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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Marmara Belediyeler Bir-
liği Meclisini 2009 – 2014 
çalışma döneminde son 
kez bir araya getirerek, 
2013 yılı 2. Olağan genel 
kurulumuzu başarıyla ger-
çekleştirdik.
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Tavşanlı Belediye Başkanı 
Kadri Çiçek

Tavşanlı’da iki dönem-
den beri Belediye Baş-
kanlığı görevini yürü-

ten Kadri Çiçek, Tavşanlı’nın 
kültür, spor ve eğitim alanın-
da yapılan çalışmalarla öne 
çıktığını söyledi.  

Marmara Adası, temiz 
denizi ve  temiz hava-
sıyla tatilcilerin gözdesi. 

Biz de cazibe merkezi haline 
gelen adanın Belediye Başka-
nı Ali Aksu ile görüştük ve ada-
nın sırrını kendisinden dinledik. 

BELEDİYEMİZBELEDİYEMİZ

Marmara Belediye Başkanı
Ali Aksu

 � Devamı  7’de

AYIN
SÖYLEŞİSİ

 � Devamı  3’te

 � Devamı  15’te

Başbakanın da katıldığı 758 yeni otobüsün hizmete 
alım töreninde önemli açıklamalarda bulunuldu.

Pazar Pazar 
İnşaat Yasak

Kadıköy Belediyesi bir 
ilke daha imza ata-
rak pazar günleri ilçe 
genelinde inşaat fa-
aliyetlerini yasakladı. 
Yapılan açıklamaya 
göre yeni alınan ka-
rarla artık pazar gün-
leri bina yıkımı yapıla-
mayacak. 

Kayışdağı’ndaki İETT Ana-
dolu Garajı’nda düzen-

lenen 758 otobüsün hizmete 
alım törenine Başkan Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekono-
mi Bakanı Zafer Çağlayan, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Süleyman Soylu, İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, AK Parti İs-
tanbul Milletvekilleri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a ve İETT’ye ulaşı-
ma yaptıkları yatırımlardan do-
layı teşekkür eden Başbakan 
Erdoğan, önemli açıklamalar-
da bulundu.

 � Devamı 3’te
 � Devamı  10’da

Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından, ‘Birlik 

Meclisi 2013 Yılı Olağan 2. 
Genel Kurul Toplantısı’ ger-
çekleştirildi. MBB ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, “Toplantı 
sayesinde belediyeler ara-

sında karşılıklı deneyim alış-
verişi sağlandı” dedi. MBB 
tarafından, ‘Birlik Meclisi 2013 
Yılı Olağan 2. Genel Kurul 
Toplantısı’ birliğe üye olan 
belediye başkanlarının katı-
lımıyla gerçekleşti. İstanbul 
Büyükçekmece Kaya Rama-

da Hotel’de gerçekleştirilen 
toplantıya; MBB ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe,  Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu, 
Bilecek Belediye Başkanı Se-

lim Yağcı, Tekirdağ Belediye 
Başkanı Op. Dr. Adem Dal-
gıç, Büyükçekmece Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Şahin’in 
de aralarında bulunduğu 
çok sayıda belediye başkanı 
ve başkan vekili katıldı. 

 � Devamı  2’de

758 Yeni Otobüs Yola Çıktı

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Marmara Belediyeler Birliği’nin son 5 yılda gerçek-
leştirilen önemli çalışmalarla, Türk belediyecilik tarihinde ciddi bir başarıya imza atıldığını söyledi.

Sıra Dışı Sergi
Sanatseverlerle

Belediye Başkanları Buluştu

SanatseverlerleSanatseverlerle
Sıra dışı ressam Hasan Kale, bü-

yüteçle gezilen sıra dışı sergisiyle 
Pendiklileri şaşırttı.  � Devamı 13’te

yüteçle gezilen sıra dışı sergisiyle 
Pendiklileri şaşırttı.Sanatseverlerle Pendiklileri şaşırttı.SanatseverlerleSanatseverlerle Pendiklileri şaşırttı.
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BALIKESİR

Ankara Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
Balıkesir Tanıtım Günleri’ne 
65 fi rma, 18 ilçe ve üç bel-

de stantlarıyla katıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklâl Marşı ile 
başlayan açılış töreninde 
konuşan Balıkesir Belediye 
Başkanı İsmail Ok, tarihî bir 
gün yaşandığını belirterek, 

“Balıkesir’in güzelliklerini 
yansıtan tüm renkler bura-
da. Balıkesir’in hak ettiğini 
alabilmesi için bu tür etkin-
liklerin devam etmesi ge-
rekiyor. Bu işin öncülüğünü 
yapan valimize çok teşek-
kür ediyorum. İlk olması-
na rağmen sanki yıllardır 
yapılıyormuş gibi hissettik. 
Güzellikleri hep beraber 
görüyoruz. Balıkesir her şe-
yin en güzelini hak ediyor. 
Tarımdan hayvancılığa, 
yer altı ve yer üstü zengin-
likleriyle, Türkiye de yalnız-
ca Balıkesir’in sahip olduğu 
Marmara ve Ege Denizine 
kıyısı olma özelliğiyle büyük 
bir turizm potansiyeline sa-
hip. Türkiye’de yetiştirilen 
her şeyin Balıkesir’de yetiş-
tiği bir beldede yaşıyoruz.” 
dedi.

Panorama Bursa 1326, dünyanın ikinci tam Panora-
mik Müzesi olacak.

Balıkesir Tanıtım Günleri Yapıldı
Ankara’da gerçekleşen “Balıkesir Tanıtım Günleri”ne ilgi yoğundu. Baş-
kan İsmail Ok, “Balıkesir her şeyin en güzelini hak ediyor.” dedi.

Topbaş, Yeniden Dünya Başkanı

İkinci Tam Panoramik Müze

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı 
(UCLG) Dünya Başkanlığı’na 2016 yılına kadar görev yapmak üzere yeniden seçildi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2013 yılı genel kurul toplantısı, 230 belediye 
başkanın katılımıyla Büyükçekmece’de gerçekleşti.

OSMANGAZİ / BURSA

Osmangazi Belediyesi’nin 
Bursa’ya değer katacak 
projelerinden Panorama 
Bursa 1326 için geri sa-
yım başladı. Başkan Mus-
tafa Dündar, “Panora-
ma Bursa 1326, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Beylikten 
Cihan Devleti’ne giden yol-
culuğunu ve bu yolculuğun 
en önemli noktalarından 
biri olan Bursa’nın fetih anını 
etkileyici bir şekilde göste-
ren, sadece Bursa’ya değil, 
Türkiye’ye değer katacak 
örnek bir proje” dedi.

İSTANBUL

Fas’ın Rabat kentinde yapı-
lan Dünya Kongresi’ne 130’a 
yakın ülkeden 3 binden faz-
la yerel lider katıldı. Belediye 
Başkanlarının ve bölgesel 
yönetim liderlerinin katıldığı 
kongrede Dünya Başkanlığı 
seçimine Kadir Topbaş ra-
kipsiz girdi. Kongreye katılan 
delegeler Topbaş’a 2016 
yılına kadar UCLG Dünya 
Başkanlığı’nı sürdürmesi için 
yetki verdi. Seçimin ardından 
açıklama yapan Başkan 
Topbaş, “Türkiye’yi her alan-
da zirvede tutma anlayışı 
ile Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler (UCLG) Dünya 
Başkanlığı görevini 3 yıldır 
sürdürüyordum. 2010 yılın-
da Meksika’da yapılan bir 
önceki Dünya Konseyi’nde 
çekişmeli bir seçim süreci 

sonucunda başkanlığa se-
çilmiştim. Şimdi Fas’ın Rabat 
kentinde yapılan seçimli 
kongrede delegelerin tam 
desteği ile rakipsiz olarak 
Dünya Başkanlığı’nı sürdür-
me noktasında yetki aldım. 
Dünya Belediyeler Birliği ola-
rak nitelendirebileceğimiz bu 
önemli teşkilatın başkanlığı-
na 3 yıl için yeniden seçilmiş 
olmamdan dolayı ülkem ve 
şehrim adına onur duydum. 
2016 yılına kadar bu görevim 
devam edecek.” ifadelerini 
kullandı. “Toplumu hayal et, 
demokrasiyi inşa et” sloga-
nıyla toplanan UCLG Dün-
ya Konseyi’nde Genel Kurul 
toplantısının yanı sıra HABİTAT 
3 zirvesi için stratejik oturum 
gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birli-
ği tarafından, ‘Birlik Meclisi 
2013 Yılı Olağan 2. Genel 
Kurul Toplantısı’ gerçekleşti-
rildi. MBB ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Toplantı sayesinde 
belediyeler arasında karşılıklı 
deneyim alışverişi sağlandı” 
dedi. MBB tarafından, ‘Birlik 
Meclisi 2013 Yılı Olağan 2. 
Genel Kurul Toplantısı’ birliğe 
üye olan belediye başkan-
larının katılımıyla gerçekleş-
ti. İstanbul Büyükçekmece 
Kaya Ramada Hotel’de ger-
çekleştirilen toplantıya; MBB 
ve Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe,  
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu, Bilecek Belediye 
Başkanı Selim Yağcı, Tekir-

dağ Belediye Başkanı Op. 
Dr. Adem Dalgıç, Büyükçek-
mece Belediye Başkan Vekili 
Ahmet Şahin’in de araların-
da bulunduğu çok sayıda 
belediye başkanı ve başkan 
vekili katıldı.  Toplantı öncesi 
Yönetim Danışmanı Dr. Şa-
ban Kızıldağ’ın “Belediyeci-
likte Halkla İlişkiler” semineri 
ile, Büyükçekmece Altın Köp-
rü Halk Dansları Topluluğu ta-
rafından gösteri düzenlendi. 
Gösteri sonrası ‘Birlik Meclisi 
2013 Yılı Olağan 2. Genel 
Kurul Toplantısı’, Bursa Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
Darıcı Belediye Meclis Üyesi 
Alaattin Kılıç, Birlik Genel Sek-
reteri Züver Çetinkaya, Yıldı-
rım Belediye Meclis Üyesi Arif 
Çelenk tarafından yönetilen 
toplantı birlik üyelerinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. 

230 Belediye Başkanı Buluştu
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belediyehaberbirliktenSüs Bitkisi 
ve Fidan 

Yetiştirilecek

“Şehitler 
Çeşmesi” 

Açıldı

Oyuncak 
ve Kitap 

Kumbaraları

Başkanlar 
Nikahta 
Buluştu

ERENLER / SAKARYA

Erenler Belediyesi’ne bağlı 
şantiyedeki iki adet se-
rada fi dan ve süs bitkisi 
yetiştirilecek. 400’er met-
rekarelik iki serada begon-
ya, kasımpatı, yıldız çiçeği, 
şimşir, tafl an vb. mevsimlik 
çiçek ve fi danların yetişti-
rilmesi planlanıyor. Erenler 
Belediye Başkanı Cavit 
Öztürk kendi fi danlarını 
yetiştirerek tasarruf sağla-
yacaklarını belirtti. 

HAYRABOLU / TEKİRDAĞ

Hayrabolu Belediye Baş-
kanlığınca ilçenin Hisar 
Mahallesi Alpullu Cad-
desi Belediye aile parkı 
köşesine yapılan “ Şehit-
ler Çeşmesi” düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. 
Düzenlenen törende ko-
nuşan Belediye Başkanı 
Hasan İrtem, “Şehit edi-
len askerlerimiz için böy-
le bir çeşme yaptırmaya 
karar verdik.” dedi.

ÇORLU / TEKİRDAĞ

Maddi durumu iyi olma-
yan öğrenciler ve dar 
gelirli ailelerin çocuklarına 
yönelik yardım yapmaya 
hazırlanan Çorlu Belediye-
si, yardımsever vatandaş-
ların katkı sağlayabilmesi 
amacıyla oyuncak ve ki-
tap kumbaraları imal etti.  
İlk oyuncak ve kitap bağı-
şını ise Çorlu Belediye Baş-
kanı Ünal Baysan ve bele-
diye meclis üyeleri yaptı.

ALTINOVA / BALIKESİR

Ayvalık Altınova Bele-
diye Başkanı Asım Sürer 
ile Küçükköy Belediye 
Başkanı Mesut Ergin Al-
tınova Atatürk Kültür 
Salonu’nda yapılan Ars-
lan ve Demir ailelerinin 
düğününde bir araya 
geldiler. Altınova Beledi-
ye Başkanı Asım Sürer ‘’ 
Ömür boyu mutlu olsun-
lar” diyerek evlilik cüzda-
nını geline teslim etti.

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

Marmara Belediyeler Birliği Meclisini 2009 
– 2014 çalışma döneminde son kez bir 
araya getirerek, 2013 yılı 2. Olağan Genel 
Kurulumuzu başarıyla gerçekleştirdik.

Mart ayının son haftasında yapılacak 
yerel seçimler öncesi son kez buluşma 
imkanı sağladığımız belediye başkanı ve 
birlik meclis üye arkadaşlarımızla istişare 
toplantısı yaparak bir yandan geride ka-
lan 4,5 yılın analizini ve raporlarını inceler-
ken, diğer bir yandan da gelecek altı ayın 
tahminini gerçekleştirdik.

Bu toplantıların amacı ortak aklı hareke-
te geçirerek üye belediyelerimizin ihtiyaç-
larına ve sorunlarına daha etkili çözüm 
üretmek, üye belediyelerimiz arasında 
yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, 
görüş alış verişinde bulunarak tecrübe 
paylaşımı sağlamaktır. Toplumsal değerle-
rimizin en önemli-
lerinden olan isti-
şare ve meşveret 
kültürü de bu tür 
toplantılarda kök 
salıp gelişmekte-
dir. Yerel seçimle-
re kısa bir zaman 
kala yaptığımız 
bu tür organizas-
yonlar, bir yan-
dan üye beledi-
ye başkanlarımızı 
hizmet yolunda 
teşvik ederken, 
diğer yandan da 
onlara moral ve 
motivasyon desteği sağlamaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
2009’da çıktığımız hizmet yolunda Marma-
ra Belediyeler Birliği yönetiminde 4,5 seneyi  
geride bıraktık. Marmara Bölgesi’nin dört 
bir yanında belediyeciliğin tüm alanlarında 
programlar düzenlerken, belediyelerimiz 
için önemli lobicilik ve uluslararası işbirli-
ği çalışmaları da gerçekleştirdik. Yapılan 
çalışmalarla bölgesel belediye birliklerinin 
parlayan yıldızı olmaya devam ettik ve 
Marmara’yla sınırlı kalmayarak, Marmara 
Belediyeler Birliği’nde Türk belediyecilik sis-
temine örnek teşkil edecek hizmetler ger-
çekleştirdik. 

1975’den bu yana el birliğiyle, fi kir birli-
ğiyle, gönül birliğiyle hizmet üretirken siyasi 
parti ayırımı gözetmeksizin yerel demokra-
si ve kalkınma amacı güden birliğimizde, 
yeni bir beş senenin (2014-2019) planlarını 
da yapmaya başlamış bulunmaktayız.

Sözlerime son verirken, hepinizi saygı ve 
sevgi ile selamlar, yarınların ülkemize, hal-
kımıza ve tüm insanlığa hayırların gelmesi-
ne vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni 
ediyor, Marmara Belediyeler Birliği’ni hep 
birlikte yönetmeye devam edeceğimizi 
hatırlatmak istiyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Ankara’ya Bursa İmzası

Pazar Pazar İnşaat Yasak

BURSA
  

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal tesis ağına yeni bir hal-
ka olarak eklediği Ankara Ka-
lesi’ndeki Bursa Evi düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Bursa Evi’nin Ankara’daki 
Bursa lobisine güç katacağını ve 
Başkent’te yaşayan Bursalıların 
artık tek çatı altında bir araya 
gelebileceğini söyledi. Ankara 
Kalesi’nin girişinde düzenlenen ve 
Mehter Takımı, Kılıç 
Kalkan Ekibi ve Halk 
oyunları ekibinin gös-
terileriyle renklenen 
törene çok sayıda 
önemli sima katıldı.

KADIKÖY / İSTANBUL
  

Kadıköy Belediyesi bir ilke daha 
imza atarak pazar günleri ilçe ge-
nelinde inşaat faaliyetlerini yasak-
ladı. Kadıköy’de kentsel dönüşüm 
nedeniyle yoğun olarak başlayan 
bina yıkma ve inşaat çalışmaları-
nın oluşturduğu gürültü şikayetleri-
ni dikkate alan Kadıköy Belediyesi, 
ilçede Pazar günleri inşaat yapma 
yasağı getirdi. Yeni alınan kararla 
artık cumartesi-pazar günleri bina 
yıkımı yapılamayacak. Cumartesi 
günleri taş kırma, delici çalıştırma 
gibi gürültülü işlemler saat 11.00 ile 
18.00 arası yapılabilecek. Ancak 
pazar günü taş kırma, kırıcı çalış-
tırma işlemleri başta olmak üzere 
gürültü çıkaran tüm inşaat faali-
yetleri yasaklandı. 

Önlemler Alındı

Kadıköy’de kentsel dönüşüm ça-
lışmaları nedeniyle süren yoğun 
inşaat çalışmaları özellikle hafta 
sonlarında yoğun gürültü şika-
yetlerine neden olunca Kadıköy 
Belediyesi, encümen kararıyla 
hafta sonu inşaat çalışmalarına 
sınırlama getirdi. Özellikle kentsel 
dönüşüm gereği artan bina yıkım 
çalışmalarının, kırma, delme faa-
liyetlerinin yoğun gürültü oluştur-
duğunu, bunların da vatandaşları 
çok rahatsız ettiğini kaydeden Ka-
dıköy Belediye Başkanı Selami Öz-
türk, sorunu çözmek için bir dizi ön-
lem aldıklarını belirtti. Kadıköy’de 
hem kentsel dönüşüm hem de 
binaların güçlendirilmesiyle ilgili 
yoğun faaliyetler gerçekleşiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesis ağına yeni bir halka olarak eklediği Ankara 
Kalesi’ndeki Bursa Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kadıköy Belediyesi, pazar günleri ilçe genelinde inşaat faaliyetlerini yasaklayarak bir 
ilke imza attı. Vatandaşlar bu durumdan memnun olduklarını açıkladılar.

 İnşaat Yasak

Kalesi’nin girişinde düzenlenen ve 
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BAĞCILAR / İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi tarafın-
dan 11. Avrupa Bölgeler 
ve Şehirler Haftası Etkinliği  
kapsamında düzenlenen 
Yerel Yönetim ve Kentsel 
Dönüşüm Paneli’ne da-
vetliler yoğun ilgi gösterdi. 
Panele çok sayıda önemli 
isim katıldı. Panelde sunum 
yapan uzmanlar, kendileri-
ne yöneltilen soruları büyük 
bir açıklıkla cevaplayarak 
Kentsel Dönüşüm sürecinde 
yapılması gerekenleri dile 
getirdiler. Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı 
yaptığı konuşmasında Kent-
sel Dönüşüm konusunun 

şehir hayatında yaşanan 
zorluklar ve hayat kalitesinin 
düşmesi sebebiyle günde-
me geldiğini vurgulayarak 
neler yapıldığını ve neler 
yapılması gerektiğini anlat-
tı.  M.Ü Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Bozlağan ise ilçede kent-
sel dönüşüm anlamında 
önemli gelişmeler yaşandı-
ğını belirterek, “Bağcılar’ın 
her projesi ses getiriyor ve 
ödüller alıyor. Bunlar, Baş-
kan Çağırıcı’dan çalışanla-
rına kadar belediye ve şehir 
yönetimine gönül vermişli-
ğin neticesidir.  Bu başarının 
önünde saygıyla eğilmek 
lazım” diyerek duygularını 
ifade etti.
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Bolu’ya Kedi Evleri

Kentsel Dönüşüm Tartışıldı
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Yönetim ve Kentsel Dönü-
şüm Paneli’nde Kentsel Dönüşüm Projesi masaya yatırıldı. 

Karadeniz 
Bölgesi’ni Gezdiler

Ayçiçek Festivali 
Geliyor        

Türk Hamamı 
Restore Ediliyor

SULTANKÖY / TEKİRDAĞ

Sultanköy Belediyesi tarafın-
dan Karadeniz Bölgesi’ne 
yönelik 4. tur tamamlan-
dı.  Bir sonraki tur için ha-
zırlıklar başladı. Karade-
niz Bölgesi’nin ilk durak 
yeri Ordu Boztepe oluyor. 
Ordu’nun ardından Giresun 
panoramik olarak geçili-
yor. Karadeniz’in incisi olan 
Trabzon’da Atatürk Köşkü, 
Sümela Manastırı ve Aya-
sofya Müzesi ziyaret ediliyor. 
Yetkililer, 2 gün konaklamalı 
olan turun 4. kafi lesinin de 
geziden mutlu ve memnun 
ayrıldığı gözlendi. Tura ka-
tılan vatandaşlar, Sultan-
köy Belediye Başkanı Ersin 
Çolpan’a teşekkür ettiler.

PAMUKOVA / SAKARYA

Pamukova’nın  tarihi bir niteli-
ği olan Türk Hamamı, geçmiş 
yıllarda yıkılıp yerine toplu 
konut yapılmıştı. Pamukova 
Belediye Başkanı Cevat Ke-
ser bir ilçede olmazsa olmaz 
olarak gördüğü hamam 
eksikliğini çalışma programı 
içerisine alarak yıkılan hama-
mın yeniden yapılması için 
söz vermişti. Geçtiğimiz yıl 
yapımına başlan Tarihi Türk 
Hamamı projesi ile ilgili olarak 
Başkan Keser, “Burası özellik-
leri bakımından bölgemizin 
en modern, en estetik ve en 
görkemli sosyal tesisi olma 
unvanını taşıyor” dedi. Baş-
kan çalışmaların tüm hızıyla 
devam edeceğini söyledi.

Belediyeden 
Eğitime Destek

Denetimler 
Yapılıyor

Güreşçilere 
Hediye

KESTEL / BURSA

Kestel Belediye Başkanı 
Yener Acar “Kestel Bele-
diyesi olarak geleceğimiz 
olan öğrencilerimizin en iyi 
şekilde yetişmelerine im-
kan sağlamak amacıyla 
var gücümüzle çalışıyoruz. 
Okullarımızın bakım ve ona-
rımlarından başlayıp, okul 
forması yardımına, öğren-
cilere yönelik kültürel ge-
zilere, gençlik şölenlerine, 
seviye belirleme sınavlarına 
kadar başarılı öğrencileri-
mizi ödüllendiriyoruz. Hede-
fi miz her şeyi ile dört dörtlük 
yetişmiş, ülkesine ve milleti-
ne faydalı bir nesil yetiştir-
mek” diyerek açıklamalar-
da bulundu.

SÖĞÜT / BİLECİK

Söğüt Belediyesi Zabıta 
Amirliği ekipleri öğrencilerin 
ulaşımının güvenli bir şekil-
de gerçekleşmesi için servis 
araçlarının denetimine hız 
verdi. Denetimler, öğren-
cilerin sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde taşınması için, yıl 
boyunca periyodik olarak 
Zabıta Amirliğince sürdürü-
lecek. Denetimler, Okul Ser-
vis Araçları Yönetmeliği’ne 
göre yapılıyor. Denetimlerde 
okul servis araçlarının bakım 
ve temizliği, güvenlik sistemi, 
öğrencilerin emniyet kemeri, 
ilk yardım seti ve yangın sön-
dürme tüpü gibi hususlara 
uyulup uyulmadığı inceleni-
yor.

KEPSUT / BALIKESİR

Kepsut Belediye Başkanı 
İsmail Cankul, bu sezon ka-
tıldıkları tüm müsabakalar-
da derece elde eden ve 
Kepsut ilçesini en iyi şekilde 
temsil ederek ülke gene-
linde ilçenin adını duyuran 
Kepsut Belediyesi Güreş İh-
tisas Kulübü’nü ziyaret ede-
rek, güreşcilere hediyeler 
verdi. Güreşçiler ziyaretten 
duydukları memnuniyeti te-
şekkür ederek dile getirdi-
ler. Belediye Başkanı İsmail 
Cankul, Kepsut İhtisas Kulü-
bü güreşçilerini tebrik etti ve 
Kepsutlu hemşerilerin, gü-
reşçilerden daha büyük ba-
şarılar beklediklerini belirtti. 
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Bolu Belediyesi sokakta yaşayan kediler için kedi 
evleri oluşturmaya devam ediyor. 

BOLU 

Bolu Belediyesi tarafından 
yaptırılan bir kedi evi daha 

hizmete giriyor. Böylelikle bu 
evle birlikte şehir merkezin-
deki kedi evi sayısı da beşe 
çıkmış olacak. 

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / MERİÇ

Uzunköprü Belediye Başkanı 
Av. Enis İşbilen, Edirne Beledi-
ye Başkanı Hamdi Sedefçi’yi 
makamında ziyaret etti. Me-
riç Belediye Başkanı Erol Dü-
bek ve Panko Birlik 2. Başkanı 
Ramis Özgen’in de katıldığı 
ziyarette belediyelerin yaptı-
ğı çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Baş-
kanlar ayrıca kentlerin geliş-
mesinde yerel yönetimlerin 
neden önemli olduğunu 
anlattılar. İşbilen, ayrıca Edir-
ne Belediye Başkanı Hamdi 
Sedefçi’ye “Uzunköprü Tarihi 
ve Belgeleri” isimli kitabı he-
diye etti. 

Uzunköprü, Edirne ve Meriç Belediye Başkanı bir 
araya gelerek önemli açıklamalarda bulundular.

Başkanlar Kentlerini Konuştular



twitter.com/marmarabb
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ADAPAZARI / SAKARYA  

Adapazarı Belediyesi yetkili-
leri Yaz Tatili döneminde ço-

cuklara yönelik başlattığı Yaz 
Okulu Yüzme Kursu’ndan 
sonra kış döneminde de an-
neler için yüzme kursu baş-
lattıklarını açıkladı.

BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, bisiklet 
kültürünü yaygınlaştırmak ve 
duyarlılık yaratmak amacıy-
la pek çok çalışmaya imza 
atmaya hazırlanıyor. Konuy-
la ilgili belediye yetkililerin-
den şu şekilde bir açıklama 
yapıldı: “Bisiklet kullanımının 
artırılması ve bisiklet kültürü-
nün yaygınlaşmasını amaç-
layan @bisikletdostu ile 
kurguladığımız kampanya 
çerçevesinde Beşiktaş’ın her 
yanını dikkat çekici afi şlerle 

süsleyeceğiz, motorlu taşıtlar 
için uyarı tabelaları asaca-
ğız.” Ayrıca, Beşiktaş’ın uy-

gun sokak ve caddelerine 
bisiklet park yerleri ve bisiklet 
yolları yapılacak.
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Onların Mutluluğu İçin

Tarihi Sandallarla Yeniden

Başkentte 
Akçay Damgası

İz Takipli 
Taşlar Döşendi

AKÇAY / BALIKESİR

Ankara’da bu yıl ilk kez dü-
zenlenen Balıkesir Tanıtım 
Günleri, düzenlenen tören-
le açıldı. Balıkesir’in her yö-
nüyle Başkentlilere tanıtıldığı 
Balıkesir Tanıtım Günleri’nde 
Sevgi ve Su Beldesi Akçay, 
Sarıkız fi gürü ve denizin için-
den fışkıran tatlı suyu ile et-
kinliklerin ilgi odağı oldu.   Ak-
çay Belediye Başkanı Cahit 
İnceoğlu yaptığı konuşma-
da Ankara’da düzenlenen 
tanıtım günü etkinliklerini her 
ilin yaptığını belirtti ve “İlçe-
mizi, Akçay Beldemizi, Kaz-
dağlarımızı ve Edremit ilçe-
mizi en iyi şekilde tanıtmaya 
çalışıyoruz” diyerek duygula-
rını ifade etti.

OSMANELİ / BİLECİK

Osmaneli Belediyesi tarafın-
dan Sakarya kenarı piknik 
alanı içerisindeki yolun yapı-
mı tamamlandı. Yola görme 
engelli vatandaşların kullanı-
mı için iz takipli taş döşendi. 
Böylelikle görme engelli va-
tandaşlar beyaz baston ile 
özel dokulu taşlarda iz takip 
ederek kimseye ihtiyaç duy-
madan yürüyebilecekler.      
Osmaneli Belediye Başkanı 
Mehmet Isıkan, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada  “Sakar-
ya kenarı piknik alanındaki 
trafi ğe açık yol ile piknik ala-
nı içindeki yürüyüş bandını 
yeniden yapılandırdık. Gör-
me engelli vatandaşlar için 
iz takipli taşlar döşedik” dedi.

Gençlerden 
Örnek Davranış

ÜSKÜP / KIRKLARELİ

Üsküp’te Cevatpaşa Ma-
hallesi gençleri hep bera-
ber Cevatpaşa Mahalle 
Mezarlığı’nı temizlediler… 
Kendi aralarında gönüllü 
olarak oluşturdukları grup-
la 3 hafta boyunca hafta 
sonları toplanan grup ma-
halle mezarlığında detaylı 
bir temizlik ve bakım yaptı. 
Yapılan çalışmalarda me-
zarlık içindeki tüm otlar biçi-
lirken, tüm ağaçlar düzgün 
bir biçimde budandı ve her 
ağacın kökü kireç ile bo-
yandı. Üsküp Belediye Baş-
kanı Erdoğan Kıyıcı, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada 
gençlere bu örnek davranı-
şından dolayı teşekkür etti.
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KAĞITHANE / İSTANBUL
  

Kağıthane Belediyesi’nin 
“Kağıthane’de Büyük Deği-
şim Devam Ediyor” çalışma-
ları kapsamında tarihi san-
dallar Kağıthane Deresi’ne 
indirildi. Tarihinde, farklı kül-
türleri bir arada yaşatarak, 
mesire ve eğlence alanı 
olarak bir kültür beşiği oluş-
turmuş Kağıthane, o eski 
geleneği yeniden İstanbul-
lularla buluşturdu.

Geçmişten
Günümüze...

Osmanlı’da farklı kültürle-
rin buluştuğu mesire alanı 
olarak adını tarih sayfaları-

na yazdıran Kağıthane’de, 
Tarihi Sandallar yıllar sonra 
yeni yolcularıyla gezilerine 
başladı. Kağıthane’ye ha-
yırlı ve verimli olması dilek-
leriyle hizmete açılan san-
dallar Kağıthanelilere tarihi 
bir hava yaşattı. Kağıtha-
ne Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada amaçlarının 
eski İstanbul kültürünü tek-
rar İstanbullularla bir araya 
getirmek olduğunu ve be-
lediyenin bu yöndeki çalış-
malarının devam edeceği-
ni söyledi. Vatandaşlar da 
belediyeye bu çalışmasın-
dan dolayı teşekkür ettiler 
ve çalışmaların devamını 
istediler.

Çocuk Parkları 
Yenileniyor

Çeşmeler 
Aslına Dönüyor

SAPANCA / SAKARYA

Sapanca Belediyesi yaz 
aylarında yoğun bir şekilde 
kullanılan çocuk parkla-
rını bakıma aldı. Park ba-
kımlarının yanı sıra ilçede 
bulunan çok amaçlı semt 
sahalarının zeminleri de 
boyandı. İlçede çocuklara 
yeni park ve oyun alanla-
rı kazandırmaya devam 
eden Sapanca Belediyesi, 
mevcutta kullanılan oyun 
gruplarına da bakım ya-
pıyor. Yeni yapılan çocuk 
parklarının zeminlerine ka-
uçuk döşeyen ekipler bu 
sayede parklarda oynayan 
çocuklarımızın düşmele-
re karşı zarar görmemesini 
sağlıyor.

GELİBOLU / ÇANAKKALE

Gelibolu Belediye Başkanı  
M.Mustafa Özacar, tarihi 
değerlerin korunmasına 
yönelik sürdürdüğü çalış-
malar kapsamında, hem 
tarihi hem de manevi de-
ğeri olan çeşmeleri aslına 
uygun hale getiriyor. Ala-
eddin Mahallesi’nde İbni 
Hasancık Türbesi yanında 
ve Büyük Cami karşısında 
bulunan iki çeşmenin boya-
ları raspa yapılıp orijinal hali 
ortaya çıkarıldı. Tarihi değe-
ri olan çeşmelerin iyileştiril-
mesine yönelik çalışmaların 
devam edeceğini belirten 
Özacar, amaçlarının çeş-
melerin orijinal yapısının ko-
runması olduğunu kaydetti.

Trafi kte Bisikletliye Saygı

Adapazarı Belediyesi tarafından  “Çocuklar Okula 
Anneler Havuza”adlı proje başlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi, bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kolları sı-
vadı. Belediye ekipleri pek çok çalışmayla farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Tarihi sandallar eski İstanbul kültürünün yaşatılması amacıyla Kağıthane 
Belediyesi tarafından Kağıthane Deresi’ne indirildi.

süsleyeceğiz, motorlu taşıtlar 
ADAPAZARI / SAKARYA  

gun sokak ve caddelerine 

Onların 

vadı. Belediye ekipleri pek çok çalışmayla farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Onların 
Adapazarı Belediyesi tarafından  “Çocuklar Okula 
Anneler Havuza”adlı proje başlatıldı.

gun sokak ve caddelerine 
bisiklet park yerleri ve bisiklet 
gun sokak ve caddelerine 

Onların 
Adapazarı Belediyesi tarafından  “Çocuklar Okula 
Anneler Havuza”adlı proje başlatıldı.
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ÇEVRE

Başiskele’de 
Dere Temizlendi

BAŞİSKELE / KOCAELİ

Mehmetağa Mahalle-
si sınırlarında bulunan 
Başiskele’nin en büyük 
deresi geçtiğimiz gün-
lerde Başiskele Beledi-
yesi ekipleri tarafından 
çöplerden arındırıldı, 
kameriyelerin çevresi 
temizlendi. Şimdi ise ça-
lışmaların ikinci etabın-
da dere sazlıklardan 
temizleniyor. Başiskele 
Belediyesi’nin her sene 
düzenli olarak yaptığı 
çalışmayla, yaz ayların-
da derede oluşan yo-
sunlar, sazlıklar ve otlar 
belediye ekiplerince 
temizleniyor.  Kış ayla-
rında ise iş makinalarının 
yardımıyla dere dibinde 
oluşan çamur ve çakıl 
taşları temizleniyor.

BAKIRKÖY / İSTANBUL
 

Bakırköy Belediyesi tarafın-
dan, ilçenin yeşil dokusunu 

pekiştirmek ve ekolojik yarar 
sağlamak amacıyla ağaç 
dikim çalışmaları gerçekleş-
tiriliyor.

LAPSEKİ      / ÇANAKKALE
 

Çanakkale Katı Atık Yöne-
tim Birliği (ÇAKAB) tarafın-
dan Lapseki ilçesinde baş-
latılan çalışmalarda son üç 
yılda toplanan katı atıkla-
rın toplam tonajı yüzde 224 

artış göstererek 2012 yılı so-
nunda 188 tona ulaştı. Lap-
seki Belediye Başkanı G. 
Mehmet Ekim vatandaşla-
rın çöplerle katı atıkları ay-
rıştırarak katkı sağladıkları 
projede çok önemli mesa-
fe kat ettiklerini belirtti. 

NİLÜFER / BURSA
 

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer 
Kent Konseyi, Çevre ve Şe-

hircilik İl Müdürlüğü ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından  “8. Yeşil Nilüfer Haf-
tası” düzenlendi.  Orman 
ve Su İşleri Müdürlüğü binası 

önünde düzenlenen etkin-
liklere çok sayıda okuldan 
öğrenci katıldı. ‘Otomobilsiz 
Kent Günü’ temasının işlen-
diği etkinlikte renkli görüntü-
ler ortaya çıktı. Törenin açı-
lış konuşmasını Nilüfer Kent 
Konseyi Başkanı Atlıhan Öge 
yaptı. Öge çevre koruması 
için yediden yetmişe her-
kese sorumluluk düştüğünü 
vurguladı. Daha sonra kür-
süye çıkan Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey 
konuşmasında, çevre bilinci-
nin önemine dikkat çekerek 
uyarılarda bulundu.

KOCAELİ
 

Kocaeli Su ve Kanali-
zasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nce (İSU) ya-
pılan Dilovası Tavşancıl 
Modüler Atıksu Arıtma Te-
sisi törenle hizmete açıldı. 
Törende konuşan Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı İbrahim Karaosmanoğlu, 
İzmit Körfezi’nin her geçen 

gün temizlendiğini belirte-
rek, Tavşancıl’daki atıksu-
ların arıtılarak temiz şekilde 
İzmit Körfezi’ne verileceğini 
söyledi.  Kocaeli’nin her ye-
rine temiz ve sağlıklı içme 
suyu ulaştırdıklarını dile ge-
tiren Karaosmanoğlu, “Kir-
lenen suyu sokağa, kapının 
önüne bırakamayız. Arıtma 
tesisleri kurarak bu kirliliğinin 
önüne geçtik” dedi.

Ekolojik Yarar İçin

Yüzde 224 Arttı

Otomobilsiz Kent Günü

Tavşancıl Atıksu Arıtma Tesisi

Bakırköy Belediyesi tarafından ekolojik yarar için 
ağaç dikim çalışmaları yapılıyor.

Lapseki’de başlatılan çalışmalarda katı atıkların 
toplam tonajı yüzde 224 artış gösterdi.

Dilovası Tavşancıl Modüler Atıksu Arıtma Tesisi, 
İSU tarafından hizmete açıldı.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından düzenlenen, 
paydaş kurumlar ile çevre 
yatırımlarının görüşüldüğü 
2. İlçe Belediyeleri Atık Yö-
netimi Toplantısı, OSM’de 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Yılmaz Çiğdem, “Bir kuru-
mun başarısı için yetki ve 
kaynak ne kadar önemli 
ise kurumun etkin ve verimli 
yönetimi de çok önemlidir” 
dedi.Bu yıl ikincisi gerçek-
leştirilen toplantıya çok sa-
yıda önemli isim katıldı. ÖTL 
olarak tanımlanan ömrü-
nü tamamlamış lastiklerin 

hangileri olduğu, nerelerde 
üretildiği, ÖTL üreticilerinin 
ve ilçe belediyelerinin gö-
rev, yetki ve sorumlulukları 
hakkında katılımcılara bilgi-
lerin de verildiği toplantının 
önemine değinen Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanı Yılmaz Çiğdem, “Bir 
kurumun başarısı için yetki 
ve kaynak ne kadar önemli 
ise etkin ve verimli yönetim 
de çok önemlidir. Ancak yö-
netim anlayışının gelişmesi 
için mevzuat düzenlemeleri 
tek başına yeterli değildir. 
Bunun için yaygın ve etkin 
eğitimlerin gerçekleştirilme-
si, kurumlar arası deneyim 
paylaşımının artırılması ge-
rekmektedir.” dedi.

Atık Yönetiminde ÖTL Vurgusu
Sakarya’da 2. İlçe Belediyeleri Atık Yönetimi Toplantısı yapıldı. Toplantıda 
ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüme nasıl gittiği anlatıldı.ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüme nasıl gittiği anlatıldı.

Yeşil Nilüfer Haftası, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 
üzerinde coşkulu bir etkinlikle kutlandı.
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MARMARA BELEDİYE BAŞKANI ALİ AKSU

twitter.com/marmarabb

Doğal yapısı ile 
Türkiye’nin en temiz de-

nizlerinden birine sahip olan 
Marmara Adası özellikle 
yaz aylarında Marmara ve 
çevresindeki illerin tatil bel-
desi haline geldi. Özellikle 
yazın nüfusu 15 katına ka-
dar çıkan ada doğal gü-
zelliğiyle, temiz deniziyle, 
temiz havasıyla insanlara 
soluklanma imkanı veriyor. 
Kentin stresinden bıkanların 
yeni adresi artık Marmara 
Adası oldu. Biz de cazibe 
merkezi haline gelen ada-
nın Belediye Başkanı Ali 
Aksu ile görüştük ve adanın 
sırrını kendisinden dinledik. 

Size göre Marmara Adası 
nasıl bir yer?

Marmara Denizi’nin tam or-
tasında bulunan bir adadır. 
İstanbul’dan Çanakkale’ye, 
Tekirdağ’dan da Bandır-
ma’ya birer çizgi çizdiğimiz-
de bu iki çizginin kesiştiği 
yerde Marmara Adası var. 
134 km2 bir alana sahiptir. 
Üzerinde bir ilçe bir de bel-
de belediyesi bulunmakta-
dır. 3 tane de yerleşim birimi 
vardır. Bir de maden saha-
sında ayrı bir köyümüz var. 
Yeni Büyükşehir Kanunu ile 
artık tek bir belediye oluyo-
ruz. Avşa Belediyesi de bize 
bağlanıyor. Ekinlik Adası bir 
köy olarak gözüküyor, o 
da bize bağlanıyor. Mar-
mara Denizi’ne adını ver-
miş bir adadayız. Hatta 

Marmara Bölgesi’ne adını 
vermiştir. Deniz turizmine 
öncülük edebilecek, dağ 
turizmine açık ve dünyanın 
en meşhur mermerlerine 
sahip bir adadır. Marmara 
Beyazı ve Dolamit Mermer-
leri dünyanın en değerli 
mermerleri arasındadır. Bu 
mermerlere talepler her 
geçen gün artıyor. Ada-
mızda balıkçılık, zeytincilik, 
turizm, madencilik, tarım 
ve hayvancılık var. 

“Denizimiz 
Çok Temiz”

Adanın kış nüfusu 10 bine 
yakındır. Ancak yazın 
150 bin ila 200 bin arasın-
da bu rakam değişiyor. 
Avşa Beldemiz’in Yiğitler 
Mahallesi’nin yaz nüfusu 
100 bini rahatlıkla geçiyor. 
Yatak sayımız yetersiz ka-
lıyor lakin yatırımcılar son 
3-5 yıldır büyük yatırımlar 
yapıyor. Adanın tanıtım-
larıyla burada otellerin, 
apartların ve kamp alan-
larının sayısı her geçen 
gün artıyor. Adamızda ya-
zın inşaat yasağı olduğu 
için çalışmaları kışın yapı-
yoruz. 

Peki, Marmara Adası’na 
ulaşım nasıl sağlanıyor?

İstanbul’dan feribot-
la 2 saatte gelebiliyor-
sunuz. Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin BUDO se-
ferleri de başladı. BUDO 
seferleri Avşa, Marmara 
Adası ve Tekirdağ’a ya-
pılıyor. Bu ulaşımı çok ra-
hatlattı. Bu çalışmadan 
dolayı Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye özellikle teşek-
kür ediyorum. Bu konuda 
çok özverili bir çalışma 
gerçekleştirdiler. Bu çalış-
ma ile adamızın turizmi bir 
adım öteye taşınmış oldu. 
Yeni başlamasına rağmen 
şuana kadar 500 bin yol-
cu taşıdılar. Öte yandan 
Çanakkale özel idaresine 
bağlı olan GESTAŞ da bi-
zim Anadolu bağlantımız 
olan Erdek’e her gün se-
fer düzenliyor. Ayrıca özel 
sektör elinde bulunan Te-
kirdağ-Marmara Adası 
ulaşım yolu var. Bu da yaz 
kış devam ediyor. Eğer 
ulaşımı daha da kolaylaş-
tırabilirsek adanın  turizmi 
daha da ön plana çıka-
caktır. 

Adanın en büyük özelliği 
nedir? 

Adanın en büyük özelliği 
denizinin çok temiz olması-
dır. Marmara Denizi’nin kir-
lenmesine rağmen adanın 
denizi hiçbir zaman kirlen-
medi. Çünkü bizim gözle 
göremediğimiz akıntılar 
var. Kuzey rüzgarları estiğin-
de akıntılar Çanakkale’ye 
doğru gider. Güney 
rüzgârları estiğinde ise 
akıntılar İstanbul’a doğru 
gidiyor. Şu denize bir çöp 
atsanız iki saat sonra o çöp 
Çanakkale’den çıkar.  Biz 

de denizlerimizi temiz tut-
mak için yoğun bir çalış-
ma yapıyoruz. O yüzden 
plajlarımız Türkiye’nin en 
temiz suyuna sahiptir. Tuz 
oranına baktığımızda ise 
tam bir ideal su ile karşılaşı-
yoruz. Akdeniz ve Ege gibi 
çok tuzlu değil ya da Kara-
deniz gibi soğuk ve az tuzlu 
bir su değildir. Bu nedenle 
buradaki balıklar diğer de-
nizlere oranla daha lezzetli 
olurlar. Deniz kenarında 
yaşamamıza rağmen bu-
rada rutubet de yoktur. 
Jeolojik yapısından kay-
naklanıyor. Adanın kuzeyi 
tamamen mermer, güneyi 
ise granittir. Bu iki kaya türü 
havadaki rutubeti emiyor. 
O nedenle denize sıfır nok-
tasında olmamıza rağmen 
yazın yapış yapış olmuyo-
ruz. Aynı zamanda dünya-
nın en zengin 4.oksijenine 
sahibiz. Küçük olmasına 
rağmen ormanları olan 
bir adayız. Çok az sayıda 
orman ürünleri olan ada 
var. Biz de o adalardan bir 
tanesiyiz. Adaçayı, kekik, 
nane, defne gibi kimya-
salda kullanılan ürünler de 
burada yetişiyor. Kısacası 
adanın birçok özelliği var-
dır. 

Son yıllarda Marmara 
Denizi’nden birçok eser 
çıkarılıyor...

Burada Saraylar bölge-
mizde 2 müzemiz var. Açık 
hava müzesi tarzındadır. 
Buralarda eski medeniyet-
lerden kalma birçok eser 
var. Heykel, lahit gibi bir-
çok eser var. Adanın batı 

tarafında ise Çınarlı kö-
yümüzde koleksiyoner bir 
ailenin hazırladığı mini bir 
müze var. Marmara Ada-
sı etrafındaki batıklardan 
çıkarılan eserler var. Bura-
da birçok angora ve taşı-
ma kabı bulunmaktadır. 
Marmara Denizi dünyada 
Karayipler’den sonra ikinci 
büyük batık denizidir. Bu 
yüzden buralarda birçok 
batık var. Adanın güne-
yinde 11, kuzeyinde ise 18 
batık bulunmaktadır. Bura-
lardan birçok eser çıkarılı-
yor. Aynı zamanda buralar 
dalışlar için de çok ide-
aldir. 

Türkiye’nin En Güzeli Marmara 
Marmara’ya adını veren, son yılların turizm deyince akla ilk gelen adası Marmara Adası adeta cazibe merkezi haline 
geldi. Marmara Adası Belediye Başkanı Ali Aksu, Marmara Adası’nın gelecekte bölgenin turizm merkezi olacağını söyledi. 

Bir hobiniz var mı? 
Gençken Galatasa-

ray’ın lise takımında ve 

genç takımında futbol 

oynadım. Şu an 64 yaşın-

dayım, bunu yapmam 

mümkün görünmüyor. 

Şimdilik yürüyüş yapıyo-

rum. 
Günde kaç km yürür-

sünüz? 
12-15 km yürürüm. 

Bunu yavaş tempoda 

yapıyorum. Diyabet has-

tası olduğum için kendimi 

yormamaya çalışıyorum.

Kitap okur musunuz?
Evet hem de çok seve-

rim. 
En sevdiğiniz yazar 

kimdir?
Orhan Kural’dır. Dün-

yada en çok konferans 

veren insandır. 
Hayat felsefenizi bir 

cümlede söyleyebilir 

misiniz? 
Hayat her şeye rağ-

men güzel ve yaşamaya 

değer. 
Örnek aldığınız bir li-

der var mı? 
Nelson Mandela 

Başkan’la 
Çok Özel
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Başkan Yalnız 
Bırakmadı

DİLOVASI / KOCAELİ

Dilovası Belediye Başka-
nı Cemil Yaman ve be-
raberindeki ekip, Kayapı-
nar ve Yeni Mahalle’de 
yapılan çalışmaları de-
netledi. Aynı zamanda 
hasta ve yaşlı ziyare-
tinde bulunan Başkan 
Yaman’a halkın ilgisi bü-
yük oldu. Gülşen Arıcan 
ve Yabaşah Akıcı isimli 
yaşlı vatandaşların evi-
ne konuk olan Başkan 
Yaman, hem geçmiş 
olsun ziyareti gerçekleş-
tirdi hem de sıkıntılarının 
giderilmesi için elinden 
geleni yapacağını söy-
ledi. 

08
08

TUZLA / İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, Tuzla Devlet 
Hastanesi Başhekimi Op. 
Dr. İrfan Fırat ile Evde Sağ-
lık Hizmeti işbirliği protoko-

lünü imzaladı. Evde Sağlık 
Hizmeti’nin sayısal verilerine 
göre haziran ayında 914, 
temmuz ayında 1012, ağus-
tos ayında ise 922 hastaya 
evinde sağlık hizmeti sunul-
duğu açıklandı.

KANDIRA / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu ve Kandıra Belediye 
Başkanı Cengiz Kan, “Dün-
ya Yürüyüş Günü” nede-
niyle Kandıra Namazgah 
Deresi havzasında yapılan 
sağlıklı yaşam yürüyüşüne 
katıldı. Başkan Karaosma-
noğlu, yürüyüşün en sağlıklı 
ve en kolay yapılabilecek 
spor olduğunu ifade etti.
Başkan Karaosmanoğlu ve 
Başkan Kan, Dünya Yürüyüş 
Günü nedeniyle Kandıra 
Namazgah Deresi havza-
sında yapılan sağlıklı yaşam 
yürüyüşlerinde sporseverler-

le bir araya geldiler. Sporse-
verler başkanlara duyarlılık-
larından dolayı teşekkür etti.

Doğaya sülün saldılar

Sağlıklı yaşamın temel taş-
larından birisinin spor yap-
mak olduğunu, yürüyüşün 
de en kolay spor dalların-
dan biri olduğunu ifade 
eden Başkanlar, yaklaşık 5 
kilometrelik yolu sporsever-
lerle birlikte yürüdüler. Ya-
ğışlı hava koşullarına rağ-
men birçok kişinin katılım 
gerçekleştirdiği yürüyüşte 
doğaya başkanlar ve be-
raberindekiler tarafından 
sülün salındı.

Belediyeden E-Eğitim

Tuzla Belediyesi’nin evde sağlık hizmeti sunduğu 
hasta sayısı kısa zamanda 7 katına çıktı.

SAĞLIK - EĞİTİM

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
 

Saniye Sezgin Elmas İlkoku-
lu’ndaki uygulamaya katılan 
İstanbul Vali Yardımcısı Ha-
run Kaya, minik öğrencilere 
kampanya ile ilgili bilgi verdi 
ve şeker, çikolata, cips gibi 
ürünler yerine meyve yeme-
leri tavsiyesinde bulundu. 

Zeytinburnu Belediye Başkan 
Yardımcısı İlyaz Saka, çocuk-
ların sağlıklı ve dengeli bü-
yümeleri için yüksek oranda 
vitamin ve minerale ihtiyaç-
ları olduğunu belirterek, “Bol 
bol meyve yemeleri gerekir. 
Zihinsel faaliyetlerinin gerek-
tirdiği enerji kaynaklarının en 
önemlilerinden biri de mey-
velerdir” dedi. 

GÖKÇEADA / ÇANAKKALE
 

Gökçeada Belediyesi ve 
Gökçeada Halk Sağlı-
ğı Merkezi tarafından “ 

Gökçeada Sağlık İçin Yü-
rüyor” sloganı ile yürüyüş 
düzenlendi. Obezite ile 
mücadele kapsamında 
gerçekleşen yürüyüşte 

Gökçeadalılar bir araya 
gelerek Sağlıklı Yarınlar 
için yürüdüler. Cumhuriyet 
Meydanı’ndan başlayarak 
havaalanına kadar süren 
yürüyüşte Gökçeadalılar 
ellerinde dövizler ile Obe-
zite ile mücadele ve Sağ-
lıklı yaşam ile ilgili mesajlar 
vererek toplumun dikkatini 
çektiler. Özellikle gençlerin 
ilgi gösterdiği yürüyüşte, 
sağlıklı yarınlar için bu tür 
aktivitelerin tekrarlanması 
gerektiğini belirterek, “Biz-
ler daha yolun başındayız. 
Yaşımızın ilerleyen devre-
lerinde bu tür olumsuzluk-
lar ile karşılaşmamak için 
sporu ve dengeli beslen-
meyi elden bırakmamak 
ilkemiz olmalıdır. Bu yürü-
yüşü düzenleyen Gökçea-
da Belediyesi’ne teşekkür 
ederiz “ dediler.

GEMLİK / BURSA
 

Gemlik Belediye Başkan-
vekili Refi k Yılmaz, he-
nüz Bursa’da bulunmayan 

e-Dershane Online Eğitim 
Sistemini İlkokul Öğrencile-
rinin ayağına götürdü. Baş-
kanvekili  Yılmaz, İnteraktif 
Eğitim paketlerin dağıtımını 
gerçekleştirdi.

Obeziteyle ‘Meyveli’ Mücadele

Eve Gelen Sağlık

Zeytinburnu Belediyesi, çocukları çağın hastalığı 
obeziteden meyve ile koruyacak…

Gökçeada Belediyesi tarafından “Sağlık İçin Yü-
rüyoruz” adı altında bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Gemlik Belediye Başkanvekili Refi k Yılmaz, inte-
raktif eğitim paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Başkanlardan Yaşam Yürüyüşü
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kandıra 
Belediye Başkanı Cengiz Kan, sağlıklı yaşam yürüyüşüne katıldılar.

Gençlerden Mesaj Var
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ŞİŞLİ / İSTANBUL

Şişli Belediyesi tarafından 
düzenlenen Keyifl i Yemek 
Atölyesi, ilk mezunlarını ver-
di. Şişli Belediyesi tarafından, 
orta yaş ve risk grubunda 
(iş) bulunan vatandaşlar için 
hem keyif hem istihdam ola-
nağına yönelik yemek kur-
su düzenlenmişti. Atölye ilk 
mezunlarını geçtiğimiz gün-
lerde verdi. 13 pasta ve 12 
aşçılık öğrencisinden oluşan, 

2 profesyonel aşçı eşliğinde 
eğitimlerini tamamlayan kur-
siyerler, bu kursun kendilerini 
evlerinde hissettirdiğini ve 
yemek yapma sanatı hak-
kında geniş bilgiler öğren-
diklerini söyleyerek başta Şişli 
Belediye Başkanı Mustafa 
Sarıgül’e, ardından da be-
lediye çalışanlarına teşekkür 
ettiler. Şişli Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül de konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada 
eğitimin insan hayatındaki 
önemine değindi.

Keyifli Atölyenin İlk Mezunları
Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen Keyifl i Ye-
mek Atölyesi ilk mezunlarını verdi. Atölye öğren-
cilerinin mutlulukları görülmeye değerdi.

SAĞLIK-EĞİTİM

KÖRFEZ / KOCAELİ 

Körfez İlçesindeki okulları zi-
yaret eden Başkan Pehlivan 

okul yöneticileri, öğretmen-
ler,  veliler  ve öğrencilerle 
sohbet ederek karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu.

BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 

Bahçelievler’in marka de-
ğerini yükseltecek tesisin 
yapımına ihale sürecinin 
tamamlanmasının hemen 
ardından başlanacağını 

belirten Belediye Başkanı 
Osman Develioğlu; “Yıllar-
dır hayalini kurduğumuz bir 
eseri daha gerçekleştirecek 
olmanın mutluluğu içinde-
yiz. Bu proje ilçemize ve hal-
kımıza hayırlı olsun” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, öğren-
cilerle bir araya gelerek belediyeciliği anlattı.

Bahçelievler Belediyesi, yedi yıldızlı kongre merke-
zini açmak için gün sayıyor.

Başkan Belediyeciliği Anlattı

7 Yıldızlı Kongre Merkezi

Öğrencilerimizin 
Yanındayız

KÜÇÜKKUYU / ÇANAKKALE

Küçükkuyu İlkokulu 3-A sı-
nıfı öğrencileri, Küçükku-
yu Belediye Başkanı Cen-
giz Balkan’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti  
ifade eden Belediye Baş-
kanı Cengiz Balkan “Eği-
tim için atılan her adımın 
bizlere başarılı, güçlü ve 
çalışkan nesiller olarak 
geri döneceğine inanı-
yorum. Bu sebepten do-
layı göreve geldiğim ilk 
günden itibaren en çok 
önemsediğim ve ger-
çekleştirmekten mutluluk 
duyduğum okullarımıza, 
öğrencilerimize kısaca 
çocuklarımıza yapılan 
maddi ve manevi des-
tekler oldu. Eğitime des-
teğimiz her zaman de-
vam edecektir” dedi.

BABAESKİ / KIRKLARELİ

Babaeski Belediyesi tara-
fından uygulanan İnteraktif 
Belediye Hizmetleri projesin-
de yüklenici fi rmalar Ulusal 
Netcad ve Beyaz Yazılım 
teknik uzmanlarınca beledi-
ye personeline verilen eği-
timler tamamlandı. Belediye 
müdürlüklerinde yazılımları 
kullanacak olan tüm perso-
nele verilen eğitimler kap-
samında belediye personeli 
Coğrafi  Kent Bilgi Sistemi, 
Halkla İlişkiler Sistemi, Online 
Borç Ödeme ve Sorgulama, 
E-İmar durumlarının kullanı-
mı konularında bilgilendirildi 
ve programları kullanmaya 
başladı.

Babaeski Belediyesi personeline, interaktif bele-
diye hizmetlerine yönelik eğitimler verildi.

Personele İnteraktif Eğitim

BANDIRMA / BALIKESİR 

Bandırma Belediyesi bünye-
sinde çalışmalarını sürdüren 
Eğitim Destek Evi’nin yeni 
dönem çalışmaları aralık-
sız sürüyor. Kurslara devam 
eden öğrencilere, ders 
programına destek ama-
cıyla yardımcı ders ve test 
kitapları dağıtıldı. Belediye-
nin nikah salonu binasında 
bulunan sınıfl arda hizmet 
veren Bandırma Belediyesi 
Eğitim Destek Evi, geçtiği-

miz yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da öğrencileri sınavlara 
iddialı biçimde hazırlıyor. 
Belediye Başkanı Sedat Pe-
kel, eğitimde fırsat eşitliğine 
katkı sağlamak amacıyla, 
ekonomik sıkıntılar nedeniy-
le dershanelere gidemeyen 
çocuklara ücretsiz olarak 
sınavlara hazırlık kursu veri-
len Eğitim Destek Evi’ne bu 
yıl 114 öğrencinin devam 
ettiğini söyledi. Yedi öğret-
men tarafından ortalama 
yirmişer kişilik sınıfl arda ders 
veren Eğitim Destek Evi’nin 
bu yıl da çok ciddi başarılar 
hedefl ediğini dile getiren 
Sedat Pekel: “Öğrencileri-
mizi en iyi biçimde sınavlara 
hazırlayabilmek için ciddi 
bir çaba içindeyiz” diyerek 
duygularını ifade etti.

Bandırma Belediyesi tarafından Eğitim Destek Evi’nde eğitim gören öğren-
cilere destek amacıyla ders ve test kitapları dağıtıldı.

Eğitime Büyük Destek
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İSTANBUL

Kayışdağı’ndaki İETT Ana-
dolu Garajı’nda düzenle-
nen, 758 otobüsün hizmete 
alım törenine Başkan Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan, 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağ-
layan, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Süleyman 
Soylu, İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a ve İETT’ye 

ulaşıma yaptıkları yatırımlar-
dan dolayı teşekkür eden 
Başbakan Erdoğan, bugün 
hizmete alınan 758 otobüsle 
birlikte yeni hizmete alınan 
otobüs sayısının 1393 oldu-
ğunu ve Kasım ayında bu 
sayının 1705’e çıkarılacağını 
söyledi. İstanbul’a kazandı-
rılan yeni otobüslerin tama-
mının yerli üretim olduğunu 
ve maliyetinin de 930 Milyon 
lira olduğunu ifade eden 
Başbakan Erdoğan, “Başta 
sürücülerimiz olmak üzere 
tüm çalışanlara tüm yolcu-
lara kazasız yolculuklar dili-
yorum” dedi.

Köylere “Köy Konakları” Yapılacak
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Bozcaada’ya
Yeni Otobüs

İstanbul’a 758 Yeni Otobüs Daha

BOZCAADA / ÇANAKKALE

Bozcaada yeni belediye 
otobüsüne kavuştu. Boz-
caada Belediye Başkan-
lığı tarafından yeni alınan 
Belediye otobüsü için 
kurban kesilerek, Beledi-
ye çalışanları ve meclis 
üyeleri ile birlikte fotoğraf 
çekildi. Böylelikle  Beledi-
ye otobüsü hizmete su-
nulmuş oldu. Bozcaada 
Belediye Başkanı Musta-
fa Mutay, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada alt-
yapı çalışmalarına önem 
verdiklerini, bir kentin 
gelişmesinde altyapı ve 
üstyapı çalışmalarının 
önemli olduğunu söyledi. 
Mutay konuşmasında ay-
rıca yeni alınan otobüsün 
hayırlı ve uğurlu olmasını, 
kazasız belasız kullanıl-
masını temenni ettiğini 
söyledi. Vatandaşlar da 
Başkan Mutay’a bu ça-
lışmalarından ve yatırım-
larından dolayı teşekkür 
ettiler ve çalışmaların de-
vamını dilediler.

İZMİT / KOCAELİ 
  

İzmit Belediye Başkanı Dr. 
Nevzat Doğan, periyodik 
aralıklarla gerçekleştirdiği 
köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Zeytinburnu ve Kurtdere Köy-
lerin de köy halkı tarafından 
kendisine ikram edilen kah-
valtıda vatandaşlarla sohbet 
eden Başkan Doğan, kendi-
sinin de köyde doğduğunu 
söyleyerek, “Köylerimizdeki 
eksiklikleri tespit edip ona 
göre planlama yapacağız. 
Köy hayatını çok seviyoruz. 
Hedefi miz köylerimizin tüm 
eksikliklerini gidermek ve köy-
lerimize yakışır çok amaçlı 
köy konakları yapmak “ dedi. 

SARIYER / İSTANBUL
  

Türkiye ve Japonya arasın-
da sevginin, kardeşliğin ve 
barışın simgesi olarak inşa 
edilen Japon Parkı’nın açılış 
töreni, bir park açılışından 
çok daha öte anlamlar yük-
lüydü. 23 Ekim 2011 yılında 
yaşanan Van depreminin 
yaralarını sarmak için uzak 
doğudan, Japonya’dan 
Van’a gelen ve 9 Kasım 
2011 tarihinde gerçekleşen 
ikinci Van depremi sırasın-
da göçük altında kalarak 
hayatını kaybeden Japon 

yardım gönüllüsü Atsushi 
Miyazaki Sarıyer’de ölüm-
süzleşti Park, 9495m² lik bir 
alan üzerine inşa edildi ve iki 
bölümden oluşturuldu. Sarı-
yer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, binlerce kilometre 
öteden hiç görmediği, hiç 
tanımadığı insanlara yardım 
eli uzatmak için gelen ve bu 
uğurda hayatını feda eden 
Miyazaki için bir eser mey-
dana getirmekten duyduk-
ları gurur ve mutluluğu dile 
getirdi. Genç; “O, evrensel 
değerler ve insanlık adına 
hayatını feda eden bir kah-
ramandır” diye konuştu. 

BİGADİÇ / BALIKESİR
  

Bakım Uzman Çavuş Hüse-
yin Apaydın Parkı açılış töre-
ninde ilk konuşmayı Bigadiç 
Belediye Başkanı Mustafa 
Göksel yaptı. Belediye Baş-

kanı Mustafa Göksel, “4,5 
yıldır belediye başkanlığı ya-
pıyorum. Bir kendime güven-
dim, bir halkıma güvendim. 
Yaptığım bütün işleri sizin ve 
ilçenin yararını gözeterek 
yapıyorum. Bugüne kadar 
ilçemizin çeşitli noktaların-
da hizmet sunduk, sunma-
ya da devam ediyoruz. 
Bunların içinde belki de en 
anlamlısı, şehidimiz Hüseyin 
Apaydın’ın ismini yaşatmak 
için park haline getirdiğimiz 
burasıdır” dedi.

DARICA / KOCAELİ
  

Darıca’yı 68 ayrı noktadan 
100’e yakın kamera takip 
edecek. Ekipler Kameralı Ta-
kip Sistemi  için kazı çalışma-
ları gerçekleştiriyor.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, köy hayatını çok sevdiklerini ve köy-
lere yakışır çok amaçlı köy konakları yapacaklarını söyledi.

Japon Parkı Açıldı 

En Anlamlı Açılış Mobese Kuruluyor

Yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki adına inşa 
edilen Japon Parkı, görkemli bir törenle açıldı.

Bigadiç Belediyesi tarafından Şehit Bakım Uzman 
Çavuş Hüseyin Apaydın’ın ismi verilen park açıldı.

Darıca’ya  cadde, sokak ve kamuya açık alan-
ların izlenebileceği mobese sistemi kuruluyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, 
758 yeni otobüsün hizmete alım töreninde önemli 
açıklamalarda bulunuldu.
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BURSA

İpekböceği tramvayının 
yolculu seferlere başlaması 
nedeniyle, Kültürpark´ta bu-
lunan ana hangarda kurban 
kesildi. Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa´nın tarihi bir gün ya-
şadığını 110 yıl öncesinden 
planlanan ve Bursa´nın öz-
lemi olan tramvay hatlarının 
çalışmasına şahit olduklarını 
belirten Başkan Altepe, “Ar-
tık vatandaşlarımız kendi 
ürettiğimiz tramvaylarla se-
yahat edebilecek. Bursalı-

lar, dünya kentlerinin tercih 
nedeni olan, hava kalitesini 
artıran ve konforu yaşatan, 
uluslararası standartların da 
üzerindeki bu araçları kul-
lanmanın keyfi ne varacak” 
dedi.  Bursa´nın kendi araç-
larını üreterek Türkiye´ye ör-
nek olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “Dönem 
başında ´Artık tedarikleri-
mizi yurt içinde yapacağız, 
Türkiye kendi araçlarını üre-
tecek, Bursa da bu konuda 
örnek olacak´ demiştik. Ve 
bu söylediğimizi gerçekleş-
tirdik” diye konuştu.

Fındıklı Köyü 
Tozdan Kurtuldu

İpekböceği Seferlere Başladı

GÖNEN / BALIKESİR

Gönen Belediyesi’nin 
Fındıklı Köyünün içini as-
falt yol olarak yapması 
köy halkı kadar muhtar 
Hüseyin Metin’in de yü-
zünü güldürdü. Asfalt-
lamayla birlikte tozdan 
kurtulduklarını bildiren 
Muhtar Metin, “Beledi-
ye Başkanımız Hüseyin 
Yakar ve Meclis üyele-
rimize köyüm adına te-
şekkür ediyorum. Bize 
hizmet geldikten sonra, 
Gönen’in mahallesi ol-
maya razıyız. Allah, Bele-
diye Başkanımızdan razı 
olsun” dedi. Metin, “Artık 
evlerin camları açılacak, 
çamaşırlar kuruması için 
dışarı asılacak, köy halkı-
mız da kahve önlerinde 
tozsuz dumansız otura-
cak,” diyerek duyguları-
nı ifade etti.

SİLİVRİ / İSTANBUL
  

Silivri Belediye Başkanı Öz-
can Işıklar’ın ilçe genelinde 
başlattığı yol, meydan ve 
park düzenlemeleri ilçe halkı 
tarafından beğeniyle kar-
şılanırken, mahallelere de 
prestij kazandırmaya devam 
ediyor. Yeni Mahalle Top-
lu Konutlar bölgesinde atıl 
ve bakımsız halde bulunan, 
mahalle sakinlerinin akşam 
saatlerinde yanından geç-
mekten çekindiği park alanı; 
gezi yolları, parklar, oturma 

ve spor alanlarıyla aydınlık, 
modern ve yemyeşil bir gö-
rünüme kavuştu.

Kaderine   Terk Edilmişti

Müjdat Gürsu Caddesi üze-
rinde eski Millet Hastanesi ar-
kasında bulunan bakımsız ve 
kendi haline terk edilmiş bu 
alanı mahalleye kazandıran 
Başkan Işıklar, parkın açılışını 
gerçekleştirerek adına da bir 
dönem Silivri’de yaşamış ve 
ilçede yaşadığı yıllarda dört 
ayrı şiir kitabı yayımlanan 
Türk şiirinin ünlü ismi Ahmet 
Erhan’ın ismini verdi. Vatan-
daşlar Başkana bu hizmetin-
den dolayı teşekkür ettiler.

KARTEPE / KOCAELİ
  

Kartepe genelinde sürdü-
rülen üstyapı iyileştirme-
leri kapsamında Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
Soğuksu Mahallesi’nde yol-
ları parke taşları ile döşeme-
ye devam ediyor. Kahveler 
mevkiinde yapılan meydan 
düzenlemesinin yanı sıra 
Gölcük ve Mersin Sokakları 
kilitli parke taşı döşeme ça-
lışmaları ardından Cömert 
ve Samandıra sokaklarında 
üzerinde çalışma başlattı. 
Kamelyalar ve oyun grup-
ları ile donatılacak alanda 
peyzaj çalışması kapsamın-
da bitkilendirmeler de yapı-
lacak.

HENDEK / SAKARYA
  

Hendek Belediyesi tarafın-
dan Rasimpaşa adını alan 
yeni bir cami yapılıyor. C-40 
betonun kullanıldığı devasa 
yapının kubbe alanının 1400 
metre genişliği kapladığını 
ifade eden Hendek Bele-
diye Başkanı Ali İnci, “Fiyatı 
pahalı, işçiliği beceri isteyen 
bakır levhalarla kubbenin 
kaplanması statik hesapla-

malara daha uygun oldu-
ğundan dolayı kubbe, bakır 
levha ile kaplanıyor, kubbe-
ye yaklaşık 20 ton ağırlık bi-
necek” diyerek bilgi aktardı.

FERİZLİ / SAKARYA

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet 
Soğuk  yaptığı açıklamada; 
“Kapalı spor salonun bitmesi 
ile birlikte bölgemizde spor 
dallarında başarılar artacak-
tır. Gençlik Spor Bakanımız’ın 

ve Sakarya Milletvekillerimi-
zin desteğini alarak şu anda 
yüzde sekseni bitmiş olan çok 
amaçlı kapalı spor salonu-
nun tam olarak bitirilmesi için 
çalışmaları yakından takip 
ediyoruz. 2014 yılı başların-
da müsabakalar yapılmaya 
başlanacaktır” dedi.

Sayılı Günler Kaldı
Ferizli Belediyesi tarafından inşasına başlanan ka-
palı spor salonunun bitmesine sayılı günler kaldı.

Toplu Konutlara Park

Parke Döşeniyor Hendek’e İhtişamlı Mabed

Silivri Belediyesi’nin Toplu Konutlardaki park çalış-
ması mahallede büyük bir değişim yarattı.

Kartepe Belediyesi Cömert ve Samandıra Sokak 
üzerinde kilitli parke döşeme çalışması başlattı.

Hendek’te Rasimpaşa Camisi’nin ihtişamlı yapısı gün 
geçtikçe ortaya çıkıyor. Çalışmalar devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk 
yerli tramvayı ile yolculu seferleri başlattı. Altepe, 
konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin Eminönü’nde bu-
lunan merkez binasında 
düzenlenen programda 
TRT Kahire Temsilciliği’nden 
TRT Arapça Koordinatör 
Yardımcılığı’na atanan Or-
tadoğu Uzmanı Mehmet 
Akif Ersoy, Marmara Beledi-
yeler Birliği birim müdürleri-
nin sorularını yanıtladı. Mısır 
ve Suriye özeti yaparak ko-
nuşmasına başlayan Ersoy, 
gelinen noktayla ilgili olarak 

da görüşlerini aktardı. De-
neyimli gazeteci, “Sosyolojik 
olarak Kuzey Afrika’nın ve 
Ortadoğu’nun bugününü 
doğru okumak gerekiyor. 
Siyasi gruplar ve azınlıklarla 
iletişim kurulmadan sükunet 
sağlanamayacak. Şu an 
için, gruplar arasında cid-
di iletişim kopukluğu var” 
derken, açıklamalarının de-
vamında, “Mısır’da yakın 
gelecekte siyasi takvimin 
işletileceğini düşünüyorum. 
Ordu, başarısızlığını tolere 
etmek için seçimlere gitmek 
zorunda” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bahçeşehir Üniversitesi 
işbirliği ile “Asfalt Kaplama 
Seminer Programı” konulu 
sertifi kalı eğitim programı 
düzenlendi. Beş gün süren 
eğitim programının açılış 
konuşmasını Marmara Bele-
diyeler Birliği Genel Sekreteri 

Züver Çetinkaya ve Bah-
çeşehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı 
yaptı. Birlik Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya, “Mevzuat 
ve yönetmelik eğitimlerin-
den kişisel gelişim seminerle-
rine; çevre ve sağlık konula-
rındaki teknik çalışmalardan, 
liderlik ve yöneticilik eğitim-

lerine kadar, sayısız prog-
ramı düzenlemeye devam 
ediyoruz. Başta Prof. Dr. Mus-
tafa Ilıcalı olmak üzere Bah-
çeşehir Üniversitesi ailesine 
teşekkür ediyor, programı-
mızın hayırlara vesile olma-
sını diliyorum” dedi. Prof. Dr. 
Mustafa Ilıcalı da Birlik yöne-
timini kutladı.

Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin (MBB) eğitim çalış-
maları, TRT Radyo 1’de ge-
niş yer buldu. Diksiyon ve 
Konuşma Sanatı eğitimleriy-
le tanınan Sırrı Er’in hazırla-
yıp sunduğu “Yönetimler ve 
Çözümler” programında ko-
nuşan MBB Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya, “Birlik Baş-
kanımız ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Recep 
Altepe’nin önderliğinde, 

üye belediyelerimize yöne-
lik önemli çalışmaların altına 
imza atıyoruz. Belediyecili-
ğin gelişmesi için eğitim şart. 
Belediyelere yönelik eğitim 
programlarının en iyisini ve 
en verimlisini, konusunda 
en başarılı eğitmenler ta-
rafından Marmara Beledi-
yeler Birliği’nde yapıyoruz” 
dedi. Çetinkaya, “Yaptığımız 
önemli faaliyetlerden dola-
yı, bölge dışından çok sayı-
da belediye, üyemiz olmak 
istiyor. Her belediye üyemiz 
olsun isteriz” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından geçtiğimiz gün-
lerde “Yerel Yönetimler Te-
mel Eğitim Programı” veril-
di. Aktif siyasette var olmak 
isteyen kadınlar “Yerel Yö-
netimler Temel Eğitim Serti-
fi ka Programı”na büyük ilgi 
gösterdi. İstanbul Ticaret 
Üniversitesi’nde gerçekleş-
tirilen programa katılan ka-
dınlar yerel seçimler öncesi 
kolları sıvadı. Siyasette aktif 
rol almak isteyen kadınlara, 
Prof. Dr. Recep Bozlağan 
tarafından verilen seminer-
de liderlik ve yerel yöne-
timlerin işleyişi üzerine ders 
verildi.  Derste, kadınların 
daha fazla siyasette yer al-
ması lazım geldiğini vurgu-
layan Prof. Dr. Recep Bozla-

ğan, “Kadınların ekonomik 
hayatta daha fazla yer al-
maları lazım. Toplumun her 
alanında bugün bulunduk-
ları pozisyondan daha ileri 
pozisyonlarda yer almaları 
lazım. Çünkü nüfusumuzun 
yarısını kadınlar oluşturuyor. 
Kadınlar bizim annelerimiz, 
kız kardeşlerimiz, ailenin te-
meli olan insanlar. Dolayı-
sıyla kadınların el üstünde 
tutulması lazım. Kadınların 
eğitimine çok önem ver-
mek lazım. Kadınlara yöne-
lik pozitif ayrımcılık yapmak 
lazım. Bir toplum erkeklerle 
ilerler ama kadınlarla te-
kamül eder. Dolayısıyla 
kadınların ekonomik, siyasi 
hayatta daha önde yer al-
maları gerekiyor” dedi. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin belediyelerden gelen talep üzerine gerçek-
leştirdiği asfalt eğitim programı Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlendi.

TRT Radyo 1’e canlı yayın konuğu olan MBB Genel Sekreteri Züver Çetinka-
ya, belediyeciliğin gelişmesi için eğitimin şart olduğunu söyledi.

Şehirlere Kadın Eli Değecek

Mehmet Akif Ersoy Medya Masası’nda

Belediye Personeline Asfalt Eğitimi

Belediyecilikte Eğitimin Önemini Anlattı

“Belediye 
Birlikleri Önemli 

Role Sahip”

Marmara Belediyeler 
Birliği heyeti, Birlik Ge-
nel Sekreteri Züver Çe-
tinkaya başkanlığında 
Birlik Meclis Başkanvekili 
ve Adapazarı Belediye 
Başkanı Süleyman Dişli’yi 
makamında ziyaret etti. 
Marmara Belediyeler Bir-
liği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe başkanlığında 
yürütülen faaliyetler hak-
kında, Başkan Dişli’ye bil-
gi verilirken, Adapazarı 
sınırları içerisinde sunul-
makta olan belediyecilik 
hizmetleri hakkında da 
kendisinden bilgi alındı. 
Birlik heyetinden Birlik Yazı 
İşleri Müdürü Hüsnü Kılıç, 
Birlik Şirketi Marmara Bel-
de Müdürü Yeşim Bayrak-
taroğlu, Birlik Uluslararası  
İşbirliği  Merkezi Görevlisi 
İskender Güneş, Birlik Per-
soneli Bayram Özkan da 
hazır bulundu. Yapılan 
ziyarette en son belediye-
cilik kanun değişikliklerinin 
belediyelere olacak etkisi 
de konuşuldu.

Marmara Belediyeler Birliği’nin Medya Masası buluşmaları, TRT’nin dene-
yimli isimlerinden Mehmet Akif Ersoy’la devam etti.

Yerel Yönetimler Temel Eğitim Programı’nda kadınlara yerel yönetimlerin 
tarihi, mevzuatları, yetki alanları ve işleyişleri eğitimi verildi.
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BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL 

Başakşehir Bilgievleri, öğrenci-
lerinin yeteneklerini keşfetme-
nin yanında geliştirmelerine 
de yardımcı oluyor. Başakşe-
hir Kayaşehir Necdet Yıldırım 
Bilgievi’ne üç ay önce başla-
yan Aldır, yeteneğinin farkın-
da bile değilken öğretmeninin 
teşviki ve desteği ile ilk kişisel 
sergisini açtı.

PENDİK / İSTANBUL

Alanında en önemli sanatçıla-
rın eserlerine ev sahipliği yapan 
Pendik Belediyesi Mehmet Akif 
Ersoy Sanat Merkezi, bu kez 
Mikro Art alanında dünyanın 
önde gelen sanatçılarından 
Hasan Kale’nin sıra dışı sergi-
siyle sanatseverleri buluşturdu. 
Hasan Kale’nin aralarında dikiş 
ve toplu iğne ucunda yer alan 
yeni çalışmalarının da bulundu-
ğu 40 eserinden oluşan ilgi çe-
kiçi sergide özellikle kelebek ve 
sinek kanatlarına çalıştığı İstan-
bul manzaraları dikkat çekiyor.  

Eserleri Büyüteçle 
Görülüyor

Kale’nin incir çekirdeği gibi obje-
lere yaptığı çıplak gözle görülme-
yecek kadar küçük yağlı boya 
çalışmaları yer alıyor. Net bir şekil-
de ancak büyüteçle görülebilen 
eserler arasında misket üzerine 
resmedilmiş padişah, kelebeğin 
kanatları üzerine fırça ile yansıtıl-
mış İstanbul silueti de bulunuyor. 

ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi, Mavi-
tay Çocukların Kültür Evi ve 
Çanakkale Kent Konseyi or-
taklığında Fevzipaşa Sosyal 
Yaşam Evi’nde yürütülen Fev-
zipaşa Fotoğrafçı Çocuklar 
Atölyesi’nin “Bizim Mahalle” 
isimli fotoğraf sergisi açıldı. 
Fevzipaşa Mahallesi’ndeki ço-
cukların çekmiş olduğu fotoğ-
rafl ardan oluşan serginin açı-
lışına çok sayıda önemli isim 
katıldı. Serginin açılışına, Fev-
zipaşa Mahallesi çocuklarının 
seslendirdiği şarkılar renk ka-
tarken, vatandaşlar resimleri 
çok beğendiklerini söylediler.

Sıra Dışı Sergi Sanatseverlerle

Sıra dışı ressam Hasan Kale, büyüteçle gezilen 
sıra dışı sergisiyle Pendiklileri şaşırttı.

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen bir 
etkinlikle çocuklar resim yaptı.

BEYOĞLU / İSTANBUL

Festivalin açılışı için düzen-
lenen basın toplantısına 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan 
ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Kültür Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen katıldı. 
İnsanoğlunun bugünkü uy-
garlık seviyesine ve olgunlu-
ğa ulaşmasının kitaplar sa-
yesinde olduğunu anlatan 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Demircan, inancın, bilimin, 
tüm ahlaki öğretilerin başlı-

ca kaynağı olan kitapların 
aynı zamanda kardeşçe bir 
toplumsal yaşamın da te-
melinde yer aldığını söyledi. 

“Uygar bir toplumun 
yolu, kitapların 
yoludur”

Kitapla ilişkisi güçlü toplumla-
rın hoşgörüyü ve sorunları ko-
nuşarak çözmeyi öğrendiğini 
belirten Demircan, uygar bir 
toplumun yolunun kitapların 
yolu olduğunu söyledi.

Kitapseverlerin her yıl büyük bir heyecanla bek-
lediği Beyoğlu Sahaf Festivali gerçekleşti. 

Sahaf Festivali Gerçekleşti

BURSA

Bursa’yı fotoğraf sanatı-
nın başkenti haline getiren 
Uluslararası Bursa FotoFest, 
atölye çalışmaları, port-
folyo değerlendirmeleri, 
söyleşi ve panellerle birlik-
te gerçekleşti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde (Meri-
nos AKKM) Bursa FotoFest 
kapsamında açılan ve 
toplam 2 bin fotoğraftan 
oluşan ‘dünyanın en bü-
yük fotoğraf sergisini (The 
Biggest Photo Exhibition in 
the World) ziyaret etti. Bur-
sa Kent Konseyi (BKK) Baş-
kanı Semih Pala’nın da eşlik 
ettiği ziyarette Altepe, sa-
natçıların fotoğrafl arını in-

celedi. Türk fotoğraf sanat-
çısı Kamil Fırat’ın ‘Kubbeler’ 
isimli fotoğraf sergisine de 
uğrayan Altepe, sergi sa-
lonunda karşılaştığı dünya 
fotoğraf sanatının yaşayan 
efsane ismi Bruno Barbey ile 
de sohbet etti.  Bursa’nın ilk 
uluslararası fotoğraf festiva-
li olarak Türk ve dünya fo-
toğrafçılarını Bursa’da bu-
luşturan Bursa FotoFest’in 
her yıl farklı ülkelerden ge-
len fotoğraf sanatçılarını 
Bursalılarla buluşturduğunu 
söyleyen Altepe, konuş-
masında ayrıca fotoğrafın 
insan hayatındaki önemine 
de değindi.  Başkan Alte-
pe aynı zamanda burada 
yaptığı konuşmada beledi-
yenin yapmış olduğu diğer 
kültür sanat faaliyetlerini de 
anlattı.

“Uluslararası Fotoğraf Festivali”
Bursa’yı ve Bursalıları fotoğraf sanatının en güzel örnekleriyle buluşturmak 
amacıyla ‘Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali  (FotoFest) düzenlendi.

Başakşehir Belediyesi Bilgievi öğrencilerinden Yusuf 
Aldır ilk kişisel resim sergisini açtı.

Mahalle’de Sergi Var Küçük Ressamın İlk Sergisi

Çocuk Şenliği 
Yapıldı

KARAMÜRSEL / KOCAELİ

Karamürsel Belediyesi Kül-
tür Sanat Etkinlikleri kapsa-
mında gerçekleştirilen Ço-
cuk Şenlikleri; Yalakdere, 
Kızderbent, Ereğli, Sarıkum 
Mahallesi, Kalıcı Konutlar ve 
Kayacık Mahallesi’nde ger-
çekleştirildi. Çocuk şenliği 
kapsamında Kocaeli Çevre 
Tiyatrosu ve Sanat Evi tara-
fından hazırlanan program 
sahnelendi. Hem çocukla-
ra hem de büyüklere hitap 
eden programda çocuklar 
için yarışmalar, skeç, sihir-
baz gösterileri ve palya-
çolar, Hacivat ile Karagöz, 
Kırmızı Başlıklı Kız gösterileri 
yapıldı. Yarışmalarda birinci 
olan çocuklara Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım tarafından hazırlanan 
kitaplar hediye edildi. Ço-
cukların mutluluğu görül-
meye değerdi.

SanatseverlerleSanatseverlerleSanatseverlerleSanatseverlerle
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GÜNGÖREN / İSTANBUL

2012-2013 Güngören Bilim 
Kültür Sanat ve Spor Ligi gör-
kemli bir ödül töreniyle sona 
erdi. Törenle kapanan ligin 
ardından, 2013-2014 mara-
tonu başladı. Erdem Beyazıt 
Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen kapanış ve açılış töreni-
ne çok sayıda önemli sima 
katıldı. Ödül töreni, Güngö-
ren Ligi tanıtım fi lmi ile baş-
ladı. Tanıtım fi lmi sonrası lig 
hakkında düşüncelerini dile 
getiren Güngören Kayma-
kamı Zafer Orhan, bu ve 
benzeri projelerle gençle-
rin daha faydalı işlere yö-
neldiğini ve gençlerin hem 
bugüne hem geleceğe yö-

nelik faydalı işlerle meşgul 
olmasının çok önemli oldu-
ğunu söyledi. Güngören Be-
lediye Başkanı Ş. Yücel Ka-
raman, bu yılki ödül törenini 
kısmen değiştirmek zorunda 
kaldıklarını ifade ederek, 
“Türkiye’de benim duydu-
ğum kadarıyla Güngören 
Ligi gibi bir lig yok. Muhak-
kak ki bütün belediyeler 
lig düzenliyor ama böyle 
kurumsallaşmış, bu kadar 
öğrenciyi sistematik bir şe-
kilde içermiş bir lig yok. Bu 
projeye sahip çıkan, emek 
veren tüm paydaşlarımıza 
teşekkür ederim. Bu Proje-
de görev alan, çok büyük 
emek sarf eden öğretmen-
lerimize özellikle teşekkür 
ediyorum.” dedi.

MUDANYA / BURSA

Bu yıl 5.’si gerçekleştirilen 
“Tophane’den Mudan-
ya’ya Bisiklet Turu”nda 
sağlıklı yaşam vurgusu ya-
pıldı. Bursa Tophane’den 
start alan bisikletçiler, Mu-
danya Mütareke Meydanı 
‘nda bisiklet turunu nok-
taladılar. Kulübü, Mudan-
ya Belediyesi ve Nilüfer 
Belediyesi’nin organizas-
yonluğunda yapılan bisiklet 
turu sonunda katılımın her 

yıl arttığı ifade edildi. Bisik-
let sporunun dünya ve ülke 
barışında önemli bir yeri ol-
duğunu belirten Mudanya 
Belediye Başkanı Hasan Ak-
türk ise ”Bu etkinlikte emeği 
geçenleri tebrik ediyor ve 
kutluyorum. Mudanya Be-
lediyesi olarak her zaman 
sporun ve sporcunun ya-
nındayız. Bisiklet sporunun 
insan sağlığı üzerinde ki et-
kilerini biliyorum, keşke her-
kes bu sporu yapabilse.” 
dedi.

GEBZE / KOCAELİ

Gebze Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 4.’sü düzenlenen 
Uluslar Arası Kurtuluş Hamlesi 
Satranç Turnuvası, geniş ka-
tılımla başladı. Yurt dışından 
ve ülke genelinden satran-
ca gönül vermiş yüzlerce 
sporcunun derece için mü-
cadele ettiği Kurtuluş Ham-
lesi Satranç Turnuvası’nın 
açılış törenine çok sayıda 
önemli isim katıldı. Başkan 
Köşker’in tüm sporculara se-
lamını ileterek konuşmasını 
sürdüren başkanvekili Nilay 
Ayran, “Bu yıl uluslar arası 
düzeyde gerçekleştirdiğimiz 
turnuvamıza Türkiye’mizin 36 
ilinden ve toplam 8 ülkeden 

362 sporcu katılıyor. Satranç 
4 bin yıllık geçmişi olan bir 
zeka ve düşünce oyunudur. 
Bu turnuvayı düzenlemekte-
ki amacımız, hem bu sporun 
önemine dikkat çekmek, 
hem de çocuklarımızı ve 
gençlerimizi böyle faydalı 
bir zeka oyununa özendir-
mektir” dedi.  Turnuvanın ilk 
hamlesini ise Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı İbra-
him Karaosmanoğlu yaptı.

ECEABAT / ÇANAKKALE

Eceabat Belediyesi Eğitim 
ve Kültür Evi’nin düzenle-
diği ortaokul futbol turnu-
vası 13 Ekim 2013 tarihinde 
yapılan fi nal maçıyla sona 
erdi.

MALTEPE / İSTANBUL

Maltepe Belediyesi ve 
Marmara Üniversitesi ara-
sında imzalanan protokol 
gereğince Başıbüyük Spor 
Tesisleri’nin hüküm ve ta-

sarrufu on yıllığına belediye 
sorumluluğuna verilerek, 
amatör spor kulüplerinin 
hizmetine sunuldu. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Mal-
tepe Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Zengin, spo-
ra ve sporcuya verdikleri 
desteğin artarak devam 
edeceğini belirtti. Başkan 
Zengin, “Tesislerin eksiklikle-
rini gidererek, Maltepe’de-
ki amatör spor kulüplerimi-
zin hizmetine sunacağız.” 
diyerek müjde verdi.

Eceabat Belediyesi tarafından düzenlenen futbol 
turnuvasında kıyasıya mücadele yaşandı.

Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin 
Maltepe amatör spor kulüplerine müjde verdi. 

Kıyasıya MücadeleYeni Spor Tesisi

Güngören Bilim ve Spor Ligi

500 Bisikletçi Mudanya’daydı
Bursa ve ilçelerinden yaklaşık 500 profesyonel 
ve amatör bisikletçi Mudanya’da buluştu.

Uluslar Arası Kurtuluş Hamlesi Satranç Turnuvası coşkulu başladı. Turnuva-
nın ilk hamlesini Başkan Karaosmanoğlu yaptı.

Güngören Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusu düzenlenen Güngören Bilim Kül-
tür Sanat ve Spor Ligi ödül töreniyle kapandı. 

Çayırova’ya 
Yeni Spor 

Salonu

ÇAYIROVA / KOCAELİ 

Çayırova Belediyesi ata-
rafından 1000 kişi seyir-
ci kapasiteli olarak inşa 
edilen kapalı spor salo-
nu, Çayırova’daki sportif 
tesisleşmenin önemli bir 
örneği olarak göze çar-
pıyor. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Çayırova 
Belediye Başkanı Ziyaet-
tin Akbaş, spora yapılan 
yatırımın gençlerin gelişi-
mine yapılan yatırım ol-
duğunu söyledi. Akbaş, 
“Gençlerimizin gelişmesi-
ne çok önem veriyoruz. 
Bu amaçlka 1000 kişi se-
yirci kapasitesi olan yeni 
bir spor salonu inşa ettik. 
Yeni spor salonumuzla 
birlikte gençlerimiz mo-
dern ve sağlıklı ortamlar-
da spor yapacaklar ve 
kendilerini geliştirme fır-
satı bulabilecekler. Yeni 
spor salonumuz hayı8r-
lı uğurlu olsun” diyerek 
duygularını ifade etti. 

İlk Hamleyi Başkan Yaptı
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Yalova’nın Tavşanlı 
kenti özellikle Tavşan-

lı Belediyesi’nin yapmış 
olduğu çalışmalarla dik-
katleri üzerine çekiyor. 
Pek çok yerli ve yabancı 
turistin bu kenti son yıllar-
da tercih etmeye başla-
dığını söylersek abartmış 
olmayız. Kısacası yemyeşil 
doğası ve sahip olduğu 
güzellikleri ile bu ay siz-
lere Tavşanlı’yı anlata-
cağız. Hal böyle olunca 
Tavşanlı’yı ve bu güzel-
liklerin korunması ve bir 
adım ileri götürülmesinde 
etkili bir role sahip olan 
belediyenin çalışmaları-
nı dinlemek için Tavşanlı 
Belediye Başkanı Kadri 
Çiçek’in kapısını çaldık. 
Tavşanlı Belediye Başka-
nı Kadri Çiçek,  göreve 
geldiklerinde sorunları 
“temelden” çözmek adı-
na, Tavşanlı’nın altyapı 
sorununu ele aldıklarını 
belirtti. Bu yönde önem-
li çalışmalara imza atan 
Başkan Çiçek, en yararlı 
hizmetin eğitime yapı-
lan hizmet olduğunu ve 
Tavşanlı’da eğitim adına 
büyük ataklar yaptıklarını 
söyledi. Eğitime yapılan 
yatırımın, geleceğe atılan 
büyük bir adım olduğunu 
vurgulayan Başkan Çiçek, 
eğitim projelerinin sonuç 
verdiğini,  “Göreve geldi-
ğimizde okulumuz başarı 
sıralamasında Yalova’da 
bulunan 52 okul içerisinde 
sondan ikinci sırada yer 
alıyordu.  Çalışmalarımızla 
beraber, şuan Yalova’nın 
58 okulu içinde 21. sıraya 
yükseldik” cümleleriyle 
ifade etti. 

Sorunlar Temelden 
Çözüldü

Göreve geldiklerinde ilk 
olarak altyapı çalışmala-
rını tamamlayan Tavşanlı 
Belediye Başkanı Kadri 
Çiçek, Tavşanlı’yı “te-
melden” değiştirdiklerini 
belirtti. İki dönem boyun-
ca Tavşanlı’da, yaklaşık 
15 bin ton asfalt çalış-
ması gerçekleştirdiklerini 
ve yollara 40 bin metre 
taş parke döşediklerini 
söyleyen Başkan Çiçek, 
Tavşanlı’nın artık altyapı 
sorunu olmadığına de-
ğindi. İmar yollarının nere-
deyse tamamını açtıkları-
nı söyleyen Başkan Çiçek, 
“Halil Aktaş Caddesi’ni, 
Karadeniz Mahallesi’ne 
bağlayan bölgenin ve 
Karadeniz Mahallesi’nin 
altyapı ve yol çalışma-
larını tamamladık. Tarım 
arazisinde oturan vatan-
daşlarımızın yollarında 
asfalt çalışmaları yaptık. 
Tavşanlı’nın hiçbir böl-
gesinde altyapı sorunu 
gözükmüyor. Tavşanlı’ya 
doğalgaz hattını da getir-
dik. Bugün, tüm yerleşim 
alanları,  doğalgaza 
kavuşmuş durumda. 
Belde merkezin-

de, arzu eden herkes do-
ğalgazını 3 yıldır kullanıyor 
”dedi. Kentin bir sorunu-
nun da üst geçit sıkıntısı 
olduğunu söyleyen Baş-
kan Çiçek, kente üç tane 
üst geçit kazandırarak 
yaşanan trafi k kazalarının 
önüne geçmiş. Başkan Çi-
çek, kentteki aydınlanma 
ihtiyacını ise, mahalle ara-
larına bin metre boyunca, 
refüj ışıklandırma çalışma-
sı yaparak karşıladıklarını 
belirtti.

Sosyal Yaşam 
Hareketlendi

Başkan Çiçek, altyapı 
çalışmalarının bir kent 
için olmazsa olmaz hiz-
metler olduğunu, fakat 
belediye olarak sosyal 
yaşam ve eğitime veri-
len hizmetin ayrı önem 
taşıdığını dile getirdi. Baş-
kan Çiçek, kentteki sos-
yal yaşamı canlandırma 
adına yaptığı çalışmaları, 
“Tavşanlı’ya eşi benzeri 
olmayan, oldukça do-

nanımlı bir kültür merkezi 
kazandırdık. İlçedeki tüm 
önemli toplantılar, etkin-
likler ve düğünler bu me-
kanda yapılıyor. Tavşanlı 
yeşil bir bölge. Bunun 
avantajını halkımıza ya-
şatmak için, 10 dönümlük 
çamlık alanımızı bir mesire 
alanına dönüştürdük. Yaz 
mevsimlerinde burası hal-
kın akınına uğruyor. Halk, 
şehir merkezinde adeta 
nefes alıyor. 24 dönüm-
lük bir alana inşa ettiği-
miz spor tesisimiz de şu an 
kullanımda” cümleleriyle 
anlatıyor.
 

Öğrenciye Büyük 
Destek

Tavşanlı Belediyesi’nin 
eğitime katkılarının yad-
sınamaz olduğunu söy-
leyen Başkan Çiçek, 
Tavşanlı’da bulunan tek 
okul olan, Tavşanlı Şehitlik 
İlköğretim Okulu‘nun tüm 
ihtiyaçlarını karşıladıklarını 
söyledi. Okulun kanalizas-
yon hattından, derslikler-
de bulunan sıralara ka-
dar, her yeri yenilediklerini 
söyleyen Başkan Çiçek, 

ayrıca eğitimin sürekli ve 
pratik olması için oku-

lun teknolojik malze-
melerini de temin 

ettiklerini belirtti. Başkan 
Çiçek,  Tavşanlı’nın eğitim 
faaliyetleri için yaptıkları 
çalışmaları,“ Öğretmenle-
rimizin manevi destekleri-
ni ve taleplerini bekledik. 
Belirtilen ihtiyaçlar doğ-
rultusunda okulumuzun 
tüm ihtiyaçlarını gider-
dik. Eğitime hep önem 
verdik çünkü Tavşanlı’yı 
geleceğe hazırlıyoruz. 
Eğitime yapılan yatırımın, 
geleceğe yapılan yatırım 
olduğunun bilincindeyiz.  
Göreve geldiğimizde oku-
lumuz başarı sıralamasın-
da, Yalova’da bulunan 
52 okul içerisinde sondan 
ikinci sırada yer alıyordu.  
Çalışmalarımızla beraber, 
şu an Yalova’nın 58 okulu 
içinde 21. sıraya yükseldik. 
Eğitim alanında önemli 
atılımlar yaptık. Yaklaşık 
100 öğrencimiz her gün 
Tavşanlı’dan Yalova’ya 
gitmektedir. Bu öğrenci-
lerimiz ücretsiz taşıma hiz-
metinden yararlanıyorlar. 
Yalnızca Yalova’ya değil, 
okula uzak olan yerleşim 
alanlarındaki öğrencilere 
de aynı hizmeti veriyoruz. 
Böylece hem çocukları-
mızı rahat ettirmiş olduk 
hem de ailelerin bütçe 
sıkıntılarını ortadan kaldır-
dık. İlköğretim okulumuz-
da, İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü’müzün katkılarıyla 
377 çocuğumuzun çanta 
taşıma sorununu ortadan 
kaldırdık. Artık her öğren-
cinin kendine ait ayrı bir 
dolabı var ve dersten çı-
kınca çantasını dolabına 
kilitliyor, evine rahatça gi-
diyor” şeklinde anlattı.

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANI KADRİ ÇİÇEK

twitter.com/marmarabb

Tavşanlı’da iki dönemden beri Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadri Çiçek, Tavşanlı’nın kültür, spor ve eği-
tim alanında yapılan çalışmalarla ön plana çıktığını anlattı. Özellikle eğitim alanında gerçekleştirdikleri hizmet-
lerin üstünde Duran Başkan Çiçek, “ Tavşanlı’yı Geleceğe hazırlıyoruz” dedi. 

Tavşanlı Geleceğe Hazırlanıyor 

asfalt çalışmaları yaptık. 
Tavşanlı’nın hiçbir böl-
gesinde altyapı sorunu 
gözükmüyor. Tavşanlı’ya 
doğalgaz hattını da getir-
dik. Bugün, tüm yerleşim 
alanları,  doğalgaza 
kavuşmuş durumda. 
Belde merkezin-

“Tavşanlı’ya eşi benzeri 
olmayan, oldukça do-

söyledi. Okulun kanalizas-
yon hattından, derslikler-
de bulunan sıralara ka-
dar, her yeri yenilediklerini 
söyleyen Başkan Çiçek, 

ayrıca eğitimin sürekli ve 
pratik olması için oku-

lun teknolojik malze-
melerini de temin 

beraber, şuan Yalova’nın 
58 okulu içinde 21. sıraya 
yükseldik” cümleleriyle 

kınca çantasını dolabına 
kilitliyor, evine rahatça gi-
diyor” şeklinde anlattı.



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

Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, 
ta ki sokakta ayakları olmayan adamı 

görene kadar.
| HONORE DE BALZAC |belediyehaberbirlikten

RENKLİ BAŞKANLAR Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla 
sıcak iletişim kuran belediye başkanlarımızın hayata dair fotoğrafl arını yayınlı-
yor, devamını belediyelerimizden bekliyoruz.              

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa DündarÇanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin

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

01
KASIM

Beden Dili, Kendini ve Başkalarını Moti ve Etme, 
Stres ve Heyecandan Kurtulmamının Yolları Dr. Şaban KIZILDAĞ - Öğreti m Görevlisi Armutlu  / YALOVA

08
KASIM

Beden Dili, Kendini ve Başkalarını Moti ve Etme, 
Stres ve Heyecandan Kurtulmamının Yolları Dr. Şaban KIZILDAĞ - Öğreti m Görevlisi Armutlu  / YALOVA

11
KASIM

"AKILLI ŞEHİRLER Belediye Başkanları Akıllı 
Şehirleri Tartı şıyor Atı k ve Çevre Yöneti m Paneli 
Akıllı Şehirlerin Yöneti mi Akıllı ve Dijital Yaşam
Bilgi Teknolojileri BT Platf ormu Sosyal Medya ile 
İstanbul Bir Başka Oluyor! "

"Levent Karadağ, Kongre Yürütme Kurulu 
Başkanı Ahmet Tosunoğlu, TBD İstanbul Yön. 
Kur. Başkanı Prof.Dr. Turhan Menteş, TBD 
Yön. Kur. Başkanı Prof.Dr. Mustafa Aydın, 
Kadir Has Ünv. Rektörü Dr. Tayfun Acarer"

Kadir Has Üniversitesi Cibali 
Kampüsü / İSTANBUL

18
KASIM

İş Hayatı nda Takım Olma ve Takımdaşlık Dilek Alanlı - Erdem Genç - Eğiti mci ve 
Kişisel Gelişmci

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

20
KASIM

Dünyaya İlham Veren Endülüslü İlim Adamları 
ve Ünlü Gezgin İbn Cübeyr’in Seyahatnamesine 
Dair Bazı Notlar

Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK - İ.Ü. Edebiyat Fak. 
Arap Dili ve Edebiyat Böl. Öğreti m Üyesi

MBB (Osman Nuri Ergin Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

20
KASIM

Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi: Yerel 
Yöneti m Perspekti fi Emine Akçadağ, BİLGESAM Uzmanı MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 

Salonu) / İSTANBUL

21
KASIM

Geçmişten Günümüze İstanbul'da Su Kültütü Recep Ali Toçu - 
ADELL Yöneti m Kurulu Başkanı

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

25
KASIM

Belediyelerin Dernek ve Amatör Spor Kulüpler-
ine Nakdi ve Ayni Yardım Yapabilir mi? Dr. Kenan GÖÇER - Mali Hizmetleri Uzmanı MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 

Salonu) / İSTANBUL

27
KASIM

Düzgün Türkçe, Etkili Konuşma Sevinç SATIROĞLU - Habertürk Spikeri MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

27
KASIM

Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi www.wicsummit.com İstanbul Conrad Otel

29
KASIM

Stres Yöneti mi, İş Sağlığı ve Güvenliği Belirleniyor Armutlu  / YALOVA

Balıkesir Belediye Başkanı 
İsmail Ok


