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Türkiye’nin Belediyecilik Tecrübesi 
NALAS’a Damgasını Vurdu

Engelli Rampaları 
Engelleri Kaldırıyor

“NALAS NEXPO 
2011 Belediyecilik 

Fuarı” geçtiğimiz günlerde 
Bosna Hersek’in başkenti 
Saraybosna’da gerçekleşti. Fu-
ara Marmara Belediyeler Bir-
liği üyesi çok sayıda belediye 
katıldı. Marmara Belediyeler 
Birliği, Türk Dünyası Beledi-
yeler Birliği, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa Osmanga-
zi ve Yıldırım Belediyeleri, 

İstanbul’dan Bağcılar, Ümra-
niye, Arnavutköy Belediyele-
ri, Balıkesir Edremit Beledi-
yesi fuarda stant açtı. 

NALAS ve MBB delegesi 
ve Bursa Yenişehir Belediye 
Başkanı Bülent Hamdi Cin-
gil, Türkiye’nin sosyal beledi-
yecilik alanında birçok ülkeye 
örnek olduğunu söyledi.  

‘NALAS NEXPO 
2011 Belediyeci-
lik Fuarı”, Bosna 

Hersek’in başken-
ti Saraybosna’da 

gerçekleşti.  Fuara 
Marmara Beledi-
yeler Birliği üyesi 

çok sayıda bele-
diyenin yanı sıra 
Çin’in başkenti 

Pekin ile Balkan-
lar’daki birçok 

belediye ve  
bölgesel iş kurum-
larının ve Avrupa 

kurumlarının 
temsilcileri katıldı.  ن Devamı Sayfa 10’da   ن Devamı Sayfa 7’de ن Devamı Sayfa 11’de  
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Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, kent ge-
nelinde bulunan ana 
arter, kavşak noktala-
rı gibi gerek duyulan 
kaldırımlarda engelli 
rampaları yapıyor.  

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, engelli vatan-

daşların yaşam kalitelerini artır-
mak, onların önlerindeki engel-
leri kaldırmak için hizmetlerine 
devam ediyor. Bu kapsamda en-
gellilerin kent içinde daha rahat 
ve sorunsuz seyahat etmeleri 
için ana arter, cadde, meydan, 
bulvar, yaya geçişleri gibi nok-
talara engelli ram-
paları yapıldı. Bu 
sayede engelli ve 
yaşlı vatandaş-
ların ulaşımı 
daha kolay 
hale getirildi.

Tekirdağ’dan Çevre Mesajı
Tekirdağ Belediyesi, kentin amba-
laj atıklarını bisikletlerle topluyor. 
Ambalaj atığı toplama bisikleti 
kullanılarak, geri dönüştürülebi-
lir malzemelerin toplanmasına 
başlandı.

Bursa’ya Modern Üst Geçit
Bursa’da ulaşım sorununu raylı sis-
tem, yeni yollar ve kavşak düzen-

lemeleriyle ortadan kaldırmayı hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan 
da mevcut yaya üstgeçitlerini Bursa’ya 
yakışır hale getiriyor. Acemler ve Gen-
çosman yaya üstgeçitlerini modernize 
ederek, vatandaşların kullanımına açan 
Büyükşehir Belediyesi, Beşyol ve Ovaak-
ça yaya üstgeçitlerinin de proje çalışma-
larını tamamladı. Mimari çizgileriyle dik-
kati geçen her iki üstgeçit, bulundukları 
bölgelere ayrı bir değer katacak.

Projesi tamamlanan her iki üstgeçitte de 
engelli vatandaşlar unutulmadı. Beşyol üst-
geçidinde engelli vatandaşların rahatlıkla 
karşıdan karşıya geçebilmeleri için asansör 
inşa edilecek. Mevcut üstgeçidin bulun-
duğu yere yapılacak olan yeni üstgeçit, 53 
metre uzunluğunda, 6 metre genişliğin-
de ve 5.65 metre yüksekliğinde olacak. 
Ovaakça’ya yapılacak üst geçitte ise rampa 
uygulaması kullanılacak. 

Trakya’nın Merkezi: Lüleburgaz
Yaptığı yatırımlarla Lüleburgaz’ı Trakya’nın 
Merkezi haline getiren Belediye Başkanı 
Emin Halebak, bu sayımızda ayın baş-
kanı seçildi. 

86 97
Başkan Demir, Aile 
Hekimleriyle Buluştu

Zeytinburnu Çöpten 
Para Kazanıyor

Arnatvutköy’de Uzay 
Eğitimi

Basın Danışmanları 
Antalya’da Buluştu
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İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Top-

baş, İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) Şubat ayı meclis top-
lantısında önemli açıklamalar 
yaptı. Günümüzde artık ülke-
lerin değil, şehirlerin yarıştığı 
bir dünyada olduklarını vur-
gulayan Başkan Topbaş, göre-
ve geldiğinde ‘’İstanbul’u New 

York, Tokyo, Londra ile yarıştı-
racağız’’ dediğini ve İstanbul’un 
nüfusu hızla artan bir cazibe 
merkezi olduğunu kaydetti. 
Görev süresi içinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin bu-
güne kadar her alanda 36 mil-
yar TL yatırım yaptığını ve bu 
yıl 7 milyar TL daha yatırım 
yapacaklarını ifade etti. 

İstanbul için 
kanun farklı olmalı

İstanbul’un bugün geldiği 
noktanın önemine dikkat çe-
ken Topbaş, 5216 sayılı Büyük-
şehir Belediyesi Kanunu’nun 
belediyeler lehine yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğini 

dile getirerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü; ‘’Büyükşehir Yasası 
yeniden gözden geçirilmeli ve 
İstanbul’un kanunu diğer bü-
yükşehir belediyelerinin yasa-
sından çok daha farklı olmalı. 
Bakanlıkların plan yapma yet-
kisi kalkmalı. İstanbul’un 100 
binlik çevre düzeni planını 
yaptık. 
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www.marmara.gov.tr

Recep ALTEPE

Birlik Başkanı
Bursa 

Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Merhaba,
Ülkemizin en köklü belediyeler birli-

ği olan Marmara Belediyeler Birliği üye 
belediyelerimizin örnek belediyecilik hiz-
metlerini yansıttığı bu gazete ile bir ilki 
gerçekleştirmiş oldu. 

Türkiye yerel yönetim tarihinde özgün 
bir yere sahip olan Birliğimizin hizmet-
lerinin daha nitelikli hale getirilmesi için 
hazırlanan gazetemiz, yalnız Marmara 
sınırında değil diğer bölge belediyelerinin 
de yapılan faaliyetlerden haberdar olma-
sını sağlamıştır. 

Birlik olarak, üye belediyelerimizin ya-
nında bulunmak, onların yükünü hafiflet-
mek ve performansına...

birlikten

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Şubat ayı meclis 
toplantısında, ‘’Dünya Şehri İstanbul’umuzun ve İstanbul’da Sanayinin Bugünü ve Geleceği’’ konusu-
nu değerlendirdi. Topbaş, İstanbul’un yönetilmesi için özel kanuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş:

İstanbul’a Özel Kanun Gerekli

ن  Devamı Sayfa 3’te
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Bazı kamu kurum ve 
kuruluşlarının bir kısım 
borç ve alacaklarının dü-
zenlenmesine dair pek çok 
maddeyi bir araya getiren 
kanun tasarısı kabul edildi 
ve resmi gazetede yayın-
lanarak yasallaştı. Aynı 
zamanda Cumhuriyet ta-
rihinin en kapsamlı af ya-
sası olarak bilinen kanun 
tasarısı belediyelerle ilgili 
pek çok yeni düzenlemeyi 
de beraberinde getiriyor. 
Buna göre belediyelerin 
elektrik borçlarının bir 
kısmı affedilecek. Yeni 
Kanun belediyelere borcu 
olan vatandaşlara da birta-
kım avantajlar getiriyor.  

Buna göre TEDAŞ 
hariç olmak üzere, ka-
nun kapsamındaki kamu 
kurum ve kuruluşları-
nın, düzenlemenin yayı-
mından önceki ay sonu 
itibariyle birbirlerine 
olan ödenmemiş borç ve 
alacakları, Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve Do-
ğal Gaz Piyasası Kanunu 
kapsamında hesaplanan 
fer’iler terkin edilerek 
TEDAŞ’a devredilecek 
ve aynı kuruluşa ilişkin 
borç ve alacaklar netleş-
tirilerek muhasebeleşti-
rilecek. Bu,  belediyele-
rin elektrik borçlarının 
gecikme faizlerinin silin-
mesi, ana borçta ise tak-
sitlendirilmeye gidileceği 
anlamına geliyor. 

Vatandaşa  
kolaylık 

Torba Yasası, olarak 
adlandırılan 6111 sayılı 
kanun belediyeye bor-
cu olanlara da kolaylık 
sağlıyor. Çevre Temiz-
lik Vergisi, Arsa, Arazi, 
Bina, Emlak, İlan Reklam 
Vergisi, Eğlence Vergisi, 
Kira Alacakları, Otopark 
Tahsisi Bedeli, Hasar Be-
deli, Hizmet Bedeli, Za-
bıta Cezaları, İşgaliye, Su 
borçları ve Gayrimenkulü 
olup da belediyeye emlak 
beyanında bulunmayanlar 
emlak beyanında bulun-
dukları takdirde yasadan 
yararlanabilecekler. Böy-
lelikle faizleri TEFE ve 
ÜFE oranına göre yeniden 
yapılandırılarak 18 taksi-
te kadar ödeme imkânına 
sahip olabilecekler. Yasa 
31. 12. 2010 tarihine ka-
dar olan borçları kapsıyor. 
Süre ise 2 Mayıs 2011’de 
bitiyor. Bazı belediyelerin 
vatandaşları bilgilendir-
mek ve bilinçlendirmek 
amacıyla konuyla ilgili 
“ALO Torba Yasası” bilgi-

lendirme hattını devreye 
soktuğunu artı bir dipnot 
olarak verelim.  

Cumhuriyet Tarihinin En Kapsamlı Af Kanunu

Topbaş: “İstanbul’a Özel Kanun Olsun”

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) Şubat ayı meclis top-
lantısında önemli açıklama-
lar yaptı. Günümüzde yerel 
yönetimlerin ve yerel reka-
betin ön planda olduğunu, 
artık ülkelerin değil, şehirle-
rin yarıştığı bir dünyada ol-
duklarını vurgulayan Başkan 
Topbaş, göreve geldiğinde 
‘’İstanbul’u New York, Tok-
yo, Londra ile yarıştıraca-
ğız’’ dediğini ve İstanbul’un 
nüfusu hızla artan bir cazibe 
merkezi olduğunu kaydetti. 
Görev süresi içinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
bugüne kadar her alanda 36 
milyar TL yatırım yaptığını 
ve bu yıl 7 milyar TL daha 
yatırım yapacaklarını ifade 
etti. Topbaş, konuşmasının 
devamında şunları söyledi: 
“Bu yılsonuna kadar toplam 
43 milyar liralık bir yatırım 
gerçekleştirmiş olacağız. 
Yapılan yatırımların ölçeği 

adeta bir ülke yatırımı boyu-
tunda.  Merkezi hükümetin, 
özel idarelerin ve Türki-
ye’deki belediyelerin yaptığı 
yatırımların yüzde 26’sını, 

Türkiye’deki 2 bin 950 bele-
diyenin yaptığı yatırımların 
yüzde 48’ini İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi yapıyor. Biz 
şehir plancıları kentleri canlı 

organizmaya benzetiriz. Şe-
hirlerin de yürekleri, organ-
ları var. Bunlar doğru kur-
gulanmazsa, sakat insan gibi 
sistem de çalışmaz. Çarpık 

yapılanma, trafik ve altyapı 
problemleri, sel baskınları; 
bunlar plansız kentleşmenin 
sonucu. En büyük handika-
bımız ülke planlarının olma-

ması. Bu plan olacak ki bölge 
planları ve kent planları or-
taya çıksın. Bunlar olmayın-
ca belediye başkanlarının 
5 yıllık süre içindeki dene-
yimleri ve kente kattıklarıyla 
yetinmek zorunda kalındı. 
Böyle bir süreci yaşamış bir 
İstanbul vardı.’’

İstanbul’da plan 
yetkisi sadece 
Büyükşehir’de 
olmalı

İstanbul’un bugün gel-
diği noktanın önemine 
dikkat çeken Topbaş, 5216 
sayılı Büyükşehir Beledi-
yesi Kanunu’nun belediye-
ler lehine yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğini dile 
getirerek, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Büyükşehir Yasası 
yeniden gözden geçirilmeli 
ve İstanbul’un kanunu di-
ğer büyükşehir belediyele-
rinin yasasından çok daha 
farklı olmalı. Bakanlıkların 
plan yapma yetkisi kalkmalı. 
İstanbul’un 100 binlik çev-
re düzeni planını yaptık. Bu 
planları bir yol haritası olarak 
koymaya çalışan bir şehrin 
bundan sonraki süreçte mü-
dahaleye hiç tahammülü yok. 
Sistemin doğru gitmesi için 
bu planların uygulanması ge-
rekiyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Şubat ayı meclis 
toplantısında, ‘’Dünya Şehri İstanbulumuzun ve İstanbul’da Sanayinin Bugünü ve Geleceği’’ konusunu 
değerlendirdi. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun belediyeler lehine yeniden gözden geçi-
rilmesi gerektiğini belirten Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği olan İstanbul’un 
yasasının diğer büyükşehirlerden çok farklı olması gerektiğini söyledi.   

 İSTANBUL

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af yasası 
olarak bilinen Torba Yasası’nda yok yok. Ya-
sayla birlikte belediyelerin elektrik borçları-
nın gecikme faizleri affedildiği gibi ana borç-
ta da taksitlendirilmeye gidiliyor. Belediyeye 
borcu olan vatandaşlar da aftan yararlanacak. 

Affa Giren Borçlar
Yasayla, belediye ve 

gümrük vergileri dahil, 
tüm vergiler, TEDAŞ 
ve özel dağıtım şirket-
lerine olan elektrik, 
belediyelere olan su 
ile oda ve borsalara 
olan aidat borçları ye-
niden yapılandırılıyor. 
Trafik cezaları, öğre-
nim kredisi borçları ve 
TRT’nin elektrik payı 
ve bandrol ücretinden 
kaynaklı alacakları da 
yeniden yapılandırma 
kapsamı içerisine gi-
recek. Çevre Temizlik 
Vergisi, Arsa, Arazi, 
Bina, Emlak, İlan Rek-
lam Vergisi, Eğlence 
Vergisi, Kira Alacakları, 
Otopark Tahsisi Bedeli, 
Hasar Bedeli, Hizmet 
Bedeli, Zabıta Cezaları, 
İşgaliye, Su borçları ve 
Gayrimenkulü olup da 
belediyeye emlak beya-
nında bulunmayanlarda 
aftan yararlanacak. 

Resmi Gazete’de 
yayımlanan ilgili 
bölüm

Bu Kanunun yayı-
mından önceki ay sonu 
itibarı ile tahakkuk eden 
ve bu Kanunun yayımı 
tarihi itibarı ile Türkiye 
Elektrik Dağıtım Ano-
nim Şirketi ve sermaye-
sinin tamamı kendisine 
ait dağıtım şirketlerine 
ödenmemiş olan;

a) İl özel idareleri 
ve belediyelerin genel 
aydınlatma bedeli,

b) İbadethanelerin 
aydınlatma bedeli,

c) 10/12/2003 ta-
rihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanununa 
ekli ve sayılı cetvellerde 
sayılan kamu idareleri 
ile bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar 
adına, Türkiye Elekt-
rik Dağıtım Anonim 
Şirketi ve sermayesinin 
tamamı kendisine ait 
dağıtım şirketleri tara-
fından tahakkuk etti-
rilen elektrik kullanım 
bedelleri borçlarının 
tamamı, fer’ileri terkin 
edilmek kaydıyla önce-
likle Gümrük Müste-
şarlığına bağlı tahsil dai-
relerine olan borçlardan, 
bakiye tutar ise Maliye 
Bakanlığı’na olan borçlar-
dan mahsup edilir.
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Oyuncaksız Çocuk Kalmayacak

Beyoğlu Belediyesi’nden Kadınlara
Unutulmayacak Sürpriz

Marmara’nın En Uzun
Kordonu Yapılıyor

Pendik’te bir süre önce 
başlatılan ‘Sahipsiz Oyun-
cak Oyuncaksız Çocuk 
Kalmasın’ kampanyasında 
toplanan oyuncak sayısı 20 
bini aştı. Pendik Belediye 
Başkanı Kenan Şahin, kam-
panyaya gösterilen ilgiden 
gayet memnun olduklarını 
ifade ederken “Toplanan 
oyuncakların bir kısmı 
Pendik’te önemli bir kısmı 
da Anadolu’daki köyler-
de çocuklara dağıtılacak.” 
dedi. Kampanyaya hem il-
çeden hem de ilçe dışından 
oldukça yoğun bağışın ya-
pıldığını ifade eden yetkili-
ler de, bağışta bulunmak is-
teyen kişi veya kurumların 
kendilerine www.pendik.
bel.tr veya 216 585 11 15 
numaralı telefonlarından 
ulaşılabileceğini söylediler.

Beyoğlu Belediyesi Dün-
ya Kadınlar Günü’nü iki 
özel konserle kutladı. Be-
yoğlu Belediyesi Muam-
mer Karaca Tiyatrosu’nda 
gerçekleşen konser prog-
ramı saat 14.00’te başladı. 
Programın ilk konseri Be-
yoğlu Belediyesi Semt Ko-
nakları Türk Sanat Müziği 
Kadınlar Korosu tarından 
verildi. Türk Sanat Müziği 
üstadı Ali Yıldırır şefliğin-
de gerçekleşen konserde 
semt konaklarında farklı 
branşlarda eğitim alan 23 
kadından oluşan koro, bir-
birinden güzel eserlerden 
oluşan Türk Müziği re-
pertuarını dünya kadınları 

için seslendirdi. Beyoğlu 
Belediyesi Semt Konakları 
Türk Sanat Müziği Kadın-
lar Korosu’nun konseri-

nin ardından Türk Sanat 
Müziği’nin genç sesi Umut 
Akyürek sahne aldı. Genç 
sanatçı, Türk Müziği’nin 

sevilen eserlerini Beyoğlu-
lu kadınlar için seslendirdi. 
Konserlerin ardından bir 
konuşma yapan Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, salon-
daki davetlilerin Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladı. 
Başkan Demircan, koro-
daki sanatçılara ve Umut 
Akyürek’e çiçek takdim 
etti.

Kumburgaz sahilinin 
Büyükçekmece sahili gibi 
işlek kordon boyuna sa-
hip olacağını dile getiren 
Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün, çalışmaları yerinde 
inceledi. Anayasaya göre 
sahillerden herkesin eşit 
şekilde istifa etmesi ge-
rektiğini belirten Akgün,  
30 yıldan beri Kumburgaz 
sahiline inen yolların va-
tandaşlara kapalı tutuldu-
ğunu belirterek kendisinin 
sahillere giden yaklaşık 80 
tane yolu açtığını söyledi. 
Akgün, konuşmasının de-
vamında ayrıca hedefinin 
İstanbul’un en uzun Kor-
donboyunu Kumburgaz’da 
yapmak olduğunu ifade 
etti. 

Kumburgaz sahilindeki 
işgalleri teker teker kal-

dırdıklarını dile getiren 
Başkan Akgün; “Göreve 
geldiğimizde Kumburgaz 
sahili işgal altında idi. Yı-

kımını yaptığımız işgalle-
rin denize doğru olanının 
en kısası 7 metre’den baş-
layıp 40 metre’ye kadar 

uzuyor. Göreve geldiği-
mizde Kumburgaz da ilk 
yaptığımız icraat işgalleri 
kaldırarak yaya kaldırım-
larını genişletmek oldu” 
dedi. Yapımına başla-
dıkları Kordonboyu’nun 
Kumburgaz’ı cazibe mer-
kezi haline getireceğini 
dile getiren Başkan Ak-
gün; “Amacımız Büyük-
çekmece Kordonboyu’nun 
güzelliğini Kumburgaz’da 
da oluşturarak vatandaş-
larımıza alternatif kor-
donboyu kazandırmaktır” 
şeklinde konuştu.

Pendik Belediyesi’nin başlattığı “Sahipsiz Oyuncak, Oyuncaksız 
Çocuk Kalmasın” kampanyasına gün geçtikçe ilgi büyüyor. Kam-
panya süresince toplanan oyuncak sayısı şimdiden 20 bin gibi bir 
rakama ulaştı.  

PENDİK / İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü’nü çok özel bir kon-
serle kutladı. Beyoğlulu kadınlar Türk Sanat Müziği’nin sevilen 
eserlerini Umut Akyürek’in sesinden dinledi.  

BEYOĞLU / İSTANBUL

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, hedefinin 
İstanbul’un en uzun Kordonboyunu Kumburgaz’da yapmak oldu-
ğunu söyledi.  

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Merhaba,

Ülkemizin en köklü belediyeler birliği 
olan Marmara Belediyeler Birliği üye bele-
diyelerimizin örnek belediyecilik hizmet-
lerini yansıttığı bu gazete ile bir ilki ger-
çekleştirmiş oldu. 

Türkiye yerel yönetim tarihinde özgün 
bir yere sahip olan Birliğimizin hizmet-
lerinin daha nitelikli hale getirilmesi için 
hazırlanan gazetemiz, yalnız Marmara sını-
rında değil diğer bölge belediyelerinin de 
yapılan faaliyetlerden haberdar olmasını 
sağlamıştır. 

Birlik olarak, üye belediyelerimizin yanın-
da bulunmak, onların yükünü hafifletmek 
ve performansına katkıda bulunmak için 
planlı bir çaba içindeyiz. Bu planların ve ça-
banın sonucu ola-
rak gazetemiz ya-
yın hayatına başla-
mış oldu. Bu yayın 
hayatının nitelikli 
olarak devam et-
mesi, belediyeleri-
mizin faaliyetlerini 
Birliğimize güncel 
olarak aktarması 
ile mümkün ola-
caktır.  

Birlik olarak stra-
tejik planımız, var-
lık sebebimiz, üye 
belediyelerimize 
aktif katkı ve des-
tek sağlamaktır. 
Üyelerimizi dünya standartlarında örnek 
olacak kurumlar seviyesine yükselmesine 
katkı sağlamaktır. Hazırlamış olduğumuz 
stratejik plan doğrultusunda yeni bir döne-
min başında olan Birliğimiz, farklı alanlarda 
ilk ve örnek çalışmalar yapmaya azimle de-
vam edecektir. 

Bu vesile ile ekip arkadaşlarım adına he-
pinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

Marmara Belediyeler Birliği 
Adına İmtiyaz Sahibi

Recep ALTEPE

Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN

Yazı İşleri Müdürü
Züver ÇetiNkAyA

Genel Koordinatör
Fatih SANLAV

İletişim Bilgileri
Ragıp Gümüşpala Cad.  
No: 10 eminönü 34134  

Fatih / istanbul
tel: (0212) 513 56 50

Faks: (0212) 526 52 76 

Sanat Yönetmeni
Hasan DeDe

Muhabirler
kübra DeMiR

irem ekkALDıR
Serbest ÇeLeBi

Yapım
tekFA  

Medya iletişim Ltd. Şti.

Baskı

Denizin Ortasında 
İnternet Keyfi

İDO, online dünyanın fırsatlarını 
müşterilerinin ayağına getiren yep-
yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Dünyada bir ilk olan ve internet altyapısını 
TTNET’in sağlayacağı, Türk Telekom grup 
şirketi Innova tarafından üretilen, feribot ve 
iskelelere yerleştirilecek “Akılmatik” isimli 
kiosklardan, Türk Telekom ve grup şirket-
lerinin hizmetleri sunulacak. Yolcular aynı 
zamanda doğalgaz, su ve elektrik faturalarını 
ödeyebilecek; internet bankacılığı işlemlerini 
yapabilecekler. OnSealine Projesi’nin tanı-
tım toplantısı, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İDO Ge-
nel Müdürü Ahmet Paksoy, Türk Telekom 
CEO’su K. Gökhan Bozkurt ve TTNET Ge-
nel Müdürü Tahsin Yılmaz’ın katılımıyla Ad-
nan Menderes Feribotu’nda yapıldı. 

belediyehaber

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
vatandaşlara konforlu 
ulaşım imkânı sunmak 
üzere inşa edilen Söğüt-
lüçeşme - Avcılar Metro-
büs Hattı, Beylikdüzü’ne 
kadar uzatılıyor. “Avcılar 
- Beylikdüzü arası Met-
robüs Hattı ve Karayolu 
Düzenleme İnşaatı”nın 
temeli, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Aziz 
Babuşçu’nun da katıldığı 
bir törenle atıldı. Vatan-
daşların çok yoğun ilgi 

gösterdiği törende Bey-
likdüzü Belediye Başkanı 
Yusuf Uzun, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı 
Aziz Yeniay, Esenyurt 
Belediye Başkanı Nem-
ci Kadıoğlu, Başakşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Hasan 
Akgün, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Başkan 
Danışmanı Prof. Dr. 
Mustafa Ilıcalı, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mu-
zaffer Hacımustafaoğlu, 
İETT Genel Müdürü 
Hayri Baraçlı ile Sanatçı 

Neşe Karaböcek de yer 
aldı.

Avcılar – Beylikdüzü 
Metrobüs Hattı İnşaatı 
tamamlandığında yoğun 
trafikte yaklaşık 1 saat-
te alınan bu mesafe, 20 
dakikada kat edilecek. 
Beylikdüzü – Söğütlü-
çeşme arasındaki 50 ki-
lometrelik mesafe ise 83 
dakikada alınmış olacak. 
Avcılar – Söğütlüçeşme 
hattında günlük ortalama 
715 bin yolcu taşınıyor. 
Beylikdüzü hattının dev-
reye girmesiyle metrobüs 
hattında 1 milyon kişinin 
taşınması hedefleniyor. 
Törende konuşma yapan 
Topbaş, 10 kilometrelik 
bu hattın Beylikdüzü’nün 
yanı sıra Esenyurt, Bü-
yükçekmece ve hatta Si-
livri ile Çatalca sakinleri-
ne bile hizmet edeceğini 
söyledi.  

Bağcılar’ın Minik İzcileri Toplandı

Bursa’nın, Bıçakları Markalaşıyor

Bağcılar Belediyesi İz-
cilik Kulübü tarafından 
7’nci İzcilik Şurası dü-
zenlendi. Bağcılar Bele-
diyesi Halk Sarayı’nda 
gerçekleştirilen şuraya 
Bağcılar Kaymakamı 

Veysel Yurdakul, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, Bağcılar 
Milli Eğitim Müdürü Ka-
dir Kuş, Türkiye İzcilik 
Federasyonu İstanbul İl 
Temsilcisi Lütfiye Özkan, 

İzci liderleri ve çok sayı-
da izci katıldı. Şuranın 
açılış konuşmasını yapan 
Bağcılar Belediye Başka-
nı Lokman Çağırıcı, bir 
dönem Bağcılar’da “İzci-
lik” dendiğinde insanla-
rın sözlüğe baktığını söy-
ledi. “Bugün bu noktaya 
geldik” diyen Çağırıcı, 
2007 yılında İngiltere’de 
gerçekleştirilen Dün-
ya Jamboresi’ne katı-
lan Bağcılar izcilerinin 
Türkiye’yi temsil ettik-
lerini hatırlattı. İzciliğin 
Bağcılar’a önemli katkı-
lar yaptığını ve yapmaya 
devam edeceğini belirten 

Çağırıcı, Temmuz ayında 
İsveç’te gerçekleştirile-
cek Dünya Jamboresi’ne 
Bağcılar’dan 25 izcinin 
katılacağını açıkladı.

Bağcılar Kaymakamı 
Veysel Yurdakul da yaptı-
ğı konuşmada Bağcılar’da 

izcilerin çok şanslı ol-
duğunu söyledi. “Sizleri 
aktif görmek bizleri he-
yecanlandırıyor” diyen 
Yurdakul, “Bağcılar diğer 
şuralarda olduğu gibi artık 
izcilik konusunda da bir 
merkez olma, örnek olma 

aşamasına geldi” diye ko-
nuştu. Bağcılar Milli Eği-
tim Müdürü Kadir Kuş ise 
yaptığı konuşmada, izcili-
ğin önemine dikkat çekti 
ve Bağcılar Belediyesi’ne 
vermiş olduğu destekten 
dolayı teşekkür etti. 

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, Bursa bıçakları-
nı yeniden marka haline 

getirip, dünya vitrinine 
çıkarmak için tasarım 
yarışması düzenledi. Bü-

yükşehir Belediyesi’nin, 
Bursa Bıçakçılar Odası ile 
birlikte düzenlediği yarış-
mayla, geleneksel Bursa 
bıçaklarını ülke geneline 
ve dünyaya tanıtmak ve 
Bursa bıçaklarının aranı-
lan bir marka haline ge-
tirilmesi amaçlanıyor. Bı-
çak üretimi yapan küçük 
ve orta ölçekli üreticilere 
destek olmak amacıyla 
düzenlenen yarışma Ulu-
dağ Üniversitesi öğretim 
görevlisi Gültekin Erdal 

danışmanlığında gerçek-
leştirilecek.

“Bursa Bıçakları 
Markalaşıyor”

Bursa’nın tarihi ve doğal 
güzellikleri başta olmak 
üzere tüm değerlerine 
sahip çıktıklarını hatırla-
tan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın bıçakçılıkta bir 
marka olduğunu ancak 

son dönemlerde özellikle 
ithal bıçakların piyasaya 
girmesi ve fabrikasyon 
üretimin yaygınlaşmasıy-
la el emeği bıçakçılığın 
değer kaybetmeye baş-
ladığını ifade etti. Bursa 
bıçaklarını yeniden önce 
Türkiye, ardından da 
dünya vitrinine çıkarma-
yı amaçladıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, “Bı-
çakçılık konusunda kalite 
yönünden zaten bir mar-
kayız” dedi.

Bağcılar İzci Kulübü tarafından 7’nci İz-
cilik Şurası düzenlendi. Başkan Lokman 
Çağırıcı, 8 yıl önce izciliğin anlamının 
bilinmediği  bir Bağcılar’dan, Dünya İz-
cilik Jamborelerine izcilerin gönderildiği 
bir Bağcılar’a gelindiğini söyledi.     

BAĞCILAR / İSTANBUL

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bıçakçı-
lar Odası tarafından düzenlenen ‘Bursa 
Bıçakları Tasarım Yarışması’ ile gelenek-
sel Bursa bıçaklarının bir marka haline 
getirilerek, dünya vitrinine çıkarılması 
hedefleniyor.     

BURSA

Bir saatlik yolu 20 dakikaya indirecek 
Avcılar - Beylikdüzü Metrobüs Hattı 
İnşaatı’nın temelini atan Başkan Topbaş, 
çalışmanın 29 Ekim’e yetiştirilmesini iste-
di ve Beylikdüzü’ne metro müjdesi verdi.     

İSTANBUL

Tuzla Belediyesi, in-
ternetteki en yaygın 
iletişim araçlarını etkin 
bir şekilde kullanarak 
sosyal medyadaki yerini 
aldı. Gazete, dergi, te-
levizyon ve belediye in-
ternet sitesinden Tuzla 
Belediyesi’yle ilgili ha-
berleri takip eden Tuzla 

halkı, bundan böyle  Facebook, Twitter, Youtube ve 
Dailymotion gibi  soysal iletişim alanlarında belediye 
çalışmalarını izleyebilecek.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Facebook Adresi
http://www.facebook.com/drsadiyazici
Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı Twitter Adresi
http://twitter.com/drsadiyazici
Tuzla Belediyesi Facebook Adresi
http://www.facebook.com/tuzlabelediyesi

Tuzla Bir Tık Uzaklığınızda Tuzla Belediyesi’ne artık Facebook, 
Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden 
ulaşabilirsiniz.     

TUZLA / İSTANBUL

Dünya 
Kırkpınar’ı 
Tanıyacak 
Edirne Belediyesi, 
tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’ni 
Amerika’da Türk 
Günü’nde tanıtma-
yı hedefliyor.   

EDİRNE

Edirne Belediyesi Kırk-
pınar Yağlı Güreşleri’ni 
Amerika’da düzenlene-
cek Türk Günü’nde ta-
nıtmak için çalışmalara 
başladı. Edirne Belediye 
Başkanı Hamdi Sedef-
çi, yaptığı açıklamada, 
Amerika’da bu yıl 30 
’ncusu düzenlenecek Türk 
Günü Festivali’nde Kırk-
pınar Yağlı Güreşleri’ni 
tanıtarak, kortejde yerle-
rini alacaklarını söyledi. 
Kırkpınar’ı dünya çapında 
tanıtmak için çok çalıştık-
larını ifade eden Sedefçi, 
şunları kaydetti: “Mayıs 
ayında her yıl New York’ta 
geleneksel olarak düzen-
lenen Türk Festivali’nde 
Kırkpınar kültürümüz-
le yer alacağız. Tarihi 
Kırkpınar’ı dünya çapında 
tanıtmak istiyoruz ve bu 
konuda ciddi çalışmaları-
mız var. Amerika’da Türk 
Federasyon ve dış temsil-
ciliklerimizle temaslarımız 
sürüyor” dedi.

Metrobüs Beylikdüzü’ne Geliyor
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Bandırma Belediyesi Sosyal 
Yardımda Sınır Tanımıyor

“Esnaf, Ekonominin Lokomotif Gücüdür”

Bandırma Belediye Baş-
kanı Sedat Pekel ve Baş-
kan Yardımcısı Dursun 
Mirza, Belediye’ye gelen 
talepleri değerlendirerek 
erzak ve iki akülü araba-
yı engelli ailelerinin evine 
giderek ihtiyaç sahiple-
rine hediye etti. Başkan 
Pekel ilk ziyaretini, 51 
yaşında olan, evli, iki ço-
cuk babası Mehmet Ali 
Doğan’a yaptı.  Mehmet 
Ali Doğan 2.5 sene önce 
geçirdiği rahatsızlık sonu-
cu ayaklarını kaybettiğini 
dile getirerek verdiği bu 
hediyenin çok işine yara-
yacağını söyledi.

Akülü engelli arabasını 
Doğan’ın evine kadar çı-
karan Başkan Pekel, ilk 
denemeyi yapmasında 
da yardımcı oldu. Haya-
tı boyunca aldığı en an-
lamlı hediyenin Başkan 
Pekel’in getirdiği akülü 
araba olduğunu dile geti-
ren Mehmet Ali Doğan, 
teşekkür etti. Başkan 
Pekel, aynı gün doğuştan 
yürüme engelli olan 15 
yaşındaki Çağla Orak’ın 
evine gitti. Küçük 
Çağla’yla önce oyunlar 
oynayan Başkan Pekel, 
daha sonra akülü araba-
yı hediye etti. Çağla’nın 
sandalyeye oturmasına 

da yardımcı olan Başkan 
Pekel, kullanımı konu-
sunda anneye de yardım-
cı oldu.

Başkan Pekel; “Engelli 
olma ihtimalini hepimiz 
ömür boyu taşıyacağız; 
empati kurarak engelli 
vatandaşlarımızın karşı-
laştıkları sorunların tat-
sızlığını, yaşam özgürlük-
lerinin kısıtlanmasının 
bıraktığı etkiyi hissede-
biliriz. Yaşam kalitelerini 
azami ölçüde arttırabil-
mek için önlerine konan 
sosyal ve fiziksel engelleri 
hep birlikte ortadan kal-
dırmalıyız. Biz bunu sağ-
lamaya çalışıyoruz” dedi.

Ataşehir Belediyesi ta-
rafından başlatılan “Ata-
şehir Tane Tane Kapak 
Topluyor, Adım Adım En-
gelleri Aşıyor” kampanya-
sında sona gelindi. Kam-
panya sonunda toplanan 
85 ton kapak 300 sandal-

yeye dönüştü. Tekerlekli 
sandalyeler ve kampan-
yaya destek veren 40’a 
yakın kurum ve kuruluş 
ile sivil toplum örgütünün 
teşekkür plaketi Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi ve Dünya Engelli 
11 Metre Tüpsüz Dalış  
(Skindive) Rekortmeni 
Berna Belgin’in katıldı-
ğı bir törenle sahiplerini 
buldu. Törene Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dr. Şaban Ka-
rataş ve Berna Belgin’in 
yanı sıra plastik kapak 
toplayarak kampanyaya 
destek veren kurum ve 

kuruluşların temsilcileri, 
belediye başkan yardım-
cıları, birim müdürleri ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Kapak kampanyasının 
Ataşehir’de başlayarak 
ülke geneline yayıldığına 
dikkat çeken Ataşehir Be-
lediye Başkanı Battal İlgez-
di; “Kampanyamız büyük 
ses getirdi. Türkiye’nin 
her yerinden belediyemize 
kapak geldi. Duyarlı vatan-
daşlarımıza teşekkür edi-
yoruz. Ayrıca birçok kamu 
kurum ve kuruluşu da bizi 
bu konuda destekledi. Ata-
şehir Belediyesi olarak çev-
reye yönelik projelerimiz 
devam edecek.

Bandırma 
Belediyesi’nin 
sosyal yardımları 
tüm hızıyla devam 
ediyor.  

BANDIRMA / 
BALIKESİR

Ataşehir Beledi-
yesi tarafından 
geçtiğimiz Nisan 
ayında başlatılan 
“Ataşehir Tane 
Tane Kapak Top-
luyor, Adım Adım 
Engelleri Aşıyor” 
kampanyası re-
kor bir katılım ile 
sonuçlandı. Kam-
panya sonunda 
toplanan 85 ton 
kapak, 300 teker-
lekli sandalyeye 
dönüştü.  

ATAŞEHİR / İSTANBUL

Nostaljik Turla 97. Yıl Kutlandı

İlköğretim Okulunda 
Acil Durum Tatbikatı

İETT, İstanbul’da top-
lu ulaşımın miladı sayılan 
atlı tramvayların (1871) 
ardından 1914 yılında iş-
letmeye alınan elektrikli 
tramvayların 97. yılı anı-
sına, nostaljik tramvayla 
Tünel-Taksim hattında bir 
tur düzenledi. Eski İETT 
Genel Müdürleri Suat 
Kumbasar ve Bozkurt 
Doğan’ın da konuk olduğu 
nostaljik tura İETT Genel 
Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, 
Genel Müdür Yardımcıla-
rı Mümin Kahveci ve Ali 

Rıza Kiremitci, daire baş-
kanları, birim müdürleri 
ve çok sayıda çalışan ka-
tıldı. Kutlama dolayısıyla 
kırmızı-beyaz kumaşlar ve 
tüllerle süslenen nostaljik 
tramvayı vatandaşlar ilgiy-
le karşıladı.  

İstanbul tramvayları 
olarak adlandırılan elekt-
rikli tramvayların 97. yılı 
anısına düzenlenen etkin-
likte konuşan İETT Genel 
Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, 
İETT’nin 1950’li yıllarda 

150 kilometreyi bulan bir 
raylı sistem hattına sahip 
olduğunu ve yine o yıllar-
da tramvaylarla taşınan 
yolcu sayısının otobüsleri 
neredeyse ikiye katladı-
ğını söyledi. Genel Mü-
dür Baraçlı sözlerini şöyle 
sürdürdü: ‘İETT 140 yıl-
lık tarihi bir kurum. Bu 
tarihin içinde çok önemli 
kilometre taşları var. Bu-
gün 97. yılını kutladığımız 
elektrikli tramvaylarımızın 
1950’li yıllarda taşıdığı 
yolcu sayısı otobüslerin 
neredeyse iki katıydı. Bir 
örnek vermek gerekirse 
1956 yılında otobüsleri-
mizle 60 milyon yolculuk 
yapılırken tramvaylarımız 
100 milyonun üzerinde 
yolcu taşımış. Bu verilere 
yukarıdan aşağıya baktığı-
mızda İETT’nin ne kadar 
büyük bir kurum oldu-
ğunu görüyoruz. Bizler 
de güçlü kurumun güçlü 
kadroları olarak İstanbul 
halkına en iyi şekilde hiz-
met etmeyi kendimize he-
def seçmiş bulunuyoruz. 
Bizler, İstanbul’un 24 saat 
çalışan askerleri olarak yo-
rulmayacağız” dedi.

Olağanüstü durumlarda 
öğrencilerin can güvenli-
ğini sağlanmasına yönelik 
olarak Hendek’te Hendek 
Şehit Mahmutbey ilköğ-
retim okulunda tatbikat 
yapıldı. Tatbikata Hendek 
Belediyesi, Hendek Bele-
diyesi HAKUT ekibi ve 
Sakarya TRAC Derneği 
teknik destek verdi. Tatbi-
katta ilköğretim öğrenci-
leri kısa sürede okulu terk 
ederek okul bahçesindeki 
güvenli alanda toplandılar. 

Tatbikat gereği okul içer-
sinde yaralanmalardan 
ötürü mahsur kalan okul 
öğrencilerinin bulunduğu 
ihbarı ile itfaiye ekipleri 
siren eşliğinde tatbikat 
alanına ulaşarak okulda 
mahsur kalan öğrenciler 

kısa sürede yangın merdi-
veni ile tahliye edildiler. 
Okul içersinde 2. katta 
yaralı olan bir ilköğretim 
öğrencisi de sağlık ekiple-
rince ambulansla Devlet 
Hastanesi’ne nakledildi.

“Bu sizin  
başarınızdır”

Tatbikat sonrası öğrenci-
lere bir teşekkür konuşma-
sı yapan HAKUT Başkanı 
Harun Kaynak, “Bugün 
burada icra edilen tatbikat 
başarıyla neticelenmiştir. 
İnanıyorum ki okulumuz 
Sakarya genelinde örnek 
bir okuldur. Bu sizin başa-
rınızdır, sizleri tebrik edi-
yorum” dedi.

İstanbul tramvaylarının 97. yılı Tünel-
Taksim hattında yapılan nostaljik turla 
kutlandı.

İSTANBUL

Hendek Belediyesi HAKUT ekibi ve 
Sakarya TRAC Derneği’nin işbirliği 
ile Hendek Şehit Mahmutbey ilköğ-
retim okulunda tatbikat yapıldı.  

HENDEK / SAKARYA

Babaeski Belediye Başkanı Av. Abdullah 
Hacı, her sabah ilçe esnafı ile kahvaltı 
yaparak sorunlarını dinliyor.   

BABAESKİ / KIRKLARELİ

85 Ton Kapak, 300 Sandalye

Babaeski Belediye Baş-
kanı Av. Abdullah Hacı 
her sabah esnafla kahvaltı 
yapmaya başladı.  Belediye 
Başkanlığı makamında ger-
çekleştirilen kahvaltılar ilçe 
esnafı tarafından büyük bir 
beğeni ve ilgi ile karşılandı.  
Başkan Hacı, konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada şunları 
belirtti: “Esnaflarımız ile 
gerek bizim iş temposu 
yoğunluğumuzdan gerekse 

esnaflarımızın işlerinden 
dolayı her zaman  görüşme 
fırsatı bulamıyoruz.  Onun 
için ilçemizde bulunan es-
naflarımızın sorunlarını, 
ihtiyaçlarını dinlemek ve 
bu sorunlara, ihtiyaçlara 
çözüm önerileri bulmak 
için böyle bir organizas-
yonu düzenlemeye karar 
verdik. Bu kapsamda her 
gün 10 esnafımızla birlikte 
başkanlık makamında kah-

valtı yapıyoruz ve onlarla 
bilgi alışverişinde  bulunu-
yoruz. Gerçekleştirilecek 
olan bu kahvaltılar değerli 
esnaflarımızın sorunlarının, 

ihtiyaçlarının giderilmesi-
ne katkıda bulunacaktır. 
Ayrıca projeler hakkında 
esnaflarımızın görüşleri-
nin,  önerilerinin alınması 

sağlanacak ve yol gösteri-
ci olacaktır. Esnaflarımız 
ülkemizin kalkınmasında, 
ekonomimizin temel  lo-
komotif gücüdür. Bu güce 
sahip çıkmalı ve en iyi şe-
kilde desteklemeliyiz. ”

Sahipsiz 
Köpekler 
Toplandı
Kandıra Belediyesi, 
Kefken sahil 
köyünden gelen 
şikâyetler üzerine 
yaptığı çalışmalar 
ile sahipsiz 
köpekleri topladı.  

KANDIRA / KOCAELİ

Kefken sahil köyünde 
yaşayan vatandaşlardan 
gelen şikâyetler üzerine 
harekete geçen Kandıra 
Belediyesi hayvan toplama 
ekibi tarafından sahipsiz 
hayvanlar toplanarak bele-
diye ye ait hayvan barına-
ğına götürüldü. Belediye 
ekipleri tarafından yapılan 
köpek yakalama çalışma-
larında Kefken halkının 
da yardımları ile 62 adet 
sahipsiz hayvan toplandı. 
Toplanan hayvanlar köpek 
barınağına bırakılmadan 
önce veteriner hekim ta-
rafından gerekli kontrol ve 
aşılarının yapılmasından 
sonra barınağa bırakıldı.

Sahipsiz köpeklerden 
çok rahatsız olan Kefken 
halkı, köpeklerin bazıla-
rının vatandaşlara saldır-
dıklarını söylediler. Okul 
bahçesine kadar giren 
köpeklerin çocuklara da 
saldırdığını belirten vatan-
daşlar; köpeklerin toplan-
masından dolayı çok mem-
nun olduklarını belirterek 
Belediye Başkanı Cengiz 
Kan ve ekiplerine teşekkür 
ettiler. Belediye yetkilileri 
toplanan köpeklerin kesin-
likle itlafının yapılmayaca-
ğının altını çizdi. 
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Ç E V R E

Kadıköy Belediyesi Cerrah Gibi Çalıştı
Tıpkı insanlar gibi çevre 

koşullarıyla hastalanabi-
len ağaçlar için Kadıköy 
Belediyesi restorasyon 
çalışması yaptı. Suadiye 
Çınarlı Sokak ve Mine 
Sokak’ta bulunan hastalık-
lı çınar ağaçları adeta bir 
cerrah özeniyle ameliyata 
alınarak yeniden hayata 
dönmeleri sağlandı. Kadı-
köy Belediyesi Park Bah-
çeler Müdürlüğü ekiple-
rinin özenli çalışmalarıyla 
hastalık kapıp, çürümeye 
başlayan çınar ağaçlarının 
kaderlerine terk edilme-
diğini ve özel tedaviyle 
hayata döndürüldüklerini 
kaydeden Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Selami Öztürk, 
ağaçların ömürlerinin uza-
tıldığını belirtti. 

Başkan Öztürk şunları 
söyledi;  “Ağaçlar da tıpkı 
diğer canlılar gibi çevresel 
koşullardan, yağmurlardan 
etkilenip, çeşitli bakterile-
rin oluşturduğu hastalıkla-
ra yakalanabiliyor. Suadiye 
Çınarlı Sokağa adını veren 
90 adet çınar ağacımızda 

çevresel koşullardan kay-
naklanan çeşitli çürüme-
ler tespit ettik. Ve hemen 
hepsini tedaviye aldık. 
Sokağa giren ekiplerimiz, 
adeta bir doktor, cerrah 
hassasiyetiyle çürüyen ya-
ralı bölümleri temizledi, 
bakteriler uzaklaştırıldı, 

ilaçlandı ve çürüyen bö-
lümlerin hava ile temasını 
engellemek için çimento 
ve esaslı bir harç ile kapa-
tıldı. Burada ekipler bütün 
ağaçlarla tek tek ilgilenip, 
hepsine tıpkı bir doktor 
gibi hastalıklarına göre 

özel tedavi uyguladılar. 
Çınarlarımız, ağaç resto-
rasyonu denilen bu tedavi 
işlemlerinden sonra ya-
şantılarına daha uzun yıl-
lar devam edecekler. Hiç 
müdahale edilmeyip, bu 
ağaçlar kaderlerine terk 

edilseydi zamanla hasta-
lıkları ilerleyecek, diğer 
bölümlerde de çürümeler 
başlayıp, öleceklerdi. Biz 
bir yerde hasta olan ağaç-
larımızı tedavi ile iyileştir-
me işlemi yaptık ve ömür-
lerini uzattık.”

Kadıköy Belediyesi, Suadiye Çınar-
lı Sokak’ta bulunan ve yakalandıkları 
hastalıkla çürümeye yüz tutan hastalık-
lı 90 çınar ağacına “ağaç restorasyonu” 
ile yeniden hayat verdi. Park Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, ağaçları adeta bir 
cerrah özeniyle tedavi etti.   

KADIKÖY / İSTANBUL

Cerrah, Fidan 
Dikiminde Bir 
Numara 
Cerrah Belediye 
Başkanı İsmail 
Karaman, Cerrah 
Beldesinin  özellik-
le çöğür üretiminde 
Türkiye’nin merke-
zi haline geldiğini 
söyledi.   

CERRAH / BURSA

Cerrah Belediye Başka-
nı İsmail Karaman, geç-
tiğimiz günlerde Cerrah 
Beldesi’nin fidan dikimin-
de geldiği noktayı anlattı. 
Başkan Karaman konuyla 
ilgili “Ülke genelinde gö-
rülen her 100 meyve fida-
nının 90’ı Cerrah’tan çıkı-
yor. Bu konuda çalışmalar 
sonuç verdi. Ayrıca belde 
meydanında oluşturduğu-
muz komisyoncuların bu-
luşma noktası ile de, baş-
ta belde üreticisi ile çevre 
köylerinde tarım merkezi 
olmak istiyoruz” dedi. 
Beldenin özellikle çöğür 
üretiminde Türkiye’nin 
merkezi haline geldiğini 
belirten Başkan, belediye-
nin önderliğinde çalışma-
ların tüm hızıyla devam 
edeceğini belirtti. 
İl ve ilçelerde oluşturulan 

kent konseyinin benzer bir 
çalışmasını Cerrah’ta haya-
ta geçirdiklerini söyleyen 
Karaman, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Yaptı-
ğımız meclis toplantıları 
öncesinde tüm kurum 
temsilcileri (jandarma, zi-
raat mühendisi, sağlık oca-
ğı doktoru, okul müdürleri, 
imamlar, mahalle muhtar-
ları ve kooperatif başkan-
ları) ile toplantılar yaparak, 
hem kurumlar arası diya-
loğu güçlendirme, hem de 
vatandaşa kaliteli ve hızlı 
hizmet anlayışını sunmak 
istiyoruz” dedi. 

Tekirdağ Belediyesi’nin 
2009 Ekim Ayında start 
verdiği Ambalaj Atıkları-
nın Kaynağında Geri Top-
lanması Projesinde amba-
laj atığı toplama bisikleti 
kullanılarak geri dönüş-
türülebilir malzemelerin 
toplanmasına başlandı. 
Özellikle trafik yoğunlu-
ğunun fazla olduğu Hü-
kümet Caddesi boyunca 
çarşı esnafının çıkarmış 
olduğu ambalaj atıklarının 
toplanması amacıyla hem 
çevreci hem de trafik akı-
şını aksatmayacak bisiklet 

yaptırıldı. Çarşı esnafının 
günün belli saatlerinde 
çıkarmış olduğu atıkla-
rın cadde üzerinde gelişi 
güzel vaziyette konularak 
çirkin görüntülere sebe-
biyet verdiğini belirten 
Tekirdağ Belediye Baş-
kanı Op. Dr. Adem Dal-
gıç, “Bu atıkların büyük 
kısmının geri dönüştü-
rülebilir malzeme olması 
sebebiyle, Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü 
ve yüklenici firma Kar-
tal Geri Dönüşüm bün-
yesinde yapılan çalışma 

sonucunda atık toplama 
bisikletinin faaliyete ge-
çirilmesi ile söz konu-
su geri dönüştürülebilir 
atıkların toplanarak hem 
ekonomiye geri kazandı-
rılması hem de görüntü 
kirliliğinin önüne geçil-
mesi hedeflenmektedir” 
dedi.  Bisikletlerin aynı 
zamanda halk pazarların-
dan çıkan ambalaj atıkla-
rının ve araç girişinin zor 
olduğu alanlarda çıkan 
ambalaj atıklarının top-
lanması için de kullanıla-
cağını belirtti.

Zeytinburnu Belediyesi 
çevre alanında yaptığı ba-
şarılı çalışmaları ile par-
mak ısırtıyor. Yapılan bu 
başarılı çalışmalardan ilki 
2007 yılında başlatılan 

“Geri Dönüşüm Projesi” 
kapsamında kurulan te-
sisler belediyenin çöpten 
yılda 750 bin TL kazan-
masını sağlıyor. Bu konu-
da Türkiye’nin en iddialı 

belediyelerinden biri ol-
duklarını söyleyen Zey-
tinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın, “Proje %20 
oranında mesafe kat etti. 
Hedef, %100’ü yakala-
mak. Her ay 400 ton çöpü 
ekonomiye kazandırıyo-
ruz. Bu parayla ayrışım te-
sislerinde çalışanların ma-
aşlarını ve diğer masrafları 
karşılıyoruz. Yani çöpten 
para kazanıyoruz” diyor. 

Tekirdağ’dan Bisikletli Çevre Mesajı

Zeytinburnu Çöpten Para Kazanıyor

Bu Vakum Tüm Çöpleri Alıyor

Balıkesir’de bir ilk ya-
şandı ve şehre Vakumlu 
Çöp Temizleme Maki-
nesi alındı. Şehir mer-
kezinde Milli Kuvvetler, 
Anafartalar ve Kızılay 
caddelerinde bulunan ana 

arterler ile bunlara bağlı 
sokakların temizliğinde 
kullanılacak olan vakum-
lu makine, özellikle el ile 
süpürülmesi mümkün ol-
mayan yüzeylerde yüksek 
verimlilik sağlıyor. Sigara 

izmariti, kağıt, pet şişe, 
plastik parçaları ve yap-
raklar gibi el ile süpürül-
mesi mümkün olmayan 
küçük atıklar rahatlıkla 
temizlenebiliyor. 

Marifetleri büyük

Küçük bir arabanın üçte 
biri büyüklüğüne sahip 
olan ve akülerindeki elekt-
rik enerjisiyle çalışan ma-
kine, 240 litrelik bir haz-
neyi beraberinde taşıyor. 
1.7 kw emiş gücüne sahip 
motoru ve 2 adet me-

tal filtresi bulunan cihaz, 
akaryakıtla çalışmadığın-
dan ekonomik açıdan ek 
bir yük getirmiyor. Araç, 
8 saat içinde şarj edilebi-

len 4 voltluk 4 aküyle 6 
saat aralıksız hizmet ve-
rebiliyor. Ayrıca araçta, 5 
litrelik bir su haznesi de 
bulunuyor.

Balıkesir Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü, yerlere atılmış olan küçük çöp-
leri temizlemek amacıyla satın aldığı 
Vakumlu Çöp Temizleme Makinesini 
hizmete sundu.    

BALIKESİR

Tekirdağ Belediyesi, kentin ambalaj atık-
larını bisikletlerle topluyor.   

TEKİRDAĞ

Zeytinburnu Belediyesi, Geri Dönüşüm 
Projesi kapsamında kurdukları tesis ile 
çöpten yılda 750 bin TL kazanıyor.   

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
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Özel Kalemlerin Antalya Çıkartması

Basın Danışmanları Antalya’da Buluştu

Türkiye Belediyeler Bir-
liği, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Özel Kalem Mü-
dürleri Platformu 18 - 20 
Şubat 2011 tarihleri ara-
sında Antalya’da eğitim 
programı gerçekleştirdi. 
Programın açılışında Özel 
Kalem Müdürleri Platfor-
mu Başkanı ve Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Özel 
Kalem Müdürü Ercan 
Özel, Marmara Belediye-
ler Birliği Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Recep Bozlağan, 
Türkiye Belediyeler Birliği 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Cevdet Sökmen ve Antal-
ya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Akaydın konuşma yaptı.

Başkan Akaydın: 
Özel Kalemler 
Birlik Olmalı

Başkan Akaydın, “Be-
lediye başkanları siyasidir 
ama özel kalemler öyle 
olmamalı. Ortak sorunla-

ra, birlikte hareket ederek 
çözüm aranmalı” derken, 
açıklamalarının devamında, 
belediye gelirlerinin yasa-
larla artırılması gerektiğini 
söyledi. Özel Kalem Mü-
dürleri Platformu Başkanı 
Ercan Özel’se, “Biz Özel 
Kalem Müdürleri’nin kü-
çük hatalarının ne büyük sı-
kıntılar oluşturduğunu he-
pimiz çok iyi biliyoruz. Bu 
bakımdan, hangi konumda 
olursak olalım, kendimizi 
sürekli geliştirmeli, yenile-
meliyiz” derken, programa 
destek veren TBB, MBB 
ve Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlikte ilk olarak Sa-
yıştay Başdenetçisi Salim 

Demirel tarafından “Temsil, 
Tören ve Ağırlama Mevzua-
tı, İlgili Harcamalara İlişkin 
Usul ve Esaslar” konulu eği-
tim gerçekleştirildi. Deva-
mında, Yönetim Danışma-
nı Mehmet Emin Öztürk 
“Özel Kalem Müdürlüğü-
nün Önemi ve Özel Kalem 
Müdürlerinin Taşıması Ge-
reken Nitelikler” konuların-
da seminerler verildi. 

Türkiye Belediyeler Bir-
liği ve Marmara Belediyeler 
Birliği’nce, basın danışman-
ları ve basın halkla ilişki-
ler müdürlerine yönelik 
Antalya’da eğitim toplantısı 
düzenlendi. Toplantının son 
oturumunda, Başbakan-
lık İletişim Merkezi Şube 
Müdürü Halil Demirtaş, 

Gazeteci-Yazar Prof. Dr. İsa 
Kayacan ve Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Basın Yayın 
Halkla İlişkiler Daire Baş-
kanı Ahmet Recep Tekcan 

konuşma yaptı. Oturuma, 
Anadolu Ajansı Genel Mü-
dürü Dr. Hilmi Bengi baş-
kanlık yaptı.

İlk konuşmacı, Başbakan-
lık İletişim Merkezi (Bİ-
MER) Şube Müdürü Halil 
Demirtaş, BİMER’in 2006 
yılında vatandaşla doğru-
dan iletişim kurmak için 
kurulduğunu belirtirken, 
vatandaşın belediyelerden 
taleplerine yasal süre içinde 
cevap verilip verilmediğini 
de takip edebildiklerini ifa-
de etti. Demirtaş, “Elekt-
ronik ortamda günde 3 bin 
500 talep alıyoruz” dedi.  

Gazeteci-yazar Prof. Dr. 
İsa Kayacan da basın danış-
manlarının, belediyelerde 
kadrolu ve resmi bir sıfatla 
göreve başlaması gerektiğini 
ifade etti. 

Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Basın Yayın Halk-
la İlişkiler Daire Başkanı 
Ahmet Recep Tekcan’sa  
programın son konuşmacısı 
oldu. Tekcan, konuşmasın-
da  “Bizler belediye baş-
kanlarına seçim kazandıran 
insanlarız. O nedenle halkla 
ilişkiler ve basın, bir bele-
diyenin olmazsa olmazıdır’’ 
diye konuştu.

“NALAS NEXPO 
2011 Belediyecilik Fu-
arı” geçtiğimiz günlerde 
Bosna Hersek’in başkenti 
Saraybosna’da gerçekleş-
ti. Fuara Marmara Bele-
diyeler Birliği üyesi çok 
sayıda belediye katıldı. 
Marmara Belediyeler Bir-
liği, Türk Dünyası Bele-
diyeler Birliği, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, Bursa 
Osmangazi ve Yıldırım 
Belediyeleri, İstanbul’dan 
Bağcılar, Ümraniye, Ar-
navutköy Belediyeleri, 
Balıkesir Edremit Beledi-
yesi, İzmir’den Bornova 
ve Buca Belediyesi, fuarda 
stant açtı. 

Türkiye örnek 
oldu

NALAS ve MBB de-
legesi ve Bursa Yenişehir 
Belediye Başkanı Bülent 
Hamdi Cingil, Avrupa 
Komisyonu’nun başlat-
tığı Enerji Verimliliği 
için Belediye Başkanla-
rı Sözleşmesine Birlik 
adına imza attı. Cingil, 
“Sosyal Belediyecilik” 

oturumunda ayrıca Bir-
lik adına konuşma yaptı. 
Cingil, konuşmasında 
Türkiye’nin son yıllarda 
elde ettiği sosyal beledi-
yecilik tecrübelerini an-
lattı ve Türkiye’nin sos-
yal belediyecilik alanında 
birçok ülkeye örnek ol-
duğunu söyledi.  Toplantı 
sonunda, NALAS As Baş-
kanı ve Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Keskin 
adına Yıldırım Belediyesi 
Meclis Üyesi Yaşar Elmas, 
NALAS Başkanı Vladi-
mir Moskov’a ve NALAS 
Genel Sekreteri Kelmend 
Zajazi’ye plaket sundu ve 
Başkanın iyi niyet ve başa-
rı dileklerini iletti. 

Düzenlenen NALAS 
Genel Kurulunda ya-
pılacak olan tüzük de-
ğişiklikleri ve NALAS 
2011 yılı faaliyet planı 
ve bütçesi görüşüldü. 
Bir sonraki Genel Kuru-
lun Kosova’da yapılması 
kararlaştırıldı ve Fuara 
katılım ve desteklerinden 
dolayı NALAS üyesi ye-
rel yönetim birliklerine 
ve Marmara Belediyeler 
Birliği’ne teşekkür edildi. 

Fuar çerçevesinde 
kendi belediyelerini ta-
nıtma fırsatı bulan MBB 
üyesi belediyeler ayrıca 
bir dizi ziyaret gerçekleş-
tirme imkânına da sahip 
oldular.

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan 248 özel kalem mü-
dürü, Antalya’da bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını 
yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Akaydın, özel kalem müdürlerinin ortak sorunlara karşı bir-
likte hareket ederek çözüm üretmesini istedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birli-
ği basın danışmanlarını ve basın halkla ilişkiler müdürlerini 
Antalya’da eğitim toplantısında bir araya getirdi. 

Türkiye’nin Belediyecilik Tecrübesi 

NALAS’a Damgasını Vurdu
‘NALAS NEXPO 2011 Belediyecilik Fuarı”, Bosna Hersek’in 
başkenti Saraybosna’da gerçekleşti.  Fuara Marmara Beledi-
yeler Birliği üyesi çok sayıda belediyenin yanı sıra Çin’in baş-
kenti Pekin ile Balkanlar’daki birçok belediye ve bölgesel iş 
kurumlarının ve Avrupa kurumlarının temsilcileri katıldı. 

Belediyecilerin Kayseri 
Çıkarması

Büyükşehir belediyeleri ile bele-
diye birliklerinin üst düzey yöne-
ticilerine yönelik bilgilendirme 
toplantısı Erciyes’te gerçekleşti. 
Programı Türkiye Belediyeler Bir-
liği ile Marmara Belediyeler Birliği 
ortaklaşa gerçekleştirdi.  

Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Bele-
diyeler Birliği’nin işbirliğiyle Büyükşehir beledi-
yeleri ile belediye birliklerinin üst düzey yöneti-
cilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.  
İki gün süren programda ilk olarak, Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Recep Bozlağan, kısa bir selamlama konuşma-
sı yaparken, Kayserili olduğu için, programın 
Kayseri’de düzenlenmesinden memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Mustafa Yalçın ise üst düzey yöneticilerin 
bilgilendirme programlarına fazla katılma zama-
nı olmadığını ama buna rağmen eğitimin yaşı, 
makamı ve zamanı olmadığı için bu ve bu gibi 
programların zaman zaman da olsa takip edilme-
si gerektiğini vurguladı. Yalçın, açıklamalarının 
devamında, “Kayseri, sıkıntıların en fazla olduğu 
ikinci dünya savaşı yıllarında, 1945’te ilk master 
planını yaptı. Bu Kayseri insanının ileri görüş-
lülüğünü ve kararlılığını gösteren bir durumdur. 
Bugün de Kayseri Büyükşehir Belediyemiz en 
iyi şekilde yönetilmektedir” diye konuştu. 

Deneyimlerini anlattı

Açılış ve bilgilendirme konuşmalarının ardın-
dan programdaki ilk sunumu gerçekleştiren, 
THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan 
Karlıtekin,  “İleri Yöneticilik” Stratejik Düşün-
ce, Vizyon Projeler, Performans Yönetimi, Biz 
Bilinci, Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi, Ku-
rumsal İmajın Geliştirilmesi, Kurumlar Arası 
İletişim konularında anlatım yaptı. 
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Belediye 
Personeline 
Sağlık 
Taraması 
Erenler Beledi-
yesi, personelini 
sağlık tarama-
sından geçirdi. 
Mesainin ilk saat-
lerinde başlayan 
tarama çalışma-
sına personel 
ilgi gösterdi. 

ERENLER / SAKARYA

Erenler Belediyesi 
geçtiğimiz günlerde per-
sonelini sağlık tarama-
sından geçirdi. Personele 
yönelik düzenlenen sağ-
lık tarama programında 
çalışanlar Hbs Ag (Sa-
rılık), Akciğer filmi ve 
ODİO (Kulak)  testinden 
geçtiler. Mesainin ilk sa-
atlerinde başlayan tara-
ma çalışmasına personel 
ilgi gösterdi.  Tarama ile 
ilgili olarak Belediye Baş-
kanı Cavit Öztürk, “Sağ-
lık İl Müdürlüğü ile bir-
likte organize ettiğimiz 
sağlık tarama çalışmasını 
birden fazla konularda 
uyguladık. İnşallah per-
sonelimizde bir hastalığı 
olan yoktur. Sağlık tara-
ma çalışmalarını ilerleyen 
zamanlarda mahalleleri-
mizde de yapmayı plan-
lamaktayız” dedi.

10 Bin Ünite Kan Toplanacak

Adapazarı’nda “Diş ve Ağız Sağlığı”

Yalova Belediyesi ile Tür-
kiye Kızılay Derneği Ya-
lova Şubesi arasında geç-
tiğimiz günlerde protokol 
imzalandı. Yalova Beledi-
yesi Encümen Salonunda 
gerçekleştirilen törene 
Yalova Belediye Başkanı 
Yakup B. Koçal, Türkiye 
Kızılay Derneği Güney 
Marmara Kan Merkezi 
Bölge Müdürü Dr. Nihat 
Çakır ve Kızılay Yalova 
Şube Başkanı Osman Te-
muçin katıldı.

Yıllık Bağış 
Sayısı 10 bin 
Olacak

İmza töreni öncesi basına 
ve törene katılanlara bilgi 
veren Kızılay Yalova Şube 
Başkanı Osman Temuçin; 
“Öncelikle şunu belirt-
mek gerekirse Yalova Be-
lediyesi bizim her zaman 
yanımızda oldu. Beledi-
yemiz tarafından bize tah-

sis edilen araç sayesinde 
kan bağışı toplama adına 
önemli bir adım daha at-
mış olacağız” dedi.

Otobüs 75 bin 
TL’ye Mal 
Olacak   

Yalova Belediyesi tara-
fından Kızılay’a tahsis 
edilen otobüsün dona-
nım masrafları Türkiye 
Kızılay Derneği Genel 
Müdürlüğü tarafından 
karşılanacak. Konu hak-
kında bilgi veren Güney 
Marmara Kan Merkezi 

Bölge Müdürü Dr. Nihat 
Çakır  şunları dile ge-
tirdi; “Öncelikle Yalova 
Belediyesi’ne desteklerin-
den dolayı teşekkür edi-
yoruz. Tahsis edilen aracı 
tıpkı Bursa’daki aracımız 
gibi aynı donanıma sahip 
hale getireceğiz. 75 bin 
TL maliyeti olacak olan 
araç 3 bölümden oluşa-
cak. İlk bölüm yani giriş 
kısmı bağışcının bilgileri-
nin alınacağı ve formun 
doldurulacağı bölüm ola-
cak. İkinci bölüm doktor 
ile bağışcının görüşeceği 
ve sağlık kontrolünün 
yapılacağı alan olacak. 

Üçüncü ve son kısımda 
ise 4 adet kan alım üni-
tesi bulunacak. Burada 
hemşirelerimiz kan alımı 
yapacaklar. Araç 365 gün 
hizmet verecek şekilde 
tasarlanacak ve planları-
mıza göre Mayıs ayı so-
nunda faaliyete geçecek.”  
Yalova Belediye Başkanı 

Yakup Koçal ise konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada  
“Belediye Meclisimizin 
gündemine gelen ve ar-

kadaşlarımızın da destek 
vererek oy birliği ile kararı 
alınan Kızılay’a otobüs tah-
sisi, inanıyorum ki ihtiyacı 
olan birçok kişi için kan 
temin edilen bir merkez 
olacak. Yalova Belediyesi 
olarak halkımızın menfaa-
tini her zaman en ön plan-
da tutuyoruz. Bu nedenle 
halka yapılan her türlü hiz-
mete sonuna kadar destek 
oluyoruz ve olmaya da de-
vam edeceğiz” dedi.  

Adapazarı Belediyesi, 
ilköğretim öğrencilerine 
“Diş ve Ağız Sağlığı” ko-
nusunda eğitim vermeye 
devam ediyor. Sağlıklı 

bir toplum için düzenle-
nen ve Adapazarı ilçesi 
sınırları içindeki anaoku-
lu ve ilköğretim birinci 
sınıf öğrencilerini kapsa-

yan eğitim seminerleri-
ne Karadere İlköğretim 
Okulu’nda devam edildi.  
Program Seçkin Bayra-
moğlu tarafından sunulan 
“Karagöz Hacivat Mik-
roplara Karşı” adlı gölge 
oyunu ile başladı. Prog-
ramın seminer kısmında 
öğrencilere diş ve ağız 
sağlığı konusunda bilgi ve-

rildi. Uzun vadede daha 
sağlıklı nesiller yetiştir-
menin amaçlandığı pro-
je kapsamındaki eğitim 
seminerinde öğrencilere, 
diş çürüğünün bir kader 
olmadığı, çocuklukta edi-
nilecek diş, ağız temizliği 
ve bilinçli beslenme alış-
kınlıkları kazandırılması 
konularında bilgi verildi.

Proje hakkında ko-
nuşan Adapazarı Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Özkan 
Gümülcineli, diş ve ağız 
sağlığı seminerleri kap-
samında şu ana kadar 8 
okulda 1203 anaokulu 
ve ilköğretim birinci sı-
nıf öğrencilerine seminer 
verildiğini belirtti. Semi-
ner sonunda katılıcımlar 
tarafından anaokulu ve 
ilköğretim birinci sınıf 
öğrencilerine, içinde diş 
fırçası, diş macunu, süt 
ve çikolata bulunan pa-
ketler hediye edildi.

Gezici olarak kan alımı yapmak için 
Yalova Belediyesi’ne talepte bulunan 
Türkiye Kızılay Derneği Yalova Şube-
si ile Yalova Belediyesi arasında oto-
büs tahsisi için protokol imzalandı. 
Kızılay Yalova Şube Başkanı Osman 
Temuçin, faaliyete başlayacak olan 
araç sayesinde 10 bin ünite kan topla-
nacağını söyledi. 

YALOVA 

Adapazarı Belediyesi, 8 okulda 1203 öğ-
renciye “Diş ve Ağız Sağlığı” konusunda 
eğitim verdi.  

ADAPAZARI / SAKARYA

Başkan Demir, Aile Hekimleriyle Buluştu
Fatih Belediye Başkanı 

Mustafa Demir, ilçedeki 
Aile Hekimleri ile buluş-
tu. Fatih Belediyesi Top-
kapı Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen yemekli 
toplantıda aile hekimle-
riyle tanışma ve talep-
lerin dile getirilmesinin 
ardından kürsüye çıkan 
Fatih İlçe Sağlık Grup 
Başkanı İhsan Özdemir, 
5 senedir görevde bulun-
duğu Fatih’te belediyenin 
sağlık sistemine yönelik 
katkılarına bizzat şahit ol-
duğunu anlattı. Özdemir, 
“Aile hekimliği sistemine 
geçiş öncesinde belediye 
tarafından ilçe genelinde 
yapılan sağlık ocaklarının 
arttırılmasına yönelik ça-
lışmalara ve her zaman 
bizim yanımızda yer alan, 
desteklerini esirgemeyen 
Fatih’in değerli belediye 
Başkanı Mustafa Demir’e 

teşekkür ederim. Biz 
de bu desteklerin en iyi 
şekilde vatandaşa yansı-
tılması için özveri ile ça-
lışmalarımızı devam etti-
riyoruz” dedi.

En hızlı Fatih

Fatih Belediye Başka-
nı Mustafa Demir, klasik 
belediyecilik hizmetleri-
nin yanında, hassasiyet-
le eğildikleri öncelikleri 
arasında iki önemli konu 
bulunduğunu, bunların da 
‘eğitim ve sağlık’ olduğu-
nu söyledi.  İstanbul’da 
1 Kasım 2010 tarihinden 

itibaren uygulanmaya 
başlayan Aile hekimliği 
sisteminin en hızlı hayata 
geçiren ilçenin Fatih ol-
duğunu söyleyen Başkan 
Demir, “Bu çalışmaları-
mızla vatandaşlarımızın 
ilçe genelinde yürüme 
mesafesinde ilk adım sağ-
lık hizmetine daha kolay, 
daha hızlı ulaşabilmesini 
hedefledik. Ufak tefek 
eksiklikler olmasına rağ-
men hedefimize ulaştı-
ğımıza inanıyorum. Her 
gün ilçenin çeşitli semtle-
rini geziyorum. Bu geziler 
sırasında fırsat buldukça 
Aile Sağlığı Merkezleri’ne 
de uğrayıp hastaları ve siz 

değerli hekimlerimizi zi-
yaret ediyorum. Sizlerin 
daha iyi bir hizmet vere-
bilmeleri için elimizdeki 
imkânlar doğrultusunda 

taleplerinizi de yerine ge-
tirmeye çalışıyorum. Böy-
le bir toplantıya katılımı-
nız ve bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duy-

dum. Sizin derdiniz bizim 
derdimiz, sizin isteğiniz 
doğrultusunda her türlü 
desteği vermeye hazırız” 
dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan Aile Hekim-
leri ile bir araya geldi. Toplantıda aile hekimlerine seslenen Başkan Demir, “Sizin derdiniz bizim derdi-
miz, sizin isteğiniz doğrultusunda her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.    

FATİH / İSTANBUL

S A Ğ L I K



B E L E D İ Y E  H A B E R 9
Ş U B A T  2 0 1 1

Mutlu Evlilik 
Nasıl Olur?

Arnatvutköy’de Uzay Eğitimi

Türkiye’de ilk kez Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi 
tarafından “Evlilik Vi-
zesi” adı altında başlatı-
lan, amacı yeni evlenen 
çiftlere mutluluğun ve 
uzun ömürlü beraberliğin 
ipuçlarına yönelik eğitim  
olan seminerler sürüyor. 
Çiftlerin büyük rağbet 
gösterdiği toplantıda İmaj 
ve İletişim Uzmanı İnci  
Yeşilyurt tarafından düğün 
sırasında durum kuralları, 
takı merasimi, sadakat ve 
sadakatin önemi konula-
rında eğitim verildi.  

Günümüzde  birçok 
çiftin  iletişimsizlik nede-
niyle boşanma noktasına 

geldiğini belirten Yeşil-
yurt, çiftlerin birbirleri-
ne gösterecekleri anlayış, 
fedakarlık ve özveriyle 
bir çok boşanmanın önü-
ne geçilebileceğini vur-
guladı. Gaziosmanpaşa 
Belediyesi’nin iki yıldan 
bu yana sürdürdüğü ev-
lilik seminerlerine 3 bini 
aşkın kişi katılarak mutlu 
evlilik yolunda önemli 
ipuçları elde ettiler. Yak-
laşık 3 saat süren evlilik 
eğitimlerinde düğün sıra-
sında durum kuralların-
dan, eş seçiminde dikkat 
edilmesi gerekenlere ka-
dar pek çok konuda bilgi 
veriliyor. 

Arnavutköy Belediye-
si’ ortaöğretim öğrencile-
rinin eğitimlerine destek 
projelerine bir yenisini 
daha ekledi. Belediye 20 
günlük bir süre zarfında 
uzay ve astronomi eği-
timi ile ilgili üç boyutlu 
bir görseli, dev bir mobil 
planetaryum içerisinde 
öğrencilere izlettirdi. 
Hadımköy Kapalı Spor 
Salonu’nda kurulan Gö-
kevi Çadırı’na katılan 
liseliler, 20’şer kişilik 
gruplar halinde çadıra 
alındı. Yaklaşık 30 dakika 
süren gösterimin ardın-
dan oldukça heyecanlı 
oldukları gözlenen öğren-
ciler, uzaya bakışlarında 
önemli değişiklikler ol-

duğunu, bu tür uygula-
malarla derslerin daha 
da zevkli hale geleceğini 
ifade ettiler. 

Başkan Baltacı; 
“Öğrencilerimizin 
Hizmetindeyiz”

Gökevi’nin ilk gün 
açılışında Arnavutköy 
Belediye Başkanı Haşim 
Baltacı da öğrencilere 
kısa bir konuşma yaptı. 

Başkan öğrencilere, kendi 
dönemlerinden çok daha 
şanslı olarak eğitimleri-
ni sürdürdüklerini ifade 
ederken, tüm çabalarının 
geleceğin Türkiye’sinin 
gençliğine hizmet oldu-
ğunun altını çizdi. Konuş-
masından sonra berabe-
rindeki heyetle birlikte 
Gökevi Çadırı’na giren 
Başkan Baltacı, burada bir 
süre 3 boyutlu görseli in-
celedi ve yetkililerden de 
bilgi aldı.

Karacabey’den 
Eğitime 
Destek
Karacabey Beledi-
yesi eğitime verdiği 
destekle adından 
sıkça söz ettiriyor.  

KARACABEY / BURSA 

Karacabey Belediye 
Başkanı Ergün Koç, geçti-
ğimiz günlerde Karacabey 
Lisesi’ni ziyaret etti ve 
eksikler için destek sözü 
verdi. Okulun iç ve dış ba-
danasını yaptıran Başkan 
Koç, 530 öğrencinin eğitim 
aldığı Karacabey Lisesi’ni 
yeni kimliği ile buluşturdu.

İlk etapta 23 derslik, 
koridorlar ve 3 projeksi-
yon odasının boya ve ba-
danası sona ererken, dış 
cephe hava koşulları ne-
deniyle daha sonraya bı-
rakıldı. Okul Müdürü İh-
san Vurgun’u ziyaret eden 
Koç, çalışmaları yerinde 
inceledi. Okulun zamanla 
eskiyen sıralarını da yap-
tırma sözü veren Başkan 
Koç, öğrencilerden yeni-
lenen bu sıraları karalama-
malarını ve derslere çok 
çalışarak ilçenin gelecekte 
başarılı yöneticileri olma-
larını istedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, mutlu evli-
liğin ipuçlarını verdi.    

GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL

Arnavutköylü ortaöğretim öğrencileri “Gökevi”nden uzayı inceliyor. Yarım küre 
şeklinde büyük bir çadır içerisinde üç boyutlu olarak öğrencilere uzay ve astro-
nomi eğitimi ile ilgili görsel eğitim veriliyor.   

ARNAVUTKÖY / İSTANBUL

E Ğ İ T İ M

Maltepe’de Okulların Tahtası Akıllandı
Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin sözünü 
tuttu ve otuz beş okula yetmiş beş adet akıllı tahta hediye 
etti. Başkan Zengin, en büyük dileklerinin çocukların sağlıklı 
mekânlarda, en iyi araçlara eğitim görmesini sağlamak olduğu-
nu söyledi.    

MALTEPE / İSTANBUL

Maltepe Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa 
Zengin okul ziyaretleri 
sırasında vaat ettiği akıllı 
tahta sözünü tuttu. Talep-
te bulunan otuz beş oku-
la yetmiş beş adet akıllı 
tahta hediye eden Başkan 
Zengin, dağıtımlara Yıl-
maz Mızrak İlköğretim 
Okulundan başladı. Milli 
Eğitim İlçe Müdürü, okul 
müdürleri ve öğrencilerin 
katılımıyla düzenlenen 
bilgilendirme toplantısın-
da akıllı tahta kullanımının 
püf noktaları ve uygulama 
alanları anlatıldı. Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Zengin, törende yaptığı 
konuşmada gülen yüzler 
gördüğü için çok mutlu 
olduğunu söyledi. Zengin, 
“İki yıllık çalışmalarımızın 
neticesini alıyoruz. Akıllı 
tahtalar daha modern ve 
kullanışlı bir hal aldı, biz 
de en son teknolojiyle üre-
tilen tahtaları okullarımıza 
gönderdik. Eğitimcilerin 
kalbi aynı heyecanla çar-
par. Çocuklarımızın sağ-

lıklı mekânlar da, en iyi 
araçlarla eğitim görmesi 
dileğimiz. Belediye olarak 
eğitimcilerimizin istekleri 
bizim için emirdir, çün-
kü sizler yüce bir görevi 

yerine getiriyorsunuz. Biz 
fitili ateşledik, gerisi der-
neklerden gelecek” diye 
konuştu. 

Milli Eğitim İlçe Mü-
dürü Faik Kaptan ise 

yaptığı konuşmada eği-
timci olmasının verdiği 
hassasiyetle okullara aza-
mi destek veren Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Zengin’e teşekkür ede-
rek, “Çocuklarımız akıllı 
tahtalar sayesinde tekno-
lojiyi tanımış olacak, Milli 
Eğitim camiamız adına 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Zengin’e günün 
hatırası olarak plaket ve 
çiçek takdim edildi. Akıllı 
tahta sunumunun ardın-
dan öğrencilerden birinin 
prova yapmasını isteyen 
Belediye Başkanı, birinci 
sınıf öğrencisi Melike’ye 
yardımcı oldu.

Esenyurt Belediyesi ilçe 
çapındaki “Bilgi Evleri”ni 
yaygınlaştırmaya devam 
ediyor. Belediye son ola-
rak Ekşinoz Bilgi Evi’nin 
açılışını yaptı. Açılışı ya-
pılan Bilgi Evi’nin içinde 
gençlerin faydalanacağı 

bir kütüphanenin yanı 
sıra, eğitim amaçlı kul-
lanılabilecek çok sayıda 
da bilgisayar bulunuyor. 
Kapalı yüzme havuzu ve 
spor kompleksinin için-
de yer alması sebebi ile 
Esenyurtlu gençler ve ço-

cuklar spor sonrası eğiti-
me devam edebilecekler.

Esenyurt Belediye Baş-
kanı Necmi Kadıoğlu, 
Ekşinoz Bilgi Evi’nin açılı-

şında yaptığı konuşmada 
“Gençlerimize ve çocuk-
larımıza ileride ülkesine ve 
milletine faydalı bireyler 
olmaları yönünde ne gere-

kiyorsa, hepsini vatandaşı-
mızın hizmetine sunacağız. 
Bizden sonra gelecek olan 
nesil daha iyi şartlarda mil-
letine iyi hizmetler sunma-
sı için bizler alt yapılarını 
hazırlıyoruz. Esenyurt’ta 
her mahalleye bir bilgi evi 
yaparak çocuklarımızın, is-
teklerini karşılayacağız. Bu 
isim Esenyurt’un eski ve 
anlamlı bir ismidir. Ekşinoz 
bilgi evi Esenyurt’a hayırlı 
olsun” dedi. 

Edremit Belediyesi ta-

rafından fotoğraf kursu 

başlatıldı. Kursun eğit-
menliğini Türkiye Fotoğ-
raf Federasyonu’nun ku-
rucu üyesi olan fotoğraf 
sanatçısı İbrahim Elman 
üstlendi. Edremitli iş ada-
mı ve fotoğraf sanatçısı 
İbrahim Elman’ın eğit-
men olarak katıldığı fo-
toğrafçılık kursu haftada 
bir gün olarak gerçekleşti-

rilecek. Kursun ilk günün-
de 50 fotoğraf meraklısı 
hazır bulundu. 

Kurs eğitmeni İbrahim 
Elman, yurt dışında çek-
tiği fotoğraflardan oluşan 
bir slayt gösterimi ile 
başladığı kursta, fotoğra-
fın tarihini ve oluşumunu 
anlattı. Fotoğraf ile ilgili 
materyalleri tek tek anla-

tan İbrahim Elman, filmi 
fotoğraf teknolojisinden 
digital teknolojiye kadar 
bu süreçte kullanılan tüm 
yöntemleriyle detaylı bir 
şekilde kursiyerlere an-
lattı. İyi bir fotoğraf çe-
kiminin iyi bir makine 
ile yapılabilir olduğunu 
mantığının doğru olmadı-
ğını da kaydeden İbrahim 
Elman, bakmakla görmek 
arasında fark olduğunu 
söyledi. 

Esenyurt’ta Belediye kapalı yüzme ha-
vuzu ve spor kompleksinin içine bilgi evi 
açarak, sporu ve bilgiyi tek potada erit-
meyi hedefledi.

ESENYURT / İSTANBUL

Edremit Belediyesi, 
fotoğraf meraklısı 
Edremitliler için Fo-
toğraf kursu açtı.

EDREMİT / BALIKESİR

Esenyurt’ta Spor 
Kompleksine Bilgi Evi

Edremit’te Fotoğraf Kursu
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Engelli Rampaları Engelleri Kaldırıyor

Beykoz, Kent Meydanlarını Yeniliyor

Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi engelli vatandaş-
ların yaşam kalitelerini 
artırmak, onların önlerin-
deki engelleri kaldırmak 
için hizmetlerine devam 
ediyor. Bu kapsamda 
engellilerin kent içinde 
daha rahat ve sorunsuz 
seyahat etmeleri için ana 
arter, cadde, meydan, 
bulvar, yaya geçişleri gibi 
noktalara engelli rampa-
ları yapıldı. Yapılan çalış-
malarda engelli ve yaşlı 

vatandaşların kaldırımlara 
ve duraklara ulaşımları-
nı daha kolay hale gelip 
ulaşımdaki yaşadıkları so-
runların çözülmesi planla-
nıyor. 

Yeni yapılan yol ve kal-
dırımlarda düzenlemele-
rini engelli vatandaşların 
kullanımına uygun bir 
hale getiren Büyükşehir 
Belediyesi mevcut yol-
larda yapılan çalışmalarla 

özellikle bedensel engel-
liler için büyük bir ko-
laylık sağladı. Büyükşe-
hir Belediyesi Fen İşleri 
Daire Başkanlığı ekipleri 
tarafından yapılan çalış-
malar kapsamında 3 gün 

içinde yaklaşık 15 ram-
panın yapımı gerçekleş-
tirildi. Büyükşehir Fen 
İşleri Daire Başkanlığı 
ekipleri çalışmaların ara-
lıksız devam edeceğini 
ifade etti.

Beykoz Belediyesi, kenti 
yeniden inşa etmek için 
kolları sıvadı. İlk olarak 
ilçedeki resmi kutlama ve 
törenlere ev sahipliği ya-
pan Belediye Meydanı’nı 
yenileyen Beykoz Bele-
diyesi, ardından Soğuksu 
Mahallesi’nde saat kule-
siyle birlikte tasarladığı 
meydanı hizmete açtı. 
Soğuksu Meydanı açılış 
törenine Beykoz Belediye 
Başkanı Yücel Çelikbilek 
başta olmak üzere çok sa-
yıda vatandaş katıldı.  

Görme engelliler 
unutulmadı

Gün içindeki araç yo-
ğunluğu dikkate alınarak 
trafik düzenlemesi yapı-
lan meydanın yenilenme-
sinde 3 bin 200 m² taş, 
görme engelliler için 393 
metre yol kenarı şeridi, 

205 m² kaldırım döşeme-
si ve 46 adet aydınlatma 
elemanı kullanıldı. Mey-

danın alt yapı yenileme-
si için İSKİ 750 metre 
şebeke suyu borusu dö-

şerken, alandaki yağmur 
suyu ızgaraları yenilendi, 
okul sokağına 37 metre 
uzunluğunda korkuluklu, 
çiçeklikli merdiven ya-
pıldı ve İETT meydana 
1 adet modern otobüs 
durağı yerleştirdi. Ala-
na meydanı simgelemek 
üzere Selçuklu motifle-
riyle bezenmiş 10 metre 
yüksekliğinde 4 saat içe-
ren bir de saat kulesi yer-
leştirildi. 

 

Sırada 
Ortaçeşme ve 
Tokatköy Var  

 
Törende konuşma ya-

pan Beykoz Belediye 
Başkanı Yücel Çelikbilek 
kentlerin  meydanlar-
la daha da güzelleştiğini 
belirterek: “Halkımıza 
verdiğimiz sözleri tek tek 
yerine getiriyoruz. Mey-

danların yenilenmesine 
hız verdik. Önce belediye 
önündeki meydanı, şimdi 
de Soğuksu Mahallesi’nin 
meydanını yenileyerek 
hizmete açıyoruz. Ardın-
dan Tokatköy, Ortaçeş-
me mahallesi ve diğerleri 
gelecek. Meydanlarımızı 
ayrıca Selçuklu mimari-
siyle yapılmış saat kule-
leri ile süslüyoruz. Ça-
lışmalarımızı tamamen 
engelli vatandaşlarımızı 
dikkate alarak tamamlı-
yoruz. Meydanımız ilçe-
mize hayırlı olsun” dedi.  

 Konuşmaların ardından 
meclis üyeleri ve muh-
tarların katılımıyla açılış 
kurdelesi kesildi ve mi-
safirlere etli pilav ikram 
edildi. Tören sonrasında 
“Her Eve 1 Çöp Bidonu” 
uygulaması kapsamında 
Soğuksu Mahallesi sakin-
lerine kapalı çöp bidonla-
rı dağıtıldı. 

Karasu 
Yol Ağını 
Genişletiyor  
Karasu Belediyesi 
Sokak ve mahal-
lelerde alt yapı, 
parke döşeme ve 
asfaltlama çalışma-
larına hız verdi.  

KARASU / 

Karasu Belediyesi ilçe 
merkezine bağlı mahalle 
yollarındaki yol genişlet-
me çalışmalarına ağırlık 
verdi. Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tara-
fından yol genişletme ve 
çakıllama çalışmaları sür-
dürülüyor. En son Karasu 
Belediyesi Fen İşleri Ekip-
leri Kuzuluk Mahallesin-
de bulunan elmalı camii 
mevkiinde yol genişletme 
çalışması yapılmaya baş-
landı. Kuzuluk Mahallesi 
muhtarı Ahmet Akdağ 
Mahalle sakinleri adına 
Belediye Başkanı Mehmet 
İspiroğlu’na çalışmaların-
dan dolayı teşekkür etti.

Karasu Belediye Başka-
nı Mehmet İspiroğlu yap-
tığı açıklamada; Belediye 
olarak imkânları dâhilinde 
çalışmalara devam ede-
ceklerini söyledi. 

Başakşehir 
MOBESE İle 
Donatılıyor
Başakşehir’in 
güvenliğinin 
daha da 
etkinleştirilmesi 
için Başakşehir’in 
39 noktası 
MOBESE kamera 
sistemi ile 
donatılacak. 

BAŞAKŞEHİR / 
İSTANBUL

Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal  
güvenlik konusunda ya-
şanan sıkıntıların aşama 
aşama çözümüne yönelik 
olarak Emniyet Müdürlü-
ğü ile birlikte bir çalışma 
yürüttü. MOBESE Gü-
venlik Sistemi’nin bir an 
önce uygulamaya konu-
labilmesi için Başakşehir 
Belediyesi kamera siste-
minin maliyetini üstlendi. 
Kameraların hangi nokta-

lara konulacağı konusun-
da Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin yaptığı tek-
nik araştırmalar sonucu 
Başakşehir’de ilk aşamada 
39 önemli nokta belirlen-
di. Konuldukları her bir 
noktada, 1 kamera hare-
ketli olmak üzere, 3 yönü 

sabit kamera ile 4 yönü 
gözleyen, gece görüntüleri 
alabilen dayanıklı MOBE-
SE sistemiyle, vatandaş-
ların güvenliği için 7/24 
çalışarak görüntüleri kay-
dedecek. Ayrıca sitelerin 
güvenliği için önceden 
kurulmuş olan kamerala-

rın da sisteme dahil edile-
rek Başakşehir’in dört bir 
yanı güvenlik güçleri tara-
fından gece gündüz takip 
edilebilecek. 

Hazırlanan Teknik Şart-
name ile ihale edilen sis-
tem kısa bir zaman sonra 
uygulamaya konulacak. 
Konuyla ilgili olarak Ba-
şakşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal: “Başakşehir 
ilçe sınırları oldukça geniş 
ve kontrolü zor. MOBESE 
sistemi suçların da önlen-
mesinde büyük rol oynaya-
cak. Kamera sayıları daha 
da artacak” dedi.

Mecidiye’de 
Dere Islah 
Ediliyor 
Mecidiye Be-
lediyesi altyapı 
çalışmalarına tüm 
hızıyla devam 
ediyor. Son ola-
rak belediye okul 
önünden geçen 
derenin ıslahı için 
kolları sıvadı.     

MECİDİYE / EDİRNE

Mecidiye Belediyesi, 
beldenin ilköğretim oku-
lunun önünden geçen 
derenin ıslahına başladı. 
Ana caddenin de üzerin-
de bulunan dereden akan 
sulardan yolda çökmeler 
oluşmuş ve belediye bu 
çökmelerin önüne geçe-
bilmek için çalışmalarına 
başlamıştı. Belediyeden 
yapılan açıklamaya göre 
yapılacak ıslah çalışması 
sonucunda yolun genişle-
mesi de sağlanmış olacak. 

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
kent genelinde 
bulunan ana 
arter, kavşak 
noktaları gibi 
gerek duyulan 
kaldırımlarda 
engelli rampaları 
yapıyor.   

KOCAELİ

Beykoz Belediyesi,  ilçenin kent dokusu-
nu vurgulamak ve güzelleştirmek üzere 
çalışmalar başlattı. Bu amaçla yapılan 
meydan yenileme çalışmalarından So-
ğuksu Meydanı geçtiğimiz günlerde tö-
renle hizmete açıldı. 

BEYKOZ / İSTANBUL
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Bilecik’te Asfalt Çalışması

Bilecik Belediye Baş-
kanı Selim Yağcı geç-
tiğimiz günlerde Nisan 
ayı içerisinde yapılacak 
asfalt çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. Bilecik 
için hep birlikte çalışıyo-
ruz diyen Başkan Yağcı 
konuşmasında beledi-

ye olarak amaçlarına ve 
vatandaşların desteğine 
değindi. Başkan Yağcı, 
göreve geldiklerinden bu 
yana amaçlarının kenti 
modern bir şehir görü-
nümüne kavuşturmak 
olduğunu söyledi. Bu 
amaçla şehir merkezinin 

pek çok bölgesinde asfalt 
çalışmaları, parke taş ça-
lışmaları ve yürüyüş yolu 
çalışmaları yaptıklarını 
söyleyen Yağcı, çalışma-
lar sırasında vatandaş-
ların desteğini istedi. 

Başkan Yağcı, çalışmalar 
esnasında vatandaşlar-
dan özellikle kendilerine 
ait su, atıksu, elektrik ve 
benzeleri abonelik bağ-
lantılarını yapmalarını 
istedi. 

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı 
Nisan ayı içerisinde yapılacak asfalt ça-
lışmaları kapsamında bir açıklama yap-
tı. Yağcı göreve geldiklerinden bu yana 
amaçlarının kenti modern bir görünüme 
kavuşturmak olduğunu söyledi.  

BİLECİK 

Bursa’da ulaşım soru-
nunu, raylı sistem, yeni 
yollar ve kavşak düzenle-
meleriyle ortadan kaldır-
mayı hedefleyen Büyükşe-
hir Belediyesi, bir taraftan 
da mevcut yaya üstge-

çitlerini Bursa’ya yakışır 
hale getiriyor. Acemler ve 
Gençosman yaya üstgeçit-
lerini modernize ederek, 
vatandaşların kullanımına 
açan Büyükşehir Belediye-
si Beşyol ve Ovaakça yaya 

üstgeçitlerinin de proje 
çalışmalarını tamamladı. 
Mimari çizgileriyle dikkati 
geçen her iki üstgeçit, bu-
lundukları bölgelere ayrı 
bir değer katacak.

Engelliler 
unutulmadı

Projesi tamamlanan her 
iki üstgeçitte de engelli 
vatandaşlar unutulmadı. 
Beşyol üstgeçidinde engel-
li vatandaşların rahatlıkla 
karşıdan karşıya geçebil-
meleri için asansör inşa edi-
lecek. Mevcut üstgeçidin 
bulunduğu yere yapılacak 
olan yeni üstgeçit, 53 met-
re uzunluğunda, 6 metre 
genişliğinde ve 5.65 met-
re yüksekliğinde olacak. 
Ovaakça’ya yapılacak üst 
geçitte ise merdiven yeri-
ne rampa uygulaması kul-
lanılacak. Merinos AKKM 
önünde olduğu gibi engelli 
vatandaşlar bu rampadan 
tekerlekli sandalyeleriyle 
karşıdan karşıya geçebile-
cek. Ovaakça üstgeçidi de 
44 metre uzunluğunda, 6 
metre genişliğinde ve 5.70 
metre yüksekliğinde inşa 
edilecek.

Bursa’ya Modern Üst Geçitler
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından modernize edilen yaya üstgeçitleri, çağdaş 
kent aksesuarları haline geliyor. Proje çalışmaları tamamlanan Beşyol ve Ovaakça 
üstgeçitleri modern çizgileriyle dikkat çekiyor.    

BURSA

Derince Belediyesi, 
Sanat Atölyesi’nde 
üretilen ve çeşitli 
figürlerin yer aldığı 
rölyefler  ilçedeki 
köprü ve üst geçit 
gibi yapıtları süsle-
meye başladı.

DERİNCE / KOCAELİ

Derince’de Çenesuyu 
Mevkii’ndeki üst geçitle 
başlayan estetik çalışmaları 
ilçedeki diğer köprü ve ge-
çitlere de sıçradı. Belediye, 
ilçedeki köprü ve üst geçit-
leri süslemeye başladı. 

Kısa bir süre önce D-100 
Çenesuyu Mevkii’nde-
ki Kaymakam Mahmut 
Kılıçdoğan Üstgeçidi’ni 
görüntü kirliliğinden kur-
tararak Osmanlı ve Sel-

çuklu motifleriyle süsle-
yen Derince Belediyesi, 
hemen ardından Vatan 
Caddesi’ndeki Çenedere 
yaya geçidini de tarihi bir 
dokuya kavuşturmuştu. 

Başkandan 
yerinde inceleme

Çalışmaları yerinde ince-
leyerek atölyedeki heykel-
tıraştan bilgi alan Derince 
Belediye Başkanı Dr. Aziz 
Alemdar, belediye olarak 
Derince’nin daha güzel bir 
görüntüye kavuşması için 
çalıştıklarını belirtti. Köp-
rü ve üstgeçitlerde başla-
tılan estetik kazandırma 
çalışmalarının süreceğini 
hatırlatan Alemdar, ilçe-
deki pek çok sokak ve ye-
şil alanda da yenileme ve 
çevre düzenleme çalışma-
larının büyük bir hızla sür-
dürüldüğünü dile getirdi. 

Gebze Kendi 
Elektriğini 
Üretecek

Malkara’da 
Kanalizasyon 

Sorunu Kalkıyor

Sanayi şehri Gebze’de 
sürdürülebilir bir çevre 
ve kentleşme bilinciyle 
proje geliştirilmesi ve 
hayata geçirilmesi için 
çalışmalarına ara verme-
den devam eden Gebze 
Belediye Başkanı Adnan 
Köşker, evsel atıklardan 
elektrik üretilerek eko-
nomiye kazandırılması 
için bir çalışma başlattı. 
Gebze Belediyesi tara-
fından uygulamaya ko-
nulan ve önemli aşamalar 
kaydedilen Geri Kaza-
nım Projesi (GEKAP) ve 
kaçak moloz dökümüyle 
mücadele için uygulama-
ya konulan çevre ödüllü 
Alo Moloz hattından 
sonra, evsel atıkların iş-
lenerek değerlendirile-
ceği bir tesis için hareke-
te geçen Başkan Köşker, 
fizibilite çalışmaları baş-

latılması için teknokrat 
ve kurmaylarına talimat 
verdi.

Merkezi Çin’de bulu-
nan Sinova şirketinin Tür-
kiye temsilcisi SCAŞ’ın 
genel müdürü Halim 
Tekkeşin ve ekibinden 
evsel atıklardan elektrik 
üretilecek tesise ilişkin 
brifing alan Gebze Bele-
diye Başkanı Adnan Köş-
ker, “Günlük ortalama 
300 tonluk evsel atığın 
değerlendirilmesine yö-
nelik projeleri inceliyo-
ruz. Evsel atıkların eko-
nomimize ve Gebze’mize 
kazandırılması için en 
uygun çalışma yöntemle-
ri ve sistemlerine yönelik 
sunumlar alıyoruz. Yapıla-
cak fizibilite çalışmalarına 
göre ilçemiz için en uygun 
ve doğru kararı vereceğiz” 
şeklinde konuştu. 

Malkara Belediyesi 
geçtiğimiz günlerde Ka-
nalizasyon Şebekesi’nin 
inşaatının temel atma 
törenini gerçekleştirdi. 
Tören, Belediye Halk 
Dansları Folklor ekibinin 
gösterisiyle başladı. Mal-
kara Belediye Başkanı 
Birol KAYA burada yap-
tığı konuşmada amaçla-
rının sadece Malkara’nın 
geleceğini düşünmek 
olduğunu söyledi. Kaya, 
konuşmasının devamın-
da “Bir Belediye Başkanı 
alt yapıya toprak altına 
para yatırmak istemez. 
Çünkü görüntü yok. 
Yaptığın hizmet görün-

meyecek. Ne yaptı diye-
cekler. Hem ekonomik, 
hem modern şehircilik, 
hem istihdam konuların-
da bizler ince eleyip, sık 
dokuyoruz” dedi. Başkan 
Kaya ayrıca atılan temel-
le Malkara’nın en büyük 
sorununa neşter vurduk-
larını, kentte artık Kana-
lizasyon sorununun ya-
şanmayacağını ifade etti. 
Arıtma Tesislerinin dev-
reye gireceğinden bahse-
den Kaya “Başkalarının 
hayal bile edemeyeceği 
hizmetleri gerçekleşti-
riyoruz” diyerek konuş-
masına son verdi.

Günlük ortalama 300 ton evsel atığın 
çıktığı Gebze’de çöpten elektrik üreti-
lecek bir tesisin kurulmasına ilişkin araş-
tırma çalışması başlatıldı.   

GEBZE / KOCAELİ

Malkara Belediyesi tarafından Kanali-
zasyon Şebekesi inşaatının temel atma 
töreni gerçekleşti.     

MALKARA / TEKİRDAĞ

Derince’de  Köprü ve Geçitler Süsleniyor
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SASKİ Genel Müdü-
rü Rüstem Keleş, Dünya 
su günü münasebetiyle 
düzenledikleri fotoğraf 
yarışması başvuruları-
nın başladığını belirtti. 
Rüstem Keleş, “SASKİ 
olarak, ödüllü fotoğraf 
yarışması düzenliyoruz. 
Bu yarışma ile Sakar-

ya’daki su kullanımı ve 
su kaynaklarının fotoğ-
rafçı gözüyle ortaya çı-
kartılmasını ve arşivimize 
eserler kazandırılmasını 
hedefliyoruz. Yarışmada, 
Sakarya’daki su ile ilgili 
bütün değerler, örneğin; 
çeşmeler, köprüler, su 
değirmenleri, su yolları, 

su kaynakları gibi objele-
rin kullanılabilir. Fotoğ-
raf yarışmasına katılmak 
isteyenlerin en fazla beş 
fotoğraf ile 17 Mart tari-
hine kadar SASKİ Genel 
Müdürlüğü’ne başvurma-
ları gerekiyor” dedi.  

Jürinin önemli fotoğ-
raf sanatçılarından oluş-

tuğunu söyleyen Rüstem 
Keleş, “Fotoğraf sanatçı-
ları; Arzu Açıkel, Servet 
Sezgin, Fatih Gürsel ve 
Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı İbrahim 
Aktürk’ün jürisini oluş-
turduğu yarışmada birin-

ciye 2500 TL, ikinciye 
1500 TL, üçüncüye 1000 
TL para ödülü vereceğiz. 
3 adet 500 TL’lik mansi-
yon ödülünün de bulun-
duğu yarışmada ayrıca 
satın alma bedeli olarak 
100 TL vereceğiz. Satın 
alınan fotoğrafları 22 - 25 

Mart tarihleri arasında 
AKM Sergi Salonu’nda 
sergileyeceğiz. 22 Mart 
akşamında gerçekleşti-
receğimiz programda da 
ödül töreni olacak. Yarış-
maya katılmak isteyenle-
rin, www.sakarya-saski.
gov.tr veya www.sakarya.
bel.tr adresinde bulunan 
katılım formunu doldu-
rarak, 17 Mart 2011 tari-
hine kadar SASKİ Genel 
Müdürlüğü Halkla İliş-
kiler Müdürlüğü’ne baş-
vurmaları gerekiyor” diye 
konuştu.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(SASKİ), ‘Sakarya’da Su ve Su Yapıları’ 
konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.    

SAKARYA

Başkan 
Miniklerin 
Heyecanına 
Ortak Oldu
Bursa Yıldırım 
Belediye Başka-
nı Özgen Keskin 
75. Yıl Mahalle 
Konağı’nda eğitim 
gören minik öğren-
cilerin karne heye-
canını paylaştı.  

YILDIRIM / BURSA 

İki yıldır başarıyla de-
vam eden okul öncesi 
eğitim sınıflarında 2010-
2011 eğitim-öğretim yı-
lının ilk yarısı sona erdi. 
Bursa Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Keskin ta-
rafından 75. Yıl Mahalle 
Konağı’nda eğitim gören 
miniklere ara karneleri ve-
rildi. Yıldırım İlçesi Milli 
Eğitim Müdürü Sebahat-
tin Gencel, şube müdür-
leri, meclis üyeleri ve ilçe 
yöneticilerinin ve velilerin 
de katıldığı törenle, minik 
öğrencilere ara karneleri 
tek tek dağıtıldı. 

 Yıldırım Belediye Baş-
kanı Özgen Keskin, karne-
leri verirken minik öğren-
cileri öperek, tebrik etti. 
Geleceğin teminatı olan 
çocukların okul öncesinde 
alacakları eğitimin önemi-
ne dikkat çeken Başkan 
Keskin; “Çocuklarımızın 
doğru yerlerde doğru el-
lerde eğitim alması çok 
önemli. Bir eğitimci olarak 
okul öncesi eğitimin çok 
önemli olduğunu düşünü-
yorum. Minikler, okul di-
siplini ve eğitimini küçük 
yaşlarda almaya başladı-
ğında ileride okul sıraların-
da daha başarılı oluyorlar” 
dedi. 

Çanakkale’de Karikatür Sergisi

İzmitli Çocuklar “Pişman” Olmadı

Hayallerini Kaleme Aldılar

Çanakkale Belediye-
si, karikatürist ve mizah 
yazarı Cihan Demirci’yi  

Çanakkaleliler ile buluş-
turdu. Demirci böyle-
likle 1978’de adım attığı 

karikatürcülüğünün 33. 
yılında 13. karikatür ser-
gisi “Hayat Çizgisi”ni 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Girişimcilik 
Merkezi’nde açmış oldu.  
Bugüne dek 38 kitap ya-
yımlayan, karikatür ve 
mizah tarihimiz üzerine 
araştırmaları da bulunan 
Cihan Demirci, sergi açı-
lışının ardından  “Damda-
ki Mizahçı” söyleşisi ger-

çekletirdi ve kitaplarını 
imzaladı. Çanakkale Bele-
diyesinin katkılarıyla ger-

çekleşen, 40 karikatürün 
yer aldığı sergi kentliler-
den de büyük ilgi gördü. 

İzmit Belediyesi her ay 
çocuklara yönelik olarak 
“Pişman” dergisi çıka-
rıyor. Pişman dergisini 
okuyan ve son sayısında 
4 farklı bulmacayı doğru 
çözen 35 çocuk belediye 
tarafından ödüllendirildi. 

İzmit Belediyesi encü-
men salonunda bir araya 
gelen çocuklara ödülleri 
bizzat İzmit Belediye Baş-
kanı Dr. Nevzat Doğan 
tarafından verildi. Başkan 
Doğan ödül töreni önce-
sinde yaptığı konuşmada; 

“Pişman dergisini sizler 
güzel vakit geçirebilesiniz 
diye, konusunda uzman 
bir ekiple hazırlıyoruz. 
Bizi okumaktan pişman 
olmazsınız. Pişman der-
gisi bir şeyler öğretirken 
aynı zamanda eğlendiri-

yor ve bugünkü gibi bir 
takım etkinliklerle bir 
araya gelmemizi sağlıyor. 
Sizlerin hakları için bir 
birim oluşturduk ve adı-
na Çocuk Hakları Masası 
dedik. Geçen yıl 4 ayrı 
bölgeye yüzme havuzları 

kurduk. Bu yıl havuz ade-
ti 6 olacak” dedi. 

Dergiye adını veren Piş-
man karakterinin mas-
kotu da ödül törenine 
katılan çocukları neşeye 
boğdu. Guatr tedavisi 
gördüğü hastaneden kal-
kıp etkinliğe gelen Tav-
şantepe İlköğretim Okulu 
öğrencisi Melike Yatkın’la 
yakından ilgilenen Do-
ğan, küçük kıza hastalığı 
ile ilgili bir takım sorular 
sorarak bilgi aldı.  Bulma-
caları doğru yanıtlayanlar 
arasından çekilişle belirle-
nen 35 çocuk MP4 hedi-
yelerini Başkan Doğan’ın 
elinden aldı. 

Çanakkale Belediyesi, kültür sanat etkin-
liklerine devam ediyor. Belediye etkin-
likler kapsamında karikatürist ve mizah 
yazarı Cihan Demirci’yi Çanakkalelilerle 
bir araya getirdi.

ÇANAKKALE

İzmit Belediyesi’nin çocuklara yönelik 
aylık yayın organı Pişman, okuyucularını 
ödüle boğuyor. Büyük bir özenle hazırla-
nan derginin bilimsel ve aktüel konular 
yanında eğlence sayfaları da çocukların 
büyük beğenisini topluyor. 

İZMİT / KOCAELİ

Sakarya’da Fotoğraf Yarışması

Nilüfer Belediyesi, İsveç 
Yazarlar Birliği ile Anado-
lu Kültür işbirliği ile fark-
lı bir kültür sanat etkin-
liğine imza attı. Nilüfer 

Akkılıç Kütüphanesi’nin 
ev sahipliği yaptığı et-
kinlik kapsamında İsveçli 
yazar Asa Lind ile bir ara-
ya gelen çocuklar, çocuk 
kitapları, kahramanları 
ve konularının nasıl ka-
leme alındığı konusunda 
sohbet ettiler.  Çocuk 
hakları konusunda far-
kındalık yaratmayı amaç-
layan proje çerçevesinde, 
öncelikle kendi hakları 
konusunda sohbet eden 
çocuklar ardından da 
duygu ve düşüncelerini 
hikayeler ve resimlerle 
ifade ettiler. İsveçli yazar 
ve çizerlerin hazırladı-

ğı çocuk hakları temalı 
hikayeler ve resimlere, 
eğitmenler Şiir Özbilge, 
Leyla Sakpınar ve Anton 
Vuitton eşliğinde çizim-
ler yapıp hikayeler yazan 
çocuklar, oldukça keyifli 
geçen atölye çalışmasın-
da bütün yaratıcılıklarını 
sergilediler.

Deneyimlerini 
anlattı

18 çocuğun katıldığı 
ilk atölye çalışmasının 
ardından Uğur Mumcu 
Sahnesi’nde düzenlenen 
etkinlikte ise Nilüferli ço-

cuklar, İsveçli yazar Asa 
Lind ile bir araya geldi. 
Edebiyat ve çocuk hak-
ları üzerine Nilüferli ço-
cuklarla keyifli bir sohbet 
yapan Asa Lind, çocuk 
hikayelerini nasıl kaleme 
aldığını, kahramanlarını 
nasıl gerçeğe dönüştürdü-
ğünü çocuklarla paylaştı. 

Nilüferli çocuklara öğüt-
ler de veren ünlü yazar 
Asa Lind, “Uzun veya 
kısa hiç önemli değil, ye-
ter ki hikayelerinizi kale-
me alın. Daha sonra da 
bu hikayelerinizi süsleyin, 
bir bakacaksınız ki sizler 
de hikaye yazmış olacak-
sınız” dedi.

K Ü LT Ü R  S A N AT

Nilüfer Belediyesi, İsveç Yazarlar Bir-
liği ve Anadolu Kültür ortaklığıyla  Ni-
lüferli çocukların hayallerini yazıya ve 
resme döken bir atölye çalışması yaptı.  

NİLÜFER / BURSA
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hiz-
metleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü ile İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa yürüttüğü “130 
Okula 130 Spor Salonu” 
projesi Fatih Ali Emiri 
Kültür Merkezi’nde Be-
den Eğitimi Öğretmen-
leri ile gerçekleştirilen 
toplantı ile yeni döneme 
başladı. 

“130 Okula 130 Spor 
Salonu” uygulamasını 
2012 Avrupa Spor Baş-
kenti İstanbul’un kon-

sept projelerinden biri 
olarak nitelendiren Avcı, 
“Bu proje, İstanbul’un 
toplumsal tüm katman-
larını içine alıyor. Spor 
yapan bir toplum oluş-
turarak, 7’den 77’ye tüm 
İstanbulluya spor kültü-
rünü benimseterek, spo-
ru yaşamlarının bir par-
çası haline getireceğiz” 
dedi.

Spor hayatımızın 
bir parçası olacak

İstanbul’un çeşitli il-

çelerinde 130 Okula 
130 Spor Salonu projesi 
kapsamında yapılan spor 
salonlarında okul ders sa-
atleri içinde, dışında ve 
tatil günlerinde uzman 
eğitmenler denetiminde 
yürütülen proje sayesin-
de her yaştan İstanbullu 
çağdaş, tam donanımlı, 
temiz salonlarda; basket-
bol, voleybol, hentbol, 
fitness, step-aerobik, te-
nis, badminton gibi bir-
çok branşta düzenli spor 
yapma imkanına sahip 
olabilecek. Bu projey-
le etkinliklere katılım 

yoluyla bireylerin, ken-
dilerini ifade edebilme, 
gerçek potansiyellerini 
ortaya çıkarma ve ge-
liştirme, yaratıcılıkları-
nı artırma ile beden ve 
ruh sağlıklarını koruma 
imkânına da sağlayıp 
sosyalleşmelerine katkı-
da bulunulacak. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
katkılarıyla üçüncü yılını 
tamamlayan 130 Okula 
130 Spor Salonu proje-
si kapsamında ilk etapta 
okul saatleri içinde yakla-
şık 200 bin öğrenci; okul 
saatleri dışında ve tatil 
günlerinde ise yaklaşık 
100 bin İstanbullu spor 
olanağından yararlandı. 
Yeni dönemde de verilen 
hizmetler ile spor olanak-
larından daha çok İstan-
bullunun yararlanması 
bekleniyor.

İstanbul’da “130 Okula 130 Spor Salonu”

Başkan Yeniay: “Bizim Sahalarımıza 
Maç Yapmaya Geliyorlar”

Küçükçekmece ’n in 
amatör spor kulüpleri 
‘Kentsel Yaşam ve Türk 
Futbolunun Altyapısı’ 
adlı panelde buluştu. 
Küçükçekmece Nikah 
Sarayı’nda gerçekleştiri-
len panelde Türk futbo-
lunun gelişmesinde kilit 
rol oynayacak amatör 
kulüplerin dünü ve bu-
günü konuşuldu. Panele 
katılan ve konuşma ya-
pan isimlerden biri de 
Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Aziz Yeniay’dı. 

Yeniay burada yaptığı 
konuşmada belediye ola-
rak spora verdikleri öne-

me dikkat çekti. Yeniay, 
sporun bir hayat biçimi 
olarak son yıllarda daha 

da yaygınlaştığını söy-
ledi. Sporu bir yaşam 
biçimi olduğunu dile ge-

tiren Başkan Yeniay, “Üç 
yıl önce ilçedeki spor 
kulüplerinin tamamına 
yakınının iç saha maçla-
rını diğer ilçelere gide-
rek yapmak zorundaydı. 
Ancak bugün geldiğimiz 
noktada başka ilçelerden 
bizim sahalarımıza maç 
yapmaya geliyorlar” diye 
konuştu.

70 bin gence eği-
tim verildi

Küçükçekmece’deki 
eğitim ve kültür sanat 
alanında yapılan yeni yatı-
rımlar konusunda da katı-
lımcıları bilgilendiren Baş-
kan Yeniay, sporda önemli 
bir noktaya geldiklerinin 
altını çizdi. 2004 yılında 
eğitim alanında 20 yıllık 
bir plan yaptıklarından 
söz eden Başkan Yeniay, 
hedefi şimdiden yakala-
dıklarını bir yıl sonra ikiye 
katlayacaklarını vurguladı. 
Başkan 7 yılda 70 bin gen-
ce kültür sanat ve spor ala-
nında eğitim verdiklerini 
söyleyerek konuşmasına 
son verdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlü-
ğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yü-
rüttüğü “130 Okula 130 Spor Salonu” projesi ile İstanbul’a 
çağdaş spor hizmeti sunuluyor.    

İSTANBUL

Küçükçekmece’nin amatör spor kulüpleri ‘Kentsel Yaşam 
ve Türk Futbolunun Altyapısı’ adlı panelde bir araya geldi. 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay burada yaptığı 
konuşmada “Üç yıl önce ilçedeki spor kulüplerinin tamamı-
na yakınının iç saha maçlarını diğer ilçelere giderek yapmak 
zorundaydı. Ancak bugün geldiğimiz noktada başka ilçeler-
den bizim sahalarımıza maç yapmaya geliyorlar” dedi.   

KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Sarıyer 
Şampiyon 
Oldu  
Sarıyer Belediye 
Spor’un lisanslı 
tekvandocusu Ya-
şar Sinan Çiçek, 
katıldığı Gençler 
Türkiye Tekvado 
Şampiyonası’nda 
birinci oldu.

SARIYER / İSTANBUL

Antalya’da gerçekleşti-
rilen Gençler Türkiye Tek-
vando Şampiyonası’nda 
73 kiloda mücadele eden 
Yaşar Sinan Çiçek, 137 
kişi arasında gösterdiği ba-
şarılı performansla birinci 
oldu.

 Alanya Atatürk Spor 
Salonu’nda, geçtiğimiz 
günlerde yapılan ve 64 
ilden bin 500’den fazla 
sporcunun katıldığı şam-
piyonada Yaşar Sinan Çe-
tin elde ettiği başarıyla 
Sarıyer Belediyesi’ni en 
iyi biçimde temsil etmiş 
oldu.

Sancaktepe’de Bilek Güreşi

Sancaktepe Belediyesi 
spor-kültür etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 
‘Sancaktepe Sol El Bilek 
Güreşi Turnuvası’ Saman-
dıra Kültür Merkezi’nde 
yurdun birçok ilinden ve 
İstanbul’un çeşitli ilçesin-
den gelen birçok milli ve 
amatör bilek güreşi spor-
cunun katılımıyla gerçek-
leştirildi. Sancaktepe’de 
ilk yapılan turnuva, sol 
bileklerin kıran kıra-
na mücadelesine sahne 
oldu. Sol Bilek Güreşi 
Turnuvası’na 7’den 70’e 
her yaştan sporcunun ka-
tıldığı görüldü.

Büyükler de 
yarıştı

Karşılaşmaları Türki-
ye’nin ünlü bilek güreşi 

hocalarından Mustafa 
Tavuskarlı, Nevzat İnan, 
Mehmet Kaya, Salih Gü-
naçı, Zeynep Karabulut 
yönetti. Teknik komitede 
ise Cemal Güngör, Fik-
ret Cingal, milli sporcu 
Nurettin Yüksel hazır bu-
lundu. “Sancaktepe Sol 
El Bilek Turnuvası” açılış 
maçında Sancaktepe Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
Hasan Kamal ile Sancak-
tepe Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Tamer Taşpınar 
karşılaştı. Sol kol ile yapı-
lan yarışmalar öncesi spor-
cular kilolarında tartıya 
çıktı. Eliminasyon usulü 
gerçekleştirilen karşılaş-
malarda iki mağlubiyet 
alan sporcular mağluplar 
grubunda yarışarak elen-
di. Yarışmada uluslararası 
Bilek Federasyonu’nun 
kurallar uygulandı. 

Sancaktepe belediyesi bir ilke daha imza 
attı. İlk kez “Sancaktepe Bilek Güreşi 
Turnuvası” düzenledi. Turnuva güçlü bi-
leklerin kapışmalarına sahne oldu.    

SANCAKTEPE / İSTANBUL

S P O R
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“Önce halk memnuni-
yeti” ilkesi ile kolları sı-
vayan Esenler Belediyesi, 
kentin çehresini değişti-
riyor. Belediyenin yaptığı 
çalışmalar şimdiden mey-
vesini vermeye başlamış 
ki; Mart 2009’da yapılan 
anketlerde memnuniyet 
oranı %47’yken, bu oran 
bugünlerde %85’lere ka-
dar çıkmış durumda. Biz 
de bu başarının mimarı 
Esenler Belediye Başkanı 
Mühendis – Sosyolog M. 
Tevfik Göksu’nun kapısı-
nı çaldık. Göksu tüm sa-
mimiyetiyle sorularımıza 
cevap verdi. 

Vatandaşa  
kulak verdik

Türkiye’nin önde gelen 
araştırma şirketlerinden 
birinde uzun süre çalıştı-
nız. Seçim sürecinde bir 
araştırmacı olmanın avan-
tajlarını yakaladınız mı?

Evet, çok fazla yaşadım. 
Araştırmacılık fotoğraf 
çekmek gibidir. Fotoğrafı 
çekersiniz, çekilen fotoğ-
raf doğru resmedilirse o 
zaman doğru sonuçlara 
ulaşırsınız. Biz fotoğraf 
çekmeyi araştırmacılıktan 
öğrendiğimiz için onu bu-
rada resmetme imkânını 
yakaladık. Bu resim saye-
sinde halkın ihtiyaçlarını 
tespit ettik ve ona göre 
çözümler ürettik. O res-

metmeyle beraber neye 
ihtiyaç olduğunu ve bu 
ihtiyaca hangi çözümün 
üretilmesi gerektiğini ifa-
de etmeye gayret ettik. 
Burada çok önemli bir 
nokta var, araştırmacılık-
tan gelmek demek ben 
bunu istiyorum demek 
değil, vatandaş ne istiyor 
sorusunu sormaktır. Me-
sela her zaman her pro-
jede benim ilk cümlem 
şu olur, “Vatandaş bunu 
istiyor mu?” Hep bura-
dan yönlendirme olması 
gerekiyor. O zaman biz 
buradan hareketle bilgi 
birikimimizle buna katkı 
sunuyoruz. Tabiri caizse 
Anadolu’da gelin olacak 
kızlar bir bezle, yastıkla 
giderler, yastığın etrafını 
nakış yaparlar daha güzel 
olsun diye. Bizim yaptı-
ğımız işte de vatandaş ta-
lebi ortaya koyuyor, biz o 
talep çerçevesinde ona bir 
entelektüel bakış ortaya 
koyuyoruz. Biz de araş-
tırmacı bir meslekten gel-
menin çok ciddi anlamda 
bir avantajını yakaladık.  

Araştırmacılığın işinize 
kattığı avantajdan bir ör-
nek verebilir misiniz?

Örneğin, Esenler gibi 
ciddi park sıkıntısı olan 
bir alanda park kapatılır 
mı? Kapatılmaz. Ama va-
tandaşa sorduk ve vatan-
daş kapatılmasını istedi, 
biz de kapattık. Davut-

paşa mahallesindeki par-
kın vatandaş kapatılması-
nı istedi, biz de kapattık. 

Neden kapatılmasını 
istediler?

Güvenlik sıkıntısı var-
dı. Güvenlik sıkıntısın-
dan sonra aileler rahatsız 
olmuşlar. Konuyla ilgili 
seçim yaptık, referandum 
gerçekleştirdik. 

Biz şu anda yapılan ista-
tistiklere göre İstanbul’da 
en çok halk memnuni-
yetini gerçekleştirmiş bir 
belediyeyiz. Mart 2009’da 
memnuniyet %47’ydi. Ni-
san 2010’da %75’ti. Şu 
anda memnuniyet oranı-
mız %85. Mart 2009’da 
esenlerde yaşamaktan 
mutlu musunuz sorusu 
%62’ydi, bu sorunun ce-
vabı ise bugün %82. Biz 
şu anda seçimlerde halka 
verdiğimiz sözün %100 ile-
risindeyiz. Bütün sözler tu-
tuldu. Şu anda söz verip de 
başlamadığımız hiçbir pro-
jemiz yok. Bunun yanında 
vatandaşa söz vermediği-
miz halde başladığımız ise 
yüzlerce projemiz var. 

Sorunlar çözülüyor

Esenler denilince akla  
yeşil alanların çok fazla 
olmadığı, nefes almanın 
zor olduğu bir yer geliyor.  
Yeşil alanla ilgili projeleri-
niz neler?

Bununla ilgili dört böl-
gede kentsel dönüşüm ça-
lışmaları devam ediyor. Bu 
konular tam olarak netleş-
meden çok fazla ayrıntıya 
girmek istemiyorum. Ama 
şunu açıkça söyleyebiliyo-
rum,  Esenler’de halkın bi-
rinci derecede sorunu olup 
da çözümüne başlamadığı-
mız herhangi bir şey yok-
tur. Bunun içerisinde yeşil 
alan üretiminden okula, 
hastaneye, kültür hizme-
tine, altyapıdan üst yapıya 
kadar. Örneğin Esenler’de 
en temel sorun hastaneydi, 
çözüldü. Biz geldiğimizde 
kişi başına düşen yeşil alan 
miktarı 0,3 metreydi, şu 
anda kişi başına düşen yeşil 
alan miktarı 0,5 metreye 
çıktı. Ayrıca Esenler’in ta-
rihi sorunu olmuş ve yıl-
larca konuşulmuş birçok 
proje Büyükşehir Beledi-
yemiz tarafından başlatıldı 
ve şunu çok net söylemem 
lazım, sizin aracılığınızla te-
şekkür etmeliyim, Esenler 
adına Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, ekibine ve 
çalışma arkadaşlarına han-
gi projeyi götürsek bugüne 
kadar geri dönen hiçbir 
proje olmamıştır. Sağol-
sunlar bizim önerdiğimiz 
her türlü proje Büyükşe-
hir tarafından başlamıştır, 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız da adeta gözü gibi 
bakıyor. Her zaman gelir, 
ziyaret eder, projeleri ye-
rinde denetler. 

“Esenler’de halkın birinci derecede sorunu olup da çözümüne başlamadığımız herhangi bir şey yoktur. Bunun içerisinde 
yeşil alan üretiminden okula, hastaneye, kültür hizmetine, altyapıdan üst yapıya kadar her şey var. Biz şu anda yapılan ista-
tistiklere göre İstanbul’da en çok halk memnuniyetini gerçekleştirmiş bir belediyeyiz. Mart 2009’da memnuniyet %47’ydi. 
Nisan 2010’da %75’ti. Şu anda memnuniyet oranımız %85. Mart 2009’da esenlerde yaşamaktan mutlu musunuz sorusu 
%62’ydi, bu sorunun cevabı bugün ise %82. Biz şu anda seçimlerde halka verdiğimiz sözün %100 ilerisindeyiz. Bütün sözler 
tutuldu. Şu anda söz verip de başlamadığımız hiçbir projemiz yok. Bunun yanında vatandaşa söz vermediğimiz halde başla-
dığımız yüzlerce projemiz var.”

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU

S Ö Y L E Ş İ

Başkana Özel 
Sorular

Bize hobilerinizden 
bahseder misiniz? 

Yüzerim ve koşarım. 
10 km koşuyorum ve 
bir buçuk saat hiç dur-
madan yüzüyorum. 

Futbolla ilgilenmi-
yorsunuz öyle mi?

Futbolla sadece aka-
demik anlamda ilgile-
niyorum. Türkiye’de 
en büyük futbol araş-
tırmasını yapan kişi 
benim. 

Sinemada en son 
hangi filmi izlediniz?

New York’ta Beş 
Minare. 

Hayat felsefenizi 
özetleyen slogan nedir?

Her ayı Ramazan, 
her geceyi Kadir, her 
gördüğümü Hızır kabul 
ederim. 

Esenler’in Çehresi Değişiyor

Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik 

Göksu iyi bir 
yüzücü. Hiç dur-

madan 1.5 saat 
yüzen Göksu, 

Esenler’deki 
minik çocuklara 

arada sırada 
yüzme dersi 

veriyor.

Türkiye’nin İlk Dijital Kütüphanesi 

Başkanım, Türkiye’de bir ilk olan dijital kütüp-
hane hakkında bilgi verebilir misiniz?

Esenler’in en merkezi noktasında yıllardır atıl 
durumda bulunan ve halk arasında kilise kalıntısı 
olarak bilinen tarihi bir yapı, Esenler Belediyesi 
tarafından restore edilerek dijital kütüphane ve 
gençlik merkezi haline getirildi. Türkiye’nin ilk 
% 100 dijital kütüphanesi olan Adnan Büyükde-
niz Dijital Kütüphanesi,  düzenlenen bir törenle 
Esenler halkının hizmetine sunuldu.  Kütüpha-
nede şu anda ansiklopedilerden sözlüklere, 100 
temel eserden fen bilimlerine, sosyal bilimlerden 
tarih, coğrafya kitaplarına, yerli ve yabancı klasik 
öykü ve romanlara kadar geniş bir yelpazede top-
lam 7 binin üzerinde elektronik kitap bulunuyor. 
Yılsonuna kadar bu rakam 10 bine çıkacak. Her yıl 
5 bin adet yeni kitap ilave edilecek. Her kullanıcı-
ya dijital bir kart veriliyor. Bu karta sahip herkes, 
her hafta 30 saat bu kütüphaneyi kullanabiliyor. 
Sınırlı olmak kaydıyla kitaptan kağıt çıktısı alabi-
liyor, kendi e-postasına yine sınırlı olmak üzere 
e-posta gönderebiliyor. 

Röportaj: İrem Ekkaldır
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Trakya’nın Merkezi: Lüleburgaz

Lüleburgaz Belediyesi 
kentin gelişimi için yap-
mış olduğu çalışmalarla 
ön plana çıkıyor. Bu çalış-
malardan belki de en çok 
ön plana çıkan, belediye-
nin önümüzdeki günlerde 
kent içerisinde yeni bir 
yaşam merkezi kurmak 
için kolları sıvadığı “Lü-
leburgaz Yıldızları Futbol 
Akademisi” projesi. Pro-
jede  teknolojiyle beledi-
yenin çalışma süreçlerini 
“Bilgi Belge Yönetim Sis-
temi” bir araya getiriyor.  
Biz de Lüleburgaz Beledi-
ye Başkanı Emin Halebak 
önderliğinde yapılan bu 
çalışmalardan dolayı Baş-
kanı gazetemizin ikinci 
sayısında “Ayın Başkanı” 
olarak seçtik. 

Şimdi bu projelere biraz 
daha derinden bakalım. 

Akıllı Belediye 
Sistemini kurdular 

Belediye ilk olarak güve-

nilir ve uygun enformasyo-
na erişmek, onu kullanmak 
ve paylaşmak, kurumların 
kalitesini iyileştirmek, ge-
liştirmek ve bunun sürdü-
rülebilir olmasını sağlamak 
amacıyla “Bilgi Belge Yö-
netim Sistemi” ni devreye 
soktu. Belediye yetkilileri 
bu sistemle birlikte meka-
na hapsedilen hizmet tarzı-
nın yeniden tanımlanarak, 
istenilen bilgi ve hizmete 
en kısa ve en hızlı şekilde 
ulaşılabileceğini söylüyor.  
Bu sistemle birlikte ayrıca 
tüm iş süreçleri anında ta-
kip edilebileceği gibi, bele-
diyedeki işler anlık olanak 
ve hızlı bir şekilde rapor-
lanabilecek. Belediye bu 
sistemle birlikte vatandaşa 
sunulan hizmetin kalitesini 
artırarak belgeye bağımlılı-
ğı azaltmaya çalışıyor. 

Bilgi Belge Yönetim Sis-
temi ile belediyenin hedef-
lerini şu şekilde sıralayabil-
mek mümkün: 
•   Kuruma ait tüm iş sü-

reçlerini yönetmek, 
•  Kuruma hızlı, güvenli 

veri akışını sağlamak, 
• Kurumun faaliyetleri 

sonucu oluşan veya ku-
ruma gelen kurumsal 
belge/dokümanlarının 
(belge, resim, grafik, 
dia, video, ses vb. med-
yaların) merkezi ortam-
da dijitalleştirilerek gü-
venli ve sistematik bir 
şekilde depolamak,

• Tüm içeriğin indeksle-
nerek son kullanıcılara 
bilgiyi kolay ulaştırmak,

• Kurum hizmetleri sunu-
lurken kullanılan diğer 
sistemler ile bütünleşik 
bir yapıda çalışıp tam 
bir süreç yönetimine 
imkân sağlayacak Akıllı 
Belediye Sistemini kur-
mak,

Belediye Yaşam 
Merkezi Kuruyor

Lüleburgaz Belediyesi, 
kentin gelişimi adına yap-

mış olduğu diğer çalışma-
larla da göz dolduruyor. 
Bunların hepsini anlatma-
yacağız ama Belediye’nin 
kentte sporun gelişimi ve 
kentlilerin daha sağlıklı 
yaşaması için yaptığı pro-
jelerden birine mutlaka 
değinmeliyiz. Bu projenin 
ismi “Lüleburgaz Yıldız-
ları Akademisi Projesi”. 
Belediye yetkilileri pro-
jenin öncelikli hedefinin 
6-14, 8-16 yaş gruplarına 
yönelik bir eğitim ortamı 
oluşturulmasını sağlamak 
olduğunu söylüyor.  En-
gellilerin spor kullanım-
larına göre de tasarlanan 
bu tesis; bir eğitim ortamı 
olarak sadece çocukların 
kullanımına yönelik değil;  
tüm ailelerin, sosyal çev-
renin ve kentlinin payla-
şımına olanak sağlayacak 
bir merkez olarak ele alın-
mış. Bu nedenle de yakla-
şık 80 dönümlük 
bir alan-

da yer alacak ve toplamda 
6000 m2’lik kapalı alana 
sahip olması planlanan 
Futbol Akademisi; ulus-
lararası futbol ve spor 
organizasyonlarına da ev 
sahipliği yapması bekleni-
yor. Tesisin içerisinde her 
yaştan insanın spor yapa-
bileceği, sosyal 
aktivite-

lere katılabileceği büyük 
bir park alanı ile doğal ve 
yapay su aktivitelerinin de 
yapılabileceği büyük bir 
meydanın kentlilere hiz-
met vermesi planla-
nıyor.

Yaptığı yatırımlarla Lüleburgaz’ı Trakya’nın Merkezi haline getiren Belediye Başkanı Emin Halebak, bu sayımızda ayın başkanı se-
çildi. Halebak önderdiğindeki Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi projesi ile kent içerisinde büyük bir 
spor merkezi yapmayı hedeflerken, diğer taraftan belediye bilgi ve hizmete en kısa sürede ulaşılmasını sağlamak amacıyla “Bilgi 
Belge Yönetim Sistemi”ni devreye soktu.    

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANI EMİN HALEBAK 

AY I N  B A Ş K A N I



M A R T  A Y I  E T K İ N L İ K  T A K V İ M İ
GÜN EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİN YERİ

15
MART

4857 Sayılı İş Kanunu Arnavutköy Belediyesi / İSTANBUL

16
MART

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Arnavutköy Belediyesi / İSTANBUL

16
MART

Belediyelerde e-devlet Uygulamaları, Bilişim Teknolojisinin 
Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve 
Sanat Merkezi / İSTANBUL

17
MART

Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği (CIFCA) Heyetinin 
Birliğimizi Ziyareti

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu)  
İSTANBUL

23
MART

MBB Planlama ve Çevre Komisyonu Üyeleri Toplantısı Nilüfer Belediyesi / BURSA

23
MART

TAP Genel Kurulu MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu)

23
MART

4857 Sayılı İş Kanunu Sakarya Büyükşehir Belediyesi

24
MART

Halkla İlişkiler MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) 
İSTANBUL

25
MART

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu)  
İSTANBUL

25
MART

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanunu

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) 
İSTANBUL

26
MART

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Mali Hükümlerine İlişkin Bilgilendirme 
Semineri

İSKİ Aksaray Konferans Salonu 
 İSTANBUL

29
MART

Halkla ilişkiler Yenişehir Belediyesi / BURSA

30
MART

Yerel Yönetimler Açısından Türk Ceza Kanunu MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu)

Bu dünyaya bölmeye, ayırmaya gelmedik biz; 
bölüneni birleştirmeye,  

kırılanı tamir etmeye gelmişiz.  

| MEVLAnA |

Bakırköy’de Pembe Eller Çalışıyor

Bakırköy Kadın Mec-
lisi, anlamlı bir projeye 
imza attı. Kadın Meclisi, 
“Pembe Eller” projesiyle 
maddi durumu elveriş-
li olmayan ve el emeği 
üreten kadınları bir ara-
ya getirerek kadınların 
yaptıkları ürünleri sat-

malarına yardımcı olu-
yor. Proje Kapsamında; 
el emeği üreten kadınlar, 
her Pazartesi Ataköy Plus 
Alışveriş Merkezi’nde, 
her Salı Carousel Alış-
veriş Merkezi’nde, her 
Perşembe Capacity Alış-
veriş Merkezi’nde ve her 

Cuma Airport Alışveriş 
Merkezi’nde  halk ile 
buluşuyor ve ürettikleri 
ürünleri satarak ev eko-
nomisine katkıda bulunu-
yorlar. Belediyeden yapı-
lan açıklamaya göre proje, 
Mayıs ayı sonuna kadar 
sürecek.  

Her şey ezilen 
kadınlar için 

Bakırköy Kent Konse-
yi Kadın Meclisi Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Meltem 
ÜNAL ERZEN, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada 

meslek sahibi olmayan, 
el emeği üreten, ekono-
mik ve toplumsal baskılar 
altında ezilen kadınların 
desteklenerek güçlendi-
rilmesi gerektiğini, satış-
lardan elde edilen gelirin 
ev ekonomisine katkıda 
bulunacağını söyledi. 

Bakırköy Kadın Meclisi, maddi durumu elverişli olmayan, el 
emeği üreten ve ürettikleri ürünlerle ev ekonomisine katkı-
da bulunmak isteyen kadınlar için, ‘ Pembe Eller’ projesini 
hayata geçirdi.     

BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Yağlar Enerji 
Oldu
Ambalaj atıkları 
ekonomiye 
kazandıran 
Beylikdüzü 
Belediyesi, atık 
yağlardan da 
elektrik üretmeye 
başladı ve Şubat 
ayında toplanan 
3200 kg atık yağı 
elektrik enerjisine 
dönüştürdü. 

BEYLİKDÜZÜ /  
İSTANBUL

Ambalaj atıklarını eko-
nomiye kazandırarak 
önemli bir çalışmaya adını 
yazdıran Beylikdüzü Be-
lediyesi, bitkisel atık yağ-
ları da elektrik enerjisine 
dönüştürerek, önemli bir 
projeyi daha hayata ge-
çirmiş oldu. Bitkisel atık 
yağları elektrik enerjisine 
dönüştürme projesi kap-
samında Şubat ayı içer-
sinde toplam 3200 kg atık 
yağ elektrik enerjisi olarak 
ekonomiye kazandırıldı. 
Yapılan çalışmayla bir ta-
raftan çevre kirliliğinin 
önüne geçilirken, diğer 
taraftan da ekonomiye 
önemli ölçüde katkı sağ-
lanmış oldu. 

Gençler Üretti ve Kazandı

Bahçelievler Beledi-
yesi ile İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti 
Ajansı’nın işbirliği ile dü-

zenlenen “Genç İstanbul-
lu Projesi” tamamlandı. 
Projede başarılı olanlar 
ödüllendirildi. 

İstanbul’da genç 
olmak

Liseli ve üniversiteli 
gençlerin “Avrupa Kül-
tür Başkenti İstanbul’da 
Genç Olmak” konulu 
projeler hazırlamasını ve 
uygulamasını hedefleyen 
proje kapsamında, İstan-
bul genelinde 25 farklı il-
çeden 291 uygun başvuru 
alındı. Toplamda İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti Ajansı ve Bahçeli-
evler Belediyesi projeye: 
477.714,90 TL  katkıda 

bulundu. Proje yarışma-
sına katılanlar arasında 
başarılı uygulamaya sahip 
lise ve üniversite öğrenci-
lerinden oluşan 24 kişilik 
grup, 5 günlük Macaris-
tan ve Almanya’daki diğer 
Avrupa Kültür Başkentle-
ri olan Pécs ve Essen’i zi-
yaret etmeye de hak ka-
zandılar.

“Gençler üretiyor”

Ödül töreninde konu-
şan Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develi-

oğlu “Bireysellikten çok 
birlikte başarmanın man-
tığını ortaya koymaya ça-
lıştık. Gençler üretiyor 
ve geleceğimize güç ve-
riyorlar. Genç İstanbullu 
projesine katılan gençle-
rimizi ödüllendirmenin 
gururunu yaşıyoruz” dedi. 
Çalışma ve Sosyal Gü-
velik Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Prof. Dr. Halis 
Yunus Ersöz de konuşma-
sında “Ortak aklın ürünü 
olan ve birlikte üretmeyi 
amaçlayan projeye katılan 
tüm gençlerimizi tebrik 
ediyorum” dedi.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
Ajansı ve Bahçelievler Belediyesi or-
taklığıyla yürütülen Genç İstanbullu 
projesi başarıyla tamamlandı. “Genç 
İstanbullu” proje yarışmasının ödül 
töreni Bahçelievler Belediyesi Yeni 
Sahne’de gerçekleşti.    

BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 

etkinliklerimiz ve yayınlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi (www.marmara.gov.tr) ziyaret ediniz.
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