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Ancak bu olumlu hava çok uzun sürmedi ve Batı ülkeleri peş peşe sınır kapılarını ka-
patma kararı aldı. Türkiye milyonlarca mülteciye kucak açarken, AB ülkeleri ne yazık 
ki insanlık dersinden bir kez daha sıfır çekti. Tıpkı, Sırbistan-Macaristan sınırında, 
kucağında oğluyla polisten kaçmaya çalışan Suriyeli baba Usame Abdülmuhsin’e 
çelme takan Macar kameraman gibi... SAYFA 4’TE

√
√ Umut yolculuğunda boğulan ve kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi, dünyaya insan-

lık dersi verdi. Akdeniz’in azgın dalgaları, Aylan’ın minik bedenini sahile vururken, 
insanlığın yüzüne de büyük bir tokat indiriyordu. Yaşanan dramın medyaya yansıma-
sı ile tüm dünya basını minik Aylan’ı ilk sayfalarına taşırken, AB ülkelerinden de mül-
tecilerle ilgili art arda olumlu mesajlar gelmeye başladı.

BU AYIBI 

ÇOCUK
Yeltenirsem sana şiir yazmaya
Hangi şiir seni paklar ki çocuk
İnsanlık yaresi başlar azmaya
Hangi vicdan bizi aklar ki çocuk

Yad oldu doğduğun vatanın yurdun
Yeni hayatlara hayaller kurdun
Cansız beden olup sahile vurdun
Bu ayıbı kimler saklar ki çocuk... 

Metin Şaşmaz

KİMLER SAKLAR Kİ 

Türkiye mülTeciler için 6.5 milyar dolar harcadı
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Son günlerde oldukça dikkat çeken bir rek-
lam dolaşıyor İstanbul’un billboardlarında. 
Beyaz bir zemin üzerine, yeşil harflerle 
döşenmiş ve sonuna gülücük işaretiyle 
sevimli kılınmış ‘’Çöpünü Çöpe At :)‘’ 
yazısı. O kadar hoş bir şekilde yansıtılmış 
ki insanlarda fazlasıyla teşvik ve merak 
uyandırıyor. Kampanya, Çöpüne Sahip Çık 
Vakfı tarafından bu yıl içinde başlatıldı.  
Vakıf ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluş-
larıyla iş birliği yapıyor. Bunun yanında 
birçok belediyeyle irtibat halinde olup , 
insanlarda çöpü çöpe atmaları konusunda 
bilinç oluşturmaya çalışıyor. Biz de Çöpüne 
Sahip Çık  Vakfı Genel Sekreteri Ece Kuray 
ile bir araya gelerek merak ettiklerimizi 
sorduk.
Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın kurulma 
amacı nedir? İnsanlara neyi anlatmayı 
hedefliyorsunuz?
Çöpüne Sahip Çık Vakfı, 2015 yılında MV 
Holding önderliğinde, ülkemizde yere, çev-
reye ve doğaya çöp atılmasının önlenmesi 
yönünde bir davranış dönüşümü sağlaya-
rak, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve daha 
temiz bir yaşam alanı oluşturulmasına 
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş-
tur. Temel amacı çevreye çöp atılmasını 
önlemek, yaşadığımız alanı temiz tutmak 
ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağ-
lamak. Bir sonraki adımda, çöp üretiminin 
en aza indirilmesi, çöp yönetiminin daha 
verimli bir hale getirilmesi ve ülke çapın-
da bu konuyla ilgili ekonomik kazancın 
en üst seviyeye çıkarılması için yasal 

düzenlemelere katkıda bulunulması amaç-
lanmaktadır.  Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın 
ismi aslında tam olarak sokaktaki insanın 
algısıyla ve gözüyle konmuş bir isimdir. 
Belediyeyle ortaklaşa mı çalışıyorsu-
nuz yoksa vakıf olarak ayrı mı hareket 
ediyorsunuz?
Biz vakıf olarak bağımsızız fakat belediye-
lerle iş birliği halindeyiz. Çünkü bu iş çöp 
meselesi olduğu için belediyelerin işi. 

MESAJ EN SAF HALİYLE
‘’Çöpünü Çöpe At’’ sloganıyla yola çıktı-
nız.  Bu slogan nasıl ortaya çıktı? 
Bu konu üzerinde çok düşündük.  
Kimseyi kırmak ve yanlış 
anlaşılmak istemedik. 
Hayvan resmi mi 
koysak yoksa 
doğadan 
bir resim 
mi 
koy-

sak bilemedik. Bu konu üzerime çok sayıda 
toplantı yaptık. en sonunda bu şekilde bir 
afiş çıktı. En saf haliyle doğru mesajı verdi-
ğimizi düşünüyoruz. 
Hedef kitlenizden kısaca bahsedebi-
lir misiniz? Kampanya kimlere hitap 
ediyor? 
Hedef kitlemiz toplumun tamamını kapsı-
yor ve 7’den 77’ye herkese hitap ettiğimizi 
söyleyebilmemiz mümkün. Her kitleyi bu 
sloganla yakalayabileceğimizi düşünüyo-
ruz. Kısa zamanda iyi geri dönüşler aldık ve 
bu durum bizi çok mutlu etti. Kampanya-
mızın ilerleyen zamanlarda çok daha güzel 

bir noktaya geleceğinden ve 
ses getireceğinden 

eminiz.

Billboardlar sadece İstanbul’da. Diğer iller 
için taleplere göre mi hareket edeceksiniz?
Taleplere göre de hareket ediyoruz. Tabi ne 
kadar yere ulaşabilirsek o kadar iyi. 
Kampanyayı İstanbul’da başlattınız. Daha 
çok dikkat çekmek için mi İstanbul’u tercih 
ettiniz? Bu konu hakkında neler söylersiniz?
İstanbul çok kozmopolit, çok büyük, doğal 
olarak çok fazla çöp atılıyor. Buna rağmen 
belediyeler iyi işler yapıyorlar. Birazcık 

kamudan, belediyelerden bu yükü almak 
adına insanların da elini taşın altına koyma-
sı lazım. Belediyelerde potansiyel iş gücü 
var. Ancak bu kaynakları başka yerlerde de 
kullanabilirler. Dolayısıyla çok zor bir yola 
girdiğimizin farkındayız. Ve bu işi aşama 
aşama yapıyoruz. Çekirdek bir kadromuz 
var,  daha sonra gönüllülerimiz ve bağışçı-
larımız olacak ve bu şekilde büyüyeceğiz. 
Bütün Türkiye’ye yayılmayı planlıyoruz. 

MV Holding Resmi Kurumsal ve Ticari 
İlişkiler Direktörü ve aynı zamanda 
Çöpüne Sahip Çık Vakfı Müdürü Hakan 
Coşkun ile vakfın Genel Sekreteri Ece 
Kuray Marmara Haber ekibini konuk etti. 
İkili hedefleri, hayata geçirmeye çalıştıkları 
projeler ve geldikleri nokta konusunda bilgiler 
verdi. Coşkun, Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın tüm 
Türkiye’ye yayılmasını istediklerinin altını çizdi.

Bu sloganla insanlar çöpünü 
çöpe atacak mı? 
Ben olumsuz değilim, bu çok 
kısa bir süreç olmayabilir. 
Önce çöpü yere değil çöpe 
atmayı öğreniyoruz. Sonrasın-
da medeni bir görüntü ortaya 
çıkarmamız lazım. Binlerce 
temizlik görevlisi ne kadar 
planlı çalışırsa çalışsın önce 
o davranışın bir engellemesi 
olmalı. Çok kısa bir yol olma-
dığını biliyoruz ama ben biraz 
daha olumlu düşünmeye baş-
ladım. Bu konu spesifik olarak 
daha önce hiçbir sivil toplum 
kuruluşunun konusu olmadı. 
Biz biraz sadece bu konu-
dan bahsettiğimiz için geri 
dönüşler almaya başladık. 
Yani aslında herkesin bireysel 
olarak düşündüğü ama tam da 
kimsenin doğrudan parmak 
basmadığı bir konuya el attı-
ğımız için seviniyorum.

Türkiye’de çöpten enerji üreti-
mi %20’lerde. Neden Türkiye bu 
konuda gelişemedi? 
Bir kere biz çok bebek adımla-
rından bahsediyoruz, çöpü çöpe 
atalım diyoruz. Ama çöpü doğru 
çöpe atmak da tabi bir sonraki 
adım. Çöpü doğru çöpe atmak 
‘ayrıştırmak’ demek. Ayrıştırdı-
ğımız zaman onlar geri dönü-
şüme gidiyor. Plastikten enerji 
üretimi, biz ayrıştırdığımız za-
man yapılabiliyor. Çöpün büyük 
çoğunluğu, Türkiye’de maalesef 
doğru düzgün bir ayrıştırma 
sistemi olmadığı için depolama 
alanlarına gidiyor. 

Vakfın kurumsal internet sitesin-
deki tanıtıcı videolarda genellikle 
çocuk oyuncuları oynatmışsınız. 
Neden özellikle çocuklar? 
Türk toplumu için önemli bir şey 
diye düşündük. Aslında bu bir re-
alite. Çocuklar büyüklerden daha 
bilgili. Bir kere şu anki eğitim sis-
teminde belediyeler okullara gidip 
bunun eğitimini veriyorlar. Bizim 
okuduğumuz zamanlarda böyle 
bir konu yoktu, bizden büyüklerin 
okuduğu zamanlarda hiç yoktu. 
Orada bir başka eğitim modeli de 
var; çocuktan al haberi gibi. 
Nasıl geri dönüşler geliyor?  
Birçok mail geldi. Mesela, “Bizim 
mahalleye de bu afişten bir tane 
assak” gibi dönüşler oldu. “Sizinle 
nasıl işbirliği yapabiliriz” diyerek 
bizi kendi kurumlarına götürenler 
de var. Mesela bir okul müdürü 
görseli görmüş, bize ulaştı. “Okulla 
birlikte ne yapabiliriz?” dedi. 
Okula branda yaptırdık, şimdi yeni 
eğitim döneminde 2500-3000 tane 
öğrencisi olan bir okulun içinde 
“Çöpünü çöpe at” afişi asılacak. 
Şu an Marmara Bölgesi’nden han-
gi belediyelerle çalışıyorsunuz? 
Başakşehir, İstanbul Büyükşehir 
ve Üsküdar Belediyesi. Ayrıca 
Beşiktaş Belediyesi ile de irtibat 
halindeyiz.

hedef: Projeyi 
daha gelişTirmek

henüz Parmak 
basılmayan konu

sonraki adımımız 
çöPü ayrışTırmak

çocuklar büyüklere 
göre daha bilgili

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, ‘’Çöpünü Çöpe At :)’’ kampanyasıyla son günlerde oldukça dikkat 
çekiyor. Vakıf Genel Sekreteri Ece Kuray “Amacımız çevreye çöp atılmasını önlemek, yaşa-
dığımız alanı temiz tutmak ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamak” diyor... 

02 çevre

mesajınız var: 

isTanbul’dan Türkiye’ye

KÜBRA BAL
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BOLU  Bolu Belediyesi öncülüğünde ekmek 
israfını önlemek amacıyla seferberlik 

başlatıldı. Belediye, çöpe atılan bayat ekmek-
leri Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merke-

zi’nde değerlendiriyor. Artan ve bayatlayan 
ekmeklerin bırakılması için şehrin belli 

noktalarına konan ekmek konteynırında 
toplanan ekmekler geleneksel yöntemle 

papara haline getirilerek, merkezdeki 
hayvanlara veriliyor. Böylece hem 

bayat ekmekler israf olmuyor, hem 
de merkezdeki hayvanların gıda 

ihtiyacı karşılanıyor. Türk kültürün-
de ekmeğin önemine dikkat çeken 

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz, giderek artan ekmek 

israfının önüne ancak zihinlerdeki değişimle geçile-
bileceğini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında 
Bolu’da özellikle ekmek israfının önüne geçmek ve bu 
konuda bilinç oluşturmak için çalışma başlattıklarını 
açıklayan Alaaddin Yılmaz, “Müftülükle ve okullarla 
işbirliği yaparak, okullarda ve camilerde israf etmeme 
şuurunun aktarılmasını sağlayabilirsek bunun sadece 
Bolu’ya değil ülkemize de büyük katkıları olacağına 
inanıyorum.” dedi.  Bolu’da Ocak ayından bugüne 15 
ton ekmeğin çöpe atıldığını vurgulayan Başkan Yılmaz, 
şehirde 22 noktaya ekmek konteynırları koyulduğunu 
ve ekmek israfının önüne geçilmesi konusunda kararlı 
olduklarını ifade etti.  Yılmaz konuşmasının devamında 
“Bolu Belediyesi olarak, ekmek israfını önlemek için 
büyük bir seferberlik başlatıyoruz” diyerek seferberlik 
kapsamında yapılan diğer çalışmalara değindi.

ekmek israfına hayır

Bolu Belediyesi ekmek israfına karşı seferberlik başlattı. Başkan 
Yılmaz “İsrafa karşı bilinçlendirme kampanyası başlatıyoruz.” dedi.

Gençler Kuşlara Yuva Yaptı

Bolu Belediye Başkanı Alaad-
din Yılmaz, “Fırınlarda kalan ve 
satılmayan ekmekleri toplayarak 
Hayır Çarşısı’nda değerlendiriyoruz. 
Evlerdeki bayatlayan ve tüketilmeyen 
ekmekleri ise barınağımızda hayvan 
yemi olarak kullanıyoruz” diyerek açıkla-
malarda bulundu.

darıca - kocaeli   Darıca Yarı 
Maratonu için şu ana kadar 
değişik ülkelerden yaklaşık 
710 profesyonel sporcu kayıt 
yaptırırken aynı gün koşula-
cak olan Halk Koşusu’na da 
binlerce insanın katılarak 
maraton heyecanına ortak ol-
ması bekleniyor. 11 Ekim Pazar 
günü koşulacak olan maratona 
katılmak ve maraton hakkında 
detaylı bilgi almak isteyenler;  
www.daricayarimaraton.com/  
sitesinden bilgi alabilirler. Halk 
Koşusu’nda tüm katılımcılara 
tişört ve günün anısına madalya 
verilecek. Darıca Belediyesi 
önünde açılan stantta Halk 
Koşusu’na “2023” numarayla 
kayıt yaptıran Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü Karabacak, tüm 
bölge halkını 11Ekim Pazar 
günü yapılacak olan 5.Ulusla-
rarası Darıca Yarı Maratonu’na 
davet etti.

ekmekler nasıl
değerlendiriliyor?

başkan “2023” 
numarayla koşacak

kadıköy - istanbul  Kentsel dönüşümün sadece 
insan yaşamını değil, tüm canlıların yaşamını 
değiştirmesi ve etkilemesi üzerinden yola çıkan 
Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi (TAK) 
gönüllüleri kuşlar için yuva tasarladı. Proje için 
internetten çağrı yapan TAK, 20 kişilik gönüllü 
ekibin hummalı çalışmaları sonucunda kuş yu-
valarını tasarladı.  Proje aşamasından uygulama 
aşamasına dek ortak bir emekle yapılan 5 kuş 
yuvası geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Parkı’n-
daki ağaçlara takıldı. 

Kuş yuvaları konuklarını bekliyor 

Proje gönüllüleri ile birlikte ağaçlara asılan kuş 
yuvaları Fenerbahçe Parkı’nda konuklarını bek-
liyor. Kadıköy Belediyesi konuya ilişkin yapmış 
oldukları açıklamada projenin vatandaşlar tara-
fından ilgiyle takip edildiğini ve çok beğenildiğini 
söylediler. Yetkililer açıklamalarında ayrıca tüm 
vatandaşları bu güzel projeye dahil olmaya davet 
ettiler.  Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu ise 
Kadıköy Belediyesi’nin hayvanların her zaman 
yanında olacağını söyledi.

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi gönüllüleri kuşlar için yuva tasarla-
dı. Proje için internetten çağrı yapıldı. Yuvalar şimdi konuklarını bekliyor.

başkan’dan

adapazarı - sakarya  Adapa-

zarı Belediyesi tarafından her 

yıl geleneksel olarak düzenle-

nen sünnet şöleni bu sene de 

oldukça renkli ve coşkulu geçti. 

Adapazarı Belediyesi, sosyal be-

lediyecilik anlayışıyla 77 çocuğun 

sünnetini yine üstlendi. Kıyafetleri 

dahil tüm masrafları karşılanan çocuklara eksik-

siz bir sünnet töreni yapıldı. Törene vatandaşların 

yanı sıra çok sayıda önemli isim katıldı. Belediye 

önünde çocukların neşe kaynağı Kamil Abi’nin 

çeşitli gösterileriyle neşeli dakikalar geçiren ço-

cuklar; aileleri ve protokol üyelerinin de katıldığı 

konvoy eşliğinde şehir turu atarak Agora AVM 

Eğlence Merkezi’ne geçtiler. 

Krallar Gibi Sünnet Oldular

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

03güncel

İnsanlık Gaflet Uyku-
sundan Uyandı mı?
Aylan Kurdi... Dünya bir sabah 
gazetelerin manşetlerinde 
onunla uyandı. Aylan o sabah 
uyanamadı. Çünkü insanlık 
gaflet uykusundaydı ve bu uyku 
masumlara nefes aldırmıyordu. 
Annesi ve kardeşiyle kıyıları-
mıza cansız bedeni vuran Aylan 
gibi nice masumları boğuyordu. 
Yük tüm insanlığındı. Taşıyansa 
çok azdı. 

Aylan’ın bu fotoğrafı sosyal 
medyada ve ardından dünya ba-
sınında geniş yer buldu. Ölmüş 
bir çocuğun fotoğrafının gaze-
telerin manşetlerinde yer alması 
ayrı bir konu başlığı olarak tar-
tışıldı. Bu fotoğraf, insanları şok 
etmekten öteye geçerse, uzun 
zamandır görmezden gelinen bu 
sorunun çözümü için-ölümleri 
durdurmak için- bir adım olursa 
anlamlı olacaktı. Bu fotoğrafın 
etkisiyle, insanlar bu göçün A 
noktasından B noktasına bir 
seyahatin ötesinde insanların 
suyun diğer tarafına geçmek 
uğruna kendi hayatlarını, 
çocuklarının hayatlarını riske 
attıkları bir mücadele olduğunu 
gördüler. Avrupa mülteci kri-
zinin trajik bir sembolü haline 
gelen bu fotoğraf, kapıları bir 
süreliğine de olsa araladı. Peki 
bu yeterli mi?

Aylan’ın kıyılarımızda son 
bulan yolculuğu aslında tüm 
insanlığı kalbine doğru bir 
yolculuğa çıkardı. Bu küresel bir 
sorun ve herkes üstüne düşeni 
acilen yapmalı. Türkiye’deki 
yerel yönetimlere de çok büyük 
sorumluluklar düşüyor. Suriyeli 
kardeşlerimize kapılarımızı, 
sofralarımızı, bunun da ötesinde 
kalbimizi açtık. Ama yapacakla-
rımız işte esas bu noktadan son-
ra başlıyor. Oluşan bu duyarlılık 
sonrasında, bu konu gündemi-
mizde yer almaya devam etmeli. 
Somut çözümler ortaya konun-
caya kadar Marmara Belediyeler 
Birliği, bu meseleyi konuşmaya, 
ortak akıl ile bu yaraları sarmaya 
çabalayacak. Yerel yöneticiler, 
sorunların çözümü için sürdü-
rülebilir ve sürekli adımlar atıl-
ması gerektiğini en iyi bilen ve 
deneyimleyen kişilerdir. Mülteci 
sorununda da aynı bilinçle, aynı 
sorumluluk duygusuyla hep 
birlikte ilerleyeceğimize olan 
inancım tamdır. Türkiye, 2 
milyon Suriyeliyi bağrına bastı. 
Göçmen trajedisi üzerinden 
yüzleri kızarmadan stratejik 
menfaat hesapları yapanlar bir 
yanda, gerçekten yardım eli 
uzatanlar bir yanda... Biz düşen-
lerin elinden tutanız, çocukların 
ölmesine göz yummayanız. Bu 
vicdani gözle aranacak çıkış 
yolları elbette ışığa ulaşacaktır. 
Biz düşenlerin elinden tuta-
nız, çocukların ölmesine göz 
yummayanız. Bu vicdani gözle 
aranacak çıkış yolları elbette 
ışığa ulaşacaktır. 
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yıldırım, objekTiflerde 
ölümsüzleşecek

‘insanlık’ bu mu?
04

Dünyanın yüzünde tokat gibi patladı Aylan’ın fotoğrafı. Önce ‘insanlık’ ağır basar gibi oldu, ama 
Avrupa dramın etkisinden çabuk kurtuldu. Türkiye ise Suriyeli mültecilere kucak açmayı sürdürüyor
Henüz üç yaşındaydı… Kendisinden sadece bir yaş büyük 
kardeşi Galip’le birlikte, anne ve babasının daha iyi bir 
hayat ümidiyle çıktığı karanlık yolculuğun yolcusuydu O 
da. Ancak Kurdi ailesinin ümitleri de binlerce mültecininki 
gibi çabuk söndü ve bir gece yarısı, Akdeniz’in bembeyaz 
köpüklü dalgaları ile kıyıya vurdu. Ertesi gün Bodrum sa-
hiline vuran minik Aylan’ın cansız bedeni, bir anda bütün 
dünyadaki milyonlarca mültecinin yaşadığı dramların, en 
çarpıcı sembolü hâline geldi. Fakat, Avrupa bu dramın 
etkisinden çok çabuk sıyrıldı. Milli geliri 3.8 trilyon dolar 
olan Almanya “Balkan rotası” üzerinden topraklarına 
ulaşan 4.000 civarında mülteci nedeniyle dehşete düşüp 
içeride büyük tartışmalara sürüklenirken, milli geliri 815 
milyar dolar olan Türkiye, iki milyondan fazla Suriyeli ve 
Iraklı mültecinin yükü ile yalnız bırakıldı. Buna rağmen 
Türkiye, bir an olsun, muhacirleri sınır dışı etmeyi düşün-
medi. Tam aksine gerçek bir ensar gibi davranıp; umutla-

rını, geleceklerini Türkiye’ye bağlayan bu insanlara gönül 
kapılarını ardına kadar açtı. Yurdun bir çok noktasında 
tüm sosyal donatı alanları da düşünülerek planlanmış 22 
kamp kurdu ve burada bulunan kişilere gıda ve temel 
hizmetlere erişim sağladı.

Türkiye 6.5 Milyar Dolar Harcadı
Halihazırda dünyadaki en fazla mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke olan Türkiye, şu anda bölgedeki Suriyeli mül-
tecilerin tamamının, yaklaşık yüzde 45’ine ev sahipliği 
yapıyor. AB bütçesinden bugüne kadar Türkiye’deki 
sığınmacılar için toplam 175 milyon avroluk kaynak 
ayrıldığı, bu rakamın henüz 55 milyon avrosunun 
kullandırıldığı açıklanmıştı. Fakat Türkiye’nin bugü-
ne kadar yaptığı toplam harcama 6.5 milyar doları 
buldu. Bu paranın 417 milyon dolarını ise diğer 
ülkelerden verilen yardımlar oluşturuyor.  

güncel

Suriye’deki çatışmadan komşu 
ülkelere kaçan mültecilerin sa-
yısı 4 milyonu geçti; bu durum 
krizin neredeyse çeyrek 
yüzyıldır UNHCR’nin yetki 
alanındaki, tek başına dün-
yadaki en büyük mülteci 
krizi olduğunu teyit ediyor. 4 
milyon Suriyelinin 1.805.255’i 
Türkiye’ye sığınmış durumda. 
Lübnan, 1 milyon 183 bin 327 

kişiyle Türkiye’nin ardından en 
fazla Suriyeli kabul eden ikinci 
ülke oldu. Ürdün yaklaşık 630 
bin, Irak 250 bin, Mısır da 134 
bin kişiye kapılarını açtı. AB’de 
en fazla Suriyeli kabul eden 
ülke Almanya oldu. Fransa 
2012’den bu yana Irak’tan 
5.000, Suriye’den ise toplam 
4.500 göçmeni kabul ettiğini 
açıkladı. 

4 MİLYON KİŞİ EVİNDEN OLDU

Bodrum kıyısına vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla tüm dünyada 
mülteci krizi tartışmalarını tetikleyen 3 yaşındaki Aylan Kurdi, tüm 
dünyayı harekete geçirdi. Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri İçişleri 
ve Adalet bakanları göçmen ve mülteci krizi konusunu masaya 
yatırmak üzere Olağanüstü Adalet ve İçişleri Konsey Toplantısında 
bir araya geldiler.  ALDA (Avrupa Yerel Demokrasi Birliği) tarafın-
dan yürütülen ‘LADDER’ projesi kapsamında Marmara Belediyeler 
Birliği’nin de katkılarıyla “göç ile ilgili insani, kapsamlı ve acil eylem 
çağrısı” hazırlandı. Çağrıda  “Avrupa ülkelerine göçmen akını son 
zamanlarda artarak devam etmektedir. Özellikle Suriye’de devam 
eden iç savaş dolayısıyla ülkeyi terk eden sığınmacı sayısı giderek 
artmaktadır. Hem uluslararası düzeyde hem de Avrupa düzeyinde 
acil önlemler alınmadığı takdirde, can kayıpları artmaya devam 
edecektir. Son zamanlarda önemi artan Suriyeli mülteci sorunu, AB 
üyesi devletlerin koordine bir şekilde hareket etmesiyle çözülebi-
lecektir. Bu amaçla sığınmacıları kabul eden ülkeler, transit geçiş 
yapılan ülkeler ve uluslararası koruma talebiyle sığınmacıların 
son varış yaptığı ülkeler birlikte hareket etmeli ve ortak eylem ve 
çözüm önerileri üretmelidir” ifadelerine yer verildi.

Olağanüstü Adalet ve İçşleri Konsey Toplantısı’nın    
gündemini göçmen ve mülteci krizi oluşturdu.

göç krizi için  
açık mekTuP

Türkiye, insanlığın onurunu tek başına sırtlamaya ça-
lışırken, her seferinde insan haklarından söz eden Al-
manya, Fransa, İtalya ve daha bir çok Avrupa ülkesi, 
Akdeniz’de sahillere vuran küçücük bedenlerin etki-
sinden çabuk kurtuldu. Batı ülkeleri bırakın insanlığı, 
vicdanı sırtlamayı, ördükleri yüksek duvarlara, di-
kenli tellere rağmen kendi topraklarına ulaşabilen az 
sayıda mültecinin yükünün adil paylaşımı konusunda 
bile birbirlerine düştü. BM’de yapılan acil toplantıda 

alınan, mültecilerin göç yollarının ölüm risklerinden 
arındırılması ve onlara planlı bir şekilde sahip çıkıl-
ması kararını, bir anda, yok hükmünde sayan Avrupa 
ülkeleri, peş peşe sınır kapılarını kapatma kararı aldı. 
Macar kameraman Petro Laszlo, kucağında oğlu ile 
Sırbistan - Macaristan sınırında polisten kaçarken 
Suriyeli baba Usame Abdülmuhsin’e değil, insanlığa, 
çelme takarak Avrupa’nın göç politikasını da gözler 
önüne serdi.

AB’NİN MÜLTECİ KARNESİ
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yalova’da işler
TesT edilecek
YALOVA   Yalova Belediyesi 
tarafından ihaleye çıkılarak 
yapılan işler Fen İşleri Müdür-
lüğü bünyesinde kurulan labo-
ratuvarda kalite testine tabi 
tutulacak. Çok cüzi bir gider 
ile oluşturulan laboratuvarda 
yapılan tüm işlerden numu-
neler alınarak uygunluk testi 
yapılacak. Bu sayede çıkılan 
ihalenin teknik şartnamesine 
uygun olup olmadığı denet-
lenirken, aynı zamanda işin 
kalitesi de sorgulanmış olacak. 
Yalova Belediye Başkanı Vefa 
Salman, “Artık yapılan her 
işin uygun olup olmadığı test 
edilecek.” dedi.

edirne  Hayvan katliamına 
‘dur’ demek için motosikle-
tiyle yola çıkan sinema ve dizi 
oyuncusu Semih İğdigül Edir-
ne Belediye Başkan Yardım-
cısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu’nu 
ziyaret etti. Gittiği illerde 
sokak hayvanları barınakla-
rını da gezdiğini ifade eden 
Semih İğdigül “Edirne’deki 
sokak hayvanları barınağı 
Trakya’daki en iyi barınak. 
Sokak hayvanlarına gösterdiği 
ilgiden dolayı Edirne Beledi-
yesi’ne teşekkür ediyorum. 
Mersin’den Bakü’ye kadar 
hayvan barınaklarını gezdim. 
Gezmeye de devam edeceğim. 
Amacım sokak hayvanları ile 
ilgili farkındalık yaratmak.
Edirne’deki hayvan barınağını 
görmek ve gezmek beni çok 
memnun etti.” dedi.
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ağaçlar 
kiTaP açTı

Trakya’nın en 
iyisi edirne’de

kırklareli  Kırklareli 
Belediye Başkanlığı “8 Eylül 
Dünya Okuma Yazma Günü” 
sebebiyle İstasyon Caddesi, 
Cumhuriyet Caddesi ve 
Karaumur Caddesi Özgürlük 
Parkı’nda yaklaşık 1000 adet 
kitap dağıttı. Kitap dağıtımı 
vatandaşların yoğun ilgisi 
sebebiyle kısa sürede tamam-
landı. Ağaç dalları ve banklara 
iliştirilen kitaplar, farklı yaş 
grupları tarafından da ilgiyle 
takip edilerek okundu.

beykoz - istanbul   Koruları, 
sokakları, kasırlarıyla her köşesi 
doğal film seti olan ilçede dizi ve 
sinema turizmini geliştirmeyi ve 
ilçeye olan ilgiyi artırmayı amaç-
layan Beykoz Belediyesi Hollykoz 
Projesi’ni hayata geçirdi. İstanbul 
Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın 
hibe desteğiyle hazırlanan proje 
kapsamında Beykoz’da  çekilen 

dizilere ev sahipliği yapan 200’ün 
üzerinde mekânı tanıtan gezi 
haritası ve rehber kitap hazırlandı. 
Tarihi Paşabahçe Vapuru’nda ise 
Türkiye’nin ilk Dizi Anı Müzesi ve 
Fragman Evi de kuruldu. Ayrıca 
dizi gezi haritasının web ve cep 
uygulamaları da hazırlanarak tu-
rizm sektörünün ve meraklılarının 
ilgisine sunuldu.  Turist ve ziyaret-

çilere kolaylık sağlaması amacıyla 
hazırlanan “Sağım Solum Dizi” adlı 
rehber kitapta müzeyle birlikte 
10 gezi rotası yer alıyor. Yalı Yolu, 
Mahalle Yolu, Sahil Yolu, Kuzey 
Yolu, Köy yolu, Lezzet Yolu, Eski 
Yol, Fabrika Yolu, Koru Yolu olarak 
adlandırılan gezi güzergâhlarında 
bulunan dizi mekânları rehber 
kitapta tek tek tanıtılıyor. 

Bu Proje Turizmcilere Göz Kırpıyor 

yıldırım, objekTiflerde 
ölümsüzleşecek

güncel

yıldırım - bursa  Son dönemde 
hayata geçirdiği kültür-sanat 
projeleriyle dikkat çeken Yıldı-
rım Belediyesi, düzenlediği ‘1. 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ 
ile ilçeye artı değer kazandır-
maya devam ediyor. ‘Yıldırım’da 
Yaşam’ konusunun ele alındığı 
yarışmaya son katılım tarihi 07 
Ekim 2015 olarak belirlenir-
ken, organizasyona Türkiye’de 
yaşayan herkes katılabilecek. 
Konusunda uzman fotoğraf sa-
natçılarının ve akademisyenle-
rin bulunacağı jürinin değerlen-

dirmesi sonunda ise dereceye 
girenler ödüllendirilecek. 

‘Kente Artı Değer’ 
Düzenledikleri yarışmanın 
ilçenin sosyal ve kültür-sanat 
alanında kalkınmasına öncü 
olacağını belirten Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, konuya ilişkin geçti-
ğimiz günlerde yapmış olduğu 
açıklamada “Yenilenen tarihi 
mekânlarla beraber Yıldırım’a 
insanların ilgisi ve bakış açısı 
günden güne değişmektedir. Biz 

de Yıldırım Belediyesi olarak 
vatandaşlarımıza en iyi şekilde 
kentimizin sahip olduğu bu 
güzellikleri anlatmaya ve onlara 
göstermeye çalışıyoruz. Bu ça-
lışmalarımızdan biri düzenledi-
ğimiz fotoğraf yarışması. Kadim 
medeniyetimizin mirası olan 
tarihi eserlerimizin yanı sıra 
insan-mekân ilişkisini ortaya 
koyacak fotoğraflar, Yıldırım’ın 
estetik yönünü ortaya çıkara-
caktır. Yarışmaya katılan herke-
se  başarılar diliyorum.” diyerek 
duygularını ifade etti.

Yıldırım Belediyesi ‘1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ düzenliyor. 
Son katılım tarihi 7 Ekim. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Ede-
bali, yarışmaya katılan herkese başarılar diledi.

çanakkale   Çanakkale Belediyesi 
tarafından ‘Kaz Dağlarımıza Sahip 
Çıkmaya Geliyoruz’ sloganıyla bu 
yıl 5. kez düzenlenen Kaz Dağları 
gezileri geçtiğimiz günlerde sona 
erdi. Mayıs-Eylül ayları arasında 
düzenlenen gezilere yaklaşık 850 
kişi katılma imkanı buldu. Yaklaşık 
3 ay boyunca Salı, Perşembe ve 
Cumartesi olmak üzere haftada üç 
gün düzenlenen geziler kapsamında 
gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri ile 
Kaz Dağları’nın eşsiz güzelliklerini 
keşfeden Çanakkaleliler aynı zaman-
da spor yapma imkanı da bulmuş 
oldular. Gezilerin her biri belediye 
tarafından ayarlanan  profesyonel 
rehberler eşliğinde gerçekleşti.

Dünyanın sayılı güzellikleri arasında gösterilen Kaz Dağları’nı 
geçtiğimiz Mayıs- Eylül ayları içerisinde 850 kişi ziyaret etti.

Huzurun Adresi Kaz Dağları

göç krizi için  
açık mekTuP
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bağcılar - istanbul   Bağcılar’da her geçen 
gün iş hayatına atılan kadın sayısı artıyor. Bu 
kapsamda çalışan anneler için çocuklarının 
bakımı da büyük önem kazanıyor. Güneşli 
Mahallesi’nde geçtiğimiz ay hizmete sunulan 
Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi (Kreş) bu 
ihtiyaca cevap verecek. 3-6 yaş aralığındaki 
çocuklara hizmet veren iki katlı Çocuk Bakım 
Evi’nde derslik, slayt gösterim salonu ve oyun 
bahçesi bulunuyor.  Bağcılar Belediyesi  dahil 
kamu ve özel iş yerlerinde çalışan annelerin 
çocuklarının faydalandığı kreşte değerler 
eğitimi, İngilizce, müzik, çocuklar arası 
iletişim, ailenin önemi, yeme-içme adabı gibi 
konularda eğitim verilecek. Toplam 60 çocuk 
kapasiteli olan kreşte 4 uzman öğretmen gö-
rev yapıyor. Çocukların hoşça vakit geçireceği 
oyun bahçesine sahip olan kreş, toplam 790 
metrekarelik kullanım alı-

nana sahip. Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım 
Evi 08.00 ile 17.30 saatleri arasında hizmet 
veriyor. 

Bölgeye Vizyon Katacak 
Bağcılar’da kadınların sosyal yaşama katı-
lımını arttırmak amacıyla önemli projeleri 
hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu 
örneklerden birisinin de Kadın ve Aile Kültür 
Sanat Merkezi olduğunu ifade etti. Huzurlu 
bir ortamda kurslara katılan ve meslek sahibi 
olan kadınların, ailelerinin geçimine de katkı 
sağladıklarını vurgulayan Çağırıcı, konuya iliş-

kin yapmış olduğu açıklamada “İlçemizde özel 
ve kamu sektöründe hizmet veren annelerimi-
zin sayısı artıyor. Çalışan annelerin çocukları 
için bu ay başında hizmete sunduğumuz Ço-
cuk Bakım Evimiz de önemli bir hizmeti yerine 
getirecek. Anneler iş yerlerinde çalışırlarken 
çocukları da huzurlu, güvenli bir ortamda eği-
tim alacak ve hoşça vakit geçirecek. İlçemize 
hayırlı olsun.” diye konuştu. Kreşe çocuklarını 
bırakan aileler ise uygulamadan oldukça mem-
nun. Başta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı’ya ve belediye yetkililerine teşekkür 
eden ailelerin açıklamaları ise şöyle oldu: 

“ Başkanımıza ve belediyeye ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Onların sayesinde 

çocuklarımızı rahatlıkla bırakabileceğimiz bir 
yuvamız oldu. Artık içimiz çok rahat ve çok 

huzurluyuz. Çocuklarımız burada aynı 
zamanda okula gitmeden önce 

pek çok konuda eğitim almış 
olacaklar. Çok 

mutluyuz.”

Bağcılar’daki anneler işlerine giderken çocuklarını da huzurlu ve güvenli Çocuk Bakım Evi’ne emanet ediyor. 
Çocuk Bakım Evi’nde İngilizce, müzik ve ailenin önemi gibi pek çok konuda eğitim veriliyor.

anneler işe, çocuklar kreşe
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esenler - istanbul  Esenler 
Belediyesi, İkinci Bahar Kıraat-
hanesi sakinlerinin huzurlu ve 
sağlıklı bir şekilde yaşayabilme-
si için hizmetlerini aralıksız sür-
dürüyor. Bu kapsamda her ayın 
ilk Perşembe günü yaşlılara özel 
sağlık taraması yapıyor. İkinci 
Bahar Kıraathanesi’ne üye olan 
yaşlıların tansiyon ve kan şekeri 
ölçümleri, Sağlık İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler tarafından 
yapıldı. Ölçülen değerler, yaş-
lıların tansiyon ve kan şekerle-
rini takip edebilmeleri için bilgi 

kartlarına yazıldı. Tansiyon ve 
kan şekeri yüksek olan yaşlılara 
beslenmelerine ne şekilde dik-
kat etmeleri gerektiği anlatıldı.

altıeylül - balıkesir  Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’nün Evde 
Sağlık Hizmetleri’ne destek Al-
tıeylül Belediyesi’nden geldi. 
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu ve Halk Sağlığı Müdü-
rü Hakkı Özçoban, Evde Sağlık 
Hizmetleri konusunda proto-
kol imzaladı. Altıeylül Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Yerel 
yönetimlerimiz, toplumun her 
kesimi ile ilgileniyor. Bizim için 
insanların sağlığı önemli. Evde 
Sağlık Hizmetleri’ni Halk Sağlığı 
Müdürlüğü vasıtasıyla devleti-

miz yürütüyor. Bizde belediye 
olarak lojistik destek sağlıyoruz. 
Evde Sağlık Hizmetleri daha ak-
tif daha hızlı çözülecek” dedi.

İkinci Baharda Sağlık 
Taraması

şişli - istanbul  Şişlili çocuk-
ların yaratıcılığı, hayal gücü 

ve el becerisi Şişli Belediyesi 
Ahşap Oyuncak Atölye-
si’nde bir araya geliyor, 
ortaya birbirinden güzel, 
el emeği ahşap oyuncaklar 

çıkıyor. Şişli Belediyesi, Şişli 
ilçesinin birçok mahallesinde 

“ahşap oyuncak atölyesi” açarak 
çocukların el beceresinin gelişme-

sine katkıda bulunuyor.  Çocuklar, Oya Cedidi Ural 
tarafından kurulan ahşap oyuncak atölyesinde bir 
araya gelerek yaz tatillerini verimli ve keyifli bir şe-
kilde geçiriyorlar.  Çocuklar, ahşap oyuncağın nasıl 
yapıldığını uzman hocalardan bire bir öğreniyorlar. 
Oyuncaklarını kendileri yapan Şişlili çocuklar, bu 
faaliyet ile hem el becerilerini geliştiriyorlar, hem 
de eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Ekolojik yaşam 
modellerinin ön plana çıktığı günümüzde “ahşap 
oyuncak” dönüşebilen, tamamen doğal ve sağlıklı 
yapısıyla vazgeçilmez olduğunu hissettiriyor.

Oyuncaklarını Kendileri Yapıyorlar
Şişli Belediyesi minik çocukları ahşap oyuncak atölyesi ile buluşturu-

yor. Ahşabın doğallığı, miniklerin ellerinde oyuncaklara dönüşüyor.

İkinci Bahar Kıraathane-
si’nin sakinlerine her ay 
sağlık taraması yapılıyor.

Altıeylül Belediyesi ile 
Halk Sağlığı Müdürlüğü 
protokol imzaladı.

“Bizim İçin Sağlık 
Çok Önemli”

düzce   Düzce Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 
hazırladıkları bilgilendirme 
broşürleri ile Düzcelilere 
yangın müdahale ve ihbar 
konusunda bilgi verecek. 
Baca ve soba temizliği, 
elektrik hatlarının düzeni 
ve bakımı, gaz kaçağı ve 
yangınları ile genel önlem-
ler başlıkları ile hazırlanan 
broşürler vatandaşlara 
dağıtıldı.

malkara - tekirdağ  Mal-
kara Belediyesi acil durum 
eylem planı ve işyerlerinde 
acil durumlar hakkında 
yönetmelik gereği Malkara 
Belediyesi personelleri-
ne geçtiğimiz günlerde 
Belediye Meclis Odasında 
ilk yardım eğitimi verildi.
Sağlık Eğitim Merkezi Da-
nışmanlık İlk Yardım Eğitim 
Merkezi Sahibi Dr. Yaşar 
Naci Uz ve Dr. Recep İme 
tarafından verilen eğitim-
de slayt sunumu eşliğinde 
temel ilk yardım eğitimi 
konuları anlatıldı. Gerçek-
leştirilen eğitim sonunda 
yapılan teorik ve uygulama 
sınavlarından başarılı olan-
lara  ilk yardım sertifikası 
verildi. Eğitimlerin devam 
edeceği belediye yetkilileri 
tarafından açıklandı.

en değerli 
serTifika verildi

iTfaiye önlemleri 
anlaTacak

Personele ilk 
yardım eğiTimi

sındırgı - balıkesir  
Sındırgı Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü tarafından ‘Değerler 
Eğitimi’ kapsamında açılan 
Yüzme Kursu’nu tamam-
layanlara sertifikalarını 
Belediye Başkan vekili Be-
lediye Meclis Üyesi Hasan 
Daşkafa verdi. Çocuklar ve 
yetişkinler (16 yaş altı – 16 
yaş üzeri) şeklinde iki kate-
gori halinde verilen kursa 
50 kursiyer katıldı. Kurslar 
sabah ve akşamüzeri 
olmak üzere günde 2 seans 
olarak düzenlendi, eğitmen 
Gözde Doğruer tarafından 
ücretsiz olarak sunulan 
kursta kursiyerlere temel 
yüzme teknikleri ve ileri 
eğitim metotları ile yüzme 
dersleri verilmiş oldu.
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Fiziksel farklılıkları bir kenara bırakıp bütünleşen iki ruhun hikâyesi bu. Başrol oyuncuları ise: Sıtkı 
amca ve Çarli. Biz bu hikâyenin içine girdiğimizde kendimizi bir film sahnesindeymişiz gibi hissettik. 
Sıtkı amcanın Çarli ile hayata bağlandığı bir filmdi bu. Duygulanmamak mümkün değil.

YAŞLı BİR ADAMıN HAYATıNA

PaTı dokunusu

Sıtkı Amca, hayatı boyunca her zaman tam bir hayvansever ol-
muş. Hatta kendisi bir vejetaryen. Kesinlikle hayvansal ürünler 

tüketmiyor. Tüketenleri ise uyarıyor. Hayvanlara kötü dav-
rananları ise hiç anlamıyor. Sıtkı Amca, duygularını şöyle 

anlatıyor:  “ Hayvanlara kötü davrananlar karşılarında 
beni bulurlar. Hayvanlar bizim en yakın dostlarımız, 
biz onlarla, onlar bizlerle var. Onlara kötü davranan 
insanları anlamıyorum. Anlamayacağım da. Onlar 

bizim en yakın dostlarımız. Hayat arkadaşlarımız” 

çarli’yi bulduğumda...

kızı inci
hanım...

sizi bekliyorlar
Kadıköy Belediyesi’nin Hayvan 
Barınağı’nın minik patileri burada 
çok mutlular ama yine de sıcacık 
bir yuva için sizleri bekliyorlar. 
Bu kurumun amacı sokakta 
yaşayan ya da alınıp daha 
sonra sokağa atılan 
hayvanlara yeni yuvalar 
bulmak.

Kadıköy Belediyesi’nin Hayvan Barınağı’nda 
8 yıldır gönüllü olarak çalışan Senem Yıldırım, 
Çarli’yi ölmek üzereyken bulan isim. Yıldırım, 
“Çarli’yi bulduğumda bir ayağı sakattı. Hemen 
tedavi altına alındı. Barınağımızda 3 ay kaldı. 
Şimdi yeni ailesiyle çok mutlu. Barınak olarak 
her zaman söylediğimiz bir cümle var, ‘Satın 
almayın, sahiplenin. Sizde bir canlının hayatını 
kurtarabilirsiniz.” diyor.

hayvanlara kötü davranmayın

Röportajımızı 
yaparken 
Sıtkı Amca’yı 
bir dakika 
olsun yalnız 
bırakmayan 
bir isim 
daha vardı. 
Kızı İnci 

Hanım. 
İnci Hanım, 

duygularını şöyle 
ifade ediyor: “Daha 

önce çok ağlıyordum. 
Bir daha yataktan 
çıkamayacak sanmıştım. 
Çarli geldiğinden beri çok 
ama çok mutlu. Çarli ile 

uzun yürüyüşler yapıyorlar. 
Artık mutluluktan ağlıyorum”

yazarak anlaşmak
Sıtkı amca duymakta ve konuşmakta 
zorlandığı için insanlarla 
iletişimini yazı tahta-
sıyla gerçekleşti-
riyor. İnsanlar 
sormak ya da 
söylemek 
istedikle-
rini yazı 
tahtasına 
yazıyor o 
da aynı 
şekilde 
yazı 
yoluyla 
cevap-
landı-
rıyor. 

İstanbul Moda’da Nezih Bakımevinde 
yaşayan Sıtkı amca 98 yaşında. Yaklaşık 
3 yıl önce buraya yerleşmiş, ilk geldiği 
zamanlarda odasından hiç çıkmıyormuş 
ta ki Çarli kapıdan girene kadar. Çarli 
kim mi? Kadıköy Belediyesi Hayvan 
Barınağı’ndan alınan 3 yaşlarında pofu-
duk tüyleri olan tatlı mı tatlı bir Golden 
Retriever. Yatağından hiç kıpırdamak 
istemeyen Sıtkı amca, Çarli ile vakit 
geçirmek için ayağa kalkmak zorunda 
kalmış. Çarli ise yaşadıklarından dolayı 
insanlardan korkarken Sıtkı amca saye-
sinde yeniden insanlarla iç içe olmaya 
başlamış. Zamanla birbirinin doktoru 
olan bu köpek ve yaşlı amcamız gören 
herkesin suratına bir tebessüm düşü-
rüyor. Sevgi denen kavramı yeniden 
hatırlatıyor.

Sokağa Yeniden  
Adım Atma Sebebi 
Karşılaştıkları ilk günü şöyle anlatıyor : 
‘Çarli gelmeden önce neredeyse odamdan 
hiç çıkmıyordum. Bir gün kızım İnci, ba-
kımevine barınaktan bir köpek alındığını 
söyledi. Onu görmek için kaldığım binanın 
kapısına kadar çıktım. Çarli ile göz göze 
geldiğimizde çok yoğun bir sevgi duygu-

su hissettim, o gün bu gündür bahçede 
onunla vakit geçiriyor ya da yürüyüşler 
yapıyorum.’ Sıtkı amca bunları anlatırken 
Çarli’de yanımızda duruyor daha doğrusu 
yanından 1 saniye olsun ayrılmıyor. Sanı-
rım onları bu kadar birleştiren sadakat 
duygusu. Hiç çıkar bekleme-
den, ihtiyaçları olan sevgiyi 
birbirlerinden gören iki 
kişinin herkese örnek 
olabilecek yarenliği.

Satın Alma  
Sahiplen 
Bu sapsarı Golden 
cinsi köpeğin barı-
naktan getirildiği hali 
de herkesin kendini 
sorgulaması gereken 
başka bir konu. Belki de 
onu bu kadar hassas ve 
duygusal yapan da 
bu. Çarli geldiğin-
de bir bacağı 
sakatmış, 
sokağa 
bırakıl-
mış ve 
bir-

çok defa ölümle burun buruna gelmiş. 
Bakımevi tarafından sahiplenilmeseydi ve 
Sıtkı amcanın hayatına girmeseydi şu anda 
koşamayacak, oyunlar oynuyor olamaya-
caktı belki de. Bu konu için Sıtkı amca tüm 
hayvanseverlere sesleniyor ve arkadaşlık 

yapacakları hayvanları Pet Shop’tan 
değil barınaktan seçmelerini 

söylüyor. Çarli yaratılışı gereği 
konuşmuyor ama bu hiçbir 

zaman onların duygusal 
anlamda bir şeyler paylaş-
masına engel olamamış. 
Nasıl bu kadar birbirle-
rine bağlılar diye merak 
ediyorum, Sıtkı amca 
hemen cevaplıyor ‘ Ben 
mutsuz olduğumda ya 

da kötü hissettiğimde 
Çarli hemen anlı-

yor. Sadece 
gözle-

rime 

bakması yeterli oluyor ya da tam tersi çok 
mutlu olduğumda hemen oyunlar oyna-
maya başlıyor, benimle birlikte o da mutlu 
oluyor.’  İkisi de çok sıcakkanlı hemen 
arkadaşlıklarına beni de dâhil ediyorlar. 
Gerçek sevginin ne olduğunun farkında 
olan bu ikili için etraftaki insanların da 
yorumları umut verici. Bu dostluk sadece 
Sıtkı amca ve Çarli’nin değil bakımevinde 
yaşayan herkesin hayata karşı bakışını 
değiştirmiş.

Çarli’nin En Büyük  
Korkusu: Gökgürültüsü
Çarli’nin en çok gök gürültüsünden kork-
tuğunu ise özellikle belirtelim. Hava yağ-
murlu olduğu zamanlarda  Sıtkı Amca’nın 
kapısına dayanıyor Çarli. Adeta patileri 
ile kapıyı vuran Çarli, gök gürültüsünden 
Sıtkı Amca’nın yanına sığınarak kurtu-
luyor. Sıtkı Amca, bu yüzden hava kötü 
olduğu vakitlerde Çarli’yi özellikle yalnız 
bırakmak istemiyor ve her zaman onun 
yanında oluyor.   Sıtkı Amca’nın kızı İnci 
Hanım, bu durumu şöyle anlatıyor: “Ba-
bam hava kötü olduğu zaman hemen beni 
yanına çağırıyor ve dışarıya çıkıp Çarli’yi 
bulmamı istiyor. Çarli, gök gürültüsünden 
çok korkuyor. Çarli de hemen geliyor.”

DİLARA ÖZDEŞ

“Bizim İçin Sağlık 
Çok Önemli”
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S
ultangazi Belediye Başkanlı-
ğı koltuğunda ikinci dönemi. 
Göreve geldiği ilk günden 
itibaren kollarını sıvamış ve 

Sultangazi’nin tüm sorunlarıyla bire bir 
ilgilenmiş Başkan Cahit Altunay. Aynı 
koltukta yılları geçse de heyecanı ilk 

günden farksız. Kentin her alanda ge-
lişmesini isteyen Başkan Altunay, ilçeyi 

yeşil alanlarından eğitime, mimariden 
sağlığa birkaç adım ileriye taşımış. Hatta 
özellikle belirtelim, Sultangazi ilçesi yeşil 
alan olarak Türkiye standartlarının üs-
tünde. Bunu yeterli görmeyen Altunay’ın 
hedefi Sultangazi’nin isminin  ileride ‘Yeşil 
Sultangazi’ olarak değişmesi.  İşte Başkan 
Altunay ve projeleri... 

Sultangazi’de 2. Döneminiz. İlk dönem-
den ikinci döneme semtte neler değişti?  
Bir kere ikinci kez göreve layık görülün-
ce müthiş bir özgüven geliyor. Tabii ki 
zaman zaman söylerlerdi. ‘Bir dönem 
yetmiyor mu?’ diye. Hakikaten mülkiyet 
sorunlarını çözmek, projeleri üretmek 
daha sonra da hayata geçirmek zaman 
alıyor. 2. dönemde özellikle ilk dönem 
başladığımız işlerin bitişine şahit olu-
yorum ve yeni projeleri dönem sonu-
na yetiştirmek için gayret ediyoruz. 

Geldiğimizde ilçenin görüntüsü bizi hem 
kamçıladı hem de çok çalışmaya itmişti. 
Çünkü çok eksiklerimiz vardı. İlk dönemin 
sonuna kadar bunların büyük çoğunluğu-
nu gidermiş olmak, halka hizmete sunabil-
mek bize 2. dönem için daha fazla cesaret 
verdi. Vatandaşımız da ilk dönemden son-
ra 2. dönem seçimlerinde bizim oyumuzu 
10 puan artırarak bize büyük bir 
moral verdi. ‘’Hadi baka-
lım sizden daha çok şey 
bekliyoruz, daha iyi 
çalışmalar üretme-
nizi bekliyoruz’’ 
diye bir mesaj 
verdi. Biz de 
bu mesajı al-
dık aynı hızla 
değil daha 
hızlı koşma-
ya gayret 
ediyoruz.  

Sultangazi 
Türkiye’de 
yeşil alan 
standartlarının 
üzerindeymiş. 
Bir belediye baş-
kanı ve ekibi olarak 

bir standart koymak gerekiyor zaten. 
Koymazsanız hedeflere ulaşamazsınız. 
Hatta Konfüçyüs’ün güzel bir sözü var 
‘’Kendinize daima yıldızları hedef alın. O 
yıldıza ulaşamasanız bile en yüksek ağaca 
tırmanmış olursunuz...” 
Mesela geldiğimizde çok küçükken biz de 
büyük hedefler koyduk.  Kişi başına düşen 

yeşil alan miktarı 0,2 metreka-
reyken Avrupa standart-

larına baktık ki 10 
metrekare civarın-

daydı. Yani 0.2’yi 
25 kat arttırarak 

ilk dönemde 5 
metrekareye 
ulaştık. 
Sizin döne-
minizden 
itibaren mi 
bu stan-
dartlara 

erişildi?
Bulunduğu-

muz nokta 
neresi, koy-

duğumuz hedef 
neresi. Hedefimiz 

Avrupa standartları. 
Yapacaksanız en iyisini 

Eğitim ilçesi olarak da anılmayı istiyorsunuz. 
Bu yolda hangi adımlar atılıyor? 
Bütün ilçelerde ilkokullar, liseler ve üniver-
siteler var. Biz geldiğimizde burada sınıf 
mevcutları yüz kişiydi. Biz bunları kırk kişiye 
indirdik. 5 yıl içinde 27 tane okul yaptık ama 
yetmez. Daha fazla yapmamız gerekiyor. İki 
dönemde 50 okul hedefledik. Cumhuriyet dö-
nemine bakacak olursak okul sayısı sadece 30 
burada. Okul yaptırmak Milli eğitimin işi fakat 
alan oluşturmak da biz belediyelere düşüyor. 
Biz bunu hazırlayıp, takibini yapıyoruz. Eği-
time çok önem veriyoruz. İlçemizin geleceği 
için bu çok önemli. Tüm eğitim birimleriyle 
göz dolduran bir ilçe olmayı hedefliyoruz. 

Sokakta kağıt toplayan insanları beledi-
ye himayesi altına alıp iş kıyafeti vermişsiniz.

Öncelikle ‘Bu insanları mağdur etmeden ne 
yapabiliriz’ diye düşündük. Belediye olarak hizmet 

alımı yaptığımız bir firmayla buluşturduk. O insanlar 
akşama kadar topladıklarını bugüne kadar kime 

veriyorsa, aynı şekilde firmaya teslim ediyor. Maaşları 
çıkıyor, sigortaları da firma tarafından ödenmiş 

oluyor. Onların araçlarını da yine belediye olarak 
güzelce giydirip kendilerine teslim ettik. Kısa 

bir süre içinde  tamamı belediyenin 
hizmet birimine geçmiş 

olacak. 

kağıt Toplayanlar 
belediye bünyesine

‘5 yılda 27 okul 
yaptık ama yetmez’

sağlık ocağı 
sayısı 2.5
kat arttı

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin çalışmalarını nasıl 
buluyorsunuz? 
Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin çalışmasını beklediğim-
den daha iyi buldum açıkçası. 
Mükemmel bir performans 
sergileniyor. Gerek çıkarmış 
olduğunuz dergilerde, ge-
rekse gazetenizde her türlü 
renkleri yansıtıyorsunuz. 
Başkanların renkli keşiklerini 
ortaya koyuyorsunuz. Güzel 
yazıları, güzel faaliyetleri 
bize örnek olarak sunuyor-
sunuz. Marmara Belediyeler 
Birliği olarak da bu çalışmala-
rın devamını ve artarak daha 
da kaliteleşmesini bekliyo-
ruz. Çünkü bu bizim gazete-
miz, ben kendimi görüyorum 
baktığımda.

Türk insanının genlerine olan 
bir şey belki de at sevgisi... 
Sultangazi Belediye Başkanı  
Cahit Altunay için de durum 
aynen böyle. Atları çok seven 
Altunay fırsat buldukça 
at üzerinde stres atıyor. 

Altunay, “Ata binmeyi 
çok seviyorum. 
Fırsat buldukça 
bu şansı değer-

lendiriyorum. 
Çok güzel bir 

aktivite 
benim 

için” 
diyor. 

MBB 
Mükemmel 
Performans 
Sergiliyor

Fırsat 
buldukça ata 
biniyorum

KÜBRA 
BAL

S.MUSTAFA 
KALAMAN

sultangazi 
belediye 
başkanı 

cahit 
altunay’ın 
bir büyük 

rüyası var:

Sağlık alanında ne gibi 
çalışmalarınız var?
Yapılmakta olan 650 yataklı 
devlet hastanesi önümüzde-
ki yıl bu zamanlara açılmış 
olacak. Bir Sultangazi 
Lütfiye Nuri Burat Devlet 
Hastanesi hizmet veriyor 
şu anda. Bir tane de Uğur 
Mumcu mahallemizde de eski 
yerine yaptığımız 8200 metre 
kare kapalı alana sahip bir 
sağlık yerimiz daha var. Şimdi 
orada polikliniklerden verem 
savaş dispanserlerine, aile 
danışma merkezlerinden, çocuk 
sağlığına kadar herşeyi içinde 
olan ilçenin ihtiyaç duyduğu tüm 
birimler orada da var. 12 olan sağ-
lık ocağını şu anda 27’ye çıkardık. 
Bu dönem ihtiyaca göre kırklara 
kadar çıkacak. Sultangazi bir sağlık 
ilçesi de oluyor.

‘Başkanlıkta 2. dönemim. İlk dönemde başladığımız işlerin 
bitişine şahit oluyorum. Halkın ikinci kez göreve getirmesi  
insana müthiş bir özgüven katıyor. Büyük hedeflerimiz var’y

hedef ‘yeşil sulTangazi’

Peki bunun dışında eğitime dair ne gibi pro-
jeleriniz mevcut?
Ülkelere baktığımız zaman meslek liseleri 
yüzde yetmiş, düz liseler yüzde otuz. Bizim 
bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Sultanga-
zi’de meslek liseleri diğer liselere göre iki katı 
fazla. Kentimizde bulunan tekstil ve ayakkabı 
firmalarına meslek liselerinde okuyan öğ-
rencilerimizi dolgun ücretlerle yerleştirmeyi 
planlıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz zaman-
larda dersaneler kapatıldı. Bu açığı gidermek 
için belediye olarak ne yapacağımızı düşün-
dük. Dersaneye giden çocuklar ailelerine 
binlerce lira yük olarak eğitim alıyorlardı. Bir 
alışkanlık da oluşmuştu; okul artı takviye. 
Artık okullara daha çok ağırlık verildi. Hafta 
sonu öğretmeler okullarda öğrencilerine ders 
vermeye başladı. Biz bunların yanında öğren-
cilere daha kaliteli bir eğitim vermek adına 
özel yerlerimizde derslikler açtık. Önceden 
etüt merkezi diyorduk fakat ismi artık 
akademi merkezi olarak oluştu. Öğretmen-
leri hizmet alımıyla biz alıyoruz, mekanları 
biz hazırlıyoruz ve her şeyiyle tedbirimizi 
alıyoruz.  

‘akademi merkezi 
öğrenciye destek’
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Geldiğimizde Sultangazi’de kişi başına düşen yeşil alan 0.2 
metrekareydi. Bugün 5 metrekareye ulaştık. Bir gün bu ilçenin 
adının ‘Yeşil Sultangazi’ olarak değişmesini hedefliyoruz...’y

bir standart koymak gerekiyor zaten. 
Koymazsanız hedeflere ulaşamazsınız. 
Hatta Konfüçyüs’ün güzel bir sözü var 
‘’Kendinize daima yıldızları hedef alın. O 
yıldıza ulaşamasanız bile en yüksek ağaca 
tırmanmış olursunuz...” 
Mesela geldiğimizde çok küçükken biz de 
büyük hedefler koyduk.  Kişi başına düşen 

yeşil alan miktarı 0,2 metreka-
reyken Avrupa standart-

larına baktık ki 10 
metrekare civarın-

daydı. Yani 0.2’yi 
25 kat arttırarak 

ilk dönemde 5 
metrekareye 
ulaştık. 
Sizin döne-
minizden 
itibaren mi 
bu stan-
dartlara 

erişildi?
Bulunduğu-

muz nokta 
neresi, koy-

duğumuz hedef 
neresi. Hedefimiz 

Avrupa standartları. 
Yapacaksanız en iyisini 

yapmanız lazım. Alanı 25 katı artırmışız 5 
yılda. 5 metrekare kişi başına düşen yeşil 
alan oldu.  Şimdi o da arttı. Hızla yukarıya 
doğru tırmanıyor. Bu dönem sonunda 
hedefimiz 8-10 metrekareyi yakalamak. 
Düşünebiliyor musunuz,  metrenin 5’te 1’i 
kadar bir yere sahip olan kişi, şimdi 5-6 
metrekarelik bir alana sahip oldu. Buna 
erişmiş olmak bizi memnun ediyor.

ORMAN DEĞİL PARK GİBİ
Sultangazi’de bulunan Kent Ormanı da 
yeşil alan söyleminizi destekliyor. 
Kent Ormanı bahsettiğimiz yeşilliklerin 
içinde. Oraya Kent Ormanı değil şehir 
içi park demek lazım aslında. Örneğin 
ormanlar vardır şehirden uzak. Oraya 
gider, fonksiyonu yüksek bir yer üretir-
siniz. Çocukları, gençleri, insanları oraya 
taşırsınız. Bizim ormanımız öyle değil. 
Yürüme mesafesinde ve insanlar orayı 
gerçekten bir park olarak kullanabiliyor. 
Mesela orman denilince aklınıza sadece 
piknik alanları gelir. Hayır, öyle değil. Biz 
at binicilik kurslarımızı orada yapıyoruz. 
Çocuklarımızı oraya götürüyoruz, at üs-
tünde keyifli zamanlar geçiriyorlar. Bunun 
dışında orada hobi bahçelerimiz var. Şu an 
bile gittiğiniz zaman sebzelerin ve mey-
velerin yetiştiği çok güzel bir yer. Onun 

alt tarafında bir de izcilik kampımız var. 1 
hafta çocuklarımız orada kamp yapıyor ve 
müthiş bir özgüven yakalıyorlar. Anne ve 
babalar eve döndükten sonra çocuklarının 
nasıl değiştiğini bize söylüyorlar. 

YILDA 2.5 MİLYON KONUK
Ayrıca burada baraj gibi bir nimetimiz 
var. Orada tedbirler alınarak kanoyla 
kürek çekmekten tutun, İtalyan hedef 
tahtalarına kadar her şey var. Çocuklar 
1 hafta boyunca spor yapıyor. Bunların 
hepsi belediyenin imkanlarıyla yapılıyor. 
Çocuklarımız yılda bir defa oraya gelerek 
kamp yapıyorlar. Sultangazi için bulun-
maz bir nimet. Kent Ormanı’nda ayrıca 
her türlü oyun grupları var. Top sahaları, 
voleybol, basketbol, futbol, tenis kortu 
tamamı burada bulunuyor. Orada adeta 
bir yaşam merkezi var. Bu sebepten dolayı 
istenildiği zaman gidilebilir. Çünkü kente 
yakın ve güvenli. 1600 dönüklük yerde 
yılda 2 buçuk milyon insan ağırlıyoruz. 
Bizim hedefimiz kenti güzelleştirmek ve 
yaşanabilir bir alana çevirmek. Bunun 
için çalışıyoruz. Sultangazi’nin ileride adı 
‘’Yeşil Sultangazi’’ olarak bile değişebilir. 
Hedefimiz bu yönde.  Bu hedef doğrultu-
sunda var gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz.

Şu an sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz ‘’Masal 
Parkı’’ harika bir yer. Ne zaman yapıldı?
2011’ de açtık. Çünkü 1 yıl kadar yapımı sür-
dü ona da hemen karar verdik. Şöyle düşünün 
neyin eksikliğini görüyorsak biz ona göre pro-
je üretiyoruz. Masal kahramanları parkı İstan-
bul’da tektir. Başka yok, bizden gelip bakanlar 
oldu yaptılar mı bilmiyorum. Sadece Aydın ve 
Ankara’da benzerleri var. Ankara’yı bilmem 
fakat, Aydın’dakinden çok çok iyi olduğumuzu 
söyleyebilirim. Burası yapılalı 4-5 sene oldu. 
İnanın hala geldiğimde yeni yapılmış ve ‘’haki-
katen ne güzel bir yermiş’’ dediğim yer burası 
sadece. Yedi cücelerden tutun da çocukların 
izledikleri ne varsa hepsi burada. Anadolu 
kadınının figürleri de bulunuyor.

Sultangazi’de Mimar Sinan’ın yapmış olduğu 
Mağlova Su Kemeri bulunuyor. Burayı bu 
denli önemli kılan nedir?
Gelir gelmez çok güzel bir çalışmaya imza 
attık. Osmanlı arşiv belgelerinde Sultangazi 
başlıklı bir kitap çıkardık. Araştırmalarımızda 
buranın nasıl bir ilçe olduğunu, yıllar öncesin-
de hangi hizmetleri verdiğini bulduk. Mesela 
burası surların geçiş yoluymuş. Düşünebiliyor 
musun? Sultangazi 500 yıl önce Osmanlı dö-
neminde bütün su yollarının kesiştiği yermiş  
ve nitekim Kanuni döneminde İstanbul’da su 
sıkıntısı varmış. O zaman Kanuni Sultan Sü-
leyman bu sorunu çözmek için Mimar Sinan’a 
görev veriyor. Mimar Sinan gerçekten büyük 
emekler vererek bu su yollarını tespit ediyor. 
Su yollarını buraya 40-50 km mesafeden 
cazibe ile eski Bizans’ın olduğu yere surların 
içine akıtılıyor. Fakat geliş aşamasında dağlar 
var, dereler var, tepeler var. Bentlerle, kemer-
lerle bunlar geçilmiş ve cazibeyle akıtılmış. 
Bizde 3 tane kemer var bunlardan en önemlisi 
Mağlova Su Kemeri, ikincisi Güzelce, üçün-
cüsü Bulancak Su Kemeri. Bir sürü bentler de 
var. Fakat Mağlova bütün dünyanın dikkatini 
çekecek ölçüde çok şaheserdir.

arnavuTköy’ü 
bir de belediye 
başkanı ahmeT 

haşim balTacı’nın 
ağzından 
dinledik

Sokakta kağıt toplayan insanları beledi-
ye himayesi altına alıp iş kıyafeti vermişsiniz.

Öncelikle ‘Bu insanları mağdur etmeden ne 
yapabiliriz’ diye düşündük. Belediye olarak hizmet 

alımı yaptığımız bir firmayla buluşturduk. O insanlar 
akşama kadar topladıklarını bugüne kadar kime 

veriyorsa, aynı şekilde firmaya teslim ediyor. Maaşları 
çıkıyor, sigortaları da firma tarafından ödenmiş 

oluyor. Onların araçlarını da yine belediye olarak 
güzelce giydirip kendilerine teslim ettik. Kısa 

bir süre içinde  tamamı belediyenin 
hizmet birimine geçmiş 

olacak. 

kağıt Toplayanlar 
belediye bünyesine

Türkiye’nin Tek  
masal Parkı

Sultangazi’yi ön plana çıkara-
cak bir projemiz  daha var. Her 
mahallenin bir kapalı pazar 
alanı olsun ve mahallenin bütün 
ihtiyaçlarını gidersin. Bu proje 
geçtiğimiz günlerde Cumhur-
başkanımız Erdoğan’ın ağzından 
muhtarlara aktarılırken duydum. 
Bu konuyla ilgili görüşmemiş-
tik kendisiyle. Ama bizim bu 
projemizi tarif ediyordu. Biz de 
bunu duyduktan sonra “Doğru 
bir iş yapmışız’’ dedik. Hedefimiz 
bu dönemin sonuna kadar 15 
mahallede kapalı pazarların hep-
sini bitirmek. Biz televizyonlarda 
“İstanbul’da sokağında pazar 
kurulmayan tek ilçe Sultangazi” 
yazısını okutmak istiyoruz.

 ‘Sokakta 
Pazar Olmasın’ 

Duyduğuma göre sesiniz  
çok güzelmiş.
Siyasete girince ses 
gitti. Ses tellerimde ciddi 
bir sıkıntı var. Bir gün 
doktora gittim, “Neden 
reçete yazmıyorsun” 
dedim. “Yazayım’’ dedi, 
reçeteyi bana verdi. 
Açtım iki kelime var: Az 
konuşacaksın.
En Sevdiğiniz Renk?
Lacivert, beyaz
Hangi Takımın Tarafta-
rısınız?
Beşiktaş
En sevdiğiniz yemek 
nedir?
Sebze yemeklerinin ta-
mamını severim; yoğurt-
lu ıspanak, taze fasulye, 
kuru fasulye vs.
Ailenize vakit ayırabili-
yor musunuz?
Tabii ki... Sabahleyin 
eşim ve çocuklarımla bir 
kahvaltı etme zevkim 
bana yetiyor. İnsanlar 
mutlu olabilecek saatleri 
mutlaka bulur.

başkanla kısa kısa

sultangazi 
belediye 
başkanı 

cahit 
altunay’ın 
bir büyük 

rüyası var:

‘Başkanlıkta 2. dönemim. İlk dönemde başladığımız işlerin 
bitişine şahit oluyorum. Halkın ikinci kez göreve getirmesi  
insana müthiş bir özgüven katıyor. Büyük hedeflerimiz var’

mimar sinan’ın 
şaheseri

hedef ‘yeşil sulTangazi’

Sultangazi’de kaç tane park var? 
Göreve geldiğimizde 94 tane parkımız vardı. 6 
sene önce 94 parkın tamamını revize ettik bir 
94 daha yapılabilirdi. 94’ün üzerine 150 daha 
koyduk şu an 250’lerde. Yani 250 parka çıktık.

250 parkımız var

Turistlerin de büyük ilgisi varmış sanırım.
Almanya’dan Japonya’ya birçok mimarın 
gelip gördüğü, ‘’Mimar Sinan başka hiçbir şey 
üretmese sadece bu eser onu ünlü yapmaya 
yeterdi’’ dedikleri bir yer Mağlova. Aslında 
Güzelce de ona yakın güzellikte. Alibey Bara-
jı’nın iki kolu iki tane kemerle adeta iki boğaz 
köprüsü gibi süslenmiş. Bu kemerlerin bu 
sene 450. yaş günüydü. Biz onarım gibi bir şey 
yapmak istedik. Baktım ki güzelliği bozuluyor 
hemen bıraktık. O duruşuyla ihtişamıyla her 
şeye değer kemerler bunlar. Turistler buraya 
geliyor onları görmek için. Artık hem yerliye 
hem yabancıya Mimar Sinan’ı göstermiş olu-
yoruz. Mimar Sinan’ın bu Mağlova su kemeri 
dünyada Kemerlerin Efendisi unvanını almış.

kemerlerin efendisi 
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İzmit Belediyesi tarafından Ak-
çakoca Mahallesi’ndeki meydan 
düzenleme çalışmaları başladı.

Gebze Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü araç filosuna takviye 
araç. Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, belediyenin logo-
sunu yeni araca taktı.

sapanca - sakarya Sapan-
ca Belediyesi, mahalleleri 
güzelleştiriyor. Yanıkköy’ 
de ilk yapılan çalışmalarda 
Muhtarlık Binası ve kah-
velerin önü olarak bilinen 
meydan, zemin olarak 
temizlendi. Bu meydan ve 
çevresi altyapısal olarak 
eksikleri tamamlanarak 
meydan kıyısında bulunan 
yağmur suyu tahliyesi işlevi 
gören ark genişletildi ve 
derinleştirildi. Meydanın 
parke taşıyla örülmesin-
den sonra yağmur suyunu 
tahliye eden parkın üzeri 
de dekoratif bir anlayışla 
düzenlenecek. Yanıkköy de 
ayrıca, parke taşıyla örüle-
cek sokaklar belirlenerek, 
zeminlere parke atılacak.

izmit - kocaeli  İzmit’te tarihi 
yapıların en çok olduğu ma-
hallerden biri olan Akçakoca 
için İzmit Belediyesi tarafın-
dan bir süre önce meydan 
projesi hazırlanmış ve Anıtlar 

Kurulu’na onaylanarak ihale 
edilmişti. Yaklaşık 1 milyon 
747 bin liraya mal olacak olan 
meydan projesi ihalesini kaza-
nan firmaya yer teslimi yapıldı. 
İhaleyi kazanan Teknik Yapı 
İnşaat firmasının projeyi 210 
gün içinde tamamlayacağı öğ-
renildi. 210 gün sonra Akçakoc 
yeni bir görünüme kavuşacak.

gebze - kocaeli Gebzelilere 
daha hızlı ve yerinde hizmet üre-
tebilmek adına makine parkına 

belediye başkanı Adnan Köş-
ker’in talimatıyla takviye yapılan 
fen işlerine 963D model paletli 
yükleme aracını kazandırıldı. Fen 
işleri müdürlüğü şantiyesinde 
düzenlenen törende kurban ke-
sildi. Belediyenin logosunu araca 
kendisi takan Başkan Köşker, 
“filomuz güçleniyor.” dedi.

mahalleler 
güzelleşiyor

gürsu’ya 
sPor fabrikası

Akçakoca´da Meydan 
Çalışmaları Başlıyor

Başkan Köşker’den 
Yeni Araca Logo

hayrabolu - tekirdağ  
Hayrabolu Belediye Başkanı 
Fehmi Altayoğlu yaptığı 
açıklamada, “Vatandaşla-
rımıza hizmeti daha hızlı 
ulaştırabilmek için hafta 
sonu dahil, gece gündüz 
demeden, mesai saati gözet-
meden çalışıyoruz. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi ve 
Hayrabolu Belediyesi olarak 
el ele gönül gönüle çalışıyo-
ruz. İlçemizin ana arterle-
rinde Uzunköprü Caddesi, 
Tekirdağ Caddesi Malkara 
Caddesi, Alpullu Caddele-
rimizde asfalt çalışmaları 
tamamlanarak diğer cadde-
lerimizde asfalt çalışmaları 
devam etmektedir. En son 
Sadi Kıyak Tuncelli cadde-
mizde asfalt çalışmalarını 
tamamladık.” dedi.

yollar 
onarılıyor

gürsu - bursa  Gürsu Bele-
diye Başkanı Mustafa Işık, 
“Gürsumuz sahip olduğu 
tarihi, doğal ve kültürel 
zenginlikleriyle, tarım ve 
sanayideki büyük potan-
siyeliyle Bursa’ nın önemli 
merkez ilçeleri arasında 
öne çıkmakta. Belediyemiz 
tarafından oluşturulan 
sportif ve kültürel tesis-
lerimizle ilçe halkımız için 
sosyal yaşam alanlarını art-
tırmak, gençlerimizi kötü 
alışkanlıklardan uzaklaş-
tırıp spor ve diğer faydalı 
uğraşlara yönlendirmek 
yönünde yoğun çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu anlamda, 
Sporcu Fabrikamız’ ın inşa-
at çalışmalarına başlandı.” 
dedi. 
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İETT ile Geçmişe Yolculuk

Beylikdüzü Belediyesi, yeşil 
alanları uygun temalar ile 
buluşturmak için projeler geliş-
tiriyor. Bu projeler kapsamında 
kadınların bir araya gelip, 
hayatı paylaşabilecekleri bir 
park tasarımı üzerine çalışı-
yor. Marmara  Mahallesi 234. 

Sokak ile Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi kesişimindeki “Kadın 
Dayanışma ve Kültür Parkı”nın 
kağıt üzerindeki tasarımı ya-
pılmış durumda. Belediyeden 
yapılan açıklamaya göre parkın 
2016 yılında hizmete açılması 
bekleniyor.

istanbul Bir emektar o... Yıllar boyu İstan-
bul halkına hizmet veren bir emektar... Hem 
de teknolojinin elindeki bir telefonla dünya-
ya bağlanmaya henüz izin vermediği, hatta 
bunun hayal bile edilemediği yıllarda...  O, 
2. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’da toplu 
taşıma aracı olarak kullanılan tarihi Scania 
Vabis... Şehir ulaşımının yalnızca raylara 
bağımlı hareket edebilen tramvaylarla 
gerçekleştirilemeyeceğini fark eden İETT, 
o dönem daha modern ve daha çok sayıda 
araçtan oluşan yepyeni ve alternatif bir 
filo kurmak için kolları sıvadı. 2. Dünya 
Savaşı nedeniyle araç temini konusunda 
çok ciddi sıkıntılar yaşanan İstanbul’da o 
şartlar altında hazır otobüs alamayan İETT, 
1942 yılında İsveç’ten 15 adet Scania Vabis 
kamyon satın aldı.

Büyün Meraklı Gözler Bu      
Kamyon Otobüslerde 
Kamyon şasisi üzerine imal edilen ilk otobüs 
Scania Vabis, İstanbullular tarafından o 
tarihte merak ve ilgiyle karşılanmış, ilk gün-
lerde hattın Taksim ve Beşiktaş durakları, 
otobüsü görebilmek için toplanan meraklı 
kalabalıkla dolmuştu. Önden bakıldığında 
kamyon kabini görünümünde olan aracın 
kasasının yerinde, sağ cephesi 2 kapı ve 3 
pencereden oluşan yolcu mahalli bulunmak-
taydı. 1944’e gelindiğinde modifiye Scania 
Vabis’lerin sayısı 15’e ulaşırken, araçlar 
6 sene çalıştı. Otobüse çevrilen araçlar, 
1947-48 yıllarında yine İsveç’ten ithal edilen 

modern, konforlu modellerin gelme-
siyle 1948-49’da hizmet dışı kalmıştı.  
Şimdi size güzel bir haberimiz var. 
Scania Vabis diğer nostaljik otobüsler 
gibi tarihi yarımada güzergahında 
seferlerini yapacak. İETT önümüzde-
ki aylarda nostaljik otobüs serisine 
devam edeceklerini açıkladı.

İETT, 2. Dünya Savaşı’nda İstanbul’da toplu taşıma aracı olarak hizmet veren Scania Vabis marka   
otobüsünü, aslına sadık kalarak yeniden üretti. Otobüs, görenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Kadınlara Özel Park
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SASKİ, Serdivan’ın altyapı ağını 
güçlendiriyor. İlçede başlatılan 
iki yeni projeyle 8 kilometrelik 
yağmursuyu hattı inşa ediliyor.

Gelibolu Belediyesi tarafından 
beton parke taş kaplaması 
çalışması başlatılarak üst yapı 
çalışmaları gerçekleştirildi.

Yağmur Suyu Ağı Güçleniyor

Gelibolu’da Altyapıda Atak

sakarya  Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi, Serdivan’da iki yeni 
projeyi daha hayata geçiriyor. 
2 Milyon TL’yi aşan yatırımlarla 

ilçeye 8 kilometre yağmur suyu 
hattı inşa ediliyor. Bağlar Caddesi 
üzerinde hayata geçirilen ilk 
proje kapsamında bölgeye 6 kilo-
metrelik yağmur suyu hattı inşa 
edilecek. Büyükşehir Belediye-
si’nin 7. Cadde üzerinde başlattı-
ğı bulvar projesi kapsamında da 
2 bin metrelik yağmur suyu hattı 
oluşturulacak.

gelibolu - çanakkale 
Gelibolu Atıksu Arıtma Tesisi 
Projesi ve kanalizasyon inşaatı 
işi kapsamında yeni kanalizas-
yon hatlarının oluşturulduğu,  
Su Kanalizasyon Müdürlüğü 
ekiplerince yağmur suyu ve 
içme suyu hatlarının yenilendiği 
bölgede, Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerince gerçekleştirilen 
zemin iyileştirmesi ve stabilize 

malzeme seriminin ardından 
üst yapı çalışmalarına geçildi. 
Bölgede alt yapısı biten tüm 
sokakların rahatlıkla kullanıla-
bilecek şekilde yeniden dizayn 
edildiğini belirten yetkililer, kış 
sezonu öncesinde bitirilmesi 
planlanan çalışma kapsamında 
20 bin m2 parke taş kaplaması 
yapılacağını, 5 bin m2 civarında 
da yeni kaldırımın  kullanıma su-
nulacağını kaydettiler. Gelibolu 
Belediye Başkanı Mustafa Öza-
car, altyapıda büyük bir atak 
başlattıklarını, çalışmaların tüm 
hızıyla devam edeceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, kentin tüm sahillerinde çalışmalarının 
sürdüğünü belirterek, İznik Gölü sahilinin de 
yeniden düzenleneceğinin müjdesini verdi.

bayramPaşa’ya 
modern oToPark 
yaPılıyor
bayrampaşa - istanbul 
İSPARK kaliteli ve modern 
otoparklarına bir yenisini 
daha ekledi. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
modern teknolojiler kulla-
nılarak inşa edilen 650 araç 
kapasiteli zemin altı otopark 
Bayrampaşa’da hizmete 
açıldı. Bayrampaşa Şehir 
Parkı’nda hizmet veren 
otopark, bölgedeki trafik 
yoğunluğunu büyük oranda 
azaltıyor. Kentin farklı 
yerlerinde çevreyle uyumlu 
modern otoparkları hizmete 
açmaya devam edecekle-
rini belirten İSPARK Genel 
Müdürü Mehmet Çevik, 
“Vatandaşların hizmetine 
sunduğumuz katlı oto-
parklarda yeni bir hizmet 
anlayışıyla hareket ediyo-
ruz. Sistemli bir çalışma 
gerçekleştiriyoruz.” dedi.

bursa  Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı daha yaşanabilir ve sağlıklı 
hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar ilçelerde de yüzleri 
güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İznik Gölü 
sahilindeki incelemesinde, bölgede yapılacak 
düzenleme çalışmalarını anlattı. İznik 
Gölü sahil düzenleme çalışmalarının 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılacağını kaydeden Başkan Al-
tepe, “İznik’te yıllardır beklenen 
çalışmalar Büyükşehir Beledi-
yesi’nin katkılarıyla yapılıyor. 
Hazırlıklar tamamlandı, Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun 
gerekli onaylarından da geçti. 
Şu anda ihaleye çıkıyor. İhalenin 
ardından artık burada yaz sonunda 
faaliyet başlayacak. İznik sahilinde DSİ 
Darka tesislerinden, Karayolları tesisleri-
ne kadar yaklaşık 3.8 kilometrelik alan komple 
düzenlenecek.” dedi. 

Bölgeye Vizyon Katacak 
Yaya ve bisiklet yolları, yeşil alan, sahil ve plaj düzenlemeleriyle 
sahilin boydan boya değişeceğini ifade eden Başkan Altepe, “Sadece 
115 kilometrelik deniz sahillerinde değil göllerin sahillerinde de 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en büyük 5. Gölü olan 
İznik Gölü sahilinde yapılacak çalışmalar bölgeye vizyon katacak. 
Kafeteryalardan sosyal donatı alanlarına kadar her türlü uygula-
mayla sahilin ve gölün en güzel şekilde kullanılabilmesi sağlanacak. 
İlçeye değer katacak projeyle gelecek yaz İznik’in çehresi değişe-
cek.” diye konuştu.İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da Başkan 
Altepe’ye İznik’teki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “İznik 
Gölü sahilinde yapılacak çalışmalarla birlikte İznik’in değerine bir 
değer daha katılacak.” dedi.

11alTyaPı ve yaTırımlar

iznik sahili, büyükşehirle 
yeniden düzenlenecek
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Marmara Belediyeler Birliği ve 
Altyapı Kazısız Teknoloji Derne-
ği, Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı’nın himayesinde İstanbul’da 
Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye 
Forumu düzenledi. MBB Başkan 
Vekili Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı “İçme ve kul-
lanma suyu ihtiyacının giderek 
artması, buna karşın, temiz su 
kaynaklarının giderek azalması; 

bir damla suyun dahi servet 
sayılacağı günlere çok yaklaştı-
ğımızı gösteriyor. Su gelecekte 
değil, geçmişte ve günümüzde 
de en kıymetli üç şeyden biridir. 
Nedir bu üç şey? Hava, su ve 
gıda. İşte biz yerel yöneticiler bu 
üç şeyi, “Yaşanılabilir Çevre ve 
Şehir” kavramı altında topluyor 
ve yönetim hedeflerimizin en 
başına koyuyoruz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) bünyesinde 
Hukuk İşleri Koordinatörlüğü tarafından 
kurulan Hukuk Platformu, ilk istişare 
toplantısını MBB Başkan Vekili ve Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile MBB 
Hukuk Komisyonu Üyesi ve Uzunköprü 
Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen’in de katılımı 
ile gerçekleştirdi. MBB Başkan Vekili Lokman 
Çağırıcı, toplantı açılışında,   “40 yıldır yerel 
yönetimlerde demokratik, 
katılımcı, saydam 
ve insan hak ve 
özgürlüklerini esas 
alan bir yönetim 
anlayışının 
yerleşmesi için 
çalışan Marmara 
Belediyeler 
Birliği bünyesinde 
Hukuk Platformunun 
kurulması ile kuşkusuz 
çok anlamlı bir adım atılmış 
olmaktadır. Bu platformun çok verimli 
çalışmalara imza atacağına dair inancım 
tamdır.” şeklinde konuştu.Uzunköprü Belediye 
Başkanı Av. Enis İşbilen, Hukuk Platformunun 

Birliğin tüm üyelerine etkin bir şekilde 
ulaşabilmesi adına bölgesel toplantıların da 
sıklıkla yapılması gerektiğinin altını çizdi. 179 
üyesi ile MBB’nin Hukuk Platformu ile tertip 
edeceği toplantıların tecrübe ve bilgi paylaşımı 
noktasında büyük önem taşıdığını belirtti. 

Çözüm önerileri getirecek 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, 

katılımcılara Birliğin faaliyetleri ve 
teşkilat yapısı hakkında detaylı 

bilgi verdikten sonra Hukuk 
Platformunun etkinlik alanını 

“Birliğin görev alanına giren 
konulara ilişkin incelemeler 
yapmak, orta ve uzun vadeli 
stratejiler geliştirmek, mevzuat 
ve uygulamadan kaynaklanan 

sorunları belirleyerek buna ilişkin 
çözüm önerileri geliştirmek, iyi 

uygulama örneklerini paylaşmak gibi 
çalışmalar yürütmek ” şeklinde ifade etti.
Arslan, MBB Hukuk İşleri Koordinatörü Av. 
Gamze Güler Demirel’in MBB üyesi 13 il, 203 
hukuk birimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda   
platform faaliyetlerini şekillendirecek verilere 

ulaştığını belirtti. Av. Gamze Güler Demirel 
söz alarak, bu verileri paylaştı: “Marmara 
Bölgesinde birliğe üye belediyelerde 
çalışan 500 avukat ile görüşülerek, Hukuki 
danışmanlık hizmetlerini daha verimli 
yerine getirebilmeleri adına eğitim talepleri 
belirlenerek ihtiyaç analizi yapıldı. Talep edilen 
eğitim konularının başlıca Kamu İhale Kanunu, 
Kamulaştırma-Kamulaştırmasız El Atma, 
657 sy. Devlet Memurları Kanunu olduğu 
gözlemlendi.” 

Hukuki sorunlar değerlendirildi 
26 kişinin katıldığı toplantıda İSKİ 1. Hukuk 
Müşaviri  Mahmut Kocameşe MBB Hukuk 
Platformu Başkanı, MBB Hukuk İşleri 
Koordinatörü Av. Gamze Güler Demirel de 
platform sekretaryası sorumlusu olarak 
belirlendi. Yerel yönetimlerde ortaya çıkan 
hukuki sorun ve çözüm önerilerine dair 
katılımcılar ile değerlendirmeler yapıldı. 
Toplantının devamında ise yeşil alanlarda 
Ecrimisil istenip istenemeyeceği hususu, 
taşeron işçilerin hukuki statüsü ve avukatların 
özlük haklarına ilişkin konular gündeme 
taşındı.

12 birlik’Ten haberler

“çevre Temizliği 
için yeTki şarT”

külTür 
yayınları arTık 
onlıne saTışTa

MBB’nin desteğiyle Bölgesel 
Çevre Merkezi (REC) Türkiye 
tarafından yürütülen ve 
temel yararlanıcısı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı olan 
Türkiye’de Çevre Yönetimi 
için Kurumsal Kapasite-
nin Geliştirilmesi Projesi 
(ÇEKAP) kapsamında mahalli 
idarelere yönelik düzenlenen 
Yerel Yönetimler İçin Çevre 
Yönetimleri eğitimlerinin 
üçüncü ayağı Bursa’da yapıldı. 
8-9 Eylül tarihlerinde yapılan 
Kentsel Atık Su Yönetimi ve 
Katı Atık Yönetimi eğitimle-
rine, Marmara Belediyeler 
Birliği’ne (MBB)  üye beledi-
yelerin çevre birimlerinden 
yetkililer katıldı. 2004 yılında 
Türkiye’de milletlerarası bir 
antlaşma sonrasında kurulan 
Bölgesel Çevre Merkezi 
(REC) ile Marmara Belediye-
ler Birliği arasında, gerçek-
leştirilen faaliyetlerin ortak 
hedef kitleye yönelik olması 
nedeniyle iyi niyet ve işbirliği 
protokolü imzalanmıştı. MBB 
ve Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe 
denizlerin temizlenmesinin 
ve çevre kirliliğinin önlen-
mesinin ancak belediyelere 
yetki verilmesiyle mümkün 
olabileceğini söyledi. 

MBB’nin yerel yönetimlere 
ilişkin bilgi aktarımına verdiği 
önemin doğal bir uzantısı 
olan Marmara Belediyeler 
Birliği Kültür Yayınları kitap-
ları, artık online satış sitesi 
e-kitap.marmara.gov.tr adre-
sinden okurlarla buluşacak. 

40 yıldır üyesi olan bele-
diyelerde, demokratik, 
katılımcı, saydam, insan hak 
ve özgürlüklerini esas alan 
bir yerel yönetim anlayışının 
yerleşmesi ve yaygınlaşması 
için çaba gösteren Marmara 
Belediyeler Birliği (MBB), 
Kültür Yayınları bünyesinde 
yayınladığı kitaplarla bu 
amacını destekliyor. Sürdü-
rülebilir yerel kalkınma için 
rehberlik yapan, üyelerine 
kurumsal kapasitelerini geliş-
tirici teknik, hukuksal, finan-
sal ve yönetsel danışmanlık 
hizmeti veren MBB, Kültür 
Yayınları kitaplarıyla tüm bu 
alanlarda en seçkin yapıtları 
okura sunuyor. Yerel yöne-
timlerin halka daha etkin ve 
verimli hizmet sunmasına 
katkıda bulunacak olan bu 
yayınlara artık online kitap 
platformu e-kitap.marmara.
gov.tr’den de erişilebilecek.  
MBB Kültür Yayınları, yaban-
cı dilde eserleri de okurlarla 
buluşturuyor. 

mbb hukuk PlaTformu kuruldu

‘SU, DÜNYANIN  
KADERİNİ ÇİZECEK’

           MBB tarafından ‘Hukuk     
    Platformu’ kuruldu. Platformun ilk toplantısına 
Başkanlar Lokman Çağırıcı ve Enis İşbilen de katıldı.

İstanbul’da Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu düzenlendi. 
Foruma katılan Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekili Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Su gelecekte değil, geçmişte 
ve günümüzde en kıymetli üç şeyden biridir” dedi.
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bursa Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Vatandaşları 
Örgütü (World Citizens Organization – WCO) tara-
fından düzenlenen ‘10. İpekyolu Belediye Başkanları 
Forumu’nda, tarihi ticaret, kültür ve medeniyet yolu 
üzerinde yer alan şehirler arasında işbirliğinin güç-
lendirilmesinin yanında İpek Yolu ruhunun gelecek 
kuşaklara aktarılması anlamında da önemli dekla-
rasyona imza atıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘İpek Yolu Müzeler Birliği kurulması’ yönündeki 
önerisini de gündeme alan üye belediye başkanları 
yayınladıkları deklarasyonda müzeler birliğinin ku-
rulmasına karar verdi.

DEĞERLER VE PRENSİPLER
Deklarasyonun ilk maddesini ‘değerler ve prensipler’ 
oluşturdu. Bu başlık altında, “Bizler, medeniyetlerin 
sanat, gelenekler, gastronomi, müzik ve yaşamı zen-
ginleştiren becerilerden müteşekkil olduğunun ve 
tüm bu özelliklerin barış ve anlayışın geliştirilmesin-
de hayati öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. İpek 

Yolu kültürünün en uygun şekilde festivallerle yansı-
tılabileceğine inanıyoruz ve medeniyetler arasındaki 
anlayışı geliştirmek için İpek Yolu Belediye Başkanla-
rı Forumunun gelecek on senesinde festivallerin öne 
çıkarılmasının gereğinde hemfikiriz” görüşlerine yer 
verildi.

YENİ NESİLLERE AKTARILACAK
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi olan Müze-
ler Birliği kurulmasına ilişkin karar ise deklarasyonun 
ikinci maddesinde yer aldı. Bu maddede şu görüşle-
re yer verildi: “İpek Yolu ruhunu gelecek nesillere 
aktarmak için İpek Yolu Müzeler Birliği’ni kurmaya 
karar verdik. Yeniliklerin öğrenilmesine imkan vere-
cek İpek Yolu Müzeler Birliği, Yeni İpek Yolu Belediye 
Başkanları Forumu toplantılarının bir parçası haline 
getirilecektir. Dünya Vatandaşları Örgütü, halka en 
yüksek faydanın sağlanabilmesi için İpek Yolu Mü-
zeler Birliği ile birlikte çalışacaktır. Tüm şehirler, İpek 
Yolu Müzeler Birliği’ne katılmalıdır.”

Türk sineması 
rönesans yaPTı

karamürsel’de 
balık fesTivali

kazanan “iyi bir 
hikaye” oldu

beyoğlu - istanbul  
Dünyanın en saygın festi-
vallerinden olan Cinevana 
Uluslararası Kısa Film Festi-
vali Beyoğlu Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde İstanbul’da 
gerçekleşecek. Cinevana 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Jeff McGary, “Türk 
Sineması 80’ler ve 90’larda 
kendi Rönesanssını yaşadı 
ama şuanda gördüğüm ka-
darıyla yeni gelen nesil Türk 
Sineması’nı olduğundan 
çok daha ileriye taşıyacak,” 
dedi. Yakın gelecekte kısa 
filmin çok daha popüler hale 
geleceğini sözlerine ekleyen 
Jeff şöyle devam etti: “Fel-
sefi olarak kısa film ile uzun 
metraj film arasındaki fark 
uzun hikâyedir. 10 yıldır 
çoğunlukla kısa film yapımı 
odaklı dersler veriyorum. İlk 
zamanlarda küçük bütçeler 
ile hazırlanan kısa filmler 
uzun metrajlı filmler gibi 
olmaya çalışıyordu” dedi.

karamürsel  - kocaeli  
Karamürsel Belediyesi 
tarafından ‘Balık Festivali” 
düzenlendi. Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım bu yıl balık sezo-
nunun bereketli geçmesini 
temenni ederek, festivaline 
katılan davetlilere teşekkür 
etti. Balık tezgahlarının 
başına geçen Başkan 
Yıldırım, Kaymakam Ahmet 
Narinoğlu ile birlikte 
festivali izlemeye gelenlere 
balık ekmek ikramında 
bulundu. Başkan Yıldırım 
balık festivalinde Kara-
mürsel ve Ereğli halkının 
yanı sıra Körfez’in dört bir 
yanından gelen misafirleri 
ağırladıklarını belirterek, 
“Ereğli mahallemiz balığıyla 
ünlüdür” dedi.

osmangazi - bursa 
Osmangazi Belediyesi ta-
rafından Türk Edebiyatına 
yeni eser ve yeni yazarlar 
kazandırmak amacıyla bu 
yıl 14’üncüsü düzenlenen 
Ahmet Hamdi Tanpınar 
Edebiyat Yarışmasında 
kazananlar belli oldu.Yarış-
mayı kazanan isim, ‘Yazar’ 
rumuzuyla Ankara’dan 
katılan Ercan Başer oldu. 
Başer, ‘İyi Bir Hikaye’ isimli 
eseriyle birinci oldu.

114 belediye başkanı ve temsilcinin katıldığı ‘10. İpekyolu Belediye Baş-
kanları Forumu’nda İpek Yolu Müzeler Birliği kurulmasına karar verildi.

pendik - istanbul  Bu yıl 11.’si 
düzenlenen ve geçtiğimiz yıllar-
dan farklı olarak 33 İslam ülkesi-
ni buluşturan Pendik Belediyesi 
Uluslararası İslam Ülkeleri Ge-
leneksel Sanatçılar Buluşması, 
ilk olarak ebru Sanatçısı Hikmet 
Barutçugil tarafından özel bir 
serginin açılışıyla, “Esma-i Hüsna 
Sergisi”  ile başladı. Sergiyi 
gezen konuklar, sanatçı Hikmet 
Barutçugil tarafından eserler 
hakkında bilgilendirildi. Öte yan-
dan açılışta Uluslararası İslam 
Ülkeleri Geleneksel Sanatçılar 
Buluşmasına katılan sanatçılar 
yer aldı. Eserlerin fotoğraflarını 
çeken yabancı konuklar etkinlik 
için hazırlanan İngilizce albüm 
ve kataloglar vasıtasıyla ebru 
sanatı hakkında bilgi edindiler. 
Pendik Belediye Başkanı Dr. 
Kenan Şahin; burada önemli 
açıklamalarda bulundu.

nilüfer - bursa  Türk si-
nemasına kazandırdığı eser-
lerle sinema tarihine Çirkin 
Kral olarak adını yazdıran 

sinema oyuncusu, yönetmen, 
senarist ve yazar Yılmaz Güney, 

ölümünün 31’inci yıldönümünde 

Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültü-
revi’nde kızı Elif Güney Pütün’ün katıldığı 
söyleşide anıldı. Babasıyla ilgili ilk defa 
bir söyleşiye konuk olduğunu açıklayan 
Elif Güney Pütün,  Yılmaz Güney ile ilgili 
bilinmeyenleri ve hayat hikayesini anlattı. 
Söyleşi de duygusal anlar yaşandı.

Pendik’Te 
dev buluşma

kızı “çirkin kral”ı anlattı

13külTür sanaT

iPek yolu ruhu 

güvercinler 
barış için 
uçTular
Foruma katılan belediye 
başkanları daha sonra 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe 
ile birlikte restorasyonu 
tamamlanma aşamasına 
gelen Muradiye Külliyesi’ni 
gezdi. Ressam Şefik Bursalı 
Galerisinin anı duvarına 
10. İpek Yolu Belediye 
Başkanları Forumu plaketi 
çakan heyet, daha sonra 
barış dilekleriyle gökyüzü-
ne güvercin uçurdu.

bozcaada - çanakkale  Bozcaada Belediyesi 
tarafından  geçtiğimiz günlerde 17. Bozcaada 
Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali düzenlendi. 
Festival kapsamında şarap fabrikalarının bağların-
da bağbozumu ve üzüm yarışması düzenlendi. Boz-
caada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan festivalde renkli görüntüler 
yaşandı. Film gösterimleri, tavla turnuvaları, resim 
sergileri ve Bozcaada’da bağcıların sorunlarının 
anlatıldığı bir panel düzenlendi. Ayrıca festival 
kapsamında Candan Erçetin başta olmak üzere çok 
sayıda ünlü isim konser verdi. 

Film Gibi Rengarenk Festival

geleceğe Taşınıyor
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eyüp - istanbul Altın Boynuz olarak adlan-
dırılan Haliç’teyiz. Uzun uzun ona bakıyoruz. 
Okuduğumuz ve çoğu zaman büyüklerimiz-
den dinlediklerimiz geliyor aklımıza. Haliç’le 
ilgili değişik hikâyeler var, çünkü. Bunlardan 
biri insanların uzun uzun yıllar öncesinde 
sandalla sefa yaptıklarına ilişkin. Bir diğeri 
ise şehzadelerin kıyısında piknik yaptıkları-
nı anlatan hikâyeler. O kadar temiz, o kadar 
güzelmiş Haliç. Ta ki Sanayi Devrimine kadar. 
Sanayi Devrimi Haliç’i en derinden, kalbinden 
vurmuş ve bir zamanların içinde güzel hikâye-
ler barındıran Haliç’i bütün endüstriyel atıkla-
rın döküldüğü bir bataklığa dönüşüvermiş.

Bataklıktan Su Sporlarına
Hikâye burada bitmiyor. Çünkü İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve Eyüp Belediyesi’nin 
yoğun çalışmaları sonucunda Haliç artık eski-
sinden daha güzel, hem de çok daha güzel ve 
tertemiz. Hatta su sporlarında dünyanın mer-
kezi olmaya hazırlandığını söylersek ne dersi-
niz? Şaka değil. Çok ciddiyiz. Eyüp Belediyesi 
tarafından hazırlanan proje kapsamında Haliç 
kıyısında hayata geçen Bahariye Yelken Kulü-
bü’nde İstanbullular yelkenli yapıyor, gençler 
farklı bir spor dalı ile tanışıyor ve tüm bunla-
rın sonucunda hayata daha sağlıklı bakıyorlar. 
Amaç, Haliç’in su sporlarında akla gelecek ilk 
yer olması.

Başkanla Kıyılardayız…
Proje büyük ve İstanbullular için bir hayli 
önemli. Hal böyle olunca da projeyi, projenin 
sahibi Eyüp Belediyesi’nden dinlemek için 
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ile Haliç 
kıyılarında buluştuk. Başkan Aydın, içten ve 
samimi bir başkan. Konuyu ve projenin öne-
mini daha iyi anlatabilmek için Haliç’in artık 
temiz olan sularına açılmaya ve yelkenli yap-
maya karar veriyoruz. Giyiyoruz yeleklerimizi 
ve açılıyoruz Haliç’te.  Aydın,  “Amacımız Ha-
liç’i dünyanın su sporları merkezi haline ge-
tirmek. İsmini Bahariye Mevlevihane’sinden 
alan Bahariye Yelken Kulübü’müzde genç-
lerimize su sporları eğitimi veriliyor. Şu anda 
dragon, yelken ve kürek branşlarında 500 
öğrencimiz eğitim alıyor. Haliç, ideal bir kürek 
pisti. Ayrıca yelken sporuna çok elverişli bir 
alan. Rüzgâr yok ve güvenli. Biz bu potansiye-
lin kullanılmasını istiyoruz.” diyor.

Başkan Remzi Aydın’ın spora olan 
düşkünlüğü şüphesiz ki bu çalışmala-
rın en büyük itici güçlerinden biri. Ay-
dın, gençliğinden bu yana yaklaşık 10 
branşta spor dalıyla ilgilenmiş. Tenis, 
yüzme, fitness ve diğerleri. 
Başkan sporun önemini 
ve neden spor yapıl-
ması gerektiğini 
ise şu sözlerle 
anlatıyor: “Ben 
50 yaşında-
yım ama hiç 
göstermiyo-
rum. Bunun en 
büyük nedeni 
gençliğimden 
bu yana spor 
yapmam. Sporun her 
dalıyla ilgilendim. Spor 
yapmak insanı dinç tutuyor. Güne 
çok daha iyi başlıyorsunuz. Vücudun 
spor yapmaya her zaman ihtiyacı 
vardır. Özellikle gençlerimize mutlaka 
spor yapmaları gerektiğini söylü-
yorum. Bu yüzden Eyüp Belediyesi 

olarak her zaman gençlerimizi spora 
yönlendirdik, yönlendirmeye de 
devam edeceğiz. Tabi ki sporumuzun 
ve sporcularımızın gelişmesine ve 
yetişmesine paralel olarak festival-

ler de düzenleyeceğiz. Öncelikli 
amacımız sporu sevdirmek 

ve yaygınlaştırmak”

Oğluyla 
Birlikte Eğitim 
Alacak
Başkan Remzi 
Aydın, oğluyla 

birlikte Bahariye 
Yelken Kulübü’nün 

eğitimlerine katılmayı 
düşünüyor. Çünkü Aydın, 

denizi ve yüzmeyi çok seviyor. 
Aydın şöyle diyor gülümseyerek: 
“Oğlumla birlikte eğitimlere katıl-
mayı düşünüyorum. Şimdi işlerimin 
yoğunluğundan spor yapamıyorum. 
Yüzmeyi ve denizi çok seviyorum. 
Herkes mutlaka spor yapmalı”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’la giydik yeleklerimizi ve açıldık Haliç sularında. Başkanla yelkenli yapmak bir hayli 
keyifliydi doğrusu. Biz acemiydik, Başkan ise usta. Aydın, hayatı boyunca her zaman spor yapmış başkanlarımızdan biri.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 50 yaşında olduğunu ama 
göstermediğini söylüyor. Başkanın sırrı ise, spor yapmak.

haliç’Te 
yelkenler 

7’den 70’e herkese yürüme mesafesinde spor yapma imkanıyla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Yıldırım’a yenisini kazandırmak için temel attı. Törende Altepe, “Bölgeye ayrı bir prestij gelecek” dedi.

Büyükşehirden Bir Spor Tesisi Daha

bursa  Kazım Karabekir Mahalle-
si’nde inşa edilecek spor tesisinin 
temel atma töreninde konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Yıldırım’ın tüm böl-
gelerinde planlanan ve Bursa’nın 
marka kimliğine katkı sağlayacak 
yatırımları bir bir hayata geçir-

diklerini söyledi. Yatırım yaptık-
ları alanların en önemlilerinden 
birinin spor olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, ilçeyi yeni bir spor 
tesisiyle daha tanıştıracak olma-
nın kendilerini heyecanlandırdığı-
nı belirterek tesisin bölgeye ayrı 
bir prestij kazandıracağını söyledi.
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ÜLGÜR GÖKHAN                                    @BSKulgurgokhan

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Baba Münir 
Nurettin Selçuk eserleriyle,oğul Timur Selçuk’u ağırladık” 
diyerek duygularını ifade etti.

YÜCEL ÇELİKBİLEK                                           @ycelikbilek

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, sünnet olan 
çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi ve instgram hesabın-
da paylaştı.

HANDAN TOPRAK                                   @drhandantoprak

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, “Spor İşleri 
Müdürlüğümüzce Firuzköy Stadyumu’nda gerçekleşen 
pilates derslerimize devam ediyoruz” diye yazdı.

ALTINOK ÖZ                                                          @altinokoz

İKSV Troçki evi önü. Sanatçı Adrian ile Kartal Belediye 
Başkanı Altınok Öz’ün buluşmasından bir kare.

SELİM YAĞCI                                                           @selim_yagci

Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği üyeleri Bilecik’e 
yaptıkları ziyarette Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ile bir 
araya geldi. Dernek üyeleri Başkana tişört hediye ettiler.

NEVZAT DOĞAN                                               /drnevzatdogan

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bu fotoğrafı paylaştı 
ve altına şu notu düştü: “Daha güzel bir İzmit için, onlar için  
çalışıyoruz”

ZEKİ TOÇOĞLU
@sbbzekitocoglu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, Pamukova – Geyve Ortak Atıksu 
Arıtma Tesisi yapım çalışmalarını inceledi.

MUSTAFA DEMİR 
@DemirMustafaTR

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu 
değerli hediye için Sn. Aziz Yıldırım’a teşek-
kür ederim” diye yazdı.

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...

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU                        /kocaelibaskani

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğ-
lu, uzun yürüyüşler yaptığı sırada böğürtlen toplarken fotoğ-
raf çektirdi ve Facebook hesabında bu fotoğrafı paylaştı.

RECEP ALTEPE                                                       /recepaltepe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni doğ-
muş bir bebeği severken çekildiği fotoğrafı sosyal medya 
hesabında paylaştı. 

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

3 milyar. Bu da, dünya nüfusunun %42’sine 

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

sosyal medyayı aktif kullanıyor.

15sosyal medya
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan

Beykoz Belediye Başkanı 
Yücel Çelikbilek

Osmangazi Belediye Başkanı  
Mustafa Dündar

Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe

Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı


