bizlere düşüyor. 
İkinci aşamada ise sorunun çözümü noktasın-
da yerel yönetimlerin yapacakları çok şey var. 
Öncelikle sorunun doğasına uygun çözüm 
önerileri getirilmeli. Siz bu sorunun kayna-
ğını görmez, bugün mevcut sorunu çözmeye 
devam ederseniz kaynaktan sorun üretil-
meye devam edecek. Bu çok uzun vadeli bir 
kültür politikası gerektiriyor. Anadolu’da her 
zaman evsizler vardı, fakirler vardı. Yoksulluk 
sadece ekonomik bir olaydı. Mahalleliler yok-

sullarla iç içe yaşarlardı ve birbirlerinden 
haberdarlardı. Bireysel düzeyde komşuluk 
ilişkileri ile bu olay çözülüyordu. Osmanlı’da 
da bu durum böyleydi. Normal dönemde 
tüm bunlar belediyelere ve vakıflara devre-
dildi. Çünkü bugünkü modern insan böyle 
görevleri hissetmiyor. Kendi sorumluluğu 
olduğunun dahi farkında değil. Bugün tüm 
ekonomik başarılarına rağmen mutsuz bir 
insan var ortada. Çünkü insanın başarmak 
kadar verme, sevme, şefkat, merhamet 
özelliklerini kullanma pratiklikleri ortadan 
kalktı, azaldı. Ben yeni bir şey icra etmedim 
sadece kanayan bir yaraya dokunuyorum. 
Benim minibüsüm adeta herkesin vicdanına 
dokunan bir sembol haline geldi. İnsanın 
özünde iyilik yapma isteği varsa ki vardır; 
bunu yapmazsa mutsuzluk hissediyor.

Mahmut Karaman, yaptıklarını şöyle özetli-
yor: “Ben çorba dağıtmıyorum. Ben bireyi, 
aileyi, mahalleyi yeni baştan inşa etmek 
istiyorum. Bizimle birlikte çorba dağıtmaya 
gelen kişilerin kişiliğinde çok köklü radikal 
değişiklikler olmaya başlıyor. Biz iyilikten 
bahsetmekle insanları değiştiremiyoruz. 
Bu insan zaten tüm iyilikleri ve kötülükleri 
biliyor. Herhangi bir şey konuşularak de-
ğişmiyor. Herkes kötülükten şikâyetçi. Bir 
bireyi yoksulla karşılaştırdığımız zaman 
bireydeki o dönüşüm başlıyor. Biz bu iki 
kesimi konuşarak değil karşılaştırma sure-
tiyle ahlaki dönüşüm yaratmaya çalışıyo-
ruz. Yeni bir birey yaratmaya çalışıyoruz. 
Paylaşmayı bilen ve seven bir birey. Ben 
bunun toplum tarafından çözülmesi ge-
rektiğini savunuyorum. Bu dönüşümü de 
yeni bir kültür politikası ve yeni bir insan 
anlayışı ile ortaya çıkaracağız.”

BU MİNİBÜSTE  
‘HAYAT’ VAR

Mahmut Hoca evsizlerin topluma kazandırılması adına kurumlardan 
önce toplumun elini taşın altına sokması gerektiğini düşünüyor

Hocamızın bir de büyük bir 
mutlulukla bahsettiği, bizzat 
yaşamış olduğu bir olay var. 
Bir gece yine evsizlere çorba 
dağıtmadan önce, onları ara-
maya başlıyor. Lakin çorba 
dağıtacağı o bölgede her za-
man gördüğü ve artık ismi ile 
bildiği birkaç kişiyi bulmakta 
zorluk çekiyor. İyice merak-
lanmaya başladıktan sonra 
bu sefer çevredeki insanlara 
sormaya karar veriyor. Ho-
camız aldığı cevap karşısında 
bir hayli şaşırıyor ve çok mut-
lu oluyor. Çünkü çevredekiler 
Hocamızın aradığı o isimlerin 
Bursa’ya gittiğini söylüyorlar 
ve Bursa’da Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin evsizlerin 
kalması için açmış olduğu 
bir yerden bahsediyorlar. 
Burası anlatılanlara göre bir 
sığınma evinden daha çok, 
otel formatında, bir odada 
iki üç kişinin olduğu, bahçesi, 
kafeteryası olan donanımlı 
bir yer. Öyle ki İstanbul’daki 
evsizler bile böyle bir yerin 
hayali ile Bursa’ya gidiyor. 

İSTANBUL’DAKİ 
EVSİZLER BURSA 

YOLCUSU!

KESİMOĞLU’NDAN 
fOTO OYLAMA

HeR 
İLÇEYE BİR  

EVSİZLER EVİ 
Karaman’ın çok büyük bir hayali var. O 

da; her ilçeye bir ‘Evsizler Evi’nin yapılma-
sı. Karaman, bu noktada belediyelerin çok 
büyük desteğinin olabileceği kanaatinde. 

Evsizlerin kaldıkları yerlerde ilişkileri koparıl-
madan, kendilerini ait hissettikleri mekânla-

ra yakın olabilecek evlerde daha rahat ve 
kendilerini daha özgür hissedebilecek-

lerini savunuyor hocamız. Böylelikle 
onların da bir evi, onların da 

kendilerine ait bir odaları 
olabilecek. 

En büyük görev toplumun ‘KONUŞARAK HİÇBİR 
ŞEY DEĞİŞMİYOR’

Hababam Sınıfı’nın içimizi ısıtan Mahmut Hoca’sı gibi... Her şeyin önüne ‘insanı’ koyuyor,  
herkesin insanca yaşaması için çabalıyor. Her gece minibüsü ‘Aşhane’ ile evsizlere çorba  
dağıtan Mahmut Karaman “Evsizler kötü insanlar değil. Evsizliğin temelinde sevgisizlik var” diyor...

İNSAN HİKAYESİ

Onun adı Mahmut... Mahmut 
Karaman… Aslında bir öğretim 
görevlisi. Sakarya Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’n-
de ders veren Yrd. Doç. Dr. 

Karaman’ın sarı bir minibüsü 
var. Sıradan bir minibüs değil, 

bir adı var... AŞHANE. Bu adı bir 
yere not edin. Çünkü İstanbul 

sokaklarında dolaşırken bir 
gece hocamızı bu sarı minibü-
sün içerisinde evsizlere çorba 

dağıtırken görebilirsiniz. Kimse 
onu zorlamıyor. Kimse ona 

para vermiyor. Herhangi bir 
çıkar yok. Dernek yok. Genel 

kurul yok. Bu Karaman’ın kendi 
ifadesiyle tamamen sivil bir 

hareket. Ve bu zamana kadar 
gördüğümüz en güzel hareket 

olduğunu düşünerek düştük 
yollara. Üsküdar’daki evinde 

bir araya geldiğimiz hocamız, 
kitapseverlerin iç geçireceği 
güzellikteki kütüphanesinin 

önünde sorularımızı cevapladı.

RÖPORTAJ: KÜBRA DEMİR

R. BİLAL MANDACI
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İstanbul’un en gözde ilçelerinden Fatih… Son olarak Sul-
tanahmet’te yaşanan üzücü saldırıyla gündeme gelmişti. 
Olayın yaşanması sadece İstanbul’un değil, tüm dünyanın 
gözünü buraya çevirmişti. Başkan Demir, yaşanan olaydan 
ötürü çok üzgün olduklarını ifade ediyor ve bir daha buna 
benzer olayların yaşanmamasını temenni ediyor. Mustafa 
Demir, Fatih’e gönül vermiş ve ilk günkü heyecanıyla çalış-
malarını devam ettiren bir başkan. Yıllardır kentin yapısı ve 
tanınması adına çalışmalar yapıyor, tarihi yapıları bozma-
dan kente estetik katacak projeler gerçekleştiriyor. Son 
olarak yılda 92 milyon ziyaretçi ağırlayan Kapalı Çarşı’nın 
restorasyonu için Nisan ayında bir proje başlatacak. Ayrıca 
554 yıllık Kapalı Çarşı’nın tarihinde ilk defa bir yönetime 
kavuştuğunu da söylemeden geçmeyelim…
Kapalıçarşı’nın restorasyonu için ilk ‘kazma’nın Nisan 
ayında vurulması planlanıyor. Hatta Kapalıçarşı’nın so-
runlarına çözüm bulmak için çarşının 554 yıllık tarihinde 
ilk kez yönetim seçimi düzenlendi. Bu yönetim neleri 
amaçlıyor, hedefleri neler? 
554 yıllık bir çarşının ilk defa bir yönetim kurulu oldu. 
2009’dan  beri çarşıyla yoğun bir şekilde ilgileniyoruz.  Çar-
şının yüz yıllardır birikmiş problemleri var. Çarşıyı ayakta 
tutacak, bütününü ilgilendiren bir çalışma olmamış. Bizim 
aklımızda Kapalı Çarşı için belirlediğimiz bir strateji var. 
Kapalı Çarşı, etrafındaki hanlarla birlikte 100 bin metre 
karelik bir alan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir 
kurum, 100 bin metre karelik bir alanla ilgili karar verecek. 
Orada çok ciddi sıkıntılar yaşadık.  Kapalı Çarşı ile ilgili bu 
alan proje kabul edilirken aynı zamanda Kapalı Çarşı’ya 
yapılacak müdahalelerin, problemlerin çözümü, sürdürü-
lebilir bir yönetiminin oluşması, bundan sonra oluşabile-
cek sıkıntıların bertaraf edilmesi gibi bir sürü alt yapıdan 
tutun çatısına kadar, içindeki işletmelere kadar hepsini 
barındıran bir model de geliştirmek zorundaydık.  Aslında 
restorasyon projenin bir parçası. 3 bin 150 dükkan var. 2 
bin 600’e yakın parsel var. Bu süreçte Kültür Bakanıyla 
konuştuk. Bunu hızlandırmak adına neredeyse Türkiye’deki 
bütün raportörleri topladık. Onları Fatih Belediyesi’nde 
misafir ettik. Raportörler uzun süre çalıştılar. Nihayetinde 
iyi bir iş çıkardık. Projenin onayını da gerçekleştirdik. Peki 
bu projeyi kim uygulayacak? Kim kararını alacak? Burada 
büyük bir sıkıntı vardı. Kapalı Çarşı’nın bir yönetimi yok.  
Eyfel Kulesi demirden oluşmuş, içinde bir tane dükkanı 
yok, normal şartlarda onun bile 11 kişilik yönetim kurulu 
var.  Yönetim kurulunun oluşturulması için yasa çıkarılması 
gerekiyordu, yasa çıkarıldı. Avam proje, restorasyon proje-
si onaylandı. Onaylı bir proje 
ve yönetim kurulunun 
önünü açan bir kanun 
maddesinden sonra bir 
yönetim kurulu ger-
çekleştirildi.

Fatih’in çehresinin büyük bir şekilde değiştiğini 
görüyoruz. Kentte dolaştığımız zaman insanın 
içine bir ferahlık ve neşe geliyor. Ne gibi çalışma-
larınız oldu?
Fatih muazzam bir yer. 1500 yıl önce dünya siya-
setinin yazıldığı yer. Buraya dünyanın başkenti 
denilmiş. Roma’nın, Bizans’ın ve Osmanlı’nın 
başkentliğini yapmış burası. Mimariyle, inşaatla, 
şehirle, çevreyle ne kadar bilgisi varsa ve onu 
ne kadar yansıtma bilgisi varsa ona göre binalar 
yapılmış. Ne yapabiliriz? Onların hepsini yıkıp 
yapamayız. Öyle bir imkanımız yok. Keşke öyle bir 
imkanımız olsa da, rızasıyla yıkılıp yeniden yapı-
labilseydi. Tarihi eserler, devlet tescilli eserlerin 
dışında. Öyle bir şey yok. Ben 2004 yılında bele-
diye başkanı oldum. İlk iş olarak cam giydirme, 
pvc siding ve btb cam mozaiklerini yasakladım. 
Daha Eminönü de bağlanmamıştı bize. Bu bir. 
İkincisi, ondan sonra yapılacak tüm yeni binalara 
yeni bir mimari tarz geliştirdim. Klasik Osmanlı 
cephe mimarisini oluşturacaksınız dedim. Binalar 
cumbalı olacak. Binaların kat sinmeleri olacak, 
pencerelerinin etrafında söveler olacak. Renkleri 
şu olacak… Bunların hepsini sistemli hale getirdik. 

‘1500 TANE YENİ BİNA YAPTIK’
Hep birbirine benzeyen binalar olsun istemiyoruz. 
Farklı mimari çizgiler olsun ancak genel olarak 
baktığınızda buranın bir yarımadaya ait olduğu, 
geçmişe ait bir birikimin son eserleri gibi algılansın 
istemiştik. Onu gerçekleştirdik Fatih’te. Eminönü 
bize bağlanınca başta ana binalar olmak üzere 
tüm binaların dış cephelerini yeniden yapacağım 
dedim.  Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki hocalarla 
birlikte kendi arkadaşlarımız her binayı farklı 
tasarladı. 1500 tane bina yaptık bugüne kadar. 
Sadece Eminönü’nde değil. İlk Kadınlar Pazarında 
başladık. Bütün cephesini yeniden yaptık. Sonra 
Balat ve Ayvansaray’da devam ettik.

Hollywood’un Fatih’e özel 
bir ilgisi var. Son zamanlar-
da bu anlamda gelen çekim 
teklifleri var mı?
Fatih ilgi çeken bir ilçe. Özel-
likle; The Two Faces of January, 
Son Umut, James Bond gibi film-
lerde mekan olarak kullanılmıştı. 
Özellikle Russell Crowe, Morgan 
Freeman’ın da ziyaretleri olmuştu.
Gişe rekorları kıran Star Wars 
filminin kostümleri Kapalı Çarşı 
esnafından alınmış... 
Hollywood’un bazı filmlerinde Kapalı 
Çarşı esnafına yaptırılan kumaşlar 
kullanılıyor. Bu hem Fatih için hem de 
esnafımız için çok önemli. Bu vasıtayla 
beraber ilçemizi yurtdışında da tanıtmış 
oluyoruz. Bizim için gurur verici bir olay. 
Sadece kıyafetler değil mekan olarak da 
özellikle tercih edilen bir bölgedeyiz. 

Yeni Bir Mimari 
Tarz Geliştirdik

Fatih’te bulunan Yedikule Hayvan Barınağı 
hayvanseverler tarafından parmakla gösteri-
len en güzel barınaklardan. Burayı bu kadar 
önemli kılan nedir? 
Hepimizin hafızasında mahallenin maskotu 
bir kedi, köpek vardır. Mahalle sakinlerinin 
aşını suyunu verdiği, isim taktığı tüm mahalleli 
çocukların arkadaşı ve koruyucusu… Eskiden 
hayvanlara sevgi besleyen bir toplumduk. 
Derviş Yunus’un dediği gibi, “Yaratılanı se-
verdik, Yaradandan ötürü” Hayvanlara eziyet 
etmez, onları korur, kollardık. Her canlının 
yaşama hakkına saygı duyardık. Aynı şekilde 
doğaya da saygılıydık. Hatta Fatih Sultan 
Mehmet Han, “Ormanlarımdan bir dal kesenin 
başını keserim…” diyecek kadar, doğaya 
önem verirdi. Bu konudaki hassasiyetini ünlü 
kanunnamesine bile yazdırmıştı. Camilerimi-

Hayvanların Şefkatli 
Bir Ele İhtiyaçları Var

FATİH BELEDİYE BAşKANı MUSTAFA DEMİR İLE HEM PROjELERİNİ HEM HAYVANLARA YAKLAşıMıNı KONUşTUK

“554 yıllık Kapalı Çarşı’ya seçilen yönetimin nasıl 
çalışacağını biliyoruz. Bütün stratejimizde neler 
yapılacağı konusunda kararımızı verdik. Bundan 

sonrasında ise emaneti sahibine teslim ettik 
diyebiliriz. Kapalıçarsı’nın yönetim kurulun-

da temsilcimiz olacak. Tabi Büyükşehrin, 
Valiliğin ve vakıfların da temsileri 

burada yer alacak”

“Emaneti  
Sahibine  
Teslim Ettik”

‘Eskiden hayvanlara sevgi besleyen bir toplumduk. Her canlının yaşama hakkına saygı duyardık. 
Zamanın çarkları bazı şeyleri değiştiriyor.  Bu dünyayı birlikte paylaştığımız, ağzı var dili yok canlılara 
biraz daha şefkatle yaklaşabilir; dünyayı hepimiz için daha yaşanır kılabiliriz. İnsanlık bunu gerektirir’

En son nerede tatil yap-
tınız?
Ekibimle beraber Yuna-
nistan’a gittim.
Ailenize vakit ayırabili-
yor musunuz?
Zaman ayırmakta çoğu 
zaman sıkıntı yaşıyorum. 
İşlerimiz çok yoğun…
En sevdiğiniz yemek 
nedir?
Patlıcan yemeğini seve-
rim.  
Hangi takımlısınız baş-
kanım?
Galatasaray.
Peki en son hangi filme 
gittiniz?
Star Wars’a gittim eşimle 
beraber. 
Tiyatroyla aranız nasıl-
dır?
Tiyatroya bu sene gide-
medim. Ama geçen sene 
epey gittim. 
En son ne zaman tatil 
yaptınız? 
Geçen yaz tatil yaptım. 
İş ve tatil bir arada mıdır?
İki arada bir derede 
gideriz. 2-3 günden fazlası 
beni sıkar. 3 gün kalırım 
ve geri işlerimin başına 
dönerim.  
En sevdiğiniz renk nedir?
Mavi

BAŞKANLA KISA KISA

“Sultanahmet saldırısı uluslararası terör 
örgütlerinin, taşeronların İstanbul’a taşıdığı  
bir terör olayı. Umuyoruz tekrarı yaşanmaz.’’

“Bizim aklımızda Kapalı Çarşı için belirlediğimiz 
bir strateji var. Dünyaca ünlü, 554 yıllık bir 
çarşının tarihte ilk defa bir yönetim kurulu oldu.’’ y
DÜNYA BASKENTİ fATİH

Hollywood’un  
İlgisi Büyük
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Geçtiğimiz günlerde Sultanahmet Meydanı, 
canlı bomba saldırısıyla sarsıldı. Güvenlik 
açısından bu bölgeler için kurumlar arasında 
koordinasyon mekanizması nasıl işliyor? Yapıl-
ması gereken ekstra çalışmalar var mı?
Problemlerden bir tanesi güvenlik. Şu ana kadar 
bir dernek vardı. Dernek gönüllü olarak çalışı-
yordu. O güvenliğin ücretleri esnaftan gönüllü 
olarak toplanan paralarla ödeniyordu. Ama bun-
dan sonra öyle bir şey olmayacak. Bundan sonra 
güvenliği ve bütün bu çalışmaların hepsi bilimsel 
olacak. Biz bundan sonra daha rahat olacağız. 
Sürecin çok iyi yönetildiğini düşünüyorum, ne 
söylediysek onun gereğini yerine getirdik. Hiç 
mahcup olmadık. Bundan sonra da problem 
olmayacağını düşünüyorum. Şüphesiz güvenlik 
de o oranda kontrol altına alınacak. 

‘UMARIM TEKRARI OLMAZ’
Sultanahmet olayı bütün dünyayı ilgilendiren 
bir olaydı. Dışarıdan size gelen destek ve tazi-
yeler nasıl oldu?
İçerden ve dışardan birçok taziye mesajı aldık. 
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve çok 
sayıda bakanımız bizzat ziyaret ettiler. Bu olay 
tabiki sadece bizimle ilgili bir olay değil. Olaylar 
Suruç’ta başladı. Ankara’da devam etti. En son 
buraya kadar geldi. Uluslararası terör örgütleri-
nin, taşeronların İstanbul’a taşıdığı dünyaya ait 
bir terör olayı. Seçilmiş bir alan. Dünyanın sıfır 
noktası ve medeniyetin buluşma noktası dedi-
ğimiz yer. Yani böyle düşününce de bir terörist 
için maalesef dünyayı ayağa kaldıracak önemli 
terör hareketlerinden biri diye düşünüyorum. 
Umarım bundan sonra olmaz. Dünyanın bütün 
sıkıntılarının yoğunlaştığı bir bölgedeyiz. Böyle 
bir bölgede olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. 

Fatih Belediyesi’nin “Sihirli Mikrofon Rad-
yo Ödülleri” 3. kez verildi. Bugüne kadar 
radyoları bu kadar önemseyen çok fazla 
yerel yönetim olmadı. Herkes gazetelere ve 
televizyonlara odaklanırken sizin radyocu-
ları tercih etmenizin altında ne yatıyor?
11 Şubat’ta Sihirli Mikrofon ödül yarışması 
var. Birçok dalda ödül verilecek. Türkiye’deki 
bütün radyoları kapsıyor. İki aşamalıydı bu 
çalışma. İkinci aşamaya kalanlar arasında 
tekrar bir yarışma yapılıyor. Organizasyon 
son derece muhteşem. Radyoculara hakika-
ten layık bir gece yaşanıyor. Radyocular için 
böyle bir ödül töreni yapılmıyor ülkemizde. 
Bu sene de gerçekleştireceğiz. Radyocuları 
ön plana çıkarmak adına çalışıyoruz. Ben 
de destekliyor ve takdir ediyorum. Geçen 
sene de ödül alan radyoculara, yapımcılara 
baktığımızda herkesin son derece memnun 
olduğunu görüyoruz. Tüm radyocuların ortak 
düşüncesi çok başarılı bir organizasyon 
olduğu. Daha iyisi olacak bu sene.

Bir röportajınızda ‘Gandi’ gibi olmak istiyo-
rum demişsiniz. Sizi etkileyen ne oldu?
Felsefesini ve duruşunu seviyorum, örnek 
alınacak bir insan. Gandi’nin teröre, şiddete 
bulaşmadan halkıyla birlikte direnişi söz 
konusu. Çok büyük sıkıntılardan geçmiş. Bir 
yürüyüşte basın, medya çeviriyor onu röpor-
taj yapıyor. Röportaj biraz uzayınca ‘’Kusura 
bakmayın kesmek zorundayım. Takipçilerime 
yetişmek zorundayım.’’ diyor.  Muazzam bir 
söz. Çok etkilendim… Hayata dair verdiği 
mesajlar önemli. Ben onun kaldığı yeri ve 
yattığı yeri de ziyaret ettim. Sakin ve müte-
vazi bir insan.

 ‘’Radyocuları Ön 
plana Çıkarmak 
İçin Çalışıyoruz’’

 ‘’Gandi, Örnek 
Alınacak İnsan’’ 

Çivici, Ailesiyle  
Birlikte Tatil Yapacak

Güvenlik Kontrol  
Altına Alınacak

Nazillili demiryolu işçisi İbrahim Çivici’nin 20 
yıldır tatile çıkmadığını Al jazeera Türk’ün ha-
zırladığı haberle öğrenmiştik. Bunun üzerine siz 
Çivici’yi tatile göndereceğinizi söylediniz.  
Sosyal medyaya konu olmadan önce, İbrahim 
Çivici’yi ilk duyanlardanım. Daha sosyal medyaya 
girmeden önce de kendi başkan yardımcılarımla 
yaptığım toplantıda paylaşmıştım. Bir açıklaması 
olmuştu Çivici’nin, ‘’Günde 15 kilometre yol yürü-
yorum. Postallarım günün sonuna doğru ağırlaşı-
yor bana. Onları kaldırmakta bile zorlanıyorum. 
Çok yoruluyorum. Sadece taşıdığım bu anahtar, 
gevşeyen cıvataları sıkmak için kullandığım anah-
tar günün sonuna doğru çok ağırlaşıyor’’ şeklinde.

‘İYİLİĞİN MALİYETİ YOKTUR’
 Çok tatlı bir vatandaşımız. Tek motivasyon kay-
nağı arada geçen tren makinistlerine el sallaması. 
Diyor ki “Bazıları el sallamıyorlar. Onları görüp 
çok üzülüyorum’’ Şimdi ben arkadaşlara dedim ki; 
bakın İbrahim Bey’in böyle bir sıkıntısı var. Aslında 
iletişim adına örnek sunmuştum. Hiç tanımadığı 
bir adam oradan geçerken el sallayınca veya salla-
mayınca arasındaki farkı, adamın üzerinde bırak-
tığı etkiyi düşünün. Bu bizim için kriter olsun. Yani 
birini tanıyoruz ya da tanımıyoruz ama iletişim 
kurmamız gerekiyor. Sadaka da değil bu. İyiliğin 
maliyeti yoktur. Sosyal medyada patlamadan önce 
benim gündemimdeydi bu olay. İbrahim Çivici’yi 
ailesiyle birlikte bu yaz sevdiği yere göndereceğiz. 
Ailesiyle beraber tatil yapacak.

Fatih’te bulunan Yedikule Hayvan Barınağı 
hayvanseverler tarafından parmakla gösteri-
len en güzel barınaklardan. Burayı bu kadar 
önemli kılan nedir? 
Hepimizin hafızasında mahallenin maskotu 
bir kedi, köpek vardır. Mahalle sakinlerinin 
aşını suyunu verdiği, isim taktığı tüm mahalleli 
çocukların arkadaşı ve koruyucusu… Eskiden 
hayvanlara sevgi besleyen bir toplumduk. 
Derviş Yunus’un dediği gibi, “Yaratılanı se-
verdik, Yaradandan ötürü” Hayvanlara eziyet 
etmez, onları korur, kollardık. Her canlının 
yaşama hakkına saygı duyardık. Aynı şekilde 
doğaya da saygılıydık. Hatta Fatih Sultan 
Mehmet Han, “Ormanlarımdan bir dal kesenin 
başını keserim…” diyecek kadar, doğaya 
önem verirdi. Bu konudaki hassasiyetini ünlü 
kanunnamesine bile yazdırmıştı. Camilerimi-

zin ve konaklarımızın duvarlarında kuş evleri 
bile vardı. Zamanın çarkları bir takım şeyleri 
değiştiriyor, evet, ama küçük bir çaba ile onları 
muhafaza edebiliriz. Bu dünyayı birlikte pay-
laştığımız, ağzı var dili yok canlılara biraz daha 
şefkatle yaklaşabilir; dünyayı hepimiz için 
daha yaşanır kılabiliriz. İnsanlık bunu gerek-
tirir çünkü. Mahallenin bir köşesine bir kapta 
su ve yiyecek koymak çok da zor değildir. Bu, 
hepimiz için bir insanlık vazifesidir. 

‘8000 HAYVANI SAHİPLENDİRDİK’
Biz Fatih Belediyesi olarak, Yedikule Hayvan 
Barınağı’mızın tüm temel giderlerini karşılıyor 
ve lojistik destek veriyoruz. Ancak bu hay-
vanların ilgiye, sevgiye, başlarını okşayacak 
şefkatli bir ele ihtiyacı var. Elbette gelişimle-
rini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için aşıya, 
mamaya da ihtiyaçları var. Barınağımızdaki 

3000’i aşkın köpeğimizin hem bakımında hem 
şefkatli bir el olmalarında gönüllülerimizin 
de çok büyük emeği bulunuyor. Barınak 15 
senedir hizmet vermeye devam ediyor. 8000’e 
yakın hayvanı sahiplendirdik, bu bizim için 
çok önemli. Bu vesile ile onlara da yürekten 
teşekkürü bir borç bilirim. Şehri planlarken, 
hayvanları insanlardan ayrı düşünmüyoruz. 
Dünyayı paylaştığımız canlıların yaşama 
hakkına da sonuna kadar saygı duyuyoruz. 
Yeşillendirdiğimiz park ve bahçelerdeki ağaç-
lar kuşların yeni yaşam alanı oldu. Amacımız, 
geçmişi günümüze, geleceği bugüne yansıtan; 
mimarisiyle, tarihi dokusuyla, insanların ilgi 
odağında olan bir kent ortaya çıkarmak. Dün-
yanın neresinde olursa olsun her insanın gelip 
görmek isteyeceği pırıl pırıl, aydınlık bir şehir 
için çaba gösteriyoruz.

Hayvanların Şefkatli 
Bir Ele İhtiyaçları Var

FATİH BELEDİYE BAşKANı MUSTAFA DEMİR İLE HEM PROjELERİNİ HEM HAYVANLARA YAKLAşıMıNı KONUşTUK

‘Eskiden hayvanlara sevgi besleyen bir toplumduk. Her canlının yaşama hakkına saygı duyardık. 
Zamanın çarkları bazı şeyleri değiştiriyor.  Bu dünyayı birlikte paylaştığımız, ağzı var dili yok canlılara 
biraz daha şefkatle yaklaşabilir; dünyayı hepimiz için daha yaşanır kılabiliriz. İnsanlık bunu gerektirir’

fatih Belediye Başkanı  

Mustafa Demir, Habertürk 

Gazetesi’nde yayınlanan Andy-

Ar Yerel Yönetimler  

performans Araştırması’nda 

İstanbul Avrupa yakasında 

‘Hizmet memnuniyeti’ 

kategorisinde yüzde 66 ile 

birinci sırada  
yer aldı. 

“Fatih’te yeni bir mimari tarz oluşturduk. ‘Binalar 
cumbalı olacak, pencerelerinin etrafında söveler 
olacak’ dedik. Bunları sistemli bir hale getirdik.”

“Sultanahmet saldırısı uluslararası terör 
örgütlerinin, taşeronların İstanbul’a taşıdığı  
bir terör olayı. Umuyoruz tekrarı yaşanmaz.’’ y

DÜNYA BASKENTİ fATİH
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Güngören Belediyesi, ilçenin 
çehresini değiştirmek ve hal-
kın yaşam kalitesini artırmak 
için çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor.

Çan Belediyesi ilçe genelinde 
yol ve kaldırım çalışmalarına 
başladı. Yollar artık daha 
güvenli ve daha güzel bir 
görünüme sahip olacak.

güngören - istanbul   Gün-
gören Belediyesi Kebapçılar 
bölgesi olarak tanınan Köyi-
çi’nde bulunan; İkbal, Tayfun, 
Aydınlar, Bahar Bağ ve Bağcı 
Sokaklarda Erişilebilir Stan-
dart Yol çalışmalarına başladı. 
Güngören Belediyesi, kentsel 
estetiğin ve kalitenin artırıl-
ması amacıyla 2004 yılında 
başlattığı “Erişilebilir Stan-
dart Yol” projesi kapsamında, 
araçlar yerine insana saygıyı 
öne alan bir anlayışla kadın, 
çocuk ve engelliler için huzur 

ve güven dolu yollar inşa 
etme yönündeki çalışmalarını 
sürdürüyor. Önceliği altyapı 
düzenlemesi olan Erişilebilir 
Standart Yolların; kaldırımla-
rını genişleterek, yayaların ve 
engellilerin kullanımını kolay-
laştırıyor olması ve araçların 
yaya trafiğini aksatmayacak 
şekilde park etmesini kolay-
laştıran cep park uygulaması 
göze çarpan özellikleri. Erişi-
lebilir Standart Yollar kapsa-
mında sokaklar göz alıcı bir 
güzelliğe sahip oluyor. 

ÇaN - ÇaNakkale   Mesut 
Hulki Önür Caddesi ile Sarıo-
luk Deresi arasını kapsayan, 
Etili Sokak’ta devam eden yol 
ve kaldırım çalışmaları ara-
sında, aynı zamanda 50 m2’lik 
bir cep otopark da yapılarak, 
bahsi geçen sokak boydan boya 
yenileniyor. Etili Sokak’taki 
çalışmalarda 2.150 m2’lik 
kilit parke taş ile yollar, 900 
m2’lik kaldırım çalışmalarıyla 
da sokak, çok yakın zamanda 
tamamlanmış olacak. Çan Be-
lediyesi’nin her alanda hizmet 

üretmeye devam ettiğinin 
altını çizen Başkan Kuzu; “Biz 
halkımızın Çan’da rahat bir ya-
şam sürmesini istiyoruz. Bunun 
için de ne gerekiyorsa bu güne 
kadar yaptık ve yorulmadan da 
devam edeceğiz. Yol, kaldırım 
ve buna benzer kimi beledi-
yecilik hizmetlerimizi yerine 
getirirken ne yazık ki halkımız 
kısmi bir mağduriyet yaşı-
yor. Elbette bu durum, kalıcı 
çözümler için, geçici sorunlara 
sabır göstermemizin de bir 
gereği” dedi.
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Güngören`de Erişilebilirlik 
Birinci Sırada

Çan’da Yollar Daha Güvenli  
ve Bakımlı

BURSa  Bugüne kadar kentsel dönüşümü 
ağırlıklı olarak eski yapı stoğunun bulun-
duğu alanları yol, spor tesisi, park ve sosyal 
donatı alanlarına dönüştüren hizmet pro-
jeleriyle yürüten ve kent genelinde 4 bine 
yakın eski binanın yıkımını yapan Büyükşe-
hir Belediyesi, en önemli kentsel dönüşüm 
projesinin startını veriyor. Uzun süredir 
İstanbul Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi 
üzerinde çalışan Büyükşehir Belediyesi, ilk 
somut adımı attı. 

KAMULAŞTIRMAYA 40 BİN TL
Beşyol Kavşağı’nın doğu cephesindeki 
yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın dönü-
şümü için düğmeye basıldı. Söz konusu alan 
üzerinde yer alan 60 binanın kamulaştır-
ması tamamlanırken, bu kamulaştırmalar 

için 40 bin TL harcandı. Yol kenarındaki 
kamulaştırılan binalar yıkım işlemleri için 
boşaltılırken, bu proje ile eş zamanlı olarak 
yürüyecek T2 Kent Meydanı – Terminal 
tramvay hattı ile de bölgenin kaderi sil baş-
tan değişecek.

KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİK
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi Muradiye 
Salon’da düzenlendiği basın toplantısında 
hem İstanbul yolu kentsel dönüşümü ve T2 
tramvay hattı projesini kamuoyuna tanıttı 
hem de bugüne kadar kent genelinde ger-
çekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. İstanbul yolu kentsel 
dönüşümünün geç kalınmış bir konu oldu-
ğunu ifade eden Başkan Altepe, “Burada 2,5 

emsal var. Oldukça karlı olmasına rağmen, 
dönüşüm bugüne kadar sağlanamadı. Be-
lediye olarak biz devreye girdik ve Beşyol 
Kavşağının doğu yakasında kent merkezine 
doğru 200 metrelik bölümde dönüşümün 
startını verdik. 20 bin metrekare alandaki 
60 binanın kamulaştırmasını büyük ölçüde 
tamamladık. Bu kamulaştırmaları yaparken, 
kimseyi mağdur etmedik. 

DAHA FAZLASINI KAZANACAĞIZ
Bölgeyi konut alanı ve ticaret alanı olarak 
etaplara ayırdık. Bugünkü değeri metreka-
resi 800 lira ise 1000, 1500, 1800, yerine 
göre de 2000 TL verdik. Çünkü bu bölgeye 
yapılacak yatırım fazlasıyla geri dönecek. 
Proje hayata geçtiği zaman yatırdığımızdan 
fazlasını kazanacağız” dedi.

DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kentsel dönüşüm projeleri 
arasında yer alan  İstanbul Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi yaklaşık 20 bin 

metrekare alandaki 60 binanın kamulaştırılmasıyla start aldı. 

edirne   Edirne Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, bozulan ve deforme 
olan parke taşlarını tamir 
ederek, düzgün bir hale 
getiriyor. Bazı kurumların 
yaptıkları kazı çalışmaları 
nedeniyle bozulan parke 
yolları tamir ederek vatan-
daşların hizmetine sunan 
ekipler, ihtiyaç duyulan 
noktalarda yapılan tamirat 
çalışmalarında, yerinden 
oynayan parke taşlarının 
zemin iyileştirmesini yapa-
rak yerlerine monte ediyor. 
Kırılmış, parçalanmış kilit 
parke taşlarını ise yeni-
leriyle değiştiren ekipler, 
vatandaşların ulaşımını 
rahatlatmak ve yaşamını 
kolaylaştırmak amacıyla bu 
çalışmaları gerçekleştiriyor.

pARKE TAŞLARI 
ONARILIYOR

çatalca - istanbul  Ça-
talca Belediyesi tarafından 
İnceğiz Mahallesi’nde bir 
dizi çalışma yapıldı.  Mülki-
yeti Çatalca Belediyesi’ne 
ait olan, İnceğiz Mahallesi 
Arif Nihat Asya Parkı Aile 
Çay Bahçesi’nde kapalı 
mekan içinde zemine şap 
atılarak fayans döşendi. 
Binada yapılan restorasyon 
çerçevesinde; çay ocağı tez-
gahı yenilendi, yeni kapı ve 
pencereler takıldı. Engelli-
ler için rampa inşa edildi ve 
kullanılamayacak durumda 
olan tuvaletler yenilendi. 
Son olarak da, binanın 
tavan ve duvarlarına boya 
badana işlemleri yapıldı.  
Yapılan bu çalışmalara ek 
olarak İnceğiz Mahallesi 
Meydanı’na bir de otobüs 
durağı montajı yapıldı.

İNCEĞİZ, SİL 
BAŞTAN YApILDI

karesi - balıkesir Karesi 
Belediyesi, park ve yeşil 
alanlarda periyodik bakım 
çalışmalarına devam edi-
yor. Ekipler, 2015 yılında 
4 bin 852 adet ağaç, 78 
bin 636 adet mevsimlik 
çiçek dikimi yaptı. Karesi 
Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü bünye-
sinde devam eden bakım 
çalışmaları kapsamında 
ilçe genelindeki park ve 
yeşil alanlarda periyodik 
olarak çim biçme, bitkilere 
form verilmesi, budama, 
çapa ve yabani ot temizliği 
çalışmaları ile vatandaşla-
rın daha temiz ve düzenli 
alanlarda yaşamasına ola-
nak sağlanıyor. Çalışmalar 
tüm hızıyla devam edecek.

YEŞİL ALANLAR 
ARTIYOR

yIlDIRIM  - BURSa  Yıldırım’ı yeniden 
yapılandırmaya başlayan Başkan İsmail 

Hakkı Edebali, hizmete sunduğu proje-
lerle engelli vatandaşları da unutmuyor. 
Engelli vatandaşların, ‘Engelsiz Şehir 
Yıldırım’da daha rahat bir yaşam sürdür-
melerini hedefleyen Yıldırım Belediyesi, 

engelli çocukların oyun özgürlüğüne 
kavuştuğu Mimar Sinan Engelsiz Parkı ile 

diğer belediyelere örnek oluyor. Hizmete 
açıldığı günden bu yana diğer ilçelerden dahi 

engelli çocuklarını getiren aileler, Yıldırım’da 

hayata geçen parkın yaygınlaştırılmasını istiyor. 
Mimar Sinan Engelsiz Parkı, sosyal alanda duyarlı 
belediyecilik örneği olarak gösterilirken, engelli 
vatandaşların engelsizce dolaşabildiği bir mekân 
oldu. Tasarımı, oyun ve fitness aletleriyle engelli 
vatandaşların sosyal yaşamına destek olan park, 
fiziksel anlamda da gelişimlerine fayda sağlıyor. 
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mimar Sinan 
Engelsiz Parkı’nı, engelli vatandaşlarımızın kendi 
başlarına rahatlıkla gezebilecekleri, hava alabile-
cekleri bir mekân olarak tasarladık” dedi.

Engelsiz Park İle Engelsiz Oyun
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Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Trafik 

Kontrol Merkezi’ni 
ziyaret eden Başkan 

Toçoğlu, “Trafik 
Kontrol Merkezi’nin 

Sakarya ulaşımı için 
ana bir bileşen işlevi 

gördüğünü ifade 
edebiliriz” diyerek 

önemli açıklamalar-
da bulundu

istan-
BUl Tü-
nel’in 17 Ocak 
1875’te beri 
kesintisiz hizmet ver-
diğini söyleyen İETT Genel 
Müdürü Mümin Kahveci, “Tünel’in 
açılışının 141. yılını kutluyoruz. 17 Ocak 
1875’de hizmete açılan Tünel, İstanbullulara o 
günden beri kesintisiz hizmet vermeye devam 
ediyor. Eğlence merkezi ile ticaret merkezini 
birbirine bağlayan bir sistem. 

TÜNELE ÖZEL HATIRA PARA 
Füniküler özellikleri itibariyle dünyada ilk. 
Bundan önce Londra’da böyle bir sistem 
hizmete açıldı ama onun kesitleri bizimkinden 
çok daha farklı. Londra’daki sistemin yolcu ka-
pasitesini arttırmak için altyapısını yenilemek 
istediklerinde çok büyük zorluklarla karşılaş-

tılar. Bizim tünel kesitlerimiz, yeni yaptığımız 
metroların da standartlarına haiz olduğu için 
bugüne kadar ne büyük bir yolcu kalabalığı ile 
karşılaşıyoruz ne de yolcu taşımada herhangi 
bir sıkıntı yaşıyoruz” dedi. Tünelin özellikleri 
hakkında da bilgi veren İETT Genel Müdürü 
Kahveci, “Yüzde 12 eğim farkı olan iki noktayı 
birbirine bağlayan kısa ve çok işlevsel bir tü-
nel. 20 bin yolcuyu taşıdığımız günler oluyor. 
Hizmet sıklığı itibariyle de emsallerinden çok 
farklı. İki tren aynı anda geçiş yapabiliyor. 2 

dakikanın 
altındaki 

seyahat süresi 
ve iki istasyonla 

hizmetimizi gerçekleşti-
riyoruz” dedi.

Açılış konuşmasıyla başlayan program 
geçmişten günümüze İETT fotoğraflarının yer 
aldığı ‘Zaman Tüneli’ sergisinin gezilmesi, Tü-
nel’e özel hatıra para dağıtımı, fotoğraf çekimi 
ve sahlep ikramının ardından son buldu. 

GÜNDE 181 SEFER, 15 BİN YOLCU 
Eski adıyla Galata-Pera arasında sefer yapan 
mini metro Tünel, günde ortalama 181 seferle 
15 bin dolayında yolcu taşıyarak sıfır kaza 
riskiyle çalışıyor. Tünel, ilk açıldığı tarihlerde 
çeşitli isimlerle adlandırıldı. Tünel’in yıllık 
yolcu sayısı 5,5 milyonu buluyor.
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KÖY KONAKLARI 
YENİLENİYOR

ALTIEYLÜL’E YENİ 
pARK YApILIYOR

adapazarı - sakarya  
Adapazarı Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü, mahallelerde ortak 
kullanım alanı olarak kullanı-
lan Köy Konakları’nda bakım 
ve tadilat yapıyor. Adapazarı 
Belediyesi mahallelerde 
eskiyen, boyaları dökülen Köy 
Konaklarında bakım, onarım 
ve tadilat yaparak, konakların 
mutfak dolapları ve kapılarını 
yeniliyor.  Fen İşleri Müdürlüğü 
Kurtköyler, Doğancılar, Turna-
dere, Kömürlü, Elmalı ve Kışlalı 
mahallelerinde bulunan ortak 
kullanım alanlarının bakım, 
onarım ve çevre düzenleme 
çalışmalarını tamamladı.

altıeylül - balıkesir  Al-
tıeylül Belediyesi tarafından 
projelendirilen Gündoğan-
park’ın yapımına hızla devam 
ediliyor. Altıeylül Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu park 
çalışmalarını yerinde inceledi.
Kafaoğlu inşaatın hızla ilerle-
diğini belirterek parkla ilgili 
şunları söyledi: “2. Gündoğan 
mahallemizdeki Gündoğan-
park’ımızın yapım çalışma-
larını incelemeye geldik. 
İnşaat %60 seviyesinde hızla 
ilerliyor. Bahar ile beraber 
yeşillendirme çalışmaları yapı-
lacak. Muhtemelen Nisan ayı 
sonunda tamamlanmış olur” 

Hendek - sakarya   Hendek 
Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri Bayraktepe 
Mahallesi’nde yol açma ve 
kanal çalışmalarını sürdürü-
yor. Hendek Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri 
Bayraktepe Mahallesi Mu-
zaffer Sofuoğlu Caddesi’nde 
200 metre yol açma çalışması, 
200 metre açık kanal ve 30 
metre kapalı kanal çalışması 
yapıyor. Selman Dede Mesire 
Alanı ve Bayraktepe Tesisle-
rinde gelen yağmur suları için 
yapılan açık kanal çalışması 
tamamlanırken kapalı kanala 
da büz döşemesi yapıldı. 20 
metre genişliğinde 200 metre 
uzunluğunda yol açma çalış-
masının da yapıldığı Muzaffer 
Sofuoğlu Caddesi’ne stabilize 
malzeme serildi.

YENİ KANALLAR 
AÇILIYOR

pendik - istanbul Pendik’te 
420 bin metrekare alanda 
her gün binlerce kişinin 
faydalandığı ücretsiz inter-
net hizmeti sunan Pendik 
Belediyesi,  kapsama alanını 
genişletiyor.  96 bin metre-
kare alanda daha  ücretsiz 
internete bağlanılabilecek.

tuzla - istanbul  Tuzla Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 
2015 yılında asfalt, bordür, 
tretuvar, kilit taşı, mineral yü-
zeyli bordür ve taş, perde du-
var, taş duvar, tel ve panel çit, 
saha betonu, refüj ve tartan 
pist çalışmalarının yanı sıra yol 

açma, yol genişletme, saha dü-
zenleme ve yol reglaj çalışma-
ları ile Tuzla’nın ulaşım aksları 
ve bağlantılarında hizmetler 
gerçekleştirdi. Belediyenin 
yapmış olduğu yol genişletme 
ve asfalt serimi gibi çalışmalar 
2016’da da devam ediyor.

gebze - kocaeli   Topçular 
Köprülü Kavşağı hizmete açıldı. 
Gebze Belediyesi tarafından 
ihale edilen ve yapımı Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi ile 
ortaklaşa tamamlanan Topçular 
Köprülü Kavşağında çalışmalar 
tamamlandı. Sabah saatlerinde 

belediye başkan yardımcıları 
Nilay Ayran, Engin Güzel ve 
ilgili birim müdürleriyle birlikte 
Topçular Köprülü Kavşağına 
gelen Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker; yapılan çalışma-
ları yerinde inceledi ve ‘hayırlı 
olsun’ temennisinde bulundu.

Topçular Köprülü Kavşa-
ğı tamamlanarak D -100 

Karayolu İstanbul-Ankara, 
Ankara-İstanbul istikametin-

de trafiğe açıldı.

Tuzla Belediyesi, yol açma, 
yol genişletme, asfalt 

serimi, kaldırım ve tretuvar 
çalışmalarına ara vermeden 

devam ediyor.

Topçular Köprülü Kavşağı 
Trafiğe Açıldı

Tuzla’da Yollar Genişliyor, 
Asfaltlanıyor

Çan’da Yollar Daha Güvenli  
ve Bakımlı

İNTERNETİN ALANI 
GENİŞLİYOR

SakaRya   Sakarya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Zeki Toçoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hayata geçirilen 
Trafik Kontrol Merkezi’nde incele-
melerde bulundu. 2013 yılından bu 
yana hizmette olan merkez ile şehrin 
trafik ağının en etkin biçimde yönetil-
diğine dikkat çeken Başkan Toçoğlu, 
Trafik Kontrol Merkezi’nin trafik 
yönetiminin ana bileşeni olduğunun 
altını çizdi. Toçoğlu ziyaret sonrası 
yaptığı değerlendirmede şu ifadelere 
yer verdi; “Trafik Kontrol Merkezimiz 
ulaşım altyapımız ve çözüm süreçleri-
ne yönelik en önemli unsurlardan biri. 

Bu merkezle şehrimizin trafik 
yönetimini en etkin biçimde 
izleyebiliyoruz. Bu anlamda 
merkezin Sakarya ulaşımı 
için ana bir bileşen işlevi 
gördüğünü ifade edebiliriz. 
Trafik akışının sürekliliği ve 
yol ağı kapasitesinin daha 
verimli kullanılabilmesin-
de merkezimiz önemli bir 
tamamlayıcılık rolü üstleniyor. 
Merkezimizde trafiği gerçek za-
manlı izleyerek, tek elden kontrol 
ve yönetimi sağlıyoruz. Şehrimiz 
bugün 24 saat izleniyor”

TÜNEL 141 YAŞINDA

Ulaşıma 24 Saatlik Büyükşehir Güvencesi

17 Ocak 1875’ten bu yana aralıksız bir şekilde 
İstanbul halkına hizmet etti... İstanbul Tüneli, 
Galata-Pera Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera 
Yer altı Treni, İstanbul şehir  
Treni, Yer altı Asansörü  
ve Tahtelarz olarak 
adlandırıldı 

Adeta İstanbul’un yakın tarihine tanıklık 
eden, yılda 5.5 milyon kişi taşıyan ve aynı 

zamanda dünyanın ikinci metrosu olma 
özelliği taşıyan Tünel’in, 141.  

yaşı çeşitli  
etkinliklerle  

kutladı. 
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu 
yıl altıncısı düzenlenecek olan Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülleri için başvurular başladı. 
Uygulamacılar, bilim adamları ve özel sektör 
temsilcilerinin önde gelen isimlerinden oluşan 
bir jürinin değerlendireceği çalışmalar afet 
yönetimi, ar-ge ve inovasyon, yeşil alan ve 
çevre yönetim hizmetleri gibi kategorilerde 
ödüllendirilecek. 

SON TARİH: 1 NİSAN 2016
Başvurular için son tarih 1 Nisan 2016.  Bele-
diyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllen-
direrek iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını 
ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Altın Karınca 

Belediyecilik Ödülleri, bu yolla yaşam kalitesi 
yüksek, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda 
bulunmayı hedefliyor.

 8 KATEGORİ VE 4 ÖZEL ÖDÜL
Marmara Belediyeler Birliği üyesi olan beledi-
yeler ile bunların bağlı kuruluşları ve iştirakle-
rinin başvuruda bulunabileceği yarışmada pro-
jeler, afet yönetimi; imar, şehircilik ve estetik; 
kurumsal yönetim ve gelişim; kültür ve sanat; 
toplum düzeni ve sosyal hizmetler; ulaşım ve 
altyapı hizmetleri; yeşil alan ve çevre yönetimi 
hizmetleri ile ar-ge ve inovasyon kategorile-
rinde değerlendirilecek. Projeler, belediyecilik 
alanında teorik ve pratik uzmanlığa ve tecrübe-

ye sahip akademisyenler, bürokratlar ve uygula-
macılardan oluşan bir jüri tarafından değer-
lendirilecek. 2016 yılında Yılın Altın Karıncası, 
Turgut Cansever Özel Ödülü, Tabiata Saygı 
Özel Ödülü ve Tarihe Saygı Özel Ödülü olmak 
üzere dört tane özel ödül ilk kez verilecek. 2014 
veya 2015 yılı içinde başlatılmış, uygulamaya 
konulmuş veya tamamlanmış olan projeler 1 Ni-
san 2016 tarihine kadar başvuruda bulunabile-
cek.  Ödüller 2016 yılı içerisinde düzenlenecek 
ödül töreninde sahipleriyle buluşacak.

2015 yılında kurulan Marmara Belediyeler 
Birliği Hukuk Platformu, 2016 yılının ilk toplan-
tısında belediyelerin hukuk işleri müdürleri ve 
avukatlarının oluşturduğu Belediye Hukukçu-
larını ağırladı. MBB Genel Sekre-
teri M. Cemil Arslan’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan 
toplantıda, Marmara 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Muzaf-
fer Koç, başlangıcın-
dan imza aşamasına 
kadar toplu iş sözleşme 
görüşmelerinin yürütül-
mesi hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi.
Toplantının ikinci aşamasında, 
MBB Hukuk Platformu Başkanı ve  İSKİ 1. 
Hukuk  Müşaviri Av. Mahmut Kocameşe’nin 
başkanlığında yeni yılın ilk gününden itibaren 

geçerli olan asgari ücretteki 
artış tartışıldı. Yeni ihale 
süreçlerinde teknik şart-
namelerin bu artışa uygun 
olarak düzenlenmesi gerek-

tiği belirtilerek, yılbaşın-
da çıkması beklenen 

asgari ücret 
kararnamesinin 
henüz çıkmamış 
olmasının ortaya 
çıkardığı sıkıntılar 

konuşuldu.
Yeni dönem sosyal denge sözleşmele-

rinde, belediyelerin toplu iş sözleşmelerini 
eski sözleşmelerin devamı şeklinde yürüttük-

leri, bazı belediyelerin de önceki sözleşmeye 
atıf yaparak yeni sözleşme ile artırım gerçek-
leştirdikleri toplantıda konuşulan bir diğer 
konuydu. Kamulaştırmasız el atma davalarına 

ilişkin olarak Kamulaştırma Kanunu geçici 6. 
maddesindeki koruma hükümlerinin genişle-
tilmesi hakkında görüşler ifade edildi. Kentsel 
dönüşüm uygulamalarında harç muafiyeti 
sebebiyle belediyelerin gelir kaybına uğradığı 
vurgulandı. Bir sonraki toplantının 2016 Şubat 
ayının sonunda Maltepe Belediyesi ev sahipli-
ğinde yapılması kararlaştırıldı. 

DİJİTAL 
DEVRİMİN 
RUHU BU 
AKADEMİDE

MALİ  
YÖNETİM  
MARATONU
BAŞLADI

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin düzenlediği Dijital 
Hayat Sertifika Programında 
dijital devrimin oluşturduğu 
yeni iletişim ortamının bi-
reysel, toplumsal, ekonomik, 
kültürel, hukuksal, siyasi ve 
ahlaki değişim ve dönüşümle-
ri tartışılıyor. Dijital ekosiste-
min ortaya çıkış macerasını 
ve kültürünü, dünden ve 
bugünden yola çıkarak 
yarınını, nasıl kullanılması 
gerektiği tüm ayrıntılarıyla 
kamu çalışanlarına aktarılıyor. 
16 kişiden oluşan eğitmen 
kadrosunda Beyinsiz Adam, 
Kemal Ekşioğlu, Serkan İnci 
gibi internetin fenomenleri 
ve Beyaz Şapkalı Hacker, Adli 
Bilişim Uzmanı Halil Öztürkci, 
Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Bilal Eren,  The Coca-Cola 
Company Türkiye, Orta 
Asya ve Kafkaslar Bölgesi 
İnteraktif Pazarlama Müdürü 
Yüce Zerey ve İletişim Bilimci 
Yalçın Arı gibi alanında uzman 
isimler bulunuyor.

MBB’nin üyelerinin kurumsal 
kapasite gelişimlerine katkı-
da bulunmak amacıyla kurdu-
ğu Yerel Yönetim Akademisi, 
eğitimlerine hız kesmeden 
devam ediyor. Kalkınma plan-
ları ve programlarda yer alan 
politika ve hedefler doğrul-
tusunda kamu kaynaklarının 
etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde elde edilmesi ve kul-
lanılmasını, hesap verebilirliği 
ve mali saydamlığı sağlamak 
amacını güden 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu; bir yıl sürecek 
eğitim boyunca tüm boyutla-
rıyla ele alınacak. Eğitimlerde 
kamu idareleri bütçeleri, 
taşınır ve taşınmaz mallar, 
kamu hesapları ve mali ista-
tistikler, iç kontrol sistemi, dış 
denetim ve yaptırımlar gibi 
konular incelenecek.

MBB Yerel Yönetim Akade-
misi tarafından düzenlenen 
Dijital Hayat Sertifika Prog-
ramı alanında uzman isimleri 
katılımcılarla buluşturuyor.

MBB Yerel Yönetimler Aka-
demisi’nin bir yıl boyunca sü-
recek “5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 
eğitim programı başladı.

HUKUK pLATfORMU İLE BELEDİYE
HUKUKÇULARI İŞBİRLİĞİNDE

ALTIN KARINCA 
2016 İÇİN 

BAŞVURULAR 
BAŞLADI
Marmara Belediyeler Birliği’nin 

belediyelerin başarılı projelerini 
ödüllendirdiği ‘Altın Karınca 

Belediyecilik Ödülleri’ne başvurular 
başladı. Başvurular için son tarih 1 

Nisan 2016 olarak açıklandı. Ödüller bu 
yıl içerisinde düzenlenecek ödül töreninde 

sahipleriyle buluşacak

MBB Hukuk Platformu, üçüncü istişare toplantısını iki  
aşamalı olarak Belediye Hukukçuları ile birlikte gerçekleştirdi
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BolU  “Minik Yazarlar 
İş Başında” isimli proje 
kapsamında sevgi evlerinde 
kalan çocuklar yazdıkları 
kitabı Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz’a hediye et-
tiler. Kitapla ilgili bilgi veren 
çocuklar daha sonra Başkan 
Yılmaz’la hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. Yılmaz, “Çocuk-
ları çok seviyorum. Çocuklar 
bizim baş tacımız. Onlar 
bizim geleceğimiz” dedi.

edremit - balıkesir  
Edremit Belediye Baş-
kanı Kamil Saka, Türk 
Kızılayının Balıkesir Kan 
Bağışı Merkezi tarafından 
hazırlanan stantta ilk kan 
bağışını yaparak örnek bir 
davranışta bulundu.  Saka, 
“Belediye personelimizin 
de desteklediği kan bağışı 
kampanyasına katılmak 
isteyen vatandaşlarımızı 
Edremit Belediyesi’nin için-
de kurulan standa bekliyo-
ruz” dedi.

MADDE BAĞIMLILIĞI 
İLE MÜCADELE

VATANDAŞIN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

MİNİK YAZARLARDAN 
BAŞKANA HEDİYE

İLK KAN BAĞIŞI 
BAŞKANDAN

beylikdüzü - istanbul  

Beylikdüzü Belediyesi 
Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü, madde 
bağımlılığına karşı önlem 
almak için Danışma, Takip 
ve Rehabilite Merkezi 
açtı. Belediye yönetimi; 
uyuşturucu, eroin ve çeşitli 
maddeler kullanan gençle-
re psikolojik destek veriyor, 
toplumun kanayan yarası 
olan madde bağımlılığıyla 
mücadele ediyor.

osmangazi - bursa  Kemik 
erimesi hastalığı nedeniyle 
belden aşağısı tutmayan ve 
hayatını yatağa bağımlı bir 
şekilde sürdürmek zorunda 
kalan Bilal Kuzucu’ya akülü 
araç hediye edildi. Osman-
gazi Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar, hasta vatan-
daşa akülü aracını teslim 
etti. Bir anda karşısında 
Başkanı gören Kuzucu, çok 
mutlu oldu.

bağcılar - istanbul  Bağcılar 
Belediyesi tarafından 2008 
yılından bu yana hizmete sunulan 
Bilgi Evleri’ne ilgi her geçen gün 
artıyor. Öğrenciler branş dersle-
rinin yanı sıra, zeka ve yetenekle-
rini geliştiren 52 farklı kulüpteki 
kurslardan faydalanıyor.  Bağcı-
lar’da Bilgi Evleri projesi 2008 
yılında ilk olarak Kazım Karabekir 
Bilgi Evi’nin hizmete sunulmasıyla 
başladı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi 
göstermesiyle Bilgi Evleri sayısı 
da artırıldı. Bağcılar Belediyesi 
2015 yılına kadar inşa ettiği 16 
Bilgi Evi’ni hizmete sundu. 

40 BİN ÖĞRENCİ
İlk olarak 500 öğrenciyle baş-
layan Bilgi Evleri şu an 40 bin 
öğrenci sayısına ulaştı.  Türkçe, 
İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgi-
ler, Bilgisayar gibi branş dersleri 
verilen Bilgi Evleri şu an ise 52 
kulübe ulaştı.  40 bine yakın 

öğrenci branş derslerinin yanı sıra 
satranç, resim, badminton, müzik, 
mehteran, masa tenisi, halk oyun-
ları, skeç ve folklor gibi dallarda 
verilen kurslardan da faydala-
nabiliyor. Kurslar her gün saat 
09.00’da başlıyor saat 17.15’te 
sona eriyor. Bilgi Evleri’nin önemli 
bir hizmeti yerine getirdiğine dik-

kat çeken Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, çocukların 
her geçen gün gelişen teknolojiye 
ayak uydurması gerektiğini belirt-
ti. Çağırıcı, “Bağcılar Belediyesi 
olarak Bilgi Evlerimize her türlü 
gerekli imkanları sunuyoruz. 
Çocuklarımız kabiliyetlerini ve 
zekalarını geliştirecek” dedi.

kocaeli  Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı tarafından 18 
Nisan 2015 tarihinde 
açılışı yapılan Kocaeli Bilim 
Merkezi, aradan geçen yak-
laşık 8 ayda adeta ziyaretçi 
akınına uğradı. Bu dönem-
de Kocaeli Bilim Merkezi’ni 
120 bin 350 kişi ziyaret 
etti. Haftanın altı günü 
açık olan Kocaeli Bilim 
Merkezi’ne ilgi her geçen 
gün artarak devam ediyor. 
Kocaeli Bilim Merkezi’nde, 
geleceğin bilim adamları-
nın yetişmesi için pek çok 
faaliyetler yapılıyor. Mer-
kezde bulunan galerileri ise 
çocuklar kadar yetişkinler 
de merakla inceliyor.

Bağcılar ‘Bilgi’ye Koştu
Bağcılar’da 500 öğrenciyle hizmete sunulan Bilgi Evleri Projesi 2016 yılına 40 bin öğrenci 
ile girdi. 16 Bilgi Evi’nde branş derslerinin yanı sıra 52 farklı kulüpte kurslar düzenleniyor.

Bilimin Merkezine 
Yoğun İlgi

133. kuruluş 
yılını kutlayan 

Marmara 
 Üniversitesi, 

geçmişte 
öğrencisi olan 

Büyükşehir 
Belediye 

Başkanı Kadir 
Topbaş’a 

İstanbul’a 
yaptığı başarılı 

hizmetlerden 
dolayı “Fahri 

Doktora” ünvanı 
verdi

TOpBAŞ DOKTOR OLDU
İstanbul’un en köklü ve güzide üniversitelerinden 
Marmara Üniversitesi, 133. Kuruluş Yıldönümü 
Kutlamaları kapsamında üniversitenin eski öğren-
cisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’a “Fahri Doktora” ünvanı verdi. Marma-
ra Üniversitesi’nin Haydarpaşa Kampü-
sünde yapılan “Fahri Doktor Payesi 
Tevdi Töreni”ne İBB Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra, İstanbul 
Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, 
Marmara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. M. Emin Arat, üniver-
sitenin akademisyenleri, İBB 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 
ve diğer İBB Bürokratları ile İs-
tanbul’un ilçe belediye başkan-
ları ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.

REKTÖR ARAT TAKDİM ETTİ
Marmara Üniversitesi Senatosu’nun 22 Aralık 2015 
tarihli kararıyla verilen “Fahri Doktora” ünvanının 
belgesini, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
M. Emin Arat Başkan Kadir Topbaş’a takdim etti. 

Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, verilen fahri 
doktora ünvanına teşekkür ederek, 1960’lı yılların 
sonunda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’n-
den mezun olduğunu hatırlattı.

‘YARINLAR İÇİN  CALIŞTIK’
İstanbul’a hizmet ederken mensubu 

olduğu üniversiteden aldığı bu paye-
nin çok ayrı bir anlamının olduğu-

nu vurgulayan Başkan Topbaş, 
“İlkokul diploması aldığım günkü 
heyecanı yaşıyorum. Günümüz-
de şehir yönetimleri dünyanın 
kaderini belirleyecek noktaya 

geldi. Çok ciddi yatırım ve hiz-
metlerle İstanbul’u dünyanın odak 

şehirlerinden biri yapmayı başar-
dık. Dönemimizde kurumsal taassup 

göstermeden İstanbul’un yarınlarını 
hazırlamak için çalıştık” dedi.  Törende konuşan 

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat 
da “Sayın Topbaş, İstanbul’un geleceğine adanmış 
vizyonu, hayranlık uyandıran azmi ve gayretiyle şeh-
rin geleceğine imzasını atmıştır” ifadelerini kullandı. 
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istanbul  2015 yılında 
7500 katılımcı ile rekor 
katılımla gerçekleşen Vo-
dafone İstanbul Yarı Ma-
ratonu, 24 Nisan 2016 ta-
rihinde koşulacak. 1 Ocak 
– 29 Şubat tarihlerinde 1. 
Kayıt dönemi, 1 Mart – 31 
Mart tarihleri arasında ise 
2. Kayıt dönemi gerçek-
leştirilecek.  Ülkemizin 
ve İstanbul’un tanıtımın-
da büyük rol oynayan 
ve dünyanın en önemli 
yarışlarından biri olması 
sebebiyle sporseverlerin 
ilgisini çeken Vodafone 

İstanbul Yarı Maratonu 
Yenikapı etkinlik alanından 
start alacak.  Dünya çapın-
daki dev organizasyonda; 
yarı maraton 21K, çeyrek 
maraton 10K, bayrak yarışı 
ve business kategorilerin-
de koşulacak. Yarı maraton 
koşusu, Yenikapı etkinlik 
alanından startı verilerek 
sahilden Kumkapı, Sirkeci, 
Eminönü, Unkapanı, Fener, 
Balat ve son olarak Fesha-
ne’yi geçer geçmez Eyüp 
kavşağından “U” dönüşü 
yapmak suretiyle aynı 
istikamette koşulacak.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi 

tarafından bu 
yıl 24 Nisan 

2016 tarihinde 
gerçekleştirilecek 
Vodafone İstanbul 
Yarı Maratonu için 

kayıtlar başladı

MİNİK SpORCULAR 
ŞAMpİYON OLDU
körfez - kocaeli Körfez 
Belediyesi’nin kurmuş olduğu 
Körfez Gençlerbirliği Akade-
mispor U12 takımı bulunduğu 
ligde rakiplerini birer birer 
geçerek şampiyon oldu. Sağlıklı 
nesillerin yetişmesinin ancak 
spor yapmaktan geçtiğini 
her fırsatta belirten Belediye 
Başkanı İsmail Baran, spora 
yaptığı yatırımların meyve-
lerini almaya başladı. Körfez 
Gençlerbirliği Akademispor 
bulunduğu kategoride Darıca 
Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup 
ederek şampiyonluğunu ilan 
etti. Alınan bu başarı karşısın-
da sporcuları ve kulübün yö-
neticilerini yemekte ağırlayan 
Belediye Başkanı İsmail Baran, 
minik sporcuları tek tek tebrik 
etti. Düzenlenen program 
Çınar Park Restaurantta ger-
çekleştirildi.  Minikler bir hayli 
mutlu oldu.

SpORCU 
SAYISINDA ARTIŞ 
YAŞANACAK

orHangazi - bursa Orhan-
gazi Belediyespor bünyesinde 
geçtiğimiz yıl kurulan ve ilk 
defa katıldıkları ulusal yarış-
mada derece alan Orhangazi 
Belediyespor Atletizm takımı, 
Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan’ı ziyaret etti.  Bele-
diyespor Genel Koordinatörü 
Şinasi Kaya atletizm branşında 
15’i lisanslı olmak üzere 50 
sporcu bulunduğunu söyledi. 
Orhangazi’deki lisanslı sporcu 
sayısının gün geçtikçe arttı-
ğına dikkat çeken Kaya, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yetenekli 
çocuklara TEOG sınavlarında 
ek puan verecek olmasının 
çok yerinde bir teşvik oluştur-
duğunu ve bu sayede sporcu 
sayısındaki artışın hızlanacağı-
nı bildirdi.

Atık Pil Getirene Paten

sultangazi - istanbul  Sultangazi 
Belediyesi, Sultangazililere buz pisti 
keyfini yaşatıyor. Atatürk Bulvarı 
üzerinde 1000 metrekare çadır 
alanı içinde 650 metrekare buz pis-
tini hizmete açıyor. Pistte ayrıca 25 
metre uzunluğunda kayma rampası 
da bulunuyor. 4 uzman eğiticinin 
görevli olacağı kayma rampasında 
kayak botu ile kayılabilecek. Buz 

pateni pistinden faydalanmak iste-
yenler, 10 plastik kapak veya 5 atık 
pil getirerek kayıt yaptırabilecek. 3 
ay boyunca ücretsiz olarak sunula-
cak uygulama ile çevre duyarlılığının 
arttırılması hedefleniyor. Haftanın 7 
günü saat 10:00 ile 22:00 arasında 
hizmet verecek buz pistinde paten 
yapmak isteyenlerin patenleri 
Sultangazi Belediyesi tarafından 

karşılanırken,  eldivenleriyle 
gelmeleri isteniyor. Pist 19 
Nisan Salı gününe kadar 
Sultangazililer için hizmet 
verecek. Buz pateni pis-
tinde incelemelerde bu-
lunan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay 
pistte gençlerle buz pateni 
yaptı ve fotoğraf çektirdi.

balıkesir  Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, Kepsut ilçesine bağlı 
Mahmudiye Mahallesinde yapımı 
tamamlanan Mahmudiye Halı 
Saha Tesisi’nin açılışına katıldı.  
Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si’yle birlikte kırsal mahallelere 
hizmet götürdüklerini ifade 
eden Kepsut Belediye Başkanı 
İsmail Cankul,  altyapı ve üstyapı 
sorunlarının çözümünün yanı 
sıra sosyal projeleri de hayata 
geçirdiklerini belirtti.  Cankul, 
“Bir yandan kırsal mahalleleri-
mize yol yapıp vatandaşlarımızı 
çamurdan kurtarmaya, altyapı 
sorunlarına çözüm üretmeye 
çalışırken bir yandan da sosyal 
ve spor tesislerini bir bir kırsal 

mahallelere kazandırmayı görev 
edindik. Mahmudiye ve Saraç 
mahallelerimize halı saha tesisleri 
kazandırdık” dedi.

BAŞKANDAN MÜjDE
Mahmudiye’deki halı saha tesisi-
nin açılış töreninde bulunmaktan 
dolayı mutluluk duyduğunu ifade 
eden Eski Milli Futbolcu Tanju 
Çolak Türkiye’nin kat ettiği yolu 

görmek açısından tesisin önemine 
değindi.  Balıkesir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ahmet Edip Uğur 
ise siyasi istikrarın olduğu yerde 
ekonomik istikrarın da olduğunu 
söyledi. Bu iki tesisin Balıkesir’e 
kazandırılmasında Milletvekili 
Kasım Bostan’ın katkılarına 
dikkat çeken Uğur,  yakında 5 bin 
kişilik spor salonunun açılışını 
yapacaklarının müjdesini verdi.

Kepsut’a Halı Saha Tesisi
Mahmudiye Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Mah-

mudiye Halı Saha Tesisi’nin 
açılışına katılan Balıkesir 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, müjdeli 

haberi verdi.

eyüp - istanbul 
Eyüp Belediyesi ve Eyüp 
İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün birlikte düzenlediği 
ve 5 kategoride 43 takımın 
yarıştığı Okullar Arası 
Geleneksel Oyunlar Tur-
nuvası ödül töreni Eyüp 
Cumhuriyet Ortaokulu 
spor salonunda gerçek-
leşti. Mendil kapmaca, 
yakan top, seksek oyunları 
gibi birçok oyun dalında 
öğrencilerin kazanmak 
için yarıştığı Okullar Arası 
Geleneksel Oyunlar Tur-
nuvası ödül törenine, Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi 
Aydın da katıldı.

BU OYUNLARI 
UNUTMADIK!

YARI MARATON İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Atatürk Bulvarı’na 
açılacak buz  

pistinden  
faydalanmak isteyen 

Sultangazililer 10 
plastik kapak veya 5 

atık pil getirip 
paten keyfini 

 yaşayacak.
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Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

15SOSYAL MEDYA

AHMET MİSBAH DEMİRCAN                           /ahmetmisbah

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın objek-
tifinden “Kasımpaşa İskelesi’nden Süleymaniye...”

AYKURT NUHOĞLU                                    @aykurtnuh

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şöyle yazdı: “Ant-
renman yaparken bir kaza sonucu kaybettiğimiz Kadıköylü 
Milli Kayakçı Aslı Nemutlu’yu sevgiyle anıyorum.”

MUSTAFA DEMİR                                            /demirmustafatr

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayvanları çok sevi-
yor. Kendisinin de çok tatlı bir köpeği var.

SELİM YAĞCI                                                   /Selim-Yağcı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı her fırsatta çocuklarla 
bir araya geliyor ve fotoğraf çektiriyor.

HASAN AKGÜN                                             @drhasanakgun

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün şöyle yazdı: 
“Günaydın Büyük #Buyukcekmece Ailem ... Mutlulukların 
peşinizi bırakmadığı, güzel bir gün dilerim.”

NEVZAT DOĞAN  
/drnevzatdogan

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’dan 
tatlı bir kare: “Başkan baba görevde:) Ceylin 
‘le mutlu anlar...”

HİLMİ TÜRKMEN                                                
/hilmiturkmen34

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
çalışmaları her zaman yerinde inceliyor ve 
takip ediyor. Bu fotoğraf da Başkanın incele-
meler sırasında çekildiği bir kare.

BAŞKANLARIN

SOSYAL 
MEDYASI

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

ALTINOK ÖZ                                                                 /altinokoz

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Erzurum’a kayak yapma-
ya gitti ve bu fotoğrafı paylaşarak şöyle yazdı: “Bu seneye de 
Erzurum’’da kayak yaparak ailece giriyoruz.”

RECEP ALTEPE                                                      /recepaltepe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe şöyle yaz-
dı: “Ömür sadece geçen zamanın değil, hayatın her alanına 
dair bilgi, birikim ve tecrübenin adıdır”

MURAT HAZİNEDAR                                   /MuratHazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Facebook hesa-
bında şu ünlü sözü paylaştı: “Paranın satın alamayacağı bir 
şeye sahip oluncaya kadar zengin değilsiniz.” / Garth Brooks

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

3 milyar. Bu da, dünya nüfusunun %42’sine 

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu

Maltepe Belediye Başkanı 
Ali Kılıç

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip uğur

Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın

Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali

Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir topbaş

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar

Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu

    Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem


