
Özgecan Aslan anısına...

KADEM: 

“Özgecan cinayeti,  mini etek cinayeti değildir”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koymuş olduğu irade, kararlılık, bu konuyla 
mücadele etmek adına erkeklere seslenmesi, son derece önemlidir ve bir kırılma noktasıdır.”
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İZNİK GÖLÜ KİRLİLİKTEN ARINIYOR
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ma-
liyeti 40 milyon TL’yi bulan arıtma 
tesisi ve kanalizasyon yatırımıyla 
İznik Gölü’nü kirlilikten tamamen 
arındırıyor.

BURSA Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
İznik Belediye Başkanı Osman 
Sargın ve belediye bürokratla-
rıyla birlikte, İznik’te tamam-
lanma aşamasına gelen arıtma 
tesisi ve tamamlanan alt yapı 

çalışmalarını inceledi. Başkan 
Altepe, İznik’in bundan sonra 
en az 50 yıl boyunca atık su sı-
kıntısı yaşamayacağını savundu. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak “Bütünşehir” uygulama-
sı kapsamında tüm ilçelerin alt 
yapı problemlerini gidermeye 
başladıklarını, planlama yapar-
ken en az 50 yıllık projeksiyonla 
çalıştıklarını vurgulayan Alte-
pe, İznik’teki çalışmalarda sona 
yaklaştıklarını ifade etti ve “İn-
şallah Mayıs ayı sonlarına doğru 
artıma tesisini hizmete açaca-
ğız” diyerek Bursalılara yeni bir 
projenin müjdesini verdi. 

ÖĞRENCİLER SAHİLİ 
TEMİZLEDİ
Mudanya Belediyesi’nin 
desteğiyle öğrenciler çevre 
bilincini aşılamak amacıyla 
sahil temizliği yaptılar.

MUDANYA - BURSA Mudanya 
Belediyesi’nin her ay gelenek-
sel hale getirdiği sahil ve de-
nizlerin temizliğine üniversite-
lerden de destek geldi. Bursa 
Teknik Üniversitesi Kimya 
Bölümü birinci sınıf öğrenci-
leri, Mudanya’da geri dönüşü-
me kazandırılmak üzere sahil 
temizliği yaptı. Mudanya Be-
lediyesi’nin katkıları ile Güzel-
yalı İDO İskelesi’nde başlayan 
temizliğe Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri Türkyılmaz da 
destek verdi. Bursa Teknik 
Üniversitesi Kimya Bölümü bi-
rinci sınıf öğrencilerinin 4 ayrı 
koldan yürüttüğü çevre temiz-
liğinde, plastik, metal, cam ve 
kâğıt atıklar ayrı ayrı sınıflan-
dırılarak toplandı.

DAHA TEMİZ BİR 
SULTANGAZİ İÇİN
Sultangazi Belediyesi’nin, 
temizliğin önemine dikkat 
çekmek amacıyla okullarda 
başlattığı resim, şiir ve kom-
pozisyon yarışması ödülleri 
törenle dağıtıldı. “Daha temiz 
bir Sultangazi İçin” konulu 
yarışmada dereceye giren 
öğrenciler eserleriyle katılımcı-
ların beğenisini kazandı.

SULTANGAZİ - İSTANBUL Sul-
tangazi Belediyesi’nin temiz 
bir çevre bilincini oluşturmak 
amacıyla okullarda düzen-
lediği resim, şiir ve kompo-
zisyon yarışmasında ödüller 
sahiplerini buldu. Sultangazi 
Belediyesi Nikah ve Düğün 
Sarayı’nda düzenlenen törene 
Sultangazi Belediye Başkan 
Yardımcıları Fevzi Dülger ile 
Mustafa Birinci, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü İbrahim Demir, 
İlçe Müftüsü Yusuf Sarıkaya, 
mahalle muhtarları, öğretmen 
ve öğrenciler katıldı. Prog-
ramda konuşma yapan Sul-
tangazi Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Birinci, temiz 
bir çevre bilincini oluşturmak 
amacıyla yarışmayı düzenle-
diklerini söyledi. 

Amaç: Çevre Bilinci 
Çevreyi daha temiz tutmak 
için toplumsal algıların güç-
lendirilmesi gerekliliğine de-
ğinen Birinci, şunları söyledi: 
“Ağaç yaşken eğilir mantığıyla 
çocuklarımızdan başlayarak 
toplumun bütün kesimlerine 
temiz bir çevre bilincini aşıla-
mayı hedefliyoruz. Halkımızla 
yaptığımız anketlerde Sultan-
gazi’nin temizlik konusunda 
memnuniyetinin birinci sırada 
yer aldığını görüyoruz. Temiz-
lik bilinciyle de bunu daha ileri 
yerlere taşımayı istiyoruz.” 
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbra-
him Demir de yaptığı konuş-
mada Sultangazi Belediyesi’ne 
çalışmalarından dolayı teşek-
kür ederek, yarışmada dere-
ceye giren öğrencileri kutladı.  
“Daha Temiz Bir Sultangazi 
İçin” konulu yarışmaya toplam 
35 okul katıldı.

Bilecik’in Çevreci Projesi Bitmek Üzere

“Tarıma Desteklerimiz Sürecek” 22 Ton Cam Şişe Toplandı

Ağaçlar Belediye Kontrolü Altında

Gebze’de ALO Moloz Hattı

BİLECİK Bilecik Belediyesi tara-
fından inşa edilen Atıksu Arıtma 
Tesisi, kısa bir süre sonra faali-

yete geçecek. Belediye yetkili-
lerinin yaptığı açıklamaya göre 
çalışmaların %99’u tamamlandı. 
Bilecik Belediye Başkan Yardım-
cısı Abdullah Ay, çalışmaları ye-
rinde inceleyerek, yetkililerden 
bilgi aldı. Atıksu Arıtma Tesi-
si’nin sorumlusu Ahmet Coşkun 
ise Başkan Yardımcısı Ay’a, ver-
diği bilgilerde çalışmanın sonu-
na geldiklerini ve kısa bir süre 
sonra tesisin hizmete gireceğini 
belirterek ‘’gerekli tüm bağlan-
tılar yapıldı” dedi.

KANDIRA - KOCAELİ Kandıra 
Ziraat Odası Başkanlığı’nın 21. 
Olağan Kongresi, Turan Güneş 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
Kongreye çok sayıda önemli isim 
katıldı. Kandıra Belediye Başkanı 
Ünal Köken, burada yaptığı ko-
nuşmada tarıma yönelik projele-
rinden bahsetti. Kandıra halkının 
büyük bir kısmının kırsal alanda 
yaşadığına dikkat çeken Köken, 
hem ilçedeki tarımı daha kaliteli 
noktalara taşımak hem de Kan-
dıralı ziraat mühendislerine iş 
imkânı sağlamak için belediye 
bünyesinde Kırsal ve Tarım Mü-
dürlüğü birimini kurduklarını 
söyledi.

KEŞAN - TEKİRDAĞ Keşan Bele-
diyesi cam ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanması için 
harekete geçti. Keşan ilçe mer-
kezinde tespit edilen noktalara, 
cam toplama kumbaraları yer-
leştirildi. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre bugüne kadar 

22 ton cam atığı toplandı. Ke-
şan Belediye Başkanı Mehmet 
Özcan, “Keşan’da cam şişeleri 
topluyoruz. Amacımız çevre-
ci bir Keşan ile çocuklarımıza 
daha güzel bir kent bırakmak. 
Bugüne kadar 22 ton cam şişe 
toplandı. Çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam edecek” dedi. 
Vatandaşlar da başta Keşan Be-
lediye Başkanı Mehmet Özcan 
olmak üzere, tüm belediye ça-
lışanlarına göstermiş oldukları 
bu duyarlılıktan dolayı teşekkür 
ettiler ve çalışmaların devamını 
dilediler. Proje dahilinde cam 
toplama kumbaraları Keşan’ın 
dört bir yanına yerleştirilecek.

Bilecik Belediyesi tarafından 
inşa edilen Atıksu Arıtma Tesi-
si’nin %99’u tamamlandı. Tesis 
kısa bir süre sonra faaliyete 
geçecek. 

Kandıra Ziraat Odası Başkan-
lığı’nın 21’nci Olağan Kongre-
si’ne katılan Kandıra Belediye 
Başkanı Ünal Köken  “Tarıma 
desteklerimiz sürecek. Yağ-
mur çamur demeden çalışan 
çiftçilerimiz övgüye layık bir 
emekçidir” dedi.

Keşan Belediyesi tarafından 22 
ton cam şişe toplandı. Keşan 
Belediye Başkanı Mehmet 
Özcan, “Amacımız çevreci bir 
Keşan ile birlikte çocuklarımıza 
daha güzel bir kent bırakmak” 
dedi.

BAŞİSKELE - KOCAELİ Başiske-
le’de kış nedeniyle kış uykusunda 
olan ve yağışlar nedeniyle yumu-
şayan toprağa fazla tutunamayan 
bazı ağaçlar, fırtınanın şiddetine 
dayanamayarak yan yatmıştı. 
Buna bağlı olarak zarar gören 

Başiskele’nin doğal mirası olan 
ağaçlar, Başiskele Belediye Baş-
kanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla 
yeniden ayağa kaldırıldı. Ağaçlar 
büyük bir titizlikle kazık ve ipler 
yardımıyla sabitledi. Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 

her zaman çevreci bir politika 
benimsediklerini belirterek , “Ba-
şiskele Belediyesi olarak, yeşili 
koruyor ve saygı duyuyoruz. Fır-
tınada ağaçlarımız zarar görmüş 
ve yan yatmıştı. Duruma hemen 
müdahale edildi” dedi.

GEBZE - KOCAELİ Ev ve iş yer-
lerinde yapılan tadilat çalışmaları 
sonrasında oluşan moloz atıkları , 
Gebze Belediyesi tarafından top-
lanıyor. Gebze Belediyesi, bu atık-

ların toplanması için “Alo Moloz 
Hattı” adıyla farklı bir çalışmayı 
hayata geçirdi.  İnşaat atığının 
evsel atıklarla karıştırılmasının 
önüne geçilmesi ve çevresel so-

runlara yol açmaması için hayata 
geçirilen Alo Moloz Hattı’na 642 
10 10’dan ulaşılabiliyor. Belediye 
yetkilileri talebin oldukça yoğun 
olduğunu açıkladılar.

Başiskele Belediyesi Park 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
geçtiğimiz günlerde yaşanan fır-
tınada zarar gören ve yan yatan 
ağaçları yerlerine sabitledi.

Gebze Belediyesi’nin başlattığı 
Alo Moloz Hattı ile Gebzeliler 
inşaat artığı hafriyatlarından 
belediyenin yardımıyla zahmet-
sizce kurtuluyor. 
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Belediyeden
Öğrencilere Müjde

Tuğçe Kazaz, 
Balıkesir’deydi

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Değerli Okurlar,

Toplum olarak vicdanımızda 
büyük bir yara açıldı. Bu ya-
ranın adı Özgecan. Açılan bu 
yara, toplumun her kesiminde 
büyük bir duyarlılık oluşturdu. 
Acilen çözülmesi gereken bir 
mesele olan şiddet, çözüm için 
bir dakika bile bekleyemeyece-
ğimizi tekrar gösterdi. Nitekim, 
devletin her kademesinde çö-
züm için kollar sıvandı. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan suçluların hak 
ettikleri cezayı almaları için da-
vanın bizzat takipçisi olacağını 
altını çizerek söyledi. Bu ko-
nunun hassasiyetle sahiplenil-
mezse gerçek bir iyileşmenin 
mümkün olmayacağına dikkat 
çekti. Başbakanımız Sayın Ah-
met Davutoğlu “Şiddete karşı, 
özellikle kadınlara yönelen şid-
dete karşı bütün belediye baş-
kanlarına görev veriyorum; ilk 
vazifeniz kadınlara karşı şidde-
ti engellemek olacak” dedi. 

Tüm belediye başkanlarının, 
yeni Özgecanlar olmasın diye, 
canla başla çalışarak bu vazife-
yi, diğer tüm vazifelerinin önü-
ne koyacaklarından hiç şüp-
hem yok. Yerel yönetimlerin 
en önemli görevlerinden biri 
de güvenli kentler; yaşanabilir, 
huzurlu alanlar yaratmaktır. 
Unutmanın, görmezden gelme-
nin, kenara koymanın asla ka-
bul edilemez olduğu bir mesele 
bu. Çözümlerimizi bu mesele-
nin etrafındaki tüm paydaşlarla 
birlikte çalışarak planlamalı ve 
en verimli şekilde uygulamaya 
başlamalıyız. Kadın dernekleri 
ile yapılacak görüşmeler, iş bir-
likleri bu noktada büyük önem 
taşıyor. 

Marmara Haber’in bu sayısında 
kadınların vatandaşlık hakla-
rı, insan hakları ve demokratik 
reformlarla ilgili çalışmaları-
nı destekleyen Kadın ve De-
mokrasi Derneği Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz 
ile bir röportaj sizleri bekliyor. 
Şiddetin değil sevginin ve hu-
zurun hâkim olduğu şehirler 
yaratmak istiyorsak önce ka-
dınlarımızı sevgiye ve huzura 
kavuşturmamız, onların sesini 
duymamız lazım. 

İyi okumalar dilerim.
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Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, Edirne’nin, İller Banka-
sı’ndan hakettiği payı alabilmesi 
için“İkametini Getir, 120 TL’lik 
Kentkartını Al” uygulaması 
başlattı. Gürkan, uygulamanın 
neden önemli olduğunu düzen-
lediği bir toplantı ile anlattı.

Ünlü manken Tuğçe Kazaz, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip Uğur’u 
makamında ziyaret etti. Başkan 
Uğur, Tuğçe Kazaz’ın ziyaretin-
den memnuniyet duyduğunu 
belirterek teşekkür etti.

İstanbul’un dört bir yanında 
yapılan çalışmalar sonucunda 
İstanbul karla olan sınavını ba-
şarıyla geçti. Yoğun kar yağışı-
nın olduğu günlerde İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin ile birlikte karla mücadele 
çalışmalarını Afet Koordinasyon 
Merkezi’nden yönetti. 

EDİRNE Edirne Belediye Baş-
kanı Recep Gürkan, Edirne nü-
fusunun son resmi rakamlarda 
150.200 olduğunu ancak Edir-
ne’de fiili olarak 190 bin kişinin 
yaşadığını ifade etti. Başkan 
Gürkan, Edirne nüfusunun res-
mi rakamı ile fiili olarak yaşa-
yan nüfusu arasında çok büyük 
bir fark olduğunu ve bu fark 

nedeniyle de Edirne’nin İller 
Bankası’ndan hak ettiği deste-
ği alamadığını söyledi. Kentin 
zararına olan bu durumu çöze-
bilmek adına, “İkametini Getir 
120 TL’lik Kentkartını Al” uygu-
lamasını başlattıklarını bildirdi.

İkametini Getir, 
Kentkartı’nı Al!
Gürkan, uygulama için “Kent 
merkezinde 32.000 öğrencimiz 
var ama sadece 5.000 öğren-
cinin birinci ikameti Edirne’de. 
27.000 öğrencinin ikameti ise 
Edirne’de değil. Arkadaşların 
ikametgâhlarını Edirne’ye ta-
şımamalarından dolayı her ay 
800.000 lira gelirden yoksun 
kalıyoruz. Bu amaçla bu uygula-
mayı başlattık” dedi.

BALIKESİR Son zamanlarda yap-
tığı siyasi açıklamalarla dikkat 
çeken Tuğçe Kazaz, Balıkesir 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur’u ziyaret etti. 
Aslen Balıkesir Ayvalıklı olan 
eski Türkiye güzeli ve manken 
Tuğçe Kazaz, memleketi Balıke-
sir’in büyükşehir olmasından bü-
yük bir memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. Başkan Uğur’un maka-
mında kabul ettiği Tuğçe Kazaz, 
“Balıkesir’e ailemi ziyarete gel-
dim. Benim ailem Ayvalıklı. Edip 
Başkanımıza uğrayıp, halini, hat-
rını sormak istedim. Burası doğ-
duğum, büyüdüğüm topraklar. 
Bu kent bende her geldiğimde 
çok güzel duygular uyandırıyor. 
Şehri tertemiz ve gelişmiş gör-
düm, mutlu oldum. Tebrik ede-
rim. Büyükşehir olmamız gurur 
verici. Başarılarınızın devamını 
diliyorum” dedi.

İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş ve İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin, Afet Ko-
ordinasyon Merkezi’nde (AKOM) 
karla mücadele çalışmaları hak-

kında İBB Bürokratlarından bilgi 
almış ve çalışmaları yakından takip 
etmişti. Başkan Kadir Topbaş, “İs-
tanbul’daki kar yağışını teyakkuz 
durumu ve olağanüstü hal diye de-
ğerlendirmek lazım. Ben buradan 
ekibimize ve sayın valimize teşek-
kür etmek istiyorum. Koordineli 
bir çalışma gerçekleştirdiler. Ara-
zide 5 bine yakın çalışanımız 1028 
araçla yoğun bir şekilde karla mü-
cadele çalışması gerçekleştirdiler” 
diye konuştu. İstanbul genelinde 
15 bin ton tuz atıldığına dikkat 
çeken Başkan Topbaş, önceki ya-
ğışlarda bu ölçekte tuz kullanıl-
madığını söyledi. Topbaş, ayrıca 
“Kanun sadece ticari araçlara kar 
lastiği takma zorunluluğu getiri-
yor. Benim arzum özel araçların da 
bu kapsama alınmasıdır” dedi.

İSTANBUL KARLA OLAN SINAVINI BAŞARIYLA GEÇTİ

BAŞKAN’DAN

BELEDİYE MASASINI 
KENDİSİ YAPIYOR
ÇAYIROVA - KOCAELİ Kaynakla-
rın verimli ve etkin kullanılması 
amacıyla Çayırova Belediyesi 
tarafından kurulan marangoz 
atölyesi, belediye içi ihtiyaç du-
yulan masa ve dolapları üretme-
nin yanında park ve bahçelerde 
kullanılan nostaljik ve modern 
ürünlerin üretim ve tamirini de 
gerçekleştiriyor. Çayırova Bele-
diyesi bünyesinde kurulan atöl-
yede üretilen ürünler, belediye-
nin tüm birimleri başta olmak 
üzere park ve bahçelerin, kamu 
kurumlarının, okulların ve ihtiyaç 
sahibi ailelerin ihtiyaçlarına ce-
vap veriyor. Mesleğinde uzman 
5 personelin görev aldığı maran-
goz atölyesinde üretilen ürünler, 
ünlü markaların mobilya mağa-
zalarında yüksek fiyatlara satılan 
ürünlerin kalitesini aratmıyor. 
Tamamı belediye kaynaklı olan 
marangoz atölyesi, belediye içi 
ofislerin ahşap mobilya malzeme-
si, park ve bahçelerde kullanılan 
nostaljik kamelya, ilçedeki okul-
lardan camilere ve durumu olma-

yan vatandaşların dolap ve masa 
ihtiyacına kadar bir dizi ürünü 
düşük maliyetle kendi imkanla-
rıyla önemli miktarda tasarruf 
sağlayarak bünyesinde üretiyor. 
Modern masa ve dolap üretimle-
rinin yapıldığı marangoz atölyesi, 
teknik ekipman ve aksesuarları 
ile fabrikayı aratmıyor. Çayırova 
Belediye Başkanı Şevki Demir-
ci, belediye birimlerinin mobilya 
ihtiyaçlarını kendi bünyelerinde 
faaliyet gösteren marangoz atöl-
yesinde karşılayarak, tasarruf et-
tiklerini, bu proje ile, diğer kamu 
kurumları ve ihtiyaç sahibi aile-
lere de yardımcı olduklarını ifade 
etti.

BİGA’DA İŞÇİLERE  
ZAM YAPILDI
BİGA - ÇANAKKALE Biga Beledi-
yesi ile Genel-İş Sendikası ara-
sında yürütülen toplu sözleşme 
görüşmeleri sonucunda işçilere 
%25 oranında zam yapıldı. Biga 
Belediyesi, böylelikle işçilerinin 
her zaman yanında olduğunu bir 
kez daha kanıtlamış oldu. Biga Be-
lediye Başkanı İsmail Işık, konuya 

ilişkin yapmış olduğu açıklamada 
“işçilerimiz bizim velinimetimiz. 
Biga Belediyesi olarak her zaman 
en büyük destekçileriyiz. Bugün 
burada yapmış olduğumuz sözleş-
me neticesinde  işçilerimize %25 
oranında zam yapmaya karar ver-
dik. Herkese hayırlı, uğurlu olma-
sını dileriz” dedi.

BAŞKAN PERSONELİYLE 
SİNEMAYA GİTTİ
ERENLER - SAKARYA Erenler Be-
lediyesi, tüm ülkenin yoğun bir 
şekilde merakını çeken Kod Adı 
K.O.Z. filmi için sinema salonu 
kapattı.  Film sonrası açıklama-
larda bulunan Erenler Belediye 
Başkanı Cavit Öztürk, “Türki-
ye’nin içindeki hainleri anlatan 
Kod adı K.O.Z. filmi gerçekleri 
tam manasıyla göstermiştir. Pa-
ralel yapının elemanları tıpkı 
bu filmdeki gibi devlet kade-
melerine sızmaya çalışmıştır ve 
Müslüman kimlikle duyarlı in-
sanlarımızı kandırmıştır. Filmde 
her şey net; oyuncuları ve yapım 
ekibini kutluyorum. Gerçekten 
çok güzel bir proje olmuş” dedi. 

Başkanla birlikte filmi izleyen 
belediye personeli de  Belediye 
Başkanı Cavit Öztürk’e teşekkür 
ettiler ve bu tür organizasyonla-
rın artması talebinde bulundular.  

YÜKLEYİCİ OPERATÖRÜ 
YETİŞTİRİLECEK
GÖLPAZARI - BİLECİK  Gölpazarı 
Belediyesi Halk Eğitim Merke-
zi’nde kazıcı ve yükleyici opera-
törü yetiştirmek amacıyla eği-
tim verilmeye başlandı. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Gölpazarı 
Belediyesi yetkilileri vatandaş-
ları belediyenin açmış olduğu bu 
kurslardan yararlanmaya davet 
ederek çağrıda bulundu.

www.marmarahaber.gov.tr

@marmarabb
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EZİNE HER YÖNÜYLE 
GÜZELLEŞİYOR
Ezine Belediye Başkanı Haluk 
Babaoğlu, “Zabıta Amirliğine 
bağlı temizlik işleri birimine 
personel ve araç gereç takvi-
yesinde bulunduk. Amacımız 
ilçemizin temizliği kadar bu 
temizliği gerçekleştiren çalışan 
ve araçlarımızın da güzel gö-
zükmesi” dedi.

EZİNE - ÇANAKKALE Ezine 
Belediyesi, Zabıta Amirliği’ne 
bağlı temizlik işleri birimine 
personel ve araç takviyesinde 
bulundu. Ezine Belediye Baş-
kanı Haluk Babaoğlu,  “ilçemi-
zin temizliği kadar bu temizliği 
gerçekleştiren, yaz kış deme-
den en zor işi yapan işçileri-
mizin ve temizlik araçlarımızın 
görüntüsü de o kadar önemli. 
Diğer hizmetlerimiz gibi temiz-
lik konusunda da olumsuzluk-
ların yaşanmaması için Zabıta 
Amirliği’ne bağlı temizlik işleri 
birimine personel ve araç ge-
reç takviyesinde bulunduk” 
dedi. Öte yandan, temizlik 
elemanlarına yeni elbise dağı-
tırken kıyafetlerinin fosforlu 
olması nedeniyle özellikle gece 
oluşabilecek kaza ve benzeri 
olumsuz durumlardan da ko-
runmuş olacaklarını belirten 
Başkan Babaoğlu, “personeli-
mizin kıyafetlerini yenilemenin 
yanı sıra yıpranan araçlarımıza 
da giydirmeler yaptık. Şehir 
içerisinde ki araçların bakımını 
da gerçekleştirdik” dedi.

KADIKÖY’DE 
CEMEVLERİNE 
İBADETHANE KARARI
Kadıköy Belediyesi,  Avrupa 
İnsan Hakları Mahkeme-
si’nin, inançlara ve ibadete 
saygı kapsamında, cemev-
lerinin ibadethane olmasına 
yönelik aldığı kararı meclis 
gündemine taşıdı.  İlçedeki 
cemevlerine resmi ibadetha-
ne statüsünün verilmesi ve 
bu mekânların resmi ibadet 
yerleri olarak kabulünü içeren 
karar, Kadıköy Belediyesi’nin 
CHP’li meclis üyeleri tara-
fından oy çokluğuyla kabul 
edildi. 

KADIKÖY - İSTANBUL Kadı-
köy Belediyesi tarafından 
cemevlerinin resmi ibadet-
hane olarak kabul edilmesine 
karar verildi. Cemevlerinin 
tüm Türkiye’de ibadethane 
olarak kabul edilmesi gerek-
tiğini belirten Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
şunları söyledi: “Laik bir ülke-
de herkesin inancını özgürce 
yaşamasının teminat altına 
alınması gerekir. Biz beledi-
ye olarak tüm inançlara eşit 
mesafede bulunuyoruz. Eşit 
yaklaşıyoruz. Bu eşit yaklaşı-
mın gereği olarak dedelerin 
de cami imamlarımızla aynı 
statüde olması gerekir. Ko-
nuyu Meclis gündemimize 
taşıdık ve oy çokluğu ile karar 
çıktı. Bu kararın herkese ör-
nek olmasını diliyorum “ dedi. 
Alınan karar doğrultusunda 
cemevlerinin bakım, onarım, 
temizlik, elektrik ve su gider-
leri için diğer ibadethanelerde 
olduğu gibi belediye tarafın-
dan kaynak ayrılacak.  Verilen 
karar vatandaşlar tarafından 
olumlu karşılandı.

Özgecan Aslan İsmi Beyoğlu’nda Yaşayacak

Şehrin Planlamasını Büyükşehir Meclisi Yapar

Yılın Belediye Başkanı, 
Mehmet Keleş

Gelibolu’da İlk Defa 
Bir Kadın Başkan Oldu

BEYOĞLU - İSTANBUL Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Mis-
bah Demircan, hunharca öldü-
rülen Özgecan Aslan’ın acısını 
eşi ve çocuklarıyla birlikte, il-
çedeki kadın ve çocuklarla bir 
araya gelerek paylaştı. Halı-
cıoğlu Mahallesi’nde düzenle-
nen etkinliğe çok sayıda anne 
ve çocuk katıldı. Bu olayı aile-
cek lanetlediklerini ifade eden 
Başkan Demircan, “O herkesin 
ailesinden biriydi. Kimimizin 
kardeşi, kimimizin çocuğu, ki-

mimizin talebesi, hepimizin 
geleceği... Kendi çocuğum gibi 
içimi yaktı. 

Ben üç çocuk babasıyım; 3 kız 
çocuğu. Eşim ve kızlarımla birlik-
te hadiseyi takip ediyoruz. Katile 
ve katliama hep birlikte lanetler 
okuduk, beraber ağladık. Bu ha-
diseye duyarsız kalamayız. Geçip 
gitmesine müsaade edemeyiz. 
Bugün ve bugünden sonra bu 
olayı bir ibret anıtı gibi yanımızda 
taşımalıyız” dedi.

“Sütlüce Semt 
Konağı’na Özgecan 
Aslan İsmini Verdik”
Özgecan’ın isminin Türkiye’deki 
birçok noktada olduğu gibi Be-
yoğlu’nda da yaşatılacağını söy-
leyen Başkan Demircan, “Bele-
diye olarak yapımı tamamlanan 
ancak henüz açılışını yapmadı-
ğımız Sütlüce Semt Konağının 
ismini ‘Sütlüce Özgecan Aslan 
Semt Konağı’ olarak değiştirme 
kararı aldık”  dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, Sütlüce’de 
yapımı tamamlanan Semt Ko-
nağı’na ‘Sütlüce Özgecan Aslan 
Semt Konağı’ ismini verdi.

DÜZCE 1995 yılından beri Siyaset 
Dergisi tarafından düzenlenen 
“Siyaset’ in Ödülleri” töreninde 
ünlü siyasetçiler, sanatçılar ve 
iş adamları ödülleriyle buluştu. 
Siyaset Dergisi Yönetim Kurulu 
Başkanı Gül Kılıçarslan ev sahip-
liğinde Ankara Shereton Otel’de 
düzenlenen ödül gecesinin sunu-
culuğunu Seray Sever ve Murat 
Başoğlu üstlendi. 1994 yılından 
beri yayın hayatına devam eden 
Siyaset Dergisi’nin 20. yılının 
kutlandığı gecede 20. Yıl Özel 
Ödülleri kapsamında Yılın Be-
lediye Başkanı ödülünü Düzce 
Belediye Başkanı Mehmet Keleş 
aldı. Başkan Keleş, ödülünü De-
met Sabancı Çetindoğan’ın elin-
den aldı ve Siyaset Dergisi’nin 
20. yılını kutladı.

GELİBOLU - ÇANAKKALE Geli-
bolu Belediye Başkanı Mustafa 
Özacar, programları dolayısıyla 
gittiği İzmir ziyareti nedeniyle 
görevini belediye meclis üyesi 
Gülüzar Durgunoğlu’na teslim 
etti. Doğu-Batı Trakya Beledi-
yeler Birliği (TRAKYAKENT) ve 
Gelibolu Yarımadası Katı Atık 
Yönetim Birliği üyesi de olan 
Belediye Başkan Vekili Dur-
gunoğlu, böylelikle uzun yıllar 
sonra belediye başkanlık maka-
mına bayan olarak vekâlet eden 
ilk isim oldu. Gelibolu Belediye 
Başkanı Mustafa Özacar, İzmir 
ziyareti sonrasında görevini 
Dursunoğlu’ndan devir aldı. 
Başkan Özacar, Gelibolu Bele-
diyesi’nin kadınlara her zaman 
öncelik tanıdığını söyledi.

SAKARYA Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Şubat Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğ-
lu’nun başkanlığında gerçekleş-
tirildi. İlave 7 madde ile toplam 
38 gündemin karara bağlandığı 
toplantıda MHP Grubu adına 
söz alan Erkal Etçioğlu, 5. Ola-
ğan Kongre sonrası AK Parti 
Sakarya İl Başkanlığı’na seçilen 
Fevzi Kılıç’a başarılar diledi. Pa-
mukova’da inşa edilmesi gün-

deme gelen Kâğıt Fabrikası’nın 
çevre ve atık sorunu oluştura-
bileceğine de değinen Etçioğlu, 
projede kapsamlı araştırmala-
rın yapılması gerektiğini ifade 
etti. Toplantıda söz alan Hen-
dek Belediye Başkanı Ali İnci 
ise meclis üyelerinden helallik 
istedi.

Herkes Görevini Yapmalı
Türkiye’de son dönemdeki ge-
lişmeler ile birlikte arıtma ko-

nusunda önemli mesafeler alın-
dığını belirten Başkan Toçoğlu 
ise “Herkes kendi alanındaki 
görevini iyi yapmaya çalışırsa, 
şehir için önemli kazanımlar 
sağlarız. Bazı STK’ların temsil-
cileri sürekli kifayetsiz açıkla-
malar ortaya koyarak, kafa ka-
rıştırıyorlar. Toprak Kurulu’nun 
görevi önüne gelen bir arazinin 
tarım vasfını kaybedip kaybet-
mediğini araştırmaktır. Planla-
mak ise meclisin işidir” dedi.

Siyaset Dergisi’nin 20. yılını 
kutladığı ve ünlü isimlerin ödül-
leriyle buluştuğu gecede, Düzce 
Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 
20. Yıl Özel Ödülleri kapsamında 
“Yılın Belediye Başkanı” ödülüne 
layık görüldü.

Gelibolu Belediye Başkanı M. 
Mustafa Özacar, Küçükkuyu 
5.Zeytin Kurtuluş Şenlikleri’ne 
katılmak ve planlanan çalışma-
lar ile ilgili temaslarda bulunmak 
üzere İzmir’e gitti. Bunun üze-
rine belediye başkanlık koltuğu 
yıllar sonra ilk defa bir kadına 
emanet edildi.

Olağan Meclis Toplantısı’nda 
Toprak Kurulu ile ilgili açıklama-
larda bulunan Sakarya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Zeki Toçoğ-
lu, “Toprak Kurulu’nun görevi 
önüne gelen bir arazinin tarım 
vasfını kaybedip kaybetmediğini 
araştırmaktır. Planlamak ise 
meclisin işidir” dedi.

Türkiye’de yerli kozadan yerli 
ipeğin sadece Bursa’da üretildi-
ğini belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, dut ağacı 
ekiminden eski ipek atölyelerinin 
parlak günlerine döndürülmesine 
kadar Bursa’da ipekböcekçiliğini 
tekrar zirveye taşıyacak bir dizi 
çalışmanın içerisinde olduklarını 
söyledi.

BURSA Dünyanın en yumuşak ve 
özellikli ipeğinin asırlardır Bur-
sa’da üretildiğini, bu nedenle Bur-
sa kumaşlarından vergi alınma-
dığını hatırlatan Başkan Altepe, 
ipeği tekrar eski şaşaalı günlerine 
döndürmek için bir dizi çalışma 
başlattıklarını bildirdi. İpeğin de 
şeftali, deveci armudu ve incir-
de olduğu gibi Bursa’ya has bir 
özellik taşıdığını belirten Başkan 
Altepe, kentin marka değerinin 
oluşmasında büyük payı bulunan 
ipekböcekçiliğinin mutlak suret-
te canlandırılacağını ifade etti. 

BURSA İPEĞİ HAYAT BULUYOR
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Bitkisel selülozun mekanik veya 
kimyasal yollarla liflendirilme-
siyle elde edilen hamurlardan 
üretilen kâğıt, dünyada ilk defa 
Çinliler tarafından M.S. 105 yı-
lında bulunmuş. Orta Asya’da 
yapılan araştırma ve kazılarda 
2. ve 7. yüzyıllar arasında da 
kullanılan kâğıtların dut ağacı 
kabukları, kendir, kenevir ve pa-
muktan yapılmış olduğu tespit 
edilmiş.  Türkiye coğrafyasında 
ise 1453 yılında İstanbul’da Kâ-
ğıthane köyünde kurulan elle 
imalat yapan ilk kağıthanenin 
III. Selim döneminde aralıklarla 
işletildiği biliniyor. 

Yıllar Sonrasında 
Tekrardan Üretimde
Kâğıthane Belediyesi, kentin 
gelişimi adına yapmış olduğu 
çalışmaların yanı sıra sosyal 
projelere de ağırlık veriyor. Bu 
sosyal projelerden belki de en 
önemlisi “Kâğıt Atölyesi” Çünkü 
kentin adını aldığı kâğıt üretimi, 
yıllar sonrasında Kâğıthane Be-
lediyesi tarafından tekrardan 
canlandırıldı ve üretime başladı. 
2012 yılında belediyenin mirası-
na sahip çıkmasıyla açılan Kâğıt 
Atölyesi’nde atık kotlardan, ti-
şörtlerden kısacası kullanılma-
yan pek çok kumaştan bile kâğıt 

üretiliyor. Kâğıthane’deki tarihi 
Aziziye Camisi’nin arkasında 
bulunan ve eskiden Sadabat Sa-
rayı’nın muhafızlarının kaldığı 
binada kurulan atölyede el ya-
pımı birbirinden güzel kâğıtlar 
var. Yalnız özellikle belirtmekte 
fayda var, bu kâğıtların satışı 
yapılmıyor. Lakin isteyen her-
kes atölyeye gelip, kâğıdın na-
sıl yapıldığını öğrenebiliyor ve 
burada istedikleri kadar zaman 
geçirebiliyorlar.

Kâğıttan Ağaç 
Yapılıyor
Ve Kâğıt Atölyesi’nde öyle bir 
çalışma var ki, yüzleri güldü-
rüyor, geleceğimizin mirası 
çocuklarımıza daha iyi bir gele-
cek bırakmak adına umut aşılı-
yor. Bu projenin adı, “Kâğıttan 
Ağaç” Çevre bilincini geliştir-
mek ve ağaç dikimine dikkat 
çekmek amacıyla başlatılan 
proje kapsamında Türkiye’de 
ilk defa Kâğıthane’de atık kâ-
ğıtlardan ağaç üretildi. Kâğıt 
Atölyesi’nde el yapımı üretilen 
kâğıtların içerisine mazı çam 
tohumları konularak, bugüne 
kadar tüm bildiklerimiz yıkıl-
dı. Mazı çamından elde edilen 
kâğıt hamurunun içerisine yer-
leştirilen tohumlar saksılarıyla 

birlikte öğrencilere dağıtıldı. 
Bu tohumlar filizlendiğinde 
daha büyük bir saksıya alına-
cak ve sonrasında toprakla bu-
luşarak İstanbul’un ağaçlarına 
yenileri eklenecek. Kısacası 
daha öncesinde ağaçtan kâğıt 
yapıldığını biliyorduk ama kâ-
ğıttan ağaç yapıldığını böyle-
likle ilk defa öğrenmiş olduk.  

Kâğıt Atölyesi’nin Tatlı 
Ailesi
Biz de bu güzel çalışmaları ye-
rinde görmek için Kâğıthane’nin 
yolunu tuttuk ve hemen Kâğıt-
hane Belediyesi ile aynı bölgede 
yer alan Kâğıt Atölyesi’ni ziya-
rete gittik. Bizlere ziyaretimizde 
atölyenin yöneticisi Sezayi Tuğ-
la, kâğıt atölyesinin kurulması 
için canla başla çalışan ve atöl-
yenin kurulması fikrini Kâğıt-
hane Belediyesi’ne veren kâğıt 
ustası Oğuzhan Tuğrul’un çok 
sevgili eşi Aynur Tuğrul, Türkan 
Kütük ve Ramazan Sabancılar 
eşlik etti. Bir aile gibi oldukla-
rını söyleyen Kâğıt Atölyesi’nin 
çalışanlarına gösterdikleri misa-
firperverlikten dolayı teşekkürü 
bir borç biliriz.

Uygur Türkü Kâğıt Ustası 
Oğuzhan Tuğrul, yıllar önce 
Uygur kâğıtçılığını sonrasın-
da ise Türklerde kâğıtçılığı 
araştırmış. Bu konuyla ilgili 
pek çok makalesi ve araştır-
ması bulunan kâğıt ustasının 
yolu Kâğıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç’la kesi-
şiyor. Kâğıthane Belediye-
si’nin onay vermesi ile bir-
likte belediyenin kendisine 
tahsis ettiği atölyede hamur 
haline getirdiği eski kot pan-
tolonlardan ve gömlekler-
den unutulmaya yüz tutan 
bir sanatı da böylelikle gün 
yüzüne çıkarıyor. Oğuzhan 
Bey, ne yazık ki geçtiğimiz yıl 
hayatını kaybetti ve bayrağı 
kendisi gibi kâğıt yapan eşi 
Aynur hanıma bıraktı. Ay-
nur Hanım, kağıt yapmaya 
başladıktan sonra hayatının 
tamamen değiştiğini ve gü-
zelleştiğini söyledi.

Atölyede bizi sevgi ve içten-
likle karşılayan isimlerden 
biri Sezayi Bey oldu. El Yapı-
mı Kâğıt Atölyesi’nin sorum-
lusu Sezayi Tuğla büyük bir 
sevda ile bağlı olduğu atöl-
yeyi şöyle anlatıyor: “Kâğıt 
Atölyesi’nin kurulması İstan-
bul için hatta Kâğıthane için 
büyük bir şans. Çünkü İstan-
bul’da sadece Kâğıthane’de 
el yapımı kâğıt üretimi ger-
çekleştiriliyor. Kâğıthane şu 
anda İstanbul’un en önemli 
merkezlerinden biri. Herke-
si atölyemizi gezip görmeye 
davet ediyoruz. İstanbul’un 
her yerinden Kâğıthane’ye 
rahatça ulaşabilirsiniz. Bu 
atölyenin kurulması için bü-
yük gayretleri olan Kâğıtha-
ne Belediye Başkanımız Faz-
lı Kılıç’a İstanbullular adına 
bilhassa  teşekkür etmek is-
teriz. Bizim kapımız herkese 
açık. Burada bir aile gibiyiz.”

ATIK KOT PANTOLONDAN   
KÂĞIDA DÖNÜŞÜMÜN HIKÂYESI

Kullanmadığınız kot pantolonlarınız, kumaşlarınız hatta tişörtleriniz varsa buyurun Kâğıthane 
Belediyesi’nin Kâğıt Atölyesine… Neden mi? Bu sorunun cevabını vermek için önce yıllar hatta yüzyıllar 

öncesine gidiyoruz. Sonrasında da Kâğıthane Belediyesi’nin Kâğıt Atölyesi’ne misafir oluyoruz.

Önce eski kot pantolonlar  küçük 
parçalara ayrılıyor.

Küçük parçalara ayrıldıktan sonra hamur 
makinesine atılıp çalıştırılıyor.

Elde edilen A3 ve A4 boyutundaki kalıplar 
suda ıslatılıyor.

Suda ıslatılan kalıplar sonrasında 
kurumaya bırakılıyor.

Ve sonunda el yapımı atık kottan yapılan 
kağıdımız kullanıma hazır.
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MUSTAFAKEMALPAŞA 
BEYAZI DÜNYA  
PAZARINDA
Türkmenistan’ da düzenlenen 
6. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda 
boy gösteren Mustafakemal-
paşa beyaz mermeri, yoğun ilgi 
gördü.
MUSTAFAKEMALPAŞA - BURSA 
Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan, Musta-
fakemalpaşa beyaz mermeri-
nin uluslararası birçok prestijli 
projede kullanılmak üzere talep 
gördüğünü söyledi. Mustafake-
malpaşalı mermercilerin Türk 
Dünyası’nda önemli bir paza-
ra sahip olduğunu dile getiren 
Başkan Kurtulan, Mermer İh-
tisas Organize Sanayi Bölge-
si’nin dünya pazarına mermer 
ihracatı yapacak düzeye ulaş-
ması için destek olacaklarını 
kaydetti. Mermer OSB’nin 
canlandırılmasının Mustafake-
malpaşa’ya büyük kazanımlar 
sağlayacağını dile getiren Be-
lediye Başkanı Sadi Kurtulan; 
“Bölgedeki mermer sektörü-
nü tek bir alanda toplamak 
gerekiyor. Bunun için de arsa 
sorunlarını çözmemiz lazım. 
Yatırımlar arttıkça Mustafake-
malpaşa’nın kaliteli mermeri 
tüm dünyada daha da tanınır 
olacak” dedi.

OSMANELİ’NDE 
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ 
YAPILIYOR
Osmaneli Belediyesi, kentin 
sahip olduğu doğal güzel-
likleri motivasyon amaçlı 
kullanıyor. Belediye tarafın-
dan haftanın belirli günlerinde 
doğa yürüyüşleri gerçekleş-
tiriliyor.

OSMANELİ - BİLECİK  Osma-
neli Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen doğa yürü-
yüşlerine ilgi oldukça yoğun. 
Belediyeden konuya ilişkin 
yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi: “Doğa yü-
rüyüşlerimiz devam ediyor. 
Bütün vatandaşlarımızı yürü-
yüşlerimize bekliyoruz”

YILDIRIM’DA 
E-BELEDİYECİLİK 
BAŞARISI
Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, internet 
üzerinden başvuru ile ruhsa-
tını alan ilk esnafa belgesini 
takdim etti.

YILDIRIM - BURSA Yıldırım Be-
lediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, internet üzerinden 
başvuru yaparak iş yeri açma 
ruhsatı işlemlerini tamamlayan 
esnaf Rukiye Albayrak’a belge-
sini verdi. Başkan Edebali, ilçe-
deki iş yeri açma ve çalıştırma 
ruhsat başvuruları ile ruhsat 
harcı ödemelerinin internet 
üzerinden yapılmasına olanak 
sağlanmasının önemine vurgu 
yaparak, “kalitemizi arttırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Bolu’da markalaşma adına atıl-
mış büyük adımlardan birisi olan 
‘Tabiatın Kalbi Bolu’ projesine 
kardeş bir proje daha geliyor. 
Yemekleri ve aşçıları ile dünyaca 
ünlü olan Bolu’da, ‘Mutfağın Kal-
bi Bolu’ projesi için Türkiye’deki 
tüm aşçılık federasyonlarının 
ileri gelenleri bir araya geldi.

BOLU Tarihi Emniyet Motel’de ta-
rihi bir projenin daha ilk toplantı-
sı gerçekleştirildi. ‘Tabiatın Kalbi 
Bolu’ projesi ile Bolu’nun marka-
laşması yolunda büyük adımların 
atılmasının ardından yeni ve he-
yecan verici bir proje daha hayata 
geçiriliyor. Yeni projenin adı ise 
‘Mutfağın Kalbi Bolu.’

Ünlü Aşçılar Buluştu
Projenin ilk toplantısı, yemekleri 
ve aşçıları ile ünlü Bolu’nun dün-
yanın her köşesinde bulunan ünlü 
aşçılarının katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Toplantıda ilk olarak konu-
şan ve projeden büyük heyecan 
duyduğunu belirten Bolu Profes-
yonel Aşçılar Birliği Derneği Baş-

kanı Mehmet Yalçınkaya; “Bizler 
dünyanın farklı ülkelerinde aşçılık 
yapmış kişileriz. Bolu bizim doğ-
duğumuz topraklarımız. Bu tür bir 
projeye sonuna kadar destek ver-
meye hazırız. Bolu’da böylesi bir 
projenin hayata geçirilmesi beni 
çok heyecanlandırıyor” dedi.

“Bolu’yu Tüm Dünyaya 
Tanıtacağız”
Böylesine büyük bir proje için bu 
kadar ünlü aşçılarla bir arada ol-
maktan büyük mutluluk duyduğu-
nu belirten Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz ise şunları söy-

ledi: “Bolu gelecekte bir turizm 
kenti olacak. Turizmin yanında 
yemeklerin de tanıtılmasını istiyo-
ruz. Bolu’nun doğal güzelliklerini 
gezmeye gelen tatilciler buraya 
yemekleri tatmak için de gelsinler 
istiyoruz. Bolu’yu tüm dünyaya ta-
nıtacağız” 

ŞİMDİ DE “MUTFAĞIN KALBİ BOLU”

Motorlu taşıtların yasak olduğu 
Büyükada’da geçtiğimiz yıllarda 
yaşanan bisiklet kazalarının 
tekrar edilmemesi için Bisiklet 
Kiralama Yönetmeliği’ne yeni 
maddeler eklendi.

Adapazarı Belediyesi’nin uyuş-
turucuyla mücadeleye dikkat 
çekmek amacıyla başlattığı 
“Çetin Ceviz” adlı tiyatro oyunu 
gazeteciler ve kurumların basın 
müdürlükleri tarafından izlendi. 
Gazeteciler tiyatronun bazı sah-
nelerinde duygulu anlar yaşadı.

ADALAR - İSTANBUL  İstanbul il-
çeleri arasında bisiklet sayısı ve 
kullanımı bakımından Adalar ilk 
sırada yer alıyor. Adalar’da geç-
tiğimiz yıllarda yaşanan olum-
suzlukların tekrar yaşanmaması 
amacıyla yenilenen bisiklet yö-
netmeliği hakkında esnafla top-
lantı yapılarak içeriği hakkında 
bilgi verildi. Yönetmelikte yer 
alan plaka, bisiklet rengi, cezai 
uygulamalar ve işgaller hakkın-
da açıklamalar yapan Adalar 
Belediye Başkanı Atilla Aytaç 
konuşmasında bütün esnafın 
yönetmeliğe uymakla yükümlü 
olduğuna vurgu yaptı. Yenilenen 
Bisiklet Kiralama Yönetmeliği’ne 
eklenen maddelere göre kiralık 
bisikletlerin tek renk olmasına 
karar verildi.

ADAPAZARI - SAKARYA Adapa-
zarı Belediyesi’nin çağın soru-
nu haline gelen ve gün geçtikçe 
büyüyen madde bağımlılığı so-
rununa dikkat çekmek amacıyla 
düzenlediği ve Abdullah Şahin 
Nokta oyuncularının sahnelediği 
“Çetin Ceviz” adlı oyun yerel ve 
ulusal basın çalışanları ile ku-
rumların basın müdürlükleri ta-
rafından izlendi. Tiyatro sonun-
da konuşan Adapazarı Belediye 
Başkanı Süleyman Dişli, “Çağın 
en büyük sorunu haline gelen 
madde bağımlılığının sonunu he-
pimiz görüyoruz, duyuyoruz. An-
cak kimse çözüm konusunda  bir 
çıkış yolu bulamıyor. İşte bugün 
izlediğimiz tiyatro bize her şeyi 
özetle anlatıyor. Bu oyun sıradan 
bir tiyatro oyunu değil” dedi.

