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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

2012 Yaz döneminde 
de oldukça yoğun bir 
çalışma temposu biz-
leri bekliyor. Üye bele-
diyelerimizle yaptığımız 
protokoller kapsamında 
eğitimlerimize devam 
ediyoruz.

 � Devamı  3’te

En Büyük Fırın iBB’den
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
avrupa’nın en büyük Taş Fırın’ını hizmete soktu. 

armutlu’ya 350 
Kişilik Çıkartma

Marmara Beledi-
yeler Birliği tarafın-
dan düzenlenen iki 
günlük programa 
Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi’nden 350 
belediye çalışanı 
katıldı. Programda 
açık ve pazarlık usulü 
ihale şartları, EKAP’ın 
kullanımı ve getirdiği 
kolaylıklar gibi pek 
çok önemli konu ma-
saya yatırıldı. 

MARMARA

0804 1310
Kadıköy’de Kadın 
Sağlığı Merkezi

Cumhurbaşkanı 
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İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Top-

baş, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi iştiraklerinden Halk Ekmek 
A.Ş. (İHE) tarafından Kartal’da 
kurulan  “Taş Fırın”ı açtı. 700 
metre bir alan üzerine kurulan 
Taş Fırın’ın açılışında konuşan 
Başkan Kadir Topbaş: “Beledi-
ye şirketlerimizden Halk Ekmek 
A.Ş. İstanbul’un her bölgesine 
hiç el değmeden en sağlıklı 
koşullarda üretilen ekmek ulaş-
tırıyor. Bugün burada açılışını 
yaptığımız Taş Fırın, Avrupa’nın 
en büyük fırını olma özelliği-
ne sahiptir” dedi. Topbaş, 
Kartal’da açılışını yaptıkları fırın-
da İstanbul halkına ve özellikle 
okul çağındaki çocuklara en 
iyi ve sağlıklı ürünü sunacakla-
rını kaydetti.

Yenişehir Belediye Başkanı 
Bülent Hamdi Cingil

Yenişehir, son yıllarda 
gözle görülür bir de-

ğişim içerisinde. 70 bin Liralık 
yatırım bütçesini 12 milyon 
Liraya çıkartan Belediye Baş-
kanı Bülent Hamdi Cingil bu 
ay gazetemizde ayın başka-
nı seçildi.

Karasu; yeşili, denizi ve 
sahilleri ile Marmara’nın 

gözde tatil beldelerinden bir 
tanesi... Karasu’daki son yıl-
kardaki hızlı değişimi Başkan 
Mehmet İspiroğlu ile konuş-
tuk. 

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

Karasu Belediye Başkanı 
Mehmet ispiroğlu

 � Devamı  7’de

AYIN
söyleşisi

 � Devamı  3’te

 � Devamı  9’da

 � Devamı  15’te

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin organizasyonu 

ile Belgrad Ormanları temiz-
leniyor. İstanbul 2012 Avrupa 
Spor Başkenti programı kap-

samında, “Belgrad Ormanları 
Sürdürülebilir Çevre Temizliği 
Projesi” ne ilçe belediyeleri de 
büyük destek veriyor. Geniş 
katılımla başlayan temizlik ve 

bilinçlendirme çalışmalarına 
Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı da katıldı. Amaç 
çevre kirliliğine dikkat çekmek. 

 � Devamı  2’de

Marmara Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde Belgrad Ormanları’nda temizlik çalışmaları başlatıldı. Bağcılar 
Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmanın bir buçuk yılda tamamlanması hedefl eniyor.

Belgrad Ormanları için Birlik

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 
fotoğraf yarışması sonuçlandı.  � Devamı  13’te

Fotoğraf Yarışması 
Sonuçlandı

� Devamı  9’da

Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmanın bir buçuk yılda tamamlanması hedefl eniyor.
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MBB

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin organizasyonu ile 
Belgrad Ormanları temiz-
leniyor. İstanbul 2012 Avru-
pa Spor Başkenti programı 
kapsamında, “Belgrad Or-
manları Sürdürülebilir Çevre 
Temizliği Projesi” ne ilçe be-
lediyeleri de büyük destek 
veriyor. 

Bağcılar’dan destek

Geniş katılımla başlayan te-
mizlik ve bilinçlendirme ça-
lışmalarına Bağcılar Beledi-
ye Başkanı Lokman Çağırıcı 
da katıldı. Belgrad Orman-
ları’ndaki çevre kirliliğine 
dikkati çekmek ve uzun sü-
reçli bir çevre temizliği ger-
çekleştirerek, toplum bilin-
cini sağlamayı amaçlayan 
projenin koordinatörlüğünü 
Marmara Belediyeler Birliği 

Çevre Yönetim Merkezi ile 
YUDOSK Spor Kulübü yü-
rütüyor. Yaklaşık bir buçuk 
yıl devam edecek proje 

ile Belgrad Ormanı’nın te-
mizlenmesi hedefl eniyor. 
Temizleme çalışmalarının 
yapıldığı Bahçeköy Ormanı 

Neşet Suyu Alanı’nda, Mar-
mara Belediyeler Birliği çalı-
şanlarının yanı sıra YUDOSK 
Spor Kulübü’nden temsil-

cilerin katıldığı programda 
konuşan Marmara Beledi-
yeler Birliği Başkanvekili ve 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Bura-
da Birlik Başkanımız Sayın 
Recep Altepe de olmak 
istiyordu ancak programla-
rının yoğunluğu nedeniyle 
katılamadı” dedi. 

“İstanbul’un 
akciğeri”

Belgrad Ormanları’nın 
İstanbul’un akciğeri oldu-
ğunu ifade eden Başkan 
Çağırıcı, “İstanbul’daki do-
ğaseverlerin yoğun olarak 
kullandığı parkurlardan biri 
olan Belgrad Ormanlarının 
ne kadar kirli olduğu bilin-
mektedir. Bu kirliliği tüm pro-
je ortakları ve gönüllü kurum 
ve kuruluşlar ile birlikte te-
mizlemek istiyoruz” diyerek 
çalışmaları anlattı. 

KaRaMÜRSEl / KOCaEli

Karamürsel Oluklu köyünde 
Boşnak Böreği Şenliği dü-
zenlendi. Köy meydanında 
düzenlenen şenlikte Boşnak 
böreği yarışması yapıldı. 18 
kişinin katıldığı yarışmada bi-
rinci Hasiba Can, ikinci Aliye 
Akın, üçüncü Zükra Akbaba 
oldu. Yarışmada dereceye 
girenlere ödüllerini Kocaeli 
Milletvekilleri İlyas Şeker ve 
Lütfü Türkkan, Karamürsel 
Kaymakamı Celil Ateşoğlu 
ve Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım verdi. Şen-
likte davetlilere 160 tepsi Boş-
nak böreği dağıtıldı. Oluklu 
köyü Muhtarı Adem Akın, bu 
yıl ilk defa düzenledikleri bu 
şenliği geleneksel hale getir-
meyi düşündüklerini söyledi.

BilECiK

Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, Bayırköy beldesinde  

ve köylerinde yapılan Hıdırel-
lez şenliklerine katıldı. Gökpı-
nar, Taşçılar, Beyceköy, Çu-
kurören ve Gülümbe köyünü 
ziyaret eden Yağcı, buradan 

resmi kutlamaların yapılaca-
ğı Bayırköy beldesine geçti. 
Gençlerle sohbet eden Baş-
kan Yağcı’ya vatandaşlar 
sevgi gösterilerinde bulundu.

Boşnak Böreği Şenliği

Vatandaşlardan Başkana Yoğun ilgi

Karamürsel’de “Boşnak Böreği Şenliği” düzenlendi. 
Şenlikte 160 tepsi boşnak böreği dağıtıldı. 

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Hıdırellez şenliklerine katıldı. Başkan 
Yağcı’ya vatandaşların ilgisi görülmeye değerdi.

Sakarya, Büyükşehirleri ağırladı 
SaKaRYa

Ankara, Bursa, Erzurum, Ga-
ziantep, İstanbul, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Sakarya ve 
Samsun’dan oluşan Büyük-
şehir Belediye Başkanlarının 
istişare toplantısı Sakarya’da 
gerçekleştirildi. Sakarya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu’nun ev sahipli-
ğinde yapılan toplantıda AK 
Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Tanrıverdi’nin 
yanı sıra Recep Altepe 
(Bursa), İbrahim Karaosma-
noğlu (Kocaeli), Mehmet 
Özhaseki (Kayseri), Y. Ziya 
Yılmaz (Samsun),  Asım Gü-
zelbey (Gaziantep), Tahir 
Akyürek (Konya) katıldı. AK 

Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ile Büyükşehir Belediye 
Başkanları, ilk olarak Sakarya 
Valisi Mustafa Büyük’ü ziya-
ret etti. Buradan Sakarya 
merkezdeki Orhan Gazi Kül-
tür Merkezi’ne geçen heyet, 
istişare toplantısının detayla-
rının aktarıldığı bir basın top-
lantısı düzenledi. Toplantıda 
Büyükşehir Belediye Başkan-
ları adına söz alan Özha-
seki, Türkiye’de yerelleşme 
yolunda önemli adımlar 
atıldığına değindi. Kocaeli 
örnek gösterildi. Öte yan-
dan AK Parti Genel Başkan 
Yardımıcısı Tanrıverdi tüm il 
sınırlarının Büyükşehir sınırları-
na dahil olması yönünde İs-
tanbul ile Kocaeli’nin örnek 
olacağını söyledi.

aK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’nin katılımıyla Sakarya’da 
yapılan istişare toplantısında doğal afetlerde işbirliği konusu konuşuldu. 

MBB’nin öncülüğünde Belgrad Ormanları’nda temizlik çalışmaları başlatıldı. Bağ-
cılar Belediyesi’nin de destek verdiği çalışma bir buçuk yılda tamamlanacak. 

Belgrad Ormanları için Birlik
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“Trafi k 
Kurallarına 

Uyun”

Engellilerin 
GO-KaRT 

Yarışı

Bayırköy’de 
Renkli 
Şenlik

Belediye 
Meslek Sahibi 

Yapıyor
BaBaESKi / KıRKlaREli   

Babaeski Belediye Başkanı 
Av. Abdullah Hacı vatan-
daşların trafi k kurallarına 
uyması gerektiğini söyledi. 
Bunun neden önemli ol-
duğunu anlatan Başkan 
Hacı, mesajında şu ifade-
lere yer verdi:  “Trafi kte bir 
saniye dikkatsizlik, telafi si 
mümkün olmayan sonuç-
lar doğurmaktadır.Bu ne-
denle sürekli trafi k kuralla-
rına uymalıyız.”

DaRıCa  / KOCaEli  

Darıca Belediyesi Engel-
liler Merkezi bir ilke imza 
atarak Darıca sahilde 
kurduğu özel pistte en-
gelli vatandaşları yarış-
tırdı. 10-16 Mayıs Dünya 
Engelliler Haftası dolayı-
sıyla düzenlenen etkinlik 
çerçevesinde GO-Kart 
yarışlarında engelli va-
tandaşların yarışmaları 
büyük bir çekişmeye 
sahne oldu. 

BaYıRKÖY / BilECiK

Bayırköy bu yıl ikinci kez 
“Bahar Şenlikleri-Hıdrel-
lez” kutlamalarına ev 
sahipliği yaptı. Şenlikte 
konuşma yapan Başkan 
Mustafa Yaman, bugü-
nün anlam ve önemini 
anlattı.   Gençlerin ha-
zırladıkları bisiklet şov ve 
Gebze Belediyesi’nin 
Mehteran Takımı’nın gös-
terileri vatandaşlardan 
büyük beğeni topladı.

ERENlER / SaKaRYa

Erenler Belediyesi, Erenler 
Halk Eğitim Merkezi ve 
İŞKUR’un ortak çalışması 
olan “Konfeksiyon Ma-
kinecisi” projesinde eği-
tim alacak Romanların 
dersleri başladı. Küpçü-
ler Mahallesi Halk Eğitim 
Merkezine ait dersliklerde 
derslere katılan 18-30 yaş 
arasındaki Roman ba-
yanlar iş hayatları için ilk 
adımlarını attılar. 

belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...

2012 Yaz döneminde de oldukça yo-
ğun bir çalışma temposu bizleri bekliyor.

Üye belediyelerimizle yaptığımız 
protokoller kapsamında eğitimlerimi-
ze devam ederken, yurtiçi ve yurtdışı 
teknik temas ve tanıtım organizasyon-
larımız da sürüyor. Ayrıca Abant ve 
Çerkezköy’de düzenlediğimiz zabıta 
ve itfaiye personeli görevde yükselme 
programlarımıza katılım da oldukça 
yüksek bir oranda gerçekleşti.

21-23 Haziran’da Kartepe’de ger-
çekleştirmeyi planladığımız Başkanlar 
Toplantısı’nın temasını ‘Kentsel Dö-
nüşüm’ olarak, Encümen Heyetimi-
zin onayıyla belirledik. Belediye Baş-
kanlarımızın sunum ve bilgilendirme 
yapacağı Kartepe programı kapsa-
mında Anadolu Ajansı Genel Müdürü 
Kemal Öztürk de 
“Halkla İlişkiler 
ve Medya Bo-
yutuyla Kentsel 
Dönüşüm” ko-
nulu bir sunum 
yapacak.

11-18 Haziran 
tarihlerinde ya-
pılacak Singa-
p u r - M a l e z y a 
programı kap-
samında, Singa-
pur’da şehir 
planlaması ve 
turizm yöneti-
mi, Malezya’nın 
Başkenti Kuala Lumpur’da ise beledi-
yecilik alanında öne çıkan uygulama-
lar, toplu taşımanın verimli işleyişi ile 
ilgili teknik çalışma yapılacak. Organi-
zasyon kapsamında Kuala Lumpur Be-
lediyesi ve Singapur Kalkınma Konseyi 
ile resmi görüşme yapılarak, iki ülke 
arasındaki yerel yönetim sistemleri kar-
şılaştırılacak.

Geniş kapsamlı düşünerek çalışmala-
rımızı ve eğitim programlarımızı sürdü-
rüyor, Marmara Belediyeler Birliği’ne 
üye belediyelerimizin istek ve talepleri 
konusunda organizasyonlara devam 
ediyoruz.

Marmara bölgesindeki 230 belediye-
nin çatı kuruluşu olduğumuz gerçeğini 
bir an olsun aklımızdan çıkarmadan 
hizmete devam ediyor, Marmara Be-
lediyeler Birliği olarak belediyelerimizin 
emrinde olduğumuzu hatırlatmak isti-
yorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

En Büyük Fırın iBB’den

Karnaval Gibi Şenlik

iSTaNBUl

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Halk Ekmek A.Ş. (İHE) tarafından 
Kartal’da kurulan  “Taş Fırın”ı açtı. 
700 metrelik alan üzerine kuru-
lan Taş Fırının açılışında konuşan 
Başkan Kadir Topbaş: “Belediye 
şirketlerimizden Halk Ekmek A.Ş. 
İstanbul’un her bölgesine hiç el 
değmeden en sağlıklı koşullarda 
üretilen ekmek ulaştırıyor. Bugün 
burada açılışını yaptığımız Taş Fırın 
Avrupa’nın en büyük fırını olma 
özelliğine sahiptir” dedi.

Saatte 30 bin 
Altın Çörek üretilecek
 
Kartal’da açılışını yaptıkları fırın-
da İstanbul halkına ve özellikle 
okul çağındaki çocuklara en iyi 
ve sağlıklı ürünü sunacaklarını 
kaydeden Başkan Topbaş, 7’den 
77’ye herkesin beğenisini kazan-
dıklarını söyledi.

EDiRNE

Edirne’de düzenlenen “22. Kara-
göz Kültür Sanat ve Kakava Festi-
vali”, halk tarafından büyük ilgi gör-
dü. Kakava ateşinin yakılmasıyla 
başlayan etkinliğe yurt içinden ve 
yurt dışından birçok fotoğraf sanat-
çısı da katıldı. Törenin yapılacağı 
Sarayiçi’ni saatler önce dolduran 
Edirneliler, karnavalı andıran alan-
da, davul zurna eşliğinde renkli giy-
sileriyle dans eden Romanlara eşlik 
etti.  Yaklaşık 5 bin kişinin doldur-
duğu Sarayiçi’ndeki tören, saygı 
duruşunda bulunulması ve Edirne 
Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Şenliğe ka-
tılanlar Kakava ateşinin üzerinden 
atlayarak iyi bir yıl geçirmeyi dile-
di. Sarayiçi’ndeki resmi tören, pilav 
dağıtımıyla sona erdi. 

istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, avrupa’nın en büyük Taş Fırın’ını 
hizmete soktu. Topbaş, fırının saatte 30 bin çörek üreteceğini açıkladı. 

Edirne’de düzenlenen  “22. Karagöz Kültür Sanat ve Kaka-
va Festivali” renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. 
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GÖKÇEaDa / ÇaNaKKalE

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Gökçeada’yı ziyaret etti.  
Conkbayırı Deniz otobüsü ile 

Gökçeada’ya gelen Cum-
hurbaşkanı Gül’ü adalılar 
sevgi gösterileri ile karşıladı. 
Gül’ü karşılayan isimlerden 
biri de Gökçeada Belediye 
Başkanı Yücel Atalay’dı. 

BaĞCılaR / iSTaNBUl

Balkan Savaşlarının 100. yılı 
dolayısıyla Bağcılar Beledi-
yesi, Kırklareli Üniversitesi ve 
Bağcılar Rumeli Balkan Trak-
ya Platformu tarafından ha-
zırlanan Uluslararası Balkan 
Sempozyumu, Grand Ceva-
hir Otel’de yapıldı. Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzake-
reci Egemen Bağış’ın katılı-
mıyla açılışı yapılan sempoz-
yum 3 gün sürdü. Programın 
açılışında konuşan Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Balkan Savaşları’nın 
Çanakkale ve Kurtuluş savaş-
ları kadar bilinmese de so-
nuçları itibariyle çok önemli 
olduğunu ifade etti. Balkan 
Savaşlarında 632 bin 408 ki-

şinin hayatını kaybettiğini ha-
tırlatan Çağırıcı, savaşın en 
önemli sonucunun mülteci 
sorunu olduğunu söyledi

“İçinden deniz 
geçen şehir”

Sempozyumun açılışını ya-
pan AB Bakanı ve Başmü-
zakereci Egemen Bağış 
yaptığı konuşmada, Balkan 
Savaşlarının 100. yılı dolayı-
sıyla İstanbul’da bu sempoz-
yumun düzenleniyor olması-
nın önemli olduğunu söyledi. 
Bağış, “Dünyada içinden 
deniz geçen tek şehir olan 
İstanbul, Balkan kokusunun 
Balkan hissiyatının en rahat 
hissedildiği şehirlerden bir ta-
nesi” diye konuştu. 

aDaPaZaRı / SaKaRYa

Adapazarı Belediye Başka-
nı Süleyman Dişli, Yağcılar 
Mahallesi’nde yaklaşık bir 

yıldır hizmet veren Toplum-
sal Yardımlaşma Marketi’ni 
ziyaret ederek işleyen sis-
temle ilgili bilgi aldı. Bu 
markette deterjan, giyim 

ve günlük gıda ürünleri 
bulunuyor. Markette kar-
tı olanlar istediği ihtiyacını 
ücretsiz alabiliyor. 84 dü-
zenli kartı bulunan market-
ten bu güne kadar 2773 
kişi alışveriş yaptı. Belirlenen 
ikinci grubun da 3 ayda bir 
alışveriş yapması sağlanı-
yor. Bazı büyük fi rmaların 
da aylık olarak katkı sağ-
ladığı markette fi rmanın 
gönderdiği ürünlerin kimler 
tarafından alındığı, adres-
leri ile birlikte fi rmaya mail 
yoluyla bildiriliyor. 

04 GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Gökçeada’da

Balkan Sempozyumu Yapıldı

Burda Her Şey Bedava 

Cumhurbaşkanı abdullah Gül, Gökçeada’ya ziyarette 
bulundu. Gül’ün ziyaretine halkın ilgisi büyüktü.

Balkan Savaşlarının 100. yılı dolayısıyla Bağcılar Belediyesi’nin öncülü-
ğünde “Uluslararası Balkan Sempozyumu” düzenlendi. 

adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, geçtiğimiz  yıl hizmete açılan 
Toplumsal Yardımlaşma Marketi’ni ziyaret etti.

Başkan 
Malkara’da

ayçiçek Festivali 
Geliyor        

Hayrabolu’da 
ayçiçek Festivali        

Subaşı’ndan 
Bulgaristan’a 

Ziyaret
MalKaRa / TEKiRDaĞ

Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Aziz Yeniay, Mal-
kara Belediye Başkanı Birol 
Kaya’yı makamında ziyaret 
etti. Malkara Belediye Baş-
kanı Birol Kaya, ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu 
belirtti. Küçükçekmece ile 
işbirliklerini arttırmak istedik-
lerini belirten Başkan Birol 
Kaya “İlçemiz Trakya’da 
tarım ve hayvancılık sektö-
ründe en ön sırada geliyor. 
En kısa zamanda sanayileş-
me sürecinde de adını du-
yuracaktır. Küçükçekmece 
Belediyesi’yle olan iyi ilişkile-
rimiz karşılıklı bilgi ve tecrübe 
alışverişiyle devam edecek-
tir” diye konuştu.

HaYRaBOlU / TEKiRDaĞ

Uluslararası Hayrabolu 22. 
Ayçiçek Festivali ve Sanayi 
Fuarı’nın tarihleri belli oldu.        
Hayrabolu Belediye Başka-
nı Hasan İrtem festivalle ilgili 
yaptığı açıklamada, bu yıl 
düzenlenecek 22. Ulusla-
rarası Ayçiçeği Festivali’nin 
Temmuz ayının ikinci haftası 
yapılacağını belirterek; ”Bu 
yıl Ayçiçeği Festivalimizin 
tarihlerini geçen yıl olduğu 
gibi Ramazan ayı nedeniy-
le  Temmuz olarak belirledik. 
Coşkulu bir festival için gerekli 
çalışmalarımıza başladık. Yurt 
içi ve yurt dışında tanıtımını 
yaptığımız ayçiçeğimiz gibi 
sanayi ürünlerinin de tanıtımı-
nı yapmak istiyoruz” dedi.

SUBaŞı / YalOVa  

Subaşı Belediye Başkanı 
Musa Kuş, Belediye Meclis 
Üyesi İsmail Can, belediye 
personelinden grup sorum-
lusu olarak Kurtuluş Önder 
ve Subaşı belde halkından 
14 vatandaş, kardeş olduk-
ları Bulgaristan’ın Kubrat 
Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Yapılan gezilerin ardından 
yenilen yemek sonrasında 
Subaşı Belediye Başkanı 
Musa Kuş, yapılan davet 
ve ziyaretin anısına Madre-
vo Köyü Muhtarı  İbrahim 
Yalama’ya, Kubrat Bele-
diye Meclis Üyesi Osman 
Çavuş’a ve yemeğe katılan 
iş adamlarına çeşitli hediye-
ler takdim etti. 

Mudanya 
işgaliyeye Karşı

MUDaNYa / BURSa

  

Mudanya Belediyesi’ne bağ-
lı ekiplerin Mudanya’nın ge-
nelinde başlattıkları işgaliye 
savaşı devam ediyor. Geç-
tiğimiz haftalarda Mudanya 
Kordonboyu’nda kayıt dışı 
işgalleri kaldıran Mudanya 
Belediyesi, en son Emniyet 
ekipleri ile birlikte Mudanya 
ve Güzelyalı’daki kaldırım ve 
yol işgallerine müdahale etti. 
Yaz sezonunun başlaması 
ile denetimlerini sıklaştıran 
ekipler, taşıt trafi ğini ve yaya 
yollarını engelleyen her tür-
lü duba, reklam panoları ve 
satışa arz edilen malzemeleri 
toplamaya devam ediyor. 
Kurallara uymayanlar ceza-
landırılıyor. 
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Çarşı’dan 
ipsala’ya Yardım

iPSala / EDiRNE

Beşiktaş Çarşı Taraftar Gru-
bu tarafından düzenlenen 
Büyük Beşiktaş Ailesi Engelleri 
Kaldıralım Kampanyası’nın 
4’üncüsünde topladıkları 
kapaklarla 64 tane tekerlekli 
sandalye alan grup, bun-
lardan bir tanesini İpsala’ya 
gönderdi. Sınıf Öğretmeni 
Serdar Ergin tarafından be-
lediyeye gönderilen teker-
lekli sandalye engelli vatan-
daşlardan Cennet Tokat’a 
verildi. Beşiktaşlı taraftarların 
eşliğinde düzenlenen küçük 
törende konuşan Başkan Ka-
ragöz, Serdar Ergin’e ve Be-
şiktaş Çarşı Taraftar Grubu’na 
bu örnek davranışlarından 
dolayı teşekkür etti.
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SUlTaNGaZi / iSTaNBUl

Sultangazi Belediyesi ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından 50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde çok özel bir 
sergi düzenlendi.  Sergide 
özel misafi rlerin el emeği 
göz nuru eserleri Sultangazi-
lilerle buluşuyor. İki hafta sü-
reyle açık kalan sergide Sul-
tangazi ilçesinde bulunan 
özel eğitim sınıfl arında oku-
yan öğrencilerin yaptıkları 
resim ve el sanatları sergi-

leniyor. Sergi açılış töreninin 
ardından bedensel engelli 
Ayşe Işık, ayak parmakla-
rıyla canlı performans ser-
gileyerek doğa, natürmort 
peyzaj çalışmalarından ör-
nekler sundu.   Memleketi 
Adıyaman’da 5 yaşında 
geçirdiği kazada iki kolunu 
kaybeden Ayşe Işık, kendisi-
ne şu cümlelerle ifade edi-
yor: “Ben ayaklarımla yüre-
ğimi yansıtıyorum. Hedefi m 
daha iyi resimler yapmak ve 
herkese örnek olmak.”
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Çok Özel Sergi
Sultangazi Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi çok özel bir 
sergiye ev sahipliği yaptı. 

Saray’da 
Müzik Dolu 

Gece

Osmaneli’nde 
“Trafi k Haftası” 

Kutlandı
SaRaY / TEKiRDaĞ

Saray Belediyesi tarafından 
Saray Engelliler Derneği ya-
rarına Türk Sanat Müziği (TSM) 
Konseri düzenlendi. Konser 
Cengizhan Sönmez yöne-
timinde, Mustafa Yolaşan 
sunuculuğunda ve Mustafa 
Sağyaşar, Melihat Gülses, 
Ayşe Sağyaşar, Necmettin 
Yıldırım, Serhat Sarpel, Kadri 
Emir, Salih Demirci katılımı ve 
TRT Saz Ekibi eşliğinde yapıldı. 
Saray Belediye Başkanı Nazmi 
Çoban burada yaptığı ko-
nuşmada engelliler yararına 
yaptıkları çalışmaları anlattı. 
Başkan konuşmasında “Saray 
Engelliler Derneği için gere-
kenleri yapıyoruz ve yapma-
ya devam edeceğiz” dedi. 

OSMaNEli / BilECiK

Türkiye’nin dört bir yanın-
da “Trafi k Haftası” çeşitli 
etkinliklerle kutlanırken Os-
maneli Belediyesi de “Trafi k 
Haftası”nı kutlayan yerler-
den biri oldu. Sosyal Hizmet-
ler Salonu’nda düzenle-
nen etkinliklerde Osmaneli 
Belediye Başkanı Mehmet 
Isıkan, önemli açıklamalar 
yaptı. Isıkan, trafi k kaza-
larının yaşanmaması için 
kurumların alması gereken 
önlemleri anlattı ve uyarı-
larda bulundu. Öğrencilere 
de seslenen Başkan Isıkan, 
dikkatli olmaları uyarısında 
bulundu. Trafi k haftası kutla-
maları gereği, dereceye gi-
ren öğrenciler ödüllendirildi.  

Bir Gün 
asker 

Oldular

Başkanlardan 
Önemli 
Ziyaret

Belediye  Esnafa 
Sahip Çıktı 

ŞilE / iSTaNBUl 

Şile Belediyesi’nin önder-
liğinde engelliler için farklı 
bir çalışmaya imza atıldı. 
Engelliler Haftası’nda 20 en-
gelli vatandaş için bir gün-
lük temsili askerlik etkinlikleri 
düzenlendi. Şile Belediye 
Başkanı Can Tabakoğlu 
konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada “Şile Garnizon Komu-
tanlığı, Şile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Şile Belediye 
Başkanlığı’nın ortak proje-
si olarak 10 Mayıs Engelliler 
Haftası’nda hayata geçirdi-
ğimiz, 20 Engelli vatandaşı-
mızın tezkere aldığı 1 günlük 
“temsili askerlik” etkinliği, ilçe 
halkımızın katılımıyla çoşku 
içinde geçti.” dedi. 

SaĞlaMTaŞ / TEKiRDaĞ

Sağlamtaş Belediye Başkanı 
Ahmet Bedel, Kumbağ Bele-
diye Başkanı Hüseyin Uzunlar 
ve Kavaklı Belediye Başkanı 
İnci Tunç ile birlikte, Trakya-
kent Belediyeler Birliği’nin 
düzenlediği fuar programları 
çerçevesinde Kıbrıs Türk Be-
lediyeler Birliği Başkanı Mah-
mut Özçınar’ı ziyaret etti. 
Belediye başkanları ziyaret sı-
rasında kentlerinde yaşanan 
gelişmeleri anlattılar. Ziya-
retin ardından KKTC’de çe-
şitli incelemelerde bulunan 
Sağlamtaş Belediye Başkanı 
Ahmet Bedel, Trakyakent’in 
de stant açtığı Lefkoşa’da 
düzenlenen fuar ve sempoz-
yuma katıldı.

KÜÇÜKKUYU / ÇaNaKKalE

Küçükkuyu’da Ramazan 
ayının son yıllarda yaz 
mevsimine denk gelmesi 
sebebiyle kentin ticari ya-
şamında zorluklar yaşanı-
yor. Küçükkuyu Belediye 
Başkanı Cengiz Balkan, 
Zeytin Kültür Merkezi’nde 
(Z.K.M.) düzenlemiş oldu-
ğu toplantıda kent esna-
fının sorunlarını dinledi. Es-
naf sorunlarının çözülmesi 
amacıyla bir araya gelen 
esnaf ve Başkan Balkan 
çözümler aradı. Toplantı-
da Başkan Balkan,  esnaf 
sorunlarını tek tek not alıp, 
imkânlar dâhilinde ortakla-
şa çözümler bulma yoluna 
gidileceğini bildirdi.
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aVCılaR / iSTaNBUl
  

Avcılar Belediye Başkanı 
Mustafa Değirmenci, ilçe-
deki iş adamlarıyla kah-
valtı yaptı. Firüzköy Sos-
yal Tesisleri’nde yapılan 
görüşmede işadamlarına 
Türkiye’nin en görkemli stad-
yumu hakkında bilgi veren 
Değirmenci, sonrasında 
stadyumu gezdirdi.  Stad-
yumda yapılan çalışmaları 
anlatan Başkan Değirmenci: 
“İşte Türkiye’nin en görkemli 
stadyumu. Biz Türkiye’de sos-
yal bir belediyecilik yapıyo-
ruz. Halktan aldığımızı halka 
veriyoruz. İşte hizmet budur. 
Bize destek vermeye devam 
edin ki başarımız kat be kat 
artsın” dedi.

İşadamları hayran 
kaldı

Stadyumu gezen Avcılarlı 
işadamları oldukça heye-
canlandı. AGİD Başkanı 
Mustafa Bozkurt hizmetlerin-
den dolayı Avcılar Belediye 
Başkanı Mustafa Değirmen-
ciye teşekkür etti ve şöyle 
konuştu: “Değerli başka-
nımız Mustafa Değirmenci 
yaptığı projelerini bizlere 
göstermek için bizi davet 
etti. Gerçekten çok güzel 
Allah yardımcısı olsun. Bu 
projeler Türkiye’nin Parlayan 
Yıldızı Avcılara yakışır. AGİD 
olarak Avcılar halkının yara-
rına olan her projeye destek 
vermeye hazırız” dedi.

işadamları Stadyumu Gezdi
avcılar Belediye başkanı Mustafa Değirmenci, avcılar’daki işadamlarıyla buluşa-
rak onlara belediyenin yapmış olduğu stadyumu gezdirdi.

ZEYTiNBURNU / iSTaNBUl

Zeytinburnu’nda yapılan Ki-
tap Okuma Yarışması’nda 
dereceye girenler ödülleri-
ni Belediye Başkanı Murat 

Aydın’ın elinden aldılar. Ya-
rışmanın birincisine 1500 TL, 
ikincisine 1000 TL, üçüncü-
süne 750 TL, dördüncüsüne 
500 TL, beşincisine ise 400 
TL’lik para ödülü verildi.

Öğrenciler Ödüllendirildi
Zeytinburnu Belediyesi’nin Geleneksel Kitap Oku-
ma Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi.
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Tekirdağ’ın atık Yağları Toplanıyor
TEKiRDaĞ

Tekirdağ Belediyesi’nin “Bizi 
arayın, gelip alalım, geri dö-
nüşümünü sağlayalım” slo-
ganıyla başlattığı Bitkisel Atık 
Yağların Kaynağında Ayrı 
Toplanması Projesi kapsa-
mında atık yağların toplan-
ması devam ediyor. Florya 
sitesinde site sakinlerinin tale-
bi doğrultusunda broşürlerle 
yapılan bilgilendirme çalış-
ması ile birlikte site yönetimi-
ne teslim edilen atık yağ top-

lama bidonlarında biriktirilen 
atık yağlar lisanslı geri dönü-
şüm işletmesine teslim edildi.

“Başarıya ulaşacağız”

Atık yağların insan ve çevre 
sağlığına önemli derecede 
zarar verdiğini dile getiren 
Tekirdağ Belediye Başkan 
Yardımcısı Haldun Güler: 
“Yönetim olarak başlatmış 
olduğumuz projelerimiz va-
tandaşlarımızın desteği ile 
başarıya ulaşacak. Bu doğ-
rultuda site sakinlerimize 
projemizi destekledikleri için 
ayrıca teşekkür ediyorum. 
Yönetime geldiğimiz gün-

den bu yana yapmış oldu-
ğumuz çalışmalara vatan-
daşlarımızın destek vermesi 
bizleri sevindiriyor. Bu des-
tekten almış olduğumuz 
güç ile daha çok başarılara 
imza atacağız” dedi. İnsan-
lığa yatırımın en önemli ve 
en faydalı yatırım olduğunu 
vurgulayan Güler: “Böyle 
çalışmalar çevre felaket-
lerinin önlenmesi açısından 
oldukça önemlidir. Ön-
celikle sorumlusu olduğu-
muz Tekirdağ’da yaşayan 
vatandaşlarımızın bu gibi 
çevre felaketleri ile karşı-
laşmaması için çalışmala-
rımız hızla devam ediyor” 
diye konuştu.
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EVRENSEKiZ / KıRKlaREli

Evrensekiz beldesinde sinek 
ve haşerelerle mücadele 

başladı. Evrensekiz Beledi-
ye Başkanı Halil Abanoz, 
konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada  “Havaların ısınma-

sıyla oluşabilecek sivrisinek-
lere karşı larva döneminde 
önlem almaya çalışıyoruz. 
Bahar mevsimi ile birlikte 
bu yıl uçkunla mücadele 
çalışmasına erken başla-
dık” dedi. Başkan Abanoz 
konuşmasında ayrıca bel-
dede bulunan gölet etrafın-
da da ilaçlama yapıldığını,  
larva ve uçkunda kullanılan 
ilaçların, doğadaki balık ve 
diğer canlılara zarar verme-
yen türden olduğunu söy-
ledi. Başkan konuşmasının 
devamında amaçlarının 
vatandaşların sorunsuz bir 
yaz geçirmelerini sağlamak 
olduğunu belirtti. Belediye 
yetkililerinin yaptığı açıkla-
maya göre çalışmalar yaz 
boyunca devam edecek. 

SaKıZKÖY / KıRKlaREli

Sakızköy Belediyesi’nin Lü-
leburgaz Orman İşletme 

Müdürlüğü’nden aldığı 200 
adet fi dan Sakızköy İlköğre-
tim Okulu öğrencileri tara-
fından,  öğretmenlerinin de 
katıldığı törenle dikildi.

EYÜP / iSTaNBUl

“Yemyeşil Bir Eyüp İçin” sö-
züyle ilçeyi daha da güzel-
leştimek adına yola çıkan 
Eyüp Belediyesi, halka üc-
retsiz çiçek tohumu dağıttı. 
Eyüp Belediye Başkanı İsma-
il Kavuncu’nun da katıldığı 
Defterdar Mahallesi’ndeki 
çiçek dağıtımına vatan-

daşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Sokakları tek tek gezerek 
evlere, işyerlerine, yolda yü-
rüyen vatandaşlara, esnaf-
lara minik saksılar içerisinde 
yüzlerce çiçek tohumu ve 
saksı dağıtan Başkan Ka-
vuncu: “Eyüp’te hemen he-

men her mahalleye bir park 
yaptık. Eski parklarımızı revi-
ze ettik. Geçtiğimiz günler-
de tüm İstanbul’da olduğu 
gibi ilçemizde de erguvan 
fi deleri dağıttık. Yemyeşil bir 
Eyüp için elimizden gelen 
her şeyi yapacağız” dedi.

ilaçlama Yapılıyor

Sakızköy Yeşilleniyor

Çiçeksiz Ev Kalmayacak

ÜMRaNiYE / iSTaNBUl  

Ümraniye Belediyesi ta-
rafından, ağaçlandırma 
çalışmaları kapsamında 
çeşitli noktalarda ağaç 
dikimi yapıldı. Ekipler, 1,5 
ay gibi kısa bir sürede 10 
bine yakın ağaç dikti. Do-
ğal çevrenin korunması ve 
yeşil alanların arttırılması 
noktasında önemli çalış-
malar gerçekleştiren Üm-
raniye Belediyesi, ilçenin 

çeşitli noktalarında ağaç-
landırma çalışması yaptı. 
Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri, çalışma kap-
samında Ümraniye ilçe 
sınırları dahilinde Mesire 
alanına, mevcut parklara, 
cadde, sokak ve refüjlere, 
koruluklar, şevler ve bağ-
lantı yollarına 10 bine ya-
kın fi dan dikti.  1,5 ay gibi 
kısa bir sürede dikilen bin-
lerce fi dan ile ilçenin yeşil 
alanı arttırılmaya çalışılır-

ken, trafi kten kaynaklanan 
gürültü kirliliği, egzoz vs. 
gazların absorbe edilerek 
zararın minimize edilmesi 
hedefl eniyor. Çalışma kap-
samında, İstanbul ağacı 
olarak bilinen erguvanlar-
dan yaklaşık 1.000 adet 
Ümraniye Mesire Alanı’na 
dikildi. Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, yap-
tıkları ağaçlandırma ça-
lışmaları ile Ümraniye’deki 
yeşil alanlarınları arttırdıkla-
rını söyledi. Hasan Can son 
olarak Ümraniye’nin çeşitli 
noktalarında 10 bine yakın 
fi dan diktirdiklerini belirtti.

Ümraniye Belediyesi kentin çeşitli noktalarına 
1,5 ay gibi kısa bir sürede 10 bin ağaç dikti. 

Evrensekiz Belediyesi, sinek ve haşerelerle mücade-
leyi başlattı.  Başkan çalışmaları anlattı. 

Sakızköy Belediyesi, ilköğretim okulu öğrencileri ile 
beraber fi dan dikim töreni düzenledi.

Eyüp Belediyesi, ilçedeki mahallelere mini sak-
sılar içerisinde çiçek tohumu dağıtımını başlattı.

Ümraniye’ye 10 Bin ağaç

Tekirdağ Belediyesi, “Bitkisel atık Yağların Kaynağında ayrı Toplanması 
Projesi” kapsamında konutlardan atık kızartmalık yağları topluyor.
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Sakarya’nın yeşil ve mavi 
renklerinin tüm tonlarını 

içinde barındıran bir kent-
teyiz. Burası Karasu. Karasu 
Belediye Başkanı Mehmet 
İspiroğlu’nun deyimiyle 
yeşili, denizi, kumu, güne-
şi ile “En Yakın Karadeniz 
Karasu”. Başkan İspiroğlu 

Karasu’yu bu sözlerle ta-
nımlıyor ve herkesi bu gü-
zel kenti görmeye davet 
ediyor. Tüm bu güzellikleri 
Başkan’ın ağzından dinli-
yoruz. Bu esnada başka-
nın canı sıkıldığı zamanlar-
da buraya yakın bir köyde 
atıcılık yaptığını öğreni-
yoruz. Haftada bir iki kez 
mutlaka bu spor dalıyla 
uğraşan Başkan “Her attı-
ğımı vuramıyorum” diye-
rek güldürüyor bizleri.

Başkanım ilk olarak 
Karasu’yu bize anlatabilir 
misiniz?

Karasu, Doğu Marmara ile 
Batı Karadeniz’in kesişti-
ği noktadır. Tarihe tanıklık 
yapmış Sakarya nehrinin 
denize döküldüğü yer-
deyiz. Geçim kaynağımız 
Turizm ve Tarımdır. İlçe-
mizde fındık ön plandadır. 
Bütün bunların yanında 
İstanbul’a çok yakın ol-
ması nedeniyle ilçemizde 

konuta dayalı bir turizm 
var. 35 bin konut var. Nü-
fusumuz ise 29 bin 615. 
İstanbul’dan buraya yaz 
aylarında çok büyük bir 
göç olmaktadır. Belediye 
olarak yaptığımız çalışma-
ları anlatmam gerekirse, 
sahilde çalışmalarımız baş-
ladı. Sahili temizlemek için 
İŞKUR’dan 20 tane, Çevre 
Bakanlığı’ndan da 5 tane 
eleman aldık. Sakarya 
Nehri’nin bizim tarafımızda 
kalan bölümünü düzenle-
dik, temizledik. Masa sipa-
rişlerimizi verdik. Taştan de-
koratif masalar koyuyoruz. 
Buraya gelen vatandaşı-
mız hem piknik yapacak 
hem de balığını tutacak. 
Diğer taraftan daha önce 
yer altı çarşısı olarak yapı-
lan yerde bir park çalışma-
mız var. Daha önce burası 
90’lı yıllarda yer altı çarşısı 
olarak yapılmış. Bu alanı 
halkın oturabileceği bir 
park haline getirmek için 
kolları sıvadık. Temmuz’un 
ilk haftasında faaliyete 
geçireceğiz. Ayrıca ken-

timize bir sinema da ka-
zandıracağız. Böylelikle 
vatandaşlarımızın fi lm iz-
lemek için Adapazarı’na 
gitmelerine gerek kalma-
yacak.

Karasu’da sanayi ne ka-
dar ön planda?

Burada sanayi yeni yeni 
gelişmeye başladı. Burada 
limanın olması ve tren yo-
lunun geliyor olması nede-
niyle büyük bir sanayi talebi 
var. Diğer taraftan otoyo-
lumuz bitti. Otoyol Bilecik 
Eskişehir’den Akdeniz’e 
bağlanıyor. Bu arada Vi-
king Projesi diye bir proje 
duydunuz mu? Ukrayna 
Cumhurbaşkanı ile bizim 
Cumhurbaşkanımız Viking 
Projesi adı altında bir pro-
jeyi imzaladılar. Bu projeyle 
Karasu limanından 22 tane 
doğu bloku ülkesine ihra-
cat yapılacak. 500 milyar 
dolarlık Türkiye ihracatının 
gelecekte 100 milyar dolar-
lık bölümü Karasu limanın-
dan yapılacak.

Yeşil Kentin Sporcu Başkanı 
aYın sÖYleŞisi

Röportaj: Serbest Çelebi

Sakarya’nın yeşil ve mavi renklerinin tüm tonlarını içinde barından Karasu ilçesi, Karasu Belediye Başkanı Mehmet ispiroğlu’nun önder-
liğinde gelişiyor. Başkan bu yoğunluk içerisinde haftada iki üç kere atıcılık yaparak stres attığını söylüyor. 

KaRaSU BElEDiYE BaŞKaNı MEHMET iSPiROĞlU

Başkan’la 
Çok Özel

Vatandaşlar sizi 
çok seviyor. Bura-
ya gelmeden önce 
esnafl a konuştuk, 
her sabah hallerini 
hatırlarını sorma-
dan belediyeye 
gitmiyormuşsunuz. 

İnsanlarla olan 
ilişkilerim beni bu-
raya taşıdı. Benim 
beşeri ilişkilerim 
iyi. Buraya çok 
sinirli gelen insan 
buradan gülerek 
çıkabilir. Kavga 
edersen olmaz. Bu 
makamlar kavga 
yeri değil. İdareci-
liğin okulu yok.

Bu yoğunluk içerisinde 
kendinize zaman ayırabi-
liyor musunuz?

Maalesef kendime za-
man ayıramıyorum. Ailem 
artık alıştı. Önceleri şikâyet 
ediyorlardı. Artık alıştıkları 
için şikâyet etmiyorlar.

atıcılık yaptığınızı öğ-
rendik. 

Atıyoruz ama vuramıyo-
ruz avcılar gibi. ( gülüşme-
ler ) Bizim yaşımızdaki in-
sanlar aktif futbol ya da o 
tür sporlarla ilgilenemiyor 
artık. Haftanın iki ya da üç 
günü atıcılık yapıyorum.

Nerede yapıyorsunuz?

Yakın bir köyümüz var 
burada, oradaki pistlerde 
atıcılık yapıyorum. Canım 
çok sıkıldığında buraya 
gidiyorum.

Son olarak eklemek is-
tediğiniz bir şey var mı?

Yeşili, denizi, kumu, 
güneşi ile en yakın Kara-
deniz Karasu’ya hepinizi 
bekliyoruz.
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günü atıcılık yapıyorum.

Nerede yapıyorsunuz?

Yakın bir köyümüz var 
burada, oradaki pistlerde 
atıcılık yapıyorum. Canım 
çok sıkıldığında buraya 
gidiyorum.

Son olarak eklemek is-
tediğiniz bir şey var mı?

Yeşili, denizi, kumu, 
güneşi ile en yakın Kara-
deniz Karasu’ya hepinizi 
bekliyoruz.
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BOlU

Kızılay Bölge toplantısı için 
Bolu’ya gelen Kızılay Genel 
Başkanı Ahmet Lütfü Akar, 
Belediye Başkanı Alaad-
din Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarete Genel 
Başkan Akar’ın yanı sıra Kı-
zılay Genel Müdürü Ömer 
Taşlı, Kızılay yönetim kurulu 
üyeleri ve şube başkanları 
da katıldı. Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz’ın her za-
man Kızılay’ın yanında ol-
duğundan ve Kızılay’ın ça-
lışmalarına elinden geldiği 
kadar destek olduğundan 
haberdar olduğunu belirten 
Genel Başkan Akar;  “Sizi 
de Kızılay’ımızın bir başka-
nı olarak görüyoruz” dedi. 

Kızılay’dan Başkana Övgü 

Başakşehir Obeziteye Dur Diyor

Kızılay Genel Başkanı ahmet lütfü akar, Bolu Belediye Başkanı alaaddin 
Yılmaz’a “Sizi de Kızılay’ımızın bir başkanı olarak görüyoruz.” dedi.

ORHaNGaZi / BURSa

Orhangazi-İznik Havzası Atık-
su Arıtım ve Çöp Deponi 
Alanı Kurma ve İşletme Birliği 
Meclisi geçtiğimiz günlerde 
Orhangazi Belediyesi Meclis 
salonunda toplandı. Geçici 
işçi vizelerinin teklifi nin ka-
bulünün ardından yapılan 
oylama ile encümen üyeleri 
ve plan bütçe komisyonu 
üyeleri seçildi. Yapılan oyla-
malar sonucunda göl birliği 
seçildi. Faaliyet raporunun 
da onaylandığı mecliste 

üzerinde hassasiyetle çalı-
şılan katı atık deponi alanı 
için yapılan çalışmalarda 
anlatıldı. Orhangazi Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon Mü-
dürü Fevzi Çavuş konu ile 
ilgili olarak bilgi verdi. Çöp 
Deponi alanının yapılması 
için Çed aşamasında son 
evrede olduklarını söyleyen 
Orhangazi Belediye Başka-
nı İsmail Tartar, prosedürün 
daha hızlı işlemesi adına bir-
liğe üye diğer belediye baş-
kanları ile birlikte ilgili kurum 
ve kuruluşları ziyaret ede-
ceklerini söyledi. 

KaDıKÖY / iSTaNBUl
 

Kadıköy Belediyesi’nin Dum-
lupınar Mahallesi’nde yap-
tırdığı Zehra Mustafa Yüksel 
Mamografi  ve Kadın Sağlığı 
Merkezi, düzenlenen bir tö-
renle hizmete açıldı. Kadı-
köylü kadınların büyük ilgi 
gösterdiği açılış töreninde 
konuşan Kadıköy Belediye 
Başkanı Selami Öztürk, Ka-
dıköy Belediyesi’nin 1989 
yılından bu yana sosyal de-
mokrat belediyeciliğin en 
iyi projelerini uyguladığını 
vurgulayarak, hizmetler-
de öncelikle kadın, çocuk, 

yaşlı ve engelli yurttaşların 
gözetildiğine dikkat çekti. 
Öztürk, bu çalışmalardan 
bazı örnekleri şöyle anlattı: 
“Çocuklarımızın sağlıklarıyla 
ilgili merkezler kurduk. Onla-
rın hem fi ziksel hem ruh sağ-
lıklarına yönelik tedavilerini 
yapıyoruz. Yani Kadıköy’de 
bedenen ve ruhen sağlam 
gençler yetişiyor. Ayrıca ço-
cuklarımızı küçük yaşlardan 
itibaren kültür sanatla buluş-
turuyoruz.  Vatandaşlarımı-
za özel hizmetler veriyoruz.” 

atıksu arıtım Konuşuldu

Kadıköy’de Kadın Sağlığı Merkezi

Orhangazi-iznik Havzası atıksu arıtım ve Çöp De-
poni alanı Kurma ve işletme Birliği toplandı.

Kadıköy Belediyesi tarafından “Mamografi  ve 
Kadın Sağlığı Merkezi” törenle açıldı. 

“Sağlık” için 
Buluştular

Hendek’e Yeni  
Hastane

BaŞaKŞEHiR / iSTaNBUl

Başakşehir Belediyesi Kent 
Konseyi obezite hastalığına 
karşı bir proje başlattı. Ba-
şakşehir’deki, tüm liselerde 
başlatılan “Gençlerde kilo 
kontrolü, taranması ve önlen-
mesi” projesi ile günümüzde 
insan sağlığı için büyük bir 
tehdit olan obeziteye karşı 
dur denilmesi hedefl eniyor. 
Bu kapsamda başlatılan ta-
ramalarda, gençlere beden 
kitle endeksinin tespiti için öl-
çümler yapılarak riskli gruplar 
tespit ediliyor. Proje kapsa-
mında Başakşehir genelinde 
bir ayda toplam 6 bin öğ-
renciye kilo kontrolü tara-
ması yapıldı. Aralarında risk 
grubuna giren 330 öğrenciye 
adımsayarlar teslim edildi.

Günde en az 10 bin 
adım atmak gerekiyor

Günde en az 10 bin adım 
atmaya teşvik edilen genç-
lere her haftanın sonunda 
yeniden ölçüm yapılarak, 
beden kitle indeksleri kont-
rol altına alınıyor. Bilim dok-
toru ve kaliteli yaşam danış-
manı Dr. Haluk Saçaklı’nın 
proje kapsamında hazırla-
dığı kitapçıkla, dünya üze-
rinde obezitenin dağılımın-
dan, yiyecek ve içeceklerin 
tüketiminde dikkat edilmesi 
gereken kurallara yer veri-
liyor. Kitapçıkta ayrıca şiş-
manlıktan korunma yolları 
ile sağlıklı yaşamla ilgili tüm 
detaylar konusunda okuyu-
cular bilgilendiriliyor. 

ECEaBaT / ÇaNaKKalE

Çanakkale Halk Sağlığı 
Müdürü Burhan Kütük 
ve beraberindeki he-
yet Eceabat Belediye 
Başkanı Kemal Dokuz’u 
makamında ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında, kente 
yapılacak Sağlık Ocağı 
hakkında bilgi alışverişin-
de bulunuldu. Belediye 
Başkanı Dokuz, görüş-
mede ayrıca belediye 
olarak halk sağlığına 
büyük önem verdiklerini  
söyledi. 

HENDEK / SaKaRYa

100 yataklı Yeni Hendek 
Devlet Hastanesi´nin ya-
pımına başlandı. Hendek 
Belediyesi sınırları içeri-
sinde yer alan Açma-
lar mevkiine yapılacak 
olan Yeni Hendek Devlet 
Hastanesi D-100 ile TEM 
Otoyolu arasında olması 
nedeni ile bölgede mey-
dana gelebilecek trafi k 
kazaları için de ayrı önem 
taşıyor. Çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Başakşehir Belediyesi, obeziteye karşı önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. 
Proje kapsamında 6 bin öğrenciye kilo kontrolü taraması yapıldı. 

sağlık-eğitim
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Dursunbey’de 
Okullar Hayat 

Oluyor

Trafik Kazası 
Tatbikatı

Okuma-Yazma 
Öğrendiler

DURSUNBEY / BalıKESiR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
başlattığı Okullar Ha-
yat Olsun projesi hızla 
hayat buluyor. Proje 
kapsamında Dursunbey 
Belediyesi’nin öncülü-
ğünde protokol imza-
landı.

EZiNE / ÇaNaKKalE

Ezine Belediyesi tarafın-
dan ilköğretim okulla-
rındaki öğrencilere trafik 
kazaları ile ilgili eğitim 
verildi. Uygulamalı eğiti-
me çocukların ilgisi gö-
rülmeye değerdi. 

MUSTaFaKEMalPaŞa / BURSa

Mustafakemalpaşa Bele-
diyesi tarafından  okuma-
yazma kursunda başarılı 
olanlara sertifikaları verildi. 

GaZiOSMaNPaŞa / iSTaNBUl

MBB tarafından düzenlenen 
iki günlük programa Gazios-
manpaşa Belediyesi’nden 
350 çalışan katıldı. Program-
da açık ve pazarlık usulü iha-
le şartları, EKAP’ın kullanımı 
ve getirdiği kolaylıklar, Kamu 
İhale Mevzuatı’nın detay kı-
sımları katılımcılarla paylaşıl-
dı. Özellikle doğrudan temin 
ve imza sorumluluğu anlatıl-
dı. Programın ikinci gününde 
ise Gaziosmanpaşa Beledi-
ye Başkanı Dr. Erhan Erol’un 
da katılımıyla tüm personel 
bir araya geldi. Erhan Erol ve 
Başkan Yardımcısı Beyhan 

Ergin tüm personele hitaben 
kısa bir konuşma gerçekleş-
tirdiler. Konuşmasına prog-
ram dolayısıyla Marmara 
Belediyeler Birliği’ne teşekkür 
ederek başlayan Dr. Erhan 
Erol, “Armutlu’ da gerçekleş-
tirdiğimiz bu program, çalı-
şanlarımızın kaynaşması için 
uzun zamandır düşündüğü-
müz bir organizasyondu. 
Sizlerle gurur duyuyorum ve 
her ortamda da kurumumla, 
personelimle övünüyorum. 
Belediyecilik gerçek anlam-
da fedakârlık ve özveri iste-
yen bir iştir. İlçemizde elimi-
zin değmediği, hizmetimizin 
ulaşmadığı yer kalmadı.” di-
yerek çalışmaları anlattı.

BaYRaMPaŞa / iSTaNBUl

Bayrampaşa Belediyesi Bilim 
Merkezi öğrencileri Adem 
Noktacı ve Sevcan Altun-
dal, TÜBİTAK 43. Orta Öğre-
timler Arası Proje Yarışması 

Temel Fizik dalında Türkiye 
birincisi oldular. Bayrampa-
şa Belediyesi Bilim Merkezi 
Genel Koordinatörü Hasip 
Gönülkırmaz, “Geleceğin 
mucitlerini yetiştiriyoruz” di-
yerek bu çalışmayı anlattı. 

MECiDiYE / EDiRNE

Mecidiye Belediyesi tara-
fından 2-6 Mayıs tarihleri 
arasında açılan ev pansi-
yonculuğu kursu tamam-
landı. 25 kişi olarak sınırla-

nan kursa ilginin yoğunluğu 
nedeni ile kursiyer sayısı 30 
çıkarıldı. Kursun sonunda 
Mecidiye Belediye Başka-
nı Recep Çınar,  eğitmen 
Özlem Öger Mert’e kursun 
anısına plaket verdi. 

armutlu’ya 350 Kişilik Çıkartma

TÜBiTaK Birincileri

“Ev Pansiyonculuğu”

MBB tarafından ihlas armutlu Tatil Köyü’nde düzenlenen iki günlük progra-
ma Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden 350 çalışan katıldı.

Bayrampaşa Belediyesi’nin Bilim Merkezi öğ-
rencileri, TÜBiTaK yarışmasında birinci oldular. 

Mecidiye Belediyesi, tarafından “Ev Pansiyon-
culuğu”  kursu verildi. 

sağlık-eğitim

ÜSKÜDaR / iSTaNBUl

Üsküdar Belediyesi tarafın-
dan “Üsküdarlı Meşhurlar 
Ansiklopedisi” yapıldı. An-
siklopedi geçtiğimiz gün-

lerde düzenlenen bir gala 
gecesiyle tanıtıldı. Gece-
de bir konuşma yapan 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara, şehirlerin 
medeniyetlerin aynası ol-
duğunu, medeniyetin ka-

dim değerlerinin şehirlerde 
yaşadığını,  Üsküdar’ın da 
her bir karışı Türk–İslam me-
deniyetinin zengin ve gör-
kemli eserleriyle süslenmiş, 
kültür ve sanatta, estetik ve 
zarafette zirveye ulaşmış, 

İstanbul’un fethine tanıklık 
etmiş kutlu bir şehir, dingin 
ve mutena bir belde oldu-
ğunu ifade etti. Kara, Meh-
met Âkif Ersoy’dan Mü-
nevver Ayaşlı’ya, Ahmet 
Yüksel Özemre’den Cemil 
Meriç’e, Necip Fazıl’dan 
Adile Naşit’e kadar Türk 
tarih, medeniyet, kültür 
ve sanatına büyük emek-
leri geçmiş 400 kişiyi an-
latan Üsküdarlı Meşhurlar 
Ansiklopedisi’ni çıkarmak-
tan büyük mutluluk duy-
duklarını söyleyerek konuş-
masına devam etti. 

Üsküdarlı Meşhurlar Kitaplaştı
Sanatın unutulmaz isimlerini ölümsüzleştirmek amacıyla Üsküdar Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Üsküdarlı 
Meşhurlar ansiklopedisi, düzenlenen bir gala gecesiyle tanıtıldı.
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Gayrimenkul Yatırım Or-
taklığı Derneği (GYODER) 
tarafından Hasköy İplik 
Fabrikası’nda düzenlenen 
12. Gayrimenkul Zirvesi açılış 
konuşmalarıyla başladı. Zir-
vede konuşan Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar, dünyada zenginliğin 
ve servetin en temel olgusu-
nun gayrimenkul, bir şehrin 
en temel göstergesinin de 
binaları olduğunu söyledi. 
Türkiye’de artık taşların ye-
rine oturduğunu ve olma-
sı gereken konuların birer 
birer kendi kaidesi üzerine 
yerleştiğini ifade eden Bay-
raktar, 2B Yasası’nın yürürlü-
ğe girdiğini ve yabancılara 
mülk satışını düzenleyen 
Tapu Kanunu ve Kadastro 
Kanunu’nda değişiklik ya-

pan tasarının yasalaştığını 
hatırlattı.

“Dengeler değişiyor”

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş 
da dünyanın değişim ve 
dönüşüm sürecinde yer 
aldığını ifade ederek, eko-
nomik güç dengelerinin de 
bulutların hareketi gibi yer 
değiştirdiğini söyledi. Dün-
yada dengelerin değişimi-
nin söz konusu olduğunu 
ve bunun Türkiye’nin içinde 
bulunduğu coğrafyada ya-
şandığını dile getiren Top-
baş, Türkiye’nin bu süreçte 
dünyadan ilgiyle izlendiğini 
kaydetti. Topbaş, konuşma-
sında ayrıca İnşaat sektörü-
nün ekonominin lokomotif 
sektörlerinden biri olduğunu 
söyledi. 

10 altYaPı Ve Yatırımlar

Yenice’ye Halı 
Saha Tesisleri

Kentsel Dönüşümü Konuştular

YENiCE / ÇaNaKKalE

Çanakkale’nin Yenice 
Belediyesi, kentte yaptı-
ğı halı saha tesisleri inşa-
atına tüm hızıyla devam 
ediyor. 

BalıKESiR
  

Balıkesir Belediyesi yetkilile-
ri şehrin güzelliğini artırmak 
ve estetik mimariyi geliş-
tirmek amacıyla çalışma-
lara başlandığını açıkladı. 
Yapılan açıklamaya göre 

bu kapsamda, önce şehrin 
muhtelif yerlerinde yer alan 
meydanların güzelleştiril-
mesine başlandı. Belediye 
ekiplerince  ilk olarak, İstas-
yon Meydanı diye bilinen 
Cumhuriyet Meydanı ile 
Adnan Menderes Mahalle-
si Askerlik Şubesi önündeki 

meydanda, mevcut pey-
zaj çalışmaları yenilenerek, 
alana dev çiçek fi gürleri ko-
nuldu. Bunun yanısıra ala-
na, Balıkesir Belediyesi`nin 
adının yer aldığı beton bir 
kaide yerleştirildi Çalışma-
lar önümüzdeki günlerde 
de devam edecek. 

Balıkesir Güzelleşiyor

FaTiH / iSTaNBUl
  

Fatih’in işlek caddelerinde 
hizmet veren “Mobil Hizmet 
Aracı” ile Fatih Belediye Baş-
kanlığı binasına uzak nokta-
da bulunan vatandaşların 
zaman, emek ve yol masra-
fından tasarruf  edebilme-
leri sağlanarak belediye ile 
ilgili işlemlerini yapabilmeleri 
sağlanıyor. Vatandaşların 
böylelikle belediyeye gel-
melerine gerek kalmıyor. 

HaRMaNCıK / BURSA
  

Bursa Valisi Şahabettin Har-
put, geçtiğimiz günlerde 
Harmancık’taydı. Harput, 
burada kentin dört bir yanın-
da incelemelerde bulundu. 
Harput, özellikle belediyenin 
yapmış olduğu çalışmaları 
yerinde inceledi. Harput’a 
gezi sırasında Başkan Musta-
fa Çetinkaya da eşlik etti.

MARMARA / BalıKESiR
  

Marmara Belediyesi, cadde 
ve sokaklarda temizlik çalış-

malarına başladı. Belediye 
yetkilileri özellikle kent esteti-
ğini güzelleştirmek amacıyla 
kentin dört bir yanında ça-
lışmalar yaptıklarını söylüyor. 

PaMUKOVa / SaKaRYa
  

Havaların ısınmasıyla birlikte 
hızlı bir çalışma dönemine 

giren Pamukova Belediyesi, 
Fevziye Sokak’ta taş parke 
döşeme çalışmalarına baş-
ladı. Buna göre beldedeki 
tüm sokaklar yenilenecek. 

Fatih’te Mobil araç Hizmette

Balıkesir Belediyesi, şehrin görselliğini arttırmak ve estetik mimariyi geliştir-
mek amacıyla çalışmalara başladı. 

Fatih Belediyesi “Mobil Hizmet aracı” ile belediye 
hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

12. Gayrimenkul Zirvesi’nde konuşan Başkan Topbaş “Halka rağmen değil, va-
tandaşın da içinde olduğu bir dönüşüm yapılacak” dedi.

Kent inceleme altında 

Marmara’ya Estetik Çalışma

Yeni Taşlar Döşendi

Bursa Valisi Şahabettin Harput, Harmancık’ı ge-
zerek incelemelerde bulundu. 

Marmara Belediyesi, kentin dört bir yanında es-
tetik çalışmalar yapıyor. 

Pamukova Belediyesi, yazın gelmesiyle taş dö-
şeme çalışmalarına ağırlık verdi. 
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armutlu’da 
Sahiller 

Yenileniyor 
ARMUTLU / YalOVa 

Yalova’nın Armutlu Bele-
diyesi sahilde başlattığı 
çalışmalara tüm hızıyla 
devam ediyor. Beledi-
ye tüm sahili yeniliyor. 
Konuyla ilgili açıklama 
yapan Armutlu Belediye 
Başkanı Mehmet Birkan 
şunları söyledi: “İlçemiz 
sahil düzenlemeleri çalış-
maları kapsamında sahil 
boyları düzenleme ça-
lışmaları hızla devam et-
mektedir. Bu kapsamda 
halen Tavşantepe mevkii 
sahil düzenleme çalış-
maları sürdürülmekte ve 
açılan sahil yürüyüş yolla-
rı büyük kolaylıklar sağla-
maktadır. Oldukça uzun 
bir sahil şeridine sahip 
olan ilçemizin yaz ve kış 
aylarında turizm potan-
siyeli geçmiş yıllara göre 
artmaktadır. Özellikle son 
yıllarda yapılan çalışma-
larla kentimiz daha ileriye 
gitmektedir.”  

altYaPı Ve Yatırımlar

BURSA
   

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Mudanya, Bademli, Çağ-
rışan ve Göynüklü’nün üst 
bölgelerine sağlıklı şebeke 
suyunu ulaştıracak sistemi 
düzenlenen törenle dev-
reye aldı. Yaklaşık 12 mil-
yon TL’ye mal olan sistem 
kapsamında Bademli, Te-
pedevrent ve Seçtepe su 
depolarının yanında Çağ-
rışan Su deposu ve pompa 
istasyonu sayesinde tüm bu 
bölgelere sağlıklı şebeke 
suyu verilmeye başlandı. 
Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar, Mu-
danya Belediye Başkanı 

Hasan Aktürk ile çok sayıda 
davetlinin katıldığı Çağrı-
şan su deposu ve pompa 
istasyonundaki törende 
konuşan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Alte-
pe, sağlıklı bir kent olmanın 
yolunun öncelikle sağlıklı 
bir altyapıdan geçtiğini 
söyledi. Merkeze sonradan 
bağlanan ilçelerin yanında 
özellikle belde statüsünde 
bulunan yerleşim birimlerin-
de neredeyse hiç altyapı 
bulunmadığını dile getiren 
Başkan Altepe, bu nedenle 
son 3 yılda altyapı yatırım-
larına önem verdiklerini ve 
540 milyon TL’lik yatırımı ha-
yata geçirdiklerini söyledi. 

Sağlıklı Bir altyapı için Dev Yatırım
Son 3 yılda 540 milyon Tl’lik altyapı yatırımı yapan Büyükşehir Belediyesi, 12 
milyon Tl’lik yatırımla Mudanya ve çevresini sağlıklı içme suyuna kavuşturdu.

iZMiT /  KOCaEli
   

Üstü betonla kaplanan ta-
rihi patika yol, Kocaeli Kül-
tür Varlıkları Koruma Bölge 

Müdürlüğü kararı ile eski 
haline kavuştu. İzmit Beledi-
yesi ekipleri de  patika yola 
dökülen betonları tek tek te-
mizleyerek, sokağın eski hale 
gelmesini sağladılar. 

KaĞıTHaNE / iSTaNBUl

Kâğıthane Belediyesi ilçe-
nin alt yapı çalışmalarına 
devam ediyor. Belediye 
ekipleri bu kapsamda Eski 
Büyükdere Caddesi’nde 
yol çalışmasına başladı. 
Kâğıthane Belediyesi Kontrol 
Mühendisi Faruk Acar’dan 
proje kapsamında teknik 
bilgiler alan Başkan Fazlı Kı-
lıç, vatandaşlarla da sohbet 

ederek, fi kir alışverişinde bu-
lundu. Yapılan çalışmalar-
dan memnuniyet duyduk-
larını belirten vatandaşlar 
da, proje hakkındaki görüş-
lerini Başkan’la paylaştılar 
ve Kâğıthane’deki değişimi 
takdir ettiklerini söyleyerek 
Fazlı Kılıç’a teşekkür ettiler.

“Duyumsanabilir 
Engelli Kılavuz Yollar”

Proje dâhilinde, kaldırımlar-
da yürüyen engelli vatan-
daşlar için “Engelli Kılavuz 
Yollar” oluşturulacak. 

KaRTal / iSTaNBUl

Kartal Belediyesi, ilçe  ge-
nelinde bozuk yolları dü-
zeltmek için harekete 
geçti. Belediye ekipleri, 
öncelikle Kartal’ın en işlek 
caddelerinden olan Ata-
türk Bulvarı’nda yol dü-
zeltme çalışması başlattı. 
Sürücülerin trafi kte daha 
rahat ilerleyebilmeleri için 
Atatürk Bulvarı’ndan Maa-
rifi  Sultan Camisi’ne giden 
bozuk yolu, iş makineleriyle 
asfalt serimine hazır hale 
getirdi. 20 metre uzunlu-
ğundaki yola 25 ton asfalt 
serilerek Kartallıların hizme-
tine sunuldu.

 

Karlıktepe’ye yeni yol

Karlıktepe Mahallesi Elit 
Sokak’ta, araçların yoğun 
olarak kullanımı  nedeniyle 
oluşan bozulmaların önüne 
geçmek için bir dizi çalış-
ma başlatıldı.   Ayrıca Şanlı 
Sokak’ta yer  alan yol 20 
metre genişletilerek buraya 
asfalt serimi yapıldı.

Kâğıthane’de Yol Projesi

Kartal’da Yollar Onarılıyor

BEYOĞlU / iSTaNBUl
  

Beyoğlu’nun tarihi ca-
milerinden Hüseyin Ağa 
Camii’nin restorasyon çalış-
maları yapılıyor. Bu güçlen-
dirme çalışmalarıyla yakın-
dan ilgilenen ve çalışmalar 
hakkında detaylı bilgi alan 
Başkan Demircan, restoras-
yon tamamlandığında Hü-
seyin Ağa Camii’nin tarihi 
kimliğine yeniden kavuşa-
cağını söyledi. 

ağa Camii Yenileniyor

Patika Yenilendi

Beyoğlu’nun tarihi camilerinden Hüseyin ağa Camii’nin restorasyon ve 
güçlendirme çalışmalarına başlandı. Başkan çalışmaları yerinde inceledi. 

izmit Belediyesi, patika yolu aslına uygun hale 
getirerek hizmete açtı. 

Kâğıthane Belediyesi, hızla gelişimini sürdürerek 
ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi tarafından ilçedeki bozuk yollar onarıldı, kaldırımlar yeni-
lendi, okul bahçeleri asfaltlandı.
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Marmara Belediyeler Birliği ve 
İSKİ ortaklığında düzenlenen 
hizmetiçi eğitimler kapsamın-
da “İşçi Sağlığı ve Güven-
liği” konulu sunum gerçek-
leştirildi. Kırıkkale Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Dr. Adnan 
Ağır’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı eğitim programında 
işçi-işveren ilişkileri, iş güven-
liği uzmanlığı, işçi sağlığı gibi 
konular irdelendi. Sunumda 
İş Güvenliği konusunda tarih-
ten günümüze kadarki süreç 
değerlendirildi. 

MBB’nin merkez binasın-
da gerçekleştirilen panelin 
başkanlığını Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Kaçalin yaptı. Panelde “İs-
tanbul Türkçesi” birçok yön-
den masaya yatırıldı. Pane-
lin açılış konuşmasını yapan 
MBB Genel Sekreteri Züver 
Çetinkaya’nın ardından, 
kültür çeşitliliğinin çok oldu-
ğu toplumlarda, dile çok 
fazla yabancı kelimenin gir-
diğini belirten Fatih Sultan 
Mehmet Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Musa Duman, 

“Azınlıkların Türkçe’ye katkı-
larının yanında biz Türklerin, 
Türkçe konuşan pek çok in-
sanın da yabancı kelimeleri 
kullanmaya başlamalarıyla 
kendi dillerindeki fonetik 
yapıya uymayan kelimeleri 
rahatlıkla kullanabildiklerini 
görüyoruz. “Tiyatro” diyo-
ruz, bu da Türkçe’nin ses 
düzenine uymuyor ama 
hiçbirimiz zorlanmadan 
bugün kullanıyoruz. Dola-
yısıyla bizim fonetik, ağız 
yapımızla Türkler olarak, 
biraz Anadolu’da değişmiş 
oluyor. Bu kültürel çeşitliliği 
yaşamamış toplumlardaki 
Türkçelerde, renkliliği göre-
miyorlar.” dedi. 

Birlik Başkanı ve Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye, Kütahya Dum-
lupınar Üniversitesi, www.
belhaber.com ve Özel Ka-
lem Dergisi’nin ardından bir 
ödül de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan geldi. Başkan 
Altepe, 25 gün içerisinde 4 
ayrı ödül almasıyla ilgili ola-
rak açıklamada bulunurken, 
“Çalışmalarımızın görülmesi, 
yaptıklarımızın takdir edilme-
si, heyecanımızı ve çalışma 
hevesimizi daha da çoğaltı-
yor. Belediyecilik gerçek an-
lamda fedakârlık ve özveri 
isteyen bir iştir. Ülkeye hizmet 
eden yöneticiler olarak, so-
rumlu olduğumuz kentleri ge-
leceğe taşımak konusunda 
gece-gündüz demeden çalı-
şıyoruz. Personelimizle ve hal-
kımızla el ele vererek hizmet-
lerimize devam edeceğiz. 

Marmara Belediyeler Birliği, 
seminerler vermeye devam 
ediyor. En son “İstanbul 
ve Küresel Şehirler” adlı bir 
konferans verildi. Marmara 
Belediyeler Birliği’nin Eminö-
nü’ndeki merkez binasında 
gerçekleştirilen “İstanbul 
ve Küresel Şehirler” konulu 

konferansa katılan Marma-
ra Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Bozlağan küresel-
leşmenin şehirler üzerindeki 
öneminden bahsetti.  Dün-
yada eşi benzeri olmayan 
bir şehir olan İstanbul’u 
diğer küresel şehirlerle kı-

yasladığımızda çok geriler-
de olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Recep Bozlağan, 
İstanbul’a gerekli önemi 
veremediğimizin altını çizdi.

“İstanbul’u tanıtalım”

Dünya’da tarihi ve mimari 
açıdan fakir olan birçok-
şehrin bile İstanbul’dan 
daha fazla turist sayısının 
olduğunu belirten Prof. Dr. 
Bozlağan, İstanbul’u yete-
rince iyi tanıtmak gerektiği-
ni söyledi.

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin organizasyonunda 
Budapeşte’de şehir plan-
laması ve turizm yönetimi, 
Prag’da ise kültürel mirasın 
korunması ve ulaşım sistem-
leri konusunda teknik incele-
me yapıldı. Çekmeköy Bele-
diyesi heyetine, Prag Jilove 
Belediyesi’nden kardeş be-
lediye teklifi  geldi. Programı 
değerlendiren Çekmeköy 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Şenol Çetin, “Belediyecilikte 
vizyoner çalışmaların sürme-
si ve geliştirilmesi açısından 
teknik inceleme program-
larının önemli olduğunu dü-
şünüyorum” derken, Başkan 
Yardımcısı da programdan 
ötürü Marmara Belediyeler 
Birliği’ne teşekkür etti.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Kaçalin’in katılımıyla“istanbul Türkçesi” paneli gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
altepe’ye bir ödül de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Recep Bozlağan istanbul’u anlattı. 

Çekmeköy Belediyesi heyetine, Prag Jilove Be-
lediyesi’nden kardeş belediye teklifi  geldi. 

MBB tarafından “işçi Sağlığı ve Güvenliği” konusun-
da sunum yapıldı. 

istanbul Türkçesi Değerlendirildi

Bir Ödül de Çevre Bakanlığı’ndan

“istanbul, Eşi Benzeri Olmayan Bir Şehir”

Çekmeköy’e Çek Kardeş Daire Başkanlarına işçi Sağlığı
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OSMaNGaZi / BURSa
   

Osmangazi Belediyesi’nce 
bu yıl 8’incisi düzenlenen 
Osman Gazi’yi Anma ve 
Bursa’nın Fethi Şenlikleri kap-
samında gerçekleştirilen fo-
toğraf yarışması sonuçlandı. 
Birinciliği tarihi kent koşusunu 
kareleyen fotoğrafıyla Ege-

men Ergin aldı. Yarışmaya, 
4-20 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenen şenliğin birbi-
rinden renkli etkinliklerini fo-
toğraflayan 37 kişi 175 eserle 
katıldı.  Yarışmanın jüri üyeli-

ğini İlhan Özer, Güven Aktaş, 
Bahadır Öztuna, Rıza Ertekin 
ve Osman Önder yaptı. Ka-
zananlara yarışma sonunda 
belediye tarafından ödülleri 
verildi. 

Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen fo-
toğraf yarışması sonuçlandı. 

ŞiŞli / iSTaNBUl

Şişli Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde düzenlenen etkinlikte, 
Ahmet Ümit okurlarıyla bir 
araya gelerek son romanı 
“Sultanı Öldürmek” adlı ki-
tabı imzaladı. Hanımefendi 
Sokak’ta düzenlenen etkin-
liğe, Şişli Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül, Okan Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanı Bekir Okan ve gazeteci 
Mehmet Barlas’ın yanı sıra 
Ayşe Kulin, Buket Uzuner, 
Selim İleri gibi edebiyat dün-
yasının önde gelen isimleri 
katılarak Ahmet Ümit’e des-
tek verdi. Ümit, konuşmaların 
ardından okuyucularıyla bu-
luşarak kitabını imzaladı.

KaRTEPE / KOCaEli 

Kartepe Belediyesi tara-
fından düzenlenen eğitim 
konferanslarında Kişisel Ge-

lişim Uzmanı ve Yazar Sıtkı 
Arslanhan ilçe halkı ile bu-
luştu. Arslanhan, aile içi ileti-
şimde önemli olan noktaları 
katılımcılarla paylaştı.

GÖlCÜK / KOCaEli

Gölcük Belediyesi’nin öncü-
lüğünde “Engellileri Anlıyoruz 

Ulusal Fotoğraf Yarışması” 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk 
sualtı fotoğraf sergisi törenle 
açıldı. 

içinden Roman Geçen Sokak
Türkiye’de ilk kez bir kitabın tanıtımı, romandaki hikâyenin geçtiği sokak-
ta yapıldı. Yazar ahmet Ümit, okurlarıyla buluştu.

Kişisel Gelişim Uzmanı - Yazar Sıtkı arslanhan tara-
fından “aile içi iletişim” anlatıldı. 

Gölcük Belediyesi, Engelsiz Deniz projesiyle Tür-
kiye’de bir ilke imza attı. 

“aile içi iletişim” anlatıldı

Engelsiz Sualtı Sergisi

Sait Faik 
Burgazada’da 

Yaşıyor

Kestel’den Dev 
Festival 

aDalaR / iSTaNBUl 

Sait Faik Abasıyanık ölü-
münün 68. yıldönümün-
de Adalar Belediyesi 
tarafından geçtiğimiz 
günlerde anıldı. Aynı za-
manda yıl dönümünde 
açılan heykeli ile ölüm-
süzleştirilen usta yazar için 
Burgazada’da düzenle-
nen  etkinlikte duygu dolu 
anlar yaşandı. 

KESTEl / BURSa 

Kestel Belediyesi birlik ve 
beraberlik havasını daha 
da pekiştirmek amacıyla 
bu yıl 11’inci kez “Kestel 
Kültür ve Sanat Festivali 
Toplu Sünnet ve Nikâh Şö-
leni” düzenledi. Festivale 
vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Festival boyun-
ca etkinlikler düzenlendi. 
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aTaŞEHiR / iSTaNBUl

Ataşehir Belediyesi tarafın-
dan  “Harekete Geç” projesi 

kapsamında yeni bir rekor 
denemesi gerçekleştirildi. 
Rekor denemesine çok sa-
yıda sanatçı ve sporcu ile 
Ataşehir’deki tüm ilköğretim 

okullarından öğrenci grup-
ları, Ataşehir Belediyespor 
Kulübü’ne bağlı sporcular ve 
engelli sporcular katıldı. FİFA 
kokartlı futbol hakemi Süley-
man Abay ve Bir Çocuk Sev-
dim isimli televizyon dizisinin 
küçük oyuncusu Aybars Kar-
tal Özson’un düdüğü çalma-
sıyla birlikte ve Faruk Emre’nin 
sözlerini yazıp söylediği Hare-
kete Geç şarkısıyla tüm ço-
cuklar bir anda spor yapma-
ya başladı. Sabah sporunun 
sonunda Ataşehir’in 3 bin 
127 çocukla yeni bir rekora 
imza attığı gözlemci komite 
tarafından açıklandı. Böyle-
ce Ataşehir en çok çocukla 
sabah sporu yapma rekoru-
nu kırdı.

KaRaBiGa / ÇaNaKKalE

Karabiga Belediyespor Kız 
Basketbol Takımı, Minikler 

Kategorisi’nde 6 maçın ta-
mamını kazanarak Çanak-
kale İl Birincisi oldu. Sporcular 
Türk Telekom’u yenerek ku-
payı evlerine götürdüler. 

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Kestel 
Yüzme Havuzu, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
da katıldığı törenle hizmete 
açıldı. Başkan Altepe, ken-
tin batısında ne varsa aynı 
hizmetlerin kentin doğusun-
da da olacağını belirterek, 
Bursa’nın doğusu ve batı-
sının birlikte kalkınacağını 
söyledi. ‘Spor kenti Bursa’ 
hedefi  doğrultusunda mer-
kezin yanı sıra ilçelerde de 
tesisleşme hamlesi başlatan 
Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
dönem hayata geçirdiği 98 
spor tesisi arasında yer alan 
Kestel Yüzme Havuzu dü-
zenlenen törenle hizmete 
açıldı. Tesisin açılış törenine 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin yanı sıra 
Başbakan Yardımcısı Bü-
lent Arınç, Vali Şahabettin 
Harput, Bursaspor Teknik Di-
rektörü Ertuğrul Sağlam, mil-
letvekilleri, ilçe belediye baş-
kanları ve çok sayıda davetli 
katıldı.

35 milyonluk yatırım

Altepe, törende yaptığı ko-
nuşmada,  “Kanalizasyon, 
yağmur ve içme suyu hatları 
başta olmak üzere 3 yılda 
Kestel’in altyapısına 28 mil-
yon liranın üzerinde yatırım 
yaptık. Devam eden yatı-
rımlarımızla birlikte 5 yılda 
Kestel’in altyapısına yaptı-
ğımız yatırım 35 milyon lirayı 
aşacak” dedi.

aRNaVUTKÖY / iSTaNBUl

Arnavutköy Belediyesi’nin 
ev sahipliğini yaptığı “2012 
Salcano Dağ Bisikleti Ku-
pası Serisi”nin 5. ayağı 
Arnavutköy’de yapıldı. 
Dağ Bisikleti yarışmasının 
fi nal etabı ise, Arnavutköy 
Belediyesi sponsorluğun 
da 16 Eylül tarihinde start 
alacak. Toplam 116 spor-

cunun katıldığı kupada, 17 
yabancı sporcu da en ön 
sıralarda yer aldı. Komşu 
ülkelerden gelen sporcu-
ların yanında Danimarka, 
Polonya, Portekiz, Belçika 
ve Ukraynalı sporcular da 
yarışmaya ilgi gösterdi.

Sporculara madalya 
verildi

Salcano Dağ Bisikleti Yarış-
ları, dereceye giren spor-
culara madalyalarının tak-
dim edilmesiyle son buldu. 

ÇEKMEKÖY / iSTaNBUl 

Turnuvanın ilk günü Çatal-
meşe İlköğretim Okulu’nun 
spor salonunda yapıldı. 
Salonu dolduran öğren-
cilerden fi nale kalanlar 

turnuvanın ikinci günü Taş-
delen Turgut Özal Kültür 
Merkezi’nde fi nal oyunlarını 
oynadı. Turnuva sonunda, 
bireysel ve takım halinde 
dereceye girenlere ödülleri 
takdim edildi. 

Çekmeköy Belediyesi’nin öncülüğünde “Satranç 
Turnuvası” düzenlendi. 

Satranç Rüzgarı

ataşehir Belediyesi tarafından “En Çok Çocukla 
Müzikli Sabah Sporu Rekoru” kırıldı.

Karabiga Belediyespor Kız Basketbol Takımı Mi-
nikler Kategorisi’nde Çanakkale il Birincisi oldu.

“Kestel Yüzme Havuzu”nun açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı altepe, ilçelerde de tesisleşme hamlesi başlattıklarını söyledi. 

arnavutköy Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 2012 Salcano Dağ Bisikleti 
Kupası’nın beşinci ayağında renkli görüntüler oluştu

Halı Saha 
Turnuvası 

alTıNOVa / BalıKESiR

Altınova Belediyesi’nce 
her yıl düzenlenen Halı 
Saha Turnuvası’na  Şe-
hitler Parkı’ndaki halı 
saha da Belediye Başka-
nı Asım Sürer’in başlama 
vuruşuyla start verildi. A 
ve B gruplarında toplam 
10 takımın mücadele 
ettiği  turnuvada ilk ak-
şam Gençlik Spor raki-
bi Cafe Şato’yu 21 – 7 
mağlup ederken gece-
nin ikinci karşılaşmasında 
ise Ufuk Panjur Sanayi 
Spor’u 20-4 yendi. Altıno-
va Belediyesi’nin her yıl 
olduğu gibi bu yıl yine 
Mayıs ayının ilk haftasın-
da başlattığı Halı Saha 
Turnuvası’na vatandaş-
ların ise ilgisi oldukça yo-
ğun oldu. Başkan Sürer, 
her zaman sporun yanın-
da olduklarını söyledi. 

Sabah Sporu Rekoru Kırıldı

Şampiyon Karabiga

Bursa’da Yüzme Sezonu açıldı

arnavutköy’de Bisiklet Keyfi arnavutköy’de 
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Osmanlı’nın Şehri Yenişehir

Yenişehir için Osmanlı’nın 
ilk medeniyeti olduğu-

nu söyleyen Yenişehir Bele-
diye Başkanı Bülent Hamdi 
Cingil, kentin tarihi dokusu-
nu korumak için yaptıkları 
çalışmaları anlattı. Öyle ki 
Osmanlı’nın ilk hutbesinin 
okunduğu cami bu ilçede 
yer alıyormuş. Bu örnekleri 
uzatabilmek mümkün.  Alt 
yapı çalışmalarının da ta-
mamını bitiren Yenişehir 
Belediyesi, önümüzdeki yıl-
larda tamamen aktif ola-
cak uluslararası havaala-
nıyla Yenişehir’i yurt dışına 
açmayı planlıyor.

İmar eksikleri 
giderildi

Öncelikle yerel yönetim 
anlayışını ortaya koyan 
Yenişehir Belediye Başkanı 
Bülent Hamdi Cingil, be-
lediyeyi kişilere bağlı bir 
kurum olmaktan çıkarıp 
kurumsal bir yapıya taşı-
mış. Başkanlığa seçildikten 
sonra ilk yaptığı işlerden 
birisi de imar ile ilgili tüm 
eksiklikleri gidermek ol-
muş. Ayrıca başkanlığa ilk 

geldiklerinde belediyenin 
hiçbir çalışmada projesi ol-
madığını gören Cingil, bu 
sebeple içme suyu ve ka-
nalizasyon projesini çizdir-
miş. 106 km’lik şehrin içme 
suyu hatlarını tamamlayan 
belediye ekipleri öte yan-
dan yaklaşık 120 km’lik ka-
nalizasyonun çok önemli 
bir bölümünü de bitirmiş. 
Ayrıca ilçede doğalgaz ile 
ilgili bir çalışmalarının de-
vam ettiğini açıklayan Baş-
kan Cingil, şu anda ilçenin 
yüzde 70’inin doğalgaz 
kullandığını söylüyor.

Yenişehir’e 
uluslararası 
havaalanı geliyor

Yenişehir Belediye Baş-
kanı Bülent Hamdi Cingil 
yaptıkları diğer çalışmala-
rı ise şöyle anlatıyor: “Ulu 
Köy’ümüzün Ulu Camii 
Mahallesi 500 yıllık bir yer-
leşim yeri. Burada içme 
suyunda bir sıkıntı vardı. 
Bunu çözdük. Yaklaşık 30 
bin TL civarında bir mali-
yetle bunu bitirdik. Ayrı-
ca bir kısmı tamamlanmış 

olan bir kısmı ise halen 
devam eden uluslararası 
havaalanı Yenişehir’de 
olacak. Bu da Yenişehir’in 
değerini arttıracak. Bile-
cik, İznik, İnegöl yolları-
nın yapımı ve hızlı trenin 
de buradan geçmesi 
Yenişehir’i cazibe merkezi 
haline getirdi. Bunlar olur-
ken aynı zamanda bir ilke 
de imza attık. Türkiye’de 
ilk defa tamamı belediye 
bütçesi ile yapılan Orga-
nize Sanayi Bölgesi (OSB) 
oluşturduk. Bütün bunla-
rın yanı sıra kültürel çalış-
malara da ağırlık veriyo-
ruz. Halkımızın günü birlik 
yaşantısını kolaylaştırıcı 
parklar, bahçeler, spor 
alanları ve tenis kortları 
olan gençlik ve spor mer-
kezi oluşturduk.” 

İzleyen değil spor 
yapan bir Yenişehir 
için…

Yenişehir Belediyesi, spor 
alanında yaptığı çalışma-
larla da ön plana çıkıyor. 
Öyle ki ilçenin kuzey – gü-
ney – doğu – batı yönleri-

ne göre mahallelere semt 
sahaları oluşturulmuş. 
İlçe stadyumunu Gençlik 
Spor’dan alan belediye, 
halkın her türlü sportif ak-
tiviteden faydalanmasını 
sağlıyor. “İzleyen değil 
spor yapan bir Yenişehir 
yapacağız” diyen Başkan 
Cingil bunun için de çalış-
maları sürdürüyor. Ayrıca 
Yenişehir Belediyesi Vo-
leybol Takımı önümüzdeki 
sezon 1.ligde mücadele 
edecek. İlçedeki büyük 
sorunlardan biri olan ka-
nalı kapattıklarından da 
bahseden Cingil “Bu ka-
nal ilçemiz için ciddi bir 
sorundu. Şehrin ortasın-
dan bir felaket akarken 
biz bu sorunu kökünden 
çözdük. Sağlık ve çevre 
kirliliği açısından tehlike 
oluşturan bu kanal kıyısına 
yeni bir kapalı kanalizas-
yon toplama hattı yaptık. 
Böylece artık o kötü ve 
sağlığı tehdit eden koku 
ve su ilçemize zarar vere-
miyor. Halkımız da bu pro-
jeden oldukça memnun. 
Yenişehir’in en önemli pro-
jelerinden birine imza attık 
diyebiliriz” dedi.

aYın BaŞkanı

Başkanlığa geldiği anda öncelikle yerel yönetim anlayışlarını ortaya koyduklarını söyleyen Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Bülent 
Hamdi Cingil, Yenişehir’de yaptıkları çalışmalardan bahsederken bir de ilçede yapılan uluslararası hava limanının müjdesini verdi…

YENiŞEHiR BElEDiYE BaŞKaNı BÜlENT HaMDi CiNGil
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