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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Marmara Belediyeler 
Birliği olarak büyük önem 
verdiğimiz belediyelere 
yönelik teknolojik çözüm-
leri konuşmak üzere, 28-
29 Mart’ta İstanbul Grand 
Cevahir Hotel’de buluştuk.
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beykoz belediye başkanı 
Yücel çelikbilek

İstanbul’un incisi ola-
rak ifade edilen Bey-
koz’u, Belediye Baş-

kanı Yücel Çelikbilek’ten 
dinledik. Başkan tüm sami-
miyetiyle kenti ve çalışma-
larını anlattı. 

Osmanlılar’ın kurdukla-
rı ilk kentlerden birinin 
Uzunköprü olduğunu 

biliyor muydunuz? Uzunköprü 
Belediye Başkanı Enis İşbilen, 
barış dolu bir dünyada yaşa-
mak istediğini söylüyor.

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

uzunköprü belediye başkanı 
enis İşbilen

 � devamı  7’de

AYIN
SÖYLEŞİSİ

 � devamı  3’te

 � devamı  15’te

İbb kültür a.Ş. tarafından ziyaretçilerin izlenimine  
sunulan Fatih’in çocukluk defteri, ziyaretçiler 

tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. 

Fatih’in çocukluk defteri
 � devamı 13’de

çanakkale seferberliği
18 mart çanakkale ruhunu yaşatmak için türkiye 
çapında tüm belediyeler seferber oldu.

solucandan 
gübre Ürettiler

Kartal Belediyesi, Özel 
Yakacık Fen Bilim-
leri Okulları ile birlik-
te yürüttüğü ‘Kırmızı 
Solucandan Gübre 
Üretimi’ projesini va-
tandaşlara tanıtmak 
amacıyla Kartal Semt 
Pazarı’nda bilgilendir-
me çalışması yaptı. 
Başkan Öz, konuyla 
ilgili önemli açıklama-
larda bulundu. 

Türkiye’nin dört bir ya-
nında “18 Mart Çanak-

kale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü” çeşitli etkinliklerle kut-
landı. Çanakkale Zaferi’nin 98. 
yıldönümünde pek çok bele-
diye başkanı mesaj yayınlaya-
rak günün anlam ve önemini 
anlatırken kimi belediye ise 
farklı çalışmalara imza atarak 
Çanakkale ruhunu yaşattı. 18 
Mart günü Eceabat’a giden 
Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan Eceabat’a Panoroma 
1915 Müzesi açılacağının müj-
desini verdi.  � devamı  2’de

marmara belediyeler birliği tarafından Vodafone türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen akıllı 
belediyecilik zirvesi’nde telekomünikasyon teknolojileri’nin akıllı belediyecilikteki önemi masaya yatırıldı.

Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından AKA-

TED ve ZED Danışmanlık işbir-
liğiyle organize edilen Akıllı 
Belediyecilik Zirvesi, Vodafo-
ne Türkiye’nin ana sponsor-
luğunda geçtiğimiz günler-

de İstanbul’da gerçekleşti. 
Grand Cevahir Hotel’de dü-
zenlenen ve iki gün süren 
programa Marmara Beledi-
yeler Birliği Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra çok sa-
yıda önemli sima katıldı. Zir-

venin açılışında belediyelere 
yönelik teknolojik çözümler 
hakkında görüşlerini ifade 
eden Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, halkın içerisinde ol-

manın ve vatandaşa hizmet 
sunmanın belediyeciliğin 
önemli bir bölümünü oluştur-
duğunu söyledi ve değişen 
dünyaya ayak uydurulması 
gerektiğini ifade etti.

 � devamı  2’de

 � devamı  3’te

akıllı belediyeler buluştu
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kartal / İstaNbul

Kartal Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü, Özel Yakacık Fen 
Bilimleri Okulları ile birlikte 
yürüttüğü ‘Kırmızı Solucan-
dan Gübre Üretimi’ pro-

jesini vatandaşlara tanıt-
mak amacıyla Kartal Semt 
Pazarı’nda bilgilendirme 
çalışması yaptı. Vatandaş-
lara,  organik atıkları yiyen 
kırmızı solucanların, her tür-
lü tarım toprağını zengin-
leştiren ve verimini arttıran 

gübre üretebildiği anlatıl-
dı. Ayrıca Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’nde 
vermikompost kabı içeri-
sinde başlatılan proje, gör-
sel olarak da vatandaşla-
ra gösterildi. Pazara gelen 
vatandaşlar, özellikle de 
çocuklar projeye ilgi gös-
terdi. 

Başkandan destek

Pazara komşu ilçelerden 
gelen vatandaşlar da çev-
re konusunda yapılan tüm 
projeler hakkında bilgilendi-
rildi. Kartal Belediye Başkanı 
Op. Dr. Altınok Öz, “Özellikle 
pazardaki sebze ve meyve 
atıklarının değerlendirilmesi 
açısından bu uygulamaya 
çok önem veriyor ve des-
tekliyoruz.” dedi.

çayırova belediyesi, görme engelli dilan daşdemir’e 
sesli okuma cihazı hediye etti. 

solucandan gübre Ürettiler
kartal belediyesi farklı bir çalışmaya imza attı. belediyenin önderliğinde yü-
rütülen proje kapsamında  kırmızı solucandan gübre üretildi.

İstaNbul
  

İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş,  
ABD’de Türk toplumunu 
temsil eden 6 federasyon 
ile 200’ün üzerinde der-
neğin çatı kuruluşu Türk 
Amerikan Birliği (TAA) ile 
Türkiye İşadamları ve Sa-
nayiciler Federasyonu’nun 
(TUSKON) ortaklaşa dü-
zenlediği 3. Türki Amerikan 
Kongresi’nde Washington 
temaslarıyla ilgili bilgi verdi. 

Türkler başarılı

Kongre’ye katılmak üzere 
geldiğini belirten Topbaş, 

“Birçok senatör ve milletve-
kilinde İstanbul ve Türkiye’ye 
hayranlık oluşmuş. Bu da bu-
radaki Türklerin, gerçekten 
lobi faaliyetlerinde oldukça 
başarılı olduğunu gösteriyor” 
dedi. Maryland Kongresi’nde 
oldukça sıcak karşılandıkla-
rını, seçimlerde Obama’nın 
rakibi olan Mitt Romney’in 
başkan yardımcısı adayı Paul 
Ryan ile de görüştüklerini an-
latan Başkan Topbaş, şöyle 
konuştu; “Washington’daki 
temaslarımız yoğun geçti. 
Buradaki Türkler, gerçekten 
lobi faaliyetlerinde oldukça 
başarılı. Birçok senatör ve mil-
letvekilinin İstanbul seyahati 
yaptığını gördüm, büyük bir 
hayranlık oluşmuş”

“İstanbul’a Hayranlık duyuyorlar”“İstanbul’a Hayranlık duyuyorlar”

kitap okuyabilecek

3. türk amerikan kongresi’nde 
konuşan başkan kadir topbaş, 
“birçok senatör ve milletveki-
linde İstanbul ve türkiye’ye 
hayranlık oluşmuş.” diye-
rek çalışmaları anlattı.

çaYıroVa / kocaelİ

Çayırova Fevzi Çakmak 
Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra Ankara Üniversitesi Tük 
Dili ve Edebiyat Fakültesi’ni 

kazanan ve eğitiminin ilk 
yarısında bölüm birincisi 
olan görme engelli Dilan 
Daşdemir’e,  Çayırova Be-
lediyesi Engelli Koordinasyon 
Merkezi tarafından sesli oku-
ma cihazı hediye edildi. 

“Akıllı Belediyecilik Zirvesi” 
düzenlendi. Grand Cevahir 
Hotel’de düzenlenen ve iki 
gün süren programa Mar-
mara Belediyeler Birliği Baş-
kanı Recep Altepe’nin yanı 
sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Da-
vut Kavranoğlu, Kosova Be-
lediyeler Birliği Başkanı Naim 
İsmaili, İsveç Belediyeler Bir-
liği Başkanı Anders Knape 
ve Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı Engin Aksoy, 
İETT  Genel Müdürü Dr. Hayri 
Baraçlı, Şişli Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül, Pendik Be-
lediye Başkanı Kenan Şahin, 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Ha-
san Akgün, Esenler Belediye 
Başkanı Tevfi k Göksu, San-
caktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem, Ümraniye Be-
lediye Başkanı Hasan Can, 

Marmara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Recep Bozlağan, Kanal 
7 Anchorman’i Erhan Çelik, 
Haber Türk Program yapım-
cısı ve sunucusu Simge Fıs-
tıkoğlu, İHA Genel Müdürü 
Yardımcısı İsmail Ballı’nın yanı 
sıra kamu kurumlarının temsil-
cileri ve belediyelere tekno-
loji sağlayan özel sektör tem-
silcilerinin yöneticileri katıldı. 
Zirvede Telekomünikasyon 
teknolojilerinin akıllı belediye-
cilikteki önemi anlatıldı. cilikteki önemi anlatıldı. 

akıllı belediyeler buluştu
mbb tarafından düzenlenen akıllı belediyecilik zirvesi’nde telekomünikasyon 
teknolojileri’nin akıllı belediyecilikteki önemi masaya yatırıldı.
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“acı günü”
unutmadı

keles 
60. Yaşını 
kutladı

kuveytli 
Öğrenciler 

arıtma tesisinde

bir günde 
Yeşillenen 
meydan

karamÜrsel / kocaelİ

Karamürsel Belediyesi 
tarafından İzmit-Kara-
mürsel arası çalışan Üs-
küdar vapurunda ha-
yatını kaybeden 272 kişi 
anıldı.  İlçe Müftülüğü 
din görevlileri tarafın-
dan dualar okundu.  Ka-
ramürsel Belediyesi’nce 
kazanın 55. yıldönümü 
nedeniyle düzenlenen 
törende  şehitler için de-
nize karanfi l bırakıldı. 

keles / bursa

Keles Belediyesi ilçe ol-
masının 60. Yılını kutladı. 
Keleslilerin mutlu gününü 
yayınladığı bir mesajla 
kutlayan Keles Belediye 
Başkanı Süleyman Kay-
nak, “1953’de büyük 
fedakarlıklarda buluna-
rak Keles’e ilçe statüsü 
kazandıran değerli bü-
yüklerimizi  rahmetle anı-
yoruz.” sözleriyle birlik ve 
beraberlik mesajı verdi.

çıNarcık / YaloVa

Kuveyt Devlet Okulların-
da Milli Eğitim Yöneticisi 
ve Ulusal Basın Danışmanı 
Şahap Ahmed  ve bera-
berindeki öğrenciler, Çı-
narcık Belediyesi tarafın-
dan inşa edilen su arıtma 
tesisini  gezdi. Konukları 
tesis çalışanları Kimya Mü-
hendisi Kubeysi Ayaz ve 
Çevre Mühendisi Sinem 
Sakallıoğlu karşılayarak te-
sis hakkında bilgi verdiler.

sultaNkÖY / tekİrdaĞ

   

Sultanköy’deki Cumhu-
riyet meydanında çevre 
düzenleme projesinin son 
aşaması olan hazır rulo 
çim serimi gerçekleştirildi. 
Sultanköy Belediyesi Fen 
İşleri ekiplerinin çalışmaları 
içerisinde bulunan Cum-
huriyet Meydanı’ndaki 
çevre düzenlemesinde 
havuz etrafı daha fonksi-
yonel hale getirilerek hiz-
mete sunuldu. 

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

Marmara Belediyeler Birliği olarak bü-
yük önem verdiğimiz belediyelere yöne-
lik teknolojik çözümleri konuşmak üzere, 
28-29 Mart’ta İstanbul Grand Cevahir 
Hotel’de buluştuk.

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala yap-
tığımız bu tür organizasyonlar, bir yandan 
üye belediye başkanlarımızı hizmet yo-
lunda teşvik ederken, belediyelerimizin 
nitelikli kadrolarına da katkı sağlamak-
tadır. Marmara Bölgesi’nde 23 milyon 
insan yaşıyor. Yine bölgemizdeki toplam 
yerel yönetim bütçesi, tüm Türkiye’nin 
2/3’ünden fazlasını teşkil ediyor. Bu nok-
tada Marmara Belediyeler Birliği olarak 
ne kadar büyük bir sorumluluk aldığımızın 
bilincindeyiz. Bölgemizdeki belediyelerin 
teknik konularda ihtiyaçlarını gidermeyi 
sürdürürken, personel eğitimi ile yurtdışı 
ve yurtiçi programlarına aynı titizlikle de-
vam edeceğiz. 

Halkın içinde ol-
mak ve insanlara 
tepeden bakma-
mak, bizim işimizin 
önemli bir bölü-
münü oluşturuyor. 
Bugün büyükşe-
hir belediyeleri, 
gerek bütçeleri 
gerekse yetkileri 
itibariyle yer al-
dıkları bölgelerde 
her türlü yatırım 
ve hizmeti ger-
çekleştirebilecek 
seviyelere getiril-
di. Fakat bu yetki 
ve verimlilik, başarıyı sağlamada yeterli 
değil. Her geçen gün artan bir gelişme 
ve gerçek başarı için, teknolojiyi daha 
etkin kullanmamız gerekiyor. Bunu yapa-
madığımız takdirde, değişen dünyaya 
ayak uyduramıyoruz. Teknolojiyi günde-
me alan belediye başkanlarının özellikle 
halkla ilişkiler çalışmalarında daha başarılı 
olacağını düşünüyorum.