Bisikletlerde 
Yeni Dönem Başlıyor

Uyuşturucuyla 
Mücadeleye Destek

Tuzla’da En Lezzetli Şölen Düzenlendi
TUZLA - İSTANBUL  Tuzla Be-
lediyesi ve Giresun Dereli Te-
peküknarlı Derneği işbirliği ile 
Hamsi Şöleni düzenlendi. 2 ton 
hamsinin dağıtıldığı şölende 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, Giresunlularla birlikte 
horon tepti. Tuzla Hamsi Şö-
leni’ne AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Osman Boyraz, Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı-
cı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı 
Sebahattin Demirci, AK Parti 
Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı 

Derya Bacacı ile başta Tuzla ol-
mak üzere İstanbul’un değişik il-
çelerinde yaşayan Giresunlular 
katıldı. Tuzla’da gerçekleştirilen 
Hamsi Şöleni renkli görüntüler 
oluşturdu. Tuzla Belediyesi ve 
Giresun Dereli Tepeküknar-
lı Derneği işbirliği ile Orhanlı 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
hamsi festivalinde 2 ton hamsi 
dağıtıldı. Hamsileri tatmak iste-
yen vatandaşlar uzun kuyruklar 
oluşturdu. Hamsilerini yiyen va-
tandaşlar Orhanlı Kültür Mer-

kezi içinde düzenlenen Elifçe 
konserinde horon tepti. 

Başkandan Birlik 
Mesajı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, şölende yaptığı konuş-
mada birlik ve beraberlik mesajı 
verdi. Yazıcı, “Sizinle beraber 
Tuzla’da olmaktan mutluluk du-
yuyoruz. Birlik ve beraberliği-
mize katkınız çok fazla. Sizinle 
beraber hem Tuzla’da hem Gire-
sun’da çok zaman geçirdik” dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından 
“Hamsi Şöleni” düzenlendi. 
Şölende 2 ton hamsi dağıtıldı. 
Tuzla Belediye Başkanı Şadi 
Yazıcı, Giresunlularla birlikte 
horon tepti.
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Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu kentin sosyal 
dokusunu hissettirecek bir olu-
şuma hizmet ediyor. Başkanlığı-
nın yanı sıra 90’lardan bu güne 
Beylikdüzü sakini olan İmamoğlu 
kentin eksikliklerini en iyi şekilde 
analiz edebilen bir yetiye sahip. 
Başkan Ekrem İmamoğlu ile ha-
yal ettiği Beylikdüzü’nü gerçeğe 
dönüştürecek projeleri üzerine 
konuştuk. 

Başkanım, Beylikdüzü ’ne büyük 
bir meydan yapılacağına dair 
açıklamalarınız vardı. Meydan 
projesi ile ilgili çalışmalarınız 
hangi aşamada?

Tek bir meydan çalışmamız yok. 
Meydanlar diyebiliriz. Bu pro-
jenin adı, “Cumhuriyet Bulvarı 
Yayalaştırma Projesi”. Bu proje 
bittiği zaman Türkiye’nin günde-
minde yer alacak.  Büyük bir gezi 
alanı ve bununla beraber kültü-
rel bir alan olacak. Aynı zaman-

da toplanma alanı olacağını da 
söylemek mümkün. Milli bayram 
gibi coşkulu anlarımızı burada 
kutlayacağız. Bu projenin bir te-
ması var. Projemiz bittiği zaman 
Cumhuriyet tarihinin başlangı-
cından bugüne kadar olan olayla-
rı sembolik bir şekilde bu alanda 
vatandaşlarımızla bir araya geti-
receğiz. Beylikdüzü’nün bir açık 
hava müzesi olacağını söyleye-
bilirim. Kısacası Türkiye’nin son 
100 yılını bu alana yansıtacağız. 
Siyasetiyle, sporuyla, tarihiyle, 
kültürüyle, acı ve güzel anlarıyla 
farklı duyguları bir arada hisse-
deceğimiz bir ortam olsun isti-
yorum. 

Peki, ne zaman açılacak?

Proje tamamlandı. Bu sene iha-
leye çıkacak. Bu projeyi halkla 
paylaşacağız. Eksisini artısını va-
tandaşımızla tartışıp geri dönüş-
leri aldıktan sonra ihale süreci 
başlayacak. 

“Hayalim, Türkiye’nin 
En İyisi Olmak”
O halde önümüzdeki süreçte 
İstanbulluların Beylikdüzü’ne 
akın edeceğini söyleyebilmek 
mümkün mü?

Tabi ki… Bu dönemde de pek çok 
kültürel faaliyeti Beylikdüzü’nde 
vatandaşlarımızla buluşturduk. 
Örneğin geçtiğimiz yaz sevgi-ba-
rış buluşmalarını gerçekleştirdik. 
İlk defa böyle büyük bir sanatsal 
buluşmaya Beylikdüzü’nde imza 
atıldı. Biz birçok alanda Beylik-
düzü’ne “Batı İstanbul’un Baş-
kenti” yakıştırmasını yapıyoruz. 
Çünkü bu rolü üstlenebilecek bir 
vizyona sahibiz. 

Beylikdüzü için hayaliniz nedir?

90 yılından beri Beylikdüzü’nde-
yim. Beylikdüzü’nün var oluşunu 
geçmişten günümüze takip etti-
ğimi söyleyebilmek mümkün. Sa-
dece konuta yönelik bir oluşum 

vardı. Kentin sosyal dokusunu 
hissettirecek bir gelişme aynı 
oranda yaşanmadı. Benim haya-
lim; yerel yönetimde Türkiye’nin 
en iyisi olmak ve uluslararası 
alanda çok iyi başarılar elde et-
mek. Bunun temelinde de en ya-
şanabilir, en güvenli, çocukların 
ve kadınların kendini mutlu ve 
özgür hissettiği, hiçbir engelin ol-
madığı, insanların mutlu olduğu, 
insanların sokakta güler yüzlü 
bir şekilde yürüdükleri, birbirine 
selam verdikleri, yaya geçidinde 
yayaya yol veren şoförlerin ol-
duğu, kolaylıkla bisikletle kent 
içi ulaşımın sağlandığı bir kent 
yaratmak düşüncesi var. Her 
anında özgürlüğü ve mutluluğu 
hisseden bir şehir istiyorum. 

Dünyada bu şekilde olduğunu 
düşündüğünüz ve ilham aldığı-
nız bir şehir var mı?

Farklı unsurları ile çok beğendi-
ğim şehirler var. Örneğin, tarihi 

koruması ile Belçika’da Brugge... 
Bir tarih bu kadar korunabilir 
mi? Her şeyiyle korunmuş. Be-
lediyecilik hizmetleri, doğanın 
korunması, insanların özgürlüğü 
ve güvenlik hissini maksimum 
noktaya taşımak derseniz Viyana 
beni her zaman etkilemiştir.

“BEYLİKDÜZÜ;  
BATI İSTANBUL’UN BAŞKENTİ”

Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, “Benim ha-
yalim; Türkiye’nin en iyisi olmak 
ve uluslararası alanda çok iyi 
başarılar elde etmek” diyor. 

Başkan Özgecan İçin Konuştu: Kınıyoruz!
“Kadının toplumdaki yerini iyi tanımlamak gerekiyor. Özgecan olayı, topyekûn ele alınması gereken bir 
vaka. Kültürden, sanattan, kitaptan uzağız. Eğitim seviyemiz dünya genelinde iyi noktalarda değil. Top-
yekûn bir mücadele gerekiyor. Kınıyoruz. Umarız ki, bir daha böyle acılar yaşamayız. 

Ben vatandaşlarımı uygar bir seviyeye ulaştırmak için çalışan bir yöneticiyim. Üzerime düşen vazifeleri en 
iyi şekilde gerçekleştirmek istiyorum. İlçemizde Kadın Sığınma Evi’miz var. Ayrıca belediyemiz bünyesinde 
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduk. Kadını ve aileyi ön planla tutmak ve ona yönelik psikolog-
ların, sosyologların görevde olduğu süreçleri tanımlamak adına bu müdürlüğümüz aktif olarak çalışmakta. 
Özellikle kadınları hayata, üretime katmak adına kooperatif çalışmalarımız var. 

Mart ayında uluslararası kadın hakları ile ilgili genelgeyi kendi ilçe meclisimizde onaya sunacağız. Bu genel-
ge,  evrensel ilkeleri olan, kadının toplumdaki eşit rolünü destekleyen, içeriğinde her unsuru barındıran bir 
genelge. İki üç aydır bu genelge üzerinde çalışıyorduk ve meclisteki bütün kadın çalışanlarımıza bu iş için 
çağrıda bulunmuştuk. Bu genelgenin kabulü yerelden birçok konuya hassasiyetimizi göstermemiz açısın-
dan büyük bir önem teşkil ediyor.” 

Başkanla Özel
Özel bir kütüphaneniz ol-
duğunu duyduk. Bize bu 
kütüphaneden biraz bah-
seder misiniz?

Çok seviyorum. Trabzon-
luyum. Trabzon tarihi ile 
de çok ilgiliyim. Bu konuyla 
ilgili çok iddialı bir kütüp-
hanem var. Trabzon’a dair 
pek çok dokümanı kütüp-
hanemde bulabilirsiniz. 
Şehir tarihine de ilgiliyim. 
İlkokulda dünyanın en ka-
labalık şehir sıralamasını 
yapmıştım, geçtiğimiz gün-
lerde bu listeyi buldum. 
Benim ilk koleksiyonum 
bütün illerin kartpostalla-
rını biriktirmek olmuştu. 
Alamadığım il var ise birine 
mektup yazıyordum. Bana 
oradan geliyordu. Şehirle-
re, ülkelere ve coğrafyalara 
büyük bir merakım vardı. 

Bu kütüphanede sizin için 
çok özel olan bir doküman 
var mı?

Evet ailemin Osmanlı ta-
puları var. 1800’lü yıllara 
ait, köy tapularını bulmuş-
tum. Ayrıca 1930’lara ait, 
Trabzon ile ilgili çok güzel 
baskılar buldum. Trabzon 
tarihi ile ilgili birkaç kita-
bım var başucumda. Şu 
anda Kapital diye bir kitap 
okuyorum. Aynı zamanda 
Bir Psikoloğun Anıları diye 
bir kitap okuyorum.
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Türkiye, Özgecan Aslan’ın vahşice 
katledilmesi sonrasında hep bir-
likte ayağa kalktı ve bugüne kadar 
hiç olmadığı kadar gür bir sesle 
kadın cinayetlerine “Yeter!” dedi. 
Bu çığlık siyasette de yankılandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, karar mekanizmalarına 
seslendi: “Bu konuyu bu hassasi-
yetle sizler, bizler sahiplenmedik-
çe gerçek bir iyileşme mümkün 
olmayacaktır.” 

Başbakan Ahmet Davutoğlu da 
“O gün sadece Özgecan değil, 
insanlık vicdanı katledildi. Top-
lumda bir duyarlılık oluştu. Öz-
gecan’ın ölümüyle ortaya çıkan 
bu ortak bilinçle belki de pek çok 
kadının hayatı kurtulacak” dedi 
ve bu konuda bir seferberlik baş-
layacağının işaretini verdi. 

Bu seferberliğe en çok katkı sağ-
layan paydaşlardan biri de ka-

dın dernekleri. Marmara Haber, 
Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) Başkanı Doç. Dr. Sare 
Aydın Yılmaz ile bir araya geldi ve 
toplum vicdanını kanatan bu me-
seleyi enine boyuna konuştu. 

Bugüne kadar birçok kadın cina-
yetine tanıklık ettik. Ama ilk kez 
toplumun bütün kesimleri tek 
yürek olup hep bir ağızdan dur 
dedi. Özgecan cinayetini diğerle-
rinden ayıran ne oldu?

Geçmişten günümüze kadına 
yönelik şiddet olgusu toplumsal 
bir sorundur. Ancak içinde yaşa-
dığımız ve sözde modern zaman 
diye adlandırdığımız bu yüzyılda 
insanlığın en büyük sorunu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Özgecan cinayeti, insanlık kav-
ramını tekrar sorgulatan ve he-
pimizi çok derinden etkileyen bir 

olaydır. Çünkü bu mesele şiddetin 
de ötesine geçmiştir. Özgecan 
meselesini diğerlerinden ayıran 
iki temel unsur vardır. 

İlki Özgecan’ın karşılaştığı olayın 
rutin hayatımızın merkezinde 
meydana gelmesidir. Ülkemiz-
de en sık kullanılan ulaşım ara-
cı toplu taşımadır, hepimiz yeri 
geldiği zaman toplu taşıma aracı 
kullanmakta ve kimi zaman araç 
içinde tek başımıza kalabilmekte-
yiz. Yaşanan bu olay, geçmişte en 
çok aile içinde kendini gösteren 
şiddet olgusunun, sokakta, toplu 
taşımada vb günlük ritüellerimizi 
gerçekleştirdiğimiz sosyal ortam-
larda da kendini gösterebileceğini 
acı bir vahşet tablosu ile karşımı-
za çıkarmaktadır.

Diğeri ise Özgecan’ın yaşadığı 
sosyo-psikolojik durumla ilgilidir. 
Şiddet gören masum bir kız ve 

mahremini korumak adına ölümle 
sonuçlanan mücadelesi ve öldük-
ten sonra bedeni üzerinde işken-
ce yapılması.

Hepimizin empati kurduk, kendi-
mizi onun, annesinin, ailesinin ye-
rine koyduk ve işte bu yüzden tek 
yürek olup dur dedik..

Özgecan Cinayeti,  
Mini Etek Cinayeti 
Değildir
Toplum bu vahşet karşısında bir-
leşti. Peki ya siyasiler? 

Toplumun her kesiminden insa-
nın bu vahşet karşısında tepkili 
olduğunu düşünüyorum. Elbette 
bu olayı başka boyutlara taşımak 
isteyenler oldu.  Kadınların giyim 
kuşamlarını ele alıp bu olayı ahla-
ki boyuta götüren kişiler de oldu. 
Eğer yaşanan bu olayın ahlaki bir 

tarafı olsaydı, iki sene önce Gün-
gören’de tesettürlü bir kızımız 
evindeki internetin sorununu 
gidermeye gelen bir tamircinin 
tecavüzüne uğrayarak yaşamını 
yitirmezdi. 

Şu çok açık bir gerçektir ki şidde-
tin, taviz ve tecavüzün ne ahlaki 
ne de din üzerinden insanları ay-
rıştırmaya götürecek bir tarafı 
vardır. İçinde Allah korkusu, insan 
sevgisi olan, kadın-erkek ayırımı 
yaparak cinsiyetçi yaklaşmayan, 
kadın ve erkeği birer birey olarak 
gören bir kişi böyle bir kötülük 
yapmaz, yapamaz.

Kadınlar neden yıllardır erkek 
şiddetine maruz kalıyor? 

Kadına yönelik şiddet yıllardır 
süre gelen karmaşık bir olgudur. 
Biyolojik, psikolojik, toplumsal 
vb. birçok nedeni vardır. Şiddetin 

Türkiye, Özgecan Aslan’ın vahşice katledilmesi sonrasında gür bir sesle kadın cinayetlerine en üst 
perdeden “Yeter!” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu konuyu bu hassasiyetle sizler, bizler 

sahiplenmedikçe gerçek bir iyileşme mümkün olmayacaktır.”

“KADININ KİMLİĞİ ÜZERİNDEN 

SÖYLEM ÜRETİLMESİN”

KADEM BAŞKANI 
DOÇ. DR. SARE AYDIN YILMAZ
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toplumsal boyutu, bugün üze-
rinde durulan en önemli şiddet 
sebeplerinden birisi olarak kabul 
edilmektedir.  Şiddetin toplum-
sal boyutunu ortaya çıkaran en 
önemli unsur da geleneksel kod-
lardan beslenen ataerkil yapıdır. 
Geleneksel rol kalıpları sosyal 
yapı içinde genelde erkek çocu-
ğuna kazandırılan erkeklik rolün-
de kadını küçümseme, ona karşı 
sert davranma, evde tek hakim 
olma, gerektiğinde kadına şiddet 
kullanma öğretilmektedir.  Bu ge-
leneksel kodlar küçük yaşlardan 
itibaren karşılaştığımız deyimler 
ve atasözleriyle kendini göster-
mektedir. ‘üç öğün kötek, bir öğün 
yemek’,  ‘Kızını dövmeyen dizini 
döver.’

Erkeğin erkek olduğu için şiddet 
kullanması normal görülmekte-
dir. Buna karşılık, kız çocuklar 
pasif olmaya söylenenlere boyun 
eğmeye özendirilerek yetişti-
rilmekte de olduğundan erkek 
kadından üstün olduğunu dü-
şünmekte ve kadının yaşamını 
yönlendirme ve kadını disipline 
etme hakkını kendinde görmek-
tedir. Bu doğrultuda kadın olmak 
şiddete maruz kalma açısından 
başlı başına bir etkendir. Kısacası 
erkek,  erkek olduğu için kendin-
de bu hakkı görmektedir. Oysa ki 
kadın ve erkek birbirini tamamla-
yan bireylerdir.

Bütün bunlar ise kadın ve erkeği 
birbiri üstünde konumlandırma-
yan İslam’ın çok ötesindedir.

Bir diğer önemli unsur da şiddetin 
öğrenilebilir bir davranış olma-
sıdır. Şiddetle iç içe büyüyen bir 
çocuğun dünyasında şiddet nor-
malleşebilmektedir. ‘Babalar vu-
rur, anneler ses çıkarmaz’ algısını 
ortaya sermektedir. Araştırma-
lar geçmiş yaşantısında şiddete 
maruz kalan kişilerin şiddete %7 
daha meyilli olduğunu göster-
mektedir. Bu da şiddetin çocukta 
bir davranış modeli olarak gelişe-
bileceğinin bir kanıtıdır.

Şiddeti sadece erkek egemen 
dünyaya ait bir olgu olarak ta-
nımlamak da doğru olmayacaktır. 
Annenin çocuğuna, iki yetişkinin 
birbirine karşı uyguladığı sözlü, fi-
ziksel, ekonomik vb. şiddet türle-
rini de düşündüğümüzde şiddetin 
çok boyutlu ve çok yönlü bir olgu 
olduğuyla karşılaşmaktayız. İşte 
bu yüzden şiddet bütüncül olarak 
ele alınmalı, şiddete karşı bütün-
cül olarak çözüm üretilmelidir. 
Ancak ortada somut bir gerçek 
var ki o da şiddetin en çok kadı-

na yönelik şekilde ortaya çıktı-
ğıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) rakamlarına göre kadın-
ların yüzde 35’i ya ailelerinden 
ya da aile dışında partnerlerin-
den şiddetin çeşitli türleriyle 
karşılaşmaktadır

Medya, Kadını Meta 
Olarak Kullanıyor
Medyanın kadın cinayetlerini 
sunma şeklinde bir sıkıntı görü-
yor musunuz?

Medyanın şiddetin açığa çık-
masını ve bu konuda farkındalık 
oluşmasını sağladığı bir gerçek-
tir. Fakat aynı medya yayınlarıyla 
şiddeti doğuran teşvik eden bu 
konudaki zihniyeti yeniden üre-
ten yayınlar yapmaktadır. Medya 
kadını gelir getiren bir nesne ola-
rak kullanabilmekte, kadın üze-
rinden reyting yapabilmektedir.

Günümüzde yayınlanan ve en 
çok da ailelerin izlediği dizilerin 
çoğunda şiddet, taciz, tecavüz 
sahneleri sıklıkla yer almaktadır. 
Şiddet medya kanalıyla kanık-
sanmakta, normalleşmektedir. 
Şiddet olaylarının artmasında 
medyanın olumsuz etkisi yadsı-
namayacak bir gerçektir.

Ayrıca Türkiye’de kadın üzerin-
den bir dil kullanılmasına karşı-
yım. Bunu ne siyasiler, ne kanaat 
liderleri, ne de sermaye önderleri, 
hiçbiri yapmamalı. Kadının kimliği 
üzerinden söylem üretilmemeli. 
Alanında uzman olan kişiler ko-
nuşmalı. Politikacılar, sivil toplum 
örgütleri ile konu üzerine çalışan 
akademisyenler bir araya gelmeli 
ve mesele daha toplumsal, daha 
sosyolojik, daha akademik tartışı-
larak, çözüm üretilmeli. 

Şiddetle mücadele zorlu bir sü-
reçtir.  En önemli öncelik; caydı-
rıcı, uygulama noktasında asla in-
dirime yer vermeyecek yasaların 
bir an önce devreye girmesidir.  
Yani cezası müebbet hapis olan 
bir katil, iyi halden indirim alma-
malıdır. 

Kadına yönelik şiddetle sadece 
Türkiye değil bütün dünya müca-
dele etmektedir.

Sizce Özgecan olayı bir kırılma 
noktası mı? Yoksa diğer olaylar 
gibi belli bir zaman sonra unutu-
lacak mı?

Özgecan olayı 6284 Sayılı Kanun 
2012’den bugüne kadar uygu-
lamadaki başarısızlığı sebebiyle 
yeniden ele alınmalıdır. Siyasetçi-

lerin, özellikle Sayın Cumhurbaş-
kanımızın bu konuda ortaya koy-
muş olduğu irade, kararlılık, bu 
konuyla mücadele etmek adına 
erkeklere seslenmesi, son derece 
önemlidir ve bir kırılma noktası-
dır. 

Özgecan’ın özellikle babasının 
sergilediği metanetli tutumunu 
ve akl-ı selim mesajları nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Bir babanın ‘benim çocuğum üze-
rinden konuyu başka yerlere gö-
türecek tartışmalar yaratılmasın’ 
diyerek insanlara seslenmesi çok 
yürekli ve anlamlı bir mesajdır. O 
yürekli babanın İkinci vurguladığı 
şey ise bedenlere işkence çektir-
menin, bedenlere zulüm etmenin 
meseleyi çözmeyeceği,  meseleyi 
çözmek için vicdanlarımıza ses-
lenerek ruhlara ve nefislere dön-
menin gerektiğidir.

Babanın verdiği mesaj gerçekten 
büyük önem taşımaktadır. Ör-
neğin; Serpil Öğretmen olayında 
üç tane balici, öğretmene teca-
vüz ediyor ve öldürüyor. Bunlar 
müebbet hapisle yargılanıyorlar. 
Ama daha sonra hepsinin cezaları 
indiriliyor. Yedi yıl yatıp çıkıyorlar. 
Yedi yıl orada işkence etmiş olsa-
nız dahi görüyorsunuz ki çıktıktan 
sonra o kişilerden 2 tanesi benzer 
suçlara tekrar bulaşmış. Yani be-
denlerine zulüm ederek ama bir 
taraftan da nefsi eğitmeyerek, 
sadece işkence etmiş oluyorsu-
nuz. Babanın söylediği ise daha 

derinlerde bir şeydir. Bizim yüce 
dinimizin de insanın kendisini ter-
biye etmek adına sürekli söylediği 
bir şey, yani nefsin terbiyesi. O içi-
mizdeki iyiliği ve kötülüğü birlikte 
bulunduran iç sesimizin terbiyesi. 
İyilikten yana olmak için kendimi-
zi sürekli eğitmemiz gereken se-
sin terbiyesi. Bizim tasavvufumuz 
bunun üzerine oturmaktadır.

Bu anlamdaki taleplerinizin sesi 
olacak şekilde Meclis’te yete-
rince temsil ediliyor musunuz? 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı 
Sümeyye Erdoğan’da KADEM’in 
yönetim kurulunda yer alıyor. 
Kendisinin siyasete girmesi sizin 
bu anlamdaki mücadelenizi daha 
da güçlü kılar mı?

Sümeyye Hanım, bizlerle birlik-
te kadın mücadelesinde, kadının 
pozisyonun güçlendirilmesi adına 
sivil toplum örgütleriyle çalışmayı 
tercih etmektedir. Ve bu anlamda 
bir siyasi talebi olmamıştır. Bun-
dan sonra da olmayacağını bildir-
miştir.

 Sivil toplum örgütleri baskı unsu-
ru olmak bakımından en önemli 
yapılardır. Yalnız baskıyı sizinle 
birlikte Meclis’e taşıyacak kadın 
vekillere ihtiyaç vardır. Çünkü 
kadın sorunlarına, kadın vekiller 
sahip çıkmadığı sürece biz bu işin 
üstesinden gelemeyiz. Meclis-
te 500 tane kadın olsun ama bu 
500 kadının 5 tanesi bile kadının 
hayatına dokunan, onun hayatını 
kolaylaştıracak politikalar üret-

miyorsa bunun bir anlamı yok. 
Nitelikli, kadın meselesine kafa 
yoran, özellikle bu şiddet konu-
sunda STK’larla yakın çalışarak 
daha iyi yasal uygulamalar için 
bizimle birlikte çalışacak kadın 
vekillerin son derece önemli ol-
duğunu düşünüyorum. 

Meclis’teki mevcut kadın siya-
setçi profili sizin anlattığınız pro-
file uyuyor mu?

Bu anlamda çalışmalar var ama 
ben yeterli görmüyorum ve daha 
yapılacak çok şey olduğunu düşü-
nüyorum. 

KAPAK09

KADEM bu noktada bir 
çok çözüm önerisi sun-
maktadır:

1. Katiller hak ettikleri 
cezayı almalıdır. Katillere 
indirimler uygulanmamalı, 
caydırıcı ceza verilmelidir.

2. Ceza Kanunu revize edi-
lerek, kadına yönelik şiddet 
nitelikli hal olarak sayılmalı 
ve en ağır ceza ile müeyyi-
deye bağlanmalıdır.

3. Kadınlara yönelik şiddete 
ilişkin özel ceza infaz siste-
mi getirilmelidir. Suçlulara 
ilişkin denetimli serbestlik 
ve seçenek yaptırımlar en-
gellenmelidir.

4. Kadınlara yönelik şid-
dete ilişkin mahkemelerin 
şok edici yetersizliklerinin 
önüne geçmek için adli me-
kanizma yeniden yapılandı-
rılmalıdır. Bu suçlara ilişkin 
ihtisaslaşmış ‘ şiddet mah-
kemeleri’ kurulmalıdır.

5. Eğitim sistemimizin içe-
risine insan olmak adına, 
kadın erkek cinsiyet eşit-
liği getirilmelidir. Eşitliğin 
ötesinde adaleti vicdanlara 
yerleştirilmelidir. Konuyla 
ilgili kampanyalar üretilme-
li toplumda büyük bir zihin 
seferberliği yapılmalıdır.

Şiddetle mücadele zorlu bir süreçtir.  En önemli 
öncelik; caydırıcı, uygulama noktasında asla indirime 
yer vermeyecek yasaların bir an önce devreye 
girmesidir.  Yani cezası müebbet hapis olan bir katil, 
iyi halden indirim almamalıdır. 

“
”
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İSTANBUL Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte 
3. havalimanı inşaatı alanında 
incelemelerde bulundu. Şantiye-
yi gezerek yetkililerden brifing 
alan Davutoğlu, daha sonra ga-
zetecilere açıklamalarda bulun-
du. 3. havalimanının Türkiye için 
gurur verici bir proje olduğunu 
belirten Davutoğlu, projenin 29 
Ekim 2017’de açılacağını müjde-
ledi. “Bu çapta bir projenin, Türk 
firmaları tarafından üstlenilmesi, 
başlı başına ekonomi, firmaları-
mızın ve inşaat sektörünün ulaş-
tığı düzeyi gösteren olağanüstü 
güzel bir göstergedir.  Tamamlan-
dığında dünyanın en büyük hava-
limanı niteliği kazanacak” diyen 
Davutoğlu, “Türkiye’nin yükselen 
ekonomik gücünü yansıtan ve ge-
rek iş hacmi gerek maliyeti itiba-
rıyla en büyük projelerden birisi 
olan 3. havalimanıyla İstanbul’un 
merkezi konumu uluslararası ha-
vacılık anlamında da önemli bir 
hat haline dönüşecek. Bütün bu 
projeler son 12 yılki hükümetle-
rinin çok sağlam zeminde geliş-

tirdiği vizyon sayesinde oldu. Bir 
ülkenin kalkınmışlık göstergesi, 
havaalanına indiğiniz andan iti-
baren o havalimanının kalitesiyle 
kendisini ortaya koyar. İstanbul 
da bu anlamda son dönemde 
gerek ekonomik ve siyasi aktivi-
telerin merkezi olması gerekse 
Türk Hava Yolları’nın gösterdiği 
performansla uluslararası hava-
cılığın en fazla yükselen şehirle-
rinden biri haline geldi” dedi.

Bölgeye 5 Milyon Ağaç 
Dikilecek
Havalimanı projesinin İstan-
bul’un çevre dokusu ve bu bölge-
nin zemini itibarıyla da son dere-
ce duyarlı olunması gereken bir 
proje olduğuna dikkat çeken Da-
vutoğlu, “İstanbul’un merkezi ko-

numunu desteklemek bakımın-
dan bu projenin en kısa sürede ve 
en iyi şekilde tamamlanabilmesi 
için bütün firmalarımızdan daha 
fazla katkı ve gayret bekliyoruz. 
Çok büyük bir proje, maliyeti ve 
finansmanı itibarıyla... Ama aynı 
zamanda İstanbulumuzun çevre 
dokusu ve bu bölgenin zemini 
itibarıyla da son derece duyarlı 
olmamız gereken bir proje. Pro-
jenin büyüklüğü ile İstanbulumu-
zun çevre dokusuna gösterdiği-
miz duyarlılık, aynı ölçüde atbaşı 
giden hususlardır. Bu bölgeye 5 
milyon ağaç dikilecek. Havalima-
nı tamamlandığında Anadolu’da 
bir şehir nüfusu anlamına gele-
cek 120 bin kişi istihdam edile-
cek” diye konuştu. 

İstanbul’a Yakışır Bir 
İsim Olacak
Davutoğlu, bir soru üzerine yeni 
havalimanının isminin istişare 
sonucu belirleneceğini kaydede-
rek, “Şu ana kadar ilan edilmiş bir 
isim yok. İstişare edilir, İstanbul’a 
yakışan bir isim üzerinde çalışılır. 
Önemli olan önce bebeğimizin 
güzel şekilde dünyaya gelmesi. 
Öncelikle onun ortaya çıkması, 
hepimizi gururlandırılacak şekil-
de takdim edilmesi. İsimlendir-
me daha sonra en uygun şekilde 
yapılır” ifadelerini kullandı. Ah-
met Davutoğlu, Atatürk Havali-
manı’nın durumuyla ilgili soruya 
ise, “Atatürk Havalimanı Cum-
hurbaşkanımızın da başbakanlı-
ğı döneminde açıklamaları oldu. 
Tekrar konuşulur, planlanır” dedi.

10ALTYAPI VE YATIRIMLAR

3. HAVALİMANI 29 EKİM 2017’DE AÇILACAK
3. havalimanı inşaatını gezen 
Başbakan Ahmet Davutoğlu: 
“Proje Türkiye’nin gücünü yan-
sıtıyor.” 

TRAFİK LAMBALARI 
YENİLENİYOR

Yenişehir Belediyesi tara-
fından kavşaklarda bulunan 
trafik lambaları yenilenmeye 
başlandı. Yenişehir Belediye 
Başkanı Süleyman Çelik, 
akıllı trafik lambaları ile trafik 
yoğunluğunun azalacağını 
söyledi.

YENİŞEHİR - BURSA Yenişehir 
Belediye Başkanı Süleyman 
Çelik, trafiğin yoğun olduğu 
kavşaklarda manuel sistem-
le çalışan trafik lambalarının 
yerine akıllı sistem trafik lam-
balarının montajına başlandı-
ğının bilgisini verdi.  Böylelikle 
trafiğin daha çok rahatlayaca-
ğını söyleyen Çelik, “Amacımız 
kaliteli hizmet” dedi. 

MAHALLELER 
ÜSTGEÇİTLE 
BİRLEŞTİRİLDİ
Sultanbeyli’de Ahmet Yesevi 
Mahallesi ile Mehmet Akif 
Mahallesi üst geçitle birbirine 
bağlandı. Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, ye-
rinde incelemelerde bulundu.

SULTANBEYLİ - İSTANBUL  
Ahmet Yesevi Mahallesi ve 
Mehmet Akif Mahallesi’ni 
birbirine bağlayan üstgeçidin 
kirişleri yerleştirildi. Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Keskin 
üstgeçidin yerleştirilme ça-
lışmalarını yerinde denetledi. 
Üstgeçit çalışmaları hakkında 
bilgi veren Başkan Keskin, 
“Üstgeçit üç kirişten oluşuyor. 
Kirişlerin her birinin uzunluğu 
41 metre. Yaya geçidimizin 
ortalama üç metre genişliği 
olacak. E-6 yolu’nun Sultan-
beyli bölümü kademeli ola-
rak trafiğe kapatıldı. Bundan 
dolayı İstanbullulardan özür 
diliyoruz. Bizim için önemli bir 
çalışmaydı” dedi.

ARAÇ FİLOSUNU 
GÜÇLENDİRDİ
Malkara Belediyesi, araç 
filosunu güçlendirdi. 

MALKARA - TEKİRDAĞ Za-
bıta Müdürlüğü bünyesinde 
kullanılmak üzere çift kabinli 
hizmet aracı Malkara Bele-
diyesi’nin araç filosuna dâhil 
edildi. Belediyeden konuya 
ilişkin açıklama yapıldı. Bele-
diyenin resmi web sitesinde 
yer alan açıklama şöyle: “Araç; 
2015 model 2.5 Invite 4x2 
MT çift kabinli L200 Mitsu-
bishi marka, 2.5 Turbo Inter-
cooler DI-I motor, 4 zamanlı 
4 silindirli 2477cc dizel araç 
motoru, manuel vites, ara-
cın boş ağırlığı 1765 kg, dolu 
ağırlık 2800 kg gibi teknik 
özelliklere sahiptir. Malkara 
Belediyesi olarak vatandaşla-
rımızın huzuru ve rahatı için 
çalışmalarımıza devam edece-
ğiz” Malkara Belediye Başka-
nı Ulaş Yurdakul ise Malkara 
Belediyesi’nin özellikle bu tür 
yatırımlara önem verdiğini 
söyledi. 

Bozulan Okul Yoluna 
Belediyeden Müdahale

Hastaneye Ulaşım 
Artık Çok Kolay

Sel Önleyici Temizlik Çalışmaları Sürüyor

ÇERKEZKÖY - YALOVA Ambar-
dere’de bulunan ve hava koşul-
ları nedeniyle bozulan Enesler 
İmam Hatip Lisesi yolu, Çer-
kezköy Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından beton 
dökülerek onarıldı. Konuyla il-
gili açıklama yapan Çerkezköy 
Belediye Başkanı Vahap Akay, 
‘’Okulumuzun yol sorununu 
çözmek için çalışmalara başla-
dık. Öncelikle İmam Hatip Li-

sesi’nin önündeki altyapı soru-
nunu çözerek, yağmur sularının 
deşarjı için 105 metre tül 200 
mm çapında 200’lük beton büz 
döşedik. Yapmış olduğumuz 
çalışmalar neticesinde öğren-
cilerimiz çamurdan kurtarıldı. 
Öğrencilerimiz artık okullarına 
rahatlıkla gidip gelebiliyorlar” 
dedi. Enesler İmam Hatip Li-
sesi’nde okuyan öğrenciler de 
Belediye Başkanı Vahap Akay’a 
teşekkür ettiler. 

BANDIRMA - BALIKESİR  Şehir 
içinden ve şehir dışından gelerek 
Bandırma Devlet Hastanesine 
ulaşmak isteyen vatandaşların 
ulaşımlarının hızlı bir şekilde 
sağlanması amacı ile Hava Üst 
Komutanlığı kavşağı, Asit loj-
manları kavşağı, Ordu Caddesi 
Adnan Menderes Bulvarı kavşa-
ğı, Liman AVM’nin önündeki ışıklı 
kavşak, Erdek yolu Caddesi üzeri 
ve Yeni Mahalle Gönen yolu üze-
rine Hastane Trafik yön levhaları 

dikilerek vatandaşların Bandır-
ma Devlet Hastanesi’ne kolay 
ulaşımlarına imkân sağlandı. 
Bandırma Belediye Başkanı Dur-
sun Mirza, konuya ilişkin yapmış 
olduğu açıklamada belediyenin 
Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
lerin çok iyi bir çalışma sergiledi-
ğini söyledi. Mirza, amaçlarının 
vatandaşların hayatlarını kolay-
laştırmak olduğunu söyleyerek 
konuşmasına son verdi.

AKYAZI - SAKARYA Özellikle ilçe 
genelinde kuvvetli yağmur sonra-
larında, sel ve su taşkınlarına sebep 
olan derelerde ve dere havzaların-
da su akışını engelleyen birikinti-
lerin temizlenmesi amaçlanıyor. 
Dere yataklarının kenarlarında 

toprak kaymalarının kaldırılması, 
ana dereyle olan bağlantılarının 
akıcı hale getirilmesi, derelerin akı-
cı bağlantıları ve giriş çıkış ağızları 
oluşturulması adına derelerin ıslah 
işlemleri sürdürülüyor. Akyazı Be-
lediye Başkanı Hasan Akcan “İlçe-

mizin yağmur, sel, fırtına, heyelan, 
erozyon gibi doğal afetlerden ve 
unsurlardan alabileceği zararı en 
az miktara indirmek adına almış 
olduğumuz tedbirlerimizi günden 
güne arttırıyoruz. Çalışmalarımız 
aralıksız sürüyor” dedi.

Kış şartları nedeni ile bozulan 
Enesler İmam Hatip Lisesi’nin 
bozulan yolu, Çerkezköy Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiple-
ri tarafından beton ile kaplandı. 
Ambardere’de olan Enesler 
İmam Hatip Lisesi’nde Çerkez-
köy Belediye Başkanı Vahap 
Akay, incelemelerde bulundu.

Bandırma Zabıta Müdürlü-
ğü’ne bağlı Trafik Zabıta ekibi 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Bandırma Devlet 
Hastanesi’ne ulaşmak için yol 
üzerinde bulunan levhalarda 
düzenleme yapıldı.

İlçe genelinde su taşkınlarını 
önlemek, dere yataklarını temiz 
tutmak için çalışmalarını aralık-
sız sürdüren Akyazı Belediyesi 
Fen işleri Müdürlüğü, Ormanköy 
Mahallesi’nde bulunan Ak Tarla 
dere yatağında çalışmalarına 
başladı.
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BURSA Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, Bursa Valiliği, ilçe 
belediyeleri ve kamu kurumla-
rı tarafından yaptırılan toplam 
368 milyon TL’lik yatırımları 
törenle hizmete açtı. Atatürk 
Caddesi’nde miting havasında 
yapılan açılış töreninde caddeyi 
dolduran vatandaşlara sesle-
nen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına lodosta yaşamını 
yitiren vatandaşlara rahmet, ai-
lelerine sabır ve yaralananlara 
da acil şifalar dileyerek başladı. 

En Büyük Destek 
Felakette evleri, işyerleri, araç-
ları zarar gören vatandaşlarla 
ilgili gerek Başbakanlık gerekse 
AFAD’ın hasar tespit çalışmala-

rına başladığını belirten Erdo-
ğan, bu çalışmanın ardından za-
rar gören vatandaşlara gerekli 
desteğin ulaştırılacağını vurgu-
ladı.

“Yatırımlarımız Bursa’yı 
Geleceğe Taşıyacak”
Açılışını yaptığı toplam yatırım 
tutarının 368 milyon TL olduğu 
58 kalem eserin Bursa’ya hayırlı 
olmasını dileyen Erdoğan, “Bu 
hizmetleri Bursa’ya kazandıran 
kurumlarımızın yöneticilerini, 
emeği geçenleri tebrik ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum. Bur-
sa’nın önünde yeni dönem aça-
cak olan ve hızla devam eden 
projelerimiz var. İstanbul, An-
kara, İzmir’i bağlayacak yüksek 

hızlı tren hattının inşaatı süratle 
devam ediyor. Gezbe - Orhanga-
zi - İzmir otoyolunun önemli par-
çası İzmit körfez geçişi köprüsü 
sürüyor, kuleler dikildi. Denizin 
yüzeyinden yukarı 252 metre 
kule. Denizin altında da 60 met-
reyi aşkın çalışma var. Bunlar 
daha önce hayal bile edilemiyor-
du şimdi hayata geçiyor. İnandık, 
azmettik. Şehir Hastanesi ça-
lışmaları devam ediyor. Devam 
eden yatırımlarımız Bursa’nın 
çehresini değiştirecek, Bursa’yı 
geleceğe taşıyacak. Hepsini de 
adım adım takip ediyoruz. Bursa 
şehir stadı yapılıyor, modern bir 
stat. Bursaspor da maşallah iyi 
gidiyor. Her halde eski başarıları 
zorlayacak. Bursaspor’a başarı-
lar diliyoruz” dedi.

“Bursa, Yanımızda”
Bir cihan devletinin doğduğu 
topraklar olan Bursa’nın, bu 
coğrafyanın gördüğün en büyük 
medeniyetin ruhunun şekillen-
diği yer olduğuna vurgu yapan 
Erdoğan, hizmet mücadelesine 
başladığı günden beri Bursa’nın 
her zaman kendisinin yanında 
olduğunu vurguladı. Bursa ile 
yoldaşlığının bundan sonra de 
devam edeceğini dile getiren Er-
doğan, “Bursa bizim her zaman 
yanımızda oldu. Başbakan olduk 
yanımızdaydı, Cumhurbaşkanı 
olduk yüzde 55 oyla yanımızda 
oldu. Bu yoldaşlık, bu dayanış-
ma inşallah devam edip gidecek. 
Yeni Türkiye’nin kilidini Bursa 
açıyor. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı ile 
hep birlikteyiz, hep biriz” dedi. 

ALTYAPI VE YATIRIMLAR11

BURSA ‘DA DEV YATIRIM HİZMETE AÇILDI

İstanbul’un en yoğun nüfu-
suna sahip ilçelerinden olan 
Esenler’in Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu kentsel dönüşümle 
ilgili yaptığı basın toplantısında 
yurtdışında kentsel dönüşümün 
estetik, Türkiye’de ise hayat 
kurtarmak amacıyla yapıldığını 
söyledi.

GEMLİK’TE OKUL 
İNŞAATI BAŞLADI
Gemlik Belediyesi tarafından 
7. okulun inşaatına başlandı. 
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, inşaatta yaptığı incele-
melerin ardından önemli açık-
lamalar yaptı. 

GEMLİK - BURSA Gemlik Beledi-
ye Başkanı Refik Yılmaz, son üç 
yıl içinde yaptıkları girişimler sa-
yesinde, özel sektör işbirliği ile 7. 
Okul protokolünü de imzaladık-
larını hatırlatarak, Gemlik’te 60 
kişilik olan sınıf mevcutlarının 
kolej havasında 25 kişilik ders-
likler haline geldiğine dikkat 
çekti. Gemlik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Gemlik, 2015-
2016 Eğitim ve Öğretim yılında 
24 derslikli yeni ve modern bir 
okul daha kazanacak. Yedinci 
okul  inşaatımıza başlamış bu-
lunmaktayız. Hayırlı uğurlu ol-
sun” diye konuştu.

HASAR TESPİTİ 
YAPILDI
Hendek’te geçtiğimiz ay yaşa-
nan fırtına sonrasında anında 
müdahale edildi. Yetkililer 
müdahale sonrasında hasar 
tespiti yaptı. 

HENDEK - SAKARYA Hen-
dek’te geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen şiddetli fırtına 
da zarar gören yerlerle ilgili 
hasar tespiti yapıldı. Evlerin 
çatılarının uçtuğu, ağaçların 
devrildiği Hendek’te  vatan-
daşlar, fırtınanın çok etkili 
olduğunu belirterek, “Ağaçlar 
kökünden söküldü. Evlerin ça-
tıları uçtu. Duraklar devrildi. 
Trafolar patlayarak yan yattı.” 
dedi. Bunun üzerine hemen 
tedbirler artırıldı.  İlçe gene-
line dağılan ekipler tarafından 
vatandaşlardan gelen bildi-
rimler üzerine yaşanan olum-
suzluklara müdahale edildi. 
Belediye yetkilileri fırtına 
sonrasında anında müdahale 
yapıldığını açıkladı.

KARTEPE’NİN YENİ 
TOTEMLERİ
Kartepe Belediyesi tarafından 
ilçenin farklı yerlerine totemler 
konuldu. Kartepe Belediye 
Başkanı Hüseyin Üzülmez, 
“Kartepe’ye gelen konuklara 
güzel bir karşılama yapıyoruz” 
dedi.

KARTEPE - KOCAELİ Karte-
pe ilçesinin farklı yönlerden 
girişlerine konan totemler 
beğeni topladı. Kartepe Be-
lediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü öncü-
lüğünde gerçekleştirilen ve 
ilçenin farkındalığını gös-
termek amacıyla Ketenciler, 
Eşme, Maşukiye’de monte 
edilen totemlere ilave 2 to-
tem daha Goodyear Köprülü 
Kavşağı’ndaki çalışma ardın-
dan yerine montajı yapıldı.
Kartepe Belediye Başkanı 
Hüseyin Üzülmez,  “Karte-
pe’ye gelen konuklara güzel 
bir karşılama yapmış oluyoruz” 
dedi.

İnsan Hayatı İçin, Kentsel Dönüşüm

Oturma Bankları Üretiliyor Trafiğe Altgeçit Çözümü

HAYRABOLU - TEKİRDAĞ Hay-
rabolu Belediyesi, oturma 
banklarını ve kamelyaları ken-
di kurduğu atölyede üretmeye 
başladı.  Kendi üretimleri olduğu 
için belediye bütçesine de önem-
li bir katkı sağlandığını söyleyen 
Altayoğlu, “Vatandaşların rahat 
bir şekilde oturmaları ve dinlen-
meleri için parklara, dinlenme 
alanlarına ve okullarımıza ihti-
yaç halinde atölyemizde üretim 
yapıyoruz” dedi. Altayoğlu ko-

nuşmasının devamında şunları 
söyledi: “ilçemizdeki tüm okul-
larımıza oturma bankları ve çöp 
kutularının montajlarını yapmak, 
öğrencilerimizin okullarında 
oturabilecekleri yerler yapmak 
ve okullarımızın eksikliklerini 
gidermek belediye hizmetlerimi-
zin başında yer alıyor. Hayrabolu 
Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi 
ve Hayrabolu Hüseyin Korkmaz 
Lisesi’ne 16 adet oturma bankı 
belediye ekiplerimizce yapıldı.”

PENDİK - İSTANBUL Lokman 
Hekim Caddesi ile Adnan Men-
deres Bulvarı’nı birbirine bağ-
layacak yeni alt araç geçidi 
tamamlanarak trafiğe açıldı. Alt-
geçit, tren yolu hattı üzerindeki 
tek araç geçiş noktası Sancak 
Köprüsü’ne de alternatif oldu. 
120 metre uzunluğundaki alt-
geçit, sahil yönünden gelen sü-
rücüleri Lokman Hekim Cadde-
si üzerinden Adnan Menderes 
Bulvarına bağlayarak doğrudan 

D-100(E5) karayoluna ulaştırı-
yor. Altgeçitte trafiği daha dü-
zenli hale getiren işaret ve çizgi-
ler ile sinyalizasyon çalışmaları 
da gerçekleştirildi. Abdülhalik 
Renda Caddesi’nden Hatboyu 
Caddesi’ne de ulaşım sağlanıyor.

Yüksek Hızlı tren çalışmaların-
dan önce sadece Abdülhalik 
Renda Caddesi’nden Hatboyu 
Caddesi’ne ulaşım sağlanan altge-
çit yeni haliyle de bu fonksiyonunu 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan tesisle-
rin de aralarında bulunduğu 
toplam 368 milyon TL’lik yatırımı 
hizmete açan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni 
Türkiye’nin kilidini Bursa açıyor” 
dedi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, hizmet 
üretmedeki engellerin bir bir 
ortadan kaldırılmasıyla, hayata 
geçirdikleri yatırımlarla Bursa’nın 
dünya kenti olma yolunda hızla 
ilerlediğini söyledi.

Hayrabolu Belediyesi kentin 
ihtiyacı olan oturma banklarını 
ve kamelyaları kendi kurduğu 
atölyede üretiyor.

Lokman Hekim Caddesi ile Adnan 
Menderes Bulvarı’nı birbirine 
bağlayacak yeni araç alt geçidi 
trafiğe açıldı. Geçtiğimiz Haziran 
ayında yapımına başlanan altgeçit 
sahil yönünden gelen sürücüleri 
doğrudan D-100(E-5) karayoluna 
ulaştırabiliyor.

ESENLER-İSTANBUL Esenler Be-
lediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
ilçede yürütülen kentsel dönü-
şüm çalışmalarıyla ilgili basın 
toplantısı düzenledi. Ramazan 
Bingöl Et Lokantası’nda ger-
çekleştirilen toplantıya Başkan 
Göksu’nun yanı sıra; Esenler 
Belediye Başkan Yardımcısı Or-
han Oğuz Türk, Esenler Beledi-
yesi Kentsel Tasarım Müdürü 

Sezai Köse ve çok sayıda ga-
zeteci katıldı. 500 bin nüfuslu 
ilçede 100 bin konutun 23 bin 
829’unun dönüştüğünü belir-
ten Göksu, “10 yıl içinde bu 100 
bin konutun yarısından fazlası-
nın dönüştürülmesini hedefli-
yoruz. Çünkü kentsel dönüşüm 
yurtdışında estetik, bizde ise 
daha çok hayat kurtarmak ama-
cıyla yapılıyor” dedi. Van depre-

minden sonra Kentsel dönüşü-
mün hem halk hem medya hem 
de her partiden siyasetçiler ta-
rafından gereken önemi kazan-
dığını söyleyen Başkan Göksu, 
“Deprem korkusu ve bilinci ne-
deniyle artık vatandaşlar bize 
gelerek binalarının dönüşümü 
için kendileri başvuru yapıyor. 
İnsan hayatı için kentsel dönü-
şüm çok önemli” dedi. 
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İYİ NİYET PROTOKOLÜ 
İMZALANDI
Marmara Belediyeler Birliği, 
Lübnan’da bulunan Dannieh 
Belediyeler Birliği ile ‘İyi Niyet 
Protokolü’ imzaladı.  

Protokolü,  MBB Başkan Vekili 
ve Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı ile Dannieh 
Belediyeler Birliği Başkanı ve 
aynı zamanda Deirnbouh Be-
lediye Başkanı olan Mohamad 
Saadieh, Marmara Belediyeler 
Birliği’nin Eminönü’nde bulu-
nan hizmet binasında imzaladı.
İmzalanan anlaşma içeriğinde, 
kurumlar arası bilgi alışverişi, 
eğitim, ortak çıkarlar ve ortak 
pozisyonlarla ilgili koordinas-
yon ve işbirliği, ortak projeler, 
kardeş şehir ilişkilerinin ge-
liştirilmesi başta olmak üzere 
birçok madde bulunuyor. İmza 
töreni öncesinde bir konuşma 
yapan Başkan Çağırıcı, Marma-
ra Belediyeler Birliği’nin Tür-
kiye’nin en köklü belediyeler 
birliği olduğunu vurgulayarak 
“Ortadoğu coğrafyasında bir-
çok belediye ile işbirliği içerisin-
deyiz. Bu tür diyalogları önemsi-
yoruz. Netice itibarıyla hizmet 
ettiğimiz kitle insan.  Bu noktada 
sorunlar ve çözüm yolları da or-
tak.  Deneyimlerimizden karşı-
lıklı istifade etmeliyiz” dedi.

MBB ve Yalova Üniversitesi Arasında İşbirliği

Nalas İrtibat Görevlileri Viyana’da Toplandı

Yalova Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu, Mar-
mara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan’ı ma-
kamında ziyaret etti.  MBB ve 
Yalova Meclis Üyesi, Sürekli Eği-
tim Merkezi Koordinatörü Serap 
Türkyılmaz’ın da hazır bulundu-

ğu ziyarette, yerel yönetimlerle 
akademi dünyasını buluşturacak 
projeler ele alındı. MBB Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan “Türki-
ye’de yerel yönetimlerle akade-
mi dünyasının ortak projelerde 
buluşması ile hizmet kalitesinin 
artacağına inanıyoruz” dedi.

Avrupa’dan ve Balkanlardan 
geniş katılımla gerçekleşen top-
lantılarda Marmara Belediyeler 
Birliği’ni (MBB)  Uluslararası İş-
birliği Direktörü ve NALAS İrtibat 
Görevlisi Mustafa Özkul temsil 
etti. Dünya Bankası - Avusturya 
Kentsel Ortaklık Programı 2. Aşa-
ma Ortaklar Forumu, Avusturya 
Maliye Bakanlığı Uluslararası Fi-

nansal Kurumlar Müdürünün açı-
lış konuşması İle başladı. Dünya 
Bankası’nın Güney-Doğu Avru-
pa’ya yönelik ürünleri ve hizmet-
leri hakkında yapılan sunumlar-
da, Dünya Bankası ve Avusturya 
Hükümetinin NALAS ile ortak 
bir inancı paylaşmakta olduğu ve 
kapasite gelişiminin, şehirlerde 
yeniliğin ve sürdürülebilirliğin 

geliştirilmesinde anahtar role sa-
hip olduğu vurgulandı. Program; 
Güney-Doğu Avrupa’da yerel 
yönetimlerin kapasitelerini güç-
lendirmeyi, yerel seçilmiş yetkili-
lere, kent yöneticilerine ve teknik 
personele karar verme için pratik 
araçlar kazandırmayı, büyüme için 
kentsel gelişmeyi etkin bir biçimde 
yönetmeyi amaçlamakta.

Marmara Belediyeler Birliği ile 
Yalova Üniversitesi işbirliği için 
kolları sıvadı. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
üyesi olduğu Güney-Doğu 
Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri 
Ağı NALAS’ın İrtibat Görevlileri 
Komitesi (CLO) toplantısı Avus-
turya’nın başşehri Viyana’da 
gerçekleştirildi.  

Bilgi Teknolojileri Platformu 
Küçükçekmece’de 

Yenilikler Sempozyumda 
Değerlendirildi 

Toplantıya, Yıldırım Belediye 
Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve 
Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt 
Yıldız da katılımlarıyla bizzat des-
tek verdiler. Platform çalışmaları 
hakkında katılımcılara bilgi veren 
MBB Çevre Yönetim Merkezi Di-
rektörü Ahmet Cihat Kahraman, 
daha önce genellikle İstanbul’da 
düzenlenen programların artık 
Bursa ve çevresinin de yoğun katı-
lımına sahne olacağını söyledi.

Halkalı’daki belediye binasında 
gerçekleşen kahvaltılı toplantı-
ya, Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Temel Karadeniz, Belediye 
Başkan Yardımcısı Besim Müf-
tüoğlu, Marmara Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi  Bilgi İşlem Daire Baş-
kanı ve Bilgi Teknolojileri Plat-
formu Başkanı Hakkı Tok , İSKİ 
Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Bilgi 
İşlem Platformu Başkan Yardım-
cısı Çetin Çibuk, Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanı Mustafa Gündoğdu, Ko-

caeli Büyükşehir Belediyesi Bil-
gi İşlem Daire Başkanı Bayram 
Çolakoğlu, Türk Hava Kurumu 
(THK) Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Doç. Dr. İzzet 
Gökhan Özbilgin, İstanbul Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr İrfan Şimşek ile diğer 
belediyelerin  bilgi işlem sorum-
luları katıldı. Ev sahibi olmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Temel Karadeniz, 
belediyelerin bilgi teknolojileri 
alanında ileri çalışmalar yapması 
gerektiğini vurguladı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Atık 
Yönetimi Sempozyumu, 70’in 
üzerinde özel oturumda 100’den 
fazla uzman konuşmacıya ev sa-
hipliği yaptı. Sempozyuma özel-
likle Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin girişimiyle çok fazla sayıda 
belediye ilgi gösterdi. Sempoz-
yumda endüstriyel atıkların 
bertarafından evsel atıkların yö-
netimine, atık yakma teknolojile-
rinden çevre altyapısı için finans 
çözümlerine kadar birçok konu 
tartışmaya açıldı. En çok dik-
kat çeken konu ise belediyeleri 
yakından ilgilendiren ambalaj 

atıklarının yönetimi oldu.   ‘Am-
balaj Atıklarının Yönetiminde 
Toplama Sistemleri’ oturumunda 
MBB Çevre Yönetim Merkezi Di-
rektörü Ahmet Cihat Kahraman, 
mevcut sistemin aksayan yönle-
rini sıraladı ve etkin bir ambalaj 
atıkları yönetimi için çözüm öne-
rilerini sundu. Kahraman, çevre 
yönetimi için geliştirilen mevzu-
atların ulusal stratejilere göre 
belirlenmesi gerektiğini, fakat 
bölgesel dinamiklerin mutlaka 
dikkate alınarak birtakım uygu-
lama farklılıklarını barındırması 
gerektiğini vurguladı.

Marmara Belediyeler Birliği Bilgi 
Teknolojileri Platformu İstişa-
re Toplantısı Küçükçekmece 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
himayesinde Türkiye Çevre 
Koruma Vakfı (TÜÇEV) tarafın-
dan düzenlenen 5. Atık Yönetimi 
Sempozyumu’nda atık yönetimi-
nin tüm bileşenleri 2023 vizyonu 
çerçevesinde değerlendirildi. 

Marmara Belediyeler Birliği 
Çevre Platformu’nun düzenli 
olarak yaptığı koordinasyon ve 
istişare toplantılarının bölgesel 
ölçekli ilk toplantısı Bursa’da 
gerçekleştirildi.  

MBB ÇEVRE PLATFORMU BURSA’DAYDI

PROJE YAZIMININ İN-
CELİKLERİ ANLATILDI
Marmara Belediyeler Birliği’nde 
Proje Eğitimcisi Emine Rana 
Birden tarafından dört gün sü-
ren “Ulusal ve Uluslararası Fon 
Kaynakları İçin Proje Yazımı” 
eğitimi verildi.

Eğitimin ilk gününde katılımcı-
lara uygulamalı proje döngüsü 
yönetimi ve proje hazırlama 
eğitimi verildi.  Eğitimde, proje 
fikrinin ortaya çıkışından ta-
sarlanmasına, bu fikrin kâğıda 
dökülmesinden geliştirilme-
sine, proje için fon başvurula-
rının yapılmasından, projenin 
yürütülmesine, bitmesi ve de-
ğerlendirilmesine kadar olan 
süreç uygulamalı olarak anla-
tıldı. İstanbul Kalkınma Ajansı 
için önceliğin İstanbul’daki 
sorunların çözümüne katkıda 
bulunmak olduğunun altını çi-
zen Birden, ajansın 2015 yılı 
destek programlarını katılım-
cılarla birlikte detaylı olarak 
inceledi. Ajansın bağımlılıkla 
mücadele, kadın istihdamının 
artırılması, sağlık turizm mer-
kezi İstanbul ve yaratıcı en-
düstrilerin geliştirilmesi maddi 
destek programlarının özel 
amaçları mercek altına alındı. 
Katılımcılar gruplara ayrılarak 
her bir program için problem 
ağacı, sorun cümlesi yazımı, 
hedeflerin analizi, hedef ağacı, 
hedef, strateji ve paydaş analizi 
yaptılar.  Faaliyet planı hazır-
lama süreci tüm detaylarıyla 
anlatılırken devamında kaynak 
planlaması anlatıldı. Son olarak 
başvuruların KAYS’a (Kalkın-
ma Ajansları Yönetim Sistemi) 
yükleme süreci gösterildi.
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ZEYTİN ŞENLİKLERİ 
DÜZENLENDİ
Küçükkuyu Belediyesi tarafın-
dan geçtiğimiz günlerde 5. kez 
Zeytin Şenlikleri düzenlendi. 
Şenliğe katılan isimlerden biri 
de Çanakkale Belediye Başka-
nı Ülgür Gökhan oldu. 

KÜÇÜKKUYU - ÇANAKKALE  
Küçükkuyu Belediyesi tarafın-
dan “5. Zeytin Kurtuluş Şen-
likleri” düzenlendi. Şenliğe Ça-
nakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan da katıldı. Şenlik kapsa-
mında Kültür Müzesi’nin açılışı 
da gerçekleştirildi. Ardından 
‘Kutsal Zeytin Ağacı ve Yerel-
de Çevre Bilinci’ konulu panel 
düzenlendi. Panele Seferihisar 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
Dünya Gazetesi Haber Müdürü 
Hüseyin Gökçe ve Küçükkuyu 
Kent Konseyi Başkanı Seyfettin 
Tekin konuşmacı olarak katıldı. 
Panelin sonunda konuşmacıla-
ra plaket takdim edilirken, Kü-
çükkuyu Kent Konseyi Başkanı 
Seyfettin Tekin’e, Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gök-
han plaket takdiminde bulundu. 
Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
etkinlikler, yörenin bir geleneği 
haline gelen zeytin hasadının 
sonunda gerçekleşen ekmek 
ve helva ikramı ile birlikte son 
buldu.

Ulaşım Sorunu Belgesel Filme Konu Oldu

Üsküdar’da “Kitap ve Şehir”

NİLÜFER - BURSA Nilüfer’de, Bü-
tünşehir Yasası ile mahalleye 
dönüşen köylerdeki öğrencilerin 
okullarına ulaşımı çileye dönü-
şüyor. Bütünşehir Yasası hayata 
geçmeden önce taşımalı sistem 
kapsamında servislerle okulları-
na giden öğrenciler artık servis 
imkânından yararlanamıyor. Kar 
kış demeden sabahın erken saat-
lerinde okula gitmek için yollara 
düşen öğrencilerin evlerine dö-

nüşü de akşamın geç saatlerini 
buluyor. Nilüfer Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, kırsalda yaşayan 
öğrencilerin saatler süren zorlu 
yolculuklarını  “Bütünşehir Ya-
sası ile Eğitim Yarıda Kalmasın” 
sloganıyla belgesel filme taşıdı.  
Gençlik Meclisi üyeleri hazırla-
dıkları belgesel ile birlikte Nilü-
fer Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Bukle Erman’ı ziyaret ederek so-
runa çözüm için destek istediler.

ÜSKÜDAR - İSTANBUL Üsküdar 
Belediyesi tarafından “1. Üsküdar 
Kitap Fuarı” düzenlendi. Fuarın 
ana temasını ‘Kitap ve Şehir’ oluş-
turdu. 

Üsküdar’da Aşka Dair
Programın açılış konuşmasını ya-
pan Basın Yayın Birliği Başkanı 
Münir Üstün, Üsküdar Belediye-
si’nin yapmış olduğu bu önemli 
etkinliğin herkese örnek teşkil 
etmesi gerektiğini belirterek, 

“gençlere kitap okumayı sevdire-
cek bu tür çalışmaların daha sık 
olmasını dileriz ve  emeği geçen 

herkese teşekkür ederiz” dedi. 
Üsküdar’ın kadim huzurun belde-
si olduğuna vurgu yapan  Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
ise “Üsküdar’da aşka dair çok şey 
var. İşte bugün sizlerle birlikte bi-
zim toplum olarak ihmal ettiğimiz 
aslında en çok âşık olup sevmemiz 
gereken kitaplarımızla buluşma 
günümüz. Dolayısıyla bu soğuk ve 

yağışlı günde bizleri yalnız bırak-
madığınız için başta sayın baka-
nımız ve vekillerimiz olmak üzere 
hepinize hoş geldiniz diyorum” 
dedi. Üsküdar’ın bir ilim irfan ve 
sanat şehri olduğuna vurgu ya-
pan Başkan Türkmen, “Doğrusu 
Üsküdar’a bu manada yapılan her 
şey yakışıyor. Yapılmazsa Üskü-
dar bizlere üzülüyor. Biz özellikle 
bu dönem Üsküdar’ımızla 2023’e 
giden yolda güzel işler yapmak 
peşindeyiz” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi, Nilüfer’in köy iken ma-
halleye dönüşen bölgelerindeki 
öğrencilerin okullarına ulaşımda 
yaşadıkları sıkıntıyı belgesel 
filmle gündeme getirdi. Soruna 
çözüm için çalışma başlatan 
Gençlik Meclisi üyeleri Nilüfer 
Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Bukle Erman’dan destek istedi. 

Üsküdar Belediyesi’nin ‘Kitap ve 
Şehir’ temasıyla bu yıl ilkini ger-
çekleştirdiği ‘1. Üsküdar Kitap 
Fuarı’na ilgi oldukça yoğundu. 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, kitap fuarının büyük 
bir açığı fırsata dönüştürdüğü-
nü söyledi.

Derince’de  
Ressamlar Yetişiyor

Fatih’te En Sihirli 
Mikrofonlar Ödüllendirildi

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL Beşiktaş 
Belediyesi “14 Şubat Sevgililer 
Günü” etkinlikleri kapsamında 
müziğin iki dev ismi Kayahan ve 
Nilüfer’i yıllar sonra aynı sahne-
de bir araya getirdi. Uzun zaman 
sonra sahneye çıkan Kayahan ise 
sahneye kızları Aslı Gönül ve Bes-
te Açar, eşi İpek Açar ve Beşiktaş 
Belediye Başkanı Av. Murat Ha-
zinedar ile birlikte geldi. Gecenin 
beklenen sürprizi ise Kayahan ve 
Nilüfer’in birlikte sahne almasıydı. 

DERİNCE - KOCAELİ Derince Be-
lediyesi Mesleki Eğitim Kursları 
(DER-MEK) bünyesinde devam 
eden resim derslerine katı-
lan kursiyerler hayal gücünün 
sınırlarını zorlayarak önemli 
eserler ortaya koyuyor. Derin-
ce Belediyesi ve İlçe Halk Eği-
tim Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
yürüttüğü çalışmalar çerçeve-
sinde Derince Belediyesi Mes-

leki Eğitim Kursları’nda (DER-
MEK) yaklaşık 2 bin kursiyer 
eğitim görüyor. Bu kapsamda 
DER-MEK bünyesinde devam 
eden resim kursuna 62 kursiyer 
katılıyor. Usta öğretici Hayat 
Yıldız nezaretinde gerçekleşen 
derslerde kursiyerler hayal gü-
cünün sınırlarını zorlayarak es-
tetik çalışmalar ortaya koyuyor. 
Yenikent DER-MEK binasında 
düzenlenen resim kursu haf-
tanın salı ve perşembe günleri 
11.00 -16.00 saatleri arasında 
gerçekleşiyor. Kusachi DER-
MEK’te ise resim kursu hafta-
nın çarşamba ve cuma günleri 
11.00 – 16.00 saatleri arasında 
düzenleniyor.

FATİH - İSTANBUL Fatih Belediye-
si’nin katkılarıyla bu yıl üçüncü 
kez gerçekleştirilen ve sadece 
dinleyicilerin oylarıyla belirlenen 
“3. Sihirli Mikrofon Radyo Ödül-
leri” ile yılın en iyi radyo, radyo-
cu ve radyo program ödülleri, 2 
milyon 300 bin kişinin oylama-
sıyla  sahiplerini buldu. Ceyhun 
Yılmaz’ın sunuculuğuyla gerçek-

leşen gece, Zorlu Center PSM’de 
düzenlendi. Mustafa Ceceli’nin 
müzik direktörlüğünde sahne 
alan ünlü sanatçılar Bengü, Gök-
han Türkmen, Funda Arar ve 
Emre Aydın şarkılarıyla geceye 
renk kattı. Geceye ayrıca Işın 
Karaca, Burcu Güneş, Can Bono-
mo, Gökhan Tepe, Gripin, Betül 
Demir, Mustafa Topaloğlu, Sibel 
Tüzün, Ayşe Tolga, Ahmet Çakar, 
Ertem Şener, Ersin Düzen gibi sa-
nat, medya ve spor dünyasından 
ünlü simalar katıldı. Fatih Bele-
diye Başkanı Mustafa Demir’in 
açılış konuşmasıyla başlayan 
gecede 17 farklı kategori ile 
“özel” ve “vefa” ödülleriyle ba-
şarılı radyocular ödüllendirildi.

Derince Belediyesi Mesleki 
Eğitim Kursları (DER-MEK) bün-
yesinde devam eden resim ders-
lerine katılan kursiyerler hayal 
gücünün sınırlarını zorlayarak 
önemli eserler ortaya koyuyor.

Yılın en iyi radyosu, radyocu-
su ve radyo programlarının 
ödüllendirildiği “Sihirli Mikrofon 
Radyo Ödülleri” programı, Fatih 
Belediyesinin katkılarıyla Zorlu 
Center PSM’de düzenlendi. 

Beşiktaş Belediyesi yıllardır küs 
olan iki usta ismi; Kayahan ve 
Nilüfer’i Sevgililer Günü’nde 
aynı sahnede buluşturdu. Eski 
dostlar sahnede 1990 yılında 
Eurovision yarışmasına katıldık-
ları “Gözlerinin Hapsindeyim” 
isimli şarkıyı seslendirdi.

ESKİ DOSTLAR BEŞİKTAŞ’TA BULUŞTU 

ALTIEYLÜL’DE ALİYA 
İZZETBEGOVİÇ ANILDI
Altıeylül Belediyesi’nce orga-
nize edilen Aliya İzzetbegoviç’i 
anma programı Balkonuk Cen-
ter’da yapıldı. Organizasyona 
çok sayıda önemli sima katıla-
rak açıklamalarda bulundular.

ALTIEYLÜL - YALOVA Altıeylül 
Belediyesi ile Maglaj Kardeş 
Şehir Protokolü imza töreni 
sonrasında Aliya İzzetbegoviç 
bir panel ile anıldı. Panel önce-
sinde Başkan Zekai Kafaoğlu, 
Maglaj heyeti ve davetliler 
Aliya İzzetbegoviç’in resimle-
rinin yer aldığı fotoğraf  ser-
gisini gezdi, hatıra defterine 
duygu ve düşüncelerini aktar-
dı. Serginin ardından belgesel 
gösterimi sunumu yapıldı. 
Daha sonra ise İbrahim Paşa-
lı moderatörlüğünde Eylem 
Kaftan, Nihat Kresevljakoviç, 
Adnan Zisko, Amina Sljak Je-
senkoviç’in konuşmacı olarak 
katıldığı panel gerçekleşti. Pa-
nel öncesi konuşma yapan Al-
tıeylül Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu, “Maglaj ile kardeş 
olduk. Bosna Hersek Türkiye 
için çok farklı, anlamlı bir ülke. 
Aliya İzzetbegoviç rahatsız-
lanınca dönemin Başbakanı 
şimdi Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan kendisini 
ziyaret etti. Ziyarette İzzet-
begoviç Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’a ‘Buraları evladı Fa-
tihandır, sana emanet’ dedi. 
Kral Aliya İzzetbegoviç’in ölü-
münün 11. yıl dönümünde ona 
vefa adına bu etkinliği gerçek-
leştirdik” dedi.
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KOCAELİ Yoğun iş temposuna 
rağmen spor yapmaya vakit ayı-
rarak, sporcu kişiliğiyle örnek 
olan Başkan Karaosmanoğlu, 
“Vatandaşımızın spor yaparak ha-
yatını sağlıklı biçimde geçirmesini 
şiddetle tavsiye ediyorum. Koca-
eli’de oluşturduğumuz yürüyüş 
parkurlarının yanı sıra, doğal gü-

zelliklerimizi koruyarak ve gelişti-
rerek halkımızın yaşam alanlarını 
çoğaltıyoruz” dedi.

Gaziler Dağı 
Güzelliğiyle Büyüledi
Gebze’de bulunan ve Büyükşehir 
Belediyesi tarafından korunarak, 
halkın yaşam alanına çevrilen Ga-
ziler Dağı’nda kar yağışı çok güzel 
manzaralar oluşturdu. Karaos-
manoğlu, “Her vatandaşımızın bu 
güzelliği görmesini isterim. Etki-
lenmemek ve bu güzelliğin tadını 
çıkartmamak elde değil. Gebzeli-
lerin kullanımına kazandırdığımız 
böyle güzel bir yaşam alanı, kenti-
mizin kazanımıdır” dedi.

14SPOR

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NUN KAR KEYFİ
Haftada üç gün sağlıklı yaşam 
yürüyüşü yapan Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, Gebze Gaziler 
Dağı’nda yoğun kar yağışına 
rağmen yürüyüşünü gerçekleş-
tirdi. 

ÇORLU BELEDİYE 
SPOR KULÜBÜ 
KAZANDI
Türkiye Basketbol Erkekler 
3. Ligi B Grubu’nda müca-
dele eden Çorlu Belediyesi 
Spor Kulübü, lig lideri Maliye 
Milli Piyango takımını 81-69 
yendi. Çorlu Belediyespor 
Kulübü Başkanı Hasan Eligül, 
sergilenen mücadeleci oyun 
sonrasında tüm sporcuları 
tebrik etti.

ÇORLU - TEKİRDAĞ  Çorlu 
Belediyesi Kapalı Spor Salo-
nu’nda lig lideri Maliye Milli 
Piyango takımını ağırlayan 
Çorlu Belediyesi Spor Kulübü,  
31-29 önde kapattığı ilk yarı-
nın ardından seyirci desteği-
ni de arkasına alarak baştan 
sona üstün götürdüğü maçı 
81-69 skorla kazandı. Hedef-
leri doğrultusunda önemli bir 
engeli daha aştıklarını dile 
getiren Çorlu Belediyespor 
Kulübü Başkanı Hasan Eligül; 
sergilenen mücadeleci oyun 
için tüm sporcuları kutlarken, 
taraftarlara teşekkür etti. 
Çorlu Belediye Başkanı  Ünal 
Baysan ise  üstün başarıdan 
dolayı sporcuları tebrik etti ve 
başarılarının devamını diledi. 

GÖLCÜK, RAHVAN 
ATÇILIĞININ 
MERKEZİ OLACAK
Gölcük Belediyesi tarafından 
Rahvan At Koşu Pisti’ne 
modern tesisler ilave edilecek. 
Gölcük Belediye Başkanı Meh-
met Ellibeş, Gölcük’ün Rahvan 
atçılığının merkezi olacağını 
söyledi.

GÖLCÜK - KOCAELİ Gölcük Be-
lediyesi tarafından her yıl Tür-
kiye şampiyonası başta olmak 
üzere 3 yarışın yapıldığı, Türki-
ye’nin en güzel rahvan at yarışı 
sahası, yapılacak ilave tesisler 
ile yılın 365 günü bu ata spo-
runu seven insanların faydala-
nacağı bir mekân haline getiri-
liyor. Konu ile ilgili görüşlerini 
dile getiren Gölcük Belediye 
Başkanı Mehmet Ellibeş; “Ata 
sporumuzun vatandaşlarımız-
ca da  öğrenilip yapılabilmesi, 
çocuklarımızın bu sporu öğre-
nebilmesi ve kentimizin Rah-
van atçılığının merkezi haline 
gelmesi için çalışıyoruz” dedi.

Maltepe’nin Çocukları Tarih Yazdı

23 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü

MALTEPE - İSTANBUL 70 ülkeden 
2100 sporcunun katıldığı “Avru-
pa Tekvando Kulüpler Şampiyo-
nası”nda Maltepe Belediyesi’nin 
desteklediği sporcular büyük 
başarılar kazandı. Bu kapsam-
da “Ağır Sıklet” kategorisinde 
yarışan Dilara Arslan Avrupa 
Şampiyonu, “57 Kilo Minikler” 
kategorisinde yarışan Yaren 
Uzunçavdar Avrupa üçüncüsü, 
“44 Kilo Minik Bayanlar” kate-
gorisinde yarışan Busenur Yazı-

cı Avrupa üçüncüsü ve “78 Kilo 
Genç Erkekler” kategorisinde 
yarışan İlkerhan İncir Avrupa 
üçüncüsü olarak madalya aldılar. 

Hedef Büyük
Şampiyonadan kazanılan tari-
hi başarılar sonrası bir açıkla-
ma yapan Maltepe Belediyesi 
Spor Kulübü Antrenörü Serkan 
Uzunçavdar, “Bu büyük başarı 
eğitmen olarak bizim olsa da, 
başarın en büyük mimarı bizle-

re desteğini esirgemeyen Sayın 
Başkanımız Ali Kılıç’tır. Başka-
nımız böylesi büyük ve başarılı 
bir şampiyonada Avrupa’nın Yıl-
dızları olacak sporcuları çıkartı-
yorsa ilçemizin belediye başkanı 
olarak ne kadar gurur duysa 
hakkıdır. Şimdi hedefimizi biraz 
daha büyütüyoruz. Bu seneki 
amacımız, Güney Kore’de yapı-
lacak Dünya Şampiyonası’nda da 
belediyemizi ve ülkemizi en iyi 
şekilde temsil etmek” dedi.

OSMANGAZİ - BURSA Osmanga-
zi Belediyespor’un rekortmen 
sporcusu Songül Konak, İstan-
bul’da Aslı Çakır Alptekin At-
letizm Salonu’nda düzenlenen 
Turkcell Gençler ve Büyükler 
Türkiye Salon Şampiyonası’nda 
yeni bir rekora daha imza attı. 
Şampiyonanın ilk gününde 1500 
metre yarışında piste çıkan Ko-

nak, yarışı 4.20.82’lik derece 
ile tamamlayarak ‘1500 Metre 
Genç Bayanlar’ kategorisinde 
Türkiye Şampiyonu oldu. Konak 
yaptığı derece ile tarihi bir ba-
şarıya daha imza attı ve 1992 
yılından bu yana kırılamayan 
rekorun yeni sahibi oldu. Seray 
Şentürk de 400 metre yarışında 
Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalya’da gerçekleştirilen “Avru-
pa Tekvando Kulüpler Şampi-
yonası”nda 4 Maltepeli sporcu 
büyük başarılara imza atarak 
tarih yazdı.

Osmangazi Belediyespor Atle-
tizm Takımı sporcusu Songül 
Konak, Turkcell Gençler ve 
Büyükler Türkiye Salon Şampi-
yonası’nda tarihi bir başarı elde 
ederek, 23 yıldır kırılamayan 
Türkiye rekorunun yeni sahibi 
oldu. 

Sapanca’da Kadınlar da 
Boks Yapıyor

Darıca,  Avrupa Şampiyonu Oldu

SAPANCA - SAKARYA Her yaştan 
205 sporcunun yer aldığı Güreş 
ve Boks Takımı, antrenörleri 
Ferhat Akburak, Nuri Erdoğan 
ve Uğur Demir eğitmenliğinde 
antrenmanlarına devam ediyor. 
Sapanca Belediyesi Spor Mü-
dürü Hakan Köksöken sporu 
yaşatmak ve gençleri spora teş-
vik etmek amacında olduklarını 
söyledi. Köksöken “Bu okulları-
mız da eğitim alan sporcularımız 

ile ilde, yurt genelinde ve yurt 
dışında düzenlenen turnuvalara 
katılarak Sapanca’yı başarıyla 
temsil edeceğiz. Büyük küçük 
her yaştan sporcudan oluşan 
spor okullarımızın idmanları-
na dileyen herkes katılabilir” 
dedi. Sapanca Belediye Başkanı  
Aydın Yılmazer, konuya ilişkin 
yapmış olduğu açıklamada bele-
diyenin spor faaliyetlerine özel-
likle önem verdiğini söyledi.

DARICA - KOCAELİ Darıca Bele-
diyesi sporcuları toplamda 11 
ülkenin mücadele ettiği Avrupa 
Kulüplerarası Kros Şampiyona-
sı’nda 19 puanla şampiyonluk 
kürsüsüne çıktı. Yarışlarda Da-
rıca Belediyesi Eğitim ve Spor 
Kulübü  sporcularından Rama-
zan Karagöz birinci olurken, Fe-
nerbahçeli atlet Onur Aras ikin-
ci, yine Darıca Belediyesi Eğitim 
ve Spor Kulübü  sporcularından 
Ömer Tuncer de üçüncü olarak 
madalya kazanan sporcumuz 
oldu. İspanya’da gerçekleşen 
müsabakalarda Darıca Beledi-
ye Başkanı Şükrü Karabacak 
takımı yalnız bırakmadı. 

Ücretsiz Ulaşım 
Geçtiğimiz yıl Portekiz’de şam-
piyon olarak spor otoritelerin-
den tam not alan ve geleceğin 
sporcuları olarak değerlendiri-
len Darıcalı genç atletlerin bu 
yıl da aynı başarıyı tekrar et-
tirmesi camiada büyük sevinç 
yarattı. Kulüp Başkanı Mustafa 
Öztürk, kulübün Onursal Baş-
kanı Şükrü Karabacak’ın bu ba-
şarıdaki büyük katkısına dikkat 
çekti. Öztürk “kendisi de eski 
bir atletizm hocası olan başka-
nımızın deneyim ve tecrübele-
rinden istifade ettik. İspanya’da 
dahi bizleri yalnız bırakmayan 
ve yarışmalar öncesi sporcula-
rımızı kampta ziyaret ederek 
büyük moral ve motivasyon 
sağlayan Başkanımız Sayın Şük-
rü Karabacak’a spor camiası 
adına teşekkür ediyorum. Bu 
şampiyonluğu kendisine hedi-
ye ediyoruz. Herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Sapanca Kaymakamlığı ile 
Sapanca Belediyesi spor okulları 
bünyesinde faaliyet gösteren 
Güreş ve Boks Takımı, antren-
manlarına dur durak bilmeden 
devam ediyor. Antrenmanlarda 
kadın sayısının fazla olması 
dikkat çekiyor.

Darıca Belediyesi sporcuları 
Avrupa Kulüplerarası Kros Şam-
piyonası’nı kazanarak Avrupa 
Şampiyonu oldu.
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BAŞKANLARIN  
SOSYAL MEDYASI!

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 
anma gecesinde... 
Belediye 
Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 
ve duygularını 
paylaştılar... Biz de 
onların paylaşımlarına 
ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 
medya keyfi...

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

Kartal Belediye Başkanı 
Altınok Öz

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar

Yenişehir Belediye Başkanı  
Süleyman Çelik

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa DündarKocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı  
İbrahim Karaosmanoğlu

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş


