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yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen keSkin

Bursa’nın merkez ilçe-
lerinden Yıldırım çok 
uzun zamandır büyük 

bir gelişim içerisinde. Özel-
likle sosyal kültürel ve eğitim 
alanında yapılan çalışmalar-
la adından sıkça söz ettiriyor.  
Kuşkusuz bun da Yıldırım’ın 
şair ve yazar kimlikleriyle 
de ön plana çıkan Beledi-
ye Başkanı Özgen Keskin’in 
payı oldukça fazla. Biz de 
gazetemizin bu sayısında 
Özgen Keskin’i “Ayın Başka-
nı” olarak seçtik. Keskin’in 
önderliğinde Yıldırım Beledi-
yesi tarafından bugün kentin 
gelişimi adına pek çok pro-
jeye imza atılıyor. Hal böyle 
olunca Çocuk Eğitim ve Bilim 
Merkezi ile Kaplıkaya Cazibe 
Merkezi’ni anlatmaya karar 
verdik. Bu iki merkez Yıldırım’ı 
Cazibe kenti yapmaya 
aday. 

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Marmara’da gerçekleş-
tirdiğimiz modern beledi-
yecilik kültürünü geliştir-
meye yönelik çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Günden 
güne daha çok dikkat 
çeken Birliğimizi, sonbahar 
döneminden itibaren baş-
layacak tempolu sürece 
şimdiden hazırlıyoruz. Bele-
diye çalışanlarının güven, 
destek ve yoğun katılımıy-
la eğitim programlarımızı 
sürdürüyor, Türkiye’de be-
lediyeciliğin daha iyi yer-
lere gelmesi için elbirliğiyle 
gayret ediyoruz.

Marmara Bölgesi’nde 
ve Türkiye genelinde yüz-
lerce..

ن  devamı  4’de ن  devamı  16’da
ن  devamı  9’da

ن  devamı  14’de

ن  devamı  2’de

ن  devamı  3’te

ÜMraniye / iSTanBUl
   

Ümraniye Belediyesi’nin halk-
la daha etkili iletişim için 
hayata geçirdiği “Çözüm 
Merkezi”  büyük ilgi görüyor. 
Belediye’nin vatandaşların 
sorunlarını daha sağlıklı bir 
şekilde dinleyebilmek ve so-
runlara hızlı bir şekle çözüm 
bulabilmek için hayata geçir-
diği “Merkez”, Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
bünyesinde hizmet veriyor. 
Çözüm Merkez halktan gelen 
dilek, şikayet ve önerileri be-
lediyenin ilgili birimlerine ak-
tarıyor ve süreci takip ediyor. 
Belediyeden yapılan açıkla-
maya göre  proje kapsamın-
da; Çözüm Merkezi, Çözüm 
Ofisleri ve İletişim Noktaları uy-
gulamaları ile  vatandaşlara 
hizmet veriliyor. 

Ümraniye, Çözümün Merkezi

Ümraniye Belediyesi’nin vatandaşların sorunlarını dinleyebilmek ve hizmet kalitesiyle birlikte memnuniyeti 
artırabilmek amacıyla uygulamaya koyduğu “Çözüm Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 

AYIN
BAŞKANI

BUrSa

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Böl-
gesi’ni canlandırmak ama-
cıyla özel bir kent aksesuarı 
olarak hizmete sunduğu nos-
taljik tramvay, 7’den 70’e 
tüm vatandaşların ilgi odağı 
oldu. Büyükşehir Belediyesi 
Orkestrası konseri, Karagöz-
Hacivat ve halk dansları 
gösterileriyle de renklenen 
Cumhuriyet Caddesi, nos-
taljik tramvayla bambaşka 
bir değer kazandı.

Cumhuriyet Caddesi’ndeki 
cephe düzenleme ve Tekel 
binasının yıkıldığı meydanda 

yapılan çalışmaların tamam-
lanmasıyla çehresi daha da 
güzelleşecek olan bölge, 
Bursa’nın cazibe merkezi ha-
line gelecek. Bölgenin UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’ne 
alınması noktasında çalış-
maların tüm hızıyla devam 
ettiğini ifade eden Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Nostaljik tramvayın 
faaliyete geçmesiyle birlik-
te Cumhuriyet Caddesi ha-
reketlendi. Cadde her gün 
daha da şenlenecek. 

Bursa, nostaljik Tramvayına kavuştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunu-
lan nostaljik tramvay, Cumhuriyet Caddesi’ne hare-
ket getirdi. 

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 
“Afet Yönetimi: Beklenil-
meyeni Beklemek, En Kö-
tüsünü Yönetmek” kita-
bıyla ilgili şunları söylüyor:  
“Deprem saati patlama 
anını bekleyen bir bom-
ba gibi çalışıyor. 1999 
Gölcük Depremi, aslında 
Marmara Denizi’nde ol-
ması kaçınılmaz depre-
min bir “ön uyarısı”ydı! Bu 
nedenle gündemimizin 
birinci maddesi, Marmara 
Bölgesi’nden başlayarak 
“Türkiye’yi afetlere hazır-
lıklı hale getirmek” olma-
lıdır. Afet Yönetimi bilim 
dalını, belli başlı evrelerini 
burada kısa ve öz bir şe-
kilde anlatmaya çalıştık. 
Kitapta grafik ve şekillerle 
birlikte 1999 Depreminden 
alınması gereken derslere 
de yer verdik.”

Başkan ismail ok’tan organ Bağışı
Balıkesir Belediye Başkanı ismail ok, atatürk anadolu Sağlık Meslek lisesi 
ve Balıkesir devlet Hastanesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen kampanyaya ka-
tılarak organlarını bağışladı. 

BalıkeSir

12 – 18 Mayıs Hemşirelik Haf-
tası sebebiyle Atatürk Ana-
dolu Sağlık Meslek Lisesi’ni 
ziyaret eden Balıkesir Be-
lediye Başkanı İsmail Ok’a 
Başkan Yardımcısı Yusuf 
Özenç’de eşlik etti. Hafta 

nedeniyle Atatürk Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi ve Balı-
kesir Devlet Hastanesi ile or-
taklaşa gerçekleştirilen kam-
panyaya katılan Belediye 
Başkanı İsmail Ok, organlarını 
bağışladı.

MARMARA

106 157
“Sağlıklı insanlar Sağlıklı 
Şehirlerde yaşarlar”

Zeytinburnu Çevrecileri 
Ödüllendiriyor

Pehlivanlar 
Sultangazi’de yarıştı

Örnek Belediyecilik 
Proje yarışması

ن  S a ğ l ı k ن Ç E V R E ن       B i r l i k t e n ن  S P O R

Ücretsizdir
Haziran 2011     

Sayı: 5
Yıl: 1

www.marmara.gov.trbelediyehaberbirlikten

afet yönetimi 
kitabı Çıktı
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Beşiktaş yaza Merhaba diyor

Hızlı numara Hizmeti

Bağcılar aB Projeleri Fuarı’nda

ÜMraniye / iSTanBUl
  

Ümraniye Belediyesi’nin 
halkla daha etkili iletişim için 
hayata geçirdiği “Çözüm 
Merkezi”  büyük ilgi görüyor. 
Belediye’nin vatandaşların 
sorunlarını daha sağlıklı bir 
şekilde dinleyebilmek ve so-
runlara hızlı bir şekle çözüm 
bulabilmek için hayata geçir-
diği “Merkez”, Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
bünyesinde hizmet veriyor. 
Çözüm Merkez halktan ge-
len dilek, şikayet ve önerileri 
belediyenin ilgili birimlerine 
aktarıyor ve süreci takip edi-
yor.  Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre  “Çözüm 
Merkezi Projesi” kapsamında; 
Çözüm Merkezi, Çözüm Ofis-
leri ve İletişim Noktaları uy-
gulamaları ile  vatandaşlara 
hizmet veriliyor. 

Çözüm Merkezi’nin 
Numarası 444 9 822 

Vatandaşlar, belediye bi-
nasına gitmeye gerek kal-
madan, 444 9 822 numaralı 
Çözüm Merkezi’nden, 15 
mahalle merkezinde bulu-
nan ve aramaların ücretsiz 
olduğu İletişim Noktaların-
dan ve Merkez, Son Durak 
ve Dudullu Meydan’da 
bulunan Çözüm Ofislerin-
de yüz yüze görüşerek hiz-
met alıyor.  Böylelikle va-
tandaşlar belediyeyle ilgili 
pek çok işlemi belediyeye 
gelmeden gerçekleştirmiş 
oluyorlar. 

02

BileCik
  

Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı’nın programı 
oldukça yoğun. Başkan 
programı kapsamında Ma-
yıs ayının ilk haftasında bel-
de ve köyleri ziyaret etti. 
Başkan buralarda yapılan 
Hıdırellez etkinliklerine katıl-
dı.  Belediye Başkanı Selim 
Yağcı’ya Belediye Meclis 
Üyeleri ve kalabalık bir he-
yet eşlik etti.

Vatandaşlardan 
yoğun ilgi

Merkez Necmiye köyü Hıd-
rellez şenlikleriyle başlayan 

program, Beyce köyü Hıdel-
lez etkinlikleri, Bayırköy Hıd-
rellez külür sanat etkinlikleri, 
Deresakarya köyü Hıdellez 
şenlikleri şeklinde devam 
etti. Yağcı gittiği ve ziyaret 

ettiği yerlerde yoğun ilgiyle 
karşılandı. Başkan burada 
yaptığı konuşmada vatan-
daşlarla birlikte olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

BeŞikTaŞ / iSTanBUl
  

Beşiktaş Belediyesi yaz için 
hazırlıklarını tamamladı. 
Yaza Mayıs’ın ilk haftasında 
tekne gezileri ile merhaba 
diyen belediye,  Beşiktaşlı-
lara mahallede özel servis-
lerle hizmet veriyor. Toplam 
21 mahallenin yer aldığı 
Beşiktaş’ta, kentliler kendile-
rine ayrılmış gün ve saatler-
de mahallelerinden servisle 

alınıp, teknelerin kalkış yeri 
olan Kuruçeşme’ye götürü-
lüyor, gezi bitiminde de yine 
aynı yerden servisle mahal-
lelerine bırakılıyor. Yaklaşık iki 
saat süren tekne gezilerinde 
mahalle sakinleri birbirleriy-
le tanışma ve sohbet etme 
imkânı bulurken gezilerde 
ikram edilen yiyecek ve 
meşrubatlarla da, İstanbul 
Boğazı’nda piknik keyfi ya-
şamış oluyorlar. 

BaŞakŞeHir / iSTanBUl
  

Başakşehir Belediyesi far-
kını bir uygulamayla daha 
ortaya koydu. Kent Bilgi 
Sistemi kapsamında her 
vatandaşın evi ve işyerine 
ait yapılara Başakşehir Be-
lediyesi görevlilerince bir 
numara verilecek ve Be-
lediye binasına vatandaş 
girdiği andan itibaren bu 
numara ile işlem yapacak. 
Vatandaşların ev / işyeri 
kapısına küçük bir tabela 
olarak monte edilecek bu 

numaranın muhafaza edil-
mesinin önemli olduğunu 
belirten yetkililer bu numa-
rayı söylediklerinde işlem-
lerin daha hızlı ve daha 
güvenli sonuçlanacağını 
ifade ediyor. Böylelikle va-
tandaşlar resmi kurumlarda 
adrese dayalı her işlemde 
bu numarayı kullanacak-
lar. Uygulanacak bu sistem 
ile artık vatandaşların resmi 
kurumlarda adrese dayalı 
işlemleri için beklemelerine 
gerek kalmayacak.

BağCılar / iSTanBUl
  

İstanbul Valiliği’nin Avrupa 
Birliği tarafından kabul edi-
len başarılı AB Projelerinin 
tanıtımı amacıyla Fesha-
ne Kültür Merkezi’nde dü-
zenlediği AB Projeleri Fuarı 
sona erdi. Fuara AB proje-
lerinde öncü olan Bağcılar 
Belediyesi iki ayrı stant aça-
rak katıldı. Bağcılar Beledi-
yesi, fuarda ‘Her Ev Bir Ana-
okulu,’ ‘İklimlendirme ve 
Soğutma Elemanları,’ ‘Boru 
Kaynakçılığı’ ve ‘Göçle 
Gelen Ailelerin Şehre Sosyal 
Entegrasyonu’ projelerinin 
tanıtımını yaptı. 

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, yaptığı 
açıklamada, fuarların tec-
rübe paylaşımı için önemli 
organizasyonlar olduğunu 
ifade etti. “Konunun uzmanı 
arkadaşlarımız fuar süresin-
ce ziyaretçileri bilgilendirdi” 

diyen Başkan Çağırıcı, ya-
şanan yoğun ilgiden duy-
duğu memnuniyeti de ifa-
de etti. Bağcılar Belediyesi 
standını İstanbul Vali Yar-
dımcısı Feyzullah Özcan 
da ziyaret ederek, Bağcılar 
Belediyesi’ni tebrik etti.

Beşiktaş Belediyesi, her mahalleye özel tekne ge-
zileri düzenleyerek yaza merhaba diyor.

Başakşehir’de belediye vatandaşlara bir numa-
ra verecek ve vatandaşlar bu numara ile adrese 
dayalı tüm işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapa-
bilecekler.

avrupa Birliği tarafından kabul gören başarılı aB 
Projelerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen “aB 
Projeleri Fuarı” sona erdi. Fuara Bağcılar Beledi-
yesi iki stant açarak katıldı ve aB tarafından ka-
bul edilen projelerin tanıtımını yaptı.

Ümraniye, Çözümün Merkezi

Başkan yağcı’ya Sevgi Seli
Bilecik Belediye Başkanı Selim yağcı, Hıdrellez 
etkinliklerine katıldı. etkinliklerde Başkan’a gös-
terilen ilgi görülmeye değerdi.

Ümraniye Belediyesi’nin vatandaşların sorunlarını dinleyebilmek ve hizmet kalitesiyle birlikte memnuni-
yeti artırabilmek amacıyla uygulamaya koyduğu “Çözüm Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 

GÜNCEL
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Marmara’da gerçekleştirdiğimiz 
modern belediyecilik kültürünü 
geliştirmeye yönelik çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Günden güne 
daha çok dikkat çeken Birliğimizi, 
sonbahar döneminden itibaren 
başlayacak tempolu sürece şim-
diden hazırlıyoruz. Belediye çalı-
şanlarının güven, destek ve yoğun 
katılımıyla eğitim programlarımızı 
sürdürüyor, Türkiye’de belediyeci-
liğin daha iyi yerlere gelmesi için 
elbirliğiyle gayret ediyoruz.

Marmara 
Bölgesi’nde 
ve Türkiye 
genel inde 
yüzlerce ku-
rumla işbir-
liği halinde 
yapt ığımız 
e ğ i t i m l e r , 
ü lkemizde 
belediyeci-
liğin geliş-
mesine bü-
yük katkılar 
sağlamak-
tadır. Yanı-
mızda olan 
ve desteğini esirgemeyen birlik 
üyesi belediye başkanlarımıza, 
encümen üyelerimize ve meclis 
üyesi arkadaşlarımıza bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Birlik olarak, üye belediyeleri-
mizin ihtiyaçlarını karşılamak ve 
üye belediyelerimizin memnuni-
yeti için disiplinli bir şekilde görev 
başındayız. Bu disiplini en başta, 
stratejik planla sağlıyoruz. Birim 
yöneticilerimiz, Stratejik Plan doğ-
rultusunda hazırlanan Performans 
Programıyla ilgili olarak, ilk altı ay-
lık raporu hazırlıyorlar. 2012 Perfor-
mans Programı da Temmuz ayına 
kadar hazır olacak ve encümen 
heyetimize sunulacak.

Türkiye’nin en büyük ihtisas 
kütüphanelerinden birini de 
İstanbul’da kurmakta olduğumu-
zu ve önümüzdeki ay resmî açılışını 
yapacağımızı hatırlatmak isterim. 
Kütüphanemiz, aynı zamanda 
‘Belediyecilik Araştırmaları Merke-
zi’ olarak da faaliyet gösterecek.

Geleneksel hale getirilen “Örnek 
Belediyecilik Proje Yarışması”nın 
sonuçlarını, 20-22 Haziran’da 
Abant’ta gerçekleştirilecek ve 
üç gün sürecek “Başkanlar De-
ğerlendirme Toplantısı”yla açık-
layacağız. Akademik anlamda 
Türkiye’nin en iyi uygulamacı ve 
teorisyenlerinden oluşan bilim ku-
rulumuzun yapacağı seçimleri 
ve ödüle layık görülecek projele-
ri, bizler de büyük bir heyecanla 
bekliyoruz. Belediyecilikte özgün 
projelerin desteklenmesi ve yapı-
lan çalışmaların tanıtılarak yaygın-
laştırılması amacını güden yarış-
maya katılan tüm belediyelerimizi 
bir kez daha tebrik ediyor, beledi-
yelerimizin başarılı icraatlarının de-
vamını diliyorum. 

Marmara Belediyeler Birliği 
Adına İmtiyaz Sahibi

Recep ALTEPE

Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN

Yazı İşleri Müdürü
Züver ÇetiNkAyA

Genel Koordinatör
Fatih SANLAV

İletişim Bilgileri
Ragıp Gümüşpala Cad.  
No: 10 eminönü 34134  

Fatih / istanbul
tel: (0212) 514 10 00

Faks: (0212) 520 85 58 

Sanat Yönetmeni
Hasan DeDe

Muhabirler
kübra DeMiR

irem ekkALDıR
Serbest ÇeLeBi

Yapım
tekFA Medya iletişim
tel: (0216) 389 85 43

Baskı

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

arnavUTkÖy / iSTanBUl
  

Arnavutköy Belediyesi 
Yaşlı ve Engelli Merkezi 
(AYEM), ilçede yaşayan 
engelli vatandaşlara iş 
imkânı sağlıyor. Bu kap-
samda öncelikle İSMEK 
ile yaptığı protokol çer-
çevesinde meslek kursları 
düzenleyen AYEM, ahşap 
boyama, takı tasarım, 
okuma yazma ve bilgi-
sayar bölümlerinde de 
sınıflar açtı. 69 kursiyerle 
eğitimlerine devam eden 
AYEM, ilçe genelindeki fir-
malarla da irtibatını sürdü-
rerek engelli vatandaşları-
na iş imkanı sağlıyor.

6 engelli vatandaş 
iş imkânına kavuştu

Şu ana kadar 15’e yakın 
engelliye iş imkânı sağla-

yan AYEM, tekstil ve po-
lietilen alanında faaliyet 
gösteren iki firma ile top-
lantı düzenledi. Cmt Tekstil 
San. AŞ ve  Mega Polieti-
len Köpük San. AŞ firma-
larının katıldığı toplantıda 

6 engelli vatandaşa iş 
imkânı sağlandı. Tüm sos-
yal hakların teminat altına 
alınarak gerçekleştirilen 
işçi alımında Büyükçek-
mece İşkur Şube Müdürlü-
ğü ile organizeli çalışılıyor.

BÜyÜkÇekMeCe / iSTanBUl
  

Büyükçekmece Belediyesi 
yazın halkın daha güzel sa-
hillerde gezip eğlenmesi için 
çalışmalara hız kesmeden 
devam ediyor. Yaz sezonu 
boyunca her gün  binler-
ce  insanın ağırlandığı  sa-
hilde  lüzumlu gördüğü de-
ğişikliklerin talimatını veren 
Başkan Akgün, çalışmaların 
hızlandırılmasını istedi. Yaz 
aylarında İstanbul’un dört 
bir yanından  binlerce insa-
nın Büyükçekmece sahiline 
akın ettiğini belirten Başkan 
Akgün, Büyükçekmece sahi-
linin dünya çapında bir üne 
sahip olduğunu da söyledi. 
Şehirlerin de yenilenmeye, 
gelişmeye ihtiyacının oldu-
ğunu belirten Başkan Akgün; 
“Büyükçekmece Belediyesi 
olarak her sezon ilçemizde 
ayrı bir çalışma yaparak 
şehrimizin hep ışıl ışıl olmasını 
sağlıyoruz” dedi. Büyükçek-
mece sahilinin yanı sıra bu yıl 
Kumburgaz sahilinin de çok 
renkleneceğini dile getiren 
Başkan Akgün; “Türkiye’nin 
kesintisiz en büyük sahilini ta-
mamlamaya çalışıyoruz. Bu 
yıl Kumburgaz sahili de Bü-
yükçekmece sahili gibi renk-
lenecek” şeklinde konuştu.

arnavutköy Belediyesi yaşlı ve engelli Merkezi 
(ayeM)  ile Büyükçekmece işkur Şube Müdür-
lüğü koordineli olarak arnavutköy’de ikamet 
eden engellilere iş imkanı sunuyor.  

Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı dr. Hasan 
akgün  yaz sezonuna 
hazırlanan kordonbo-
yu sahilini denetledi.

arnavutköy’de engellilere iş imkânı Başkan akgün:
Sahillerimizi
renklendireceğiz

GÜNCEL

belediyehaberbirlikten

Trakyalı Belediyeler Buluştu
Trakyalılar vakfı tarafından Trakya’nın sahip olduğu değerleri yaşatmak amacıyla 6-7-8 Mayıs 2011 ta-
rihleri arasında ankara altınpark Fuar Merkezi’nde Trakya Tanıtım günleri düzenlendi. Fuara Trakyalı be-
lediyeler destek verdiler.

Trakya’nın güzellikleri-
ni anlatmak amacıyla 
Trakyalı Belediyeler bir 
araya geldi. Belediyeler, 
Ankara’da Trakya Tanı-
tım Günleri’nde buluştu. 
Fuara Kırklareli Belediyesi, 
Edirne Valiliği, Edirne Bel-
diyesi, Hayabolu Beledi-
yesi, Malkara Belediyesi, 
Demirköy Belediyesi, Vize 
Belediyesi, Uzunköprü 
Belediyesi, Tekirdağ Be-
lediyesi, Evrensekiz Bele-
diyesi, Kapaklı Belediyesi, 
Büyükkarıştıran Belediyesi, 
Trakyakent Belediyeler 
Birliği, Trakyalılar Vakfı ile 
çeşitli kurum ve kuruluşlar 
katıldı.

Trakya’ya özgü 
oyunlar sergilendi

Fuarda Trakya’yı tanıt-
mak amacıyla Trakya böl-
gesine özgü halk oyunları 
ve güreş müsabakaları 

düzenlendi. Ayrıca Kültür 
Bakanlığı sanatçısı Trak-
yalı Ayşe Engin Aslanca 
bir konser verdi

dursunbey 
atık Pillerle 
Savaşıyor

“Mutlu aile, 
Mutlu Çocuk” 

Söyleşisi yapıldı

kartepe’de 
Uçmaya Hazır 

olun
dUrSUnBey / BalıkeSir

Dursunbey Belediyesi, çev-
reci faaliyetlerine devam 
ediyor. Son olarak beledi-
ye Taşınabilir Pil Üreticileri 
ve İthalatçıları Derneği 
(TAP) ile pillerin toplanma-
sı, taşınması ve bertarafı 
adına ortak bir çalışma 
başlattı. Çalışmalar kap-
samında Atık piller topla-
ma kutularının bulunduğu 
noktalardan toplanarak 
belediye pil toplama ha-
vuzunda depolanacak ve 
oradan da TAP yetkilileri-
ne teslim edilecek. Ayrıca 
Dursunbey’de  56 adet 
toplama noktası bulun-
maktadır.

akSakal / BalıkeSir

Aksakal Belediyesi ve 
Bandırma Kent Konse-
yi, geçtiğimiz günlerde 
Aksakal’da ortaklaşa 
“Mutlu Aile, Mutlu Ço-
cuk” söyleşisi gerçek-
leştirdi. Söyleşiye çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Katılımcılar uzmanlardan 
mutlu ailenin nasıl olması 
gerektiği ile aile bireyleri-
nin çocuklar üzerinde ki 
etkisinin neler olduğuna 
ilişkin bilgiler aldı. Söyleşi 
sonrasında katılımcıların 
sorularını cevaplayan uz-
manlar, mutlu aile olma-
nın sırrını da Aksakallılarla 
paylaştı. 

karTePe / koCaeli

Yıllardır sivil havacılığa 
açılması için kamuoyun-
da büyük istek olan Cen-
giz Topel Havaalanı’nda 
düzenleme çalışmala-
rı hızla devam ediyor. 
2011 yılında sivil uçuşlara 
açılması planlanan ha-
vaalanında incelemeler 
yapan Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Ko-
ordinatör Adnan Bilgiç, 
Genel Sekreter Yardım-
cısı Ercan Yazıcı, Fen İşleri 
Daire Başkanı Tahir Ak-
man, Kartepe Belediye 
Başkanı Şükrü Karabalık, 
yüklenici firma yetkililerin-
den bilgi aldı.
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BalıkeSir

12 – 18 Mayıs Hemşirelik Haf-
tası sebebiyle Atatürk Ana-

dolu Sağlık Meslek Lisesi’ni 
ziyaret eden Balıkesir Be-
lediye Başkanı İsmail Ok’a 
Başkan Yardımcısı Yusuf 
Özenç de eşlik etti. Hafta 

nedeniyle Atatürk Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi ve Ba-
lıkesir Devlet Hastanesi ile 
ortaklaşa gerçekleştirilen 
kampanyaya katılan Bele-

diye Başkanı İsmail Ok or-
ganlarını bağışladı.

“Bir insanı yaşatan 
bütün insanları 
yaşatmıştır”

Günümüzde birçok hasta-
nın organ nakli için bekle-
diğini dile getiren Belediye 
Başkanı İsmail Ok, ‘Bir insa-

nı yaşatan bütün insanlığı 
yaşatmıştır’dan hareketle 
ben de bu kampanyanı-
za destek vermek istedim. 
Organ nakli bekleyen çok 
genç hastalarımız da var. 
Buraya geldiğimde sade-
ce sizleri ziyaret etmek is-
tedim. Fakat bu kampan-
yaya duyarsız kalmakda 
imkânsız. Tüm hastalarımı-
za bu vesile ile Allah’tan 
acil şifalar diliyorum” şek-
linde konuştu.

geBZe / iSTanBUl

Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, 5 çayı halk 
buluşmalarıyla vatandaş-
larla bir araya gelmeyi sür-
dürüyor. Son olarak İstas-
yon Mahallesi sakinlerini 5 
çayında ağırlayan Başkan 
Köşker, bölgenin en önemli 
sorunu olan altyapı sorun-
larının çözümünde önemli 

adımlar atıldığını dile getir-
di. Sorunların yerinde tes-
pit edilerek emin adımlarla 
çözüldüğünü dile getiren 
Başkan Köşker, mahalle 
ayrımı yapmaksızın çalıştık-
larını, 22 mahalleye eşit hiz-
met götürdüklerini ifade 
etti.Gebze’nin yıllardan 
bu yana ihmal edilmiş ma-
hallerinden olan İstasyon 
Mahallesi’nde İSU tarafın-
dan başlatılan altyapı ça-

lışmalarında son aşamaya 
gelindiğini hatırlatan Bele-
diye Başkanı Adnan Köş-
ker, “Kaynakların yerinde 
ve doğru kullanımı, israfın 
önlenmesi için altyapısı ta-
mamlanmayan bölgelerde 
asfaltlama ve yol bakım 
çalışmalarına başlamadık. 
Bugüne kadar iki arada bir 
derede bırakılmış İstasyon 
Mahallesi, Büyükşehir ile 
yürüttüğümüz uyumlu ça-

lışmaların sonuçlarını gör-
meye başladı. Altyapıda 
önemli aşamalar kaydettik. 
İnanıyoruz ki; hizmetlerimizle 
İstasyon Mahallesi sakinleri 
daha modern bir bölgenin 
tadını çıkaracak” dedi. Alt 
ve üst yapı çalışmalarının 
yanı sıra mahalle sakinleri-

nin yıllardan beri beklediği 
Kuzey Yan Yol üzerine üst 
geçit için somut adımlar 
atıldığını dile getiren Başkan 
Köşker, “Üstgeçidin projesi 
çizim aşamasında. En kısa 
zamanda mahallelimizin bu 
talebini yerine getireceğiz” 
dedi.
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Başkan ismail ok’tan organ Bağışı

Başkanla Beş Çayına davetlisiniz

Sölöz’e 
Son Model 

otobüs

karamürsel’de 
Tekvando kuşak 

Sınavı 
SÖlÖZ / BUrSa 

Sölöz Belediyesi, 200 bin 
Tl değerindeki bir aracı 
sıfır borçlanma ile be-
lediyenin araç filosuna 
dahil etti.  
Sölöz Belediyesi belde halkı-
nın hizmetine yeni bir otobüs 
kazandırdı. Belediye Başkanı 
Ahmet Peker, uzun bir çalış-
ma sonrasında yaklaşık 200 
bin TL değerindeki otobüsü 
sıfır borçlanma ile belediye 
bünyesine dahil ettiklerini 
belirtti. Başkan konuşmasına 
belediyenin rutin hizmetle-
rinin yanında araç parkını 
da zenginleştirmek gibi bir 
amacı olduğunu söyledi.

karaMÜrSel / koCaeli

TTF 2011 yılı 2.dönem 
kuşak imtihanı kara-
mürsel Belediyesi ev sa-
hipliğinde Belediye kül-
tür sitesinde yapıldı.  
Türkiye Taekwondo (Tek-
vando) Federasyonu Koca-
eli Hakem Heyeti Başkanı 
Mehmet Durukan 2011 yılı 
ikinci dönem Kuşak İmtiha-
na katılan tüm sporculara 
başarılar diledi. Durukan, 
ayrıca Karamürsel Beledi-
yesi Tekvando Takımı Yöne-
ticilerine ve Antrenörü İsa 
Gündağ’a  vermiş oldukları 
desteklerden dolayı teşek-
kür etti.

Balıkesir Belediye Başkanı ismail ok, 12 - 18 
Mayıs Hemşirelik Haftası sebebiyle atatürk ana-
dolu Sağlık Meslek lisesi Hemşirelik Bölümü öğ-
retmen ve öğrencilerini ziyaret etti. Başkan ok, 
atatürk anadolu Sağlık Meslek lisesi ve Balıke-
sir devlet Hastanesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 
kampanyaya katılarak organlarını bağışladı. 

gebze Belediye Başkanı adnan köşker, “5 Çayı Halk Buluşmaları”nda 
vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırıyor ve belediye hizmetleri 
hakkında bilgilendirmede bulunuyor.  

Havsa 
Öğrencileri 

dinliyor

Belediyeler 
arası işbirliği 

anlatıldı

Sergen Belediyesi 
Hizmet Binasında 

Tadilat Başladı
HavSa / edirne

edirne Trakya Üniversi-
tesi konservatuarı ilköğ-
retim okulu öğrencileri, 
Havsa Belediyesi’ni zi-
yaret etti.
Edirne Trakya Üniversitesi 
Konservatuarı İlköğretim 
Okulu öğrencileri, Havsa 
Belediyesi ve Havsa ilçe-
si hakkında bilgi edinmek 
amacıyla Belediye Başkanı 
Oğuz Tekin’i makamında 
ziyaret etti. Başkan Tekin, 
öğrencilerin sorularını ya-
nıtladı ve belediyenin ilçe-
de yaptığı hizmetler hak-
kında bilgi verdi. 

PeHlivankÖy / kırklareli
  

Pehlivanköy, Çorlu’da 
düzenlenen belediye-
lerarası işbirlikleri ve 
aB fonları bilgilendirme 
toplantısındaydı.
Pehlivanköy Belediye Başka-
nı Hüseyin Açıkel belediye-
leri temel alan toplantılara 
katılmaya devam ediyor. 
Başkan Açıkel Çorlu’da dü-
zenlenen “Belediyeler Arası 
İşbirlikleri ve AB Fonları Bilgi-
lendirme Toplantısı”na da 
katıldı. Toplantının konuşma-
cıları ise UNDP Uzmanı John 
Jackson ve BMKP Türkiye Ko-
ordinatörü Shahid Najam’dı.

Sergen / kırklareli

Sergen Belediyesi, daha 
modern ve konforlu bir 
çalışma ortamı oluştur-
mak için   hizmet bina-
sını yeniliyor .
Sergen Belediyesi’nin hizmet 
binası yenileniyor. Beledi-
ye ekipleri ilk olarak hizmet 
binasının dış cephesine ısı 
yalıtımı kapsamında man-
tolama işlemi yaptı. Beledi-
yeden yapılan açıklamaya 
göre mantolama işleminden 
sonra dış cephesi boyasıyla 
binanın yeni bir görünüme 
kavuşması sağlandı. Tadilat 
çalışmalarının önümüzdeki 
günlerde bitmesi bekleniyor. 