Teknolojiyi etkin ve verimli kullanarak, 
marka şehirler inşa edebiliriz. Dünyada 
ülkeler kendi markalarını geliştirmek için 
ciddi projeler yürütüyorlar. Bu konuda 
seçkin Güney Afrika ve Singapur son yıl-
larda müthiş atılımlar yaptılar. Bu doğrul-
tuda Marmara Belediyeler Birliği olarak; 
belediyecilikte yeni teknolojilerin kullanı-
mını destekleyip, yerel yönetimler ve be-
lediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı 
geliştirmeye büyük önem veriyor, özel 
sektörle yerel yönetimleri ortak paydada 
buluşturuyor, belediyelerimizle özel sektör 
arasında her platformda köprü vazifesi 
görmenin kıvancını yaşıyoruz.

Bilişim alanında Türkiye’nin öncü kurum-
larından biriyiz. Belediyelerimize de örnek 
olması açısından daha da ileride olma-
mız gerektiğini düşünüyor, bilgiye sahip 
olmak değil, kullanmak önemli diyor, iler-
leyen teknolojiye yerel yönetimlerin ayak 
uydurmak zorunda olduğunu ısrarla hatır-
latıyor, Marmara Belediyeler Birliği olarak 
vatandaşların refahı için modern çözüm-
leri olan sektör temsilcileriyle buluşmaya 
önümüzdeki süreçte de devam edece-
ğimizi belirtmek istiyorum.

Nisan ayının son haftasında Bursa 
Hilton’da gerçekleştireceğimiz 2013 Yılı 1. 
Olağan Genel Kurulumuzun da hayırlara 
vesile olmasını niyaz ediyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

çanakkale ruhu Yaşıyor
çanakkale zaferi’nin 98. yıldö-
nümünde pek çok belediye 
başkanı mesaj yayınlayarak 
günün anlam ve önemini an-
latırken kimi belediye ise farklı 
çalışmalara imza atarak ça-
nakkale ruhunu yaşattı. 

Panorama 1915 geliyor

başbakan recep tayyip erdo-
ğan çanakkale’ye ne kadar 
önem verdiğini 18 mart günü 
eceabat’a gelerek gösterdi. 
eceabat belediyesini ziyaret 
eden başbakan burada çeşit-
li açılışlar yaptı ve Panorama 
1915’in müjdesini verdi. 

belediyelerin çanakkale yarışı

18 mart ruhunu yaşatmak için  
marmara bölgesi’ndeki belediye-
ler de adeta birbirleriyle yarıştılar. 
zaferin merkezi çanakkale’de 
belediyenin önderliğinde cum-

huriyet meydanı’nda muhteşem 
bir tören düzenlendi. 18 mart 
stadyumu’nda devam eden et-
kinlikler gece yarılarına kadar 
sürdü.

İzmit’te de Yahya kaptan’daki 
Hanımeli kültür merkezi önünde 
bir araya gelen bisiklet severler 
ise yaklaşık 4 kilometre pedal çe-
virdikten sonra tekrar bulunduk-
ları noktaya geldiler ve son turla-
rında pedalları çanakkale zaferi 
için çevirdiler. bursa büyükşehir 
belediyesi çocuk merkezi’nde, 
ise ‘çanakkale zaferi’nin 98. yıl-
dönümü nedeniyle çocukların 
sahnelediği tiyatro gösterisi, duy-
gusal anlara imzasını attı. 

bağcılar’da çanakkale Platosu

bağcılar belediyesi çanakka-
le savaşları’nın 98’inci yıl dö-
nümü dolayısıyla çanakkale 
savaşı Platosu kurdu. bağcılar 

meydanı’nda kurulan platoda, 
tiyatro oyuncuları 3 gün boyun-
ca, çanakkale savaşları’nı sah-
nelendi.
 
çanakkale seddülbahir müzesi 
eminönü’nde

Öte yandan Fatih belediye-
si çanakkale çadırı bu yıl da 
eminönü’nde açıldı. 18 mart ça-
nakkale zaferi ve Şehitler Haftası 
münasebetiyle Fatih belediye-
si tarafından bu yıl dördüncüsü 
açılan çanakkale seddülbahir 
müzesi’nin açılışını, Fatih beledi-
ye başkanı mustafa demir yaptı.

İstanbul büyükşehir belediye-
si de çanakkale zaferi’nin 98. 
Yılı ve ‘’18 mart Şehitleri anma 
günü’’ dolayısıyla yıl boyunca 
ziyaretleriyle yalnız bırakma-
dığı şehit ailelerine ve Şehit 
aileleri dernekleri’ne ziyaret-
lerde bulundu.

türkiye’de çanakkale savaşı’nın anısı artık belediyeler tarafından yaşatılıyor. Ülkenin 
dört bir yanındaki belediyeler 18 mart çanakkale zaferi’ni çeşitli etkinliklerle kutladılar. 

Fatih Belediyesi

Eceabat Belediyesi

Bağcılar Belediyesi

İzmit Belediyesi
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osmaNgazİ / bursa

Osmangazi Belediyesi Sa-
hipsiz Hayvanlar Doğal Ya-
şam ve Tedavi Merkezi’nde 
inşa edilen kapalı manej, 
Başkan Mustafa Dündar’ın 
da katıldığı törenle açıl-
dı. Başkan Dündar, açılışın 
ardından kapalı manejde 
Otistik Çocuklar Rehabili-
tasyon Merkezi’nden teda-
vi amaçlı gelen çocukların 
binicilik eğitimlerini izledi.
Başkan Dündar, “Bu tür ça-
lışmalar, belediye hizmetle-
rinin dışında kalan ancak, 
toplumun ihtiyacı olan hiz-
metler. Biz belediye olarak 
bunlara asla duyarsız kalmı-
yoruz. Bu tesisimiz de böyle 
bir ihtiyaçtan doğdu. Bura-
lar, daha etkin aktif kullanı-
lacak.” dedi.

kadıkÖY / İstaNbul

Kadıköy’de hayvan satışları-
nı yasaklayan Kadıköy Bele-
diyesi şimdi de sosyal medya 
üzerinden hayvan sahiplen-
dirmeye başladı. Sokak hay-
vanlarına yönelik çalışmaları 
ile beğeni toplayan beledi-
ye “Sokak Hayvanlarını Ko-
ruma ve Barındırma Merke-
zi” ile de hem onlara sahip 
çıkıyor hem de onları sahip-
lendiriyor. 

Sosyal Medyadan 
Tam Destek 

Kadıköy Belediyesi şimdiler-
de ise “Satın Alma, Sahip-
len” sloganıyla sosyal medya 

üzerinden destek bekliyor. 
Kendi Facebook ve Twitter 
hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımlarla bir anda sos-
yal medyanın gündemine 
oturan belediyeye destekler 
çığ gibi büyüyor. Hayvan sa-
hiplenmek isteyen insanları 
Sokak Hayvanlarını Koruma 
ve Barındırma Merkezi’ne 
yönlendiren belediyeye va-
tandaşlar büyük ilgi gösteri-
yor. İsteyenler gidip burada 
hayvanlarla ilgilenip onlarla 
zaman geçirebiliyor. Bu mer-
kez ayrıca hayvanların sağlık-
ları ile de yakından ilgileniyor. 
Yaralanmış, hastalanmış so-
kak hayvanlarının da tedavisi 
de burada yapılıyor.  Merke-
ze http://www.kadikoyunko-
pekleri.org/  adresinden ula-
şabilirsiniz. 
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Yaz-kış at keyfi

kadıköy’de “satın alma, sahiplen”

sahipsiz Hayvanlar doğal Yaşam ve tedavi 
merkezi’nde yaz,kış binicilik dersleri verilebilecek.

kadıköy belediyesi ilçede hayvan satışlarını yasaklamasının ardından 
şimdi de Hayvan sahiplendirme Projesi’ni başlattı.

eski 
başkanlar 

unutulmadı

su borçlarına 
büyük 

kolaylık
sÖĞÜt / bİlecİk

  

1963 – 1977, 1983 - 1989 
dönemlerinde Söğüt Bele-
diye Başkanlığı görevinde 
bulunan, merhum Yaşar Er-
soy ile, 1977 – 1980 tarihleri 
arasında Belediye Başkan-
lığı yapan merhum Nazmi 
Özgür’ün mezarları Söğüt 
Belediyesi tarafından ye-
nilendi. 2005 yılında vefat 
eden Yaşar Ersoy ile 2006 
yılında vefat eden Nazmi 
Özgür’ün İlçe mezarlığında 
bulunan mezarları, mermer 
kaide ile yeniden düzenlen-
di. Söğüt Belediye Başkanı 
Osman Güneş “Söğüt için 
çalışmış ve emek göster-
miş belediye başkanlarımızı 
unutmadık” dedi.

kızılPıNar / tekİrdaĞ

Kızılpınar Belediye Meclisin-
de su borçlarının taksitlen-
dirilmesi ile ilgili talep görü-
şüldü. Vatandaşların birikmiş 
su borçlarını ödemeleri için 
kolaylık sağlayan karara 
göre, vatandaş su borcunu 
12 taksit halinde ödeyebile-
cek. Yapılan bilgilendirme-
nin ardından Belediyeye en 
az 250 TL ve üzeri birikmiş su 
borcu olanlar bu imkan-
dan yararlanacak.  Kızılpı-
nar Belediye Başkanı Faruk 
Korkmaz kararın vatandaşın 
belini bükmeyeceğini ve va-
tandaşa büyük kolaylık sağ-
layacağını belirtti.

güneş enerjisiyle 
sokaklar 

aydınlanıyor

14 mart’ta 
başkandan 
sağlıkçılara

karanfi l
kaVaklı / kırklarelİ

  

Kavaklı Belediyesi, Bulgaris-
tan – Türkiye Katılım Önce-
si Yardım Aracı Sınır Ötesi 
Programı 2. Teklif Çağrısı 
çerçevesinde; Bulgaristan 
Yambol-Straldzha Beledi-
yesi ile mevcut olan Güneş 
Enerjisi Sokak Aydınlatma 
Projesi kabul edildi. Projenin 
ilk toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantı, Kavaklı Belediyesi 
Proje Ofi si’nde gerçekleş-
ti. Kavaklı Belediye Başkanı 
İnci Tunç, ve belediye pro-
je ekibi ile birlikte Straldzha 
Belediyesi teknik ekibi top-
lantıya katıldı. Toplantıda 
projenin faaliyetleri değer-
lendirildi.

ezİNe / çaNakkale

 

Ezine Belediyesi, 14 Mart 
Tıp Bayramı’nı unutmadı. 
Ezine Belediye Başkanı Halil 
Büyükerol’dan 14 Mart Tıp 
Bayramı dolayısıyla tüm sağ-
lık çalışanlarına karanfi l hedi-
ye edildi. Belediye yetkilileri 
tarafından verilen karanfi ller-
le güne güzel başlayan sağ-
lık çalışanları Ezine Belediye 
Başkanı Halil Büyükerol’a 
yapmış olduğu bu jestten 
dolayı teşekkür ettiler. Baş-
kan Halil Büyükerol da ka-
ranfi l dağıtımının ardından 
konuya ilişkin yapmış olduğu 
açıklamada sağlık çalışanla-
rının belediye olarak her za-
man yanlarında olduklarını  
söyledi.
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baskı beton 
dönemi 
başladı 

saPaNca / sakarYa

Sapanca Belediyesi  yeni  bir 
düzenleme anlayışı ve yeni 
bir teknikle, ilçede bulunan 
tüm kaldırımları baskı beton 
tekniğiyle düzenliyor ve ye-
tersiz durumdaki kaldırımları 
da aynı teknikle yeniliyor. 
Maliyet ve işin estetiği yö-
nünden de avantajlı olan 
baskı beton tekniği, ilçedeki 
sokaklarda kendini hemen 
gösteriyor. Ayrıca, her ay bir 
mahallede çalışmaların yo-
ğunlaştırılacağını açıklayan 
Sapanca Belediyesi, şu anda 
Göl Mahallesi, İnönü Cadde-
si ile Fevzi Çakmak Caddesi 
ve bağlantılı sokaklarda bas-
kı beton çalışmalarının sürdü-
ğünü açıkladı. 

Projelerini anlattı
eceabat belediye başkanı kemal dokuz ve berabe-
rindekiler çalışmalarını ankara’ya anlattı.

eceabat / çaNakkale

Eceabat Belediye Başkanı 
Kemal Dokuz ve Belediye 
Başkan Yardımcısı Osman 
Pöge Ankara’da bir dizi zi-
yarette bulundu. Ziyaretle-
rine, TBMM’den başlayan 
Başkan Dokuz, ilk olarak 
Çanakkale Ak Parti Millet-
vekilleri Mehmet Daniş ve 
İsmail Kaşdemir’i ziyaret 
etti. Başkan Dokuz’un ikin-
ci adresi Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan oldu. Proje-
lerini Başbakan’a anlatan 

Başkan Dokuz ve berabe-
rindeki heyet, daha sonra 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Milli Parklar 
Doğa Koruma Genel Mü-
dürlüğü ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na bir dizi ziyarette 
bulundu.



twitter.com/marmarabb
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eYÜP / İstaNbul

Eyüp Belediyesi’nin Şeker 
Hayat Atölyesi’nde şu sıra-
larda hummalı bir çalışma 
devam ediyor. Atölye’de 
eğitim gören down send-
romlu ve mental gençler, 
Eyüplü nişanlı çiftlere nikah 
şekeri yetiştirmek için yoğun 
bir tempoda çalışıyor. İstan-
bul Şeker Hayat Atölyesi’ni 
ziyaret ederek onlara çalış-
malarında başarılar dileyen 
İstanbul Ak Parti Sosyal İşler 
Birim Başkanı Leman Ak-
soy, “İnşallah bu proje tüm 
Türkiye’ye yayılır” dedi.

İzmİt / kocaelİ

İzmit Belediyesi’nin bilim mer-
kezine ilgi yoğun. Deneysel 

aletlerin yer aldığı merkezin 
son konukları Özel Tuncay 
Emir Eğitim Kurumları ile Cebir 
Koleji öğrencileri oldu.
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Şeker çocuklardan Şekerler

akçay’da sel 
Yaraları 
sarılıyor

ayçiçek Festivali 
geliyor        

kent meydanı
 İçin 

geri sayım
akçaY / balıkesİr

Akçay’da yaşanan sel fe-
laketinde zarar görenlerin 
yaraları Akçay Belediyesi 
tarafından sarılıyor. Sel fela-
ketinden en çok zarar gören 
Cemil Temel Mahallesi’nde 
Edremit Kaymakamı Osman 
Tunç, Akçay Belediye Başka-
nı Cahit İnceoğlu, Sivil Savun-
ma Müdürü İlhan Yazar ve 
beraberindeki heyet incele-
melerde bulundular. Selden 
zarar gören bazı evleri de zi-
yaret eden Kaymakam Tunç 
ve Başkan İnceoğlu vatan-
daşların sorunlarını dinledi-
ler. Akçay Belediye Başkanı 
Cahit İnceoğlu, son yıların en 
fazla yağışlarının bu yıl yaşan-
dığını söyledi.

dİloVası / kocaelİ

Dilovası ilçesinin en büyük 
eksikliklerinden olan Kent 
Meydanı için belirlenen 
alanda çalışmalar başladı. 
Tamamen ilçenin ihtiyaç-
larına uygun dizayn edilen 
içerisinde konferans salon-
ları, bilgi evleri, nikâh salo-
nu, kütüphanesi, toplantı 
ve seminer salonları ve ka-
feteryası olacak olan Kent 
Meydanı’nın alt katları ise 
otopark olarak kullanıla-
cak. Dilovası Belediye Baş-
kanı Cemil Yaman, ilçede 
şehir kültürü ve modern bir 
yaşam kalitesinin oluşma-
sı için özverili çalışmaların 
gerçekleştiğine değinerek 
teşekkür etti.

Yunus emre 
Parkı 

güzelleşiyor

köy Fırını 
geleneği 
Yaşatılıyor

ereNler / sakarYa 

Erenler Belediyesi Kültür Mer-
kezi önünde bulunan Yunus 
Emre Parkı’nın yenileme ça-
lışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Yunus Emre parkın-
da incelemelerde bulunan 
Erenler Belediye Başkanı 
Cavit Öztürk, “Yunus Emre 
Parkı’nın yenilenmesi ile ala-
kalı çalışmalarımız tüm hızıy-
la devam ediyor. Erenler’in 
çehresi her geçen gün biraz 
daha güzelleşiyor. İnşallah 
çok kısa bir süre içerisinde 
Yunus Emre Parkı’nı yenile-
nen yüzüyle vatandaşları-
mızın hizmetine sunacağız” 
dedi. Başkan Öztürk konuş-
masında ayrıca hayırlı olsun 
dileklerinde de bulundu.

Şİle / İstaNbul 

Şile Belediyesi, köylerine köy 
fırınları yapıyor.  İnşa edilen 
fırınlar köy halkının yararla-
nacağı şekilde tasarlanıyor. 
Görsel olarak da köye estetik 
katacak fırınların çevre dü-
zenlenmeleri yine belediye 
ekiplerince tamamlanıyor. 
Şimdiye kadar bir çok köye 
yerleştirilen fırınların yapımı 
artarak devam edecek. Böy-
lece hem bir köy geleneği 
yaşatılacak hem de köyler 
mimarisi zengin fırınlarla renk-
lenecek. Şile Belediye Baş-
kanı Can Tabakoğlu konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada Şile 
Belediyesi olarak gelenekle-
rin yaşatılmasına önem ver-
diklerini söyledi.
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YeNİŞeHİr / bursa
  

Yenişehir Belediyesi ve Ye-
nişehir İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü  çift-
çi kadınları karşı kaşıya getir-
di. Düzenlenen yarışmaya, 
Yenişehir Kaymakamı Süley-
man Yılmaz, Yenişehir Bele-
diye Başkanı Bülent Hamdi 
Cingil, Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı ve Yeni-
şehir-İznik Süt Üreticileri Birliği 
Başkanı Nazif Tuna, Bursa İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Yardımcısı Mehmet 
Sülün, daire amirleri, basın 
mensupları ve vatandaşlar 
katıldı. Kırsal alanda çiftçi-
lere götürülen eğitim-ya-
yım çalışmalarının sonuç-
larını görmek ve tarımsal 

konularda performanslarını 
değerlendirmek amacıyla 
Yenişehir’de bu yıl birincisi 
düzenlenen Kadın Çiftçiler 
Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarış-
masında 19 kadın çiftçi ya-
rıştı. Toplam 15 adet sorunun 
cevaplandığı yarışmanın 
birinci etabında, en yüksek 
puan alan 3 yarışmacının 
da eşit puan alması sebebi 
ile yarışmanın ikinci etabın-
da altın sorular bölümüne 
geçilerek dereceye giren 
ilk üç yarışmacı belirlendi. 
Yarışma sonunda Barcın kö-
yünden Aysel Toksöz birinci, 
Gökçesu köyünden Sevda 
Oruç ikinci ve Selimiye kö-
yünden Çağla Turgut üçün-
cü oldu. Dereceye girenler 
ödüllendirildi. 

Yenişehir’de kadın çiftçiler Yarıştı

Hitabet 
sanatı 

anlatıldı
kÜçÜkkuYu / çaNakkale

Küçükkuyu Belediyesi tarafın-
dan Zeytin Kültür Merkezi’nde 
“Hitabet” konulu konferans 
düzenlendi. Konferans Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Öğretim Elemanı 
ve hitabet konusundaki ça-
lışmalarıyla bilinen Gökhan 
Bayram tarafından verildi. 
Konferansa yöneticiler, va-
tandaşlar, lise ve üniversite 
öğrencileri katıldı. 2 saat 
süren, fotoğrafl ar ve vide-
olar eşliğinde gerçekleşen 
konferansa ilgi yoğun oldu. 
Katılımcılar Türk ve yabancı 
hatiplerle ilgili gösterilen ko-
mik videolar ve uygulama-
larda kahkaha dolu anlar 
yaşadılar.

Öğrenciler bilime dokunuyor

eyüp belediyesi’nin Şeker Hayat atölyesi’nde eği-
tim gören şeker çocuklar, nikah şekerleri yapıyor.

İzmit belediyesi’ne ait odtÜ bilim merkezi, öğren-
cilerin büyük ilgisini çekiyor. 

Yenişehir İlçe gıda tarım ve Hayvancılık müdürlüğü tarafından Yenişehir 
belediyesi’nin desteğiyle kadın çiftçiler arasında yarışma düzenlendi.



www.facebook.com/marmarabb
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çaNakkale 

Çanakkale Belediyesi’nin 
önemli yatırım projelerinden 
olan, yaklaşık 2200 m2’lik 
proje alanında gerçekleşti-
rilen Zafer Meydanı Kentsel 

Düzenleme Projesi çalışma-
ları kapsamında, söz konu-
su meydanda çocuk oyun 
alanı, kent mobilyaları, pey-
zaj düzenlemeleri ve  34 
ağaç daha dikilerek çiçek-
lendirme çalışması yapıldı.

çakıllı / kırklarelİ

Çakıllı Belediyesi, ilçede 
doğa ve çevre bilincini ge-
liştirmek için “Okullar Hayat 

Olsun” projesini başlattı. Pro-
jeye Vize İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Harun Tam, Çakıllı Bele-
diyesi personelleri, Mahalle 
Muhtarları, Çakıllı İlköğretim 

Okulu Müdürü, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı. 

Öğrencilerle el ele

Etkinlikte okul bahçesinde 
ağaç dikilirken, okulun çev-
re temizliği de tamamlan-
dı. Çakıllı Belediye Başkanı 
Mehmet Bayram; beldede 
çevre bilincini oturtmayı 
amaçladıklarını ve etkinliğin 
uzun yıllar sürmesini temenni 
ettiklerini söyledi. Öğrenci-
lerle birlikte yapılan fi dan 
dikiminin ardından toplu bir 
şekilde fotoğraf çekildi. Fi-
dan dikimine katılan öğren-
ciler de Başkan Bayram’a 
belediyenin bu çalışmasın-
dan dolayı teşekkür ettiler. 

İPsala / edİrNe

İpsala Belediyesi ve an-
laşmalı yakıt fi rmasının ça-
lışmalarıyla İpsala sınırları 

dahilinde esnaftan  375 ki-
logram  atık yağ toplandı. 
Konu hakkında sözleşme 
yapılan 16 esnaf ile 2013 
yılı sözleşmeleri yenilendi. 
Esnaf’ın duyarlı davranışın-
dan dolayı teşekkür eden 
İpsala Belediye Başkanı 
Mehmet Karagöz, “Çevre 
denetim birimimizin ama-
cı çevre ve insan sağlığına 
zararı en aza düşürecek şe-
kilde atık yönetimini sağla-
maktır” dedi.

çanakkale belediyesi “zafer meydanı düzenle-
me Projesi” kapsamında meydana çiçek ekti.

İpsala belediyesi, atık Yağ kontrolü uygulamasıyla 
beraber esnaftan 375 kilogram atık yağ topladı.

çakıllı belediyesi tarafından çevre bilincini geliştir-
mek amacıyla öğrencilerle birlikte fi dan dikildi.

rengarenk çiçekler

esnaftan 375 kg atık Yağ 

İstaNbul

Beylikdüzü’nde ilk aşama-
da 1 milyon 600 bin, proje 
sona erdiğinde 4 milyon 
nüfusun günde 400 bin 
metreküp suyunu arıtabile-
cek Beylikdüzü İleri Biyolo-
jik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
hizmete açılmasına kısa 
bir süre kaldı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, İSKİ ve 
Beylikdüzü Belediyesi’nin 
ortaklaşa yürüttüğü 438 bin 
metrekare alana inşa edi-
len Beylikdüzü İleri Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi, İstan-
bul ve Marmara Denizi’nin 
geleceğini kurtaracak. 
Tesiste elde edilecek atık 

suların bir kısmı dezenfekte 
edilerek çevre sulamada, 
katı atıklar da sanayi tesis-
lerinde yakıt olarak kulla-
nılacak ve aynı zamanda 
tesisin enerji ihtiyacını karşı-
layacak. Bu proje ile Mar-
mara Denizi’nin en büyük 
sorunu olan kirliliğin önüne 
geçilecek, Beylikdüzü hal-
kı sahillerinin tamamından 
rahatlıkla denize girebile-
cek. Dünyada kullanılan 
son teknolojiye göre plan-
lanarak inşa edilen tesiste 
arıtılan suların bir kısmı de-
zenfeksiyondan geçirile-
rek, ihtiyaç doğrultusunda 
çevre sulama ve sanayide 
de kullanılabilecek. 

bakırkÖY / İstaNbul

Bakırköylülerin de ilgiyle in-
celediği 378 yaşındaki sakız 
ağacının önüne yurttaşların 
merak ettiklerinin cevabını 
almaları için plaket astıkları-
nı belirten Bakırköy Belediye 
Başkanı Ateş Ünal Erzen, “Dile 
kolay tam 378 yaşındaki sakız 
ağacı hala dimdik ayakta ve 
çiçek açmaya devam edi-
yor. Sakız ağacı Belediyemi-
zin koruması altında. 

Fransız Devrimini
Gördü

Fransız devrimi, 1. ve 2. 
dünya savaşları, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulma-
sı , Marmara Depremi gibi 
önemli tarihi olayları ve 
afetleri gören sakız ağacı 
umuyorum yüzyıllar boyun-
ca daha çiçek açmaya 
devam edecek”dedi. Sakız 
ağacı ile teknik bilgi de ve-
ren Başkan Ünal Erzen, ”229 
cm gövde çevresi, 72.93 cm 
gövde çapı, 7.90-8.10 boyu 
vardır. Doğum tarihi de 1635 
Mart’tır.” dedi.

Marmara Denizi kurtulacak
İbb ve İskİ’nin yürüttüğü beylikdüzü belediyesi’nin ise destekte  bulunduğu 
proje tamamlandığında marmara denizi’nin geleceği kurtulacak. 

378 yaşındaki sakız ağacı bakırköy belediyesi’nin koruması altında çiçek 
açmaya devam ediyor.

gençleştirme 
çalışması

gÜmÜŞçaY / çaNakkale

Gümüşçay’da Biga Or-
man İşletme Müdürlüğü 
ve Gümüşçay Belediyesi 
tarafından Gümüşçay 
Mezarlığında bulunan 
ağaçlar düzenlendi. 
Ayrıca belediyenin ön-
derliğinde yapılan bu 
çalışma sonrasında ke-
silmesi gereken ağaçlar 
kesilip halka yakıt olarak 
kullanılması için dağıtıldı. 
Diğer ağaçların ise bakı-
mı yapılarak mezarlığın 
çevresi temizlendi. Gü-
müşçay Belediyesi’nin 
desteklediği hizmet sonu-
cu mezarlık yeni görüntü-
süne kavuştu. Gümüşçay 
Belediye Başkanı Adnan 
Pastırmacı belediye ola-
rak çevre yatırımlarına 
önem verdiklerini söyledi.

çevre bilinci oluşturuluyor

378 Yaşındaki ağaca Özel İlgi
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temiz bir çevre İstiyorum
uzunköprü belediye başkanı enis İşbilen, “ben hayatımda insanlara ve çevreye saygılı olmayı ön planda tutuyorum. anayasanın 
56. maddesi’nin ilçemizde de yaşatılması için sağlıklı ve temiz bir çevre sloganımızı yineliyorum” diyor.

uzuNkÖPrÜ beledİYe baŞkaNı eNİs İŞbİleN 

twitter.com/marmarabb

Adını II. Murat zama-
nında yapılan tarihi 

köprüden alan Edirne’ye 
bağlı Uzunköprü ilçesini, 
kentin Belediye Başkanı 
Av. Enis İşbilen’den din-
ledik. Başkan, tüm sa-
mimiyetiyle Belediyenin 
yapmış olduğu çalışma-
ları anlattı. Osmanlı İm-
paratorluğu döneminde 
Türkiye Cumhuriyeti sınır-
ları içerisinde Rumeli ya-
kasında kurdukları ilk Türk 
Şehri olan Uzunköprü’nün 
gelişimi ve kente adını ve-
ren bu köprünün hemen 
altından geçen Ergene 
Nehri’nin kirliliğinin önü-
ne geçilmesi Uzunköprü 
Belediyesi’nin ana gün-
dem maddelerini oluştu-
ruyor. Uzunköprü Belediye 
Başkanı İşbilen, Uzunköp-
rü Belediyesi’nin bu kirli-
liğin önüne geçmek için 
hummalı bir çalışma içe-
risinde olduğunu söyledi. 
Başkan röportajımız es-
nasında temiz ve sağlıklı 
bir çevrede yaşamak is-
tediğini “Ben hayatımda 
insanlara ve çevreye say-
gılı olmayı ön planda tu-
tuyorum. Anayasa’nın 56. 
Maddesi’nin ilçemizde 
de yaşatılması için sağlıklı 
ve temiz bir çevre sloga-
nımızı yineliyorum” sözleri 
ile anlattı.

İlk olarak bize uzunköprü’yü 
anlatır mısınız?

Osmanlılar’ın Balkan-
larda kurdukları üç 
tane şehir var. Bunlar-
dan biri Uzunköprü’dür. 
Osmanlılar’ın Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içe-

risinde kurdukları ilk Türk 
şehri de Uzunköprü’dür. 
Köprümüzün yapımı-
na 1427’de başlanmış, 
1444’de bitirilmiştir. 1444 
yılında köprünün başına 
II. Murat’ın emriyle Os-
manlıların ilk Türk şehri ku-
rulmuştur. Uzunköprü’nün 
bu bağlamda Osman-
lılar’dan öncesi yoktur. 
Ergene Irmağı üzerindeki 
taş köprümüz de dünya-
nın en uzun taş köprüle-
rinden biri olma özelliğini 
taşıyor. Tarihi köprü 600 
senedir yükümüzü çeki-
yor. Altından da Erge-
ne Nehri akıyor. Ergene 
Nehri’nde kirlilikle ilgili bir 
takım sorunlar var. Yıl-
lardır halkımızla birlikte 
bunu bütün Türkiye gün-
demine taşıma nokta-
sında adımlar attık. Bizim 
de bu konuda bir takım 
katkılarımız olduysa ken-
dimizi mutlu hissediyoruz. 
Eskiler önceden “Ergene 
Havzası’nda ve Ergene 
nehri civarında adam 
eksen adam çıkar” der-
miş. Fakat Ergene hav-
zamızdan 1985-90’dan 
sonra zehir, ağır metaller 
akmaya başladı. Bu aşa-
ğı yukarı 60 bin dekarın 
üzerindeki sulu tarımın ya-
pılma imkânını ortadan 
kaldırdı. Biz artık yer altı 
sularından,  kuyularından 
elde edilen sularla çeltik 
ekebiliyoruz. Ancak Erge-
ne Havzası’nın tamamen 
temiz olduğu zamanlar-
daki o güzellik, o tazelik, 
o canlılık artık yok. Top-
raktan havadan sudan 
dolayı çok büyük bir kirlilik 
yaşıyoruz. 

“Doğrudan zarar
görüyoruz”

Bu sağlık anlamında da 
insanların kanserle bo-
ğuşmasına neden oluyor. 
Ben belediye başkanı se-
çilirken bir siyasi partiden 
aday olarak seçildim. Si-
yasi olarak gözükmeme 
karşılık ben Uzunköprü’de 
yaşadığım için doğru-
dan doğruya bu işin bir 
muhatabıyım. Ben bu işi 
Türkiye’nin her yerinde 
savunurken, benim bele-
diye başkanı kimliğim her 
zaman bu işin arkasında. 
Çünkü ben bu işin doğru-
dan doğruya zarar göreni-
yim. İnanın nehir üzerinde-
ki gaz çıkışlarından bitkiler 
etkileniyor. Hayvanlar otlu-
yor ve biz bu hayvanların 
etlerini yiyoruz.

buradaki kirliliğin başlıca 
nedenlerinin neler oldu-
ğunu düşünüyorsunuz?

Genel olarak bakarsak bu 
işi batıran ve bu hale ge-
tiren en büyük kaynak sa-
nayidir. Ayrıca Belediyeler 
evsel atıklarını bırakıyorlar 
Ergene’ye. Üçüncüsü ta-
rım yapılıyor, tarımdaki 
zirai ilaçların da bu suya 
katılması imkân dâhilinde 
ve havzadaki bu suyu 
analiz ettiğiniz zaman 
bunların her birini görebi-
liyorsunuz. Ergene evsel 
atıklarla daha çok kirlen-
mektedir. Ergene bugün 
bordo akıyor, yarın gri 
akıyor. Adamlar ne boya-
mışlarsa o boyayı doğaya 
bırakıyorlar ve şu anda ta-
rihi köprümüzün altından 
bunlar akıyor.

Peki, uzunköprü beledi-
yesi bu kirliliğin önüne 
geçebilmek için ne tür 
çalışmalar yapıyor?

Biz Trakya’da Ergene’ye 
atıklarını boşaltan ama arı-
tarak boşaltan ilk belediye 
olacağız. Bu çalışmamızla 
diğer belediyelere örnek 
olacağız. Bu işlerin hayata 
geçirilmesinde neler yapıl-
ması gerekiyorsa onların 
her birini yaptık. Dediğim 
gibi Uzunköprü’nün en bü-
yük sıkıntısı Ergene nehri. 
Biz de Uzunköprü Beledi-
yesi olarak bu konuda cid-
di adımlar attık. Devlet Su 
İşleri’nin projesini hazırladı-
ğı Atık Su Arıtma Tesisi pro-
jemizin temelleri Orman ve 
Su İşleri Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’nun katıl-
dığı tören ile atıldı. 30 yılda 
30 eşit taksit ile Uzunköprü 
Belediyesi tarafından öde-
necek bu tesis ile Ergene 
Nehri’ne deşarj olan evsel 
atık su arıtılarak bırakıla-

cak. Bir anlamda Trak-
ya’daki tüm belediyelerin 
önüne geçerek doğası-
na, çevresine, suyuna ve 
en önemlisi de sağlığına 
sahip çıkma sevincini ya-
şıyoruz. 2009’da halkımı-
zın da büyük destekleri ile 
başlattığımız bu iradenin 
hayata geçmesi bizleri 
mutlu etmiştir. Tabii sade-
ce nehrimize değil tarihi-
mize de sahip çıkmalıyız. 
Uzunköprü’yü aranan bir 
kent haline getirmek isti-
yoruz. Bunun içinde bu tür 
değerlerimizi ön plana çı-
kartıp, onlara sahip çıkma-
mız gerekiyor. Bu noktada 
köprümüz başlı başına bir 
değerimizdir. 

uzunköprü’nün kent olma 
yolunda kat ettiği yol nedir ?

Göreve geldiğimiz tarihten 
itibaren ilçemizin sosyo-
kültürel yapısı ve ekonomik 
anlamda daha sağlam 
adımlar atabilmesi için Be-
lediye olarak üzerimize dü-
şen görevleri sorguladık. 
Yapılması gerekenler ve 
önemli saydığımız proje-

lerimizi hazırlayıp çalışma-
lara başladık. İlçemizdeki 
tarihi değerlerimiz olarak 
öne çıkan Özgürlük Anıtı, 
Telli Çeşme, II. Murat (Mu-
radiye) Camii, Aziz İoannis 
Kilisesi, Eski Tekel Binası, Eski 
Askerlik Şube Binası, tarihi 
çeşmeler ve tarihi mezar-
ların restorasyonu için giri-
şimler başlattık. 

Turizm kültürünü
yakalayacağız

Pek çoğunda yüzde yüz 
sonuca ulaştığımızı ve ça-
lışmalarımızın devam etti-
ğini söyleyebilirim. Ayrıca 
ekonomik yapının sağlam-
laştırılması için ilçemizde 
önümüzdeki yıl faaliyete 
girecek 5 yıllık Uygulamalı 
Bilimler Yüksek Okulu’na 
her türlü desteği yaptık. İl-
çemizdeki tarihi eserlerin 
restore edilmesinden sonra 
ise özellikle Rum-Ortodoks 
Kilisesi olan Aziz İoannis 
Kilisesi’ne turist ziyaretlerinin 
sıklaşması, bununla birlikte 
bir turizm kültürü yakalaya-
cağımızı umut ediyorum. 

Başkan’la 
Çok Özel
kendinizi dinlendirmek 

için neler yaparsınız?
Kendimi dinlendirmek 

için otomobilimle yalnız yol-
culuk yaparım.

Peki, hangi futbol takı-
mını tutuyorsunuz?

Fenerbahçeliyim
kitap okur musunuz?
Kitap okumaya çalışıyo-

rum. Esasında kitap oku-
mayı çok seviyorum. Ama 
işlerimin yoğunluğundan 
dolayı çok fazla fırsat ol-
muyor. Ama okuduğum 
kitaplara belirli zaman ara-
lıklarında tekrardan geriye 
dönüp okumanın insana 
çok farklı şeyler kattığını 
düşünüyorum. Bana kitap 
okumayı sevdiren yazar 
Bekir Yıldız’dır.

Hayat felsefenizi özetle-
yen bir sloganınız var mı?

Ben insanlara saygılı ol-
mayı çevreye saygılı olma-
yı ön planda tutuyorum. 
Kinin düşmanlığın olmadığı 
barış dolu bir dünyada ya-
şamak benim özlemimdir.
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baHçelİeVler / İstaNbul

Bahçelievler Belediyesi ve 
İstanbul Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen “He-
def Sensin Uyuşturucu Kulla-
nımına Hayır” temalı projesi 
kapsamında kurs alan 300 
öğrenci, Sanatçı Mustafa 
Ceceli’nin de katıldığı prog-
ramda Necip Fazıl Kısakürek 
Kültür Merkezi’nde bir araya 
geldiler. Programa Bahçeli-
evler Belediye Başkanı Os-
man Develioğlu, Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü’nden sorumlu İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı 
Mahir Çakallı, İstanbul Nar-
kotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürü Özcan Bul-

duk, Mali Şube’den sorumlu 
İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
Hamza Tosun ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürü Nazmi Ardıç da ka-
tıldı. 

Sorular cevap buldu

İstanbul Narkotik Şube Mü-
dürlüğü tarafından yürütülen 
19 projenin tanıtıldığı slayt fi l-
mi ile başlayan programda, 
daha sonra Sanatçı Mus-
tafa Ceceli sahneye çıka-
rak, Emniyet Amiri Doktor Ali 
Ünlü’nün sorularını yanıtladı.

balıkesİr

Balıkesir Belediyesince Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü’nde yer 
temin edilen Kadın Danışma 
Birimi açılışına; Balıkesir Bele-
diye Başkanı İsmail Ok baş-
ta olmak üzere çok sayıda 
önemli isim katıldı. Balıkesir 
Belediye Başkanı İsmail Ok, 
burada yaptığı konuşmada 
Balıkesir Belediyesi işbirliği ile 
Balıkesir Kent Konseyi tara-
fından hizmete sunulan Ka-
dın Danışma Birimi’nin son 
derece önemli bir çalışma 
olduğunu belirterek “Balıke-
sir Belediyesi’nin desteği ve 

işbirliği ile Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’nin düzenlediği bu 
uygulama ile özellikle ka-
dınlarımıza ve çocuklarımı-
za hizmet verilecek. Balıkesir 
Belediyesi olarak bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da maddi manevi 
hiçbir fedakarlıktan kaçın-
madan desteğimizi sürdüre-
ceğiz. Kadınlarımız evlerinde 
mutlu olursa; çalışma haya-
tında ve sosyal hayatında 
da daha sağlıklı olacaktır ve 
böylece de toplumumuz ile 
bu toplumda yetişen çocuk-
larımız da daha sağlıklı geli-
şecektir” dedi.

“uyuşturucu kullanımına Hayır”
bahçelievler belediyesi tarafından “Hedef sensin, uyuşturucu kullanımına 
Hayır” temalı proje gençlerin sağlıklı gelişimi için hayata geçirildi.

bİlecİk
 

14 Mart Tıp Bayramı kapsa-
mında düzenlenen pane-
le katılan Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı, panel 
sonrasında organ bağışın-
da bulundu. Organ bağışı-
nın önemine vurgu yapan 
Bilecik Belediye Başkanı Se-
lim Yağcı, burada yaptığı 
konuşmasında “Milletimizin 
bu konuda duyarlı olmasını 
istiyorum. Türkiye`de doku 
ve organ nakli bekleyen 
hastaların sayısı her geçen 
gün artıyor. Dileğimiz toplu-
mun tüm kesiminin bu konu-
da üzerine düşeni yapması-
dır” diyerek organ bağışının 
önemini anlattı. Başkanın bu 
davranışı örnek oldu. 

karasu / sakarYa
 

Karasu Belediyesi AB Koor-
dinasyon Müdürlüğü, KOS-
GEB ve MARKA işbirliği ile 
“Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi Semineri”nin 30 kur-
siyeri başarı belgelerini al-
dılar. Toplam 70 saat süren 
kurs sonunda sertifi ka alan 

girişimciler, KOSGEB’in yeni 
İş kuranlara verdiği 30 Bin 
TL’ye kadar hibe ve 70 Bin 
TL faizsiz krediye başvuru 
hakkına sahip olacaklar. 
Karasu Belediye Başkanı 
Mehmet İspiroğlu da yap-
tığı konuşmada; “Birçok in-
san için iyi işleyen bir çarkın 
iyi işleyen bir dişlisi olmak 
hayatta büyük bir mutluluk 

kaynağıdır. Ancak bazıları 
yeni çarklar yaratmak ve 
kendi çarklarını çevirmek 
isterler. Böyle insanlara biz 
girişimci diyoruz. Girişimcilik 
programı kendi iş fi kirlerini 
hayata geçirmek isteyen-
lere zaman kaybetme-
meleri için adım adım ne 
yapmalarını ve ne yapma-
malarını anlatıyor.” dedi.
İspiroğlu, sertifi ka almaya 
hak kazanan kursiyerlere 
başarılar diledi.

dursuNbeY / balıkesİr
 

Dursunbey Belediyesi ve 
Dönüşüm Konağı Başarı 
Psikolojisi Enstitüsü Dene-
yimsel Tasarım Öğretisi Eği-
timcisi Altuğ Gececi’nin 
girişimleri ile Dursunbey’de 
Sigarayı Bırakma Semine-
ri düzenlendi. Dursunbey 
Belediyesinin katkılarıyla 
Dursunbey Öğretmen Evi 
Konferans Salonu’unda 
“Sigarayı Zihinsel Olarak Bı-
rakma” seminerine katılım 

yüksekti. Konferansa katı-
lan Dursunbeyliler’e, nasıl 
bir sürecin içinde oldukları 
ve sigarayı zihinsel olarak 
bırakma eğitimiyle ilgili ön 
bilgiler verildi. Katılımcılar 
belediyeye teşekkür etti.

organlarını bağışladı

genç girişimciler Ödüllendirildi

sigarayı bırakıyor
bilecik belediye başkanı selim Yağcı, organlarını 
bağışlayarak örnek oldu. 

“uygulamalı girişimcilik eğitim semineri”nin kur-
siyerleri başarı belgelerini aldılar. 

dursunbey belediyesi  tarafından geçtiğimiz gün-
lerde “sigarayı bırakma Programı” gerçekleşti.

sağlıklı kadınlar İçin büyük adım
balıkesir kent konseyi kadın danışma birimi balıkesir belediyesinin katkıları 
ile hizmete girdi. danışma birimi  kadınların sorunlarına yardım edecek. 

saĞlIK-EĞİtİM



twitter.com/marmarabb

İlkyardıma 
Hazır

çorlu / tekİrdaĞ

Çorlu Belediyesi yaşana-
bilecek herhangi bir  fe-
laketin önüne geçmek 
ve günlük kazalara karşı 
hazırlıklı olmak için zabıta 
personeline ilkyardım eği-
timi verdi. Meclis toplantı 
salonunda gerçekleştirilen 
İlkyardım Eğitimi’nde, Çor-
lu Reyap Hastanesi Baş-
hekim Yardımcısı İbrahim 
Oktay tarafından hem 
teorik, hem de uygulamalı 
eğitim verildi. İnsanların 
evlerinde başlarına gele-
bilecek çeşitli yanıklar, ka-
nama, bilinç bozuklukları, 
zehirlenme, boğulma, kı-
rık, çıkık, burkulma ve kalp 
krizi gibi pek çok konuda 
doğru ve etkin ilkyardım 
müdahaleleri konularında 
bilgilendirme yapıldı. Eği-
tim çalışmalarına katılan 
Zabıta Müdürü Birol Uçar, 
konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada: “Halkımızın 
her kesimiyle irtibat halin-
de olan zabıta persone-
linin, gerekli hallerde va-
tandaşlarımıza yardımcı 
olabilmesi amacıyla bu 
eğitimi verdik” dedi.
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kocaelİ
 

Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si bünyesinde faaliyet göste-
ren Meslek ve Sanat Eğitimi 
kursları (KO-MEK) büyük ba-
şarılara imza atmaya devam 
ediyor. KO-MEK’in Gölcük 
Kaynak Atölyesi’nin Model 
Gemi Yapımı Usta Öğreticisi 
kursiyerleriyle birlikte tarihe 
ışık tuttu. Usta Öğretici kursi-
yerleriyle birlikte 1 Mart 1958 
Vapur faciası olarak bilinen 
Üsküdar vapurunun model 
gemisini hazırlayarak bir 
ilke imza atmış oldu. 1 Mart 
1958’de İzmit- Gölcük ara-

sında sefer yapan Üsküdar 
isimli vapur,  Derince yakınla-
rında çıkan şiddetli fırtına so-
nucu batmış ve 400’e yakın 
yolcu hayatını kaybetmişti. 
Körfez faciası olarak bilinen 
bu olay Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin en ölümcül sivil de-
niz kazası olarak tarihe geçti. 
Türkiye tarihindeki bu önemli 
kazanın anısına KO-MEK kur-
siyerleri de bir ilke imza ata-
rak Üsküdar isimli vapurun 
model gemisini yaptılar. Kül-
tür ve Sosyal İşler Daire Baş-
kanlığı bünyesinde yer alan 
KO-MEK’in Gölcük Kaynak 
Atölyesi’nin Model Gemi 
Yapımı Usta Öğreticisi Yusuf 
Akmeşe, kursiyerleriyle birlik-
te gerçekleşen bu olayın 55. 
yıl anısına model gemi yaptı.

ko-mek’ten türkiye’de bir İlk
kocaeli büyükşehir belediyesi yepyeni bir kurs düzenledi. belediye model 
gemi Yapımı kursu ile türkiye’de bir ilke imza attı. 

saĞlIK-EĞİtİM

İstaNbul

İstanbul cezaevlerindeki tu-
tuklu ve hükümlüler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı İSMEK’in 
usta öğreticilerinden eğitim 
alarak meslek sahibi oldu. 
Bu mahkumların eserlerinden 
oluşan sergi, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın da katılımıyla açıl-
dı. Açılışta konuşan Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcısı Hadi 
Salihoğlu, İSMEK tarafından 
verilen kültür ve sanat eği-
timlerinin cezaevi koşullarının 
iyileşmesine ve mahkumla-

rın meslek sahibi olmalarına 
büyük katkı sağladığını be-
lirterek, cezaevinden tahliye 
olan kişilerin sonraki hayatla-
rında geçimlerini öğrendikleri 
bu mesleklerle sağladığını 
söyledi. 

Bütçelerine katkı

Serginin amacının mah-
kumların el emeği göz nuru 
ile ürettikleri ürünlerin satı-
larak bütçelerine katkıda 
bulunmak olduğunu vurgu-
layan Başsavcısı Hadi Sali-
hoğlu, Başkan Kadir Topbaş 
ile İSMEK’e verilen eğitim ve 

desteklerden dolayı teşek-
kür etti. Başkan Kadir Top-
baş ve Hadi Salihoğlu daha 
sonra kurdele keserek ser-
ginin açılışını gerçekleştirdi. 
Başkan Kadir Topbaş da 
burada yaptığı konuşma-
sında İSMEK’in bugüne ka-
dar 12 bin mahkuma çeşitli 
konularda eğitim verdiğini, 
İstanbul İtfaiyesi’nin de her 
mahallede gönüllü itfaiye-
ciler ve sivil savunma ekip-
leri yetiştirdiğini hatırlattı. 
Topbaş, açılışta ayrıca hat, 
resim ve el ürünlerinin yer 
aldığı sergiden Osmanlı so-
kağını yansıtan bir de tablo 
satın aldı.

mahkumlara İsmek’lilerden eğitim

İlkyardıma türkiye’de bir İlk

İsmek’lilerden eğitim
İstanbul büyükşehir belediyesi İsmek öğreticilerinden eğitim alarak meslek sahibi 
olan mahkumların eserleri bakırköy adliyesi’nde görücüye çıktı.

maltePe / İstaNbul

Maltepe Belediyesi ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi işbirliği ile 
hazırlanan Anne Üniversitesi 
ilk mezunlarını verdi. Maltepe 
Belediyesi Türkan Saylan Kül-
tür Merkezi’nde başlayan ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
tamamlanan eğitim semi-
nerlerinde eğitimde ailenin 
rolü, girişimcilik, sağlık bilgi-
si ve çevre, sanat ve top-
lum, ev ekonomisi, gibi pek 
çok konuda eğitim gören 
anneler, düzenlenen kep 
töreninde diplomalarını al-

dılar. 79 mezun veren Anne 
Üniversitesi’nin öğrencilerin-
den Ayten Özcan yaptığı 
konuşmada Maltepe Bele-
diye Başkanı Prof. Dr. Musta-
fa Zengin’e teşekkür ederek, 
bir eğitim projesine katılmış 
olmanın mutluluğunu ya-
şadığını belirtti. Diplomasını 
alan kadınların mutluluğu 
görülmeye değerdi.

   

baŞİskele / kocaelİ

Başiskele Belediyesi, beledi-
yeye gelen işitme ve konuş-
ma engelli vatandaşlarla 

iletişim kurabilmeleri için per-
sonele işaret dili eğitimi veri-
yor. Bu eğitim sayesinde işa-
ret dili eğitimi verilen personel 
hizmet için belediyeye gelen 

işitme ya da konuşma engelli 
vatandaşlar ile daha sağlıklı 
iletişim kurabilecek. Başkan  
Hüseyin Ayaz, hizmetlerin de-
vam edeceğini söyledi.

İşitme ya da konuşma engeli bulunan vatandaşların belediye hizmetlerin-
den sorunsuz yararlanması için başiskele belediyesi personelini eğitiyor. 

maltepe belediyesi önderliğinde hazırlanan anne 
Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. 

İletişimde engeller kaldırılıyor

anneler kep attı
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mudaNYa / bursa

Arnavutköy Yat Limanı’nda 
özellikle balıkçıların yoğun 
olduğu bölgede ihtiyaçla-
rının karşılanması için ha-
rekete geçen Mudanya 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, 45 metre uzun-

luğunda ve 50 tekne kapa-
siteli yüzer İskele’nin yapımı-
nı tamamlayarak İskele’yi 
hizmete soktu. 

Balıkçılardan 
teşekkür

Yat Limanı’nda bulunan va-
tandaşlar Yüzer İskele’nin 
yapımından dolayı memnu-
niyetlerini dile getirerek Mu-
danya Belediye Başkanı Ha-
san Aktürk’e konuda hassas 
davranarak taleplerini değer-
lendirdiği için teşekkür ettiler. 

balıkçılar İstedi, başkan Yaptı

10 altYaPI VE YatIrIMlar

tavuk 
gübresinden 

elektrik

bursa’da deniz kuşu Havalandı

edİNcİk / balıkesİr

Edincik’e kurulacak ve 20 
milyon liraya mal olacak 
biyogaz tesisinde Bandır-
ma bölgesindeki 2,5 mil-
yon yumurta tavuğunun 
gübresi enerjiye dönüşe-
cek. Bursa merkezli fi rma-
nın yönetim kurulu üyesi 
Recep Yılmaz, yaptığı 
açıklamada, Almanya’nın 
üniversite destekli bir fi rma-
sıyla ortaklaşa Edincik’e 
önemli bir enerji tesisi kura-
caklarını söyledi. Biyogaz 
tesisini Bandırma çevresin-
de seçmelerinde, yumurta 
üretiminin etkili olduğunu 
ifade eden Yılmaz, “Ban-
dırma Yumurta Üreticileri 
Birliği’ne üye fi rmaların yak-
laşık 2,5 milyon tavuğu bu-
lunuyor. Birlik bize gübre te-
minini sağlayacak. Edincik 
Belediyesi de tavuk güb-
resi kokusu ve sineğinden 
kurtulmak için bu projeyi 
destekliyor” dedi.

tekİrdaĞ
  

Engelli vatandaşların basa-
maklı alanlardan da giriş ve 
çıkışlarını kolaylaştıran Tekir-
dağ Belediye Başkanı Op. 
Dr. Adem Dalgıç, tüm giriş 
kapılarına koydurduğu ram-
pa ve engelli asansörleri sa-
yesinde binayı engelsiz bir 
bina haline getirdi. Engelsiz 
kent Marka Şehir Tekirdağ’ı 
oluşturmak için çalışmaları-
na bir yenisini daha ekleyen 
Tekirdağ Belediyesi, baş-

kanlık binasında bulunan 
tüm birimlere ulaşılabilirli-
ğin sağlanması için engelli 
asansörlerini montajını kısa 
sürede tamamlandı. Mon-
tajı yapan yetkililerden bilgi 
alan Başkan Dalgıç, “Engel-
liliği nasıl tanırız, engellileri 
hayatın her alanına nasıl ko-
yarızı hep düşünüyoruz. Artık 
Tekirdağ’da engelli engelsiz 
ayrımını kaldıracağız ve iç 
içe yaşayacağız” dedi.

bursa
  

Bursa’nın her alanda ulaşı-
labilir bir kent olması hedefi  
doğrultusunda kent içi ula-
şımın yanında deniz otobüs-
leri ile şehirlerarası ulaşımda 
da yeni bir dönem başlatan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de Gemlik ile İstanbul 
Haliç’i deniz uçağı ile birbi-
rine bağlıyor. Geçtiğimiz yıl 
Haliç’ten Türkiye’nin 4 nok-
tasına deniz uçağı ile hizmet 
vermeye başlayan SEABİRD 
Havayolları Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kürşad Arusan ile şirket 
pilotlarının Gemlik’te yaptık-
ları incelemenin ardından 
olumlu görüş bildirmesi üze-
rine başlatılan çalışmalar ta-
mamlandı. İstanbul – Gem-
lik deniz uçağı seferlerinde 

Gemlik’teki yer hizmetlerinin 
verileceği limandaki binalar 
modernize edildi ve deniz 
uçağının yanaşacağı özel 
iskele yapıldı. 

Ulaşım yelpazesi
genişliyor

Bursa’nın her açıdan ulaşıla-
bilir bir kent olması amacıyla 
bu dönem ulaşım yelpazesini 
oldukça genişlettiklerini dile 
getiren Altepe, deniz uçağı 
seferleri ile İstanbul’a ulaşımı 
15-20 dakikaya indirdiklerini 
söyledi. Altepe, “İstanbul 14 
milyona ulaşan nüfusu ile 
Bursa için de önemli bir fırsat. 
Bursa’yı İstanbullar’ın gelip, 
dinlenebileceği, nefes alabi-
leceği bir kent olarak planlı-
yoruz.” dedi.

gÖNeN / balıkesİr
  

Gönen Belediyesi tarafın-
dan Ömer Seyfettin hey-
kelinin bulunduğu alan ge-
nişletildi ve hemen heykelin 
arkasında bulunan kavşa-
ğa saat kulesi yapıldı. Cad-
de bu yeni hali ile Gönen 
halkından tam not aldı.

çİFtlİkkÖY / YaloVa
  

Çiftlikköy Belediyesi Sultani-
ye Mahallesi’nde yağmur 
suyu kanalı döşeme çalış-
malarına başladı. Mahal-
lenin önemli sokaklarından 
Bahadır Sokak’ta başlayan 
çalışmalar kapsamında 
yaklaşık 350 metrelik yağ-
mur suyu kanalı döşene-
cek. Çalışmaların kısa bir 
süre içerisinde bitirilmesi 
hedefl eniyor. Belediye Baş-
kanı Metin Dağ, ilçede alt-
yapıya büyük önem verdik-
lerini söyledi.

belediye binasına duyarlı Yenilik

mudanya belediyesi tarafından balıkçıların isteği üzerine geçtiğimiz günler-
de  yapımı tamamlanan yüzer İskele hizmete girdi. 

tekirdağ belediye binası, tüm girişlere koyulan rampa ve engelli asansörleri 
sayesinde engelsiz bina özelliğini kazandı.

Vatandaşlar beğendiçiftlikköy’de altyapı devrimi
Vatandaşlar belediyenin yaptığı atatürk cad-
desi’nin yeni yüzünü çok beğendi.

çiftlikköy belediyesi, ilçedeki altyapı çalışmaları-
nı tüm hızıyla sürdürüyor.

bursa büyükşehir belediyesi’nin ulaşım yatırımları zincirinin en önemli 
halkalarından biri olan deniz uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
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ÜmraNİYe / İstaNbul 

Ümraniye Belediyesi Yeni Hiz-
met Binası Açılış Töreni, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katıldığı bir programla yapıldı. 
Konuşmasında, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşrifl eri sebebiyle teşekkürle-
rini sunan Başkan Hasan Can 
şunları söyledi: “Bize yetme-
yen hizmet binalarımızın yeri-
ne, tüm birimlerimizin tek çatı 
altında toplandığı modern, 
çağdaş, geniş, ferah ve şeffaf 
bir hizmet binası yapmamız 
bir zorunluluk haline gelmişti. 
Hamdolsun yaptık.  Bu bina, 
güzel projeden ve özenli bir 
uygulamadan sonra orta-
ya çıkan 32.500 m² kullanım 

alanlı, tam otomasyonla yö-
netilen akıllı bir bina. Saatte 30 
kw enerjiyi güneş panelleriyle 
sağlayan, bahçesini yağmur 
sularını geri dönüştürerek sula-
yabilen, modern ve çağdaş 
çizgilerin yanı sıra bizim kültü-
rümüzün, geleneksel mimari-
mizin çizgilerini de barındıran, 
yıllarca Ümraniyeliler’e hizmet 
edecek bir eser oldu.” Üm-
raniye Belediyesi Yeni Hizmet 
Binası’nın açılış töreninde ko-
nuşma yapan Recep Tayyip 
Erdoğan; ise “Artık büyüyoruz. 
15, 20 yıl öncesinin Ümraniye’si 
yok. Çağdaş bir Ümraniye 
var. Çöp dağları yok artık. Eski 
zihniyet, çöp dağlarının altın-
da kaldı.” diyerek belediyeye 
teşekkür etti.

bolu

Bolu Belediyesi Ressam 
Mehmet Yücetürk Sanat 
Merkezi toplantı salonun-
da gerçekleşen toplantıda 

Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz tarafından basın 
mensuplarına Kent Mey-
danı projesi ve bu projenin 
içerisinde yer alan yapılarla 
ilgili üç boyutlu çizimler üze-
rinden geniş bilgiler verildi.  

osmaNelİ / bİlecİk

Osmaneli Belediyesi tari-
hine sahip çıkıyor. Tarihin 
kanıtı olan eserleri tek tek 
restorasyondan geçiren 
Osmaneli Belediyesi’nin 
son çalışması, Rum Orta-
doks  Hagios Georgios Ki-
lisesi oldu. Kilisedeki resto-
rasyon çalışması tüm hızıyla 
sürüyor. Osmaneli Valiliği ve 
Osmaneli Belediyesi tara-
fından restore edilen Necla 

Hanım Konağı’nda ise, ça-
lışmalar bitmek üzere. Nec-
la Hanım Konağının resto-
rasyonun yaklaşık maliyeti, 
220 Bin  TL’ye ulaştı.

Yıldırım / bursa

UNESCO’nun dünya mira-
sı listesine aday gösterdiği 
Cumalıkızık’da Yıldırım Be-
lediyesi, 17’si sivil mimari 
örneği olan bina, 5’i anıtsal 
yapı, 3’üde doğal anıt olan 
toplam 184 adet tescilli 
yapı, başlatılan restorasyon 
ve çevre düzenleme çalış-
maları ile gelecek nesillere 
özünü bozmadan aktarılı-
yor. Cumalıkızık’ın yaşatıl-
ması ve gelecek nesillerin 
bu güzel köyü görmeleri 
gerektiğinin altını çizen Yıl-
dırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin, Cumalıkızık’ın 
uzun yıllar yaşayacağını 
söyledi.

mustaFakemlPaŞa / bursa

1994 yılında Bursa Genç-
lik Hizmetleri ve Spor 
Müdürlüğü’ne tahsis edilen 
37 bin m2’lik alan, Mustafa-
kemalpaşa Belediyesi ta-
rafından gençlik ve kültür 
merkezleri ile sosyal tesisler-
den oluşacak vizyon pro-
je kapsamında geri alındı. 
Mustafakemalpaşa Bele-
diye Başkanı Sadi Kurtulan, 
bünyesinde suni çim futbol 
sahası, yüzme havuzu, bas-
ketbol, voleybol sahaları 
bulunduran spor komplek-
sini Mustafakemalpaşa’ya 
kazandırmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

uluslararası meydan

osmaneli’den tarihe saygıcumalıkızık koruma altında

atıl tesisler Halkın Hizmetinde Yol çalışmaları 
sona erdi

Ümraniye’ye akıllı Hizmet binası

PamukoVa / sakarYa

Pamukova Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü Eski Yayla Ma-
hallesi  taş parke döşeme 
çalışmaları sona erdi. Pa-
mukova Belediye Başka-
nı Cevat Keser,  Eski Yayla 
Mahallesi sakinlerine ver-
diği sözü tutmanın mut-
luluğunu yaşadığını, yol 
çalışmalarının imkânlar 
dâhilinde süreceğini be-
lirtti. Yazın tozdan, kışın 
çamurdan kurtulan Eski 
Yayla Mahallesi yeni yü-
züne kavuştu. Mahalle 
sakinleri ise yapılan ça-
lışmalardan dolayı mem-
nuniyetlerini belirterek 
Başkana teşekkür ettiler 
ve belediyenin çalışma-
larının devamını dilediler. 
Belediye Başkanı Cevat 
Keser, belediye çalışma-
larının devam edeceğini 
söyledi.

bolu belediye başkanı alaaddin Yılmaz kent mey-
danı projesiyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

osmaneli belediyesi, rum ortadoks  Hagios ge-
orgios kilisesi’ni restore edecek. 

cumalıkızık’daki evlerin korunması için 2007 yı-
lında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

mustafakemalpaşa belediyesi, kentin en gözde bölgesinde bulunan atıl du-
rumdaki yüzme havuzu ve açık spor tesislerini imzalanan protokolle devraldı.

Ümraniye belediyesi Yeni Hizmet binası’nın resmi açılış töreni, başbakan 
recep tayyip erdoğan’ın katıldığı bir programla gerçekleştirildi.
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MBB Çevre Merkezi Direktö-
rü Aynur Acar “Türkiye’nin 
Kadın-Erkek Eşitliğinde attığı 
her adım, ülkenin kazancı-
na olacaktır. Ekonomik kal-
kınma olarak, sağlıklı toplum 
ve sağlıklı bireyler olarak, 
insanca yaşam olarak 
yansıyacaktır” dedi. Aynur 
Acar, açıklamalarının deva-
mında, “Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı’nın insan 
haklarını ön planda tuta-
rak hazırladığı ve yürürlüğe 
koyduğu Kadın-Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Kanunu 
ve Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Ulusal Eylem Pla-

nı kapsamında tüm kurum-
larla birlikte Belediyelere 
de büyük sorumluluklar düş-
mektedir” dedi. Kadına yö-
nelik şiddetin önlenmesi, ka-
dınların hakları konusunda 
bilgilendirilmesi ve alınması 
gereken tedbirler konusu-
nun interaktif olarak tartı-
şıldığı programda Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı 
KSGM Uzmanı Ceren Uçar 
“Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Ulusal Eylem Pla-
nı Bilgilendirmesi”, Sarıyer 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Sevgi Atalay ile Ümraniye 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Av. Serap Eşit Elveren 
de “Kadının Korunmasına 
Yönelik Belediyelere Düşen 
Görevler” konularında su-
num yaptı. 

www.rotahaber.com Ge-
nel Yayın Yönetmeni Ünal 
Tanık, Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından düzenle-
nen Medya Masası’nın ko-
nuğu olarak birim müdürle-
rinin sorularını yanıtladı ve 
belediyelerle ilgili görüşlerini 
aktardı. Tanık, “Türkiye’de 
internet gerçek anlamda 
2007’de başladı. Çünkü 
2007’de internet kullanımı 
ADSL ile ucuzlayarak artış 
gösterdi.” dedi.

MBB tarafından “Belediye-
lerin Basın PR Çalışmaların-
da Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar” konulu seminer 
düzenlendi. Seminere ko-
nuşmacı olarak Yeni Şafak 
Gazetesi İstihbarat Şefi  Re-
cep Yeter katıldı. 

Filistin’in Gazze Şeridinde 
yer alan Cebaliye Belediye-
si Başkanı Esam Jouda, Mar-
mara Belediyeler Birliği’nin 
Eminönü’nde bulunan 
merkez binasını ziyaret etti. 
Gazze’ye yapılan saldırıların 
ardından toparlanma süre-
cine giren Filistin’in Cebaliye 
Belediye Başkanı Esam Jou-
da, Birlik Genel Sekreteri Zü-
ver Çetinkaya ile görüştü ve 
Birlik’ten destek talebinde 
bulundu. Birlik Uluslararası İş-
birliği Direktörü Mustafa Öz-
kul da görüşmede yer aldı. 
Cebaliye Belediye Başkanı 
Esam Jouda, öncelikle Gaz-
ze belediyelerini temsilen 

kendisini kabul etmesinden 
dolayı Birlik Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya’ya ve Bir-
lik nezdinde de Gazze ve 
Filistin’e sunmayı sürdürdü-
ğü yardımlardan dolayı Türk 
belediyelerine şükranlarını 
iletirken, “Marmara Beledi-
yeler Birliği Başkanı Recep 
Altepe’ye özel olarak teşek-
kür etmek istiyorum. Mar-
mara Belediyeler Birliği üze-
rinden birçok belediyeye 
ulaşma imkanı buluyoruz” 
dedi. Birlik Genel Sekrete-
ri Züver Çetinkaya ise Birlik 
Başkanı ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe önderliğinde yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi ve her zaman iş birliği-
ne açık olduklarını söyledi.

MBB  tarafından düzenlenen 
“Kardeş şehir ilişkilerinde iz-
lenmesi gerekenler” konulu 
etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan Marmara Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Züver 
Çetinkaya, birliğin faaliyetle-
ri hakkında genel bilgi verdi.

“En fazla kardeş
Almanya’da”

İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü 
Dış İlişkiler ve Projeler Dai-
re Başkanı Dr. M. İlker Hak-
tankaçmaz, “Türkiye’de 
bin 189 kardeş belediye 
var. 2002’ye kadar 333 
iken, 2002’den bugüne 856 
daha eklenerek toplamda 

bin 189’a çıkıldı. En fazla 
kardeşimiz Almanya’da” 
dedi. Dr. Haktankaçmaz, 
Türkiye’deki belediyelerin 
kardeş şehir ilişkisi yürütme-
lerinde 5393 sayının kanunu 
74.maddesi çerçevesinde; 
“Kardeş kent ilişkisi kurulma-
sı, 2.Uluslar arası kuruluşlara 
üye olması, yabancı mahal-
li idarelerle ortak faaliyetler 
gerçekleştirilmesi, yurtdışı 
görevlendirmeler ve diğer 
ilişkilerin düzenlenmesi ge-
rektiğini söyledi. Ülkemizde 
kurulan kardeş şehir ilişkileri-
nin nedenlerine de değinen 
Dr. M.İlker Haktankaçmaz, 
Türk yerel yönetimlerin 1992-
2012 yılları arasında 1189 
kardeş şehir ilişkisi kurduğu-
nu belirtti. 

dış İlişkiler ve Projeler daire başkanı dr. İlker Haktankaçmaz, “türkiye’de 
bin 189 kardeş belediye var.” diyerek yapılan çalışmaları anlattı. 

www.rotahaber.com genel Yayın Yönetmeni Ünal 
tanık, “İnternet, 2007’de başladı” dedi.

Yeni Şafak gazetesi İstihbarat Şefi  recep Yeter, 
belediye başkanları ve gazeteci ilişkisini anlattı.

Filistin’in gazze Şeridinde yer alan cebaliye bele-
diyesi başkanı esam Jouda mbb’deydi.

“10 Yılda 856 kardeşimiz oldu”

“Şiddet bir Hastalıktır”

“İnternet 2007’de başladı” gazetecilerden korkmayın

Filistin’den marmara’ya çağrı

medya 
masası’nın 

konuğu 
Fatih uğur

Zaman gazetesi Haber 
Müdürü Fatih Uğur, Mar-
mara Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen 
Medya Masası’nın konu-
ğu olarak birim müdür-
lerinin sorularını yanıtladı 
ve belediyelerle ilgili gö-
rüşlerini aktardı. Zaman 
gazetesinin özelliklerini 
anlatarak sözlerine baş-
layan Fatih Uğur, “Zaman 
gazetesi, 81 ilin tamamın-
da ve 16 ülkede satılıyor. 
Tiraj olarak zaman zaman 
1 Milyon 200 binleri görsek 
de ortalamamız 1 milyon 
dolaylarında. Zaman ga-
zetesi olarak herkesime 
kapımız açık. Gerek oku-
yucularımız, gerekse abo-
nelerimiz arasında her 
kesimden insanımız var. 
Etyen Mahçupyan’dan 
Mümtazer Türköne’ye, 
Leyla İpekçi’den Ah-
met Turan Alkan’a, Hil-
mi Yavuz’dan Ekrem 
Dumanlı’ya kadar geniş 
yelpazeli bir yazar kadro-
muzun da yüksek tirajımız-
da etkili olduğunu düşü-
nüyorum” diye konuştu.

kadına yönelik şiddetle mücadelede belediye-
lere düşen yükümlülükler anlatıldı.
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bursa 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi bünyesinde izlenime 
sunulan Türkiye´nin ilk ‘İpek Mü-
zesi’, ipeğin kozadan kumaşa 
dönüşümüne kadar tüm aşa-
malarını gözler önüne seriyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ipek kültürünün 
yaşatılması amacıyla hazırla-
nan İpek Müzesi ile Bursa´nın 
sembolleri arasında bulunan 
Merinos Fabrikası’nın tarihinin 
önemli ögelerinden ipeği de 
gelecek nesillere tanıtacağını 
söyledi ve müzede inceleme-
lerde bulundu.

çatalca / İstaNbul

Geçtiğimiz senelerde ilçe-
ye gelerek çocuklara tiyatro 
gösterilerini sunan ETİ Çocuk 
Tiyatrosu yine Çatalca’da. İki 
senedir üst üste Çatalca Be-
lediyesi tarafından organize 
edilerek ilçeye gelen ve minik 
tiyatro izleyicilerle buluşan ti-
yatro, Çizmeli Kedi oyunu ile 
tekrar Çatalca’ya geliyor. 
Eti Çocuk Tiyatrosu Çizmeli 
Kedi oyunu, Çatalca merke-
zindeki 1152 öğrenciye ula-
şacak. Nazım Özbay Kültür 
Merkezi’nde gösterime giren 
tiyatro oyununa çocukların il-

gisi oldukça yüksek oldu. Ça-
talca Belediye Başkanı Cem 
Kara, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada Çatalca Beledi-
yesi olarak kültür ve sanat fa-
aliyetlerine önem verdiklerini 
ve çocukları belirli aralıklarla 
tiyatro oyunları ile buluştur-
maya devam edeceklerini 
söyledi. 

gebze / kocaelİ

Gebze Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen Kadın Sa-
nat Atölyesi sergisinin açılışı-
nı ilçe protokolü ile Gebzeli 
kadınlar birlikte yaptı. Geb-
ze Kent Meydanı kafeter-

yalar alanında düzenlenen 
sanat atölyesinde üretilen 
ürünlerin sergilendiği açılı-
şa Gebze Kaymakamı Salih 
Karabulut ve eşi Fatma Ha-
nım, Gebze Belediye Baş-
kanı Adnan Köşker ve eşi 
Ragibe Hanım başta olmak 
üzere çok sayıda önemli 
isim katıldı. Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, bu-
rada yaptığı konuşmasında   
belediyenin kadınların her 
zaman yanında olduğunu 
söyledi.

edremİt / balıkesİr

Edremit Belediyesi Kent 
Tiyatrosu’nun Gazenfer Öz-
can Anısına sahneye koy-
duğu, ‘Hisseli Harikalar Kum-
panyası’ Şükrü Tunar Kültür 
Merkezi’nde yoğun ilgi gördü.

türkiye’nin İlk İpek müzesi bursa’da

çocukların tiyatro keyfi

gebze belediyesi tarafından 8 mart dünya ka-
dınlar günü’nde “kadın sanat atölyesi” açıldı. 

edremit’te ‘Hisseli Harikalar kumpanyası’ Şükrü 
tunar kültür merkezi’nde yoğun ilgi gördü.

İstaNbul
   

“Panorama 1453 Tarih Mü-
zesi” İstanbul’un Fethi’ni 
tasvir eden panoramik tab-
lonun üç boyutlu olması se-
bebiyle, ziyaretçilerin ka-
palı bir mekâna girdikleri 
halde kendilerini adeta 
açık bir alanda ve kuşat-
manın en hararetli saatleri-
nin ortasında hissetmelerini 
sağlayan teknik bir yapıya 
sahip. Müzenin ana yapısını 
oluşturan bu panoramik sa-
lonunun yanı sıra, ziyaretçi-
leri karşılayan koridorlarda-
ki bilgilendirme panoları da 

ziyaretçilerden büyük ilgi 
görüyor. Bu büyük boy pa-
nolar arasında en fazla ilgi 
görenlerden birisi Fatih Sul-
tan Mehmed’in çocukluk 
defterindeki çizimlerden ör-
nekleri gösteren fotoğrafla-
rın yer aldığı pano. 21,5 x 
28,5 cm. ebadındaki bu 
180 sayfadan oluşan defte-
rin ilk hâlinin nasıl olduğu 
bilinmiyor. Defter, 2. Abdül-
hamid Sarayının Mücellit-
hanesinde yeniden ciltlen-
miş. Defter bugün Topkapı 
Sarayı Müzesi Hazine 
Kütüphanesi’nde muhafa-
za ediliyor.

Fatih sultan’ın çocukluk defteri
kültür a.Ş. tarafından ziyaretçilerin izlenimine  sunu-
lan Fatih’in çocukluk defteri, ziyaretçiler tarafından 
yoğun ilgi ile karşılanıyor. 

bursa büyükşehir belediyesi tarafından merinos tekstil sanayi müzesi bünyesinde 
türkiye´nin ilk ‘İpek müzesi’ açıldı.

geçtiğimiz senelerde ilçeye gelerek çocuklara tiyatro gösterilerini sunan etİ çocuk 
tiyatrosu çatalca belediyesi’nin katkılarıyla yeniden çocuklarla bir araya geldi.

kadın sanat atölyesi Harika kumpanya

engelsiz 
dünyaya açılan 

resimler

sultaNgazİ / İstaNbul

Sultangazi Belediye-
si, İstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi, Sultangazi 
Kaymakamlığı ve Okan 
Üniversitesi işbirliğiyle 
gerçekleştirilen “Engelsiz 
Dünya Çiziyorum” resim 
yarışmasında dereceye 
girenlere ödülleri tören-
le dağıtıldı. 50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
törene Sultangazi Kay-
makamı Yusuf Ziya Çelik-
kaya, Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Cahit Altunay, 
Pakistan Konsolosu Yusuf 
Cüneyt, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Özürlüler 
Merkezi (İSÖM) Müdürü 
Bekir Köksal, AK Parti İlçe 
Başkanı Murat Atım, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Yaşar 
Demir, sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri, öğren-
ciler, öğretmenler ile en-
gelliler katıldı. 
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edİrNe

Edirne Belediyesi tarafından 
her yıl düzenlenen  “Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 
Kültür Etkinlikleri Festivali”nin 
652’ncisi bu yıl 1-7 Tem-
muz 2013 tarihleri arasında 
Edirne’de kutlanacak. Edir-
ne Belediye Başkanlığı, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın 
ortak yürüttüğü proje ile 
UNESCO’nun Somut Olma-
yan Kültürel Miras Listesi’ne 
dahil olan “Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri Festivali”ni 
gelişen bilgi teknolojileri 
aracılığıyla tüm dünya ülke-

lerinde tanıtmak, bugüne 
kadar yapılmış tüm çalışma-
ları toplayıp derleyerek dijital 
ortama aktarmak amacıyla 
çalışmalara başlandı. Bu 
proje kapsamında Kırkpınar 
Güreşleri ile ilgili tüm bilgi ve 
belgeler (afi ş, davetiye bro-
şür v.b) araştırılacak ve dijital 
ortama aktarılacak. Çalış-
ma sayesinde Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nin yıllara ve 
boylarına göre sonuçları, 
Kırkpınar Ağa ve Başpeh-
livanların özgeçmişleri, ar-
şivlerde yer alan ve ulusal 
gazetelerdeki Kırkpınar Gü-
reşleri ile ilgili haberler dijital 
ortama aktarılacak. 

zeYtİNburNu / İstaNbul

Merkezefendi Spor Parkı’nın 
yanında Merkezefendi Sta-
dı hizmete girdi. Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Ay-
dın, stadın açılışında yaptığı 
konuşmada amatör sporcu-
ların her zaman yanında ol-
duklarını söyledi. Profesyonel 
ligde Zeytinburnu’nu temsil 
eden bir takımın olmamasın-
dan dolayı duyduğu üzün-
tüyü de dile getiren Başkan 

Aydın, bu hedefe ilçede 
faaliyet gösteren 16 ama-
tör futbol takımının aday 
olduğunu kaydetti. Başkan 
Aydın, amatör spora yılda 
minimum 700 bin TL yardım 
yaptıklarını ayrıca ilçeye bir-
çok spor tesisi kazandırdıkla-
rını da sözlerine ekledi.Bakan 
Kılıç ise yaptığı konuşma-
da “Hayatın her alanında 
Zeytinburnu’na önemli eser-
ler kazandıran değerli bele-
diye başkanımızı bu anlam-
da kutluyorum. Tabii spora 
yatırım yapan belediyeleri 
de tebrik ediyorum” diyerek 
sporun önemini anlattı. 

saNcaktePe / İstaNbul

Alanya’da yapılan Muay 
Thai müsabakalarında 
Sancaktepe Belediyes-
porlu sporcular,  büyük bir 
başarıyı daha gerçekleş-
tirerek, spor kamuoyunun 
dikkatlerini üzerlerine çekti. 
Sancaktepe Belediyespor 
Muay Thai Minikler, Yıldız-
lar, Gençler (Bay Bayan) 
ve Büyükler (Bay) Muay 
Thai Marmara Türkiye Şam-
piyonası bir hayli çekiş-

meli maçlara sahne oldu. 
Sancaktepe Belediyespor, 
bir altın, iki gümüş ve bir 
bronzla büyük bir başa-
rı elde etti.  Sancaktepe 
Belediyespor, bu sonuçla 
daha önce alınan başa-
rıların büyük bir gayret ve 
tecrübe sonucunda elde 
edildiğini spor kamuoyuna 
göstermiş oldu. Sancakte-
pe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada başarılı 
sporcuları tebrik etti ve ba-
şarılarının devamını diledi.

çaN / çaNakkale

Çan Belediyesi’nin organi-
ze ettiği  Satranç Turnuvası 
son buldu. 5 gün süren et-
kinlik,  ilkokul, ortaokul, lise 
ve yetişkinler olarak 4 farklı 
kategoride tamamlandı. 
Turnuvanın şampiyonları, 
düzenlenen bir törenle birbi-
rinden güzel ödüllerin sahibi 
oldu. Belediye Başkanı Kuzu 
konuşmasında satrancın 
her babayiğidin harcı ol-
mayan bir zeka işi olduğuna 
dikkati çekerek turnuvaya 
katılanları tebrik etti. Öğren-
cilerden de teşekkür geldi.

akYazı / sakarYa

Akyazı belediyesi  3 bant 
bilardo turnuvası düzenle-
di. Akyazı Belediye Başkanı 
Yaşar Yazıcı “Bilardo tek-
nik beceri isteyen güzel bir 
sporumuz. Biz de Akyazı’da 
bilardoyu yaşatmak iste-
dik” dedi.

çan belediyesi satranç turnuvası düzenledi. tur-
nuvaya 230 kişi katıldı. 

akyazı belediyesi tarafından 3 bant bilardo tur-
nuvası düzenlendi.

satranç oynadılar 3 bant bilardo turnuvası

muay thai sancaktepe’den sorulur

kırkpınar teknolojiyle tanışıyor

sporun Yeni merkezi açıldı
zeytinburnu belediyesi’nin yaptırdığı merkezefendi stadı, gençlik ve spor 
bakanı suat kılıç’ın da katıldığı törenle açıldı. 

muay thai türkiye Şampiyonası’na katılan spor-
cular, büyük bir başarıya imza attılar. 

edirne’nin simgesi olan tarihi kırkpınar Yağlı güreşleri ve kültür etkinlikleri 
Festivali’nin her ayrıntısı dijital ortama aktarılacak.

tekvandoya 
tam destek

gemlİk / bursa 

Lale Kemal Kılıç İlkokulu 
Tekvandocularına Gem-
lik Belediyesi’nden mal-
zeme desteği geldi. Okul 
Müdürü Can Olgun ile 
birlikte Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı Nazmi 
Koçak’ı makamında ziya-
ret eden Antrenör Kürşat 
Özcan ve tekvando öğ-
rencileri, talep ettikleri 12 
takım spor malzemesini 
başkan yardımcısı Nazmi 
Koçak’tan teslim aldı-
lar. Gemlik Belediyesi’nin 
kulüp ve branş ayrımı 
yapmadan tüm spor ku-
lüplerine ve öğrencilere 
maddi, manevi ve malze-
me desteği verdiğini ha-
tırlatan Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi Koçak, 
başarılı kulüp ve sporcu-
lara yönelik yardımların 
artarak devam ede-
ceğini kaydetti. Koçak, 
öğrencilere ders ve spor 
yaşamlarında başarılar 
dileyerek, ilçenin adının 
tekvando sporunda da 
duyurulmasını istedi. 
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beykoz değişiyor, dönüşüyor
aYIn BaŞKanI

beykoz, belediyenin yaptığı farklı ve başarılı çalışmalarla eğitim, sağlık ve turizm alanında İstanbul’un en önemli merkezlerin-
den biri olarak ön plana çıkıyor. beykoz belediye başkanı Yücel çelikbilek, yaşanan bu değişimi ve büyük dönüşümü anlattı. 
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Beykoz eskiden bir sana-
yi kenti iken şimdilerde 

ise eğitim, turizm, kültür 
ve sağlık merkezi haline 
geldi. Boğazlar Kanunu ile 
kentin önemli fabrikaların-
dan olan Beykoz, buradan 
doğan boşluğu eğitim, tu-
rizm, kültür ve sağlık ile ka-
patıyor.  Bu durumu Bey-
koz Belediye Başkanı Yücel 
Çelikbilek şöyle anlatıyor: 
“Geçmişte Beykoz’da bir-
çok fabrika vardı. İnsanlar 
buraya çalışmaya gelirler-
di. Şu anda Boğazlar Ka-
nunu gereği fabrikalarımız 
tasfi ye edildi. Geçmişte bu 

fabrikalarda yaklaşık 10 
bin kişi çalışıyordu. Bu fab-
rikalara bağlı olarak bine 
yakın atölye de vardı. On-
lar da kapandı. Bizim de 
bu süreçte Beykoz’u dö-
nüştürmemiz gerekiyordu. 
Çünkü iş alanları gidince 
Beykoz’da bir işsizlik send-
romu başladı. Ancak biz 
bu bölgeyi sağlık, kültür, 
eğitim ve turizm merkezi 
haline getirirsek bu sıkıntıyı 
yaşamamış oluruz, dedik.  
Bunun için eğitim, sağlık, 
kültür ve turizm olan yer-
leri ön plana çıkarmaya 
çalıştık” 

İstanbul’un Sağlık 
Merkezi

Beykoz son yıllarda özellik-
le sağlık hizmetlerinde bü-
yük atılımlar yaşıyor. Özel-
likle çevre ilçelerinden 
Beykoz’a büyük bir ilgi var. 
Konuyla ilgili sorularımızı 
cevaplayan Başkan Çelik-
bilek sağlık sektörüne yatı-
rımların devam edeceğini 
şu sözlerle anlattı: “Beledi-
yemizin katkıları ile ilçemiz-
de çok güzel bir hastane 
yapıldı. Şuanda hayata 
geçti ve hizmetlerine de-
vam ediyor. Sağlık sek-
töründe ciddi anlamda 
hizmet etmeye başladık. 
Yine bir sağlık üniversitesini 
kampüsü ile birlikte kuruyo-
ruz. Bu hem eğitime hem 
de sağlığa destek olacak. 
Buna Beykoz Belediye-
si olarak ciddi anlamda 
destek verdik. 2013-2014 
yılında öğrenci almaya 
başlayacak. Burası ciddi 
bir eğitim merkezi olacak 
çünkü aynı zamanda bu-
radaki üniversitenin öğre-
tim kadrosunun büyük bir 
bölümü Almanya’dan ge-
len öğretim üyeleri olacak. 
Buraya gelen öğrenciler iki 
lisan öğrenecek, birisi İn-
gilizce diğeri ise Almanca 
olacak” 

Riva Deresi Turizme 
Açılıyor 

Beykoz’da bir fi lm platosu 
kuracaklarını da söyleyen 
Beykoz Belediye Başkanı 
burada ciddi bir istihdam 
yaratmayı düşündüklerini 
ifade etti. Başkan Çelikbi-
lek: “Kılıçlı bölgemizi fi lm 
platoları haline getiriyoruz. 

Şu anda Büyükşehir ile bir 
anlaşma yaptık. 5 yıl süre 
ile onların denetiminde 
bulunacak. Burada aynı 
zamanda 30 fi lm çekile-
bilecek dedi. Ayrıca yeşil 
alanlara da büyük önem 
gösterdiklerini söyleyen 
Çelikbilek: “230 dönümlük 
bir yeşil alan projemiz var. 
Burası çok özel bir yer ola-
cak. Teleferiği, seyir kulesi 
ile içindeki Beykoz Müzesi 
ile çok güzel bir mesire ala-
nı olacak. Yine Akbaba’da 
bir Akma Sultan dediğimiz 
Vakıfl ar’a ait bir mekân var, 
orayı cazibe merkezi hali-
ne getireceğiz. Onun öte-
sinde bizim Beykoz ile ilgili 
Riva Deremiz var. Bu dere 
üzerinde ciddi bir çalışma 
var. Hollandalı fi rmalarla bir 
araştırma yapıyoruz. DSİ’nin 
yapacağı 15.300 metre bo-
yunda 50 metre genişliğin-
de 5 metre derinliğinde bir 
proje var. Biz de çevresini 
turizm alanına çeviriyoruz. 
Buradan gemiler çok ra-
hatlıkla gelip geçecek. Riva 
Deresi’nden Boshane’ye 
kadar olacak. Yine bölge-
de 5 yıldızlı otellere yönelik 
adımlar atıyoruz. Göreve 
geldiğimden beri 2 tane 5 
yıldızlı otel açıldı. Otellerin 
bu bölgede çoğalmasına 
yönelik çalışmalar yapıyo-
ruz. Çünkü bu oteller turiz-
me canlılık getirecektir. Köy 
alanlarında 2B’den sonra 
bu konseptteki alanlara 
önem vereceğiz. Hedefi miz 
hem eğitimin geliştiği hem 
sanatsal faaliyetlerin yapıldı-
ğı, toplumun gelip dinlene-
bildiği alanların çoğaltılma-

sıdır” dedi. 

Beykoz Stadına 
Kavuşuyor

Spora yönelikte birçok 
çalışmaya imza attıkla-
rını söyleyen Çelikbilek 
Beykozlulara bir de stat 
müjdesi veriyor. Başkan 
Çelikbilek: “Spora yöne-
lik özel bir gelişme var. 
Bölgemizde düzgün bir 
stadyum, yüzme havuzu 
gibi mekanlar yok. Onun 
için 50 dönümlük bir alan 
aldık. Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü’ne gösterdik. 
Orası ile ilgili proje çalış-
malarımızı bitirdik. 10.125 
kişilik kapalı bir stadyum, 
yanında bir olimpik yüz-
me havuzu, atlama ku-
lesi ve iki tane yan yana 
2.500 kişilik kapalı spor sa-
lonu yapıyoruz. Bu tesisler 
hem Beykozlular’ın ihti-
yacını karşılayacak hem 
de dışarıdan insanların 
Beykoz’a gelmesini sağ-
layacak. Yine Beykoz için 
önemli Küçük Su Çayırı 
var. Burayı yeni baştan 
projelendiriyoruz. Bu yıl 
kuruldan geçtikten sonra 
burayı da bir mesire ola-
rak turizme kazandırmayı 
planlıyoruz” dedi. Kadın-
lara yönelikte birçok ça-
lışmaya imza attıklarını 
söyleyen Çelikbilek: “İŞ-
KUR ile yaptığımız bir ça-
lışma ile 200 kadına sertifi -
ka verdik.” dedi.

Beykoz Belediye Başkanı 
burada ciddi bir istihdam 
yaratmayı düşündüklerini 
ifade etti. Başkan Çelikbi-
lek: “Kılıçlı bölgemizi fi lm 
platoları haline getiriyoruz. 

sıdır” dedi. 

beYkoz beledİYe baŞkaNı YÜcel çelİkbİlek



Etkinliklerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi (www.marmara.gov.tr) ziyaret ediniz.

Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir. 
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