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Yalova Belediye Başkanı Vefa Sal-
man’da yok yok. Kendisi iyi bir şair, 

yazar, gazeteci ve Türkiye’nin ilk ve-
teriner kökenli belediye başkanı. Tüm 
bunların ötesinde kentine sevdalı bir  

Başkan...  SAYFA 8 VE 9’DA 

türkiye’ye değer katacak

Başkan Altepe, yeni stadyumun Bursa’nın 
artık simgelerinden biri olduğunu be-
lirterek, “Bursa’nın en büyük anıtsal 
yapılarından biri olan stadyum, Bur-
sa’ya da Türkiye’ye de değer katacak. 
Yeni sezonda yeni maçların burada 
yapılması için bizler büyük heye-
canla çalışıyoruz.  Yeni stat, 
çok güzel olacak, Bursa’ya 
ve Bursaspor’a güzellikler 
getirsin, yeni şampiyon-
lukları, Avrupa zaferlerini 
burada yaşayalım”    diye-
rek önemli açıklamalarda 
bulundu. SAYFA 4’TE

türkiye’de ilk defa

Türkiye’de ilk kez takımının sembolüyle tasarlanan 
bir stadyum olan Bursa Büyükşehir Stadyumu’nda 
hazırlıklar son aşamaya geldi. Heyecan gün geçtikçe 
artıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe,  konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada 
stadyumu bu ay içerisinde yapılacak müsabakalara 
hazırladıklarını söyledi.  

İzmit Belediyesi,  farklı bir uygu-
lamayı hayata geçiriyor. Bundan 
sonra artık hastanelerde de kitap 
okumanın keyfini yaşayacaksınız. 
SAYFA 6’DA

Beykoz Belediyesi Nazmiye An-
ne’nin adını yaşatıyor. Anadoluhi-
sarı’nda 38 yıl aralıksız muhtarlık 
yapan Nazmiye Korkmazlar’ın adı 
şimdi de Anadoluhisarı’ndaki bir 
sokağa verildi. SAYFA 3’TE

İETT usta komedyen Kemal Su-
nal’ı vefatının 15. yıl dönümünde 
unutmadı. Daha öncede pek çok 
ismi ölümsüzleştiren İETT, Bah-
çelievler Kemal Sunal Caddesi 
üzerindeki otobüs durağını özel 
görselle kapladı. SAYFA 3’TE

Tekirdağ’da sokakları hiç böyle 
görmemiştiniz. Büyükşehir Bele-
diyesi rögar kapakları dahil olmak 
üzere sokakları renklendirmeye 
başladı. Sanatçılardanda destek 
var. SAYFA 10’DA

Haydi Bilecikliler, evinizdeki eski 
Bilecik fotoğraflarını belediyeye 
getirmeye ne dersiniz? Bilecik 
Belediyesi tarafından hazırlanan 
önemli ve kapsamlı bir çalışma 
ile şehrin son yüzyılına ait fotoğ-
raf ve görseller kent belleğinde 
toplanıyor. SAYFA 13’TE

İstanbul’da halen varlığını koruyan na-
dir bostanlardan biri olan “Kuzguncuk 
Bostanı”na düştü yolumuz. Her tarafı 
hobi bahçeleri ile kaplı bostanlıkta ço-
cukların sebzelerin arasında mutlulukla 
oynadığı kareler görülmeye değer.

Önce 6 yaşındaki Zehra takıldı gözü-
müze. Zehra’nın babası, oradan oraya 
koştururken cevapladı sorularımızı. Baba 
Volkan Bey, “ben çocuğumun meyve ve 
sebzeler arasında, toprağı bilerek büyü-
mesini istiyorum” diyor. SAYFA 7’DE

hAStAnElErE  
kitaplık geliyor

nazmiye anneyi 
unutmayacağız...

güldüren adama 
özel vefa durağı 

rögar kapakları  
gülümSüyor

bilecik tarihi  
yeniden canlanıyor

çocuklar burada çok mutlu

yalova’nın şair,  
yazar ve veteriner 

başkanı

Bu ay sizleri dünyanın en heyecan verici 10 stadyu-
mu arasında gösterilen, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Stadyumuna götürüyoruz. Açılışa sayılı günler 
kaldı. Heyecan dorukta. Timsah görünümlü yeni 
stadyumda şampiyonlukların tekrardan yaşanma-
ması için hiçbir neden yok. 

HEDEF YENİ
ŞAMPİYONLUKLAR
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11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen 
Türk sinemasının en büyük oyuncularından Kemal 

Sunal, 3 Temmuz 2000’de aramızdan ayrıldı. Hayatı 
boyunca 82 filmde rol alan unutulmaz oyuncu, 
ilk kez beyaz perdede Tatlı Dillim (1972) ile 
görüldü. Bunu 1974’te Salako takip etti. Sunal, bu 
filmlerle Türk sineması tarihine adını altın harflerle 

yazdıracak serüvenine başladı.  Kemal Sunal, her 
seferinde ilgiyle izlenen filmleri ve bu filmlerdeki 

replikleriyle hatıralarda yaşayacak. 

 “ailem adına 
çok teşekkür 
ederim”
Duygulu ve mutlu olduğu 

gözlenen Muhtar Nazmiye 

Korkmazlar’ın kızı Güzin 

Merve de “Bizlere bu gururu 

yaşattığı için Başta Beykoz 

Belediye Başkanı Yücel 

Çelikbilek olmak üzere  tüm 

meclis üyelerine, ailem 

adına çok teşekkür ederim.” 

dedi. 
 

“inSan 
SevgiSiyle 
doluydu”
Nazmiye Korkmazlar’ın 

Türkiye’ye mâl oluş güzide bir  

muhtar olduğunu söyleyen 

eski Beykoz Belediye Başkanı 

ve CHP Beykoz İlçe Başkanı 

Şevket Arıkan:  “Belediyede-

ki ve kendi mahallesindeki 

görevlerini eksiksiz yerine 

getiren, nadide bir muhtarı-

mızdı. Nazmiye Korkmazlar, 

nerede aç, açık var bilirdi ve 

ihtiyaçlarını karşılamak için 

kime başvuracağını da bilirdi. 

Üretkendi, yaratıcıydı, anaydı. 

İnsan sevgisiyle doluydu. Her-

kesi bağrına basardı” dedi.

03güncel02 çEVrE

sakarya  Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
yerel yönetimler tarafından inşa 
edilen ilk hidroelektrik santrali 
olan ADASU HES’te elektrik 
üretiminin devam ettiğini belirt-
ti. Yaklaşık iki yıldır faaliyette 
olan tesislerde 56 milyon kilo-
vat enerji üretildiğini belirten 

Toçoğlu, “Türkiye’ye örnek olan 
nehir tipi hidroelektrik santra-
limiz yaklaşık 2 yıldır şehrimiz 
için enerji üretmeye devam 
ediyor. Bu süreçte santralimiz-
de 56 milyon kilovat elektrik 
üretimi gerçekleşti. Bu üretimin 
toplan değeri 10 milyon. ADASU 
HES ile şehrimiz iki yılda 10 

milyon kazandı” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

yatırımlara aktarılıyor
Yaklaşık iki yıldır ADASU HES 
ile düşen enerji maliyetlerinin 
yatırımlara aktarıldığını da 
açıklamalarına ekleyen Toçoğ-

lu, “Şehrimiz büyük bir enerji 
tüketicisiyken hamdolsun enerji 
üretimi konusunda da önemli 
bir mesafe kat etti. Hayata ge-
çirdiğimiz yatırımla artık enerji 
üreten bir Sakarya var. Enerji 
maliyetinde gerçekleştirdiğimiz 
tasarrufu yatırımlarımıza aktarı-
yoruz” dedi.

iki yılda 10 milyonluk 
elektrik üretti

durağı bile gülümSetir

İETT, gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal’ın vefatının 15. yıl dö-
nümü dolayısıyla Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerindeki otobüs durağını özel görselle kapladı.

Çevrecilik konusunda Türkiye’de 
örnek belediyelerden birisi olan 
Bolu Belediyesi birçok çevre 
projelerinin yanı sıra geri dönü-
şüm malzemelerini de park ve 
bahçelerde kullanarak değerlen-
dirmeye başladı.

bolu  Katı Atıklardan Elektrik 
Üretim Projesi ile ‘Türkiye’nin 
En Çevreci Belediyesi’ ödülü-
nü elinde bulunduran ve daha 
birçok çevre projesi ile adından 

sıkça söz ettiren Bolu Belediye-
si, geri dönüşüm malzemelerini 
de farklı bir şekilde değerlendir-
meye başladı. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından başla-
tılan çalışma ile özellikle park, 
bahçeler ve peyzaj çalışması 
alanlarında eski saksı, demir, 
lastik, plastik vb. birçok geri 
dönüşüm malzemesi yeniden 
şekillendirilerek içleri çiçeklerle 
donatılıyor ve görsel bir şölen 
oluşturuluyor .

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
bunların yanında parklarda 
bulunan ve kullanılamaz hale 
gelen kaydıraklardan da topuklu 
ayakkabı şeklinde saksılar 
yaparak üzerlerinde bitkiler 
yetiştiriyor. Geri dönüşebilecek 
her türlü malzemeyi çalışma 
alanlarında kullanmayı hedefle-
yen müdürlük, her geçen gün bu 
malzemelerden yapılan farklı bir 
ürünü de şehrin belirli noktala-
rında kullanıma alacak.

bahçelievler - istanbul  Bahçelievler 
Belediyesi, Engelli Ailelerini, Kent Konse-
yi ve Kadın Meclisi Üyelerini Yenibosna 
Şehir Korusu Piknik Alanı’nda gerçekleş-
tirilen piknikte bir araya getirdi… Kent 
Konseyi üyeleri ile engelli aileleri ve 
özellikle kadın meclisi üyesi ev hanımla-
rının birlikte katıldığı pikniğe, Belediye 

Başkanı Osman Develioğlu da katılarak 
piknik yaptı. Develioğlu; “Özellikle ev ha-
nımlarını piknik alanımızda düzenlediği-
miz bu piknikte bir araya getirdik. İstedik 
ki toplumumuzun temel taşını oluşturan 
hanımlar, yazın sıcak yüzünü göstermeye 
başladığı bu günlerde bir araya gelerek 
kışın stresini üzerlerinden atsınlar” dedi. 

Nazmiye Anne’nin Adı Yaşayacak

bandırma - balıkesir  Bandır-
ma Belediyesi tarafından “Hobi 
Bahçesi Projesi” hayata geçirili-
yor. Projenin tamamlanmasıyla 
birlikte vatandaşlar kendi sebze 
ve meyvesini yetiştirebilecek.  
Böylelikle bir yandan doğal tarı-
mın teşvik edilmesi, bir yandan 
da vatandaşların günün stresin-
den doğa sayesinde kurtulması 

planlanıyor. Bandırma Belediye 
Başkanı Dursun Mirza, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada her bir 
bahçe için ahşap bungalovların 
hazırlandığını ve bu bahçelerin 
tamamlanmasının ardından ya-
rarlanmak isteyen vatandaşlara 
uygun fiyatlarla kiralanacağını 
belirtti. Bandırma – Çanakkale 
Yolu üzerinde bulunan Recep 

Gençler Anadolu Teknik ve En-
düstri Meslek Lisesi’nin karşısın-
daki 72 bin 769 metrekare alan 
üzerine kurulan Hobi Bahçele-
ri’nde 280 adet bahçe bulunuyor. 
Bir bahçenin 135 m2 olduğu ve 
120 m2 net ekim alanının yer 
aldığı projede 1 adet idari bina, 
kafeterya, wc, mescit ve ofis ile 
depolama alanı da var.

mudanya - bursa  Mudanya 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, çevreye yaydığı kötü 
koku ve çevre kirliliği nede-
niyle vatandaşlardan gelen 
şikayet üzerine Cumhuriyet 
Meydanı BUDO İskelesi oto-
büs durağı ve civarında duran 
fayton sahiplerine uyarıda 
bulundu. Mudanya Belediyesi 
Zabıta Müdürü İlhan Aksakal, 
aynı sorun ve şikayetlerin 
devam etmesi halinde, idari ve 
cezai yaptırımların uygulana-
cağını açıkladı.

çiftlikköy - yalova  Çiftlik-
köy Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
tarafından sahil kesimindeki 
yollar yıkanıyor ve kumsal-
daki yosunlar temizleniyor. 
Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali 
Murat Silpagar, yaz sezonunda 
hem Çiftlikköy sakinlerinin 
hem de tatilini geçirmek için 
ilçeye gelen yazlıkçıların daha 
temiz bir ortamda sahilden ve 
kumsaldan yararlanabilmeleri 
için bütün çabanın gösterildi-
ğini kaydetti.

kestel - bursa Kestel Bele-
diyesi ilçe genelinde hizmet 
sunmakta olan 52 adet parka 
ilaveten Esentepe mahallesin-
de yeni bir şehir parkı oluş-
turma çalışmalarına başladı.  
Kestel Belediye Başkanı Yener 
Acar,  “Kestelimiz’de ilçe sakin-
lerimizin günün getirisi stres ve 
yorgunluktan kurtulabilecek-
leri oda ile iç içe olabilecekleri 
yeşil ve modern bir çalışmayı 
hayata geçiriyoruz. Hemşeh-
rilerimizin burada keyifli vakit 
geçireceklerine inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.

belediyeden  
faytonculara 
çevre uyarıSı

Sahil tertemiz 
oluyor, yoSunlar 
temizleniyor

keStel’e ‘şehir 
parkı’ yapılıyor

Kendine ait bir bahçesi 
olmayanlar için doğal sebze 

ve meyve yetiştirmek artık 
hayal değil. Doğal tarımı teşvik 
etmek ve vatandaşların üretim 
yapabilmelerine olanak sağla-
mak amacıyla Bandırma Bele-

diyesi tarafından Hobi Bahçesi 
Projesi hayata geçiriliyor.

beykoz - istanbul  Beykoz Belediyesi 
tarafından alınan meclis kararıyla 
Anadoluhisarı’ndaki Hazan Sokağın 
adı kendisine ve sevenlerine vefa 
olarak Muhtar Nazmiye Kork-
mazlar Sokağı olarak değiştirildi.   
96 yaşında hayata veda eden ve 
vefatından 2 yıl önce sevenleri 
tarafından mahalleye büstü diki-
len muhtar Nazmiye Korkmazlar, 
yardımseverliğinin yanında büstü 
dikilen ilk muhtar olarak da yerel 
yönetimler tarihine geçti. Nazmiye 
Korkmazlar’ın bu kubbede hoş bir seda 

bırakmayı başarabilmiş örnek bir şahsiyet 
olduğunu söyleyen Başkan Yücel 

Çelikbilek: “1995-1999 başkanlık 
dönemimde Nazmiye Annenin 

sabah namazından sonra mahal-
lede yoldan geçenlere poğaçaca 
dağıttığına ve sokakları temiz-
lediğine ihtiyaç sahiplerinin 
yardımına koştuğuna şahitlik 

ettim. İyilik yapmadaki feda-
karlığı ve çalışkanlığıyla hakkı 

ödenmez bir insandı. Korkmaz-
lar’a Allah’tan rahmet ve mekânının 

cennet olmasını diliyorum.” dedi.

Anadoluhisarı’nda 38 yıl aralıksız muhtarlık yapan, yardımseverliği, çalışma azmi ve insanlığıyla efsane 
olan Nazmiye Korkmazlar’ın adı vefatından bir yıl sonra Anadoluhisarı’ndaki bir sokağa verildi. 

iz Bırakmak
Değerli Okurlar,
Şehirleri birbirleriyle tu-
tarlı, bütünlük arz eden bir 
perspektifle kalkındırmak, 
değerine değer katmak 
gerekir. Kalkınma hamle-
lerinin muhtevası kadar bu 
hamlelerin nasıl yönetildiği 
de önem arz etmektedir. Bu 
sayımızda başarıyla yönetilen 
üç alt yapı çalışmasına ilişkin 
haberi sizlerle paylaşıyoruz. 
Sakarya’da yerel yönetimler 
tarafından inşa edilen ilk 
hidroelektrik santrali ADASU 
HES, 2 yıldır şehir için enerji 
üretiyor. Bu süre zarfında 56 
milyon kilovat elektrik üretti. 
Balıkesir’de 225 milyon lira 
yatırım bedeli bulunan 23 
rüzgâr tribünü açıldı. Türki-
ye’de üretilen enerjinin yüzde 
25’inin üretildiği Balıkesir, 
bu yeni enerji kaynaklarıyla 
bu oranı artıracak. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ise 45 
bin kapasiteli yeni stadyu-
muyla hem Bursa’ya hem de 
Türkiye’ye değer katacak. 185 
bin metrekarelik inşaat alanı-
na yayılan ve hızlı bir şekilde 
Bursa’nın simgelerinden biri 
olan bu stadyum UEFA 2016 
kriterlerine göre inşa edildi. 
Kentin, toplumun hafızasını 
canlı tutmak, onların tari-
hinde önemli bir yer tutan 
isimleri yaşatmak da en az 
bu yatırımlar kadar değerli 
çalışmalardır. Beykoz Bele-
diyesi, Anadoluhisarı’nda 38 
yıl aralıksız muhtarlık yapan, 
yardımseverliği, çalışma azmi 
ve insanlığıyla efsane olan 
Nazmiye Korkmazlar’ın adını 
bir sokağa verdi. İETT ise 
Türk sinemasının en büyük 
oyuncularından olan Kemal 
Sunal’ın vefatının 15. yıl dönü-
mü dolayısıyla İstanbul’da bir 
otobüs durağını onun adına 
bir vefa durağı haline getirdi. 
Bilecik Belediyesi tarafından 
yapılan bir proje de şehrin son 
yüzyılına ilişkin fotoğrafları 
kent belleği için topluyor. Bi-
lecikliler şehre ait eski fotoğ-
rafları belediye ile paylaşıyor, 
şehrin tarihine ışık tutuyor. 
Kentin belleğini taze tutmayı 
hedefleyen çalışma kültürel 
güzellikleri de gün yüzüne 
çıkaracak. İyi okumalar

başkan’dan

Yüzleri Güldüren Başkan

beyoğlu - istanbul  Beyoğ-
lu Belediyesi insan sağlı-
ğına, çevreye, ekonomiye 
olumsuz etkileri sebebiyle 
büyük önem taşıyan atık 
yağ toplama ağını her 
geçen gün daha da genişle-
tiyor. İlçe genelindeki işlet-
meler başta olmak üzere, 
atık yağları ayrı toplayan ve 
geri dönüşümünü sağlayan 
Beyoğlu Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü, bu hiz-
meti daha geniş bir alana 
yaymak adına bilgilendirme 
çalışmalarını da aralıksız 
sürdürüyor. Yürütülen 
bilgilendirme çalışmaları 
sonucu toplanan atık yağ 
oranları artıyor. Sadece  
geçtiğimiz ay yaklaşık 15 
bin litre atık yağ toplandı.

fatih - istanbul  Fatih 
Belediyesi Park Ve Bah-
çeler Müdürlüğü  teknik 
personeli tarafından Silivri 
Kapı Semt Konağı Parkı’nın 
tespit edilen alanında 
ağaç dikimi için gerekli ön 
çalışmalar yapıldı. Öğret-
menlerinin nezaretinde 
Şeyhülislam Hayri Efendi 
İlkokulu’nun 36 öğrencisi 
ağaçların dikim çukur-
larının açılıp, can suyu 
verilmesine kadar olan 
süreçte gayretli ve meraklı 
bir şekilde çalışarak, dikimi 
gerçekleştirdi. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü teknik 
ekiplerince öğrencilere bilgi 
verildi. 

‘’atıklar hayata 
dönSün diye’’

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hidroelektrik Santrali’nde elektrik üretiminin 
devam ettiğini belirten Toçoğlu, “İki yılda 56 milyon kilovat elektrik ürettik. 
ADASU HES ile şehrimiz iki yılda 10 milyon kazandı “ dedi.

bir ayda 15 bin 
litre atık yağ 
toplandı

ilkokul 
öğrencileri ağaç 
diktiler

kocaeli Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi, kızartmalık 
atık yağlar, atık elektrikli 
ve elektronik eşyaların 
kaynağında toplanması ile 
ilgili çalışmaların verimliliği 
konusunda koordinasyon 
toplantısı gerçekleştirdi. 
İlçe belediyeleri ile yapılan 
toplantıda, toplama nok-
talarının arttırılması ve 
vatandaşların bu nokta-
lara atıklarını getirmesi 
konusunda yapılacak olan 
eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmaların sürdürülmesi 
konusunda fikir birliğine 
varıldı.  Toplantıda ayrıca 
atıkların hurdacılık yapan 
kişiler yerine belediyelerce 
kurulan toplama sistemi-
ne dahil edilmesi konusu 
görüşüldü. 

Geri Dönüşleri Muhteşem Oldu

Kendi Sebze Ve Meyvenizi Yetiştirin

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

hES

istanbul  İETT, Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş 
değerler için vefa durakları yapmaya devam ediyor. 
İETT bu kez de 3 Temmuz 2000 tarihinde aramız-
dan ayrılan Türk sinemasının en büyük oyun-
cularından Kemal Sunal’ın hayat hikâyesinin 
ve oynadığı filmlerin isimlerinin yer aldığı bir 
görsel hazırladı. Hazırlanan görsel Bahçelievler 
Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan otobüs 
durağına kaplandı. Yakın tarihimizde önemli 
etkileri olan isimlere vefa gösteren İETT, vefa 
durakları uygulamasını ilk kez İstiklal Marşımızın 
şairi Mehmet Akif Ersoy için başlatmıştı. 

Kemal Sunal’ın Hayat Hikayesi
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türkiye’de tek olacak

herSek gölü’nde 
180 tür kuş

çocuklara 
müjdeli haber

altınova - yalova  Ülkemi-
zin nadide gölleri arasına giren 
Hersek Gölü, bilim adamları-
nın da ilgi odağı oluyor. Hersek 
Lagün Gölü’nde uzmanlar 
tarafından yapılan son gözlem-
lerin sonuçları açıklandı. Buna 
göre şu ifadelere yer verildi: 
“İlçemiz sınırları içerisin-
de bulunan Hersek Lagün 
Gölü kuşlarıyla bölgemizin 
en önemli sulak alanlarının 
başında gelmektedir. Kuşların 
barındığı, beslendiği ve ürediği 
bu sulak alanımız son gözlem-
lerle 180 tür sayısına ulaş-
mıştır. Bunların 80’i su kuşu 
olarak ifade edildi.

erenler - sakarya  Erenler 
Belediyesi tarafından ADA 
AVM yanında yapılan Trafik 
Eğitim Parkı çocukların hiz-
metine girdi. Başkan Öztürk, 
çocukların trafik parkında 
kuralları eğlenerek öğrene-
ceklerini söyledi. 
Trafik Eğitim Parkı çalışmaları 
hakkında bilgi veren Eren-
ler Belediye Başkanı Cavit 
Öztürk; “Halkımıza vermiş 
olduğumuz bir sözümüzü 
daha yerine getirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

bursa   Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından 
Bursa’ya kazandırılan ve 
son 1,5 yıldır BUTTİM Fuar 
alanının yanındaki kendi 
binasında hizmet veren 
Bilim ve Teknoloji Merkezi, 
Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası ve TÜBİTAK’ın des-
teğiyle yine Türkiye’de bir 
ilke imza atmaya hazırlanı-
yor. Son 1,5 yıl içinde 120 
bin ziyaretçiyi ağırlayan ve 
özellikle çocuklara okulda 
gördükleri teorik eğitimi 

pratiğe dönüştürme imkanı 
sunan Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, aynı zaman-
da Türkiye’nin uzay ve 
havacılık merkezi olmaya 
hazırlanıyor.  

Sergilerde Olacak
BTSO tarafından BTM’nin 
ikinci kanadı olarak inşa 
edilecek Gökmen Uzay ve 
Eğitim Merkezi’ne ilişkin 
protokol, geçtiğimiz Aralık 
ayında Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 

Altepe, BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay ile Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık arasında imzalan-
mıştı. TÜBİTAK Uzay ve 
Havacılık Merkezi’ne 52 
milyon TL’lik yatırım sözü 
verirken, gerek yapılacak 
binanın mimari projesi ge-
rekse kurulacak sergilerin 
neler olacağının tespitine 
yönelik çalışmalar hız 
kazandı. Binanın tasarı-
mında da ciddi ilerlemeler 
kaydedildi.
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KAFEtErYADAn 
SoSyal merkez

başiskele - kocaeli  Ma-
hallede yaşayan özellikle 
ev hanımları ve çocukların 
faydalanabileceği, eğitici fa-
aliyetlerin düzenlendiği semt 
konaklarından bir yenisinin 
yapımı daha tamamlanıyor. 
Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz, Sosyal ve 
Kültürel etkinliklerin de 
icra edileceği bu konaklarda 
gençlerin ayrıca yeteneklerini 
geliştirme imkânı da bulabile-
ceklerini söyledi.

kadıköy - istanbul  Kadıköy 
Belediyesi Tasarım Atölyesi Ka-
dıköy, elektronik atıkların geri 
dönüşümü konusunda farkında-
lık yaratmak için tasarımcılar ile 
bir hafta boyunca sokak sokak 
dolaşıp beraber e-atıkları top-
ladı.  TAK’ın çalışmasını duyan 

mahalleli de duyup 
atıklarını Tasarım 
Atölyesine ulaştır-
dı. TAK’ta yapılan 
atölye çalışması so-
nucunda evde arap 
saçına dönen elekt-
rik kabloları hamak 
ve oturak olurken, 
geçmiş teknolojinin 

eseri bir de robot tasarlandı. 
Kadıköylüler, Yeldeğirmeni Ali 
İsmail Korkmaz Parkı’na konan 
hamakta doyasıya sallanabile-
cek. Tasarlanan robotla tanış-
mak için ise Tasarım Atölyesi 
Kadıköy’ü ziyaret edebilirsiniz.

Bu Numarayı arayın!
Belediyeden konuyla ilgili yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “E- atıklarınızı dönüştürmek 
için geç kaldığınızı düşünmeyin. 
Atıklarınızı istediğiniz zaman 
Kadıköy Belediyesi’nin e-atık 
toplama merkezlerine ulaştırabi-
lirsiniz. 0216 5670604 numaralı 
telefonu arayabilirsiniz”

Arapsaçına dönen ve kullanılmayan kablolar, nereye koyacağı-
nızı bilmediğiniz eski TV ve bilgisayarlar geriye nasıl döner?  

tv’den robot, kablodan hamak

Gülümseyin Çekiyoruz!
keşan - tekirdağ  Keşan Belediye 

Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan, 

Keşan Belediyesi ve Türkiye Jokey 

Kulübü’yle işbirliğinde Keşan’a 

gelen pony cinsi atlarla ilgili 

Çamlıkent Tepe’de gerçekleştirilen 

etkinliği ziyaret etti. Saat 16.00 

sıralarında etkinliğin gerçekleş-

tirildiği alana gelen Özcan, pony 

cinsi atlarla çocukları Keşan’da 

buluşturmaktan dolayı mutlu oldukla-

rını söyledi. Pony atlara binerek gezen 

çocuklara, atlara binmelerinde yardımcı 

olan ve onlara hayvan ve doğa sevgisinin 

önemini anlatan Mehmet Özcan, kendisi 

ile fotoğraf çektirmek isteyen çocukları 

da kırmadı. Türkiye Jokey Kulübü’nün 

at sevgisini çocuklara kazandırmayı 

hedeflediği etkinlik benzeri aktivitelere 

Keşan Belediyesi olarak her zaman açık 

olduklarını dile getiren Özcan, Türkiye 

Jokey Kulübü ve pony atlarla ilgili orga-

nizasyon yetkililerinden de bilgi aldı. 2 

gün boyunca süren etkinlik kapsamında 

yüzlerce çocuğun atlarla kaynaşmasının 

sağlandığı dile getirildi.

Minik Üniversitelilerin 
Mezuniyet Sevinci

Facebook’tan Yıldırım’a  
Yeşil Simge Ödülü

esenler - istanbul  Esenler 
Belediyesi ve İstanbul Üniver-
sitesi’nin işbirliğinde gerçekleş-
tirilen Çocuk Üniversitesi’nde 
eğitimlerini tamamlayan 350 
öğrenci mezun oldu. Minik öğ-
renciler, cübbe giyip kep atarak 
mutluluklarını paylaştılar.   Tö-
ren, çocukların üç haftalık eğitim 
periyodunda yaşadıklarını konu 
alan sinevizyon gösterimiyle 
devam etti.  Proje kapsamında 
350 öğrenci İstanbul Üniversi-
tesi öğretim üyelerinden eğitim 
aldılar.  Amfi ve laboratuvar 
ortamında haftaiçi her gün ders 
alan çocuklar, üç hafta süren 
eğitim periyodunda Tarihi Yarı-
mada gezileri ve çeşitli eğlenceli 
aktivitelere de katıldılar.

yıldırım - bursa  Ulaşılabilir 
belediyecilik, kaliteli ve hizmet 
üretme adına Yıldırım Çözüm 
Merkezi, Yıldırım Mobil Uygula-
ması, Yıldırım Çağrı Merkezi gibi  
önemli projeleri hayata geçiren 
Yıldırım Belediyesi’nin bu çalış-
maları karşılığını buluyor. Face-
book, Yıldırım Çözüm Merkezi’ni 
‘yeşil simge’ ile ödüllendirdi. Fa-
cebookta kurumsal sayfası bulu-
nan ticari işletme ve kurumlara 
takipçilerinin taleplerine dönüş 
sürelerine göre verilen simge, 
sayfalarına ulaşan mesajların 
yüzde 90’nına 5 dakika içerisinde 
cevap veren kurumlara veriliyor.  
Türkiye’de  ‘yeşil simge’yi almaya 
hak kazanan ilk kamu kurumu 
Yıldırım Belediyesi.

Esenler Belediyesi ve 
İstanbul Üniversitesi’nin 
işbirliğinde gerçekleştiri-
len Çocuk Üniversitesi’nde 
eğitimlerini tamamlayan 
350 öğrenci mezun oldu. 
Minik öğrenciler, cübbe 
giyip kep atarak mutluluk-
larını paylaştılar.

Vatandaşlardan gelen 
taleplerin yüzde 100’üne 
4 dakika içerisinde cevap 
veren Yıldırım Çözüm 
Merkezi, sosyal paylaşım 
sitesi Facebook tara-
fından ‘yeşil simge’ ile 
ödüllendirildi.

BurSA’YA uzAY VE 
havacılık merkezi

Bilim ve Teknoloji  
Merkezi’nin ikinci 
kanadı olarak 
TÜBİTAK’ın 
destekleriyle 
yapılacak Uzay ve 
Havacılık Merkezi, bu 
alanda Bursa’yı dünya 
ligine taşıyacak. 

Başkan Altepe, “Yapacağımız uzay ve 
havacılık birimi Türkiye’de tek olacak. 
Havacılık ve uzay konusunda gençlerimize 
her türlü eğitimin verildiği bir merkez ola-
cak. Sadece Bursa’ya değil ülkemize değer 
katacak. Bunun için hiçbir mas-
raftan kaçınmıyoruz. Zaten 
TÜBİTAK 52 milyon ile en 
büyük desteği veriyor. Di-
leğimiz inşaatın da en kısa 
zamanda bitmesi “  dedi.

İşte Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölye-
si’nin  çalışmalarından iki örnek. Atölye 

çalışanları atıklardan hamak ve robot yap-
tılar. TV’den robot ve kablodan hamağı 

mutlaka görmelisiniz!

uzunköprü - edirne  Uzun-
köprü Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü engelli 
çocukları düşünerek Gülçiçek 
Parkına Ebeveyn Kontrollü 
Engelli Salıncağı yaptırdı.  En-
gelli Salıncakla birçok engelli 
çocuğun gerek anne babası 
ile birlikte gerekse de anne 
baba yardımıyla güvenli bir 
şekilde eğlenmesi hedeflendi. 
Bu çalışmayla engellilerin 
yüzünü güldürmek isteyen 
Belediye Başkanı Av. Enis 
İşbilen yaptığı açıklamada 
“Her zaman dile getirdiğimiz 
gibi belediyemizin önceliği 
vatandaşlarımızdır” dedi.

ispanya’dan Övgü
Timsah Arena, sadece ülkemiz-
de değil, dünya çapında da ün 
salmaya devam ediyor. Örneğin 
İspanya’da stadyumdan övgüy-
le bahsedildi. İspanyol Marca 
Gazetesi yayınladığı haberde, 
Timsah Arena´yı anlata anlata 
bitiremedi.  Haberde ayrıca, 
´Timsah´ figürünün kullanılma-
sının çok özgün bir proje olduğu 
da belirtildi.

Havadan Görüntülendi
İhlas Haber Ajansı tarafından 
helikopter kamera ile 300 metre 
yükseklikten görüntülenen Tim-
sah Arena adeta büyüledi.  Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Altepe, Türkiye’de ilk kez takı-
mının sembolüyle tasarlanan bir 
stadyum olan Bursa Büyükşehir 
Stadyumu’nda hazırlıkların son 
aşamaya geldiğini ve heyecanın 
da günden güne arttığını söyledi.

engellilere özel 
Salıncak

Başkan  
Recep Altepe, 

dünyanın önde 
gelen merkez-
lerinden birini 

Bursa’ya kazandır-
makta kararlı olduk-

larını söyledi.

tübitak’tan 
52 milyon 

tl’lik destek

yeni Stadyumda 
çalışmalar 
Son aşamada
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın yak-

laşık 185 bin metrekarelik 
inşaat alanına sahip olan yeni 

stadyumunda incelemelerde 
bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Türkiye’de ilk kez takımının sem-
bolüyle tasarlanan bir stadyum olan Bursa 
Büyükşehir Stadyumu’nda hazırlıkların son 
aşamaya geldiğini ve heyecanın da günden 
güne arttığını söyledi. Başkan Altepe, UEFA 
kriterlerine uygun olarak yapılan yaklaşık 
45 bin kişi kapasiteli yeni stadyumun en kısa 
sürede tamamlanmasını istediklerini söyle-
yerek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu dönemde yaptığımız en büyük inşaat olan 
yeni stadyum, aynı zamanda Büyükşehir Be-
lediyesi tarihinde yapılan en büyük eser... 
Stadyumu Ağustos ayında yapılacak 
müsabakalara hazırlıyoruz” diye 
konuştu.

Bursa’nın simgesi…
Başkan Altepe, yeni 
stadyumun Bursa’nın 
artık simgelerinden 
biri olduğunu belir-
terek, “Bursa’nın 
en büyük anıtsal 
yapılarından biri 
olan stadyum, Bursa’ya da Türki-
ye’ye de değer katacak. Yeni sezonda yeni 
maçların burada yapılması için bizler büyük 
heyecanla 

çalışıyoruz. Artık sahada tüm düzenlemeler 
bitti, çimler yerlerine yerleşti. Son eksikle-
rin tamamlanmasıyla çalışmalar birkaç gün 
içinde bitmiş oluyor. Kısa bir süre 
sonra saha maç yapılır 
hale gelecek. 
Tribünler 
daha önce 
tamam-
lan-

mıştı, 
soyunma 

odaları ve diğer 
birimlerde de çalışma-

lar yapıldı” dedi. Başkan 
Altepe, yeni stadyumun dikkat 

çekici olduğunu vurgulayarak, “Sta-
dımız görsel olarak muhteşem bir stat. 

Çatısıyla, tüm ambiansıyla çok etkileyici, 
güzel bir tesis oldu. Bunu daha da güzelleş-
tirmek için çabalıyoruz. Futbolcu figürleriyle 
de stadı donatıyoruz. Şampiyon takımdan 
izler de burada olacak. Bursaspor’un armala-
rı, timsahlar ve diğer armalarla birlikte farklı 

bir stat olacak” şeklinde konuştu.

“etkileyici bir stat olacak”
İlk günden beri Bur-

sa’nın stadının 
farklı olacağını 
söylediğini 

belirten Başkan 
Altepe, “Stat, ge-

lenlerin çok etkileneceği 
güzel bir eser oldu. Buraya 

gelecek takımlar da çok etkilene-
cek. Eksiklikler tamamlandıkça artık bu 

güzellikler ortaya çıktı. Detaylar tamamla-
nıyor, protokol tribünü montajları da bitiyor. 
Işıklandırma ve ses sisteminin son montaj-
ları yapılıyor. Bayramdan sonra son testleri 
yapılacak” dedi. Başkan Recep Altepe, son 
düzenlemelerin de stadın dışında kaplama-
lar ve çevre düzenlemeleri şeklinde devam 
ettiğini anlatarak, stadın sezon maçlarına 
yetişmesinde engel kalmadığını vurguladı. 
Başkan Altepe, Ağustos ayında stadın açı-
lacağını sözlerine ekleyerek, “Yeni stat, çok 
güzel olacak, Bursa’ya ve Bursaspor’a güzel-
likler getirsin, yeni şampiyonlukları, Avrupa 
zaferlerini burada yaşayalım” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

işte ünlü Stadyum:
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Stadyumu veya Bursaspor 
taraftarlarınca kullanılan 
ismiyle Timsah Arena, 
Veledrom Bursa’da inşaası 
devam eden çok amaçlı 
bir stadyum. Türk Telekom 
Arena ile birlikte Türkiye’deki 
C90 görüş açısına sahip 
iki stadyumdan biri olan 
proje toplam 45.000 koltuk 
kapasiteli. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi stadyumu 
Bursa’nın Veledrom 
bölgesinde yer alıyor. 
Nilüfer deresine komşu olan 
stadyum Bursa Metrosu 
ile entegre durumda. Oyun 
alanı 68 x 105 metre olan 
stadyumun kapladığı toplam 
alan ise 283 x 212 metre. 
Stadyumda 3 zemin üstü kat, 
2 bodrum kat ve 1 platform 
katı olmak üzere toplamda 
6 kat bulunmakta. Yaklaşık 
179 bin 611 metrekare 
betonarme inşaat alanı 
içeren Bursa Büyükşehir 
Stadyumu 8 bloktan 
oluşuyor. Ayrıca stadyum  
UEFA 2016 kriterlerine göre 
inşa edilmiş. 
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0706                                                          Sağlık-eğitim merkezlerimiz

Hangimizin dedesi, şöyle deme-
di: “Burası eskiden bostandı” ve 
hangimiz şöyle cevap verme-
dik:“Yapma dedee!” Bu cümlele-
ri kim bilir kaç kez duymuşuzdur 
yaşı bizden bir hayli fazla olan 
büyüklerimizden. Haksız da 
değiller. Çok eskiden yürüdüğü-
müz, gezindiğimiz toprakların 
büyük bir bölümü bostanmış. 
Burada bir parantez açarak 
bostanın ne demek olduğunu 
açıklayalım. Bostan, sebze 
ve meyvelerin ekilip biçildiği 
yerlere verilen addır. Üzerlerin-
de korkuluklar vardır. Eskiden 
kargaların sebze ve meyveleri 
yememesi için kullanılırmış 
bu korkuluklar. Şimdilerde ise 
bu korkuluklardan belki ücra 
köylerden yoldan geçerken 
görürüz sadece. Ya da romantik 

komedi filmlerinde rastlarız. 
Oysa eskiden, çok eskiden 
Osmanlı Dönemi’nde insanlar 
sebze ve meyvelerini bostanlar-
dan alırlarmış. Bostan, Osmanlı 
Devleti’nin ve bu devlet sınırları 
içerisinde yaşayan insanlar için 
çok önemli bir yere ve değere 
sahipmiş.

Bilenler yine dinlesin, 
Bilmeyenlere Müjde!
Aradan geçen yıllar ve şehir-
leşme ile birlikte modernizmin 
hayatımızın bir parçası olması 
ile de beraber bostanların sayısı 
da git gide azalmaya başlamış. 
İnsanlar bir yandan organik 
meyve ve sebzeler yemek ister-
ken bir yandan da büyük mar-
ketlerin içinden çıkmaz olmuşlar 
ve sonunda yeşile, bu yeşillik-

lerden çıkan meyve, sebzelere 
hasret kalmışlar. Durun! Her şey 
bu kadar kötü değil. Hasretlik 
kısmen de olsa çözülüyor. Şimdi 
bilmeyenler için küçük bir müj-
de verelim, bilenler de bir kez 
bizden dinlesinler. İstanbul’un 
en gözde ilçelerinden biri olan 
Üsküdar’da, Üsküdar’ın yapısı 
bozulmayan ve bozulmaması 
için büyük uğraşlar verilen sem-
ti Kuzguncuk’ta bir bostan var. 
Bu bostanın adı İlya’nın Bostanı. 
İlya’nın Bostanı zamanla adını 
Kuzguncuk Bostanı olarak almış. 
Bugün Kuzguncuk Bostanzı ya-
pısı bozulmayan hali ve geçmiş 
yıllarda olduğu gibi bugünde 
varlığını sürdüren bahçeleri ile 
birlikte sadece Kuzguncuklulara 
değil tüm İstanbullulara hitap 
ediyor. 

kuzguncuk boStanına  

nilüfer - bursa  Nilüfer 
Belediyesi ve Çağdaş Ya-
şamı Destekleme Derneği 
(ÇYDD) Bursa Şubesi iş 
birliğiyle düzenlenen yaz 
okullarına katılan çocuklar 
sertifikalarına kavuştu. 
Nilüfer Belediyesi ve 
Çağdaş Yaşamı Destekle-
me Derneği Bursa Şubesi 
işbirliğiyle düzenlenen yaz 
okullarına katılan Görükle 
ve Minareliçavuş Mahalle-
si’nde yaşayan 60 öğrenci 
sertifikalarını törenle aldı. 
Fotoğraf, yüzme, folklor, 
drama, resim ve el sanatları 
gibi branşlarda dört hafta 
eğitim alan öğrencilere 
belgeleri düzenlenen bir 
törenle verildi.

eyüp - istanbul  Eyüp 
Belediyesi’nin İstanbul 
Kalkınma Ajansı desteğiyle 
engelli vatandaşları için 
projelendirdiği Engelliler 
Sürekli Eğitim ve Rehabili-
tasyon Merkezi “ESER”de 
eğitimler başladı. Açılışının 
yakın zamanda yapılması 
planlanan Merkez’de özel 
öğrenciler için ders zili çal-
dı. Merkezde yaklaşık 200 
engelli öğrenciye hizmet 
veriliyor. Öğrencilerin mer-
keze ilgisi oldukça yoğun.

belediye 
perSoneline 
eğitim Semineri

minikler 
Sertifikalarına 
kavuştular

engellerin 
olmadığı merkez

hendek - sakarya  Hen-
dek Belediyesi tarafından 
personele ’’İş Sağlığı ve 
Güvenliği’’ konularında eği-
tim verildi. Ticaret Merkezi 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen toplantıda, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
Mehmet Yaman, belediye 
personelini bilgilendirdi. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 4. 
Maddesinde belirtilen ve 
17. Maddesinde geçen  
‘’İşveren, çalışanlarının iş 
sağlığı ve güvenliği eğitim-
lerinin alınmasını sağlar.‘’ 
hükmü gereğince, tüm 
personele eğitim semineri 
verildi. Yasal hak ve sorum-
luluklar da anlatıldı.

İstanbul’da kuş sesi duymak isterseniz doğru adrestesiniz. Özellikle hafta sonları ço-
cuğunu alan bostana geliyor. Çocukların mutluluğu görülmeye değer.

Başakşehir Belediyesi tarafından dünya çapında bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilişkili ürün ve hizmetlerin 
geliştirildiği, gerçek ortamda denendiği ve görücüye çıktığı Türkiye’nin ilk Living Lab (Yaşam Laboratuva-
rı)’i olan Başakşehir Living Lab bir ilki gerçekleştirerek görme engelli çocuklara lego eğitimi verdi.

İs-
tan-

bul’da, 
İstanbul’un 

en doğal kala-
bilmiş ilçelerinden 

biri Üsküdar’da film-
lerden fırlamış hissiyatı 

veren sokakları ve evleri ile 
ünlü bir semt var. Bu semtin 

adı Kuzguncuk. Kuzguncuk’ta ise 
bugün sayısı bir hayli azalan bostan-

lardan biri var.

bilenler yine dinleSin!
Üsküdar Belediyesi tarafından kiralanarak 
içerisine bostanın yanı sıra çocuk oyun alanları 
ve güzel bahçeler yapılan bu alan Kuzguncuklu-
ların da vazgeçilmezi. Yıllardır bostanın 
bostan kalması için büyük mücadele 
veren Kuzguncuklular gelinen 
bu noktadan bir hayli mutlu. 
Çünkü Üsküdar Belediyesi, 
İstanbul’un nadir kalan bu 
bostanını koruma altına 
almış durumda. 

“kuş sesini 
duyuyorlar”
Şimdi sözü Kuzguncuk-
lular Derneği Başkan 
Yardımcısı Muazzez 
Karamer’e bırakalım. Ka-
ramer bakın nasıl anlatıyor 
Bostanı ve neden değerli 
olduğunu: “Kuzguncuklular 
tarafından Bostan için bir kura 

çekildi ve bu kuraya 350 kişi katıldı. 90 kişi burayı 
ekmeye hak kazandı. Bir dönem ekecekler, bir da-
haki dönem ekemeyecekler, diğerleri ekebilecek. 

Böylelikle herkes bostanda ekip, biçebil-
miş olacak. 700 yıldan beri var olan 

bir bostanlıktan bahsediyoruz. 
İstanbul’da çok fazla yeşil 

yok. Çocuklarımız bostan 
sayesinde domatesin 

ağaçta yetişmediğini 
öğrenmiş oldu.  Ağaç-
sız, topraksız bir yerde 
yaşamak mümkün 
değil. Herkes çok 
sinirli, stresli. Çünkü 
ağacı, yeşili, toprağı 

hissetmiyor. İnsanlar 
yeşilden uzaklaştıkça 

sorunları da artıyor. Biz 
de bunu kaybetmemek için 

mücadele veriyoruz. Burada 
çocuklar kuş sesini duyuyorlar.”

Küçük, güzel bir hanı-
mefendi objektifimize 
takılıyor. Onun adı Zehra. 
6 yaşındaki Zehra Kara-
kurt, babası Volkan Beyle 
birlikte gelmiş. Volkan Bey 
başlıyor anlatmaya: “Bura-
ya sürekli geliyoruz. Zehra 
bostanı çok seviyor ve 
her zaman buraya gelmek 
istiyor. Bende bu yüzden 
her hafta sonu onu buraya 
getirmeye çalışıyorum. Bu 
bir fırsat. Bizim zamanımız-
da da bostanlar vardı. Şimdi 
artık çocuklar betonlar 
içerisinde büyüyor”

Üsküdar Belediyesi’nin 
Bostan için koymuş ol-
duğu bazı kurallar şöyle: 
“Bostandaki tarım alanları 
geleneksel bostan fikrine 
uygun olarak gıda amacıyla 
ekilmelidir.  Bostandaki 
tarım alanlarına ağaç 
dikmeyiniz. Yerel tohum 
kullanılması önerilir. Hiçbir 
şekilde kimyasal gübre 
vb. destekleyiciler kullan-
mayınız. Tarım aletlerinizi 
gabion oturma gruplarının 
altında bulunan bölmele-
re koyabilirsiniz. Sulama 
için sabah 07.00-10.00 
ve akşam 16.00-19.00 
saatlerinde musluklarımız 
açık olacaktır. Bu saatler 
dışında pet şişe ve benzeri 
kaplar ile sulama yapıl-
mayacaktır. Bostanımızda 
yalnızca genel etkinliklerde 
ve tanımlanan yerde ateş 
yakılabilir. Bunun dışında 
kesinlikle ateş ve mangal 
yakmayınız.”

çocuklu aileler 
akın ediyor

onun adı  zehra...

Bu KurAllArA 
dikkat!

Bostana doğru yol aldık. 
Bostan, hafta sonu olması 
nedeni ile bir hayli kalabalık-
tı. Özellikle çocuklu aileler 
bir bir gelmeye başlamışlar-
dı. Bostana girdiğiniz andan 
itibaren şöyle bir tablo ile 
karşılaşıyorsunuz: Bir tarafta 
minik minik ekip biçilebile-
cek bahçeler,  bir tarafta ise 
çocuklar için oyun alanları. 
Bizde Marmara Haber ekibi 
olarak oradaydık. 

başakşehir - istanbul  Ço-
cukların eğitim süresi boyunca 
yaptıkları çalışmalar bir video ile 
ziyaretçilere sunuldu. Programı 
başarıyla bitiren çocuklar ser-
tifikalarını Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden 
aldılar. Çocukları tebrik eden 
Mevlüt Uysal, “Bu, Türkiye’de 
ve dünyada gerçekleştirilen 
ilk proje olması açısından çok 
önemsediğimiz bir proje. Projeyi 
gerçekleştiren ve yürüten eğit-
menlerimize, katılımcılarımıza 
çok teşekkür ediyorum. Hem 
aileler, hem de çocuklar projenin 
devam etmesi taleplerini az önce 
bana ilettiler. Biz de Başakşehir 
Belediyesi olarak projenin daha 
da geliştirilmesi ve devam etti-
rilmesi hususundaki desteğimizi 
esirgemeyeceğiz” dedi.

Dokunarak, hatta koklayarak ha-
yallerini gerçeğe dönüştürdüler.
Başakşehir Belediyesi’nin tespit 
ettiği, ilçede yaşayan görme 
engelli çocukların ücretsiz olarak 
davet edildikleri eğitim 10 hafta 
sürdü. Lego kutularının içine 
keçeden farklı şekilleri keserek 
yerleştiren eğitmenler, ço-
cukların öncelikle 
şekilleri 
dokuna-
rak 

algılamalarını sağladılar. Çok 
farklı konseptteki legolarla 
yapılan çalışmada, görme engelli 
çocuklar legoları tırtıklı yüzeyle-
rinden, deliklerinden ve üze-
rindeki çıkıntıları sayarak ayırt 
etmeyi öğrendiler. Sonrasında 
yönlendirmeye ihtiyaç kalmadan 

çalışmalarını yürüten ço-
cuklar, legolara 

dokuna-
rak, 

hatta koklayarak hayallerini 
gerçeğe dönüştürdüler.

Sosyalleşmeyi öğrendiler
Projenin mimarlarından eğitmen 
Demet Erim, “Projeye 10 hafta 
önce başladık. Living-Lab’de 
çocuklara legoyla eğitim veriyor-
duk. Sonra aklımıza bu projeyi 
görme engelli çocuklara uygun 
tasarlamak geldi. Yaptığımız 
araştırmalarda Türkiye ve dün-
yada bu kapsamda bir çalışma 
yapılmadığını gördük. Bu hem 
Türkiye’de hem de dünyada görme 
engelli çocuklarla yapılmış ilk lego 
projesi. Görme engelli çocukla-
rımızın hayal dünyaları bizimki-
lerden çok farklı. Ancak bu hayal 
dünyalarını ortaya dökebilecek-
leri mecralar yok” dedi.

izmit - kocaeli   Kent Konseyi 
Genel Sekreteri ve aynı zamanda 
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nev-
zat Doğan’ın turizm danışmanı 
olan Bekir Serin’in verdiği bilgiye 
göre, hastanelerin bekleme 
salonlarına kitaplık ile berber-
lere atık jilet toplama kutusu 
projeleri yakında hayata geçiri-
lecek. Projelerle ilgili bilgi veren 
Bekir Serin “sosyal sorumluluk 
çerçevesinde İzmit Belediyesi ile 
ortaklaşa olarak devlet hastane-
lerinin bekleme salonlarına hasta 
ve yakınlarının faydalanabileceği 
kitaplık köşeleri oluşturacağız. 
Böylelikle kitap okuma alışkanlığı 
da gelişmiş olacak” dedi.

Jiletler Geri dönüşüme
Kent Konseyi Genel Sekreteri 

Bekir Serin, sokak hayvanla-
rının yaralanmalarını 
önlemek maksadıyla 
İzmit Belediyesi 
ve Berberler 
Odası işbirliği 
ile atık jilet 
toplama kutu-
ları projesini de 
yakında hayata 
geçirecekleri-
ni ifade ederek 
“Yaptırılacak özel 
kutular bütün berberlere 
hediye edilecek. Berberler de 
kullandıkları jiletleri bu kutulara 
atacak. Kutularda biriken jiletler 
belirli aralıklarla toplanıp geri 
dönüşümü sağlanacak ve aynı 
zamanda çöplere atılan jiletler 
yüzünden sokak hayvanlarının da 

yaralanması önlenmiş olacak. 
Her iki projeye de İzmit 

Belediye Başkanı-
mız Dr. Nevzat 

Doğan büyük 
önem verip bir 
an önce hayata 
geçirilmesini 
istiyor” şeklinde 

konuştu. Başkan 
Nevzat Doğan 

ise konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada 

herzaman önceliklerinin 
vatandaşlar olduğunu söyledi. 
Doğan, “İzmit Belediyesi olarak 
her daim vatandaşlarımızın 
rahatlığını ve mutluluğunu 
düşünüyoruz. Bu projelerimizle 
birlikte kitap okuma alışkanlığı 
da gelişecek” dedi.

İzmit Belediyesi, 
İzmit Kent Kon-

seyi ve Berberler 
Odası 2 önemli 
projeyi birlikte 

hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. 

İlya’nın bostanına, günümüzde daha çok kullanılan ismi ile Kuzguncuk Bosta-
nına hoş geldiniz! Burası tüm güzellikleri ile sizi bekliyor.

haStanede de kitap okunur

bağımlılığa 
hayır! 
tuzla - istanbul 
Tuzla Belediyesi ve 
Tuzla Kaymakamlığı 
öncülüğünde, gönüllülük 
esasıyla sürdürülen 
“Tuzla’da Hep Birlikte 
Madde Bağımlılığına 
Hayır” projesinde Tuzla 
Belediyesi personeli de  
yer aldı. Proje kapsamında 
katılımcılara seminer 
verildi.

ferizli’de 2.etap 
‘’BAhçE KurSu’’ 
ferizli - sakarya  Ferizli 
Belediyesi Halk Eğitim 
Merkezi ve İŞKUR 
işbirliği ile ortaklaşa 
düzenlenen ‘’Bahçe 
Bakım Kursu’’ 2. Etabı 
Ferizli Şehit Hakan 
Bayram Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde başladı.  
Kursa katılım oldukça 
yoğundu.

yaşam kaynağı 
lego

“hayallerini 
gerçekleştirdik”

Eğitmen Aytek Uğur Şen projeyle ilgili yaptığı açıklamada 
“Proje netleştikten sonra görme engelli çocuklarımıza  Ba-

şakşehir Belediyesi aracılığıyla ulaştık. Bir kısmı %100, bir kısmı 
ise %80 görme engelli çocuklar. Eğitime başladığımızda sadece ilk 2 

gün Legoları onlara tanıttık, kendi istediğimiz modelleri yapmalarını 
istedik. Sonrasında onların hayal ettikleri şeyleri yapmaları konusunda 
özgür bıraktık. İstekleri doğrultusunda gerekli olan parça ve ekipman-
ları temin ettik. Onların hayallerini gerçeğe dönüştürme sürecine 
tanıklık etmek çok güzeldi” dedi.

Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, 
geçtiğimiz günlerde 
Yaşam Laboratuvarı’nı 
ziyaret etti ve lego 
yapan görme engelli 
çocuklarla bir araya 
geldi.
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Bir beyefendi... Kibar, kendinden 
emin, vakur... Yaşamın rüzgarını 
iliklerine kadar hissetmiş, savrul-
muş, yıkılmamış... Farklı... Evlat 
acısını yüreğine gömmüş, yaşa-
mını ‘Dünyadaki cennet’ diye 
tanımladığı Yalova’ya adamış. 
Böyle bir başkanı tanımlamak 
kolay değil... Hal böyle olunca, 
insan şiirlerden yardım istiyor. 
Hasan Hüseyin Korkmazgil’in 
o unutulmaz dizeleri geliyor 
akla: “Yaprak döker bir yanı-
mız, bir yanımız bahar bahçe...” 
Vefa Salman’ın öyküsü de böyle 
sanki. İşte Türkiye’nin veteriner 
kökenli tek belediye başkanı olan 
Salman’ı ziyaret ettik, öyküsüne 
kulak verdik...

‘kÖkeN BalkaNlar’
Öncelikle Vefa Salman’ı tanıya-
lım. Başkanımız kimdir. kendini-
zi anlatır mısınız bize?

11 Ekim 1965’te Yalova’da 
doğdum. Köklerim üç taraftan 
Balkanlar’a dayanıyor. Diğer 

yandan da Kırım’dan göçmüş bir 
ailenin torunuyum. Annem ve 
babam Yalova doğumlu. Yalova 
merkezde doğdum. O zamanlar 
Yalova’da 9 mahalle falan vardı. 
Sosyoekonomik yapısı küçük ya 
da eski deyimle bir kenar ma-
hallede dünyaya geldim. Roman 
mahallesinin hemen dibiydi. O 
mahalleden merkezdeki ilkokula 
yazdırdı beni babam. 5 sene 
burada okuduktan sonra yatılı 
okula gittim Bursa’ya. 6 sene 
Bursa Lisesi’nde okudum. Benim 
için çok önemli bir dönemdir bu 
6 yıl. Çünkü ya-
tılı okulun 
yapısı 
bi-

raz farklıdır. Hele orta okulda, 
lisede 6 yılı paylaşınca acıyı, 
tatlıyı bir sürü duyguyu birlikte 
yaşıyorsunuz. Ve karakteriniz bir 
anlamda oradaki insanlarla nor-
mal genlerinin dışında şekillerde 
oluşuyor. 6 yılı Bursa’da geçi-
rince Bursa’ya adapte olduk. Ve 
üniversite tercihlerimde Bursa 
ağırlıklı yazdım. 

Sadece yalova’da doğmanız 
mı içinizdeki yalova sevgisini 
tetikliyor?

Yalova harici bir yere gittiğimde 
hep söylediğim bir cümle 

vardır. Eğer bu 
dünyada 

bir 

cennet varsa orası da Yalova’dır. 
52 vilayeti gezmiş dedem, 
görmemiş Yalova’dan güzelini. 
Demiş ki, cennet Yalova’nın ya 
üstünde ya altında. Şimdi Yalova 
her bakımdan özel ve güzel bir 
şehir. 

‘yOk BÖyle Bir ilÇe’
Birincisi mükemmel bir coğraf-
yada. Bursa 40 dakika şu anda. 
Kocaeli 40 dakika. İstanbul 40 
dakika. Büyükşehirler arasında 
sıkışmış, küçük şehirlerin deza-
vantajları vardır. Ama Yalova gibi 
bir şehrin büyük avantajları var. 
Ki bu yıl Yalova’nın Yalova olma-
sının da 20. yılı. 1995’te Yalova il 
oldu. İstanbul’a bağlı bir ilçeydi. 
Ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 
özel talimatıyla İstanbul’a bağ-
lanmış bir ilçeydi. İstanbul’un de-
niz aşırı ilçesiydi. Belki dünyada 
böyle bir ilçe hiç olmadı. Belki de 
olmayacak. Bir elimiz ormanda 
yeşilde, bir elimiz de denizle 
mavide. Bu önemli. 

atatürk yalova’yı çok severmiş. Bu şehir onun için 
neden bu kadar özelmiş, anlatır mısınız? 
Atatürk’ün ‘Benim kentim’ dediği, 
Ankara ve İstanbul’dan fazla 
zamanını geçirdiği bir kent 
burası. Çok seviyor ger-
çekten Yalova’yı. Neden 
çok seviyor dersek? 
Mesela çok somut bir 
göstergesi var. Her 
ilde Atatürk’ün evi 
vardır. Bazı şehir-
lerde iki tane vardır. 
Ama Yalova’da üç 
evi var. Biri termalin 
içerisinde. Gerçek 
anlamda köşk denilin-
ce evi odur. İsmi Yaveren 
Köşkü’dür. İçerideki 
objelerle, odalarla bir köşktür 
hakikaten. Şöyle bir önemi vardır. 
Atatürk yabancı konukları orada ağır-
larmış. Serbest Halk Fırkası’nın kuruluşuna orada 
karar verilmiş. Yine Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun 
kurulmasına da aynı yerde karar verilmiş. Tabi burada 

asıl Yalova’nın markası olan, çevre bilincinin bilin-
mediği yıllarda sadece bir dalı kesilmesin 

diye 4 metre 80 cm kalınlığında 
yürütülen ayrı bir köşk de 

vardır.

evet. Hatta köşk özel 
raylar eşliğinde ta-

şınmış değil mi?

Ağaçların ke-
silmesiyle ilgili 
bir bilgi geliyor 
Atatürk’e. Dal 
kesilecek. ‘Ha-

yır kesmeyin, 
köşkü kaydırın’ 

diyor. Temel 
kaldırılıyor, ray 

döşeniyor. Köşk 4 
metre 80 cm kaydırı-

lıyor. Orijinal fotoğrafları 
da orada asılı zaten. Köşk ama 

çok mütevazi, tek katlı bir yer. Ata-
türk orada kalmıyor. Yani günübirlik zaman geçiriyor. 
Ayrıca orası Türkiye’nin ilk yerden ısıtmalı binası.

‘Veterinerim diye 
köpekler geliyor’
Veteriner kökenli olmanın 
görevinizde nasıl etkisi 
oluyor? 
Türkiye’nin ilk veteriner kö-
kenli belediye başkanı benim. 
Bunun tabii avantajları da 
var, dezavantajları da. Çevre 
ilçelerde ne kadar başı boş 
köpek varsa buraya getirmeye 
başladılar. İlgili kanun gereği 
bu hayvanların toplanması 
yasak. ‘Panter Emel’ klişesiyle 
hayvanseverler var. Ama tabi 
ki  insanlara da rahatsızlık 
veriyor. Köpekleri seven 
insanlar kadar, korkanlar da 
var. Bu konuda çok şikayet alı-
yorum ben. Ancak bunları alıp 
bakımını yapıp tekrar sokağa 
salmak durumundasınız. Bu 
konuda da ne yazık ki bizim 
ülke biraz geri. Hiçbir gelişmiş 
ülkede başıboş hayvan göre-
mezsiniz. 

‘yaşam Merkezi 
çok büyük proje’
yalova’da ‘‘doğal yaşam ve 
etkileşim Merkezi’’ açıla-
cakmış sanırım.
O büyük bir proje. Yalova 
Belediyesi’nin uzun yıllardır 
bir köpek barınağı var. Oraya 
hayvanlar alınıyor. Sahip-
lenmek isteyenler oradan 
sahipleniyor. Ama şu var. 
Kırsal yaşamın ağırlıklı olduğu 
yerlerde o proje yürür. Ki 
deprem sonrası çok cazipti. 
İnsanlar güvenli konut için 
şehrin kenarlarını tercih etti-
ler.  Müstakil ev yapanlar da 
bekçi amaçlı köpek sahiplen-
meye başladılar. O ara cazipti. 
Ondan sonra hayat tekrar 
normal seyrine döndü. Doğal 
yaşam alanı oluşturma adına 
bir adım attık. İçerisinde hay-
vanların tedavi edilebileceği 
bir klinik, kafeteryalar, ayrıca 
yaşlıların yararlanabileceği bir 
huzur evi bulunacak. 

MBB kent 
için kazanç 
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin çalışmalarını 
nasıl buluyorsunuz?

Valla mümkün oldu-
ğunca takip etmeye 
çalışıyorum. Çünkü 
benim Marmara Bele-
diyeler Birliği’yle tanı-
şıklığım meclis üyeliği 
döneminden başladı. 
Ben prensip olarak 
gezilere gitmezdim... 
Sonrasında bir davet 
oldu ısrarla.  O zaman 
Marmara Belediyeler 
Birliği’yle İtalya’ya git-
miştim. Çok da güzel 
21 kişilik bir geziydi... 
Marmara Belediyeler 
Birliği bu anlamda ne 
kadar aktif çalışırsa, 
belediyelerimiz için o 
kadar faydalı sonuçlar 
ortaya çıkar. 

‘Bir elimiz denizle mavide, diğer elimiz ormanla yeşilde. Dedem 52 tane vilayet gezmiş, görmemiş 
buradan güzel bir yer. Ben de hep şunu söylerim: Eğer bu dünyada bir cennet varsa orası Yalova’dır’

Türkiye’yi ayağa 
kaldıran Özgecan 
Arslan cinayetin-

de o acıyı daha 
farklı hisset-
miş Salman. 

“Evlat acısının 
ne demek 
olduğunu 

çok iyi biliriz” 
demiş, Özge-

can için bir şiir 
kaleme almış.

Edebiyat Vefa Salman için vazgeçilmez... 3 sene önce, Marmara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan oğlunu trafik kazasında kaybeden Salman, 
bir şiir kitabı yazmış. Kitap, merhum oğlu Özgün’e ithafen ‘Özgünce’ adını taşıyor. 

başkan salman kentine sevGisini şiir tadında tanımlıyor:

dünyadaki
CEnnEt 
yalova

buraSı atatürk’ün kenti

ben fakirlerin nikahını kıyarım

Başkan Vefa Salman; Atatürk’ün Yalova için “Benim kentim” dediğini ve bu kentte 3 ayrı evi 
olduğunu hatırlatıp ekliyor: Burası Ata’nın İstanbul ve Ankara’dan fazla zaman geçirdiği yer...

en sevdiğiniz renk?
Sarı ve lacivert 
fenerbahçelisiniz...
Evet. Ama şöyle söy-
leyeyim Fenerbahçe 
olmasaydı Galatasaray, 
Galatasaray olmasaydı 
Fenerbahçe olmazdı. 
en sevdiğiniz yemek? 
Izgara balık. 
en sevdiğiniz tatil yeri? 
Datça.
en sevdiğiniz eşyanız? 
Kalemlerim özeldir.

Başkan Vefa 
Salman, MBB 

Kurumsal İletişim 
Koordinatörü 

Hatice Erkan ve 
muhabirimiz Küb-
ra Bal’ı makamın-

da ağırladı.

                                         09ayın SöyleşiSi  

‘ismimin 
hakkını veririm’

İsminizi kim koymuş başkanım? Hikayesi var mı?

Kırım’dan gelen dedemin babasının ismi Vefa’ydı. Ge-
nelde bizde Dedelerinin ismi koyulur erkek çocuklarına. 

Ben adımı çok severim. Çok güzel bir isim. Tabi şunu da 
parantez için de belirteyim, ismin hakkını vermek lazım. 
Karakterim de buna uyumlu, ismimin hakkını veririm. 

bu kitap
oğluma
manevi 
miraSım
Sadece bir belediye başkanı olarak 
görmemek gerek Yalova Belediye 
Başkanı Vefa Salman’ı... O aynı 
zamanda bir edebiyat aşığı. Lise 
yıllarında gönül verdiği edebiyatla 
ilişkisi yıllar boyu hiç bitmemiş. 
Kompozisyonlar, gazete yazarlığı 
derken bir de şiir kitabı çıkarmış 
Salman. İşte o kitap ve hikayesi...

Sizin edebiyatçı yönünüzü bilmeyen 
yok. Bir şiir kitabı yazmışlığınız da var 
hatta. Bu şiir kitabını sanırım oğlunuza 
hitaben yazdınız...
Evet. Onun bir trajik tarafı var. Bizim bir 
oğlumuz vardı. Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 3. sınıfta okuyordu. 
Yaklaşık 3 sene önce trafik kazasında 
kaybettik. Benim de kronik bir 
hastalığım var bağırsakta, onun atak 
yaptığı bir dönemde, ne kadar yaşarız 

bilmiyorum. Bir manevi miras bırakmak 
istedim. Ben parayı hayatım boyunca 
sevmiş bir adam değilim. Maddiyatı da 
o anlamda önemsemem. Çocuğuma da 
bir şey bırakmak istedim bir an önce. 
Manevi bir miras... 

GaZete SaHiBi SalMaN
Nasıl ortaya çıktı bu kitap peki?
1995’te Yalova Gazetesi’ni kurduk. 
Önce 7 ay kadar haftalık çıktı, sonra 
günlüğe döndü. Ben de 6 yıl imtiyaz 
sahipliğini yaptım. Baş yazarlığını 
yaptım. O köşe yazılarını derlemeyi 
düşünüyordum. Hatta adını bile 
koymuştum. ‘En Sevdiğim Yazılarım’ 
diye çıkacaktı. Bir türlü olmadı. Zaman 
istiyor çünkü. Teknoloji daha yeni yeni 
gelişiyordu. Bir bilgisayar arşivi yoktu. 
Yeni başladığı yıllar aslında o masa 

üstü yayıncılığının. Arşiv de yapamadık. 

liSedeN BUGüNe deVaM
Benim edebiyata düşkünlüğüm lise 
yıllarında başlar. Hatta bazı okul 
arkadaşlarım ‘Edebiyat hocası senin 
kompozisyonunu bizim sınıfta örnek 
olarak okutuyordu’ der. Yazmayı çok 
severim. Keşke okumayı da yazmak 
kadar çok sevseydim. Yazmanın bende 
öyle özel bir yeri var. Mutlu ediyor beni. 
Dinlendiriyor öyle söyleyeyim. Köşe 
yazarlığı derken bir de birikmiş şiirlerim 
vardı. Bir an önce o kitaplaşsın diye 
acele ettik. Çok amatörce, baskısıyla, 
kapağıyla bana ait olan önsözüyle. 
Burada önsözünde yazar. Evladımın adı 
Özgün’dü. Kitabın adını da vermiştim 
hatta ‘Özgünce’ diye. Hatta o yaştayken 
onun fotoğrafıdır bu.

özgecan’a şiir yazdı
Geçtiğimiz aylarda biliyorsu-
nuz Özgecan arslan vahşice 
katledilmişti. Bu hepimizi, 
özellikle biz kadınları çok 
üzdü. Siz de kendisine ithafen 
bir şiir yazmışsınız. Bu olay 
sizde nasıl duygular uyandırdı?

Çok güzel bir soru. Şimdi hani 
derler ya damdan düşenin 
halinden damdan düşen anlar 
diye. Bir evlat kaybetmenin ne 
demek olduğunu en iyi eşimle 
biz biliyoruz. Biz ilk olmadık 
bizden sonra da burada Yalo-
va’da da buna benzer kayıplar, 
acılar çok oldu. Eşimle birlik-

te, damadımla her zaman o 
acıyı yaşayan ailelerin yanında 
olmaya çalıştık. Destek verdik, 
yanlarında olduk. Şimdi Özge-
can evladımızın durumu çok acı. 
Yani bir insanın kabul edebile-
ceği gibi bir şey değil. Hele hele 
anne babasının durumu. Şimdi 
anayı, babayı düşündüm. Kızın 
katledilme şeklini düşündüm. 
Türkiye’nin geldiği noktayı 
düşündüm. Bir evladımızın, ruh 
sağlığı rezil bir sapık tarafından 
canice katledilmesi çok canımı 
yaktı benim. Anlatması bile çok 
zor. 

Sizin favori şairleriniz kimlerdir?

Ben serbest nazımı çok severim. Benim 
idolüm kim derseniz? Orhan Veli. Tabi 

bu ülkenin yetiştirdiği en büyük şair 
Nazım Hikmet. Sadece Türkiye’nin 

değil, dünyanın şairi. Ama şu var. 
Genelde tabi sanatçılara en iyi 
üretimi yaptıran duygu acıdır. 

Hapiste uzun yıllar yaşama-
saydı Nazım’dan o şiirler 

çıkar mıydı? Biraz şüpheli. 
Çünkü o yaşam içerisin-

de, o devinimde üretiyor 
sanatçılar. 

ÖZGÜN
Henüz sözlüyüz annenle

Sanki dün.
Vatan borcum,

Yedek subaylık yıllarım,
Artvin adını koyduğum şehir…

Askeri gazino mekanım…
Doğacağını

Cinsiyetini bilmeden…

Merak etme,
Kız olarak gelseydin dünyaya

Adın için hazırdı B planım.

Doğarken bana benzerliğin
Sabırsızlığın

Ananın karnında bile
Dokuz ay duramadın.

Gecelerce başında sabahlarken,
Zamansız doğan

Kuzuya benzetmiş seni.
‘’Yaşamaz’’ demiş

Bana duyurmadan deden.

Doğuşunun kırkıncı günü
Erişince akranlarının kilosuna,
‘’Sakın kimseye söylemeyin,

Nazar değer’’ dedi babaannen.

Bebekliğin…
Doymazdın hastalanmaya

Uykusuz geçirdikçe geceleri annen.
En iyi o zaman anladım:

Cennet
Neden anaların ayakları altında.

Sorgulamadım bir daha.

Doğum günün…
Yeni yaşlarından birine adım atışın

Sana seslenmişim oğlum.
Sadece doğruluk ve dürüstlük aşıladım,

Umarım
Büyük adam olunca beni suçlamazsın.

Kulak ver bana oğlum:
Korkma

Ailemizin öğreticisi.
Sonunda kazanan hep sen olacaksın.

Oğluna yazdığı Şiir

yazdığınız şiirler eşinize ithafen mi?

Kesinlikle. Eşim, benim şiirlerimin 
ilham kaynağı. Beynimde onun 

fotoğrafı var, şiirlerimi de onu 
düşünerek yazıyorum...

ilHaM kayNağIM eŞiM

’aCIlar üretiMi tetikliyOr’

Peki başkanım boş vakitlerinizi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cuma, cumartesi, pazar daha 
yoğun oluyorum. 3 tane nikah 
kıyarım. Özellikle zenginlerin 
değil fakirlerin nikahını 
kıymaya özen gösteririm. 

talep üzerine mi seçiyorsunuz?
Volkan Konak geldi geçen 
buraya. Bir sözü var. Ben 
zenginleri sevmem diyor. 
Onlara da gitmem diyor. Ben 

de ağırlıklı olarak fakirlerin 
nikahına gidiyorum. Tabi 
kıramayacağınız insanlar var. 
Sizde emeği olan var, size 
takdim çalışma göstermiş 
insanlar var. Onlara hayır 
diyemiyorsunuz. Ama 
ondan sonra buraya SMS 
ve Facebok yoluyla ulaşan 
gariban vatandaşlar da 
oluyor. Nikahımızı kıy diyorlar, 
kıyıyorum. 

Belediye başkanlarının genelde şehrin ileri gelen ailelerinin nikahlarını   
kıydığı bilinir. Salman “Zenginlerin değil fakirlerin nikahını kıyarım” diyor
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edirne   Edirne Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon Müdürlüğü 
ekiplerince, yıllardır Yeniimaret 
ve Yıldırım Mahallerinde, 
özellikle yaz ayla-
rında yaşanan su 
sıkıntısı Edirne 
Belediyesi Su 
ve Kanalizas-
yon Müdürlü-
ğü’nün yaptığı 
çalışmalar  
neticesinde 
çözüldü. Su ve 
Kanalizasyon 
Müdürlüğü ekipleri, 

yaptıkları çalışmalar neticesinde 
Sarayiçi Tunca Nehri altından 
yatay sondaj ile 110 mm HDPE 

İçme suyu borusu geçire-
rek, bu boruyu içme 

suyu şebekesine 
bağladı. Ayrıca 

ekipler Yıldırım 
Taşbahçe’de 
yaptıkları 
zemin etütleri 
sonucunda 

açtıkları derin 
su kuyusunda 

yaklaşık 10 litre/
saniye su buldu.

11altyapı ve yatırımlar10 altyapı ve yatırımlar

Gelibolu Belediyesi, parkları baştan aşağıya yeniliyor. Gelibolu Belediye Başkanı Mus-
tafa Özacar, “Modern kent mobilyaları ile ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Düzce Belediyesi tarafından Düzce’de bir ilk niteliği taşıyan 
bazalt asfalt uygulaması sonrası çalışmalar devam ediyor. 

√

karamürsel - kocaeli  
Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğ-
lu Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım ile birlikte 
Karamürsel Dereköy sahilinde 
inceleme gerçekleştirdi. Baş-
kan Karaosmanoğlu, “Dereköy 
sahili Karamürsel’e çok yakışa-
cak” dedi. Karamürsel Belediye 
Başkanı Yıldırım da, “Dere-
köy sahilimiz halkımızın çok 
beğendiği bir dinlenme noktası 
olacak” ifadelerini kullandı.

çatalca - istanbul  Çatalca 
Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü tarafından Çatalca’nın 
farklı noktalarında çalışmalar 
yapılıyor. İlçe merkezinde par-
ke taş tamiratları, Cevdet Barın 
Bulvarı, Kadri Duymaz Sokak, 
Öğretmen Şahabettin Akalın 
Sokak, Topuklu Caddesi’nde 
yapılırken, Şehit İlhan Sonkaya 
Sokak’ta da bordür boyama 
çalışmaları yapıldı.

Gelibolu - çanakkale  Vatandaşların nefes 
alacağı dinlence alanlarının oranını artır-
mak ve huzurlu ortamlar yarat-
mak için çalışmalar yürüten 
Gelibolu Belediyesi, Ham-
zakoy’daki Sevgi Parkı’nı 
baştan aşağı yenileyerek 
kent halkının kullanımına 
sunmaya hazırlanıyor. 
Hazırlanan proje doğrul-
tusunda doğal taşlarla 
parka yeni bir yeni kimlik 
kazandıran ekipler, peyzaj 
çalışmalarının ardından 
ahşap güneşlikler, oturma 

bankları ile diğer mobilyaları monte etme-
ye başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen 

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa 
Özacar, parkların, kentlerin nefes 

alma noktası olduğunu vurgula-
yarak, yaptığı açıklamada şu 

ifadeleri kullandı: “Vatandaş-
larımızın öneri ve taleplerini 
dikkate alarak Hamzakoy’da 
yeni bir dinlence alanı daha 
yaratmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Burada yapılan 
çalışmaların vatandaşları-

mız tarafından beğenildiğini 
gördük.”

Gölcük - kocaeli   Gölcük Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan, vatandaşlara kaliteli hizmet su-
nabilmek ve temiz bir Gölcük için bu 
tarz modern araç sayısının artırıla-
cağı belirtildi. Şehrin işlek cadde ve 
meydanları, mahallelerin cadde ve 
sokakları düzenli olarak yol süpürme 
araçları ile temizleniyor. Teknolojik 
donanıma sahip, çok yönlü özellik-
leri olan aracın fırçaları, etkili su 
püskürtme sistemi ve vakumları 
sayesinde yol ve kenarlarındaki dö-
küntü ve çöplerin temizliği gerçek-
leştiriliyor. Gölcük Belediye Başkanı 
Mehmet Ellibeş “Belediye’nin önce-
likli görevlerinden birisi de, ilçenin 
çevre temizliğidir. Temizlikte yol 
süpürge aracı, olmazsa olmazlardan-
dır. Çevresine rahatsızlık vermeden 
kullanılacak olan yol süpürme aracı 
ile temizlik faaliyetleri daha hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilecek” dedi.

“dereköy Sahili, 
karamürSel’e çok 
yakışacak”

çAtAlCA’DA 
mAhAllElEr 
yenileniyor

deforme olan 
çocuk parkları 
yenilendi

Gelibolu’da Sevgi Park Yenileniyor

Gölcük Genelinde 
Süpürme Araçları

Düzce’de Bir İlk: Bazalt Asfalt

Gemlik - bursa  Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Gemliklilerin 
önemli buluşma noktalarından 
biri olan Balık Pazarı’na uygu-
lanacak kentsel tasarım pro-
jesinin startını verdi.  Altepe, 
kaba çelik imalatlarıyla soğuk 
bir görüntüye sahip olan Balık 
Pazarı’nın yenilenmesinin, 
bölge halkının en önemli istek-
lerinden biri olduğunu söyledi. 
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz da Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

balıkpazarı 
özgün kimliğine 
kavuşuyor 

Yılların Su Sorunu Çözüldü

düzce   Düzce’nin en merkezi 
caddesi olan ve şehir içi trafiğin 
önemli bir bölümünü sağlayan 
İstanbul Caddesindeki çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. Kısa süre 
önce Boğaz Köprüsünden sonra 
ilk kez Düzce’de uygulanmak 
üzere Düzce Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
İstanbul Caddesine serilen bazalt 
asfalt ile cadde yeni haline kavuş-
tu. Daha sonra Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü ekipleri tarafından 
sırasıyla yol çizgilerinin çizildiği 
ve yaya korkuluklarının ona-
rıldığı caddede sıra yaya geçidi 
çizgilerine geldi. Araç trafiğinin 
yanı sıra caddenin sağında ve 
solunda yaya trafiğinin de yoğun 
olması cadde üzerinde yaya geçi-
di yapılmasını zorunluluk haline 
getirdi. Bu kapsamda yeniden 
asfalt kaplanan caddede çizgiler 
de yenilendi.

Sapanca  
Sahilinde Sona 
doğru
sapanca-sakarya    
Sapanca Gölü’nün yüksel-
mesi sonucu sular altında 
kalan Sapanca Sahil Ban-
dında, suların çekilmesinin 
ardından başlatılan onarım 
ve düzenleme çalışmaları 
Sapanca Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tara-
fından sürdürülüyor.  Sahil 
belediye ekipleri tarafından 
sil baştan düzenlenecek ve 
yeni bir yapıya kavuşacak. 
Sapanca Belediye Başkanı 
Aydın Yılmazer yaptığı 
açıklamada amaçlarının Sa-
panca’ya yakışır modern bir 
sahil bandı yapmak olduğu-
nu söyledi.

karasu - sakarya Karasu 
Belediyesi, Fen İşleri Müdür-
lüğü, Park ve Bahçeler ekipleri 
Karasu genelinde bulunan ve 
zamanla bozulup deforme olan 
çocuk parkları oyun gruplarını 
yeniledi. Gelen talepler üze-
rine, belirlenen alanlara yeni 
çocuk parkları kurdu.Karasu 
Belediyesi, ilçenin güzelleşme-
si ve modernleşmesinde büyük 
önemi olan yeşil alanların ço-
ğaltılması, kilitli parke, asfalt 
yama ve sıra asfalt çalışmalarını 
sürdürürken, çocuk parklarının 
bakımı da gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ’da Sokaklar Renklendi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla 
açılışı gerçekleştirilen 225 milyon lira yatırım bedeli bulunan 23 rüzgar tribününün açılış törenine katıldı. 

balıkesir  Balıkesir Valisi 
Mustafa Yaman, Ak Parti Mil-
letvekilleri Sema Kırcı, Mahmut 
Poyrazlı, Ak Parti İl Başkanı 
Dinçer Orkan, bürokratlar ve iş 
dünyasının temsilcilerinin yer 
aldığı açılışta konuşma yapan 
Başkan Uğur, Balıkesir’e kazan-
dıracakları bilim merkezinin 
ihtisas alanının yenilenebilir ve 
sürdürülebilir enerji olacağını 
belirtti. Balıkesir’de Türkiye’de 
üretilen enerjinin yüzde 25’nin 
üretildiğini kaydeden Başkan 
Uğur, “Bugün ikinci enerji üreten 
tesisin açılışını gerçekleştiriyo-
ruz. Balıkesir enerji üreten bir 
il. Bizde Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi olarak TÜBİTAK’la 

birlikte bilim merkezi kuracağız. 
Bilim merkezimizin ihtisas alanı-
nı yenilenebilir ve sürdürülebilir 
enerji olarak belirledik. Çünkü 
Balıkesir’de Türkiye’de üretilen 
enerjinin yüzde 25’i üretiliyor. 
Bu yeni kurulan enerji kaynakla-
rıyla bu oran artacak. Bir yandan 
Balıkesir’de tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerinde elde edilen atık-
lardan enerji elde edeceğiz. Bilim 
merkezimizin enerjisini güneş 
enerjisinden sağlayacağız. Bu 
tesis Balıkesirimize hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. Yerli serma-
yenin yenilenebilir ve sürdürü-
lebilir enerji alanında yatırım 
yapması için gerekli kolaylıkları 
sağlayacaklarını belirten Enerji 

ve Tabi Kaynaklar  Bakanı Taner 
Yıldız, temiz enerji kaynakla-
rıyla çevreyi kirletmeden enerji 
üretiminin önünü açacaklarını 

söyledi. Yıldız,  “Biz her yerde 
söylüyoruz, çevreye rağmen 
değil çevreyle birlikte gelişimi 
sağlayacağız” dedi.

23 rüzgar tribünü açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 6 iştirak şirketi, Fortune Türkiye Dergisi tarafından yayınlanan 
2014 bilanço rakamlarına göre ilk 500’de yer aldı.

Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi 
sokakları renk-
lendirmek için 

harekete geçti. 
Sanatçılar rögar 

kapakları ve 
elektrik trafola-

rını çizdikleri re-
simlerle süslüyor. 

tekirdağ  Tekirdağ Büyükşe-

hir Belediyesi Park Bahçeler 

Müdürlüğü ekipleri çalışma-

larını yoğun şekilde sürdürü-

yor. Süleymanpaşa ilçesi sahil 

düzenleme projesinde hızlı 

bir çalışma yürüten ekipler 

sona yaklaşıyor. Bisiklet yolu-

nun üst kaplaması ve boyası 

ile koşu pistinin kauçuk kap-

laması hızla devam ederken 

çimlendirme işlemleri de yine 

Park Bahçeler Şube Müdürlü-

ğü ekipleri tarafından yapılı-

yor. Öte yandan sahilde kötü 

görüntü yaratan rögar kapak-

ları ve elektrik trafoları da 

sanatçılar tarafından çizilen 

resimlerle güzel bir görünüm 

kazanıyor. Büyükşehir Bele-

diyesi yetkilileri, vatandaşın 

kullanımına kazandırılması 

amacıyla  sahil projesinin çok 

kısa zamanda bitirilmesi için 

çalışmaların hızlandırıldığını 

söylediler.

büyükşehir’in 
6 şirketi 
fortune 
türkiye 

500’de

Farklı alanlarda faaliyet 
gösteren İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin iştirak 
şirketleri istihdam olanak-
ları ile sosyal ve ekonomik 
anlamda da kentin kalkın-
masına önemli katkılar 
sunuyor. Ulaşımdan enerjiye 
kadar birçok farklı alanda 
faaliyet gösteren Büyükşe-
hir şirketleri, gösterdikleri 
başarılarla sektörlerinin 
önemli şirketleri arasında 
yer alıyor. Türkiye’nin en 
büyük 500 şirketini bilanço 

rakamlarına göre sıralayan 
ve bu yıl 8’nci araştırmasını 
gerçekleştiren Fortune 
Türkiye Dergisi, 2014 ra-
kamlarına göre Fortune 500 
değerlendirmesini sonuç-
landırdı.
Fortune Dergisi’nin bu 
seneki “Türkiye’nin İlk 500 
Büyük Kuruluşu Listesi”nde 
İSTON ile birlikte 6 İBB 
şirketi daha var. İGDAŞ(28), 
ULAŞIM(251), İSTAÇ(329), 
İSTON(369), OTOBÜS 
A.Ş(445). KİPTAŞ(448) liste-

de yer aldı. 
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aşıklar 
çayırova için 
Söyledi

ataşehirli 
çocuklar için 
Sanat ve tatil

miniatürk’e 
mükemmellik 
ödülü

YErEl 
yönetimlerin yol 
haritaSı

mbb, atık 
yönetim planı 

çayırova - kocaeli  
İlçenin kültür ve sanat 
hayatına katkı sağlamak 
amacıyla düzenlenen aşıklar 
Şöleni’ne birbirinden usta 
aşıklar katıldı. Ozanlık 
kültürünün yaşatılmasına 
katkıda bulunmak adına 
düzenlenen âşıklar Şölenine 
Tacettin Dursun, Erzade 
Kapan, Dursun Doğan 
(Kevseri), Taner Öztürkoğlu, 
Mustafa Özdemir, Fevzi 
Türker ve Konuk Ozan Baki 
Çetin katıldı. Birbirinden 
güzel eserlerini seslendiren 
âşıklar katılımcılara unutul-
maz bir gece yaşattılar.

ataşehir - istanbul  07-
15 yaş arasındaki çocuk-
ların katıldığı Yaz Sanat 
Okulları’nda; Müzik, Resim, 
Heykel, Kâğıt Mozaik, Ens-
trüman Yapımı, Drama, Sat-
ranç, Becerikli Eller, İngilizce 
Oyun,  Satranç ve Farkın-
dalık Eğitimi branşlarında 
atölye çalışmaları yapılıyor. 
7-10, 10-13 ve 13-15 yaş 
aralıklarına ayrılarak, sabah 
ve öğlen grupları olmak 
üzere açılan sınıflarda 
düzenlenen atölye çalışma-
larına ilgi oldukça yoğun. 
Yaz Atölyeleri 14 Ağustos’a 
kadar devam edecek. 

kültür a.ş - istanbul    
İBB Kültür A.Ş.’ye bağlı 
olarak hizmet veren Pano-
rama 1453 Tarih Müzesi ile 
Miniatürk, ‘Dünyanın en 
büyük seyahat web sitesi’ 
olarak nitelendirilen Trip 
Advisor’ın ziyaretçilerinin 
değerlendirmeleri sonu-
cunda ‘2015 Mükemmellik 
Sertifikası’na lâyık bulundu. 
Trip Advisor’ın 5 yıldır teşvik 
edici bir ödül olarak dünya 
gezginleri adına verdiği ‘Mü-
kemmellik Sertifikası’, site 
üyelerinin dünyayı gezerken 
yaşadıklarına dair yazdık-
ları yorumlar ve puanlama 
sistemiyle veriliyor.

MBB üyesi olduğu Güney-Do-
ğu Avrupa Yerel Yönetim 
Birlikleri Ağı NALAS tarafından 
Viyana’da düzenlenen “Avrupa 
Entegrasyon Yol Haritası” 
toplantısına katıldı. Toplantı 
çerçevesinde NALAS ve üyele-
ri tarafından süreçte izlenecek 
yol tartışılarak değerlendirilir-
ken Avusturya belediyelerinin 
bu süreçte yaşadığı tecrübeler 
de masaya yatırıldı. NALAS’ın 
Avusturya Kamu Yönetimi 
Araştırma Merkezi ve Avus-
turya Şehirler ve Belediyeler 
Birliği işbirliğiyle düzenlediği 
“NALAS Avrupa Entegrasyon 
Yol Haritası” toplantısına 
MBB’yi temsilen  Uluslararası 
İşbirliği Merkezi Uzmanı Isken-
der Güneş katıldı. Toplantının 
başlangıcında NALAS Genel 
Sekreteri Kelmend Zajazi, 
“Bazı ülkelerde doğrudan yerel 
yönetimlerin AB Politikaları 
alanında haklarını destekleye-
cek bakanlıklar mevcut değil-
dir. Bu nedenle yerel yönetim 
birlikleri merkezi yönetimin de 
desteğini alarak AB programla-
rında daha fazla katkı sağlayıcı 
olmalılar” dedi. 

Atık Yönetimi Yönetmeliği 
kapsamında tüm belediye-
ler, yönetiminden sorumlu 
olduğu atıkların oluşumunun 
önlenmesi ve atık azaltımını 
da içeren atık yönetim plan-
larını hazırlamakla sorumlu 
tutulmuşlardır. Marmara 
Belediyeler Birliği, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ile yaptığı 
işbirliği çerçevesinde, üye 
belediyelerine Atık Yönetim 
Planı Hazırlama danışmanlık 
hizmeti vermektedir. 2872 
Sayılı Çevre Kanunu’nun 8., 
11., 12. ve 13. Maddelerine 
dayanılarak hazırlanan Atık 
Yönetimi Yönetmeliği, 2 Nisan 
2015 tarihinde yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 
8. Maddesinin Büyükşehir 
Belediyelerinin Görev ve So-
rumlulukları başlıklı 2. fıkrası; 
Büyükşehir İlçe Belediyeleri-
nin Görev ve Sorumlulukları 
başlıklı 3. fıkrası ile İl, İlçe ve 
Belde Belediyelerinin Görev 
ve Sorumlulukları başlıklı 3. 
fıkrası gereği tüm belediye-
ler, yönetiminden sorumlu 
olduğu atıkların oluşumunun 
önlenmesi ve atık azaltımını 
da içeren atık yönetim plan-
larını hazırlamakla sorumlu 
tutulmuşlardır. 

Sürdürülebilir Turizm Çalışma 
Grubu, 2016 yılı Avrupa Yeşil 
Başkenti seçilen ve dünyanın en 
iyi 100 sürdürülebilir destinas-
yonlarından biri olarak gösterilen 
Ljubljana’da Slovenya Belediyeler 
Birliği’nin ev sahipliğinde toplan-
dı. NALAS üyesi yerel yönetim 
birliklerinden 14 uzmanın biraraya 
geldiği toplantı, sürdürülebilir 
turizm konusunda fikir ve tecrübe 
alışverişi yapmaya olanak sağladı 
ve aynı zamanda NALAS’ın en yeni 
çalışma grubunun kapasitesini 
geliştirmeye katkıda bulundu. 
Söz konusu toplantıya MBB’yi 
temsilen Yalova Belediyesi Dış 
İlişkiler ve Turizm Uzmanı İlkay 
Evrim Akıncı katıldı. “Turizm, 
Sürdürülebilir Kalkınmanın Bir 
Parçasıdır” Toplantının açılışında 

konuşan Sveta Troica Be-
lediye Başkanı ve 
NALAS Başkan 
Yardımcısı 
Darko 
Fras; 
turizm 
alanın-
daki 
planla-
ma ve 
kalkın-
ma çalış-
malarının 
izole bir 
şekilde yürütül-
memesi gerektiğini 
ve toplumların sürdürülebi-
lir kalkınmasının bir parçası olarak 
ele alınması gerektiğini ifade etti. 
Bu sebeple yerel yönetimlerin ka-

pasite geliştirmesi, ortak 
projelerle ortak 

kalkınma 
planlarının 

yapılması 
ve 

ulusal 
yerel 
yöne-
tim 
birlik-

leri ve 
NALAS 

tarafın-
dan sağla-

nan destek-
lerin katma değer 

olarak kabul edilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi. Çalış-
ma grubu üyeleri ülkelerinde sür-
dürülebilir turizm alanındaki son 

gelişmeleri paylaştılar ve bu an-
lamda yerel yönetimlerin gelişme 
süreci ile yakın zamanda NALAS 
Bilgi Merkezini zenginleştirecek ve 
yerel yönetimler ile sürdürülebilir 
turizm ürünlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunacak diğer paydaşlar 
için değerli bir planlama kaynağı 
haline gelecek “Yeşil Destinasyon-
lar SEE” verilerini değerlendirdiler.
Toplantıda Slovenya’dan başa-
rılı ve tanınmış uygulayıcılar; 
destinasyon sertifikalandırma 
çalışmaları, seyahat sektörü 
için iş geliştirme hızlandırma 
merkezleri, sürdürülebilir turizm 
alanında AB Fon bulma fırsatları 
konularında çalışma grubuyla 
müzakerelerde bulunarak ilgili 
sunumlarını yaptılar.

Marmara Belediyeler 
Birliği, Ramazan ayı 
boyunca iftar ve sahur 
sofralarına muhteşem 
İstanbul ziyafeti ile ko-
nuk oldu.
Marmara Belediyeler Birliği, Ra-
mazan ayı boyunca iftar ve sahur 
sofralarına muhteşem İstanbul 
ziyafeti ile konuk oldu.  A Haber 
televizyonu, her akşam iftar ve sa-
hur özel programlarını Marmara 
Belediyeler Birliği’nin terasından 
canlı olarak gerçekleştirirken, 
İstanbul’un büyülü atmosferini de 
izleyicilerin evlerine taşıdı. 
Marmara Belediyeler Birliği,  ko-
numu ile televizyon kanallarının 
da cazibe merkezi oldu. Ramazan 
dolayısıyla birçok televizyon 

kanalı iftar ve sahur program-
larını birliğin Eminönü’ndeki 
binasının teras katından yapmak 
için sıraya girerken, gülen taraf A 
Haber oldu. A Haber TV, MBB’nin 
terasını stüdyoya çevirdi. Kanal, 
sunuculuğunu Zeynep Bayramoğ-
lu’nun yaptığı İftar Vakti programı 
ile Hikmet Öztürk’ün sunduğu 
Sahur Vakti programını her gün 
birbirinden renkli konuklarıyla 
Marmara Belediyeler Birliği’nden 
gerçekleştirdi. Haliç ile Marmara 
Denizi’nin birleştiği bir noktada 

yer alan MBB binası, konumu ile 
İstanbul’un en güzel manzarasına 
sahip mekânlarından bir tanesi.  
A Haber her iftarda ve sahurda 
MBB binasından gerçekleştirdiği 

canlı yayınlarda Haliç, Boğaz, 
Tarihi Yarımada, Galata, Marma-
ra Denizi, Çamlıca, Üsküdar ve 
Kadıköy’ün  tüm güzelliklerini 
ekranlara yansıttı. bursa  Tarihi ve kültürel miras ça-

lışmaları kapsamında kentin her 
köşesindeki tarihi eserleri bir bir 
ayağa kaldıran ve bu çalışmalar 
sonucunda da Bursa’nın UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne girmesini 
sağlayan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, merkeze yeni bağlanan 
ilçelerde de tarihi miras yatırım-
larına hız verdi. Henüz Büyük-
şehir sınırlarına girmeden İznik 
üzerinde yapılan hava çekimle-
rinde göl içinde görüntülenen 
yaklaşık 1500 yıllık Batık Bazilika, 
Amerikan Arkeoloji Enstitüsü 

tarafından 2014 yılının en önemli 
10 keşfi arasında gösterilmişti. 
Tüm dünyanın ilgisini çeken batık 
bazilikanın evrensel bir değer ola-
rak turizme kazandırılmasını he-
defleyen Büyükşehir Belediyesi, 
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şahin 
koordinatörlüğünde çalışmalara 
başladı. Uludağ Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’ndeki sualtı 
arkeologları göl içindeki bazilika 
çevresinde başka bir kültür varlığı 
olup olmadığını belirlemek için 

geçtiğimiz günlerde dalış yaptı. 
Prof.Dr. Mustafa Şahin’in yönetti-
ği çalışmada balık adam kıyafet-
lerini giyen arkeologlar 
İznik Gölü’ne dalarak 
bazilika çevresinde 
tespit çalışmaları-
nı gerçekleştirdi.

Bazilika için 
özel proje
Altepe,  İznik 
Belediye Başkanı 
Osman Sargın ve ilçe 

kaymakamı Hüseyin Karameşe ile 
birlikte bazilika çevresinde başla-
tılan çalışmaları yerinde inceledi.  

Altepe, “Göl içinde yapı-
lacak çevre düzen-

lemeleri ile burayı 
sualtı müzesi 
olarak Bursa’ya 
kazandırmayı 
hedefliyoruz. 
Dünyanın ilgi-

sini bu bölgeye 
çekecek özel bir 

proje hazırlamak 
istiyoruz” dedi.

bilecik  Bilecik Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü tarafından gerçekleştirilen 
çalışma ile Bilecikliler şehre ait 
eski tarihi fotoğraflarını belediye 
ile paylaşarak, kentin geçmişine 
yönelik arşivinin hazırlanmasına 

katkı sağlayabilecek. Belediye-
den konuyla ilgili yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: 
“Gerçekleştirilecek önemli ve 
anlamlı çalışma kapsamında va-
tandaşlarımız, ellerinde bulunan, 
unutulmaya yüz tutmuş dijital 

veya basılı fotoğrafların kent 
arşivinde toplanarak gelecek ne-
sillere aktarılması ve korunması 
sağlanacak.  Böylelikle kentimizin 
kültürel zenginlikleri gün yüzüne 
çıkmış olacak.  Herkesin katılımı-
nı bekliyoruz”

çanakkale  Dinamik ve yaratıcı 
bir içeriğe sahip olan “Yaratıcı Yaz 
Atölyeleri”, “Yaratıcı Drama ile 
Masal Günleri”, “Oyun ve Oyun-
cak Yapım Atölyesi”, “Güzel Yazı 
Yazma Atölyesi” gibi programlar-
dan oluşuyor.  5-13 yaş aralı-
ğındaki çocuklar için hazırlanan 
programların 
içeriği her hafta 
değişerek, 2 sa-
atlik bir süreyi 
kapsıyor. Atölye 
programları 
çocukların de-
ğişik malzeme 
ve tekniklerle 

Marmara Belediyeler Birliği, üyesi olduğu Gü-
ney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı 
NALAS’ın Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da 

gerçekleştirilen Sürdürülebilir Turizm Çalışma 
Grubu toplantısına katıldı. Slovenya’dan başarılı 

ve tanınmış uygulayıcılar; destinasyon sertifi-
kalandırma çalışmaları, seyahat sektörü için iş 

geliştirme hızlandırma merkezleri, sürdürülebilir 
turizm alanında AB Fon bulma fırsatları konula-
rında çalışma grubuyla müzakerelerde bulundu. 

dalgıçlar bu kez tarih için daldı

elindeki 
fotoğraflarla 

bilecik 
tarihine ışık 

tut

Dünya genelinde ‘2014 yılının en önemli 10 keşfi’ arasında gösterilen batık bazilikanın turizme kazandırıl-
ması için çalışmalara başlandı. Sualtı arkeologları balık adam kıyafetleriyle İznik Gölü’ne daldılar.

Bilecik Belediyesi tarafından 
hazırlanan önemli ve kap-

samlı bir çalışma ile şehrin 
son yüzyılına ait fotoğraflar 
ve görseller kent belleğinde 

toplanıyor.

Çanakkale Belediyesi Yazar ve Sanatçı Evi tarafından ha-
zırlanan 01 Temmuz 2015 tarihinde başlayan “Yaratıcı Yaz 

Atölyeleri” programı eğlenceli çalışmalarla devam ediyor.işte çanakkale’nin 

yaratıcı çocukları tanışarak hayal güçlerini ve 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarma-
larını, kendilerini sanat yoluyla 
ifade edebilmelerini, eğlenceli 
ve özgür bir platformda sanatın 
farklı disiplinleriyle tanışmalarını 
amaçlıyor. “Yaratıcı Drama ile 
Masal Günleri” programı oyunla 

kitabı bir araya 
getirirken; 
“Oyun ve 
Oyuncak Yapım 
Atölyesi”nde 
çocuklar malze-
melerden oyun-
cak yapmayı 
öğreniyor. 

Çanakkale’nin 
yaratıcı çocuklarına 

‘Merhaba’ deyin!

mbb’den iftar Sofralarına 
iStanbul ziyafeti

Sürdürülebilir turizm için 
Slovenya’da buluşuldu
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istanbul   Köprü üzerinde gösteri 
maçı esnasında kısa bir süre izle-
meden kaynaklı yoğunluk yaşandı. 
Gösteri maçının bitiminde Venüs 
Williams, İpek Soylu ve Çağla 
Büyükakçay, boğaza atış gerçekleş-
tirip Türk Bayrağı ile poz verdiler. 
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 
Başkanı Cengiz Durmuş, “İlki 2005 
yılında gerçekleştirilen organi-
zasyon, WTA Turu’nda yer alan 
seçkin buluşmalardan biri olmayı 
sürdürecek elit isimlerin mücade-
lesine sahne oldu” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

“anılarım Canlandı” 
Dünyaca ünlü raket Venus Willi-
ams ise, 10 yıl sonra yeniden İstan-
bul’da olmaktan mutlu olduğunu 
söyledi. Williams, ‘’İstanbul’u hiç 
unutmadım. 10 yıl önce yaşadığım 
heyecanı şu an tekrar yaşıyorum. 
Şimdi yine buradayım ve yine çok 
heyecanlıyım. Çok güzel bir tur-

nuva olmasını temenni ediyorum. 
İpek ile birlikte köprüde olup anı-
larımı canlandıracağım’’ dedi. Ünlü 
raket konuşmasının devamında ise 
şu ifadeleri kullandı: ‘’Açıkçası her 
bir galibiyet beni motive ediyor. 
Dürüst olmak gerekirse, her kay-
bettiğim maçta beni daha da moti-
ve ediyor. Motivasyon açısından da 
zorluk çekmiyorum’’

istanbul   ABD’de düzenlenen 16. 
Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda 
toplam 15 madalya alarak büyük bir 
başarıya imza atan İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiyecileri 
yurda döndü. Mesai 
arkadaşları, şampiyon 
itfaiyecilere Atatürk 
Havalimanı’nda 
görkemli bir karşılama 
töreni hazırladı. İtfaiye 
oyunlarında 4 altın, 4 
gümüş ve 7 bronz madal-
ya alma başarısı gösteren 
İstanbul İtfaiyesi sporcularını havali-

manında İBB İtfaiye Daire Başkanı 
Ali Karahan, birim müdürleri ve 
şampiyonların mesai arkadaşları 
yalnız bırakmadı. Heyecanları ve gu-

rurları yüzlerinden okunan başa-
rılı sporcular, desteklerinden 

dolayı İBB Başkanı Kadir 
Topbaş’a teşekkür ederek, 
“Madalyalarımızı milleti-
mize armağan ediyoruz” 
dediler. İtfaiye araçlarının 

eşlik ettiği coşkulu karşıla-
ma töreni, konvoy eşliğinde 

gelinen İBB Fatih İtfaiye Daire 
Başkanlığı’nda son buldu. 

10 Yıl Sonra Yeniden 

İlk kez katıldığı 16. 
Dünya Polis ve İtfaiye 

Oyunları’nda 4 altın, 
4 gümüş ve 7 bronz 

madalya alma başa-
rısı gösteren İstanbul 

İtfaiyesi’nin başarılı 
sporcuları, mesai 

arkadaşları tarafından 
coşkuyla karşılandı.

başkanların  
SoSyal medyaSı

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...

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu

Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir

Yalova Belediye Başkanı 
Vefa  Salman

Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe

Beykoz Belediye Başkanı
Yücel  Çelikbilek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu

Balıkesir Büyükşehir  Belediye Başkanı 
Ahmet  Edip Uğur

Üsküdar  Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Kadir Topbaş

mASAl 
parklar´da 
golf keyfi
adapazarı - sakarya 
Adapazarı Belediyesi’nin 
Şeker, Ozanlar ve Sakarya 
Mahalleleri’nde yaptığı 
“Masal Parklar” büyük küçük 
herkes tarafından ilgi görüyor. 
İçerisinde Mini Golf Saha-
sı’nın da bulunduğu parklar 
gençlerin vazgeçilmez mekânı 
oldu.Adapazarı Belediyesi’nin 
çocuk parklarını daha eğlen-
celi hale getirmek amacıyla 3 
mahallede yaptırdığı Masal 
Parklar,  çocukların vazgeçil-
mez eğlence merkezi oldu. 
Pamuk Prenses, Red Kid, Yedi 
Cüceler, Nasreddin Hoca, 
Caillou  gibi sevilen çizgi film 
karakterlerinden oluşan 
Masal Parklar’da yetişkinler 
için de, farklı spor grupları 
bulunuyor.  Golf oynamanın 
keyfi alışılmışın dışında yapı-
lan parklarda çıkarılıyor.

bağcılar - istanbul 
İtalya’nın Gresetto kentin-
de 12-15 Mayıs tarihleri 
arasında düzenlenen Uluslar 
arası Atletizm Yarışması’na 
katılan Bağcılar Belediyesi’nin 
milli sporcuları Hamza Doğan, 
Hamide Kurt ve Zübeyde 
Süpürgeci, ülkemize madal-
yalarla döndüler. Sporcular, 
bu başarılarıyla Katar’da 
düzenlenecek olan Dünya 
Şampiyonası’na katılmaya 
hak kazandılar. Çekişmeli 
geçen müsabakada başarılı 
bir performans sergileyen 
milli sporcu Hamza Doğan 
gülle atmada Türkiye rekoru 
kırdı. Cirit atmada da birin-
cilik kürsüsüne çıkan Doğan, 
büyük bir başarıya imza attı. 
100 metrede yarışan Hamide 
Kurt ile 400 metrede yarışan 
Zübeyde Süpürgeci de yine ipi 
birincilikle göğüslediler.

gebze’de 
Spor aşkı

Gebze - kocaeli  Okul-
ların tatile girmesiyle bir-
likte faaliyetlerine başla-
yan Gebze Belediyesi Yaz 
Okulları’nda öğrenciler 
futbol branşından sonra 
en fazla basketbol ve 
voleybolu tercih ediyor. 
Bu yıl basketbola 744, 
voleybola 407 öğrenci 
kayıt yaptırdı. Salon spor-
larına katılan öğrenciler 
çalışmalarına Gebze 
Kapalı Spor Salonu ile 
evlerine en yakın okulun 
spor salonunda devam 
ediyor. Belediyeden 
yapılan açıklamaya göre 
bu yılda katılım rekor 
seviyeye ulaştı.

Selam Size şampiyonlar

dünya 
şampiyonaSı 
yolunda!

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası’nın gösteri maçı Boğaziçi Köprüsü’nde 
yapıldı. Mini kort havası verilen gösteri maçında, dünyaca ünlü raket Venüs Williams’a 
Türk tenisçilerden İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay eşlik etti.

rüzgarın kızı Songül
Spor tarihindeki başarılarımıza bir yenisi daha eklendi. Çin’de düzenlenen Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyona-
sı’nda Osmangazi Belediyespor’dan Songül Konak, 1500 metrede dünya şampiyonu oldu.

Dündar’dan Tebrikler
Osmangazi Belediyespor Kulübü olarak, gerek ferdi, 

gerekse takım olarak mücadele ettikleri tüm branşlar-
da peş peşe elde ettikleri başarıların tesadüf olmadığını 

ifade eden Başkan Dündar, “Disiplinli çalışmasının so-
nucunda, kısa süre önce Türkiye rekoru kıran şampiyon 

kızımız Songül Konak, Çin’deki müsabakalarda elde 
ettiği dünya şampiyonluğu ile bizleri gururlandırdı. Ben, 

Songül kızımızı ve onun başarısında emeği geçen hocala-
rımızı tebrik ediyorum” dedi.

osmanGazi -bursa 
Dünya Liseler Arası 
Atletizm Federasyonu 
(IFF) tarafından 2 yılda bir 
düzenlenen Liseler Arası 
Dünya Atletizm Şampi-
yonasında, Faik Çelik Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi 
atletizm takımı ile birlikte 
yarışan Osmangazi Beledi-
yespor Atletizm Takımının 
rekortmen sporcularından 
Songül Konak, 1500 metre 
de dünya şampiyonu ola-
rak, ülkemize büyük bir gu-
rur  yaşattı. 26 Haziran-2 
Temmuz tarihleri arasında 
Çin’in Wuhan kentinde 
düzenlenen şampiyonada, 
6 kişiden oluşan Bursa Faik 

Çelik Kız Teknik ve Mes-
lek Lisesi adına yarışan 
Konak, ülkemize altın 
madalya kazandıran 
isim oldu. Songül 
Konak ile birlikte 
takımda bulunan 
Osmangazi Bele-
diyespor Kulübü 
sporcularından 
Tuğba Yeni de, cirit 
atmada dünya 
5’incisi oldu. 
Songül ve 
Tuğba elde 
ettikleri 
bu başarı-
larla gururu-
muz oldular. 

Beyoğlu Belediye Başkanı  
Ahmet Misbah Demircan

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönüBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün