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



BELEDİYE HABER / HAZİRAN 2011

ÇorlU / Tekirdağ
  

Çorlu Belediyesi, bir ilki ger-
çekleştirerek yılın annesini 
belediye personelinden 
seçti. Anneler Günü mü-
nasebetiyle Meclis Toplantı 
salonunda kokteyl düzen-
lendi. Çorlu Belediyesi’nde 
çalışan bayan personellerin 
katıldığı kokteylde, Çorlu 
Belediye Başkanı Ünal Bay-
san, Belediye Başkan Yar-

dımcıları Serhad Çatalkaya, 
Ahmet Sarıkurt, Erdoğan 
Demirci, Oktay Çolpan ve 
Kemaleddin Avcı, Belediye 
Meclis Üyeleri Fatma Gürel 
ve Evren Özmen Uludağ ve 
daire müdürleri de hazır bu-
lundu. 

Hem anne hem de... 

Anneler Günü etkinliğine 
katılan belediye persone-

line kırmızı karanfil takdim 
edildi. Anneler Günü prog-
ramının açılışında bir konuş-
ma yapan Çorlu Belediye 
Başkanı Ünal Baysan, “An-
neler Günü münasebetiyle 
bir arada bulunuyoruz. Bu 
sene bir ilki gerçekleştire-
rek belediye personelimiz 
arasında yılın annesine 
ödül vermeye karar ver-
dik. Yılın Annesi Ödülümü-
zün sahibi Sadiye Kızıl’dır,” 
dedi. Daha sonra Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü per-
soneli Sadiye Kızıl’ı kürsüye 
davet ederek, özel olarak 
hazırlanan plaketi takdim 
etti. Başkan Baysan, sözle-
rini şöyle sürdürdü. “Sadiye 
Hanım, iki evladına yıllardır 
hem annelik hem de ba-
balık yapıyor. Kendisi örnek 
bir annedir ve biz belediye-
mizin ‘Yılın Annesi Ödülü’nü 
kendisine takdim etmekten 
dolayı büyük mutluluk du-
yuyoruz.” Çorlu Belediye 
personeli arasında yılın an-
nesi seçilen Sadiye Kızıl, Be-
lediye Başkanı Ünal Baysan 
ve çalışma arkadaşlarına 
teşekkür etti. Anneler Günü 
programının sonunda Bele-
diye Başkanı damat halayı 
oynadı.

derinCe         /        koCaeli
  

Derince’de eğitim gören 
anaokulu öğrencilerinin işti-
rakiyle gerçekleşen Çocuk 
Şenliği, Çenedere Mesire 
Alanı’nda adeta bir şölen 
havasında geçti. Derince 
Belediyesi’nin gerçekleştir-
diği etkinliğe 50’den fazla 
öğrenci katılırken, öğret-
menler, öğrenci velileri ve 
okul müdürleri de boyama 
şenliğine yoğun ilgi gösterdi. 
Son derece renkli bir ortam-
da gerçekleşen etkinlikte, 
minik öğrenciler hayallerin-
deki dünyayı, tuvallere yan-

sıtmaya çalıştı. Derince Be-
lediyesi tarafından çocuk 
gelişimine katkıda bulun-
mak amacıyla düzenle-
nen programda öğrenciler 
ve Başkan Alemdar birlik-
te resim yaptı. Çocukların 
adeta sevgi çemberinde 
kalan Başkan Alemdar, mi-
nik yüreklerle birlikte resim 
yaparken, miniklerin Başkan 
Alemdar’ı boyama çabala-
rı görülmeye değerdi. Minik 
öğrencilerin mutluluğuna 
ortak olan Başkan Alemdar, 
boyama şenliğinin önümüz-
deki yıl tekrar yapılacağını 
söyledi. 

Çan         /        Çanakkale
   

Çan Belediyesi Mende-
res Parkı’nı yenilemeye 
ve modernleştirmeye de-

vam ediyor. Park içerisin-
de bulunan çocuk parkı 
tamamıyla yenilendi. Eski 
oyuncaklar çocuklar için 
daha güvenli ve eğlenceli 

oyuncaklar ile değiştirildi. 
Kum bir zemin yapısına sa-
hip oyun alanının alt zemini 
de yenilenerek yumuşak bir 
yapı malzemesi ile döşen-
di. Çan Belediye Başkanı 
Abdurrahman Kuzu: “Ço-
cuklarımızın oyun alanında 
daha güvende oynamaları 

ve eğlenmeleri için oyun 
parkımızı yenilemekle kal-
madık, genişletip yumuşak 
bir malzeme ile kapladık. 
Çocukların ve ailelerinin 
daha ilk günden göstermiş 
olduğu ilgi bizi sevindirdi” 
diyerek konuyla ilgili açıkla-
ma yaptı.
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“ofsayt osman” 
Tiyatro severlerle 

Buluştu

Çiftlikköy’de 
Müzik
 Şöleni

kandıralı
Miniklerden 

Tasarım Sergisi

akyazı’da 
Bilardo Turnuvası 

yapıldı

derince’de Çocuk Şenliği

Çan Belediyesi’nden oyun Parkı

Belediye’den yılın annesine Ödül

BÜyÜkyonCalı / Tekirdağ

Büyükyoncalı Belediye-
si kültür etkinlikleri çer-
çevesinde  ‘ofsayt os-
man’ adlı oyunu tiyatro 
severlerle buluşturdu.
Büyükyoncalı Belediyesi, bir-
birinden değerli oyunları 
vatandaşlarla buluşturmaya 
devam ediyor. Belediyenin 
bu etkinlikleri kapsamında 
geçtiğimiz günlerde “Ofsayt 
Osman” adlı oyun tiyatro se-
verlerle bir araya geldi. Oyu-
nu Belediye Başkanı Necati 
Sezer ve çok sayıda vatan-
daş izledi. Tiyatro severlerin 
yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz 
salon tıklım tıklım doldu.

ÇiFTlikkÖy  / yalova

Çiftlikköy Belediye-
si tarafından Çiftlikköy 
kültür Merkezi’nde Türk 
Halk müziği konseri dü-
zenlendi.
Çiftlikköy Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğü ve Çiftlikköy 
Belediyesi Kültür Merkezi ta-
rafından düzenlenen Türk 
Halk Müziği konseri, dinle-
yenleri mest etti. Çiftlikköy 
Kaymakamı Hasan Öztürk, 
Çiftlikköy Belediye Başkanı 
Metin Dağ, İl Milli Eğitim Mü-
dürü Süleyman Şişman’ın da 
katıldığı konserde 26 kişilik 
koro 2 bölüm halinde sevi-
len türküleri seslendirdi. 

kandıra / koCaeli

kandıra Belediye Başka-
nı Cengiz kan, akçako-
ca ilköğretim okulu’nun 
Teknoloji ve Tasarım 
Sergisi’ni gezdi.
Akçakoca İlköğretim Oku-
lu öğrencilerinin Teknoloji 
ve Tasarım Sergisine katılan 
Kandıra Belediye Başkanı 
Cengiz Kan, “Yarınlarımızı 
biz bu genç arkadaşlara 
emanet edeceğiz. Genç-
lerimizin teknolojiyle bu 
kadar yakından ilgilenme-
si beni çok mutlu ediyor” 
dedi. Başkan, yapılan icat-
larla ve öğrencilerle yakın-
dan ilgilendi. 

akyaZı / Sakarya 

akyazı Belediyesi tara-
fından Bilardo Turnuvası 
düzenlendi. Çekişmeli 
turnuvanın galibi nihat 
güzel oldu.
Akyazı Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen Bilardo 
Turnuvası, çekişmeli sahne-
lere ev sahipliği yaptı. Halkın 
yoğun ilgi gösterdiği turnu-
vanın birincisi Nihat Güzel 
oldu. Oyunların sonunda 
dereceye giren sporculara 
ödüllerini Akyazı Kaymaka-
mı Erdoğan Beypınar ve Be-
lediye Başkanı adına Akyazı 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Ayhan Balcı verdi. 

derince Belediyesi tarafından “Çocuk Şenliği” düzen-
lendi. Çocuk gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlenen programda öğrenciler ve derince Beledi-
ye Başkanı dr. aziz alemdar birlikte resim yaptı. 

Çan Belediyesi, çocuklar için Menderes Parkı oyun 
alanını yeniledi.

anneler günü tüm yurtta olduğu gibi Çorlu’da da çe-
şitli etkinliklerle kutlandı. Çorlu Belediyesi bir ilki ger-
çekleştirerek, belediye personeli arasından yılın an-
nesini seçti.

gönen’de yaz 
Boyunca ilaçlama 

yapılacak

gÖnen / BalıkeSir

gönen Belediyesi ilçe 
sınırları içerisindeki sivri-
sineklerin çoğalmasına 
neden olan bataklıkla-
rın ilaçlamasına başladı.
Gönen Belediyesi, vatan-
daşları sivrisineklerden ko-
rumak amacıyla ilaçlama 
çalışmalarına başladı. Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü ilaçlama çalışmalarının 
yaz boyunca devam ede-
ceğini açıkladı. Yapılan yazılı 
açıklamada “İlçe halkımızın 
ve ilçemize gelen misafirleri-
mizin 2011 yılı yaz döneminin 
rahat ve huzurlu geçirebilme-
leri için çalışıyoruz” denildi.
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TUZla / iSTanBUl

Tuzla Belediyesi, cadde 
ve sokaklarda çevre kirlili-
ğine neden olan budan-
mış ağaç dallarına çözüm 
buldu. Belediye, bulduğu 
çözüm “Ağaç dalı öğütme 
ve parçalama makinesi” 
ile her türlü kirliliğin önüne 
geçiyor. Tuzla Belediyesi 
tarafından yaptırılan maki-
ne ile 2 kamyon budanmış 
atık ağaç dalı 2 saat içe-
risinde 4-5 çuval atık talaş 
haline getirildi. Belediye-
den yapılan açıklamaya 
göre bu talaşlar İBB Kom-
post tesisine nakledilerek 
bahçe toprağı ve gübre 
olarak  geri kazandırılıyor.

İlk kez Tuzla’da

Yeni üretilen bu makinenin 
Belediyeler içerisinde ilk kez 
Tuzla Belediyesi’nce kullanıl-
masının sevindirici bir iş ol-
duğunu söyleyen Tuzla Be-
lediyesi Başkan Yardımcısı 
Ahmet Çabuk; “Böyle yeni 
teknolojileri kullanmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Ağaç 
dalı öğütme ve parçalama 
makinesi Tuzla halkına hayır-
lı olsun” dedi. 

06 ÇEvrE

Temiz Bir izmit için el ele verdiler

gemlik’ten 
geri dönüşüme 
Maddi destek

Mudanyalı 
Sporcular Fidan 

dikti

Beyoğlu, elektrikli 
araçlarla 

Temizlenecek

Zeytinburnu en Çevrecileri Ödüllendiriyor

Tuzla’dan ağaç dallarına kesin Çözüm

iZMiT / koCaeli

İzmit Belediyesi tarafından 
halkın temizlik konusunda 
daha duyarlı ve bilinçli ol-
ması amacıyla “Temiz İz-
mit” projesi başlatıldı. Yıl 
boyunca sürecek projenin 
startı, düzenlenen etkinlik-
le verildi. Merkez Bankası 
önünden başlayıp Belsa 
önündeki çeşitli gösterilerle 
devam eden etkinliğe İzmit 
Belediye Başkanı Dr. Nevzat 
Doğan başta olmak üzere 
çok sayıda vatandaş katıl-
dı. Merkez Bankası önünde 
toplanan etkinliğe katılan-
lar çevre temizliğine dikkat 
çeken sloganlar atarak 
Belsa’ya kadar yürüdüler. 

“Birlikte başaracağız” 

Yürüyüş sırasında Başkan 
Doğan ve beraberindeki-
ler vatandaşlara çöp po-
şeti dağıtarak kampanya-
ya destek istediler. Güzel 

bir bahar gününde çok 
önemli bir başlangıcın star-
tını verdiklerini belirten İzmit 
Belediye Başkanı Dr. Nev-
zat Doğan “Her noktada 
Türkiye’nin örnek bir şehri 
olmak için çalışıyoruz. Bu 
noktalardan bir tanesi de 
temizliktir. Şehrimizin her  kö-

şesi pırıl pırıl  olsun istiyoruz. 
Bunun için birlikte yapaca-
ğımız çok şeyler var. Mesela 
içtiğimiz sigaranın izmaritini, 
elimizdeki kâğıdı, poşeti, 
atarken dikkat etmeliyiz. Es-
naflarımız kullanılmış yağla-
rını lavaboya dökmemeli, 
biriktirerek belediyemize 

teslim etmelidir. Küçük gibi 
gözüken bu tür alışkanlığı-
mızla şehrimizi temiz tuta-
biliriz. Bunları biz büyükler 
yapacağız ve çocuklara 
örnek olacağız” dedi.

“Emanete sahip 
çıkacağız”

Dünyanın ve çevrenin in-
sanlık için bir emanet ol-
duğunu da sözlerine ekle-
yen Doğan “Denizi, karası, 
havası ve yeşil bir çevresi 
ile dünya bize bir emanet-
tir. Biz bu dünyayı gelecek 
nesillere daha yaşanılabilir 
ve temiz olarak mı bıraka-
cağız, yoksa tam tersi mi 
olacak. İşte kampanyamı-
zın amacı budur. Emanete 
sahip çıkacağız. Gelece-
ğe temiz bir çevre bırak-
mak için el ele vereceğiz 
ve daha yeşil, daha temiz, 
daha güzel bir İzmit’te ya-
şayacağız, geleceğe de 
bunu miras bırakacağız” 
şeklinde konuştu.

geMlik / BUrSa

Gemlik Belediyesi “Geri Dö-
nüşüm Projesi”yle öğren-
cilerin çevreye duyarlılığını 
artırmaya çalışıyor. Bu proje 
kapsamında belediye ta-
rafından okullara maddi 
destek veriliyor. En son geç-
tiğimiz günlerde Gemlik Be-
lediye Başkan Vekili Refik Yıl-
maz, Belediye Meclis Üyeleri   
ve Kılıçlar Kağıt Metal Sanayi 
yetkilileri 11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nu ziyaret ederek 5 bin 
liralık maddi destekde bulun-
dular.  

Belediye Başkan Vekili Yıl-
maz da yaptığı konuşmada; 
“Çocuklarımız doğaya atıla-
cak geri dönüşüm atıklarını 
toplayarak hem okullarına 
hem çevrelerine hem de 
kendi eğitimlerine katkıda 
bulunuyorlar. Bu nedenle 
çocuklarımızın geri dönüşüm 
projesine sahip çıkmalarını 
ve ailelerine de anlatmaları-
nı istiyoruz” dedi. 

MUdanya / BUrSa

Mudanya Belediyesi bünye-
sinde faaliyet gösteren Klas 
Spor Kulübü Taekwondo 
Takımı öğrencileri, ağaç-
landırma etkinliği yaptı. 
Geleneksel hale getirilen 
ağaçlandırma etkinliği ile 
ilgili, “Sporu sevdirmenin 
yanı sıra onları doğaya ve 
çevrelerine duyarlı bir şekil-
de yetiştirmeye çalışıyoruz” 
diye konuşan Klas Spor Ku-
lübü Başkanı Necati Şimşek, 
“Mudanya’nın çeşitli bölge-
lerinde ağaç dikimi yapıyo-
ruz. Bu bölgede toplam 60 
ağaç diktik. Bu etkinlikte biz-
lerden desteklerini esirge-
meyen Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan Aktürk’e, ve-
lilerimize ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

BeyoğlU / iSTanBUl

Beyoğlu’nda temizlik ça-
lışmaları hız kesmeden de-
vam ediyor. “Tertemiz Be-
yoğlu” sloganıyla temizlik 
hizmetini sürdüren Beyoğlu 
Belediyesi, şimdi de son tek-
nolojiyle donatılmış çevre 
dostu temizlik araçlarını ilçe 
sakinlerinin hizmetine sundu.
Beyoğlu Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde-
ki araç filosuna katılan elekt-
rikle ve euro 5 dizelle çalışan 
çevre dostu 36 yeni süpürme 
ve yıkama aracı sayesinde 
Beyoğlu daha temiz ilçe ha-
line gelecek ve Beyoğlulular 
tertemiz bir ilçede yaşama-
nın ayrıcalığını yaşayacak.

izmit Belediyesi “Temiz izmit” projesi başlattı. Pro-
jenin tanıtılması amacıyla belediye tarafından 
pek çok etkinlik düzenlendi. etkinliklerde Başkan 
doğan ve beraberindekiler vatandaşlara çöp 
poşeti dağıtarak kampanyaya destek istediler.

Cadde ve sokaklarda çevre kirliliğine sebep olan 
budanmış ağaç dalları Tuzla Belediyesi Çevre ve 
Temizlik Müdürlüğü tarafından yaptırılan ağaç 
dalı öğütme ve parçalama makinesi ile sorun ol-
maktan çıktı.

ZeyTinBUrnU / iSTanBUl

Zeytinburnu Belediyesi, 
eğitim kurumlarında çevre 
ve geri dönüşüm bilinci-
ni arttırmak, öğrencilerin 
doğal hayatın sürekliliği-
ne ilişkin fikirlerini ön plana 
çıkartarak, hayal ve tasa-
rım gücünü kullanmalarını 

sağlamak, geri dönüşüm 
malzemelerine odaklana-
rak ferdi becerilerini sosyal 

bir grup içerisinde ortaya 
koyabilme ve paylaşabil-
me yeteneklerini geliştir-

mek amacıyla geçen yıl 
‘Çevre Eğitim ve Uygula-
ma Projesi’ kapsamında 
‘Çevre Ödülleri Yarışması’ 
düzenlemişti. Geçen yıl 
resim ve maket dalında 
gerçekleştirilen yarışma-
sının kategori ve konuları 
bu yıl daha da geliştirildi. 
‘2050 Yılında Hayalinizde-
ki Çevre’ konulu resim ve 
yine geri dönüşüm mal-
zemelerinden yapılacak 
maketlerin yanı sıra, bu yıl 
öğrenciler ‘Geri Dönüşüm 
Malzemelerinden El Yapı-
mı Uçurtma’ ile ‘Her Okula 
ait Geri Dönüşüm Temalı 
Slogan’ kategorilerinde 
de yarışacak. Sonuçlar 7 
Haziran Zeytinburnu Bele-
diyesi Çevre Festivali’nde 
duyurulacak. 

Zeytinburnu Belediyesi, eğitim kurumlarında çev-
re ve geri dönüşüm bilincini arttırmak amacıyla 
geçen yıl başlattığı ‘Çevre Ödülleri yarışması’na 
bu yıl da devam ediyor. yarışmanın sonuçları 7 
Haziran 2011 tarihinde açıklanacak. 
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Marmara Bölgesi’ndeki 
230 belediyenin yarıştığı ve 
Marmara’nın en iyi projesi-
nin seçileceği “Örnek Be-
lediyecilik Proje Yarışması”, 
her yıl olduğu gibi bu yıl 
da geniş bir katılımla ger-
çekleştiriliyor. Belediyelerin, 
başarılı projeleriyle yarıştığı 
organizasyon; “Kurumsal 
Gelişim Projeleri”, “Çev-
re ve Altyapı Projeleri”, 
“Sosyo-ekonomik ve Kül-
türel Projeler”, “Yapı İşleri, 
Mimarî Projeler ve Ulaşım 
Hizmetleri”, “AB ve Ulus-
lararası İlişkiler” ve “Basın- 
Yayın- Tanıtım” çalışmaları 
olmak üzere altı ayrı kate-
goride düzenleniyor.

Proje yarışmasının bilim ku-
rulu (jüri üyeleri), akademik 
anlamda Türkiye’nin en 
iyi uygulamacı ve teoris-
yenlerinden oluşuyor.  Ya-
rışmaya, Marmara Bölge-
si’ndeki bütün büyükşehir 
belediyeleri, il belediyeleri, 
ilçe belediyeleri, belde be-
lediyeleri ve belediyelere 
bağlı kuruluşlar ile iştirakleri 
katılıyor.

Yarışmayla ilgili açıklama 
yapan Marmara Belediye-

ler Birliği ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Belediyecilikte 
özgün projelerin desteklen-
mesi ve yapılan çalışmala-

rın, tüm belediyelere örnek 
olacak şekilde tanıtılarak 
yaygınlaştırılmasının yanın-
da, topluma kaliteli hizmet 
sunma amacını güden 

belediye yöneticilerinin ve 
personelinin ödüllendiril-
mesi için bu yarışmaya bü-
yük önem veriyoruz” diye 
konuştu. 
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Lüleburgaz’da Marmara 
Belediyeler Birliği tarafın-
dan düzenlenen program-
da Eğitmen-Spiker Sırrı Er’in 
uygulamalı anlatımıyla “Et-
kili ve Güzel Konuşma Sa-
natı” konusu işlendi. Semi-
nerde, beden dili, topluluk 
önünde hitabet ve diksiyon 
konularına da değinildi. 
Programın açılış konuşma-
sını yapan Lüleburgaz Bele-
diye Başkanı Emin Halebak, 
kişisel gelişim eğitimlerinin 
kamusal alanla birlikte, aile, 
arkadaş ve birçok alan-
da azımsanmayacak fay-
dalar sağladığını söyledi.

Doğru yazmanın 
önemini anlattı

Sırrı Er, açıklamalarına baş-
larken, “Konfüçyüs, ‘Bir mille-
ti yok etmek istiyorsanız, ise o 
milletin dili ile başlayın’ diyor. 
Türkçe’ye sahip çıkmazsak 
dilimiz elden gidecek. Elekt-
ronik eşyaların çoğunda, 
neden Türkçe kılavuz olma-
dığını kendimize sormalıyız. 
Almanlar, İngilizler, Fransızlar 
dillerini koruyarak, bilseler de 
birbirlerinin dillerini konuşmu-

yor.  Doğru Türkçe önemli 
olmakla birlikte yöresel ko-
nuşmalarımız da bize zen-
ginlik katmaktadır. Dilimize 
ilk önce evimizde sahip çı-
karak çocuklarımızı eğitmeli, 
uyarmalıyız. Konuşmamız ai-
lemizi, muhitimizi, eğitimimizi 
ve genel kültürümüzü belli 
eder. Düzgün Türkçe anne 
babayla başlar, bakkal ve 
manavla devam eder. Ya-
zım dilimize ve üslubumuza 
da dikkat etmeliyiz. Doğru 
konuşmanın temelini, doğru 
yazmak oluşturur” dedi.
Uzman Eğitmen Sırrı Er, 
“Gerek topluluk önündeki 
hitabet ve sunumlarınızda, 
gerekse günlük konuşma-
larınızda ‘aaaaa’, ‘eeeee-

ee’, ‘ıııııııı’ gibi asalak sesler 
kullanmayın. Ayrıca 1 daki-
ka içerisinde 125- 175 keli-
me, bizim olağan konuşma 
tarzımız olmalı” derken, Ba-
rış Manço’nun ‘öğrenilmesi 
gereken ilk dil, tatlı dildir’ 
sözünü de hatırlattı. “Güzel 
konuşma, yerine, zamanı-
na, kişisine uygun olarak 
yapılan ve anlatım bozuk-
luğu olmayan konuşmadır” 
diyen Sırrı Er, söz söyleme 
sanatına da vurgu yaparak, 
“İnsan dilince değişir kader; 
ya yurda baş olur ya da baş 
gider” ve “Ne yumruktan ne 
kılıçtan iz kalır; insan ölür ar-
kasından söz kalır” sözlerini 
hatırlatarak konuşmasını ta-
mamladı.

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından Rize’de Kamu 
İhale Kanunu (KİK) ve EKAP 
eğitimi gerçekleştirildi. Etkinli-
ğin ilk gününde kısa adı EKAP 
olan Elektronik Kamu Alım 
Platformu hakkında bilgilen-
dirmeyi Kamu İhale Kurulu 
Üyesi Hicabi Ece yaptı. Ece, 
“EKAP, 4734 sayılı Kanunda-
ki temel ilkeler gözetilerek, 
ihale sürecindeki uyulması 
gereken esas ve usullerin, 
bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
desteklenmesi ve satınalma 
işlemlerinin en az iş yükü ve 
maliyetle yapılmasına im-
kan tanınması için kurulan 

bilişim altyapısıdır” derken, 
EKAP’ın faydalarını ise “İhale 
Sürecinde Etkinlik ve Verimli-
lik, Saydamlığın Artması, Eşit 
Muamele, İş Dünyasında Ak-
tivasyon, Ekonomik Kalkınma 
ve Rekabet” olarak sıraladı.

Yaşadıkları sorunları 
anlattılar

Rize’de gerçekleştirilen prog-
ramın ikinci gününde ise 
Kamu İhale Kanunu’nun or-
tak hükümleriyle ilgili sunum 
yapan KİK Üyesi Hicabi Ece, 
“Kamu İhalelerinde Şikayet 
ve İtirazen Şikayet Usulü” ko-
nularına değindi. Eyüp, Arna-
vutköy, Kandıra, Konya Ereğ-
li, Rize İyidere, Samsun İlkadım 
ve Lapseki Belediyesi’nden 
gelen katılımcılar, ihale dos-
yası hazırlarken yaşadıkları 
sorunları birebir görüşerek 
çözmeye çalıştı.

Örnek Belediyecilik Proje yarışması
Marmara Belediyeler Birliği tarafından geleneksel hale getirilen “Örnek Belediyecilik Proje 
yarışması”nın sonuçları, 20-22 Haziran’da abant’ta gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek “Başkanlar 
değerlendirme Toplantısı” programında açıklanacak. 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından rize’de 
kamu ihale kanunu (kik) ve ekaP eğitimi gerçek-
leştirildi. kamu ihale kurulu Üyesi Hicabi ece tara-
fından verilen eğitim iki gün sürdü.

Marmara Belediyeler Birliği’nin organizasyonunda 
konuşan TrT spikerlerinden Uzman eğitmen Sırrı er, 
Barış Manço’nun “Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı 
dildir” sözünü hatırlattı.

5. Tiflis Yerel Ekonomik Gelişim 
Forumu’na iştirak eden Mar-
mara Belediyeler Birliği heye-
ti, Türkiye’nin yerel yönetim 
tecrübesini anlattı. “Bölgeler 
ve Metropoller: İşbirliği mi, 
Rekabet mi” konulu otu-
rumda konuşan MBB AB ve 
Uluslararası İlişkiler Direktörü 
Murat Daoudov, İstanbul’un 
yönetim yapısı hakkında bir 
sunum yaptı.
Bu yıl 5.si yapılan Tiflis Yerel 
Ekonomik Gelişim Forumu’na 
Avrupa’nın ve eski SSCB’nin 
dört bir yanından yerel yöne-
ticiler, yönetim uzmanları ve 
akademisyenler, uluslararası 
kuruluşların temsilcileri ve iş 
dünyası katıldı. Üç gün süren 
toplantı, Tiflis Belediyesi, BM 
Kalkınma Programı, Alman 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Bakanlığı ve Avrupa 
Komisyonu’nun destekleriyle 
düzenlendi. 
Etkinliğe katılan Marmara Be-
lediyeler Birliği Genel Sekre-
teri Doç. Dr. Recep Bozlağan 
ve Murat Daoudov birçok 
oturumda müzakerelere katı-
larak Türkiye ve Avrupa’daki 
yerel yönetim tecrübesini tar-
tıştı. Şehir Markacılığı, Kentsel 
Dönüşüm, Tarihi Mirasın Ko-
runması, Yerel Ekonomik Ge-
lişim ve Yatırımlar ana başlıklı 
oturumların düzenlediği fo-
rumda dünyada ve Avru-
pa’daki en iyi uygulamaların 
paylaşılması amaçlandı.

BİRLİKTEN HABERLER

“Öğrenilmesi gereken ilk dil, Tatlı dildir”kik ve ekaP eğitimi 
rize’de verildi

iç kontrol Seminerleri Tamamlandı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri dr. Cem Çetin ve 
nihat arı tarafından “iç kontrol kavramı; yanılgılar ve 
gerçekler” başlığıyla, Marmara Belediyeler Birliği hizmet 
binası Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu’nda eğitim verildi.

Belediye personeline yönelik eğitimlerine aralıksız devam eden Marmara Beledi-
yeler Birliği Mevzuat Platformu tarafından “İç Kontrol” semineri düzenlendi. Prog-
ramın açılış konuşmasını yapan Birlik Yazı İşleri Müdürü Züver Çetinkaya, eğitim 
programlarının düzenli bir şekilde devam edeceğini açıklarken, iç kontrol kavra-
mının belediyeler için stratejik önemde olduğunu belirtti.

MBB, Tiflis 
Forumu’nda 



BELEDİYE HABER / HAZİRAN 2011

Marmara Bölgesi’nin önem-
li liman kentlerinden birisi 
olan Bandırma, ekonomik 
büyüklüğü ve kişi başı ya-
şam kalitesi yüksekliği ile 
dikkati çekiyor. Nüfus bakı-
mından Balıkesir’in en bü-
yük ilçesi olan Bandırma, 
İDO’nun düzenlediği sefer-
lerle önemli bir geçiş noktası 
haline de geldi. Şehrin bu 
kadar ön plana çıkmaya 
başlaması Belediyecilik hiz-
metlerinin de daha dikkatli 
izlenmesi anlamına geliyor. 
Zaten Bandırma’dan transit 
olarak bile geçseniz, kentte-
ki renkli değişimi gözle göre-
biliyorsunuz. Bu değişimdeki 
en büyük pay elbette ki be-
lediyenin. 

“Benim hedefim çağdaş bir 
kent oluşturarak insanların 
mutlu olmasını sağlamak-
tır” diyen Bandırma Bele-
diye Başkanı Sedat Pekel, 
Bandırma’nın hareketli bir 
liman kenti olması için kültür 
sanat faaliyetlerine önem 
veriyor. Bu arada, her ne 
kadar çalışmaktan vakit bu-
lamasa da, Başkan Pekel’in 
dinlenmek için balık tuttu-
ğunu ve aynı zamanda iyi 
bir futbol sever olduğunu 
belirtelim.  

Bandırma’nın gelişmesi adı-
na belediye olarak yapmış 
olduğunuz çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz?

Güçlüklere rağmen Ban-
dırma’ya hizmet ediyoruz ve 
birçok ilk bizim dönemimizde 
başlatılmıştır. “Önce insan” 
anlayışının bir gereği olarak 
emeğe saygı duyuyoruz. Ben 
memurları ile toplu iş sözleş-
mesi imzalayan belki bir elin 
parmakları kadar belediye 
başkanlarından biri oldum. 

Biz Bandırma’nın gelece-
ğini planlıyoruz. Yeni imar 
planlarıyla en ufak bir yeşil 
alanın bile bulunmadığı yer-
lerde ciddi revizyonlar yaptık 
ve birçok mahallemize yeşil 
alan kazandırdık. Biz insana 
yatırımı yapıyoruz ve sos-
yal belediyecilik alanında 
önemli icraatlara imza atıyo-

ruz. Bu bakımdan kültür sa-
nat etkinlikleri ile kenti daha 
çağdaş ve daha canlı hale 
getirmeye çalışıyoruz. Yine 
15 günde bir kültür sanat 
evimizde resim, sanat sergisi 
yapıyoruz. Sahil bandında 
devam eden heykel tıraş 

çalışmalarımız var. Ciddi bir 
sıkıntı olan pazar yerinin 
çözümü ile ilgili proje son 
aşamasında. Ortaöğrenim, 
lise çağındaki çocuklara 
gönüllü öğretmenler ile üc-
retsiz dersler veriyoruz. 
Bandırma’nın kenar mahal-
lelerinde yaşayan ve be-

lediyecilik hizmetlerinden 
yeterince faydalanama-
yan vatandaşlarımızın sıkın-
tılarının çözümüne yönelik 
iyi bir çalışma ortaya koy-
duğumuzu düşünüyorum. 
Bu bölgelerde  oturan ve 
geçim sıkıntısı yaşayan va-

tandaşlarımıza destek sağ-
lamaktadır. 

“Bandırma içine 
kapanık bir kentti”

Bandırma önceleri içine 

kapanık bir kentti. Akşam 
sokağa çıktığınızda kent 
merkezinde kimseyi bula-
mazdınız. Şimdi Bandırma 
gerçekten bir liman kenti 
kimliğine kavuştu. Biz ken-
timizde yaşam tarzlarına 
müdahaleyi hiç düşünmü-

yoruz. Farklı kimlik ve inanç-
taki kişilerin de haklarını 
koruyarak dengeyi kurmak 
suretiyle Bandırma’da bir 
uzlaşı kültürünün oluşması-
na katkı sağlıyoruz. Ve ben 
hep söylüyorum; bizim he-
defimiz çağdaş bir kent ve 
mutlu insanlar.

Bu hizmetleri yaparken ne 
tür güçlüklerle karşılaştınız?

Belediye başkanı olduğum 
zaman tablo bizim bekledi-
ğimizden daha da kötüydü. 
Kısa vadede ödenmesi ge-
reken yaklaşık 13-14 trilyon 
borcumuz vardı. Bu borç 
orta vadede 30 trilyona çı-
kıyordu. Tabii bizi hemen 
ilgilendiren kısa vadede 
ödenmesi gereken borç-
lar oldu.  Onları bir plana 
bağladık ve % 90’ını ödedik. 
Bu arada 2009 yılında Mar-
mara Bölgesi’nde yaşanan 
sel felaketinde ilçemiz bü-
yük çapta zarar gördü ve 
kentimizin merkezinde de 
yaklaşık 7 trilyon 295 milyar 
liralık bir hasar oluştu. Örne-
ğin, Gönen Kum Köy’den 
gelen su hattı büyük zarar 
gördü ve ilçemiz bir dönem 
su sıkıntısı yaşadı. Hızlı bir şe-
kilde hareket ederek hatları 
onardık ve kente yeniden 
su vermeye başladık. Ayrı-
ca, belediyemizin devletin 
resmi kurumlarına tek kuruş 
borcu kalmadı. Çalışan-
larımıza, taşeronlarımıza 
paralarını günü gününde 
veriyoruz. Bunun dışında 
geçen dönem ihalesi ya-
pılan ancak Bandırma’nın 
çıkarına sonuçlanman bir 
projeyi yargıya taşıdık. Ve 
Bandırma lehine revize ede-
rek önünü açtık. % 35’lik bir 
pay verilen yerin hem cinsini 
değiştirdik hem de payımızı 
% 50 gibi bir orana çıkardık.  

Bu projeyi biraz açabilir mi-
siniz?

Bizim kent merkezinde bir 
oto terminalimiz vardı. Onu 
biraz daha ileri ama daha 
uygun bir yere taşıtarak yeni 
oto terminali yaptırdık. Eski 
alanı da işletilmesi karşılığı 
uzun vadeli kiraya verdik. 
Burada belediyemizin yeni 
hizmet binası, bir otel, garaj 
ve bir tane de AVM yapılı-
yor. 17 Eylül’de AVM’nin de 
açılmasıyla birlikte proje ta-
mamlanmış ve bölge yeni-
den hareketlenmiş olacak.
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“Bandırma önceleri içine kapanık bir kentti. akşam saatlerinde dışarıya çıktı-
ğınız zaman merkez de kimseler olmazdı. Sahil şeridindeki faaliyetlerle Bandır-
ma hareketlendi ve gerçekten bir liman kenti kimliğine kavuştu. Benim hede-
fim çağdaş bir kent oluşturarak insanların mutlu olmasını sağlamaktır.”

BandırMa Belediye BaŞkanı SedaT Pekel

Röportaj: İrem Ekkaldır

SÖYLEŞİ

Hedefim, Çağdaş kent ve 

Mutlu insanlar

kendinizi dinlendirmek 
için ne yaparsınız?

Ben hiperaktif bir insanım 
ve oturursam yoruluyorum. 
Hareket halinde olmak 
beni dinlendiriyor. Onun 
dışında ben işim bittiği gibi 
eve gidiyorum. Ayaklarımı 
uzatıp şöyle bir salladığım 
zaman dinlenmiş oluyorum. 

Bir hobiniz var mı?
Hobi olarak balık tutmayı 

çok seviyorum. 

Peki, kitap okuyor musu-
nuz?

Okuyordum, önceden 
çok okuyordum ama şimdi 
arada bir okuyabiliyorum. 

en son hangi filme gittiniz?
Avatar filmine gittim.

Hayat felsefenizi özetle-
yen bir sloganınız var mıdır?

Önüme koyduğum 
amaçlara ulaşmak benim 
için önemlidir. 

Başkan’la Çok Özel

Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel ve Eşi Feride Pekel, güne her sabah yürüyüş ve spor yaparak başlıyor.
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Bursa’nın merkez ilçelerin-
den Yıldırım çok uzun za-
mandır büyük bir gelişim 
içerisinde. Özellikle sosyal 
kültürel ve eğitim alanında 
yapılan çalışmalarla adın-
dan sıkça söz ettiriyor.  Kuş-
kusuz bun da Yıldırım’ın şair 
ve yazar kimlikleriyle de ön 
plana çıkan Belediye Baş-
kanı Özgen Keskin’in payı 
oldukça fazla. Biz de gaze-
temizin bu sayısında Özgen 
Keskin’i “Ayın Başkanı” ola-
rak seçtik. Keskin’in önder-
liğinde Yıldırım Belediyesi 
tarafından bugün kentin 
gelişimi adına pek çok pro-
jeye imza atılıyor. Bu proje-
lerin hepsini anlatmak için 
sayfalarımız yetmez. Biz de 
hal böyle olunca Çocuk 
Eğitim ve Bilim Merkezi 
ile Kaplıkaya Cazibe 
Merkezi’ni anlat-
maya karar verdik. 
Çünkü bu iki merkez-
le Yıldırım, Bursa’nın 
Cazibe kenti olmaya 
aday. 

 

Eğitimin merkezi

Yıldırım Belediyesi’nin 
öncülüğünde yapılan 
en önemli projelerden biri 
“Çocuk Eğitim ve Bilim Mer-
kezi”. Merkez, 7’den 77’ye 
tüm Bursalılar tarafından 
beğeniyle karşılandı. Çünkü 
bu merkezde yok yok. İçin-
de dev maketler, deney 
araçları ve gökevi bölümü 
bulunuyor. Gökevi’nde; 
Bursa’nın kuruluşundan gü-
nümüze kadar tarihi olay-
lar, tanınmış kişiler kronoloji 
dâhilinde -ilk yerli yapım 
olan alüminyum gökkub-
bede- sesli ve görüntülü 
olarak izlenebiliyor. Ayrıca 
gökevinde öğrenciler; uzay 
bilimleri, gezegenler, güneş 
sistemi gibi bilgileri, film gös-
terileri eşliğinde izlerken ses 
efektleri ile kendilerini uzay-
daymış gibi hissediyorlar. 

“Amacımız 
Yıldırımlılara en kaliteli 
hizmeti sunabilmek”

Yıldırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin, Çocuk Eğitim ve 
Bilim Merkezi ile ilgili yaptı-
ğı açıklamada çocukların 
deney yaparak, maketleri 
yakından inceleyip görerek 
öğrenecekleri bir merkezi 
Bursa’ya kazandırmış olmak-
tan dolayı mutlu olduğunu 
söyledi. Keskin, “Yıldırım’a 
birbirinden farklı onlarca 
proje kazandırdık. Fiziki pro-
jelerimizin yanı sıra sosyal 
projelerimizle de halkımızın 
takdirini topluyoruz. Amacı-
mız Yıldırım’a, Yıldırımlılara en 
kaliteli hizmeti götürebilmek. 
Yapılan araştırmalar gös-

termektedir ki çocuklarımız 
görerek öğrendiklerini daha 
kolay akıllarında tutuyor, ha-
fızalarına alıyorlar. Kendimin 
de eğitimci olması nedeniy-
le eğitimle ilgili konularda 
daha hassas, daha yapıcı 
projeleri hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. Çocuk Eğitim ve 
Bilim Merkezi ile çocuklarımız 
derslerinde teorik olarak gör-
düğü doğa olaylarını, bilim 
gerçeklerini, birebir maketle-
re mekanik olarak uyarlanan 
düzeneklerde görme imkânı 
bulacaklar” diye konuştu.  
Başkan Özgen Keskin ayrıca 
Bilim Merkezi’nin içinde yer 
alan Gökevinde yayınlana-
cak olan film ve özel çalış-

malarla çocukların çok farklı 
eğitim alacağını sözlerine 
ekledi.  
  

Bursa’nın gözbebeği: 
Kaplıkaya 

Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve ekibinin 
Bursa’ya kazandırdığı bir 
diğer değer ise:  Kaplıkaya 
Cazibe Merkezi.  1. etabı 
geçtiğimiz yıllarda tamam-
lanan ve Minia Yıldırım, 
Haydar Aliyev Parkı, Masal 
Bahçesi gibi sosyal donatı 
alanlarından oluşan Kap-
lıkaya Cazibe Merkezi 2. 

etabı da tamamlanarak, 
Bursalıların hizmetine girdi. 
Cazibe merkezinin içeri-
sinde Türkiye’nin en büyük 
skate parkından, farklı cins-
ten balıkların yer aldığı dev 
akvaryumlara, çay bah-
çelerinden, ücretsiz spor 
ve piknik alanlarına, seyir 
teraslarından, butik otele, 
anfi tiyatrodan, balık tutma 
göletine kadar birçok sosyal 
donatı alanları mevcut. 
  

“Bursa’nın yükselen 
değeri olacak”

Merkezin açılışı geçtiğimiz 

günlerde Başbakan Yar-
dımcısı ve Devlet Bakanı 
Bülent Arınç başta olmak 
üzere çok sayıda önemli si-
manın katılımıyla gerçekleş-
ti.  Açılış konuşmasını yapan 
Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, özverili bir 
çalışmanın eseri olan Kap-
lıkaya Cazibe Merkezi’nin 
tüm Bursa’ya hitap edece-
ğini belirterek; “Su ve yeşilin 
öncelenerek planlandığı 
Kaplıkaya Cazibe Merkezi, 
Bursa’nın yükselen değerle-
ri arasındaki yerini alacaktır. 
İçinde bulunan dev akvar-
yum, seyir terasları, düzlem 
havuzu, Haydar Aliyev Par-
kı, Minia Yıldırım’ı, restorant-
ları, Skate Parkı, Balık Tutma 
Göleti ile vatandaşlarımızın 
aileleriyle sabahtan gelip 
akşama kadar güzel vakit 
geçirebilecekleri bir sosyal 
donatı alanı oldu. Kaplıka-
ya Cazibe Merkezi sadece 
Bursamızın değil ülkemizin 
öncü projelerinden biri ola-
cak. Her yaptığımız proje-
mizde olduğu gibi bu proje-
mizde de üstün bir emeğin, 
özverinin eseri var. Ben Yok 
Biz Varız anlayışı ile her ge-
çen gün yeni bir projemizi 
daha Yıldırımlılarla buluş-
turmaya devam edeceğiz. 
Amacımız daha modern 
daha çağdaş bir Yıldırım 
profili yaratmak. Buranın 
yapımında emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
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Bursa’nın yıldırım ilçesinin Belediye Başkanı Özgen keskin önderliğinde yapılan pek çok proje, kenti cazibe merkezi yapıyor. Biz 
de şair ve yazar kimlikleri ile de ön olana çıkan keskin’i bu sayımızda “ayın Başkanı” olarak seçtik ve yapılan projeleri merce-
ğimiz altına aldık.

yıldırıM Belediye BaŞkanı ÖZgen keSkin

Bursa’nın Cazibe Merkezi; yıldırım
AYIN BAŞKANI
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BakırkÖy / iSTanBUl

Bakırköy Belediyesi tarafın-
dan 2004 yılında uygulan-
maya başlayan BAKKART 

Projesi’nden yararlanan 
yaklaşık 130 bin kişiden 2010 
yılında 27.327’sine acil sağlık 
hizmeti verildi. Basın-Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından yürütülen BAK-
KART Projesinin acil sağlık 
hizmeti ayağından 2010 yı-
lında yararlanan kişi sayısının 
27.327 olduğunu açıklayan 
Bakırköy Belediye Başkanı 
Ateş Ünal Erzen, “2004 yılın-
da belediye başkanlığı gö-
revime ilk başladığım zaman 
uygulamaya koyduğumuz 
BAKKART Projemizden bu-
gün itibarıyla yaklaşık 130 
bin Bakırköylü yararlanmak-
tadır. Türkiye’de ilk kez uygu-

lanmaya başlanan bu proje 
ile Bakırköylü yurttaşlarımız 
yaklaşık 2.000 mağaza ve 
hizmet noktasından %10-
%50 arası indirimden yarar-
lanmakta, belediyemizin 
sağlık hizmetlerinden, ağız-
diş sağlığı hekimlerinden, 
görüntüleme merkezinden, 
sağlıklı yaşam merkezinden 
ücretsiz faydalanmakta, 
ilaçlarını yine ücretsiz ala-
bilmekte,  kültürel gezileri-
mize ücretsiz gitmektedirler. 
Ama hepsinden daha fazla 
önemsediğim, acil sağlık hiz-
meti de tamamen ücretsiz. 
Belediye Başkanlığımdan 
önce Bakırköyle ilgili haya-

lim olan vatandaşlarımızın 
acil sağlık hizmetinden ya-
rarlanmasını gerçeğe kavuş-
turduk. Eğer verdiğimiz acil 
sağlık hizmetiyle bir yurttaşı-
mızın bile hayatını kurtarabi-
liyorsak ne mutlu bize” dedi.

27.327 vatandaşa 
sağlık hizmeti 

Bu kapsamda belediyeden 
yapılan açıklamaya göre 
2010 yılında tam 27.327 va-
tandaşa acil sağlık hizmeti 
verildi. Bunun 3.240’ı acil 
transport, 2.057’si yerinde 
müdahale, 1.008’i seconder 
(ikinci bir sağlık kuruluşuna 
nakil) ve 21.022’si de tıbbi 
danışmanlıktan oluşuyor. 

BOLU

Bolu Belediye Başkanı Ala-
addin Yılmaz, sağlığa verdiği 
önemi bir kez daha kanıt-
ladı. Başkan uzun zamandır 
her hafta bir hastayı ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileğin-
de bulunuyor. Gerçekleşen 
ziyaretlerde hastaların evle-
rine misafir olan ve onlarla 
yakından ilgilenen Başkan Yıl-
maz sıkıntıları ve istekleri olan 
hastalar için gerekli yerlere 
talimatlar vererek yardımcı 
olmaya çalışıyor. 

Başkan Yılmaz’ın önderliğin-
de bu çalışmalardan biri, 
geçtiğimiz günlerde gerçek-
leşti. Başkan Yılmaz,  Kara-
çayır, Sağlık, İhsaniye, Kalı-

cı Konutlar ve İzzet Baysal 
Mahallesi’nde tespit ettiği 
7 ayrı adrese giderek bura-
daki vatandaşlarla yakındn 
ilgilendi. Başkanı karşısında 
gören aile fertlerinin şaşkınlığı 
görülmeye değerdi. 

Ziyaretler 
devam edecek 

Başkan ve beraberindeki-
ler hasta ve hasta yakınla-
rının dertlerini dinleyip Bolu 
Belediyesi’nin her zaman ya-
nında olduklarını söyledi. Baş-
kan, ziyaret sırasında yaptığı 
konuşmada insan sağlığının 
önemine değindi ve beledi-
ye olarak ziyaretlerin devam 
edeceğini sözlerine ekledi. 

SAĞLIK

“Sağlıklı insanlar Sağlıklı Şehirlerde yaşarlar” Hastanenin 
Bahçesi 

Belediyeden 

Başkan’dan 
Hemşirelere 

Övgü 

Bakırköy acil Sağlık Hizmeti veriyor

Başkan yılmaz Hasta Ziyaretlerinde

koCaeli

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu ile Koca-
eli Valisi Ercan Topaca, 
Çınarlıdere’de doktorlarla 
beraber yürüdü. KOÜ’nün 
düzenlediği Sigara ve Sağ-
lık Ulusal Kongresi’ne katıl-
mak için Kocaeli’ne gelen 
doktorlar, tam bir oksijen 
deposu olan Çınarlıdere’yi 
çok beğendiklerini söyle-
di ve böyle bir yeri kente 
kazandırdığı için Başkan 
Karaosmanoğlu’nu kutladı.

Başkan Karaosmanoğlu, 
çok sayıda spor sevdalısıyla 
Derince Çınarlıdere’de yü-
rüyüş düzenledi. Büyükşehir 
tarafından yapılan çalışma-
larla mezbelelik bir halden 

kurtarılan ve halkın kullanımı-
na sunulan Çınarlıdere’de 
gerçekleşen sağlıklı yaşam 
yürüyüşüne Kocaeli Üniver-

sitesi (KOÜ)’nin düzenlediği 
Sigara ve Sağlık Kongresi’ne 
katılmak için çeşitli illerden 
gelen doktorlar da katıldı. 

Sigaraya hayır dediler

Derince Belediye Başkanı 
Aziz Alemdar, KOÜ Tıp Fakül-
tesi Göğüs Hastalıkları ABD 
Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, 
üniversite öğretim üyeleri, 
doktorlar ve Kocaeli’nin dört 
bir köşesinden gelen yüzler-
ce kişi, Çınarlıdere’nin eşsiz 
doğası eşliğinde sigaraya 
hayır demek için yürüdüler. 
Kocaeli halkının sağlığına da 
önem verdiklerini söyleyen 
Başkan Karaosmanoğlu, 
“Sağlıklı insanlar sağlıklı şe-
hirlerde yaşarlar. Biz de ken-
timizin sağlıklı bir kent olması 
için çevre düzenlemeleri ya-
pıyoruz, milyonlarca ağaç 
dikiyoruz ve yeni yürüyüş yol-
ları oluşturuyoruz” dedi.

ŞiŞli / iSTanBUl

Şişli Belediyesi’nin katkı-
larıyla Özel Or-Ahayim 
Hastanesi’nin bahçe-
si yeniden düzenlendi. 
Bahçenin açılışına katı-
lan Şişli Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül, belediye 
olarak sağlık hizmetlerine 
verdikleri önemden bah-
setti. 

Özel Or-Ahayim Hastane-
si’nin yeniden düzen-
lenen bahçesi, törenle 
açıldı. Şişli Belediyesi’nin 
katkılarıyla yeniden ya-
pılan bahçenin açılış tö-
reninde hastaneye katkı 
sağlayan 25 kişiye plaket 
verildi. Törene Şişli Beledi-
ye Başkanı Mustafa Sarı-
gül, Türkiye Hahambaşısı 
İshak Haleva, hayırsever-
ler ve hastane yöneticileri 
katıldı. “Hayat Işığı” anla-
mına gelen ve 1898’de 
II. Abdülhamid’in ferma-
nıyla sağlık ocağı olarak 
kurulan Or-Ahayim Has-
tanesi, 112 yıldır hizmet 
veriyor.

geliBolU / Çanakkale

Gelibolu Belediye Baş-
kanı  M.Mustafa Öza-
car, 12-18 Mayıs tarih-
leri arasında kutlanan 
‘Hemşireler Haftası’ ne-
deniyle hemşireleri ziya-
ret etti. Gelibolu Dev-
let Hastanesi ve Asker 
Hastanesi’nde hemşire-
ler ile görüşen, klinikleri zi-
yaret eden Başkan Öza-
car, hemşirelerin gününü 
kutladı. 

Ziyaretlerde, hemşirelik 
mesleğinin kutsallığına 
değinen Özacar “Va-
tandaşımızla iç içe ça-
lışan, onlara sağlık gibi 
en önemli hizmeti veren 
hemşirelerimizi kutlu-
yorum ve görevlerinde 
başarılar diliyorum. Etkin 
bir sağlık hizmeti sunan 
hemşirelerimizin sadece 
hemşireler gününde de-
ğil her zaman yanların-
da olduğumuzu bilmele-
rini istiyorum” ifadelerini 
kullandı.

kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ibrahim ka-
raosmanoğlu Çınarlıdere’de doktorlarla birlikte 
yürüyüş yaptı. Başkan burada yaptığı konuşma-
da “Sağlıklı insanlar sağlıklı şehirlerde yaşarlar” 
diyerek sağlığın hayatımızdaki önemini anlattı. 

Bakırköy Belediyesi 2004 yılında BakkarT proje-
sini uygulamaya koymuştu. Şimdi bu karta sahip 
olanlar acil sağlık hizmeti alıyor.

Bolu Belediye Başkanı alaaddin yılmaz, her hafta 
hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde 
bulunuyor.

avcılar Sağlık için koşuyor
“Sağlıklı yaşam için spor” ilkesinden bugüne kadar ödün vermeyen 
Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci, geçtiğimiz yıl başlattığı 
‘Sağlık için Koş Avcılar’ kampanyası büyük ilgi görünce projeyi bu 
yıl da düzenledi. Konuyla ilgili açıklama yapan  Başkan Değirmenci: 
“7’den 70’e Sağlık için Koş Avcılar projesinin amacı, gündelik hay-

at içinde spor yapmaya yeterince vakit ayıramayan kişileri 
koşuya yönlendirmektir. Avcılar Belediyesi olarak hedefimiz, uz-
man antrenörler nezaretinde 7’den 70’e sağlıklı ve spor yapan 
bir Avcılar halkıdır” dedi. Avcılar Belediyesi’nin halka sunduğu 
sabah sporları etkinliği, 1 Mayıs’ta başladı.
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iSTanBUl
 

Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğü (DSİ) tarafından, 
İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 
ve 5. Dünya Su Forumu 
Sekretaryası’nın desteğiyle 

Mayıs ayının ilk haftasında 
ikinci kez “İstanbul Uluslara-
rası Su Forumu” düzenlendi. 
Forumda bölgesel su sorun-
ları, su kaynaklarının kulla-
nımı ile küresel ve bölgesel 
işbirlikleri ele alındı.  Özel-
likle Türkiye ve çevre böl-
gelerindeki su sorunlarına 
odaklanan forum sayesin-

de Türkiye’nin su konuların-
da bölgedeki lider rolünün 
pekiştirilmesi hedeflendi. 
Forumun bu yılki temasını 
“Bölgesel Su Sorunları ve 
Çözüm Arayışlarına Bir İs-
tanbul Bakışı” oluşturdu. Fo-
rumda ayrıca dünyada su 
konusunda uzman olan 150 
ana konuşmacı yer alarak 

bilgilerini katılımcılarla pay-
laştılar. 

İSKİ’ye plaket 

İstanbul Uluslararası Su 
Forumu’nun açılışında, 
Çevre ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu İSKİ 
standını ziyaret ederek, 

İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Demir’den forum 
ve İSKİ hakkında bilgi aldı. 
İstanbul’un kaynak sularını 
anlatan “Kaynaktan Da-
macanaya” sergisinde de, 
Adell Armatür Firması, Ge-
nel Müdür Prof. Dr. Ahmet 
Demir’e İstanbul’a yaptığı 
hizmetlerden dolayı bir pla-
ket sundu.
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edreMiT / BalıkeSir
   

Edremit Belediyesi tarafın-
dan hazırlanan 5 merkez-
de gerçekleşen kurslara 
Edremitli bayanların ilgisinin 
yoğun olduğu gözleniyor. 
Haftanın beş günü düzenle-
nen kurslarda ev hanımları 
Edremit Belediye Başkanı 

Av. Tuncay Kılıç tarafından 
yaptırılan atölyelerde bir 
yandan eğitim alırken bir 
yandan da üretim yapma 
imkânı buluyorlar.  Ev ha-
nımlarının yaptığı ürünlerin 
satışı için de imkân sağla-
yan Başkan Kılıç, bu doğ-
rultuda da bir satış merkezi 
oluşturarak desteğini sürdü-
rüyor. Edremitli ev hanımları 

ahşap boyama, ev deko-
rasyon, süsleme, cam bo-
yama, tel kırma, biçki dikiş, 
bindallı, nakış, resim ve hey-
kel konularından birini se-
çerek burada eğitim alarak 
üreten ve kazanan insanlar 
arasında yer alıyorlar. 150 
ev hanımının katıldığı kurslar 
yılın 12 ayı boyunca aralıksız 
devam ediyor.

viZe / kırklareli
   

Vize’de belediye tarafından 
“Ambalaj Atıkları Geri Kaza-

nım  Projesi” eğitimleri baş-
latıldı. Vize Belediye Başkanı 
Selçuk Yılmaz; önderliğinde 
başlatılan eğitimler kapsa-

mında Vize Meslek Yüksek 
Okulu öğrencileri ve bele-
diye personeli vatandaşları 
konuyla ilgili bilgilendirdi.

Bölgesel Su Sorunları Su Forumunda anlatıldı

kadınlar el Sanatlarını Öğreniyor

vize’de geri kazanım eğitimleri Başladı

devlet Su işleri genel Müdürlüğü (dSi) tarafın-
dan, istanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB), istan-
bul Su ve kanalizasyon idaresi (iSki) ve 5. dünya 
Su Forumu Sekretaryası’nın desteğiyle “2. istan-
bul Uluslararası Su Forumu” düzenlendi. Bölgesel 
su sorunlarının tartışıldığı foruma farklı ülkeden 
bine yakını yabancı olmak üzere toplamda 3 
binden fazla kişi katıldı. 

UZUnkÖPrÜ / edirne
   

Edirne iline bağlı Uzunköprü 
İlçesi’nde belediye tarafın-
dan 69 öğrenciye ücretsiz 
diksiyon kursu verildi. Bu 
eğitimde yer alan öğren-
cilere geçtiğimiz günlerde 
Sertifika Teslim Töreni yapıl-
dı. Törene Uzunköprü Bele-
diye Başkanı Av. Enis İşbilen 
de katılırken, öğrencilere 
kursa katıldıkları ve başa-
rıyla tamamladıkları için te-
şekkür etti.

Belediye’den Öğrencilere 
Ücretsiz diksiyon kursu
Uzunköprü Belediyesi kültür ve Sosyal Hizmetleri 
kapsamında 69 öğrenciye ücretsiz diksiyon kursu 
eğitimi verdi.

dilovaSı / koCaeli
   

Dilovası Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü “Atıkların Kaynağında 
Ayrı Toplanması ve Geri 
kazanımı Projesi” kapsamın-
da ilköğretim öğrencilerine 
çevreci eğitimler veriyor. 
Belediye tarafından bu 
eğitimler en son M.Zeki Ob-
dan, Solventaş ve Mübec-
cel Çolakoğlu İlköğretim 

Okullarında yapıldı. Öğren-
cilere sağlıklı bir çevrenin 
oluşmasında kendilerine ne 
gibi görevlerin düştüğünün 
anlatıldığı eğitimde 35 daki-
ka slâyt gösterisi ile konuyu 
kavramaları sağlanmaya 
çalışıldı. 

Uygulamalı eğitim 

Eğitimde atık pillerin do-
ğaya vereceği zararlar ve 
ayrı toplanmasının önemi 
anlatıldı. Ayrıca okullara 
Ambalaj Atıkları Kutuları, 
Atık Pil Kutuları ve Kullanılmış 
Atık Yağlar için Atık Yağ Bi-
donları bırakılarak bunların 
ne şekilde kullanılacağı öğ-
rencilere uygulamalı olarak 
gösterildi.

dilovası Belediyesi’nden 
Çevreci eğitim
dilovası Belediyesi, ilköğretim okulu öğrencilerinin 
çevre ve geri dönüşüm bilincini arttırmak için semi-
ner ve konferanslar düzenledi.

EĞİTİM

edremit Belediye Başkanı av. Tuncay kılıç tarafından başlatılan ev Hanımları 
el Sanatları   kursları’nda bayanlar, öğrendikleri ve ürettikleri el sanatları ile 
hem bölge hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.  edremitli ev 
hanımlarına ahşap boyama, ev dekorasyon, süsleme, cam boyama, tel kır-
ma, nakış, bindallı, resim ve heykel konularında kurslar veriliyor.

vize Belediyesi tarafından “ambalaj atıkları geri kazanım  Projesi” eğitimleri 
başladı. Proje kapsamında vatandaşlara belediye yetkilileri tarafından geri 
dönüşüm anlatıldı. 
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iSTanBUl
   

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapımı 
tamamlanmak üzere olan 
Kadıköy Kartal Metrosu’nda 
sona doğru yaklaşılıyor. Kar-
tal Taş Ocakları Mevkii’nde 
düzenlenen törenle son 
teknoloji vagonların rayla-
ra indirilmesine başlandı. 
Tır ile parça parça Kartal 
Taş Ocakları Mevkii’ne ge-
tirilen vagonlar, yaklaşım 
tünelinde başarıyla ray-
lara aktarıldı. Birkaç daki-

ka süren aktarma sonra-
sında çalışanlar alkışlarla 
başarıyı kutladı. Hattın bu 
yıl sonunda açılması plan-
lanıyor. 22 kilometre uzun-
luğa sahip Kadıköy-Kartal 
Metrosu’nda 16 istasyon 
bulunuyor. Kartal’dan Pen-
dik Kaynarca’ya kadar uza-
tılan hattın inşaatında, şehir 
içinde açılan dünyanın en 
hızlı tünel çalışması yapıl-
dı. Günde 150 m.yi bulan 
rekor tünel kazı hızları elde 
edildi. Şu anda 15 istasyon-
da elektromekanik ve ince 
işler başladı. Kozyatağı-Kar-

tal arasında ray döşenmesi 
tamamlandı. Günde 250 m. 
ray montajı yapılıyor. Hattın 
toplam ray uzunluğu 48 bin 
572 metreyi bulacak.

Yüksek kapasiteli 
vagonlar

Hat için temin edilen vagon 
sayısı hattın Kaynarca’ya 
uzatılması sebebiyle 120’den 
144’e çıkarıldı. Ocak ayında 
başlayan sevkiyat sürecin-
de bugüne kadar 16 vagon 
sahaya geldi. 4’lü vagonlar 
1.084 yolcu kapasiteli, 8’li 
vagonlar ise 2 bin 168 yol-
cu kapasiteli. Hatta yüksek 
kapasiteli vagonlarla daha 
fazla yolcu taşıma imkânı 
sağlandı.

29 dakikada Kadıköy

Kadıköy-Kartal Metro hattı 
ile Marmaray, Yenikapı-Ha-
cıosman ve Otogar-Bağ-
cılar-İkitelli Hatları tamam-
landığında; Kartal’dan 
metroya binen bir yolcu  

Kadıköy’e 29 dakikada, 
Üsküdar’a 35 dakikada, 
Yenikapı’ya 47 dakika-
da, Taksim’e 55 dakikada, 
Otogar’a 66 dakikada, 
Hacıosman’a 79 dakika-
da, Atatürk Havalimanı’na 
79 dakikada, Olimpiyat 
Stadı’na 89 dakikada ulaşı-
labilecek.

ÇekMekÖy / iSTanBUl

Çekmeköy Belediyesi ta-
rafından yapılan parklara 
yenisi eklendi. Fevzi Çak-
mak Parkı’nın açılışı geç-
tiğimiz günlerde yapıldı. 
Açılışa Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz baş-
ta olmak üzere çok sayıda 
önemli sima katıldı. Mahalle 
sakini onlarca çocuk, kür-
süde konuşması sırasında 
Başkan Poyraz’ın etrafını 
çevirdi. Başkan Poyraz da 
çocukların bu ilgisini karşılık-
sız bırakmayarak konuşması 
sırasında onlarla şakalaştı 
ve zaman zaman mikrofonu 
onlara uzattı. Parkın yapıldığı 
mahallenin çocukları adına 
söz alan 9 yaşındaki Dilek, 
bu parkı yaparak kendile-
rine oyun oynama imkanı 
sağlayan Başkan Poyraz’a 
teşekkür etti.

.

Kurdeleyi çocuklarla 
birlikte kesti

Daha sonra Başkan Poyraz, 
İlçe Başkanı Yüksel, protokol 
ve çocuklar hep birlikte açı-
lış kurdelesini kestiler. Başkan 
Ahmet Poyraz, vatandaşlar-
la birlikte parkı gezdi, bas-

ketbol sahasında potaya 
atışlar yaptı, spor aletleri gru-
bunda spor yapan mahalle 
sakinleriyle sohbet etti. Açılışı 
yapılan Fevzi Çakmak Parkı 
toplam 2 bin 300 m2 kulla-
nım alanına sahip. Bin 300 
m2’si yeşil alan olan parkta 
200 m2’lik basketbol sahası, 
çocuk oyun grubu ve spor 
aletleri grubu yer alıyor.

kadıköy-kartal Metrosu’na Teknolojik vagonlar

Çekmeköy’e yepyeni Parklar

Sürücüsüz kullanım özeliğine uygun son teknoloji 
ürünü vagonlar kadıköy-kartal Metrosu’na indiril-
meye başlandı. kaynarca’ya kadar uzatılan hattaki 
16 istasyonda, 144 metro vagonu hizmet verecek.

Çekmeköy Belediyesi art arda parklar açmaya devam ediyor.  2.5 yıl içinde 
yapılan 24. Park olan Fevzi Çakmak Parkı, yapılan törenle hizmete girdi. Parkın 
açılışını Çekmeköy Belediye Başkanı ahmet Poyraz çocuklarla birlikte yaptı. 

FeriZli / Sakarya 
   

Ferizli’de yeni kavşak ça-
lışmaları için kollar sıvandı. 
Geçtiğimiz günlerde bölgeyi 
gezen Ferizli Belediye Başkanı 
Ahmet Soğuk, Karayolları ve 
Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından çalışmaların 
başlatıldığı müjdesini verdi.

Çalışmalar geçen yaz 
başlamıştı

Başkan Soğuk, ilçenin her 
noktasında çalışmalar baş-
lattıklarını belirterek, “Geç-
tiğimiz yaz sezonunda cad-
delerimizin genişletilmesi, 
ara sokaklarımızın asfalt-
lanması, çocuk parklarımız 
ve Merkez Mezarlığı’mızın 
çevre düzenlemesinin yanı 
sıra, her mahallemizde de 
cadde ve sokaklarda çalış-
malar yaptık. Bu yıl da yine 
yaz sezonu boyunca çalış-
malarımız aynı şekilde süre-
cek” dedi.

Tehlikeler ortadan 
kalkacak

Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Fatih Tu-
ran ve Ulaşım Koordinasyon 
Daire Başkanlığı yetkilileri ile 
birlikte, yeni yapılacak olan 
kavşak yerlerinde incele-
melerde bulunan Başkan 
Soğuk, bu iki kavşağın trafik 
açısından yaşanan tehlike-
leri ortadan kaldıracağını 
sözlerine ekledi.

erenler / Sakarya

Erenler Belediyesi yeni yerin-
de hizmet vermeye başla-
dı.  Açılışa Erenler Belediye 
Başkanı Cavit Öztürk baş-
ta olmak üzere çok sayıda 
önemli sima katıldı. Erenler 
Belediye Başkanı Cavit Öz-
türk; konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada yeni hizmet 
binasının bir yıl içerisinde ta-
mamlandığını belirtti. Öztürk, 

“Bundan sonra hep birlikte 
ilçe halkımıza daha sağlıklı 
hizmetler sunmaya devam 
edeceğiz” dedi. Ayrıca Sa-
karya Milletvekili Ayhan Sefer 
Üstün ve Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğ-
lu, Erenler Belediye Başkanı 
Cavit Öztürk’ü makamında 
ziyaret etti. Yeni hizmet bi-
nasında bulunan servisleri 
dolaşan  Üstün ve Toçoğlu, 
personele hayırlı olsun dilek-
lerini iletti. 

erenler’e yeni Hizmet Binası
erenler Belediyesi yeni yerinde hizmet vermeye 
başladı. erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bundan sonra hep 
birlikte ilçe halkımıza daha sağlıklı hizmetler sunma-
ya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir ve Ferizli Belediyesi el ele verdi
adapazarı-karasu duble yolunun ortadan böldüğü Ferizli ilçesi’nde, tra-
fik açısından yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için Ferizli Beledi-
yesi, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla iki yeni kavşak yapımı için 
kolları sıvadı.
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yalova  
   

Yalova Belediyesi Park ve 
Bahçe Birimi tarafından 
yapılan yenileme çalışma-

ları aralıksız olarak devam 
ediyor. Yalova’nın gözde 
mekanlarından biri olan 
Mahaçkale Parkı, yapılan 
yeniliklerle herkesin kullana-
cağı bir alan olacak. 

Çocuklar İçin Oyun 
Alanları Yapılıyor

Mahaçkale Parkı’nın içine 
çocukların eğlenmesi ve gü-
zel vakit geçirebilmesi için 
çocuk oyun alanı da yapı-
lıyor. Mahaçkale Parkı’nda 
yapılan çalışmalar, yeşil 
alanların düzenlenmesi ve 
ışıklandırma çalışmalarıyla 
da devam edecek. Çalış-
malarla ilgili bilgi veren Yalo-
va Belediye Başkanı Yakup 
B. Koçal; “Çocukların güzel 
vakit geçirebilmesi için oyun 
alanlarının sayısını arttırıyo-
ruz. Yapılacak düzenleme-
lerin ardından parkın içine 
çim ve mevsimlik çicekler 
ekilerek görsel anlamda da 
güzel bir görünüm sağlana-
cak. Düzenlemelerin ardın-
dan, Mahaçkale Parkı daha 
güzel olacak” diye konuştu.

kağıTHane / iSTanBUl 
 

Kâğıthane Belediyesi, yap-
tığı uygulamalarla dünya-
daki teknolojik gelişmeyi 
yakından takip ediyor. Bu 
uygulamalar kapsamında 
son olarak Güvenlik Sistem-
leri A.Ş. ile Kâğıthane Bele-
diyesi arasında bir protokol 
anlaşması imzalandı. Beledi-
yeden yapılan açıklamaya 
göre yapılan bu anlaşmay-
la beraber ilçe halkı ücretsiz 
olarak kablosuz internet hiz-
metinden de yararlanabile-
cek. Bu çalışmayla, parklar-
da güvenliğin sağlanması ile 
birlikte şehirleşmenin gereği 
olan teknolojik imkânlardan 
yararlanmaya da adım atıl-
mış olacak.

135 park izleniyor

Anlaşmayla birlikte ilçe-
deki 200, ün üzerinde olan 
parkların 135 tanesi, 185 

adet kamera ve kablosuz 
internet ağı ile donatıla-

cak. IP Kamera Sisteminin 
kısa zamanda parklarda 

uygulamaya konulacağı 
bildirilirken, ilk uygulamanın 

Sadabad Mesire Alanı’nda 
yapılacağı ifade edildi.

SUlTankÖy / Tekirdağ
   

Sultanköy Belediyesi’nin 
Fen İşleri ekipleri, Sultanköy 
kentini güzelleştirmeye ve 
sorunlarını çözmeye devam 
ediyor. Havaların düzelme-
siyle kent içerisinde tahri-
bata uğramış yolların ona-
rımı yapılıyor. Belediyeden 

yapılan açıklamaya göre 
Derin yol caddesi, Kasaba-
nın giriş yolu ve Çiftlik altı 
yolunun başlangıç yerin-
deki yollarda kazı yapılma-
sından ve ağır kamyonların 
geçmesi sebebiyle çökme 
oluştu. Belediye ekipleri yol-
lardaki çökme sorununu taş 
kumu döşeyerek çözmeye 
çalıştıklarını söyledi.

darıCa / koCaeli
   

Darıca Belediyesi tarafın-
dan Sırasöğütler Mahallesi 
Aydınlar Caddesi üzerinde 
yaklaşık 10 dönümlük ara-
zide kurulan çok amaçlı 
sosyal tesiste çalışmalar son 
aşamaya geldi. Sosyal tesis-
lerinin içerisinde PTT ödeme 

noktası, muhtarlık binası, ca-
fetarya, çocuk oyun grupları 
ve spor aletlerinin yanı sıra 
yürüyüş alanları bulunacak. 

Darıca Belediyesi tarafından 
her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen Aşıklar Şöleni ile 
resmi açılışı yapılacak olan 
parka ünlü halk ozanı Aşık 
Mevlüt İhsani’nin ismi veril-

mesi planlanıyor. Çalışmaları 
yerinde denetleyerek ma-
halleliyle birlikte ağaç diken 
Darıca Belediye Başkanı Şük-
rü Karabacak “Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi ile Darıca 
Belediyesinin ortak yürüttü-
ğü altyapı ve kanalizasyon 
çalışmaları tamamlandıktan 
sonra mahallemiz farklı bir 
kimliğe bürünecek. Sizlerden 
isteğimiz bu eserlere sahip 
çıkmanız ve kendi malınız 
gibi koruyup kollamanız” 
dedi.

kâğıthane’de Parklara kamera

Sultanköy’de yollar 
yenileniyor

“Mahallemiz Farklı kimliğe Bürünecek”

kâğıthane ilçesinde bulunan parklar,  teknolojik sistemle donatılarak en modern ve güvenilir mekânlar 
haline getiriliyor.

Sultanköy Belediyesi kentin güzelleşmesi için bir 
yandan yollardaki hafriyatları düzeltirken diğer ta-
raftan zarar görmüş yapıları koruma altına aldı. 

darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler 
Mahallesi’nde yapılan sosyal tesiste son aşama-
ya gelindi. 

yalova’da Mahaçkale 
Parkı yenileniyor

yalova’nın Çınarlı Park olarak bilinen Mahaçkale 
Parkı 2011 yazına yeniliklerle girecek.  kardeş şehir 
Mahaçkale’nin adını taşıyan park, yapılan yeni dü-
zenlemelerle adeta baştan yaratılıyor. Pazaryeri ile 
iç içe olan parkın, halkın yazın en çok tercih ede-
ceği mekanlardan biri olacağı düşünülüyor.
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MUSTaFakeMalPaŞa / BUrSa
   

Mustafakemalpaşa Bele-
diyesi, Uğur Böceği Kültür 
Merkezi’nde kurs gören öğ-
rencilerin verdiği ‘Gitar Kon-
seri’ Mustafakemalpaşalıları 
büyüledi. Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan’ın katıldığı ge-
cede 1 saat süren konser sı-

rasında kursiyerler birbirinden 
güzel parçaları büyük bir 
coşku içerisinde çaldılar. 
Gecenin finalinde konuşma 
yapan Başkan Kurtulan, Kül-
tür Merkezi’nin kurulmasında 
yardımcı olan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe ile Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar’a teşekkür etti. 

edinCik / BalıkeSir

Edincik Belediyesi, Bakan-
lığın Armutalan Köyü kü-
tüphanesinin kapatılması 
yönündeki kararı sonrasın-
da burada bulunan 28 bin 
adet kitabın beldelerinde 
kurulacak kütüphaneye ak-
tarılması için çalışma başlat-

tı. Kültür Bakanlığı’na resmi 
talepte bulunduklarını açık-
layan Edincik Belediye Baş-
kanı Mehmet Yağcı, Bakan-
lığın bu taleplerine olumlu 
yanıt verdiğini söyledi.

Yeni kütüphane 
geliyor

Armutalan Köyü’nde bu-
lunan 28 bin adet kitabı 
Belediye’ye getirdiklerini 
kaydeden Mehmet Yağ-
cı, tasnif çalışmaları ve 
kütüphanenin kurulacağı 
binadaki restorasyon ça-
lışmalarının sona ermesiyle 
birlikte kütüphanenin hiz-
mete gireceğini açıkladı. 
Mehmet Yağcı, kütüpha-
nenin belde ve bölge kül-
tür hayatına önemli katkı-
lar sağlayacağını sözlerine 
ekledi.

BaBaeSki / kırklareli

Babaeski Belediyesi, sosyal 
ve kültürel etkinliklerin en 
çok organize edildiği bele-
diyelerden biri. Son olarak 
belediyenin katkılarıyla ken-
te Troya Sirki  geldi. Sirk,  3 
seans gerçekleştirdiği gös-
terilerde Michael Jackson 
show, sihirbazlar,  ateşbaz-
lar, yılan kadın, robot adam,  
palyaço gösterileri ile izle-
yenlere keyifli anlar yaşattı. 

Babaeski Belediye Başkanı 
Av. Abdullah Hacı düzenle-
nen etkinlik hakkında yaptığı 
açıklamada şunları belirtti: 
“Babaeski Belediye Başkan-
lığı olarak ilçemizde aralıksız 
sürdürmüş olduğumuz sosyal 
ve kültürel etkinliklere  Troya 
sirki ile devam etmekteyiz. 
Yakın zamanda ayrıca be-
lediye olarak bayanlarımıza 
yönelik ücretsiz plates, aero-
bik ve tenis kursları düzenle-
yeceğiz” dedi.

BUrSa

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’ni canlandırmak 
amacıyla özel bir kent ak-
sesuarı olarak hizmete sun-
duğu nostaljik tramvay, 
7’den 70’e tüm vatandaş-
ların ilgi odağı oldu. Büyük-
şehir Belediyesi Orkestrası 
konseri, Karagöz-Hacivat 
ve halk dansları gösterile-
riyle de renklenen Cumhuri-
yet Caddesi, nostaljik tram-
vayla bambaşka bir değer 
kazandı.

Cazibe merkezi oldu

Cumhuriyet Caddesi’ndeki 
cephe düzenleme ve Tekel 
binasının yıkıldığı meydan-
da yapılan çalışmaların 
tamamlanmasıyla çehresi 
daha da güzelleşecek olan 
bölge, Bursa’nın cazibe 
merkezi haline gelecek. 
Bölgenin UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınması 
noktasında çalışmaların 
tüm hızıyla devam ettiğini 
ifade eden Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Al-
tepe, “Nostaljik tramvayın 

faaliyete geçmesiyle birlik-
te Cumhuriyet Caddesi ha-
reketlendi. Cadde her gün 
daha da şenlenecek. Kent 
aksesuarı olarak Tatarlar 
Köprüsü ile Zafer Meydanı 

arasındaki 1,5 kilometrelik 
hatta çalışmaya başla-
yan tramvay, Cumhuriyet 
Caddesi’ne daha da ha-
reket ve canlılık kazandıra-
cak” diye konuştu.

Nostaljik tur

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından bir hafta boyunca 
sabah ve öğleden son-

ra öğrencilerin gezdirildiği 
nostaljik tramvayda ilk ko-
nuklar, Vakıfköy ve Yıldırım 
ilköğretim okulları öğren-
cileriydi. Yıldırım İlköğretim 
Okulu’nda 6. sınıfta öğrenim 
gören Egemen Çalışkan, 
nostaljik turdan memnun ol-
duğunu söyleyerek, “Tram-
vay güzel, sevdim. Bence 
Bursa’ya yakıştı. Cumhuri-
yet Caddesi daha güzel bir 
cadde oldu, çehresi değişti. 
Bu çalışmayı yapan Büyük-
şehir Belediyesi’ne teşekkür 
ederim” dedi. Öğrenciler-
den Rabia Ecem Gülsen de 
yeşil beyaz olan tramvayın, 
Bursaspor’u ve Yeşil Bursa’yı 
andırdığı için özellikli olduğu-
nu ifade etti.

Çanakkale

Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezileri 
başladı. Kentlinin kendi kentinin turistik, tarihi ve kül-
türel değerlerini tanıması ve sahip çıkması amacıyla 
gerçekleştirilen ücretsiz geziler kapsamında Gelibolu 
Yarımadası ve Kazdağları ziyaret ediliyor.

Program kapsamında “Tarihi ve Kültürel Mirasımıza 
Sahip Çıkıyoruz”ve “Kazdağlarımıza Sahip Çıkma-
ya Geliyoruz” sloganlarıyla Gelibolu Yarımadası’na 
profesyonel rehberler eşliğinde ve kumanyalı ola-
rak geziler düzenleniyor. Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre geziler, Temmuz’un ilk haftasına kadar 
devam edecek.

14 KüLTüR SANAT

Bursa, nostaljik Tramvayına kavuştu

Babaeski’de Troya Sirki Büyüledi

Mustafakemalpaşalı 
Miniklerden gitar resitaliedincik’e 28 Bin kitap geliyor

Çanakkale Belediyesi’nden kültür gezileri
Çanakkale Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan bu yana yapılmaya 
devam eden kültür gezilerinin 2011 yılı programı başladı. Program kapsamın-
da “Tarihi ve kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz” ve “kazdağlarımıza Sahip 
Çıkmaya geliyoruz” sloganlarıyla geziler düzenleniyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan nostaljik tramvay, 
Cumhuriyet Caddesi’nde yolcu taşımaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı recep altepe, konuyla ilgili “nostaljik tramvayın faaliyete geçmesiyle 
birlikte Cumhuriyet Caddesi hareketlendi” dedi. 

Babaeski Belediyesi çocukları sevindirmeye de-
vam ediyor. Trakya’da sosyal ve kültürel etkin-
liklerin en çok organize edildiği belediyelerden 
biri olan Babaeski Belediyesi en son Troya Sirki’ni  
misafir etti.

Bandırma’nın edincik Belediye Başkanlığı 28 bin 
adet kitabın beldelerinde kurulacak kütüphane-
ye aktarılması konusunda çalışma başlattı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Uğur Böceği kültür 
Merkezi’nde gitar kursu gören kursiyerlerin gös-
terisi izleyenleri büyüledi.
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karŞıyaka / BalıkeSir
   

Karşıyaka Belediyesi’nin 
düzenlediği Zübeyde Ha-
nım Koşusu’na katılan 
Bandırma’nın Milli Atleti 
İlhan Kart, Başkan Yardım-
cısı Ozan Onur’a teşekkür 
ziyaretinde bulundu. Zü-
beyde Hanım Koşusu’nda 
70-74 yaş grubunda birinci 

olan İlhan Kart, Belediye 
Başkan Yardımcısı Ozan 
Onur’a spora verdiği des-
tekten dolayı teşekkür etti.    

oSMangaZi / BUrSa
   

Birçok alanda olduğu gibi 
teniste de hatırı sayılır ba-
şarılar elde edilmesinden 
büyük mutluluk duyduğunu 
söyleyen Osmangazi Bele-
diye Başkanı Mustafa Dün-
dar, Akpınar Kültür ve Spor 
Merkezi’nde genç yıldızlar-
la bir araya geldi.  “Yıldızlar 
Tenis İl Birinciliği” turnuvasın-
da okul takımlarıyla birinci-
liği, ikinciliği ve dördüncü-
lüğü kazanan Osmangazi 
Belediyespor’un genç yıldız-
larını tek tek kutlayan Başkan 
Dündar “Osmangazili ço-
cuklarımız her alanda oldu-
ğu gibi teniste de büyük ba-
şarılara imza atıyorlar. Tüm 
dünyada gelişmekte olan 

kort tenisinin Osmangazi’de 
yükselen bir ivmeye sahip 
olması bizler için mutluluk ve-
rici” dedi. 

“Geleceğin yıldızları 
Osmangazi’den”

Osmangazi Belediyespor 
Kulübü’nün yetiştirdiği spor-
cuların Türkiye ve dünyada 
önemli başarılar kazandığını 
söyleyen Dündar “Gelece-
ğin yıldızları Osmangazi’den 
çıkacak” dedi. 

Başkan Dündar’a kazan-
dıkları kupa ve madalyaları 
gösteren çocuklar, Osman-
gazi Belediyespor Kulübü 
çatısı altında olmaktan duy-
dukları mutluluğu dile getirdi.

Sakarya

Spor Toto 2. Lig’den Bank 
Asya 1. Lig’e yükselecek 
üçüncü takımın belirlene-
ceği final maçı Antalya’da 
oynandı. Spor Toto 2. Lig 
play-off müsabakaları final 
maçında, Bandırmaspor ile 
Sakaryaspor karşı karşıya gel-
di. Sakarya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
Sakaryaspor’un her zaman 
yanında olduklarını söyledi.  
Karşılaşmaya iki takım taraf-
tarları da büyük ilgi gösterdi. 
Bandırmaspor’u Levent, Me-
sut (2) ve İlkay’ın (2) golleri 
ile 5-1 yenerek Sakaryaspor 
Bank Asya 1. Ligi’ne yük-

selmiş oldu.  Karşılaşmanın 
ardından Sakaryasporlu fut-
bolcu ve taraftarlar büyük 
sevinç yaşadı. Kentin dört bir 
yanında Sakaryaspor’un 1. 
Lige çıkması çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Özellikle maç sonra-
sında Sakaryasporlu vatan-
daşların heyecanı ve mutlu-
lukları görülmeye değerdi. 

Başkan’dan 
Sakaryaspor’a destek

Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi,  Sakaryaspor’un her 
daim yanında olduğunu 
kanıtlıyor. Türkiye çapında 
gerekleştirilecek Olgunlar 
Turnuvası’nı düzenleyecek 

olan Amatör Spor Kulüple-
ri Federasyonu temsilcileri 
(ASKF) geçtiğimiz günlerde 
Ormanpark’ta basın men-
supları ile bir araya gelmiş-
ti.  Toplantıya; Sakarya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu ve  Adapazarı 
Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli başta olmak üzere çok 
sayıda önemli sima katılmış-
tı.  Toplantıda konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor 
ile ilgili önemli açıklamalar-

da bulundu. Sakaryaspor’a 
destek vermeye hazır ol-
duklarını belirten Başkan 
Toçoğlu “Sakaryaspor’un 
kurumsallaşması için eli-
mizden geleni yapacağız. 
Eksikleri neyse birer birer gi-
dereceğiz. Onlar tesisin ye-
rini bulsunlar, para önemli 
değil. Sakaryaspor’a bir 
idari bina, iki futbol sahası, 
konaklama alanları ve sağ-
lık hizmet binası yapmaya 
hazırız” dedi. 

15SPoR

osmangazi Teniste rüzgar gibi esiyor

Sakaryaspor Bank asya 1. ligi’ne yükseldi
Spor Toto 2. lig play off final mücadelesinde Sakar-
yaspor, Bandırmapor’u 5-1 mağlup ederek Bank 
asya 1. ligi’ne yükseldi. karşılaşmanın ardından Sa-
karyalıların mutluluğu görülmeye değerdi. 

osmangazi Belediyespor kulübü başarıdan başa-
rıya koşuyor. Türkiye ve dünya çapında elde etti-
ği başarılarla adından sıkça söz ettiren osmangazi 
Belediyespor kulübü, “yıldızlar Tenis il Birinciliği” tur-
nuvasındaki performansıyla da göz doldurdu.

karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği “Zübeyde Ha-
nım koşusu”na katılan Bandırma’nın Milli atleti ilhan 
kart, Başkan yardımcısı ozan onur’a teşekkür zi-
yaretinde bulundu. Başkan yardımcısı konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada “73 yaşında olup sporda böy-
lesine başarılar elde eden kart’ı gençlerimizin örnek 
alması gerekiyor” dedi. 

karşıyaka’nın 73’lük Birincisi

Tekirdağ
   

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayra-
mı tüm yurtta olduğu gibi 
Tekirdağ’da da törenlerle 
kutlandı. İlk olarak Atatürk 

Anıtına çelenk sunma tö-
reni gerçekleştirildi. Saygı 
duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okundu.

Öğrencilere ödül

Havanın yağışlı olması do-
layısıyla İsmet İnönü spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
törenlerde günün anlam ve 
önemini belirten konuşma 
Tekirdağ Milli Eğitim Müdü-
rü Şenol Genç tarafından 

gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından şiirler 
okundu ve çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. Ayrıca Tekir-
dağ Gençliği tarafından 
Vali Zübeyir Kemelek’e 
Türk Bayrağı sunuldu. Ya-
rışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ödülleri Vali 
Zübeyir Kemelek, Millet-
vekili Faik Öztrak, Garni-
zon Komutanı Tuğgeneral 
Ömer Faruk Küçük ve Bele-
diye Başkanı Op. Dr. Adem 
Dalgıç tarafından verildi. 

SUlTangaZi / iSTanBUl
  

Sultangazi Belediyesi’nin 
yaptığı etkinliklerde ata 
sporu yağlı güreşler yaşa-
tılıyor. Geçtiğimiz günler-
de aralarında Kırkpınar’ın 
ünlü başpehlivanlarının da 
bulunduğu 300 güreşçi kis-

petlerini giyerek Cebeci 
Parkı’nda er meydanına 
çıktı. Burada bir konuşma 
yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay ata 
sporu güreşin önemine vur-
gu yaptı. Güreşin insanlar 
arasında en basit ve doğal 
bir mücadele şekli olduğu-
nu belirten Altunay, güre-

şin; insanlık tarihi kadar eski 
olduğunu söyledi. Güreş, 
birçok spor dalının aksine 
cesaret, güç ve mertliği ta-
şıdığını ifade eden Başkan 
Altunay şu açıklamalarda 
bulundu: “Ata sporu güre-
şin gençlerimiz tarafından 
sahiplenmesi için Sultangazi 
Belediyesi Yağlı Güreşleri’ni 
düzenledik. 1970’li yıllara 
kadar ülkenin en popüler 
ve sektörel bir sporu olan 
güreş, ondan sonraki yıl-
larda bu popülaritesini ya-
vaş yavaş yitirdi. Amacımız 
milli sporu güreşi yeniden 
sevdirmek ve gençlerimizin 
güreş sporunda başarıdan 
başarıya koşmasını sağla-
maktır.”

Tekirdağ Belediyesi’nden
Öğrencilere anlamlı Ödül

Pehlivanlar Sultangazi’de yarıştı

19 Mayıs atatürk’ü anma gençlik ve Spor Bayramı yurt çapında çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı. Tekirdağ’da da gençlik Bayramı için coşkulu bir kutlama gerçek-
leşti. kutlamaya Tekirdağ Belediye Başkanı op. dr. adem dalgıç başta olmak 
üzere çok sayıda önemli isim katıldı. Törende ayrıca yarışmaya giren öğrenciler 
ödüllendirildi.

ata sporumuz yağlı güreşlerin yeni adresi Sultangazi oldu. aralarında 
kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 300 güreşçi kispetlerini 
giyerek Sultangazi Cebeci Parkı’nda er meydana çıktı. Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit altunay, burada yaptığı konuşmada “ata sporu güreşin genç-
lerimiz tarafından sahiplenmesi için Sultangazi Belediyesi yağlı güreşleri’ni 
düzenledik.” dedi. 



adaPaZarı / Sakarya

Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü, özürlü, yaşlı, kronik ra-
hatsızlığı olan veya bakıma 
muhtaç olup kendi evlerinin 
bakım ve temizliğini yapa-
mayanları tespit edip evleri-
ni temizletiyor. Belediye yet-
kilileri yaptıkları açıklamada, 
proje kapsamında 10 ailenin 
ev temizliğinin her ay düzen-
li olarak yapıldığını söyledi.

Evler düzenli 
olarak temizleniyor 

Proje hakkında bilgi veren 
Belediye yetkilileri, muhtar-

lardan ve çevre halkından 
olumlu tepki alındığını, te-
mizlik hizmetlerinin bundan 
sonraki aylarda da düzenli 
olarak devam edeceğini 
belirtti. Yetkililer, gözden 
kaçmış ihtiyaç sahibi ailele-
rin olabileceğini kaydede-
rek bu gibi durumların Ada-
pazarı Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 
bildirilmesi halinde bunların 
da değerlendirileceğini bil-
dirdi.
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etkinliklerimiz ve yayınlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi (www.marmara.gov.tr) ziyaret ediniz.

adapazarı Belediyesi’nden Örnek Çalışma
adapazarı Belediyesi kültür ve Sosyal işler Mü-
dürlüğü, 2011 yılı performans programı çerçeve-
sinde Sosyal Belediyecilik çalışmalarına bir ye-
nisini daha ekledi. Başlatılan proje kapsamında 
kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, tespit edilen ev-
lerin her ay temizliğini yapıyor.

“akıllı kent 
Sapanca” 
Projesiyle 

Sapanca daha 
güvenli

SaPanCa / Sakarya

Sapanca Belediyesi, be-
lediye ile halkın iletişimine 
çağdaş çözümler sunan 
‘e-Belediye’ uygulaması-
na altyapı oluşturmak ve 
olası doğal afetlere karşı 
alınacak olan önlemleri 
hızlı ve etkin olarak plan-
lamaya yardımcı olması 
amacıyla, geçtiğimiz yıl  
‘Akıllı Kent Sapanca’ isimli 
projenin çalışmalarını baş-
lattı. Projede sona gelindi. 

Sapanca Belediye Başka-
nı İbrahim Uslu, “Akıllı Kent 
Sapanca”nın, e-Devlet 
sürecinde yasalar, yönet-
melikler, standartlar baz 
alınarak; paylaşan, katı-
lan, denetleyen, uygar bir 
ilçe yapısının oluşturulma-
sı projesi olduğunu belirtti 
ve sözlerine şöyle devam 
etti: “Tüm Belediye birim-
lerin tek bir otomasyon 
sistemi ile çalışması, va-
tandaşın sürekli erişimi 
konseptini içerir. Girdiler-
de tasarruf sağlar. Her iş-
lem bir defada yapılmak-
tadır. Sistematik çözümler 
sunar, tekrarlanabilir, yeni 
modüllerle genişletilebilir. 
Güncelleme ve kullanım 
günlük hayatla beraber 
yürümekte, sistem kullanıl-
makta ve yaşamaktadır. 
Otomasyon kapsamında 
belediye iş süreçlerinin kı-
salmasına sebep olmak-
tadır. Vatandaş memnu-
niyetine odaklanmıştır.”

afet yönetimi
Beklenilmeyeni 
Beklemek, en kötüsünü 
yönetmek

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğ-
lu ‘Afet Yönetimi, Bekle-
nilmeyeni Beklemek, En 
Kötüsünü Yönetmek’ kita-
bıyla ilgili şunları söylüyor:  
“Deprem saati patlama 
anını bekleyen bir bomba 

gibi çalışıyor. 1999 Gölcük Depremi, aslında Mar-
mara Denizi’nde olması kaçınılmaz depremin 
bir “ön uyarısı”ydı! Bu nedenle gündemimizin 
birinci maddesi, Marmara Bölgesi’nden başla-
yarak “Türkiye’yi afetlere hazırlıklı hale getirmek” 
olmalıdır. Bütün bu tuhaflıklar ve acı gerçeği-
mizle gündelik yaşam ve dünya işleri arasında 
kaybolmuş gitmişken, yerel yönetimlerin afet ve 
acil durumlar için yapmaları gerekeni anlatan 
bir kitabın yazılmamış olması büyük bir eksikliktir. 
Afet Yönetimi bilim dalını ve belli başlı evrelerini 
burada kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştık. 
Kitabın okunur olması ve akılda kalması için gra-
fik ve şekillerle birlikte 1999 Depremi’nden alın-
ması gereken derslere yer verdik.”

aTaŞeHir / iSTanBUl

Ataşehir Belediyesi’nden bir 
geri dönüşüm projesi daha 
geldi. “Kutu Kutu Bisiklet”. 
Geçtiğimiz yıl düzenlediği 
kapak toplama kampanya-
sı ile büyük kitlelere ulaşan 
Ataşehir Belediyesi, şimdi-
de  metal kutuları bisiklete 
dönüştürüyor. Ataşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü, 670 tane 
metal içecek kutusu getiren 
ilk bin kişiye bisiklet hediye 
edecek.

Geri dönüşüm tesisinde iş-
lendiğinde 1 adet bisikletin 

metal aksamını oluşturan 
670 tane metal kutu, bu yaz 
bisikleti olmayan çocuklara 
bisiklet kazandıracak. 670 
metal kutu bir bisikletin ma-
liyetini karşılamıyor. Ancak 
düzenlediği sosyal sorumlu-
luk projeleri ile Ataşehirlilere 
çevre bilincini aşılamayı he-
defleyen Ataşehir Belediye-
si ile ÇEVKO, bisikletlerin geri 
kalan maliyetini karşılıyor.

Aman dikkat! 

Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre kampanya-
ya ancak 670 kutuya denk 
gelen gramaja ulaşan gön-
deriler katılabilecek. Ayrıca 
içecek kutusu dışındaki me-
tal ambalajlar kampanyaya 
kabul edilmeyecek.

Metal kutular Bisiklet oluyor
ataşehir Belediyesi Çevre koruma ve kontrol Mü-
dürlüğü geri dönüşüme yönelik projelerine bir ye-
nisini daha ekliyor. Belediye metal kutuları bisikle-
te dönüştürüyor.

Bahar gelmekle taş yeşerir mi? Toprak 
ol ki renk renk çiçekler bitiresin. Yıllarca 
gönüller yırtan, kalpleri üzen taş oldun. 
Bir tecrübe et; bir zaman da toprak ol!” 
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