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Dünyanın teknoloji devleri 13-15 Mayıs 
tarihlerinde Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek 
Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde buluşuyor.

Bursa’daki zirvede şehirlerin teknolojiye 
ve güncel gelişmelere uyum sağlamak 

için ihtiyaç duydukları çözümler ile 
teknolojik yenilikler tanıtılacak. 

MINIK KÖPEĞIN       
HAYATI KURTULDU

BELEDIYE KIVIDEN REÇEL YAPIYOR

Nilüfer Belediyesi yaralı Argentino 
cinsi köpeği ameliyat ettirerek hayata 
tutunmasını sağladı. SAYFA 4’TE

Altınova Belediyesi’nin ilçenin geçim kaynaklarından biri olan 
kividen reçel yaparak satış ve pazarlamasını yaptığını biliyor 
muydunuz? SAYFA 3’TE

FATIH BELEDIYESI, AHMET 
FARIZ’I AYAĞA KALDIRDI
Suriye’deki iç savaşta 2 yıl önce iki 
bacağını birden kaybeden Suriyeli genç 
Ahmet Fariz, Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir’in desteğiyle protez 
bacaklarına kavuştu. SAYFA 4’TE

100 YILLIK GURURUN     
ADRESI: ÇANAKKALE
Dünya savaş tarihine yazılan en büyük 
destanlar arasında ilk sıralarda gelen 
Çanakkale’nin 100. yılı gururla kutlandı. 
Çanakkale’deki törenlerde kahraman 
şehitlerimiz anıldı.  SAYFA 4’TE

HENDEK’TE ÇIÇEKLER   
AÇIK ARTIRMADA!
Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü 
kendisine hediye olarak gelen çiçekleri 
sosyal hizmetlere gelir kaynağı olması 
için açık artırmaya çıkardı.  SAYFA 4’TE

Bursa’da Osmanlı döneminden itiba-
ren basılan tüm paraların sergilendiği 
müze, 7 asırlık bir darphaneyken resto-
re edilerek ‘’Para Müzesi’’ olarak halka 
açıldı. Müze, ücret karşılığı olmaksızın 
meraklılarını bekliyor. SAYFA 9’DA

7 ASIRLIK DARPHANE  
ARTIK PARA MÜZESI

TEKNOLOJİK YENİLİKLER  BU ZİRVEDE
Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yerel yö-
netici ile yerli ve yabancı teknoloji firmala-
rı, Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 
Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde buluşacak. 
Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu 
yıl ikincisi düzenlenecek zirve 13–15 Ma-
yıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Balkan 
Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
(BALKANTÜRKSİAD) işbirliğindeki buluş-
mada, şehirlerin teknolojiye ve güncel ge-
lişmelere uyum sağlamak için ihtiyaç duy-
dukları çözümler ile geliştirilen teknolojik 
yenilikler tanıtılacak. 

17 OTURUM DÜZENLENECEK
Bursa Merinos Kongre Merkezi’nde 17 
oturumda gerçekleşecek zirvede, belediye 
başkanlarından akademisyenlere, gazeteci-
lerden özel sektör temsilcilerine çok sayıda 
katılımcı konuşmalar yapacak.  Balkan Tica-
ret Fuarı ile desteklenecek zirve, yerel yö-
neticilerle teknoloji firmalarını buluştura-
cak. Organizasyonda kentsel dönüşümden,  
kent bilgi sistemlerine, SCADA teknolojile-
rinden, kazısız altyapı teknolojilerine, akıllı 
ulaşım sistemlerinden, finansman çözümle-
rine kadar teknolojik buluşlar ele alınacak. 
SAYFA 5’TE

Bursa’nın en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi 
Mustafakemalpaşa’nın Belediye Başkanı Sadi 

Kurtulan ile bir araya geldik. Kendisi güler 
yüzlü ve bir o kadar da sıcak bir başkan. Özel-

likle yaşam ve spor merkezi projesinin tamam-
lanması için sabırsız... ‘Bu proje ile ilçemizin 

çehresi değişecek’ diyor.

‘ YAŞAM VE SPOR MERKEZI ILE 
MUSTAFAKEMALPAŞA’NIN

ÇEHRESI DEĞIŞECEK’

SAYFA 7’DE

13 – 15 
MAYIS 

BURSA 
MERINOS 

KONGRE 
MERKEZI 

ALTEPE: AMAÇ 
TEKNOLOJIYE 
HIZLI VE UCUZ 
ULAŞIM
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BURSA Bursa’nın daha sağlıklı bir 
kent olması hedefiyle kentin alt-
yapısını da sil baştan yenileyen 
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik 
Körfezi’ni kirlilikten arındıracak 
dev projenin startını verdi. Yak-
laşık 140 milyon TL’lik bütçesiyle 
BUSKİ tarihinin en büyük bütçeli 
yatırımlarından biri olan, Gem-
lik’ten Mudanya ve Karacabey’e 
kadar yaklaşık 115 kilometrelik 
sahil şeridini içine alan projede 
çalışmalar Gemlik, Mudanya, 
Güzelyalı ve Gemsaz’da baş-
ladı. Gemlik’teki temel atma 

törenine Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
Gemlik Belediye Başkanı Re-
fik Yılmaz, Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet Çağlayan, İznik 
Belediye Başkanı Osman Sargın, 
Gemlik Kaymakamı Cahit Işık, 
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ 
bürokratları katıldı.

Geleceğe Miras
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, gelecek kuşaklara 
bırakılacak en önemli mirasın, te-
miz hava, temiz su ve temiz top-
rak olduğunu belirterek, çevre 
için büyük yatırımlar yaptıklarını 
kaydetti. Aynı zamanda 
Marmara Bele-
d i y e l e r 
B i r l i ğ i 
Baş-

kanı olduğunu da hatırlatan 
Altepe, “Marmara Belediyeler 
Birliği 40 yıl önce Marmara De-
nizi’ni kirlilikten arındırmak için 
kuruldu. Marmara lokomotif bir 
bölge. Türkiye’den gelen kirliliğin 
yanında Tuna Nehri aracılığıyla 
10 ülkeden 80 şehir Marmara 
Denizi’ni kirletiyor. Bunlarla ilgili 
uluslararası alanda da çalışmala-
rımız sürüyor. Biz Marmara De-
nizi’ne, hatta göllerimize direkt 
deşarj olmasın istiyoruz. Bunu 
önlemek için de Bursa ölçeğin-
de önemli yatırımlar yapıyoruz. 
Düne kadar Bursa merkezinde 
derelere akan kanalizasyonları 
kolektöre bağlayıp, arıtma siste-

mine dahil ettik. Doğ-
rudan deşarj 

yapan fab-
rikala-

r ı n 

atıklarını kolektöre bağlama ça-
lışmalarında sona geldik. Artık 
onların atıklarını da biz arıtaca-
ğız. Hem yaptığımız yatırımın pa-
rasını hem de arıttığımız suyun 
karşılığını alacağız. Artık kaybe-
decek zamanımız yok. Çevre ile 
ilgili yasalar çıkalı 30 yıl olmuş. 
Bu yasaları tavizsiz uygulayaca-
ğız. Kimsenin kimseyi hasta et-
meye hakkı yok” dedi.

“Hizmet Bizim İşimiz”
Bütünşehir yasası ile birlikte 
görev sınırlarının yaklaşık 4 kat 
arttığını, yeni bağlanan ilçele-
rin altyapı fakiri olduğunu dile 
getiren Başkan Altepe, “Başlat-
tığımız projelerin hepsi bir bir 
yürüyor. Hizmet bizim işimiz. 
Onlarca yıldır yapılamayanları 
yapmak, eserler bırakmak bize 
düştü. Bazılarına ise hizmeti en-
gellemek düşüyor. Biz yol açarız, 
onlar mahkemeye gidip engelle-
meye çalışır. Teleferik yaparız, 
protesto etmek için Uludağ’a 
teleferikle çıkarak, yine tele-
feriği ilk kullanan onlar olur.” 
diye konuştu.

KÖRFEZ’E HAYAT VERECEK PROJE 
4 KOLDAN START ALDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Gemlik Körfezi’ni kirlilikten arın-
dıracak olan projeye başladı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Altepe, 
bünyesinde Mudanya, Güzelyalı, 
Altıntaş, Kurşunlu, Gemsaz, 
Küçükkumla, Büyükkumla ve 
Karacaali’de terfi istasyonları, 
81.2 kilometre yağmur suyu ve 
kanalizasyon hattı, 4 arıtma tesisi  
bulunan proje sonrası Gemlik 
Körfezi’ne arıtılmadan bir damla 
bile su bırakılmayacağını söyledi.

KARASU- SAKARYA Karasu Be-
lediyesi tarafından başlatılan 
ağaçlandırma çalışmaları de-
vam ediyor. Manavpınar Ma-
hallesi’ nde yol kenarlarına 320 
adet ağaç dikildi. Karasu Bele-
diye Başkanı Mehmet İspiroğlu; 
“Başlattığımız ağaç dikim çalış-
maları kapsamında Manavpı-
nar Mahallesi’nde yolun her iki 
tarafına  320 adet ağaç diktik. 
Bizim hedefimiz daha yeşil bir 
Karasu. Bu hedef doğrultusun-
da ağaçlandırma çalışmalarımız 
devam edecek” dedi. Başkan 
İspiroğlu,  mesire alanlarına, 
yürüyüş yolları ile cadde ve 
bulvarlara da ağaç dikileceğinin 
müjdesini verdi.

MALTEPE - ISTANBUL Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği’nin (TAP) anaokulu 
öğrencilerine yönelik düzen-
lediği, atık pillerin toplanarak 
geri dönüştürülmesi konusunu 
içeren tiyatro gösterisi büyük 
ilgi gördü. Müzikli kukla tiyat-
rosu eşliğinde, atık piller ve geri 
dönüşüm konusunda eğlenerek 
bilgilenen miniklere, Maltepe 
Belediye Başkanı Ali Kılıç da 
eşlik etti. Küçükyalı Evlendirme 
Dairesi’ndeki etkinlik sonrası 
miniklere, Maltepe Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü tarafında atık pil topla-
ma kutusu dağıtıldı.

PENDIK - ISTANBUL İstanbul 
Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali 
Destek Programları kapsamın-
da hibe almaya hak kazanan 
“Evsel Enerji Tüketiminin Azal-
tılması ve Temiz Enerji Bilinci 
Oluşturulması: Pendik Örneği” 
Projesi kapsamında seminerlere 
başlandı. Pendik Belediyesi’nin 
Bahçeşehir Üniversitesi, Pen-
dik Kaymakamlığı ve İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi işbirliği 
ile gerçekleştirdiği proje çer-
çevesinde İSMEK okulları, ilk, 
ortaokul ve liselerin yanı sıra 
Pendik Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kursları’nda 50 seminer 
verilecek. Seminer kapsamın-
da öğrenciler ve öğretmenler, 
enerji tasarrufu, enerji tüketimi-
nin azaltılması, bu durumun aile 
ve ülke ekonomisine, çevreye 
ve yaşama faydalarının yanı sıra 
yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanmanın getirdiği avantajlar 
konusunda da bilinçlenme fırsa-
tına kavuşacak.

Buzdolabı, ütü, tablet… 
Proje kapsamında ev hanımları 
uygulamalı eğitimlere katılacak. 
Eğitimlere katılacak ev hanım-
larına ütü, elektrik süpürgesi, 
cüzdan ve çanta verilecek. Yine 
ev hanımları arasında düzen-
lenecek enerji tasarrufu ya-
rışmasında başarılı olan ilk üç 
ev hanımına buzdolabı hediye 
edilecek. İlköğretim ve lise öğ-
rencileri arasında gerçekleşti-
rilecek resim, kompozisyon ve 
fikir yarışmasında ise dereceye 
girenler tablet kazanma şansını 
yakalayacak. 

KARASU ARTIK 
DAHA DA YEŞIL 

ÇEVRECI 
ÖĞRENCILERI, 
YALNIZ BIRAKMADI

Tasarrufu Yap, Hediyeyi Kap

KÖRFEZ - KOCAELI Körfez Be-
lediyesi, kendi bünyesinde ye-
tiştirdiği fidanlar ve çiçeklerle 
Körfez’in çehresini değiştiriyor. 
Çalışmaları ve üretilen çiçekleri 
inceleyen Körfez Belediye Baş-
kanı İsmail Baran’a Kaymakam 
Dr. Hasan Hüseyin Can, İlçe 
Emniyet Müdürü Cenk Özmen, 
Jandarma Komutanı Fikret Çe-
tin Kale, Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Efe eşlik etti. 
Başkan Baran’a teşekkür eden 
Kaymakam Dr. Hasan Hüseyin 
Can, “Başkanımız yeşil konu-
sunda çok hassas. Körfez’in çi-
çek bahçesine döneceğinden hiç 
kuşkum yok”  dedi. 

BAŞKAN BARAN’IN  
SERA GEZISI

BILECIK Ankara Üniversite-
si’nden gelen ve aralarında; 
Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, Prof. 
Dr. Halim Perçin, Prof. Dr. 
Şükran Şahin ve Doç. Dr. Emi-
ne Figen İlke gibi  hocaların 
da bulunduğu heyet, Bile-
cik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı’yı ziyaret etti. Heyet, 
Bilecik’teki yeşillik ve doğa-
yı, yüksek lisans ve doktora 
programlarında kullanacak. 
Bilecik Belediye Başkanı Se-
lim Yağcı “Amacımız çocukla-
rımıza daha yeşil, daha temiz, 
daha güzel bir Bilecik bırak-
mak. Ziyarete gelen Ankara 
Üniversitesi’nden hocaları-
mıza çok teşekkür ediyorum” 
diyerek duygularını ifade etti.

YEŞIL BILECIK  
DERS OLACAK

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
yerli tramvay üretimi konusunda da şunları söyledi:  “Yerli tramvay 

üretimi, nasıl bir vizyona sahip olduğumuzu son yapılan ihalede göster-
di. Eğer eski vagonlarda olduğu şekilde vagon alsaydık, 622 milyon TL 
ödeyecektik. Şimdi 320 milyon TL ödeyeceğiz. 302 milyon Bursa’nın ka-
sasında kaldı. Bunu dünyada sadece Bursa yaptı. Artık paralarımız dışarı 

gitmiyor. Gerçek milliyetçilik budur, vatanseverlik budur.”

“302 MILYON TL 
BURSA’YA KALDI”

Pendik, “Evsel Enerji Tüketiminin 
Azaltılması ve Temiz Enerji Bilinci 
Oluşturulması” projesi ile tasarruf 
dönemini başlatıyor. Proje kap-
samında düzenlenecek  tasarruf 
yarışmasında başarılı ev hanımla-
rına buzdolabı hediye edilecek.
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“ISTANBUL’U BIR TABLETE 
SIĞDIRDIK”

ISTANBUL Başakşehir İnovasyon 
ve Teknoloji Merkezi (Living Lab)
büyükşehir belediye yöneticileri-
nin, Barselona modeli üzerinden 
akıllı şehirleri masaya yatırdığı 
toplantıya ev sahipliği yaptı. Top-
lantıda, teknolojiyi ve inovasyonu 
kent halkı ile turistlerin hizmeti-
ne akıllı ve verimli şekilde sunan 
“Akıllı Şehircilik Konsepti” anla-
tıldı. Toplantının açılışında konu-
şan İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Kadir Topbaş, ze-
kanın hedef kazandığında güce 
dönüştüğünü belirterek, hazırı 

tüketmenin kolay, sıfırdan imkan 
kazanmanın esas olduğunu söyle-
di. Şehirlerin inovasyon merkez-
leri olduğunu ifade eden Kadir 
Topbaş, şehirler geliştikçe ortaya 
çıkan ihtiyaçlarına yöneticilerin-
den cevap beklediğini kaydetti.

“Teknolojiyi En İyi 
Kullanan Belediyeyiz”
Teknolojinin problemlerin çözül-
mesi için ortaya çıktığını, ihtiyaç-
lar doğrultusunda geliştiğini, çö-
zümün de o problemin içinde gizli 
olduğunu anlatan Başkan Topbaş, 
“İBB olarak teknolojiyi en iyi kul-
lanan belediyeyiz. İddialı konuşu-
yorum. Yazılımcılarımız dünya ile 
yarışacak seviyeye geldiler. İstan-
bul’u bir tablete sığdırdık. Bunu 
başardık. İstanbul artık trafiğini 

internetten takip edebiliyor. İs-
tanbul’da en fazla kullanılan sis-
temlerden birisi cep trafik” diye 
konuştu. 

“Devir, Değişim Devri”
İnternet ve sosyal medyanın ka-
tılımcılığa yeni bir boyut kazan-
dırdığını, yöneten ile yönetilen 
arasındaki duvarların yıkıldığını 
hatırlatan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Topbaş, “Yöne-
tici olarak halkımızın ihtiyacını 
önceden hissetmek ve çözüm ara-
mak zorundayız. Bize talep gel-
dikten sonra değil. Devir hız dev-
ri, devir değişim devri. Buna ayak 
uydurabilenler geleceğe yürürler. 
Bunu aklımızdan hiç çıkarmadan 
çalışmaya devam etmeliyiz” ifa-
delerini kullandı.

Başkan Kadir Topbaş, Barselona 
modeli üzerinden akıllı şehirlerin 
konuşulduğu toplantıda İstan-
bul’un inovatif başarısını anlattı.

Bolu Belediyesi tarafından 
şehrin belirli noktalarına 
sokak hayvanları için 
barınma evleri yerleştiriliyor. 

İzmit-Karamürsel arasında 
çalışan Üsküdar Vapuru’nun 
1 Mart 1958’de batması 
sonucu yaşamlarını yitiren 
kazazedeler törenle anıldı.

BOLU Bolu Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü 
tarafından geçtiğimiz yıl-
larda şehrin belirli nokta-
larına yerleştirilen sahip-
siz hayvanlar beslenme ve 
barınma evlerine yenileri 
ekleniyor. Bu yıl da şehir 
merkezinde belirlenen 10 
noktaya beslenme ve ba-
rınma evleri yerleştirile-
cek. Bu proje ile aşırı soğuk 
ve sıcak havalarda sahipsiz 
hayvanların beslenme ve 
su ihtiyaçları karşılanmış 
olacak. Barınma evlerinin 
ilki Bahçelievler Mahallesi 
Muhtarlığı önünde bulu-
nan alana yerleştirilmiş ve 
büyük ilgi toplamıştı.

KARAMÜRSEL - KOCAELI 1 
Mart 1958 yılında meyda-
na gelen vapur kazasında 
hayatını kaybedenler Kara-
mürsel Belediyesi tarafın-
dan bir törenle anıldı. Bu 
elim kazanın 57. yıldönü-
mü nedeniyle düzenlenen 
anma törenine çok sayıda 
önemli sima katıldı. Kara-
mürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım tarafından 
Üsküdar vapuru faciasında 
ölenlerin mezarına çiçek 
bırakıldı.

SAHIPSIZ 
HAYVANLARA 
BELEDIYE ŞEFKATI

KARAMÜRSEL, 
‘KARA GÜN’Ü 
ANDI

SAKARYA Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Mart Ayı Olağan Mec-
lis Toplantısı’nda SASKİ’nin yeni 
dönem projeleri meclis üyelerinin 
onayına sunuldu. SASKİ Genel 

Müdürü Rüstem Keleş hayata 
geçirilmesi planlanan ve devam 
eden çalışmalar ile ilgili yaptığı 
sunumda, “Yeni Büyükşehir Yasa-
sı ile hizmet alanımıza dâhil olan 
ilçelerimizin ihtiyaçları doğrultu-
sunda gerekli çalışmaları yürütü-
yoruz. Gerçekleştirdiğimiz analiz 
çalışmalarının ardından alternatif 
enerji kaynakları ve 10 ilçemizi 
ilgilendiren altyapı çalışmaları ile 
önemli bir aşama kaydettik” diye 
konuştu. Projelerin yaklaşık ma-
liyetinin 121 milyon TL olacağını 
da açıklamalarına ekleyen Rüs-

tem Keleş, “Yapım çalışmalarının 
devam ettiği Akçay Barajı üzerine 
3 yeni hidroelektrik santrali kura-
cağız. Enerji üretim kapasitemizi 
iki katına çıkaracağız. Karaman 
Atıksu Arıtma Tesisimizde zaman 
zaman yaşanan koku problemine 
de kesin çözüm getireceğiz. Ay-
rıca Karaman Tesisleri’nde inşa 
edilecek ilave ünitelerde ultravi-
yole sistemle arıtılacak atık su-
lar, yeşil alanların sulanmasında 
kullanılacak. Gri Su Kullanımı 
çalışmalarımız Türkiye’ye örnek 
olacak” diye konuştu.

SASKİ’den Baraj Müjdesi

Sakarya Büyükşehir Meclisi’n-
de Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(SASKİ)’nin yeni dönem projelerini 
anlatan SASKİ Genel Müdürü 
Rüstem Keleş, Karasu ve Kocaali 
ilçeleri için yeni bir içmesuyu kay-
nağı oluşturulacağını müjdeledi. 

RECEP ALTEPE 
MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Değerli Okurlar,

Modern şehir yaşamı, sundu-
ğu koşullarla milyonlar için 
her geçen gün çekim gücü 
artan bir cazibe merkezi olu-
yor. 2014 yılı itibariyle dünya 
nüfusunun yüzde 54’ü kent 
yaşamını tercih etti ve 2050 
yılında dünya nüfusunun 
%75’inin şehirlerde yaşayaca-
ğı tahmin ediliyor.

Bugün geldiğimiz noktada 
şehir yönetimlerinin sorum-
lulukları, cevaplaması gere-
ken sorular, çözmesi gereken 
sorunlar da bu nüfus ile doğ-
ru orantılı olarak artmış du-
rumda. Daha iyi,  daha kaliteli 
bir şehir yaşamı “akıllı şehir” 
kavramıyla birçok noktada 
kesişiyor. Bu kavram şehirle-
rin tüm o karmaşası, sorun-
ları arasında çözüm ağlarıyla 
parlıyor. Akıllı şehirler, ancak 
akıllı belediyecilik hizmetleri 
ile hayata geçebilecek pro-
jelerdir. Akıllı bir şehir, şehre 
dair ve küresel sorunlara hızlı 
bir şekilde yanıt vermeli; ula-
şımı, enerjiyi, sağlık hizmet-
lerini ve atıklarını dijital tek-
nolojilerden istifade ederek 
sürdürülebilir ve verimli bir 
şekilde, şehrin sakinlerini sü-
rece dâhil ederek yönetmeli. 
İnsan faktörü asla ihmal edil-
memeli, hizmetin kim için üre-
tildiği unutulmamalı. Amacın 
insanlara daha iyi bir yaşam 
sunmak olduğu gerçeği gölge 
altında kalmamalı.  

Beklenen hizmetler ve yaş-
lanan altyapı gibi karmaşık 
bir ağı yöneten biz yerel yö-
neticiler, şehirlerindeki ve-
rileri analiz etmek, sorunları 
tahmin etmek ve kaynakları 
sürdürülebilir bir şekilde yö-
netmek için sürekli daha etkili 
yöntemler arayışı içindeyiz. 
2016 yılında akıllı şehir tek-
nolojileri için dünya genelinde 
39.5 milyar dolar harcanacağı 
tahmin ediliyor. Biz Marmara 
Belediyeler Birliği olarak be-
lediyecilikte yeni teknolojile-
rin kullanımını desteklemeye 
II. Akıllı Belediyecilik Zirvesi 
(ABZ) ile devam ediyoruz.

ABZ bu yıl 13-14-15 Mayıs’ta 
hızı gittikçe artan teknolojik 
gelişimlere ve uygulamalara 
uyum sağlamak için çalışan 
yerel yönetimler ile bu nokta-
da bir çözüm ortağı olan özel 
sektörü Bursa’da bir araya ge-
tirecek. Üstelik bu çatı altında 
sadece ülkemizdeki belediye-
ler değil, şehir ve belediye hiz-
metleriyle ilgili çözümler ge-
liştiren özel sektör kuruluşları 
ile, başarılı hizmet ve teknolo-
ji üreten yabancı belediyeler 
de yer alacak. Sizleri bu zirve-
de aramızda görmekten, akıllı 
şehirlere doğru, adımlarımızı 
birlikte atmaktan büyük bir 
mutluluk duyacağız.

BAŞKAN’DAN



MARMARA HABER
NISAN

 

04GÜNCEL

SURIYELI AHMET  FARIZ  
FATIH’LE AYAĞA KALKTI

ÜSKÜDAR - ISTANBUL Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
kampanyanın başlatılması ne-

deniyle düzenlenen toplantıda 
konuşan Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, amaçlarının savaşın 
Suriyeli çocuklar üzerinde bırak-
tığı izleri bir nebze de olsa silmek 
olduğunu aktardı. Programa ka-
tılan gazetecilere ‘Onları Mutlu 
Etmek Çocuk Oyuncağı’ proje-

sini içeren kısa bir VTR izletilir-
ken sonrasında Başkan Türkmen 
oyuncak kampanyası hakkında 
açıklamalarda bulundu.  Türk-
men,  “Bizler her şeyden önce in-
sanız, inanan insanlarız. Çocuk-
larımızı mutlu etmek bizim için 
çok önemli” diye konuştu.

Mutlu Etmek ‘Çocuk’ Oyuncağı
Üsküdar Belediyesi, Suriye’deki 
iç savaş nedeni ile ülkemize sı-
ğınmak zorunda kalan çocukla-
ra yönelik kampanya başlattı.

KAÇAK 
GÖÇMENLERE 
BELEDIYEDEN 
YARDIM ELI

YARALI KÖPEĞIN 
ACISINI NILÜFER 
DINDIRDI

BAYRAMPAŞA 
MEHMET AKIF’I 
YAŞATACAK

BAYRAMPAŞA - ISTANBUL Mehmet 
Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeni-
doğan Mahallesi Abdi İpekçi Cad-
desi’nde düzenlenen törenle hiz-
mete açıldı. Törende bir konuşma 
yapan Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Atilla Aydıner, “Tüm ömrünü 
vatanına vakfetmiş vatan şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un adını kültür 
merkezimize vererek, Akif’e olan 
vefa borcumuzu bir nebze olsun 
ödemek istedik. Mehmet Akif Er-
soy Kültür Merkezi’mizde ‘Asım’ın 
nesilleri’ yetişecek inşallah. Kültür 
merkezimiz ilçemiz için hayırlı ol-
sun” dedi. Açılışın ardından Başkan 
Aydıner ve beraberindekiler, Meh-
met Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin 
salonuna geçerek Bayrampaşa 
Belediyesi ile Hüseyin Bürge Ana-
dolu Lisesi’nin birlikte düzenlediği 
İstiklal Marşı’nın kabulünün 94. 
yılı kutlama programına katıldılar.

GELIBOLU - ÇANAKKALE Ça-
nakkale Boğazı’nda 12 Mart 
akşamı ‘Doğan Kartal’ adlı 
kuru yük gemisine operasyon 
düzenlendi. Operasyonda ya-
kalanan 337 kaçak göçmen, 
Gelibolu İskelesi’ne yanaştı-
rılan geminin tahliye edilme-
sinin ardından sağlık kontro-
lünden geçirilmek üzere spor 
salonuna götürüldü. Geceyi 
burada geçiren 85’i çocuk, 
68’i kadın toplam 337 kaçak 
göçmene Gelibolu Belediyesi 
ve duyarlı vatandaşlar yar-
dım elini uzattı. Belediye Baş-
kan Yardımcısı Selçuk Bartan 
ve meclis üyeleri ile birlikte 
spor salonuna giden Beledi-
ye Başkanı Mustafa Özacar, 
mültecilere yiyecek ve giye-
cek verilmesini sağladı. Kaçak 
göçmenlere gece yarısı su, 
süt, sıcak çorba ve sandviç 
verilirken, çocuk bezi gibi acil 
olan ihtiyaçlar da ivedilikle 
ulaştırıldı. Duyarlı vatandaş-
lar da yardım organizasyonu-
na çorap, ayakkabı, iç çamaşır 
ve giyecek katkısı sağladılar. 
14 saatten fazla misafir edi-
len mültecilere kumanya ha-
zırlandı.

NILÜFER - BURSA Sokakta ya-
şayan can dostlara yardım 
eli uzatan Nilüfer Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü, 
tüm Türkiye’ye ‘can’ın değe-
rini gösteren bir adım attı. 
Belediye ateşli silahla yara-
lanmış halde bulunan Dogo 
Argentino cinsi köpeği ameli-
yat ederek hayatta kalmasını 
sağladı. Op. Dr. Ayşe Yazıcı 
tarafından röntgeni çekilen 
talihsiz köpeğin göğüs ve 
ayak bölgesinde çok sayıda 
saçma olduğu belirlenince 
ameliyata alındı. Vücudunda 
yaralanmaya dayalı yanık ve 
sağ ön bacağında kırık olduğu 
tespit edilen Dogo Argenti-
no cinsi köpeğine müdahale 
edildi. Vücudundaki saçmala-
rın temizlenmesinin ardından 
yaralı köpeğin ayağına platin 
takılarak yoğun bakıma alın-
dı. Hayvan Bakım Merkezi’n-
de tedavisi süren köpeğin 
kısa süre içerisinde sağlığına 
kavuşacağını belirten Vete-
riner İşleri Müdürü Mürsel 
Büyükçoban, sokak hayvan-
larına yönelik her geçen gün 
artan insan terörünün son 
bulmasını istedi. 

FATIH - ISTANBUL Bu bir insan 
öyküsü... Ekmek gibi, su gibi do-
ğal ve içten. “Bitti denen yerden 
başlayan ve gözlerini yeniden 
hayata açan” Ahmet Fariz’in 
hikayesi... 2 yıl önce Suriye’de 
yaşanan iç savaşta, uçaktan 
atılan bir bomba sonucu iki ba-
cağını da kaybetti Fariz... Hayatı 
kararmıştı. Daha sonra tedavi 
için Suriye’den Gaziantep’teki 
mülteci kampına getirildi. Bir 
ve dört yaşındaki çocukları ve 
eşiyle birlikte konteyner kentte 
yaşayan Fariz’e, burada protez 
tedavisi uygulandı. Ancak, Fa-
riz, yapılan operasyon sonra-
sında uyum göstermediği için 
protezlerini kullanamadı, 1.5 yıl 
tekerlekli sandalyeye mahkum 
yaşayan Fariz’in yardımına Fa-
tih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir yetişti.

Başkan Demir, Kamp 
Ziyaretinde Gördü
Geçtiğimiz Aralık’ta Gazian-
tep’te mülteci kamplarına zi-
yarette bulunan heyette yer 
alan Mustafa Demir, Fariz’in 
durumunu görmüş ve ardından 
Nizip kampında kalan ailenin 
evine de misafir olmuştu. Bu 

ziyarette talihsiz gence yardım 
elini uzatma kararı alan Başkan 
Demir, “Ahmet Fariz’in o duru-
munu görünce Nizip Belediye 
Başkanımız Hacı Fevzi Akdo-
ğan ile beraber evini ziyaret et-
miştik. Orada annesi, babası ve 
eşiyle bir konteyner evde kalı-
yordu. Nizip Belediye Başkanı 

ile aramızda konuşurken böyle 
bir destek verebileceğimizi dü-
şündük. Biz oradan döndükten 
yaklaşık 15-20 gün sonra Ah-
met Fariz bize geldi. İki aylık 
bir rehabilitasyon döneminden 
sonra da şu anda rahatlıkla 
protezlerini kullanabilecek du-
ruma geldi. Evinde ilk ziyaret 

ettiğimizde döşeğin üzerinde 
otururken yanında hanımı, ço-
cukları, annesi, babası özellikle 
annesinin o duruşu, bakışları 
hiç gözümüzün önünden git-
miyor. Çaresiz bir duruş vardı. 
Şimdi de karşımızda ayakta 
duruyor olması hakikaten beni 
çok memnun etti. Geçmiş olsun 
diyoruz. Kendi bacaklarının 
yerini tutmasa bile netice iti-
bariyle protezler ihtiyaçlarını 
görecek. Hayatının konforunu 
olabildiğince idare edebilecek, 
yönetebilecek bir hale geldi” 
dedi.

Çocuklarım Beni İlk 
Kez Ayakta Görecek
Protez bacaklara kavuşan Ah-
met Fariz ise, “Yardımcı olan 
herkese çok çok teşekkür edi-
yorum. Durumum çok güzel. 
Yürüyebiliyorum, dışarı çıkabi-
liyorum. Ağrılarım yok, sızılarım 
yok. Şimdi ailemin yanına gidi-
yorum. Çok mutluyum. Çocuk-
larım iki sene sonra böyle beni 
ayakta görecekler. Sevincimi 
nasıl anlatabileceğimi bilemi-
yorum. Kalbim duracak gibi, çok 
mutluyum” diyerek duygularını 
dile getirdi.

1 Her şey Demir’in bu ziyaretiyle başladı. 2 Tedavi sonrası belediyeye yürüyerek geldi. 3 Başkan Demir’in yanında gururla poz verdi.

Suriye’deki iç savaşta bir 
uçağın bıraktığı bomba hem 

iki bacağını hem de yaşama 
sevincini alıp götürdü Suriyeli 

talihsiz genç Ahmet Fariz’in...

Tedavi için Gaziantep’teki 
mülteci kampına getiril-

di. Takılan protezlere uyum 
gösteremeyince 1.5 yıl tekerlekli 

sandalyeye mahkum oldu.

Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir’in mülteci 

kampını ziyareti ile hayatı 
değişti. Demir yardım elini uzattı, 

Fariz yeniden yürümeye başladı.

AYIN 
ÖYKÜSÜ
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BURSA’DA 
DEV BULUŞMA

KIVIDEN REÇEL 
ÜRETIYORLAR

BIGADIÇ OKUMA 
IÇIN SEFERBER

YENIŞEHIR’DE  
SPOR ŞENLIĞI

ALTINOVA - YALOVA  Altıno-
va Belediyesi, ilçenin geçim 
kaynaklarından biri olan kiviyi 
hem değerlendirmek hem de 
yeni tat oluşturmak için reçel  
üretmeye ve pazarlamaya 
başladı.

BIGADIÇ - BALIKESIR  Bigadiç 
Belediyesi tarafından “Eği-
time destek, kitap okumaya 
başlasak” sloganıyla kampanya 
başlatıldı. Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından 
başlatılan kampanya hakkında 
bilgi veren yetkililer, ‘Kampan-
yamızın amacı evde, işyerinde 
atıl bulunan, okunmuş kitapları 
toplayıp mahallelerimizdeki 
okullarda, camilerde ve kah-
vehanelerde kitap sevdalıları 
ile buluşturmak’ şeklinde 
konuştu. 

YENIŞEHIR - BURSA  Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin ço-
cuklarla gençleri spora teşvik 
etmek amacıyla İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ile ortaklaşa dü-
zenlediği Okullar Hayat Olsun 
Projesi devam ediyor. Proje 
kapsamında, 8 okuldan 1000 
öğrencinin katıldığı şenlik, 
coşkulu görüntülere sahne 
oldu. Okul Sporları Şenliği’nde 
bir konuşma yapan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe “Gençlerimizi önem-
siyoruz, donanımlı ve idealist 
bir gençlik yetiştirelim istiyo-
ruz. Gençlerin başarısı, Türki-
ye’nin başarısı olacaktır” dedi. 
Altepe’nin ardından söz alan 
Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik ise “İşimiz, in-
sanımıza azimle, gayretle hiz-
met etmek. Bu nedenledir ki 
sporun insan hayatına yönelik 
faydalarından dolayı, sporun 
tabana yayılmasına önem 
vermekteyiz. Spor yapan bir 
gençliğin her türlü kötü alış-
kanlıklardan uzak kalacağını 
biliyoruz. Spor olan yerde kar-
deşlik, birlik ve beraberlik var-
dır” ifadelerini kullandı.

Akıllı Belediyecilik Zirvesi, 
Mayıs ayında Bursa’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilecek. 
Yurt içi ve yurt dışından yüz-
lerce yerel yönetici ve teknoloji 
firmaları şehirlerin ihtiyaçlarına 
çözüm için üretilen gelişmeleri 
tanıtacak. 

Bursa, önümüzdeki ay son de-
rece önemli bir buluşmaya ev 
sahipliği yapacak. Yurt içi ve 
yurt dışından yüzlerce yerel yö-
netici ile yerli ve yabancı tekno-
loji firmaları Akıllı Belediyecilik 
Zirvesi’nde buluşacak. Bursa’da 
13 – 15 Mayıs tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek zirvede, 
şehirlerin teknolojiye ve güncel 
gelişmelere uyum sağlamak için 
ihtiyaç duydukları çözümler ile 
geliştirilen teknolojik yenilikler 
tanıtılacak. 

Belediyelerin teknolojik geliş-
melere ve çağın gereklerine uy-
gun enformatik donanıma sahip 
olmalarını ve hizmet kalitesinin 
arttırılmasını hedefleyen Mar-
mara Belediyeler Birliği (MBB) 
tarafından bu yıl ikinci kez dü-
zenlenecek olan Akıllı Belediye-
cilik Zirvesi (ABZ) Balkan Rumeli 

Sanayicileri ve İş adamları Der-
neği (BALKANTÜRKSİAD) iş-
birliği ile Bursa Merinos Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
17 oturumdan oluşan zirvede, 
belediye başkanlarından akade-
misyenlere, gazetecilerden özel 
sektör temsilcilerine çok sayıda 
katılımcı bilgi verecek.

Yerel Yöneticiler  
Ve Teknoloji Firmaları
Balkan Ticaret Fuarı ile destek-
lenecek zirve, yerel yöneticilerle 
teknoloji firmalarını buluştura-
cak. Uluslararası finansal des-

teklerin de ele alınacağı zirvede, 
küreselleşen dünyanın temel 
taşlarından biri olan şehirlerin 
teknolojiye ve güncel gelişme-
lere uyum sağlamak için ihtiyaç 
duydukları çözümler ile geliştiri-
len projeler tanıtılacak. 

Kentsel Dönüşümden 
Müşteri İlişkilerine...
Bursa Merinos Kongre Merke-
zi’nde gerçekleşecek Akıllı Be-
lediyecilik Zirvesi’nde kentsel 
dönüşümden, telekomünikasyo-
na, yeni nesil sayaçlardan, abone 

teknolojilerine, müşteri ilişkileri 
ve çağrı merkezi yönetiminden, 
coğrafi ve kent bilgi sistemleri-
ne, SCADA teknolojilerinden, 
kazısız altyapı teknolojilerine, 
akıllı ulaşım sistemlerinden, fi-
nansman çözümlerine kadar, 
yerel yönetimler ve özel sektör 
işbirliği ile geliştirilen teknolojik 
buluşlar ele alınacak.     

Balkanlardan Çok 
Sayıda Konuk Var
Akıllı Belediyecilik Zirvesi ile 
birlikte Balkan Rumeli Sanayi-
cileri ve İş Adamları Derneği 
(BALKANSİAD), Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliğiyle Bursa 
TÜYAP Fuar Merkezi’nde bir de 
Balkan Ticaret Fuarı düzenlene-
cek. 13 – 15 Mayıs tarihleri ara-
sındaki fuarda özellikle Balkan 
ülkelerinden çok sayıda firma alt 
yapı, ulaşım, müteahhitlik, iş ve 
inşaat makineleri, çevre düzen-
lemeleri ve belediye ihtiyaçları 
ürünler ve teknolojik yenilikler 
sergilenecek. Bursa’daki Akıllı 
Belediyecilik Zirvesi’ne Türki-
ye’nin dört bir yanından çok sa-
yıda belediye başkanı ve bürok-
ratın katılması bekleniyor.

MBB ve Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin 
yerli ve yabancı kamu kuru-
luşları ile teknoloji alanında 
faaliyet gösteren özel sektör 
temsilcilerini buluşturan mar-
ka bir çatı olduğunu söyledi. 
Amaçlarının belediyelerin tüm 
kurumsal işleyişlerini çağın 
enformatik gereklerine uyarla-
malarını sağlamak ve halkı bilgi 
teknolojilerine güvenli, hızlı ve 
ucuz erişebilir kılmak olduğunu 
ifade eden Altepe “Özellikle 
balkanlardan yüzlerce işadamı 
ve firmanın yer alacağı Balkan 
Ticaret Fuarı ile birlikte ger-

çekleştireceğimiz zirvede, dün-
yadaki teknolojik gelişmeler 
ve bunların yerel yönetimlere 
uyarlanması masaya yatırıla-
cak” dedi.  

Rota Uluslararası Alan
Dünyada teknolojiyi etkin ve 
verimli kullanan yönetimlerin 
hizmet üretiminde daha başa-
rılı olduğunu belirten Altepe, 
Akıllı Belediyecilik Zirvesi’ni 
uluslararası düzeye taşımak he-
definde olduklarını da kaydetti. 
Altepe şunları söyledi: “Küre-
sel dünyanın gereklerinin artık 
tüm toplumsal ve kurumsal ya-
pılara uyarlanması kaçınılmaz 

bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Bilişim ve iletişim teknolojisin-
de yaşanan değişimlere bir de 
hızlı ulaşılabilirlik eklenmiştir. 
Bu noktada büyük oranda yı-
kılan geleneksel devlet anla-
yışının ve kurumsal yapısının 
bilişim teknolojisinde yaşanan 
değişime ayak uydurması ge-
reği, daha da önem kazanmak-
tadır. Belediyelerden bekle-
nen, tüm kurumsal işleyişlerini 
çağın enformatik gereklerine 
uyarlamak ve vatandaşlarının 
bilgi teknolojilerine ulaşımını 
güvenli kılmaktır. Akıllı Bele-
diyecilik Zirvesi bu bakımdan 
büyük bir önem taşımaktadır.” 

Hem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak Akıllı 
Belediyecilik Zirvesi’nin ev sahibi olan Altepe, ‘Yüzlerce işadamı ve firmanını yer alacağı zirvede 
dünyadaki teknolojik gelişmeler ve bunların yerel yönetimlere uyarlanması masaya yatırılacak’ dedi 

Hendek’te Hediye Çiçekler Açık Artırmada 

HENDEK - SAKARYA Hendek Be-
lediye Başkanı İrfan Püsküllü, 
Belediye Başkanlığı’na seçilme-
sinin ardından kendisine hediye 
olarak gelen çiçekleri açık art-
tırma ile satışa çıkardı. İlk çiçek 
20 bin TL’den alıcı buldu. Hendek 
Gençlik Merkezi’nde düzenlenen 
programa, Hendek Belediye Baş-
kanı İrfan Püsküllü, işadamları, 
esnaflar, sivil toplum kuruluşu 

temsilcileri ve vatandaşlar ka-
tıldı. Hendek Belediye Başkanı 
İrfan Püsküllü’nün, 16 Şubat’ta 
belediye başkanlığına seçilme-
sinden bu yana gelen ‘hayırlı ol-
sun’ çiçeklerinin tamamı satıldı. 

Çiçeklerden elde edilen gelirler 
sosyal hizmetlerde kullanılmak 
üzere araç alınarak değerlendi-
rilecek. Programda bir konuşma 
yapan Hendek Belediye Başkanı  
İrfan Püsküllü, “Çiçek ve tebrik 

mesajları gönderen tüm dostla-
rımıza teşekkür ediyorum. Gelen 
çiçekler ile ilgili istişare yaparken 
sosyal proje kapsamında değer-
lendirme kararı aldık. Geçen dö-
nemde ağabeyimiz olan Hendek 
eski Belediye Başkanımız Ali 
İnci‘nin çiçeklerinin belediyeye 
bir ambulans kazandırmasından 
yola çıkarak, biz de çiçekleri sos-
yal sorumluluk alanında değer-
lendirmek istedik.  Belediyenin 
yol, su, çöp işleri asli görevleridir. 
Önemli olan belediyelerin sosyal 
görevleridir. Biz de bu çiçekler-
den elde edilen gelir ile sosyal 
hizmetlerde kullanılmak üzere 
bir araç alacağız’ dedi.

Hendek Belediye Başkanı İrfan 
Püsküllü hediye olarak gönde-
rilen çiçekleri açık artırmaya 
çıkardı. Elde edilen gelir sosyal 
hizmetlerde kulanılacak.

Yerel Yönetimlerden Teknolojik Atak
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ÇANAKKALE 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale De-
niz Zaferi’nin 100. Yıldönümü 
etkinliklerine ev sahipliği yapan 
Çanakkale’de törenler, sabah 
saatlerinde başladı. Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki ilk törene, Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, 
Çanakkale Boğaz ve Garnizon 
Komutanı Tuğamiral Hasan Ni-
hat Doğan, Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan başta olmak üze-
re siyasi parti temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilci-
leri, askeri erkan, öğrenciler ve 
kentliler katıldı. Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunulmasıyla başlayan tö-
ren, saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile son buldu.

Altın Madalya    
Yeniden Gönderde
18 Mart Stadyumu’nda devam 
eden törene, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç başta 
olmak üzere çok sayıda üst dü-
zey yetkili ile kent protokolü ka-
tıldı. Törende, TBMM tarafından 
16 Şubat 1994 tarihinde çıkarı-
lan ‘Çanakkale Şehrine Altın Ma-
dalya Verilmesi Hakkında Kanun’ 
uyarınca Çanakkale’ye verilen 
‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın 
madalya, Türk Bayrağı’na toka-
lanarak, şehitlerimiz anısına bir 
kez daha göndere çekildi. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-

yan tören, protokol konuşmaları 
ile devam etti.

Başkan Gökhan’dan 
Hafızalara Kazınan 
Konuşma
Törenin en dikkat çekici konuş-
masına ise Belediye Başkanı Ül-
gür Gökhan imza attı. Gökhan, 

zaferin 100. yılında şehitlere 
seslendi. Gökhan, “Ey bu top-
raklar için toprağa düşenler, bir 
hilal uğruna güneş gibi batan-
lar, Siz kara toprağın üstünde 
de, altında da bir oldunuz, bizse 
ayrıştık, bölündük, hatta birbiri-
mizi öldürdük. Siz fakirlik içinde 
kazandınız, bizse, zenginleştikçe 
kaybettik. Siz düşmanınızı bile 
kucağınıza aldınız, bizse dostu-
muzun dahi boğazına sarıldık. 
Dün bir avuç yer ne kadar çok 

kişinin olmuş, bugün koskoca bir 
memleket ne kadar az kişinin kal-
mış,  siz şimdi ebedi istirahatga-
hınızda uyuyorsunuz, bizse derin 
uykulardayız. Ve asıl uyuyan 
biziz” dedi. Şehitlere seslendiği 
konuşmasında kardeşlik, barış 
ve özgürlük sözü veren Başkan 
Gökhan, “Yaşasın kardeşliğimiz, 
yaşasın özgürlüğümüz ve yaşasın 

barış” diyerek sözlerini noktala-
dı. Mehteran gösterisi ve resmi 
geçit töreni ile son bulan stad-
yumdaki törenlere, Çanakkale 
Belediyesi başkan yardımcıları 
ve birim müdürleri de katıldı.

Şehitler Abidesi’nde Bir 
Kez Daha Buluşuldu
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. 
Yıldönümüne ilişkin törenler, 

Gelibolu Yarımadasındaki Şehit-
ler Abidesi’nde devam etti. Saygı 
duruşu, İstiklal Marşı ve saygı 
atışının ardından törende akro-
basi timi Türk Yıldızları gerçek-
leştirdiği gösteri büyük alkış aldı. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 
bağlı, gemilerin saygı geçişi ile 
devam eden tören, şehit mezar-
larının ziyaret edilmesiyle sona 
erdi.

Coşku Akşam 
Saatlerine Taşındı
Tüm gün kentte devam eden 
törenler, akşam saatlerinde Ça-
nakkale Belediyesi tarafından 
düzenlenen etkinliklerle yerini 
coşkuya bıraktı. Zaferin 100. Yı-
lını kutlayan binlerce kentli, sa-
atler 19.15’i gösterdiğinde Cum-
huriyet Meydanından başlayan 
fener alayında buluştu. Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi 
Hale Gökhan’ın da aralarında bu-
lunduğu binlerce kentli, marşlar 
ve sloganlar eşliğinde Yat Lima-
nına kadar yürüdü. Kortejin yat 
limanına varışıyla başlayan havai 
fişek gösterisi ise 100. Yıl coş-
kusuna yakışır nitelikteydi. Kent 
merkezini dolduran binlerce kişi, 
Polisevi Binasına yansıtılan ışık 
gösterisini de ilgiyle izledi. 100. 
Yıl ve barış temalı ışık gösteri-
si gece boyunca devam ederek, 
kentlilere görsel bir şölen sun-
du. Gecenin finalini ise Candan 
Erçetin gerçekleştirdi. Erçetin, 
Çanakkale Türküsü’nü kentliler-
le birlikte seslendirdi. 

MALKARA 
BELEDIYESI 
ARAÇ FILOSUNU 
GÜÇLENDIRDI

AMBALAJ ATIĞI 
TOPLAMA EKIBI 
KURULDU

BELEDIYEDEN 
ÇORBA ÇEŞMESI

MALKARA - TEKIRDAĞ 
Malkara Belediyesi, va-
tandaşlarına daha iyi hiz-
met verebilmek amacıyla 
araç filosunu güçlendirdi. 
Belediye, iki adet yeni 
kepçe aldı. Malkara Be-
lediye Başkanı Ulaş Yur-
dakul; “Malkara’ya daha 
verimli hizmet verebilmek 
için araç filolarımızı geniş-
letiyoruz. 77 mahallemi-
ze en iyi hizmeti vermeyi 
hedefleyen belediyemizin 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
alınan 2 adet kepçenin 
Malkara’ya ve tüm halkı-
mıza hayırlı olmasını dili-
yorum“ dedi.

UZUNKÖPRÜ - EDIRNE  
Uzunköprü Belediyesi sı-
radışı bir ekip kurdu. Be-
lediyenin resmi sitesinde 
yapmış olduğu açıklama 
şöyle: “Halkımızdan ge-
len talep üzerine Amba-
laj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında, 
Uzunköprü Belediyesi 
ve Onat Dönüşüm ortak 
projesi Mobil Ambalaj 
Atığı Toplama Ekibi hiz-
metinizde. Görevli arka-
daşlarımız Atalar, Gazi 
ve Hayrabolu caddesinde 
işletmelerin önündeki 
kaldırımları daha temiz 
tutabilmek, görüntü kirli-
liğini engelleyebilmek için 
çalışacaklar.”

ADAPAZARI - SAKARYA 
Sakarya Üniversitesi 
Kampüs Camii Dinlenme 
Tesisi’nde başlatılan çor-
ba ve poşette ekmek ikra-
mı Ramazan ayına kadar 
devam edecek. Kampüs 
Camii’nde başlatılan çor-
ba ikramına katılan Ada-
pazarı Belediye Başkanı 
Süleyman Dişli ve Sakar-
ya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 
öğrencilerle birlikte çor-
ba içti. 

YENI SANAYI SITESI 
IÇIN BÜYÜK ADIM
IPSALA - EDIRNE   Yıllardır İpsa-
la’nın en önemli sorunlarından 
biri olan küçük sanayi sitesi 
problemi İpsala Belediyesi ta-
rafından çözüldü. İpsala Bele-
diye Başkanı Mehmet Kerman, 
yapılan protokol gereği kamu-
laştırılan alanın son tapusunu 
küçük sanayi sitesi yönetimine 
devretti. Kerman,ilçenin en 
önemli sorunlarından bir tane-
sinin sanayi sitesi olduğunu ve 
yapılacak yeni sanayi sitesiyle 
ilçenin çehresinin değişeceğini 
kaydetti. 

Bir Gün Biz De Yaşlanacağız
Lapseki Belediyesi tarafından 
“Bir gün biz de yaşlanacağız” 
projesi gerçekleştiriliyor. Proje 
kapsamında yaşlılar evlerinde 
ziyaret ediliyor. En son Lapseki 
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 
ve eşi Hacer Yılmaz proje 
kapsamında yaşlıları evlerinde 
ziyaret ederek sorunlarını 
dinledi.

LAPSEKI - ÇANAKKALE  Lapse-
ki Belediyesi’nce “Bir gün biz de 
yaşlanacağız” projesi kapsamında 
yaşlılar ziyaret ediliyor. Belediye 
Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer 
Yılmaz ve belediye meclisi üyeleri, 
proje kapsamında yaşlıları evlerin-
de ziyaret edip, ihtiyaçlarını tespit 
edip, sorunlarını dinliyor. Belediye 

Başkanı Yılmaz, belediye ve muh-
tarlıklar tarafından tespit edilen 
yaşlıları evlerinde ziyaret ettik-
lerini belirterek, “Bu doğrultuda 
belediye meclisi üyesi arkadaşla-
rımızla çalışmalara başladık. Çok 
şükür hükümetimiz yaşlılarımıza 
destek oluyor. Yaşlıları hepimiz 
ziyaret etmemiz lazım, çünkü bir 

gün biz de yaşlanacağız” dedi. 
Karşılarında belediye başkanını 
gören yaşlıların sevinci görülme-
ye değerdi. Bir hayli heyecanlı ve 
mutlu oldukları gözlemlenen yaş-
lılar özellikle kendilerini ziyarete 
gelen Lapseki Belediye Başkanı 
Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz’a 
teşekkür ettiler.

CANAKKALE.
100 yıl önce her türlü imkânsızlığa 

göğüs gererek vatan topraklarını 
kurtaran kahraman şehitlerimiz, 

tüm Türkiye’de düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle anıldı. Törenlerin 
merkezi Çanakkale’de ise, farklı bir 
heyecan vardı. Şehitlerimiz saygıy-

la, zaferin 100. yılında coşkuyla 
kutlandı.

YILIN GURURU
100
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Bursa’nın en büyük yüzölçümü-
ne sahip ilçesi Mustafakemalpa-
şa’nın Belediye Başkanı Sadi Kur-
tulan ile bir araya geldik. Kendisi 
güler yüzlü ve bir o kadar da sıcak 
bir başkan. Mustafakemalpaşa 
halkının ona layık gördüğü bele-
diye başkanlığının hakkını vere-
rek, ailesine bile zaman ayırmak-
sızın sürdürüyor bu görevi. 

Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan, yıllardır 
hayalini kurduğu Gençlik Yaşam 
ve Spor Merkezi’ni yakın zaman-
da Mustafakemalpaşa halkına 
kavuşturacak olmanın heyecanı 
yaşıyor ve bu heyecanını paylaşı-
yor bizimle. Başkan Kurtulan, bu 
projeyle beraber kentin çehresi-
nin değişeceğini söylüyor. Ayrıca 
röportajımız sırasında, yendiği 
zaman tadı damakta kalan Ke-
malpaşa tatlısı da ikram ediliyor 
bize. Öncelikle misafirperverlik-
lerinden dolayı Mustafakemalpa-
şa Belediyesi’ne teşekkür ediyor 
ve sözü Başkan Sadi Kurtulan’a 
bırakıyoruz…

Mustafakemalpaşa yakın za-
manda Gençlik Yaşam ve Spor 
Merkezi’ne kavuşacak. Bu proje 
hakkında biraz bilgi verir misi-
niz?

Mustafakemalpaşa Gençlik Ya-
şam ve Spor Merkezi, ilçemizin 
en önemli prestij projesi.

Yaşanabilir sosyal alanlara ih-
tiyaç duyan ilçemiz, bu projey-
le dev bir yaşam kompleksine 

kavuşacak. Kısaca bahsetmek 
gerekirse, ilçemizin girişinde bu-
lunan Etibank Parkı karşında 20 
yıl önce başlanmış ama bugün 
çürümeye terk edilmiş yüzme ha-
vuzu tesisleri mevcut. Görevimi-
zin ilk döneminde, 37 dönümlük 
bu alanı Mustafakemalpaşa’ya 
kazandırmak için harekete geç-
tik. Bu alanı öncelikle Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’ndan devralarak 
modern bir proje uygulaması 
yaptık. Yerel seçimlerin ardın-
dan yürürlüğe giren Büyükşehir 
Yasası da bu süreçte bizim için 
büyük bir avantaj oldu. Bu proje-
mizi hayata geçirmek için Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin des-
teğini ve gücünü yanımıza aldık. 
Mustafakemalpaşa’nın çehresini 
değiştirecek olan Gençlik Yaşam 
ve Spor Merkezi için Ocak ayı 
içinde Spor Toto Teşkilat Başkan-

lığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Mustafakemalpaşa Belediyesi 
arasında protokol imzaladık. Ka-
derine terk edilen bu tesis şim-
di 18 milyon TL’lik bir yatırımla 
ihale sürecine girdi. Halkımıza 
verdiğimiz sözü yerine getirme-
nin memnuniyeti yaşıyoruz. Bu 
merkez, 7’den 70’e tüm vatan-
daşların sosyal, kültürel, spor ve 

eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak. 
Kültür merkezi, konferans ve ti-
yatro salonu, eğitim merkezi, ka-
palı yüzme havuzu, tenis kortları, 
voleybol ve basketbol salonları, 
bisiklet ve yürüyüş yollarıyla bu 
bölge Mustafakemalpaşalıların 
gözdesi olacak. 

Eşinizin de destek verdiği ve ça-
lışmış olduğu Uğur Böceği Mer-
kezi hakkında bilgi verir misiniz?

Uğur Böceği Merkezi’nde vatan-
daşlarımızın tüm sosyal kültü-
rel sportif ihtiyaçlarını ücretsiz 
olarak sağlıyoruz. Bunlar her 
mahallenin nefes alma, sosyal 
buluşma yeri oldu. Burada onla-
ra istedikleri branşta kurslar ve 
seminerler veriyoruz. Eşim de 
bu organizasyonun içinde; ebru 
kursları veren, sanatları, kültürel 
ve geçmişteki güzelleri bugünde 
yaşatacak eserleri, merkeze katı-
lanlarla birlikte yapıyorlar. 

Kemalpaşa tatlısı oldukça bili-
nen, buraya has bir tatlı. Bize 
biraz bu tatlıdan bahseder misi-
niz?

Kemalpaşa tatlısı en önemli ge-
lir kaynaklarımızdan biri.  Doğal 
ortamda yetişen hayvanlarımı-
zın sütünden yaptığımız özel bir 
tatlı. En büyük özelliği tuzsuz 
peynir haline getirilen sütün belli 
oranda yumurta sarısı ve irmikle 
harmanlanmasından yapılmak-
tadır. Ama buradaki tatlı dışarı-
da yediğiniz tatlılara benzemez. 
Bunu yapan işletmelerimiz Tür-
kiye’nin ve dünyanın her tarafına 
bu tatlıyı takdim ediyorlar. Çeşitli 
özellikleri ile çikolatalısı, tahin-
lisi, kaymaklısı, dondurmalısıyla 
hazırlayıp ikram ediyoruz. 

Dünyada nerelere ihracatı yapı-
lıyor?

Birçok ülke var. Avrupa, Balkan 

ülkeleri gibi birçok ülkeye ulaşan 
bir zincir söz konusu. 

Peki, 5 yıl sonra nasıl bir Musta-
fakemalpaşa göreceğiz?

Sosyal, kültürel, spor imkanla-
rı gelişmiş, herkesin bir arada 
mutlu bir şekilde oturabileceği 
mekanların oluştuğu, tarım ve 
tarımsal sanayi ile kalkınan ve 
buradan aldığı gücü de ekono-
miye katkı sunan bir Mustafake-
malpaşa göreceğiz. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
çalışmaları hakkında neler söy-
leyeceksiniz?

Birlik Başkanı Recep Altepe bize 
ticareti, sanayiyi, iletişimi ve bal-
kanlarla Bursa’nın köprüsünü 
birleştirerek yeni bir medeniye-
tin özelliklerini anlamamıza yar-
dımcı oluyor. Marmara Beledi-
yeler Birliği bu konuda öncüdür. 
Birliğin çalışmaları da bunu bize 
gösteriyor. Dergilerinizde ve 
yayınlarınızda müthiş bir gayret 
var. Üyesi olmakla iftihar ediyo-
rum. MBB, Türkiye’ye ve dünya-
ya verilecek birçok mesajda öncü 
ve örnektir. Başta Birlik Başkanı 
Recep Altepe’ye, Birlik Genel 
Sekreteri Cemil Arslan’a ve tüm 
Marmara Belediyeler Birliği eki-
bini çalışmalarından dolayı teb-
rik eder, başarılarının devamını 
dilerim.

AYIN SÖYLEŞISI07

Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan, yıllardır 
hayalini kurduğu “ilçemizin en 
önemli prestij projesi” dediği 
Gençlik Yaşam ve Spor Merkezi 
için bir hayli heyecanlı. Söz 
kentin başarılı belediye başka-
nında...

BAŞKANLA KISA KISA

Sporla ilgileniyor musu-
nuz?

Evet. Yürüyüş yapmayı 
seviyorum. İyi tenis oyna-
rım. Atletizm de bizim iyi 
olduğumuz bir spordur. 

Kitap okur musunuz? En 
son hangi kitabi okudu-
nuz?

Orhan Pamuk’un ‘’Kafam-
da Bir Tuhaflık Var’’ kitabı 

Ailenize vakit ayırabili-
yor musunuz? 

Ne yazık ki hayır. Eşim 
ve çocuklarımdan özür 
dilemeliyim. 

Başkan Kurtulan, gençlik 
merkezi için sabırsızlanıyor.

En sevdiğiniz renk nedir?

Beyaz.

Hangi takımın taraftarı-
sınız?

Bursaspor

En sevdiğiniz yemek?

Kuru fasulye

En sevdiğiniz şehir?

Bursa ve Erzurum.

BAŞKANIN EN’LERi

GENÇLIK MERKEZI ILÇEMIZIN 
ÇEHRESINI DEĞIŞTIRECEK  

Kurtulan’ın odasını merhum an-
nesi  Mürüvvet Hanım ile birlik-
te olduğu bir tablo süslüyor.

Mustafakemalpaşa
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan 
muhabirimiz Kübra Bal’ın  
sorularını yanıtladı

AYIN 
RÖPORTAJI
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Ezine’de Sağlık İçin Denetim

EZINE - ÇANAKKALE Denetimle-

rin öğrencilerin sağlığını koru-

mak amacıyla yapıldığını ifade 

eden Zabıta Amiri Ramazan 
Akyüz, Sağlık Bakanlığı’nın ge-
nelgesi doğrultusunda okul kan-
tinlerinde ve pastane ile kahve-
hane sağlıksız ürünlerin satışı 
yapılıp yapılmadığının kontrol 
edildiğini, işletmecilere gerekli 
uyarı ve yasal işlemlerin yapıldı-

ğını ifade etti. Yapılan denetim-
ler ile ilgili olarak görüşlerine 
yer verilen Belediye Başkanı 
Haluk Babaoğlu da öğrencilerin 
sağlığının çok önemli olduğuna 
vurguladı. Babaoğlu, ‘Kimsenin 
çocuklarımızın sağlığı ile oyna-
masına müsaade etmeyiz’ dedi. 

ZEYTINBURNU - ISTANBUL Zey-
tinburnu Belediyesi, sağlık ko-
nusunda attığı adımla vatandaş-
lara ‘su’ ile hayat verir noktaya 
geldi.  Aile Kadın Destekleme ve 
Engelliler Merkezi’ne (AKDEM) 
bağlı Hidroterapi Merkezi, 30 
derecenin üstünde sıcak suyun 
bulunduğu modern ve hijyenik 
kapalı havuzu sayesinde yaş ve 
cinsiyet ayırımı yapmaksızın 

Zeytinburnu’ndaki tüm vatan-
daşlara “ücretsiz” olarak hizmet 
sağlıyor.

Oyun Oynarken Hastalığı 
Yenen Çocuklar
Bazı çocuklar için sıkıcı olabilen 
fizik tedavi egzersizlerinin, hid-
roterapi yöntemi sayesinde eğ-
lenceli bir oyun haline dönüşerek 
kendilerine büyük kolaylık sağla-
dığını ifade eden hidroterapi tek-
nikeri Semih Kıllı, bu durumun 
ayrıca çocukların psikolojisine de 
olumlu yönde etkide bulunduğu-
nu ifade etti. 

Bay ve bayan olmak üzere 2 hid-
roterapi teknikerinden oluşan 
kadrosuyla ayda 45 engelli has-
taya hizmet veren Hidroterapi 
Merkezi, ilçe halkından yoğun 
talep görüyor. Tüm yaş grubun-

daki engelli vatandaşların 
yararlanabildiği Hidro-
terapi Merkezi’nden 
faydalanmak isteyen 
bireyler; (0212) 416 
95 95 telefon numara-
sını arayarak Aile Kadın 
Destekleme ve Engelli-
ler Merkezi’nden randevu 
alabilirler.

Ezine Belediyesi öğrenci sağ-
lığını korumak amacıyla ilçe 
çapında denetimler başlattı

Doğuştan ya da sonradan 
oluşan bedensel veya nörolojik 
engellerin havuz içerisinde 
uygulanan fiziksel tedavi 
yöntemiyle en alt düzeye indi-
rilmesini sağlayan hidroterapi 
yöntemi birçok engelli vatan-
daşın umut kaynağı haline 
geldi.

Edirne İçin Engel Sadece Kalptedir

EDIRNE Edirne Belediyesi Baş-
kanlığı tarafından, Edirne Bele-
diyesi personeline, İşitme Engel-
liler Öğretmeni Denizhan Kurt 

tarafından işaret dili eğitimleri 
verilmeye başlandı. Eğitimler 
devam ederken, işitme engelli 
vatandaşlarla da bir araya gele-
rek pratik yapacak olan Edirne 
Belediyesi Personeli de, bu uygu-
lamadan çok memnun olduklarını 
ifade etti. Edirne Belediye Başka-

nı Recep Gürkan, “İşitme engelli 
vatandaşlarımızın hizmetlerimiz-
den çok daha rahat yararlanabil-
mesi için belediye personelimize 
işaret dili eğitimi vermeye baş-
ladık. Tüm müdürlüklerimizde 
en az 3 personelimiz işaret dilini 
mutlaka biliyor olması gerekiyor 
ki, işitme engelli vatandaşlarımız 
Edirne Belediyesi’nin hizmetle-
rinden rahatlıkla yararlanabilsin. 
‘Engel sadece kalptedir’ sloganı 
ile birçok engel grubuna yönelik 
projelerimiz devam edecek” diye 
konuştu.

Edirne Belediye Başkanlığı, 
işitme engelli vatandaşlara 
daha iyi hizmet verebilmek 
için harekete geçti. Belediye 
personeli ‘İşaret Dili Eğitimi’ 
almaya başladı. Belediye 
Başkanı Gürkan, ‘Engel Sadece 
Kalptedir’ projesi kapsamında 
engelli vatandaşlara yönelik 
çalışmalarımız sürecek’ dedi.

IZMIT’E SERACILIK 
EĞITIMI VERILDI

BAŞKAN TIPÇILARIN 
HAFTASINI KUTLADI

DOWN HASTALIK 
DEĞIL, FARKLILIKTIR

IZMIT - KOCAELI İzmit Belediye 
Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın tali-
matıyla  kurulan Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğü’nce köylerde bilinç-
lendirme eğitimleri veriliyor. Şim-
diye kadar 2 köyde gerçekleşen 
çiftçi eğitim etkinliğinin sonuncu-
su yoğun şekilde seracılık yapılan 
Eseler Köyü’nde düzenlendi. İzmit 
Belediyesi Kırsal Hizmetler Mü-
dürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mü-
hendisi Şafak Üzümoğlu, veteriner 
hekim Gökhan Kılıç ve Tarım İlçe 
Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendi-
si Orhan Kanca’nın da hazır bulun-
duğu köy kahvesindeki eğitimde 
örtü altında yetiştiricilik yaparken 
karşılaşılan hastalık ve zararlıların 
neler olduğu ve bunlarla mücadele 
etme yolları anlatıldı. Yetkililer ko-
nuyla ilgili “Öncelikle zararlılarla 
mekanik mücadelenin yapılması 
etkili olur. Gerekirse biyolojik ve 
kimyasal mücadele yöntemleri de 
uygulanır. Kimyasal mücadele ke-
sinlikle teknik personeller ile gö-
rüşerek onların önerdiği reçeteler 
ile yapılmalı” ifadelerini kullandı. 

TEKIRDAĞ Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak 
Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Poyraz, Sağlık İşleri 
Daire Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan  
ile beraber Tıp Haftası açılış koktey-
line katıldı.  Tekirdağ eski Belediye 
Başkanı Dr. Mahmut Çağlıyurt, Ec-
zacılar Odası Başkanı Ufuk Ersöz, 
Belediye Tabibi Hakan Ayyıldız ile 
birçok sağlıkçının da katıldığı açılış 
kokteylinde sağlıkçılarla beraber 
olmaktan dolayı  duyduğu mutlulu-
ğu  ifade eden Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 
‘İnsanların sağlığı için gecesini gün-
düzüne katan tüm sağlık persone-
line teşekkürü borç biliyoruz’ dedi. 

BEYLIKDÜZÜ - ISTANBUL Dünya 
Down Sendromlular Farkındalık 
Günü`nde down sendromlu vatan-
daşlar Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu`yla makamında 
buluştu. Taleplerini İmamoğlu`na 
ileten misafirler, uzun uzun sohbet 
etti. Down sendromunun bir has-
talık değil, farklılık olduğuna dikkat 
çeken İmamoğlu, ‘‘Onlarla ilgili çok 
güzel adımlar atacağız. Nitekli bir 
çalışma ekibimiz var, sorumluluğu-
muzun farkındayız. Gerekli olan her 
şeyi yapacağız’’ diye konuştu. 

KARIKATÜR 
ATÖLYESI 
BAŞLIYOR
BAŞAKŞEHIR - ISTANBUL 
Her hafta düzenli olarak ya-
pılması planlanan Karikatür 
Atölyesi’yle, karikatüre me-
raklı, mizah sever, çizerlikle 
daha yakından ilgilenmek 
isteyen, bu alanda kendisini 
geliştirmek isteyen öğren-
cilere Cafcaf çizerleri tara-
fından profesyonel eğitim 
verilecek. Kayaşehir Necdet 
Yıldırım ve Güvercintepe 
Bilgievleri’nde her Cumar-
tesi gerçekleştirilecek olan 
programa diğer bilgievle-
rinden karikatür meraklısı 
öğrenciler de katılabiliyor. 
Programda öğrenciler çizi-
min tekniklerini öğreniyor. 

GEBZE - KOCAELI Cemal Amcanın 
tercihi GESMEK. Gebze Bele-
diyesi’nin eğitim hizmeti Güzel 
Sanatlar ve Meslek Edindirme 
Kursları (GESMEK), 7’den 70’e 
Gebzelileri meslek sahibi yapı-
yor, hünerlerine hüner katıyor. 
57 yaşındaki emekli Cemal Er-
kan, boş zamanını GESMEK’te 

bilgisayar öğrenerek değerlendi-
riyor. Kahvehaneye gitmek yeri-
ne boş zamanını eğitime ve yeni 
şeyler öğrenmeye ayırdığını dile 
getiren Cemal Erkan, “GESMEK 
ailesine 3 yıl önce dahil oldum. 
O günden beri kurslara devam 
ediyorum. Emekli olduktan son-
ra kurslara başladım. GESMEK 
kursları benim için bir kazanım. 
Kahvede zaman öldürmek yeri-
ne sosyal bir ortamda yeni şey-
ler öğreniyorum. GESMEK’in 
daha önceki kurslarında ortaya 
çıkardığımız ürünlerimizi, satış 
merkezinde satabildik. Masrafla-
rımızı çıkartabiliyoruz. Belediye 
başkanımıza bize böyle bir fırsatı 
sunduğu için teşekkürler” dedi.

57 yaşındaki emekli Cemal 
Amca, boş zamanlarını kahve-
hane yerine Gebze Belediyesi 
GESMEK kurslarında değer-
lendiriyor. 3 yıldan bu yana 
kurslara katılan Cemal Erkan 
şimdilerde GESMEK’te bilgisa-
yar öğreniyor.

YAŞITLARI KAHVEDE 
CEMAL AMCA DERSTE

Öğrenme aşkıyla gençlere örnek olan 57 yaşındaki Cemal Erkan, 3 yıldan bu yana GES-
MEK’in kurslarına katılıyor. Cemal Amca bilgisayar konusunda da son derece meraklı. 

ZEYTINBURNU’NDA 
SU ‘HAYAT’ VERIYOR
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Müzede ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken 
parçalardan biri de para basma makinesi. Para Müzesi’nde Osmanlı padişahları ve dönemlerine ait paralar hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

Binanın dışarıdan görünüşü de tarihi 
dokuyu yansıtıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür Sanat Danışmanı ve Müzeler 
Sorumlusu Ahmet Erdönmez 
ile geçtiğimiz günlerde ziyarete 
açılan Para Müzesi’nde bir araya 
geldik. Kültür Sanat Danışmanı ve 
Müzeler Sorumlusu olan Ahmet 
Bey aynı zamanda, Kültür Sanat 
Turizm Vakfı Genel Sekreterliği’ni 
de yapıyor. Yaklaşık 1987 yılından 
itibaren bu işlerin içinde olduğunu 
söylüyor. Ahmet Bey aynı zaman-
da bir koleksiyoner ve tarih me-
raklısı… Para Müzesi’nin Bursa için 
önemli bir müze olduğunu söylü-
yor ve bu sergiyle beraber şehrin 
para tarihinin tüm halk tarafından 
artık bilineceğini belirtiyor. 

Geçtiğimiz günlerde 7 asırlık 
darphane binası, restorasyonu 
yapılıp ‘’Para Müzesi’’ olarak ziya-
rete açıldı. Açılışı Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe gerçekleştirdi. Buranın ‘’Para 
Müzesi’’ olarak ziyarete açılması-
na nasıl karar verildi?

Burası binaların arasında, hatta 
apartmanların altında kalmış bir 
tarihi yapı kalıntısıydı. Fakat Os-
manlı Bursa arşivlerini araştırdı-
ğımız zaman burada bir darphane 
olduğu belgesi bulundu. O belgeye 
göre bir ölçümleme yapıldı ve bu-
rası ortaya çıktı. Burada bu belge-
lere ve kanıtlara dayanarak çevre 
temizliği yapıldı. Sonra restorasyo-
nu yapıldı ve ‘’Para Müzesi’’ olarak 
devreye girdi. Hedef çok daha bü-
yük bir müzeye doğru kaymaktır. 
Buna ön müze diyebiliriz. Osmanlı 
İmparatorluğu Bursa’da kuruldu. 
Devletlerin, devlet olduğu ispatı 
para basımıdır. Bu para basımı da 
ilk burada gerçekleşti, bir tane de 
Tophane’de var. İlk para Orhangazi 
döneminde basıldı. Osmangazi dö-
neminde para basıldığına dair eli-
mizde henüz belge ya da para yok. 
Ama Orhangazi ve diğer padişah-
larla ilgili elimizde koleksiyon var. 

Geçmişten günümüze olan tüm 
paralar mı, yoksa sadece Osmanlı 
dönemindeki paralar mı sergile-
niyor?

Burada sadece Osmanlı dönemi 
paraları yer alıyor. Roma, Bizans 
ya da daha öncesi yok. Bursa’da 
bir darphane var, bu darphanede 
de Osmanlı paraları basılıyor. Bu-
ranın konusu bu. Osmanlı’nın ilk 
parası da Bursa’da basıldığı için biz 
onu öne çıkarmaya çalıştık.

Bursa’nın ilk para müzesi burası 
değil mi?

Evet, ilk defa bu içerikte yer açıldı. 
Arkeoloji müzesinde koleksiyon-
lar alanında da birçok paralar var. 
Ama biz burayı daha çok paranın 
basıldığı yer olarak yani darphane-
yi öne çıkarıyoruz. 

Müzenin genişletilmesi planlanı-
yor mu?

Tabi… Önümüzdeki koleksiyonlar 
büyük olduğu için, daha müsait 
bulduğumuz bir zamanda geniş-
letilecek… Burası yine darphane 
olarak kalacak, orada koleksiyon-
lar olacak. 

Sizce hangi dönemin parası daha 
ilgi çekici?

Her zaman ilkler önemlidir. İlk 
parayı Orhangazi bastığına göre o 
dönemin parası daha ilgi çekici.

Peki, bu paralar nasıl toplandı? 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
ne gibi katkıları oldu?

Burası zaten Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeri. Koleksiyon da 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait. İlişki bu şekilde. Belediye kendi 
restore etti. 

Müzeye giriş ücretli mi?

Hayır ücretsiz. Genelde Büyük-
şehir Belediyesi’ne bağlı müzeler 
ücretsiz oluyor. Çünkü Büyük-
şehir Belediyesi’nin açtığı müze-
lerin ana amacı toplumun genel 
kültürüne ve kentlilik bilincine 
katkı sağlamak. Kentlilik bilinci 

ne demek? Bursa’da yaşayan in-
sanlar bu müzeyi gezdikten sonra 
nasıl bir şehirde yaşıyoruz, değer-
leri nelerdir, ekonomik, sportif, 
kültürel gelişmesi, insan kaynak-
ları, sanayi bunların hepsini bu 
müzelerde görebiliyorlar. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı 
Kent Müzesi, İpek Müzesi, Enerji, 
Karagöz Müzesi, Hünkar Köşkü, 
Kalkan Müzesi var. Bunların hep-
si kentlilik bilincinin gelişmesi ve 
kentlilik değerlerini sunmak için 
yapılmış müzeler. 

Fikir ortaya nasıl çıktı?

Belediye Başkanımız Recep Alte-
pe tarafından ortaya atıldı. Nasıl 
bir öngörü vardı? Bursa’da darp-
hane varsa para basılmıştır. O za-
man ne zaman basıldı, hangi para 
basıldı? Buranın yeri belli olunca 
para burada basılıyor. Darphane 
burası, topluma diyelim ki; Bur-
sa’da darphane var. Osmanlı’nın 
ilk parası burada basıldı ve burada 
gelişti. Ana fikir bu.

Öğrencilere tarih bilincini kazan-
dırmak amacıyla, bu tür müzelere 
etkinlikler düzenliyor musunuz? 

Bizim ‘’Müzeler Eğitimi’’ diye bir 
etkinlik programımız var. Burada 
bu saydığım bütün müzelere Milli 
Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız an-
laşma ile gezi ya da eğitim faaliyeti 
düzenliyoruz. Örneğin bu müzeye 
çocuklar geldiği zaman para basa-
caklar. 

PARA MÜZESI
ARTIK  

7 ASIRLIK DARPHANE 

Osmanlı döneminden itibaren 
basılan tüm paraların ser-
gilendiği müze, 7 asırlık bir 
darphaneyken restore edilerek 
‘’Para Müzesi’’ haline getirildi. 
Müze, ücret karşılığı olmaksızın 
meraklılarını bekliyor.

Kültür Sanat Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ah-
met Erdönmez müze için büyük emek vermiş.

Ahmet Erdönmez yönetimindeki Para 
Müzesi, bu başarılı ekibe emanet.

Müzenin ortasında para basımında çalışan 
bir işçi heykeli ziyaretçileri karşılıyor.
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ISTANBUL Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu; Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Ulaştırma Bakanı 
Lütfi Elvan ve İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı toplantıda İs-
tanbul’un ulaşım sorununa ciddi 
bir rahatlama getirecek mega 
projeyi açıkladı. İstanbul Kongre 
Merkezi’ndeki toplantıda 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli projesini 
açıklayan Başbakan Davutoğlu, 
İstanbul Boğazı’nın Marmaray ve 
Avrasya Tüneli’nden sonra 3. Bo-
ğaz geçişine kavuşacağını, mega 
projenin 3 katlı olacağını söyledi. 
Projenin İstanbul’un ruhunu ra-
hatlatacağını belirten Davutoğlu, 
hem metro, hem karayolu geçişi-

nin olacağı tünelin 3,5 milyar do-
lara mal olacağını ve 2020 yılında 
hizmete girmesinin planlandığını 
söyledi. Orta kattan metro, diğer 
katlardan ise karayolu geçişi ola-
cağını belirten Davutoğlu, proje 
sayesinde İncirli-Söğütlüçeşme 
arasının metroyla 40 dakikaya, 
Hasdal ile Ümraniye arasının ka-
rayoluyla 14 dakikaya ineceğine 
dikkat çekti. 

9 Raylı Sistemle Entegre 
Olacak
Yap-işlet-devret modeliyle ya-
pılacak projenin 5 yıl içinde 
tamamlanacağını ifade eden 
Davutoğlu, şöyle konuştu; “Üç 
katlı büyük İstanbul tüneli pro-
jesi, sembolik bir anlam da taşı-
yor. 3 kat demek, 3 imparatorluk 
demek. 3 kat, iki karayolu, bir 
metro yoluyla Boğaz’ın altından 
geçecek 6,5 kilometrelik bu tü-
nel, bir anlamda İstanbul’un işa-
ret fişeği olacak. İstanbul’a her 
şey yakışır. İstanbul’a lider olmak 
yakışır, İstanbul’a her şey değer, 
İstanbul’a bütün mega projeler 
değer. İstanbul, tarihin önünde 
yürümeye değer bir şehir ola-
rak, bu değer projelerle geleceğe 
kararlı bir şekilde yürüyecek.” 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
projenin bütüncül bir proje oldu-
ğunu kaydederek, mega projeyle 
9 raylı sistemin birbiriyle enteg-
re olduğunu, Boğaziçi, FSM ve 
Yavuz Sultan Selim köprülerinin 
birbirine bağlanacağını dile ge-
tirdi. 

En Büyük Projelerin 
Merkezi
“Yepyeni bir İstanbul’a bir mega 
projeyle hep birlikte yürüyoruz. 
Bu yeni İstanbul’da İstanbulluya 
saygı var, mekana saygı var, çev-
reye saygı var” diyen Davutoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Ama 
en önemlisi, İstanbul üzerinden 
yeni Türkiye’nin işaret fişeği var. 
Yeni Türkiye’nin işaret fişeği ha-
yırlı olsun. Daha nice projelerle, 
yeni Türkiye’nin omurgalarını, sü-
tunlarını ve en önemlisi insan do-
kusuyla birlikte yeni Türkiye’nin 
yeni nesillerini geleceğe hazırlı-
yoruz. 3 imparatorluğa başkentlik 
yapmış bu şehir, dünyanın en bü-
yük havalimanı, kıtaları birleşti-
ren Marmaray ve bu büyük mega 
projeyle, dünyada çok önemli bir 
yere sahip olacak.” Tarihteki 3 
imparatorluğa başkentlik yapmış 
olan aziz İstanbul’un 3 katlı büyük 

İstanbul Tüneli projesiyle küresel 
bir güç olma yolunda ilerleyen, 4. 
büyük dünya devleti olacağını da 
kaydeden Davutoğlu, “İstanbul’u 
artık dünyanın en büyük projele-
rinin merkezi haline getiriyoruz. 
Artık İstanbul dünyayı izlemeye-
cek, dünya, İstanbul’u izleyecek. 
Artık Türkiye, başkalarını takip 
etmeyecek, başkaları Türkiye’yi 
gıptayla ve hayranlıkla takip ede-
cek” dedi.

“Dünyanın En Büyük 
Havalimanı Olacak”
İstanbul’da Marmaray ve yüksek 
hızlı tren projelerini hizmete aç-
tıklarını, 3. Köprü ve dünyanın en 
büyük havalimanı olacak 3. Ha-
valimanı inşaatlarının sürdüğü-
nü hatırlatan Davutoğlu, şunları 
kaydetti; “Dünyada her gittiğimiz 
yerde bize 3. havalimanını soru-
yorlar. İlk fazı 29 Ekim 2017’de 
bitecek. 4 fazı bittiğinde 150 mil-
yon yolcu kapasitesine ulaşacak. 
Dünyanın en büyük havalimanı, 
dünyanın kıtaları birleştiren ilk 
geçişi olan Marmaray ve birçok 
önemli projeyle İstanbul’u tekrar 
dünyanın öncü şehri haline getiri-
yoruz” dedi.

BAHÇELIEVLER - ISTANBUL Bah-
çelievler’in 11 mahallesinde 
denetimlere hız ve etkinlik ka-
zandırmak amacıyla takviye 
araç filosuna ihtiyaç olduğunu 
belirten Belediye Başkanı Os-
man Develioğlu “Zabıta, bele-
diyenin sokak ve caddelerdeki 
resmi yüzüdür” dedi. Belediye 
binası önünde gerçekleştirilen 
araç teslim törenine Belediye 

Başkanı Osman Develioğlu, AK 
Parti İlçe Başkanı Av. Zülküf 
Türkoğlu, meclis üyeleri, başkan 
yardımcıları, zabıta personeli ve 
vatandaşlar katıldı.

Daha Kaliteli Bir Yaşam
Araç teslim töreninde konuşan 
Belediye Başkanı Osman De-
velioğlu; “Yaşanabilir bir Bah-
çelievler için kaliteli ve nitelikli 
çalışmalar gerçekleştirdik. Yap-
tığımız çalışmalar Bahçeliev-
ler’in nereden nereye geldiğinin 
göstergesidir. Zabıta, belediye-
nin sokak ve caddelerdeki resmi 
yüzüdür, bizim dışarıya açılan 
penceremizdir. Bugün hizme-
te sunduğumuz binek araçlar 
zabıtamız için bir dönüm nok-

tasıdır. Bu anlamda da denetim 
etkinliğine hız kazandıracak, 
ulaşımına güç verecek, makine 
parkının sağlıklı dokuya kavuş-
turmak önemliydi. Nüfusumuz 
gündüzleri 1 milyonu geçiyor. 
Bahçelievler de Zabıta artık her 
yere, her noktaya gülen yüzüyle 
mutlaka ulaşacak ve sorunları 
en kısa zaman diliminde etkin 
ve kaliteli bir şekilde çözecek-
tir” dedi. Zabıta Müdürü Sinan 

Aydın da başkan Develioğlu’na 
teşekkür ederek başladığı ko-
nuşmasında; “Zabıta teşkilatı, 
üniformalı ve birçok denetim 
görevi olan saygın bir teşkilat-
tır. Daha seri hareket edebilmek 
ve imajının saygın olması için 
kamyonet türü araçlardan kur-
tulmamız gerekiyordu. Bugün 
tarihi bir gündür” diyerek duy-
gularını ifade etti.

ISTANBUL’A 3 KATLI MEGA  
TÜP GEÇIT PROJESI

İstanbul’a Gayrettepe-Küçüksu 
arası 3 katlı tüp geçit inşa edilece-
ğini açıklayan Başbakan Davutoğ-
lu, “Bu çevre dostu projedir. Mega 
projenin orta katından metro, 
diğer katlardan ise karayolu 
geçişi olacak. Proje sayesinde İn-
cirli-Söğütlüçeşme arası metroyla 
40 dakikada, Hasdal ile Ümraniye 
arası karayoluyla 14 dakikaya 
inecek” dedi.

Bahçelievler Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’ne 18 araçlık denetim 
filosu desteği sağlandı. Bahçe-
lievler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu, “Zabıta, belediyenin 
sokak ve caddelerdeki resmi 
yüzüdür” dedi.

EDREMIT-BALIKESIR Ed-
remit Belediyesi’ne bağlı 
Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri, E-87 
Karayolu refüjlerinde dü-
zenleme ve yeşillendirme 
çalışmalarına başladı. Ko-
nuyla ilgili açıklama yapan 
Belediye Başkanı Kamil 
Saka, “Altınoluk Mahalle-
mizde başlayan çalışmala-
rı, yakın zamanda Edremit 
merkezine doğru devam 
ettireceğiz. İlk etap ağaç-
landırma çalışmamız 8 
km’lik bir güzergahı kaplı-
yor. Çalışmaları kısa süre-
de bitireceğiz‘ dedi.

EDREMIT’IN 
ÇEHRESI 
DEĞIŞIYOR

GÖLCÜK- KOCAELI Araç fi-
losuna 2 yeni vakumlu yol 
süpürme aracı ekleyen 
Gölcük Belediyesi, sayı-
yı beşe çıkardı. Araçların 
tam anlamıyla devreye 
girmesi sonucunda, sokak 
ve caddelerin temizlikleri 
daha kapsamlı yapılmaya 
başlandı. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Belediye 
Başkanı Mehmet Ellibeş 
“Belediye’nin öncelikli 
görevlerinden birisi de 
ilçenin çevre temizliğidir. 
Temizlikte yol süpürme 
aracı olmazsa olmazlar-
dandır. İlçemiz cadde ve 
sokaklarında çevreye ra-
hatsızlık vermeden kulla-
nılacak olan yol süpürme 
aracı ile Gölcük Belediye-
si, temizlik faaliyetlerini 
daha hızlı sürdürecek. ‘‘

YENI ARAÇLAR 
SAHNEDE

Zabıta Tarihinde Milat

MUDANYA - BURSA Yer 
altına verilen kabloların 
geçtiği kanallar, korunarak 
betonla kapatıldı. Mudan-
ya Belediyesi’nin sürdür-
düğü çalışmalardan mem-
nun olduklarını belirten 
Tirilye Muhtarı Süleyman 
Alkız, Başkan Hayri Türk-
yılmaz’ın verdiği sözleri 
yerine getirdiğini, çalışma-
lardan mahalle sakinleri-
nin de memnuniyet duy-
duğunu ifade etti. Belediye 
tarafından dikilen aydın-
latma direklerinin bakım 
ve onarım çalışmalarının 
yapılmasıyla yeniden işlev 
kazandığını belirten Alkız, 
“Başkanımıza ve çalışanla-
rımıza teşekkür ediyoruz. 
Tirilye sahili yeniden ay-
dınlatılmış oldu ‘‘ dedi.  

ELEKTRIK 
DIREKLERI 
YENILENIYOR
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BURSA’NIN EN AKILLI BINASI OSMANGAZI’DE

Beşiktaş’ta Ulaşımda 
Engel Yok: Dost Eller 
Taksi

Park- Metre 
Uygulaması 
Başladı

BEŞIKTAŞ - ISTANBUL Tekerlekli 
sandalye kullanıcılarına uygun 
olarak tasarlanmış olan Dost El-
ler Taksi, Beşiktaş ilçesinde yaşa-
yan engelli vatandaşların sağlık, 
eğitim, kültür ve sanat etkinlikle-
rine kolay ulaşım sağlamak ama-
cıyla hizmete girdi.

YALOVA Park-metre uygulaması 
hakkında konuşan Yalova Bele-
diye Başkanı Vefa Salman; “Şehir 
merkezinde yer alan cadde ve so-
kaklarda sabit parklanmalardan 
dolayı  trafik sıkışıklığı oluyordu. 
Kısa süreli park ihtiyacı duyan 
vatandaşlarımız yol üstünde park 
yeri bulamıyorlardı. Bu sorun-
ların yaşanması üzerine cadde 
ve sokak üzeri park alanlarının 
kontrol altına alınması gerektiği 

ortaya çıktı. Biz de Yalova Bele-
diyesi olarak bu sıkıntıları orta-
dan kaldırmak için park-metre 
uygulamasına geçtik” dedi. Yalo-
va Belediyesi sınırları içerisinde 
bulunan cadde ve sokak üzeri 
park yerlerinde yapılacak olan 
parkomat uygulaması sonrasın-
da; alışveriş merkezi, bankalar, 
kamu kurum ve kuruluşları ile kısa 
süreli parklanma ihtiyacı duyulan 
bölgelerde park ihtiyacı giderildi.

Beşiktaş Belediyesi, “Dost 
Eller Taksi” hizmetiyle engelli 
vatandaşların ulaşım sorunu-
nu ortadan kaldırıyor. Amaç 
engellilerin istedikleri yerlere 
daha kolay ve rahat ulaşmala-
rını sağlamak.

Yalova Belediyesi tarafından 
kent trafiğinin rahatlaması 
için “Park-Metre” uygulaması 
başlatıldı.

OSMANGAZI - BURSA Sahip ol-
duğu fonksiyonel özellikleri ve 
kendi kendini kontrol edebilen 
otomasyon sistemi sayesinde 
Bursa’nın en akıllı kamu binası 
konumunda olan Soğanlı Kültür 
Merkezi, önümüzdeki günlerde 
düzenlenecek törenle hizmete 
açılacak. Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, açılış 
öncesi Osmangazi Kaymakamı 
Necdet Türker’e kültür merke-
zini gezdirerek binanın teknik 
özellikleri hakkında bilgi verdi. 
Başkan Dündar, toplam 8 bin 
metrekare inşaat alanına sahip 
olan ve otomasyon tertibatı için 
80 bin metreden fazla kablonun 

döşendiği kültür merkezinin, 
özel sektörün bile önüne geçen 
bir kamu binası olduğunu söy-
ledi. Yangın, havalandırma, gü-
venlik, aydınlatma, bina işletim 
sistemleri gibi tamamı merkezi 
sistemle kontrol edilecek olan 
Soğanlı Kültür Merkezi’nin her 
şeyiyle örnek bir proje olduğunu 
ifade eden Başkan Dündar, “So-
ğanlı Kültür Merkezi, içerisinde 
kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
yapılabileceği, sergilerin açılabi-
leceği, OSMEK kurslarının dü-
zenlenebileceği salonların yer al-
dığı, gıda ve erzak yardımlarının 
yapılabileceği bir aşevi ile genç-
lerin vakit geçirebileceği spor sa-
lonu ve kafeteryanın bulunduğu 
komplo bir tesis. Akıllı bina for-
matında inşa ettiğimiz merkez, 
otomasyon sistemi sayesinde 24 
saat gözetim altında tutulacak. 
Olası bir yangın, havalandırma, 
bilgi işlem arızası gibi durumlar-
da, bu arızaların merkezi sistem-
de belirlenip kısa sürede gideril-
mesi sağlanacak” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Osmangazi 
Kaymakamı Necdet Türker ile 
birlikte yapımı tamamlanan, 
Bursa’nın en akıllı kamu binası 
Soğanlı Kültür Merkezi’ni geze-
rek bilgi aldı.

YOLLAR 
ASFALTLANACAK

SOKAKLAR 
GÜZELLEŞIYOR!

Düzce Belediye Başkanı Mehmet 
Keleş, asfaltlama çalışmalarının 
yakında başlayacağını müjdeledi.

Çatalca Belediyesi tarafından 
kentin dört bir yanında yollarda 
bakım ve onarım çalışmaları ya-
pılıyor. Çatalca Belediye Başkanı 
Cem Kara, konuya ilişkin yapmış 
olduğu açıklamada Çatalca Be-
lediyesi’nin kentin güzelleşmesi 
adına alt yapı çalışmalarına bil-
hassa önem verdiğini söyledi.

DÜZCE  Başkan Mehmet Keleş, 
Belediye Başkan Yardımcıları ile 
birlikte geçtiğimiz günlerde bir 
gündem toplantısı yaptı. Toplantı-
da faaliyete geçen yatırımlara iliş-
kin bilgi alan Başkan Keleş, özel-
likle Aziziye Pazaryeri’ne yeniden 
yerleşim planı hazırlanmasını ve 
çevre düzenlemesine ilişkin çalış-
malar yapılmasına ilişkin talimat 
verdi. Fen İşleri Müdürü Kenan 
Güreşçioğlu’ndan yol yenileme ve 
asfaltlama çalışmaları hakkında 
bilgi  alan Başkan Keleş, bu ay ça-
lışmalara başlanacağını söyledi.

ÇATALCA - ISTANBUL Çatalca 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
cadde ve sokaklarda yol bakım ve 
onarım çalışmalarına hız verdi. İlçe 
merkezindeki caddelerde asfalta 
yama çalışmalarının da yapıldığı 
yol bakım ve onarım çalışmaları il-
çenin her köşesinde devam ediyor. 
Çatalca Belediye Başkanı Cem 
Kara, konuya ilişkin açıklamalar-
da bulundu.  Başkan Cem Kara, 
“Kentimizin güzelleşmesi ve daha 
modern bir yapıya kavuşması için 
durmadan çalışıyoruz. Bu amaç-
la altyapı çalışmalarına bilhassa 
özen gösteriyoruz. Daha güzel bir 
Çatalca için çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam edecek” diyerek dü-
şüncelerini ifade etti.

“SOSYAL PARK” 
YAPILIYOR
Pınarhisar Belediyesi tarafından 
“Sosyal Park” projesinde sona 
yaklaşıldı. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre park projesinin 
önümüzdeki günlerde bitmesi 
bekleniyor. 

PINARHISAR - KIRKLARELI Pınar-
hisar Belediyesi tarafından yapı-
lan açıklamaya göre kentin festival 
alanında “Sosyal Park” projesinin 
yapılmasına başlandı. Belediye 
yetkilileri sosyal parkın önümüz-
deki günlerde biteceğinin müj-
desini verdi.  Yetkililer, “Belediye 
Başkanlığımız tarafından festival 
alanında düzenlenen sosyal park 
projesinde sona doğru yaklaşıyo-
ruz. Küçük ve büyük çocuk oyun 
grupları da parkımız içerisine yer-
leştirilmiştir” dedi.
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MARMARA’NIN BAŞKANLARI 
ULUDAĞ’IN ZIRVESINDE  BULUŞTU

Türkiye’nin İlk E-Atık Zirvesi

Hayatın vazgeçilmez parçası 
haline gelen ve elimizden bir 
an olsun düşürmediğimiz cep 
telefonlarının çöpe karıştığın-
da ölüm makinesine, geri dö-
nüşüme verildiğinde ise altına 
dönüştüğünü biliyor musunuz? 
Kamu ve özel sektörde bu so-
ruya verilen “Evet” cevaplarının 
arttırılması ve ulusal e- atık bi-
lincinin geliştirilmesi amacıyla 
Türkiye’de ilk kez e-atık zirvesi 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüke-
tim Derneği ve Enerji Verimliliği 
Derneği işbirliğiyle düzenlen-

di. Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB)’nin ulusal iş ortağı oldu-
ğu İstanbul Elektrikli ve Elektro-
nik Atık Zirvesi (IEEWS 2015),  
İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde ger-
çekleşti.

E-Atık Hem Hazine 
Hem Tehlike
Zirvenin açılış konuşmasını ya-
pan MBB Başkan Vekili ve Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı “Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımız Sayın İdris Güllüce, Tür-

kiye’de 2014 yılında toplam 10 
bin ton atık elektrikli ve elektro-
nik eşya toplandığını ve atık yö-
netimi faaliyetleri kapsamında 
ekonomiye 2,5 milyar TL katkı 
sağlandığını açıkladı. Elektronik 
atıklar çevre ve insan sağlığı için 
tehdit oluşturduğu gibi; aynı za-
manda değerli atıklardır da.  O 
yüzden hem hazine hem tehlike 
olarak adlandırılıyor” şeklinde 
konuştu.Çağırıcı, zirvede yaptığı 
konuşmasında MBB’nin e-atık 
alanındaki faaliyetleri hakkında 
da bilgi verdi.

Türkiye’nin ilk E-Atık 
Zirvesi gerçekleşti. 
Marmara Belediye-
ler Birliği’nin ulusal 
iş ortağı olduğu zir-
vede, ulusal e - atık 
yönetim politikası 
tartışıldı.

Marmara Belediyeler Birli-
ği tarafından gerçekleştirilen 
“Başkanlar Zirvesi”ne katılım 
oldukça yüksek oldu. Zirvenin 
açılış konuşmasını Marmara Be-
lediyeler Birliği Başkanı ve Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
olan Recep Altepe yaptı. Altepe, 
yılın belli zamanlarında belediye 
başkanlarıyla bir araya gelerek 
yapılan bu tür etkinliklerin bilgi 
ve deneyim paylaşımı açısından 
büyük önem taşıdığını belirtti. 

40. Yılın Onuru
Aynı zamanda etkinliğin Ulu-
dağ’da yapılmasının kış turiz-
minin merkezinin tanınması 
açısından da önemli olduğunu 
vurgulayan Altepe “Uludağ, Bur-
sa’nın önemli bir değeri.  Büyük 
hazinelerin üzerindeyiz. Bu zir-
venin güzel Bursa’da gerçekleş-
tiriliyor olması benim için ayrı 
bir iftihar kaynağı. Bursa, dün-
yanın en hızlı gelişen 4. şehri 
oldu. Şehirlerin değerleri, kentin 
de değerini öne çıkarıyor. Güzel 
projeler değerini bulur. İznik’te 
bulduğumuz bazilika dikkat 
çekti. Şehirlerin değeri yerel yö-
netimlerle ortaya çıkıyor” diye 
konuştu. Başkan Altepe, birliğin 
40. yılının onurunu yaşadıklarını 
belirterek, “Bu onur hepimizin. 
Marmara Belediyeler Birliği, Tür-
kiye’nin yerel yönetim tarihinde 
özgün bir yere sahip. Bilgi ve de-
neyim paylaşımı noktasında Baş-
kanlar Zirvesi, büyük önem taşı-
yor. Bu tür buluşmaların daha sık 
yapılmasını hedefliyoruz. Çünkü 
bu buluşmaların aramızdaki bağı 
daha da güçlendireceğine, ta-
zeleyeceğine inanıyorum” dedi. 
Bursa’da Büyükşehir Belediye-

si olarak yapılan faaliyetlerden 
misaller veren Başkan Altepe, 
“Artık Türkiye büyük ihracatçı-
lar arasında yerini aldı. Altının 
değerini en iyi sarraf bilir, şehir-
lerin değerini de en iyi belediye 
başkanları bilir. Şehirle ilgili bü-
tün yetkilerin yerel yönetimlere 
verilmesinden yanayız. Ancak o 
zaman şehirler gerçek değerine 
kavuşabilir. Birlik üyeleri olarak 
da yaşadığımız kentlere dair iş 
bölümü ve uzmanlaşma esasları 
çerçevesinde bir planlama yap-
malıyız” şeklinde konuştu.

“Çocuk Dostu Şehirler”
Modern şehirlere ruh katarken 
geleceğin mimarları çocuklara 
da yaşanabilir ortamlar hazırlan-
ması gerektiğini savunan Başkan 
Altepe, “Yerel yönetimler olarak 
bu bizim asli görevimiz. Çocuk 
dostu şehirler oluşturmalıyız. 
Çocukların önüne çıkan her türlü 
engeli kaldırmalıyız. Biz, ‘Şehirler 

Çocuklarla Dolsun ve Çocukla-
rın Olsun’ sloganıyla yola çıktık. 
Yeni kurulan Şehir Planlama ve 
Tasarım birimimiz ile I. Uluslara-
rası Çocukların Şehri Kongresi’ni 
düzenliyoruz. Tüm başkanlarımı-
zı 11 -12 Nisan’da bu kongreye, 
Harbiye Askeri Müzesi’ne bek-
liyorum” şeklinde konuştu. Baş-
kan Altepe, insan odaklı şehirleri 
kurmanın donanım istediğini 
vurgulayarak, “Mayıs ayında da 
Bursa’da büyük bir organizasyon 
için yeniden bir araya geleceğiz. 
14-15 Mayıs tarihlerinde Mar-
mara Belediyeler Birliği olarak 
dünyanın birçok belediyesinden 
mevkidaşlarımızın da katılaca-
ğı Akıllı Belediyecilik Zirvesi’ni 
gerçekleştireceğiz” açıklamasını 
yaptı. Belediyelerin şehirleri tek-
nolojik alt yapı ile donatmak ve 
teknolojiyi bölge halkına en iyi 
hizmeti verecek şekilde sunmak 
durumunda olduğunu vurgula-
yan Başkan Altepe, Akıllı Bele-

diyecilik Zirvesi’nin belediyeler, 
ilgili kamu kurumları ve özel 
sektör temsilcilerini Bursa’da bir 
araya getireceğini söyledi.

“Hedefimiz Yıl Sonu”
Başkan Altepe, başkanlar ara-
sında bilgi ve tecrübe paylaşımı 
ile afet durumlarında müdahale 
için hızlı hareket kabiliyetine sa-
hip verimli, ama aynı zamanda 
kaynak israfına yol açmayan bir 
mekanizmayı ortak akılla kur-
mak istediklerini belirtti. Yerel 
yöneticiler arasında güçlü bir 
bağ olduğunu anlatan Başkan 
Altepe, “Bu bağı daha da güçlen-
dirmek için istişare mekanizma-
sının sağlıklı bir şekilde yürümesi 
adına üyelerimize ziyaretler dü-
zenliyoruz. Şu ana kadar 50’den 
fazla üye belediyemizi ziyaret 
ettik. Hedefimiz yıl sonuna kadar 
bütün üyelerimizin kapısını çalıp 
sizlerin talep ve teklifini dinle-
mektir” dedi.

Bu yıl 40. yılını kutlayan Marmara Belediyeler Birliği “Başkanlar Zirvesi”ni Uludağ’da gerçekleştirdi. Birlik üyesi belediye baş-
kanlarının eşleriyle birlikte katılım gösterdiği zirvenin açılış konuşmasını Birlik Başkanı Recep Altepe yaptı. 

Başkan Altepe, birliğin 40. 
yılının onurunu yaşadıklarını 
vurgulayarak “Bu onur hepi-
mizin. Marmara Belediyeler 
Birliği, Türkiye’nin yerel yönetim 
tarihinde özgün bir yere sahip” 
dedi.

Zirvede sunum yapan Halkla 
İlişkiler ve İletişim Uzmanı Ali 
Saydam, “Siyaset iktidar için 
yapılır. İktidar içinse büyük 
fikir, büyük lider, büyük teşkilat 
gerekir” dedi.

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin (MBB) düzen-
lediği “Elektrik Enerjisinin 
Oluşturduğu Görünmez 
Tehlike” başlıklı seminerde 
konunun önemini vurgula-
yan Boğaziçi Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Se-
lim Şeker, elektromanyetik 
alan kirliliği ve bu kirliliğin 
toplum sağlığı üzerindeki 
etkilerine ilişkin detaylı 
bilgiler paylaştı. İnsanlığın 
sanayi devrimi sonrasında 
modern yaşamda ne neti-
ce vereceğini bilmediği bir 
elektromanyetik alanda 
yaşamaya başladığını ve 
“akıllı ev” kavramının her 
yere baz istasyonlarının 
kurulması anlamına geldi-
ğini söyledi.

YAZIŞMA 
KURALLARI 
ANLATILDI

ELEKTRIK 
ENERJISINE 
DIKKAT!

Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin (MBB), “Resmi Yazış-
ma Kuralları ve Yazışmalar-
da Doğru Türkçe Kullanımı” 
başlıklı eğitimi Leyla Atakan 
Kültür Merkezi Dr. Şefik 
Postalcıoğlu salonunda yo-
ğun katılım ile gerçekleştiril-
di. Kamu yönetiminin etkili 
ve verimli çalışmasının en 
önemli unsurlarından biri-
nin yazışma olduğuna dikkat 
çekerek eğitime başlayan 
Doç. Dr. Niyazi Çiçek “Kamu 
kurum ve kuruşları faaliyet-
leri gereği kendi aralarında 
gerçek ve tüzel kişilerle ile-
tişim sağlamak için her gün 
çok sayıda resmi yazı ha-
zırlamakta ve yazışma yap-
maktadır. Bu yazıların kural-
lara bağlanması gerek” dedi.
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Belediyeler Yatırımcıları Türkiye’ye Çekiyor

YEREL YÖNETIM 
AKADEMISI, 
EĞITIME BAŞLADI

“LADDER” PROJESI 
IÇIN ITALYA’DAYDILAR

Yerel yönetimlerde hizmet kalite-
sinin arttırılması ve yerel yönetim 
personelinin interdisipliner bir 
yaklaşımla eğitilerek kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesini hedef-
leyen Marmara Belediyeler Birli-
ği kısa bir süre önce bünyesinde 
kurduğu Yerel Yönetim Akademisi 
ile eğitimlere başladı. Yrd. Doç.
Dr. Ülkü Arıkboğa’nın program 
danışmanlığında yürütülen Aka-
demi’nin ilk haftasında Medeni-
yet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdür Prof. Dr. Bilal 
Eryılmaz’ ın açılış dersinden son-
ra Marmara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Bozlağan, Medeniyet Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tarkan 
Oktay ve Marmara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel 
Yönetimler Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Erbay Arıkboğa seminer verdi.  
Akademi’nin açılışında konuşan  
Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan, amaç-
larının, belediyelerdeki persone-
lin niteliğinin arttırılarak hizmet 
kalitesinin yükseltilmesi olduğunu 
söyledi. Arslan, 4 hafta sürecek 
eğitim sonunda katılımcılara serti-
fika verileceğini de sözlerine ekle-
yerek konuşmasına son verdi.

Avrupa Komisyonu’nun “Kal-
kınmada Devlet Dışı Aktörler 
ve Yerel Yönetimler Hibe Prog-
ramı” kapsamında Marmara Be-
lediyeler Birliği’nin iştirakçi or-
tak olduğu ve Yerel Demokrasi 
Ajansları Birliği (ALDA) liderli-
ğinde yürütülen “LADDER” pro-
jesi İtalya’nın Modena şehrinde 
start aldı. Projenin açılış töre-
ninde konuşan ALDA Başkan 
Yardımcısı Alessandro Perelli, 1 
Ocak 2015 tarihi itibariyle pro-
jenin resmen başladığını ve Mo-
dena’daki ilk etkinliğin geniş bir 
katılımla gerçekleştiğini söyledi. 
Proje ortaklarının ve iştirakçile-
rinin temsilcilerine katılımların-
dan ötürü teşekkür eden Perelli 
bu proje ile AB’de kalkınma ko-
nularında halkın bilincinin artırıl-
ması ve karşılaştıkları zorluklara 
karşı gösterdikleri davranışları-
nın değiştirilmesine yönelik faa-
liyetlerin amaçlandığını söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB) üyesi olan Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Edip Uğur, Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah Demircan, 
Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta, Darıca 
Belediye Başkanı  Şükrü Kara-
bacak, Sındırgı Belediye Baş-
kanı Ekrem Yavaş; Türkiye’yi 
MIPIM’de temsil eden belediye 
başkanları arasında yer aldı.  

93 Ülke, 21 Bin 
Ziyaretçi
Ayrıca Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Ayhan Kardan,  Bağcılar 
Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları Şahin Köse ve Sami Kılıç, 
Kentsel Tasarım Müdürü Evren 
Erteğin, İmar Şehircilik Müdü-
rü Muhammed Doğan Arslan, 
SASKİ Genel Müdürü Rüstem 
Keleş ve MBB Genel Sekreter 
M. Cemil Arslan da MIPIM ka-
tılımcıları arasındaydı. Bu yıl 
10-13 Mart tarihleri arasında 
26’ncısı düzenlenen gayrimen-
kul fuarı MIPIM, 93 ülke, 21 bin 
ziyaretçi, 4 bin 500 yatırımcı, 2 
bin 200 stant, bin 600 mimar, 
370 siyasi lider, 3 bin 200 üst 
düzey yöneticiyi bir araya ge-
tirdi. Bugüne kadar özel sek-
törün katılımı ile gerçekleşen 
MIPIM’de bu yıl şehirler de ata-
ğa geçti.  Özellikle şehirler dü-

zeyinde ilk kez bu kadar yüksek 
bir ilginin olduğu organizasyon-
da, başta İstanbul, Ankara, An-
talya ve Balıkesir olmak üzere 
pek çok şehir, vitrinlerindeki en 
son projelerle global yatırımcı-
larla bir araya geldi. 4 gün süren 
fuarda 3,5 milyon Euro yatırım-
la hazırlanan İstanbul Çadırı fu-
arın girişinde yer alırken, Kanal 
İstanbul ve kentsel dönüşüm 
projeleri yabancı yatırımcıların 
takibindeydi. Ülkemizin “Türki-

ye Pavyonu”, “İstanbul Çadırı” 
ve fuar alanında yer alan fir-
ma ve şehir stantları ile temsil 
edildiği uluslararası platform-
da, Türkiye’nin geleceğine yön 
verecek projeler uluslararası 
yatırımcılara tanıtıldı. Türkiye 
Pavyonu’nda; Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi ve Ankara Tica-
ret Odası öncülüğünde; Ankara 
Uluslararası Fuarcılık, Otonomi 
ve Podium AVM’nin proje ma-
ketleri de sergilendi.

Marmara Belediyeler Birliği’ne 
üye belediyeler Fransa’nın 
Cannes şehrindeki gayri-
menkul fuarı MIPIM’e katıldı. 
Başkanlar fuarda yabancıları 
Türkiye’ye çekmek için görüş-
meler  yaptılar.

MBB’nin düzenlediği “Bilge Mi-
mar Turgut Cansever Sempoz-
yumu”nda Cansever, fikriyatı 
ve eserleriyle anıldı. 
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BILGE MIMAR, TURGUT CANSEVER
SEMPOZYUMLA ANILDI

Şehre ilişkin tartışmaları ve aka-
demik çalışmaları desteklemek, 
bilim insanlarıyla uygulamacıların 
bir araya geldiği, sakin ve saygılı 
bir tartışma platformu olmak ama-
cıyla Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB) tarafından kurulan Şehir 
Politikaları Merkezi (ŞPM) açılışını 
İslam mimari geleneğini başarıyla 
yorumlayan Bilge Mimar’a adayan 
bir sempozyumla yaptı.

Sempozyum İçinde 
Mimari Sergi
Turgut Cansever’e ait mimari 
eserlere ilişkin bir serginin de yer 
aldığı, üç oturumdan oluşan sem-
pozyumda başta “Bilge Mimar”ın 
aynı zamanda öğrencisi ve çalış-
ma arkadaşı olan kızı Emine Öğün 
olmak üzere, İsmail Kara, Korkut 
Tuna, Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Ar-
mağan, Murat Şentürk, Aykut Kök-
sal, Alim Arlı, Yusuf Civelek, Tansel 
Korkmaz, Recep Bozlağan, Halil 
İbrahim Düzenli ve Korhan Gümüş, 
Cansever’in düşünce dünyasını 
ve vizyonunu eserleri üzerinden 
konuştular. Deniz Müzesi’nde dü-
zenlenen sempozyum, MBB Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan’ın selam-
lama konuşmasıyla başladı. 

Bazı İnsanlar Vardır...
ŞPM’nin ilk etkinliğinin Cansever 
gibi düşünür olmanın yanında mu-
azzam bir sorumluluk duygusuyla 
sürekli bir şey yapmaya çalışan, 
bütünüyle bilinç ve kararlılık sa-
hibi bir mimarın ismini taşımasın-
dan büyük bir onur duyduklarını 
belirten Arslan, MBB Başkanı ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin selamını 
ve Cansever’in bıraktığı mirasın 
yerel yönetimler için son derece 
kıymetli olduğuna ilişkin mesajını 
katılımcılara aktardı. “Bazı insan-
lar vardır, ölümleri yaşamlarından 
daha fazla insanlığa hizmet eder. 
Turgut Hoca, vefatından sonra 
da, üstelik daha gür bir sesle, bizi 
uyarmaya, çıplak gerçeği yüzümü-
ze çarpmaya devam ediyor. Bugün 

için Turgut Cansever; yapabilme 
kudretine sahip olup iyi işler ya-
pamayanlar ile işlerini iyi yapama-
yanlar için bir vicdan sızısıdır aynı 
zamanda” diyerek sözlerini sürdü-
ren Arslan, sahneye MBB’nin ku-
rucularından Ahmet Enön’ü davet 
etti. Enön “MBB dünyada kurulan 
ilk çevre birliği. Bu birliğin kuru-
cularından olmaktan ve bugün 
geldiği noktayı görmekten büyük 
mutluluk duyuyorum. Salon genç-
lerle dolu. Sizlere tek tavsiyem 
cesur olmanız ve siyasetin sosyal 
hayatın önüne geçmesine izin ver-
memeniz” dedi.

Cansever’in Kızından 
Birliğe Teşekkür
Turgut Cansever’in kızı Emine 
Öğün ise Marmara Belediyeler 

Birliği’ne Şehir Politikaları Mer-
kezi bünyesinde yapılacak tar-
tışmaların çok önemli olduğunu 
söyleyerek sempozyum nezdinde 
teşekkür etti. Ardından sözlerine 
şöyle devam etti: “Turgut Bey, 
güzel bir çevre inşa etmenin so-
rumluluğunu taşıyordu. Bilginin 
olmadığı yerde doğru yapma ih-
timali sıfır, yanlış yapma ihtima-
li sonsuzdur derdi. Bu yüzden 
bu merkezde üretilecek, elde 
edilecek bilgiler çok kıymetli 
olacaktır.” 
Yüzlerce katılımcının gün boyun-
ca büyük bir ilgiyle takip ettiği 
ve Radyo Marmara’dan da canlı 
yayınlanan etkinlik, MBB Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan’ın ko-
nuşmacılara ve izleyicilere teşek-
kür etmesiyle sona erdi. 

MBB’nin kurucularından Ahmet Enön... Sempozyum üç oturumda gerçekleşti Turgut Cansever’in kızı Emine Öğün
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ÇEK BI SPORFI
KOCAELI BÜYÜKŞEHIR’DEN: 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
sosyal medya aracılığıyla çocuk-
ların spor dünyalarına giriyor. 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Da-
ire Başkanlığı, ana teması “Spor 
ve Sağlıklı Yaşam” olan 23 Nisan 
Uluslararası Çocuk Şenliği Eğitim 
ve Eğlence Fuarı kapsamında 
özçekim etkinliği yapıyor. “Çek bi 
sporfi” adı altında gerçekleştirilen 
etkinlik ile ilk ve ortaokul öğren-
cileri spor yaparken çektikleri 
özçekimleri sosyal medyada 
paylaşıyor.

KOCAELI Paylaşılan sporfilerin 
arasından her hafta yapılacak 
çekilişle öğrencilere çeşitli hedi-
yeler verilecek. Sporfi çekilişine 
katılmak için 17 Nisan’a kadar 
sosyal medya üzerinden başvuru 
yapılabilecek. Özçekim fotoğraf-

larıyla çocukların dikkatini spor 
ve sağlıklı yaşama çekmek amaç-
lanıyor. Selficilerin, arka planda 
spor ve sağlıklı yaşamı ifade eden 
özçekim fotoğraflarıyla etkinliğe 
katılmaları gerekiyor. Etkinliğe 
ilk ve ortaokul öğrencileri 3 adet 
renkli dijital özçekim fotoğraf-
larıyla katılabiliyor. Özçekimler 
festivalin internet sitesi olan 
www.kocaelichildfest.com’da ha-
zırlanan bölüme fotoğraf yükle-
me sihirbazı ile ekleniyor. Yükle-
meden sonra katılım formunu da 
eksiksiz doldurularak etkinliğe 
katılım sağlanıyor. Etkinliğe katı-
lan fotoğraflar Büyükşehir Bele-
diyesi arşivine alınacak ve daha 
sonra uygun görülen çalışmalar-
da eser sahibi belirtilerek kulla-
nılabilecek. “Çek bi sporfi” çekiliş 
sonuçları Facebook’ta “kocaelib-
ld”’den takip edilebilecek.

BEYKOZ - ISTANBUL Beykoz Bele-
diyesi tarafından düzenlenen ve 
moderatörlüğünü Yasin Dallı’nın 
yaptığı “Telegol Beykoz’da” spor 
söyleşi programına katılan Serhat 
Ulueren, kendi hayatından verdi-
ği örneklerle gençlerle buluştu, 
sorularını yanıtladı. Genç izleyi-
cilere çeşitli öğütler veren Ulue-
ren, konuşmasında sosyal medya 
kullanımı konusunda çok dikkatli 
olunması ve insanların vaktini boş 
uğraşlarla heba etmemesi gerek-

tiğini söyledi. Ulueren, futbolcu-
ların büyük takımlara geldikten 
sonra çalışmamaları halinde spor 
hayatlarının yok olacağına da 
değindi.  Ulueren, Passolig kartı 
uygulamasıyla, şiddet olaylarının 
azaldığını hatırlatarak, kişinin 
aldığı bileti başka birine kiraya 
verebilmesinin normal bir hare-

ket olduğunu, artık karaborsanın 
bittiğini, bu kart sayesinde şiddet 
olaylarının kameralar sayesinde 
tespit edildiğini, 4/3 oranında 
disiplin suçlarının düştüğünü de 
sözlerine ekledi. Ulueren’e göre 
büyük takıma gelen futbolcular 
yanlış yönlendirme sonucunda 
gece hayatına dalıyorlar. 

SANCAKTEPE - ISTANBUL San-
caktepe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem, sürekli ilerleme ve ba-
şarma azminin, en güzel yansı-
malarının spor alanında devam 

ettiğini belirterek,  ilçede dünya 
standartlarında spor kompleksle-
rinin bulunduğunu söyledi.  Baş-
kan Erdem, ilçe genelinde yapılan 
spor yatırımları ve elde edilen 
başarılara da değindi. Erdem; “İl-
çemizde olimpik standartlarda 
yüzme havuzlarımız, spor salon-
larımız, futbol sahalarımızı mev-
cut. Bu tesislerimiz genç yaşlı, 
kadın erkek hepinizin hizmetin-

de. Birçok ilçede bulunmayan bu 

imkânlardan faydalanın. Hem siz 

faydalanın hem de yakınlarınızı, 

eşinizi dostunuzu teşvik edin. 

Sancaktepe’de spor yapmayan 

bir kişi dahi kalmasın istiyoruz” 

şeklinde sözlerini tamamladı.  

Sancaktepe Kaymakamı Feyzul-

lah Özcan ise ilçenin dinamik bir 

nüfusa sahip olduğunu söyledi.

BANDIRMA - BALIKESIR  Gençlik 

Hizmetleri İl Spor Müdürü İlhan 

Arslan, Bandırma Belediye Baş-

kanı Dursun Mirza’yı ziyaret etti. 

Bandırma Belediye Başkanı Dur-
sun Mirza ziyarette “Kentimize 
halkımızın ve özellikle gençle-
rimizin faydalanacağı bir spor 
kompleksi kazandırmayı hedef-
liyoruz. Kentimizin bu tür spor 
alanlarına ihtiyacı var. Bu anlam-
da Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 

birlikte hazırlayacağımız güzel 
projelerle ilçemize kazandıraca-
ğımız kompleksimizin ön görüş-
melerini sürdürüyoruz” diyerek 
düşüncelerini ifade etti. Mirza, 
konuşmasında ayrıca Bandır-
ma’nın sahip olduğu güzellikleri 
de anlattı.

Telegol, Beykoz’a Geldi
Beykoz Belediyesi’nin sağlıklı ve 
başarılı gençlerin yetiştirilmesi 
amacıyla Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Kültür Merkezi’nde 
düzenlediği söyleşiye Telegol 
programının sunucusu Serhat 
Ulueren konuk oldu. Söyleşiye 
gençler yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe’de Spor Yapmayan Kalmayacak

Bandırma’ya Spor Kompleksi Yapılıyor

Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem, ilçede spor yapma-
yan bir kişinin dahi kalmayacağını 
söyledi.

Bandırma Belediyesi’nin öncülü-
ğünde spor kompleksi yapılıyor.

Gürsu Belediyespor sporcusu 
Sümeyye İloğlu, Avrupa 
Şampiyonu oldu. Gürsu 
Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, 
“Sen büyük bir örneksin” dedi.

Çerkezköy’de yaşayan 
ev hanımları ile çalışan 
bayanlara yönelik ücretsiz 
step ve aerobik kursu açıldı. 

Çorlu Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü (ÇBSK) genç 
erkekler basketbol takımı 
Çorlu Belediye Başkanı 
Ünal Baysan’ı ziyaret etti.

Gemlik Belediyesi tarafından 
futbol sahası ve spor tesisi 
yapılıyor. İnşaat çalışmalarını 
yerinde inceleyen Gemlik 
Belediye Başkanı  Refik 
Yılmaz, her mahalleye spor 
tesisi yapacaklarını söyledi.

GÜRSU 
BELEDIYESPOR 
ŞAMPIYON OLDU

ÜCRETSIZ STEP 
VE AEROBIK 
KURSU

BASKETBOL 
TAKIMINDAN 
BAYSAN´A 
ZIYARET

HER MAHALLEYE 
SPOR TESISI 
YAPILACAK

GÜRSU - BURSA Taekwondo 
Avrupa Kulüpler Şampiyo-
nu, Gürsu Belediyespor’un 
sporcusu Sümeyye İloğlu 
oldu. Gürsu Belediyespor 
da lisanslı olan, 46 kg büyük 
bayanlar kategorisinde yarı-
şan Sümeyye İloğlu Avrupa 
Şampiyonu olarak büyük bir 
başarıya imza attı. İloğlu’nu 
makamında kabul eden Gür-
su Belediye Başkanı Cüneyt 
Yıldız, “Gürsu’muz, toplam 
nüfusun yaş ortalaması ba-
kımından en genç yaş ortala-
masına sahip ilçemiz. Gürsu 
nüfusunun %34.16’sı 0-19 yaş 
arası. Biz gençlerimizin boş 
vakitlerinde kötü alışkanlıklar 
edinecekleri mekanlarda va-
kit geçirmesini istemiyoruz. 
Gençlerimizin ilimle, sporla 
meşgul olmasını istiyoruz.” 
dedi. İloğlu’nun önemli bir 
misyon üstlendiğini dile geti-
ren Yıldız, “Omzunda büyük 
bir sorumluluğu da taşımış 
oluyorsun. Sen genç kardeşle-
rimize örneksin” dedi.

ÇERKEZKÖY - TEKIRDAĞ 
Step ve aerobik kurslarının 
Kapalı Spor Salonu’nda ve-
rildiğini kaydeden Çerkez-
köy Belediye Başkanı Va-
hap Akay, “Müzik eşliğinde 
tempolu şekilde yapılacak 
olan step ve aerobik kurs-
larımızı konusunda uzman 
bayan eğitmenimiz verecek. 
Step ve Aerobik Kurslarımız 
12 Haziran tarihinde sona 
erecek. Herkesi bekliyoruz” 
açıklamasını yaptı.

ÇORLU - TEKIRDAĞ Çor-
lu’yu Kırklareli’de yapıla-
cak Marmara bölge şam-
piyonasında temsil edecek 
olan başarılı sporcular, Ku-
lüp Başkanı Hasan Eligül 
ve antrenörleriyle birlikte 
Başkan Baysan’ı tarihi be-
lediye binasında ziyaret 
etti. Sporcuları tebrik eden 
Başkan Baysan “Başarıla-
rınızın devamını dilerim. 
Daha güzel günler görece-
ğiz” dedi.

GEMLIK - BURSA  Gemlik Be-
lediyesi tarafından yaptırılan 
Modern ve Nizami Umurbey 
Futbol Sahası ve Spor Tesis-
leri inşaatı tüm hızıyla devam 
ediyor. 14 Kasım 2014 tari-
hinde temeli atılan ve Ekim 
2015’te tamamlanması plan-
lanan sahanın Mayıs sonu 
veya Haziran ayında hizmete 
girmesi bekleniyor. Belediye 
Başkan Yardımcısı Vedat Bü-
yükgölcigezli ile birlikte saha 
inşaat çalışmalarını yerinde 
inceleyen Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik’in önem-
li bir futbol sahasına kavuşa-
cağını söyledi. Müteahhit fir-
ma yetkililerinden çalışmalar 
hakkında bilgi alan ve işçilerle 
sohbet eden Belediye Başka-
nı Refik Yılmaz, tamamlanma 
aşamasında olan 500 kişilik 
tribün inşaatında da inceleme 
yaptı. Çalışmaların gidişatın-
dan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, her ma-
halleye spor tesisi projelerini 
bir bir yaşama geçirdiklerini 
hatırlatarak, Kumla ve Kur-
şunlu’nun ardından, Hisar 
Mahallesi, Adliye, Katırlı, Şa-
hinyurdu mahallelerine de 
saha yapıldığını anımsattı. 
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BAŞKANLARIN  
SOSYAL MEDYASI

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

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan AkgünTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu

Altıeylül Belediye Başkanı 
Zekai Kafaoğlu

Orhangazi Belediye Başkanı Neset Çağlayan

Beşiktaş Belediye Başkanı  
Murat Hazinedar

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz

Belediyelerle ilgili her şey 
BelediyeDeniz.com’da!
Belediyelerle ilgili en güncel haberler, makaleler, etkinlikler, 
duyurular, ihaleler ve bilmek istediğiniz her şey için 
www.belediyedeniz.com’a girin. Belediyelerle ilgili tüm 
gelişmelerden haberdar olun.

Belediyeler için hayat Deniz’de güzel!

/BelediyeDeniz

DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur.
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