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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz’ın başkan olduğundan bu yana 

büyük bir hedefi var: Bolu’yu dünya ken-
ti yapmak. Belediye Başkalığına kendini 

uzun yıllar hazırlayarak gelen Yılmaz 
bu hedefini gerçekleştirmek için adeta 
canla başla çalışıyor. SAYFA 8 VE 9’DA 

bolu’yu dünyaya 
açmakta kararlı

ıı. marmara denizi  
Sempozyumu, 22–23 Aralık’ta 
yapılacak. Balıkçılıktan tanker 

taşımacılığına, kıyı koruma 
uygulamalarından atık su 

yönetimine, Marmara Denizi’nin 
sorunları masaya yatırılacak

‘BOĞAZ’IMIZDAN NELER GEÇER,

MARMARA DENİZİ 
naSıl kurtulur?
√

√

√40 yıl önce 146 balık türünün 
yaşadığı Marmara’da bugün kaç tür 
balık yaşıyor? 

Boğaz’da oluşabilecek bir 
tanker faciasının İstanbul’a 
etkisi ne olur?

Filiz ve Figen kardeşler bir hayal 
kurdu. Yolun başında yangın  
şokuyla sarsılsalar da harika bir 
hikayenin kahramanı oldular! 
SAYFA 5’TE

Marmara Belediyeler Birli-
ği (MBB), üye belediyelerin 
çalışanlarına  üç aylık İngilizce 
kursu düzenliyor. İ3 ay sürecek 
olan kurs 14 Kasım’da başlıyor. 
SAYFA 12’DE

İkİ kARDEşİN  
MuhtEşEM hİkAyESİ

MBB’DEN ÜyELERİNE 
yABANCI DİL kuRSu136 yıl Sonra yeni Bina

1958 – 2008 yılları arasında kent hali 
olarak faaliyet gösteren yaklaşık 35 bin 
metrekarelik alana konumlandırılan 8 
bin 942 metrekare taban alanlı modern 
belediye hizmet binası sayesinde kentin 
farklı noktalarındaki hizmet birimleri tek 
çatı altına toplanmış oldu. Böylelikle 136 
yıl sonrasında Bursa’da büyük bir hayal 
daha gerçekleşti. SAYFA 10’DA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin çeşitli noktalarına dağılmış olan hizmet 
birimleri yeni yaptırılan modern binada toplandı. 

İstanbul Boğazı’ndan bir yılda 
kaç tane petrol gemisi geçiyor ve 
bunların taşıdığı petrolün miktarı 
kaç milyon tonu buluyor?

40 yıl önce Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın temiz tutulması için kurulan Mar-
mara Belediyeler Birliği, özellikle son dönemlerde geliştirilen projelere ve alınan tüm 
önlemlere rağmen hala İstanbul’un kanayan yarası olmaya devam eden Marmara Denizi 
ve Boğaz’ın kronikleşmiş sorunlarına neşter vuruyor. Bakanlıklardan yerel yönetimlere, 
balıkçılardan nakliyatçılara, medya temsilcilerinden STK’lara tüm tarafların katılımıyla 
22 – 23  Aralık tarihlerinde İstanbul’da “Marmara Denizi Sempozyumu” düzenleniyor. 
Sempozyumda tüm bu sorulara cevap aranacak, çözüm yolları tartışılacak. SAYFA 4’TE

Boğaz’ın serin sularından ışıklarını karartarak süzülen balıkçı 
tekneleri, Marmara’ya kontrolsüz şekilde ağlarını bırakırken 
aslında bir sonun da başlangıcını hazırlıyordu. Grostonluk 
ham petrol taşıyan, yüzen atom bombaları da balıkçılara eşlik 
ederken, fabrikalardan ve evlerden arıtılmadan bırakılan mil-
yonlarca metreküplük zehirli atık ise, çoktan, dünyanın incisi 
Boğaz’ın rengini siyaha çevirmeye başlamıştı bile.
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küçükçekmece - istanbul   PAGDER’in 
plastik atıkları geri dönüşüme kazandırıp 
sokak hayvanlarına sıcak birer yuva sağlamayı 
hedefleyen ve 2015 proje gönüllü elçiliğini 
Mirkelam’ın yaptığı “Yuvaya Dönüşen Plas-
tikler” sosyal sorumluluk projesinde Küçük-
çekmece Belediyesi de baş destekçilerden biri 
oldu. Küçükçekmeceliler de plastik atıkları 
geri dönüşüme kazandırarak sokak hayvanları 
için sıcak yuva yapımına katkı sağlayacak. 
Küçükçekmece Belediyesi hizmet binasında, 5 
Ekim’de düzenlenen bir tören ile konuyla ilgili 
işbirliği protokolü imzalandı.

Plastik atıklar çöp değildir!
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, 
Küçükçekmece Belediyesi ile yapılan işbirliği 
protokolü ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” projesinin hem 
toplumun her kesiminden hem de yerel yöne-
timlerden gördüğü ilgiden büyük memnuniyet 
duyduklarını söyledi. Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz de protokol imza 
töreninde yaptığı konuşmada, katılımcılara 
teşekkür ederek, Küçükçekmece Belediye-
si’nin önem verdiği ve hassasiyet gösterdiği 

konuları içeren bu projeyi önemsediklerini 
söyledi. Türkiye sanayicilerinin böyle bir sos-
yal sorumluluk üstlenerek ortaya koydukları 
bu projenin desteklenmesi gerektiğine inancı-
nı belirten Başkan Temel Karadeniz, “Sadece 
plastik sanayicilerinin değil, aslında ülkemiz-
deki her sektörün, kendi sektörüyle ilgili bir 
sosyal sorumluluğa soyunması gerekiyor. 
Plastik sanayicilerimiz gerçekten bu anlam-
da çok önemli, örnek bir çalışma yapıyorlar. 
Plastik hepimizin hayatında var ve genel algı 
plastiğe karşı genellikle olumlu değil” diyerek 
projenin önemini vurguladı.

Küçükçekmeceliler, plastik atıkları geri dönüşüme kazandırarak sokak hayvanları için bir yuva 
yapımına katkı sağlıyorlar. Projenin gönüllü elçisi de ünlü sanatçı Mirkelam oldu

AtIk PLAStİkLER  
‘yuvAyA’ DöNÜşÜyOR

maltepe - istanbul  “Her Mahalleye Kreş” projesini adım adım 
hayata geçiren Maltepe Belediyesi, açtığı kreşlerde de farklı 
etkinliklere imza atıyor. Zümrütevler Zübeyde Hanım Gün-
düz Çocuk Bakımevi’nde kurulan, organik hobi bahçesinin 
açılışında renkli görüntüler yaşandı. Düzenlenen törene 
kreş öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Çocuklar, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün saksıda getirdiği çiçekleri, 
oluşturulan hobi bahçelerine dikti. Oluşturulan bahçelere  
tohum atan ve çiçeklere su veren çocuklar, neşeli dakikalar 
geçirdi. Etkinlikte ayrıca minikler için özel şarkılar çalındı.

Minik Ellerin Çevre Aşkı

nilüfer  - bursa   Avrupa Birli-
ği’nin yürütme organı olan Av-
rupa Konseyi’nin öncülük ettiği 
Covenant of Mayors (Başkan-
lar Sözleşmesi)AB Parlamen-
tosu’nda imzalandı. Geçtiğimiz 
yıl AB ülkeleri dışında tek kent 
olarak, İklim Değişikliğine Uyu-
ma Yönelik Başkanlar Girişimi 
Sözleşmesi’ne (Mayors Adapt) 
imza atan Nilüfer Belediyesi, 
bu yıl Başkanlar Sözleşmesi’ni 
imzalayarak dünyamızın gele-
ceği için güç birliği oluşturan 

56 ülkeden 6500 yerel yönetim 
arasında yer aldı.  Başkanlar 
Sözleşmesi; imzacı olan yerel 
yönetimlerin 2030 yılına kadar 
idari bölgelerindeki karbon di-
oksit salınımının yüzde 40 azal-
tılmasını, Başkanlar Sözleşmesi 
ve Başkanlar Uyum Programı 
girişimlerinin bütünleştirilmesi 
ve uygulamaya konulmasını, 
AB sınırlarını aşıp küresel 
bir girişime dönüşmesini ve 
yerel yönetimlerin katılımını 
hedefliyor.

Çevreci Başkandan Önemli İmza
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, karbon salınımını 
azaltmak için Başkanlar Sözleşmesi’ne imza attı.

Başkanlar 
Buluştu
Brüksel’deki toplantıya 
SODEM üyesi belediye-
lerden Yönetim Kurulu 
Başkanı Tunç Soyer, Ni-
lüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, Silivri 
Belediye Başkanı Özcan 
Işıklar, Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Ekrem 
Eşkinat, Lüleburgaz 
Belediye Başkanı Emin 
Halebak ve Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü 
Genç gibi isimler katıldı.

tekirdağ  Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Süleyman-
paşa Belediyesi tarafından 
düzenlenen Hobi Bahçele-
ri’nin açılış törenine katıldı. 
Başkan Albayrak, Süley-
manpaşa Belediyesi’nin çok 
güzel bir projeyi hayata 
geçirdiğini belirterek, “Bu 
projenin hayata geçmesin-
de emeği geçenleri tebrik 
ediyorum” dedi.

tuzla - istanbul Tuzla 
Belediyesi, 5 km. uzunlu-
ğundaki Tuzla Deresi’nde 
kirliliğe neden olan atıkları 
dere temizliği için özel 
tasarlanan iş makinesi ile 
temizliyor. Dereye atılan 
atıklar, Tuzla Belediyesi 
tarafından temizleniyor. 
Çeşitli noktalarda biriken, 
su akışını zorlaştıran, kötü 
kokuya ve görüntü kirli-
liğine sebep olan atıklar, 
dereye sokulan iş makine-
leri ile alınıyor.

BÜyÜkşEhİRDEN 
ÇİftÇİLERE DEStEk

AtIkLAR ÜCREtSİZ 
toplanıyor

ALBAyRAk, hOBİ 
BAhÇELERİ’Nİ GEZDİ

tuZLA DERESİ 
tEMİZLENİyOR

balıkesir  Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı 
tarafından yapılan çalış-
ma sonucunda çiftçilere 
bin adet buzağı kulübesi 
desteği sağlanırken, buzağı 
ölümlerinin önüne geçmek 
için Büyükşehir Belediyesi 
tarafından temin edilen 
3 bin 500 adet Septisemi 
aşısı Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü’ne teslim 
edildi. 

gebze - kocaeli  Gebze 
Belediyesi atık toplama 
hizmetini genişletti. Alo 
Moloz hattını (624 10 10) 
arayan Gebzelilerin çekyat, 
koltuk, masa, sandalye vb 
atıkları ekipler tarafından 
toplanıyor. Hem hijyen hem 
de görsel kirlilik yaratan bu 
malzemeler artık belediye 
ekipleri tarafından ücretsiz 
alınmış olunuyor.



MARMARA HABER
2015

BAşkAN’DAN

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

bilecik  Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı’nın 

(BEBKA), Bilecik Belediyesi, 

Şeyh Edebali Üniversitesi 

ve Bilecik Ticaret ve Sanayi 

Odası işbirliğiyle düzenlediği 

Mermer Zirvesi, mermeriyle 

ünlü Bilecik’te gerçekleştirildi. 

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, burada 

yaptığı konuşmasında “Biz Bilecik’i, ‘Taşı mer-

mer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve 

kurtuluşun beşiği Şeyh Edebali diyarı, Osmanlı 

toprağı, Ertuğrul sancağı şehir’ olarak tarif 

ediyoruz. Bilecik’i mermerin sanatla buluştuğu 

bir şehir haline getirmek en büyük hedeflerimiz 

arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Bilecik’te Mermer Zirvesi

03GÜNCEL

Sokaktan makama!

maltepe - istanbul Bu ay sizi 
tatlı mı tatlı bir kedi ile tanış-
tıracağız. Onun adı ‘Nazlı’. Bir 
zamanlar sokakta yaşıyordu, 
ta ki Maltepe Belediye Başkanı 
Ali Kılıç onu bulana kadar. Kılıç, 
sokakta buldu onu ve hemen ya-
nına aldı. Adını da Nazlı koydu. 
Nazlı, Başkanla her zaman bir 
arada. Biz de dayanamıyoruz ve 
Başkanla fotoğraflarını çekiyo-
ruz. Başkan bu esnada herkese 
örnek olacak bir mesaj verdi: 
“Hayvanlarımızı koruyalım, se-
velim ve sahiplenelim. Onlar bi-

zim hayatımızı güzelleştiriyorlar 
ve en yakın dostumuz oluyorlar. 
Nazlı, artık hep benimle birlikte. 
Çok yaramaz. Masanın üstü-
ne çıkıyor, dosyalar arasında 
geziniyor.”

“Öğrenci Gibiyim”
Başkan Kılıç, farklı ve sıra dışı 
bir belediye başkanı. Nazlı’yı 
Başkanın makam odasında, hem 
de masasının üstünde görmenin 
şaşkınlığını hemen atıyoruz. 
Bir yandan Nazlı’nın sevimli ve 
yaramaz haline bakarken, bir 

yandan da başkanımızı dinle-
meye devam ediyoruz. Başkan 
Kılıç’ın çok farklı bir uygulaması 
var. Başkan her hafta Salı gün-
leri ‘Açık Mikrofon’ adı altında 
vatandaşlarla bir araya geliyor, 
onların sorunlarını dinliyor, bu 
sorunlara çözüm buluyor. Bu 
sorunları çözmeyi kendisi ve 
çalışma arkadaşları için ev ödevi 
sayıyor. Başkan Kılıç, şöyle 
anlatıyor bu durumu: “Mahalle 
toplantısına vatandaşlar geliyor. 
Orada en zor olanı yapıyoruz. 
2 saat boyunca bir üniversite 

öğrencisi gibi duruyorum. Önce 
sunumumu yapıyorum, eleştiri-
leri, önerileri alıyorum. İletişim 
adresleri ile birlikte soruları 
kayda alan arkadaşlarım da ya-
nımda oluyor. Toplantı bittikten 
sonra arkadaşlarla sorumluluk-
ları dağıtıyoruz. Sorulan yere 
bir ay sonra gittiğimizde sorunla 
ilgili ne yaptığımızı, sorunlarının 
takip edildiğini anlatıyoruz. Ken-
dimize bir ev ödevi veriyoruz as-
lında.” Başkanımıza ve Nazlı’ya 
teşekkür ederek ayrılıyoruz. 

Şanslı bir kedi o… Sokakta yaşarken buldu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç onu ve yanına aldı. 
Başkanın ofisine yolunuz düşer de masasında uyuklayan bir kedi görürseniz, bilin ki o Nazlı! 

AtIk PLAStİkLER  
‘yuvAyA’ DöNÜşÜyOR

köPEk 
OPERASyONu
kırklareli Kırklareli’ne 
bağlı Demircihalil Köyü’nde 
bulunan kanalizasyon 
borularına sıkışan köpeğin 
yardımına Kırklareli 
Belediyesi ve AFAD ekipleri 
yetişti. 4 gündür bulunduğu 
kanalizasyon borusundan 
çıkamayan köpek, köy 
sakinlerinin haber vermesi 
üzerine bulunduğu yerden 
kurtarıldı.   Belediyeye 
ait iş makinesi köpeğin 
kurtarılmasına yardım etti.

istanbul   İETT’nin bisiklet aparatlı otobüsleriyle 
İstanbul’daki bisiklet kullanıcıları artık daha rahat ve 
özgür bir şekilde seyahat edebiliyor. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi, İETT ve Bisikletli Ulaşım Platformu 
yetkililerinin bisiklet kullanımını özendirmek ve des-
teklemek için yaptıkları çalışma, bisikletlerin toplu 
taşıma sistemi içinde kalış süresini artırdı. Bundan 
böyle bisiklet yolcuları bisiklet aparatlı otobüsleri 
gün boyu, diğer tüm otobüsleri ise 09:00-
16:00 ve 22:00-07:00 saatleri arasında ek 
bir ücret ödemeden kullanabilecek. Uygu-
lama sayesinde bisiklet sevdalıları, doğayla 
iç içe olan parkurlarda pedal çevirebilecek. 
Bisikletlerini kısa ve uzun mesafede kullanan 
vatandaşlar da diledikleri yere gidebilecek.

İETT’den Bisikletliye  
ÖZGÜRLÜK
İstanbul’da bisiklet tutkunlarına seyahat 
özgürlüğü sağlamak isteyen İETT’den 
bisikletlilere güvenli ulaşım desteği geldi.

CANSU MEŞEDİLCİ

Bisiklet aparatlı otobüsleri, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş tanıttı.

Varoluş Nedenine  
Hizmet Etmek
İnsan varoluşunu anlam-
landırma çabasında olan 
bir canlı. En derin manaya 
ulaşmak için sorular sorar, 
hayatı ve kendini sorgu-
lar. Bu sorgulamayı hayatı 
boyunca sürdüren insan, 
sürekli öğrenen ve zihinsel 
gelişimini sürdüren bir birey 
olur.  Eksiklerini giderir, 
donanımını artırır.  Sorgula-
mak aslında sürekli bir eylem 
halidir, bazen zihinsel konfo-
ru riske atsa da insan kendini 
yeni baştan hesaba çeker, 
bildiklerini ve kabullerini 
yeniden düşünebilmeyi göze 
alır. Bu ise sürekli gelişmeye 
ve üretmeye zemin hazırlar. 

İnsanlar gibi kurumlar da 
varoluşlarını sorgulamalı, 
varoluş nedenlerini sık sık 
hatırlamalıdır aslında... 
Varoluş nedenine hizmet 
ediyor mu sorgulamalı ve bu 
yolda adımlar atmalıdır. Kırk 
yıl önce Marmara Denizi ve 
Boğazlarının sorunlarına 
tutarlı bir şekilde tanım-
ladıktan sonra gerçekçi 
çözümler bulmak için yola 
çıkan belediyeler, bu çözüm 
yolunda engelleri aşmak için 
birlik ve beraberlik gücüne 
inandılar. Marmara Beledi-
yeler Birliği, işte bu inançla 
kuruldu. Kirliliği önlemek, 
su ürünlerini korumak ve di-
ğer çevre sorunlarına çözüm 
bulmaktı amaçları. 

Bugün, kırk yıl sonra, 
sorunlar da diğer her şey 
gibi dönüştü, şekil değiştirdi. 
Bazıları kronikleşti, bazıları 
yeni hasıl olmaya başladı. 
Ama en nihayetinde hala 
yapılacak çok şey olduğu açık 
ve net. Marmara Denizi ve 
kıyıları için sorunun tüm 
muhataplarını anlamlı bir 
çaba etrafında II. Marmara 
Denizi Sempozyumu ile bir 
araya getirmeyi amaçlıyoruz. 
Ulusal bir öncelik olması 
gerektiğini düşündüğümüz 
bu mesele tüm köşeleriyle 
ele alınacak; kıyı koruma uy-
gulamaları, atıksu yönetimi, 
deniz ekosistemi, balıkçılık... 
Tüm üye belediyelerimiz 
Marmara Denizi için atılacak 
adımların masaya yatırılaca-
ğı bu sempozyumda yerini 
almalı, bu yolun istikametini 
hep birlikte belirlemeliyiz. 
İki gün sürecek Marmara 
Denizi Sempozyumu’nda ge-
lin gelecek nesillere nasıl bir 
Marmara bırakmak istiyoruz 
konuşalım. Bu hayali nasıl 
gerçek yaparız sorusuna 
beraber yanıt arayalım. 
Takviminizde yer açın, 
22-23 Aralık’ta İstanbul’da 
buluşuyoruz. 
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Türkiye’nin en büyük bölgesel 
birliklerinden olan ve Marmara 
Denizi ile İstanbul Boğazı’nın temiz 
tutulması ve korunması amacıyla 
40 yıl önce kurulan Marmara Bele-
diyeler Birliği (MBB), 22 – 23 Aralık 
tarihlerinde II. Marmara Denizi 
Sempozyumu düzenliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı ile İstanbul ve Bursa 
başta olmak üzere Marmara’ya 
kıyısı bulunan büyükşehir, il ve ilçe 
belediyelerinin destekleriyle ger-
çekleştirilecek olan sempozyumda 
Marmara Denizi ve Boğaz’ın yıllar-
dır çözülemeyen, artık kronikleşmiş 
sorunlarına çözümler aranacak. 

Talepler Dinlenecek 
Kadir Has Üniversitesi’nde yapı-
lacak sempozyum, tüm tarafları 
aynı masa etrafında buluşturması 
bakımından da büyük önem taşıyor. 
Bakanlıklar ve yerel yönetimlerin 
yanı sıra TÜBİTAK, Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğü, üniversite-
ler, balıkçı ve tanker taşımacılığı 
kooperatifleri ve birlikleri ile gıda 

işletmecilerinin temsilcileri de sem-
pozyumda sorunlarını ve taleplerini 
dile getirecekler. 

İki Gün Sürecek
İki gün sürecek sempozyumda 
“Marmara Denizi’nin Mevcut 
Durumu”, “Deniz ve İç Sular: Deniz 
Ekosistemi ve Balıkçılık”, “Denizden 
Pazara: Yetiştirme ve Avlanma”, 
“Pazardan Sofraya: Pazarlama ve 
Tüketim”, “Marmara Havzası ve Atık 
Su Yönetimi”,  “Marmara Denizi’nde 
Riskler ve Fırsatlar” ile “Marmara 
Denizi Kıyı Koruma Uygulamaları” 
başlıklı oturumlar gerçekleşti-
rilecek. “Denizden Pazara” ve 
“Pazardan Sofraya” oturumlarında 
Marmara Denizi ve Boğaz’daki 
balık türlerinin durumu, avlan-
mada getirilen standartlar, hangi 
balık en az kaç cm boya ulaştıktan 
sonra avlanabilir, AB ülkelerindeki 
balıkçılık faaliyetleri gibi konular 
taraflarca tartışılacak.  Tankerle 
petrol taşımacılığı, kıyı koruma 
uygulamaları, İstanbul Boğazı’n-
da oluşabilecek olası büyük bir 
petrol tankeri kazasının doğuracağı 
etkiler, turizme etkileri rakamlarla 
masaya yatırılacak. 

II. Marmara Denizi Sem-
pozyumu ile ilgili bilgi veren 
Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Marmara 
Belediyeler Birliği olarak 2012 
yılında “Derdimiz, Değerimiz, 
Denizimiz: Marmara” başlıklı 
bir sempozyum düzenledik-
lerini hatırlatarak, sorunun  
çözümünün tek taraflı ola-
mayacağını söyledi. Tüm 
tarafların taşın altına elini 
sokması gerektiğini ifade 
eden Altepe, Aralık ayında 
yapılacak “Marmara Denizi 
Sempozyumu”nda tüm ta-
rafların aynı masa etrafında 
buluşacağını kaydetti.

Yerel Yönetim Duyarlı
Marmara’da ve İstanbul Boğa-
zı’ndaki sorunların çözümü nok-
tasında özellikle son zamanlarda 
çok ciddi projeler geliştirilerek 
uygulamaya konulduğunu, 
yerel yönetimlerin konuya daha 
duyarlı hale geldiğini anlatan 
Marmara Belediyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Altepe “Ancak atılan tüm bu 
adımlar, denizimizi ve boğazımı-
zı geri kazanmamız için ne yazık 
ki yeterli değil. Daha alacağımız 
çok yol var. İşte bu sempozyum 

alı-
nacak 
olan 
yolun istikametini 
belirleyecek. Bu bakımdan 
sempozyuma büyük önem veri-
yoruz” dedi. Altepe, şunları söy-
ledi: “Türkiye üç tarafı denizlerle 
çevrili olmasına rağmen ne yazık 
ki bu nimetten tam anlamıyla 

fay-
dala-

namıyor. 
Bugün baktı-

ğınızda Denizlerimizden 
balıktan çok klozet kapakları, 
araba lastikleri, suç aletleri çıkar 
oldu. İstatistikler 40 yıl önce 
Marmara’da 146 tür balığın 
yaşadığını gösteriyor. Bugün 

ise bu rakam tek haneli rakam-
lara düştü. Bunun sorumlusu 
hepimiziz. Coğrafi yapısı, darlığı, 
kuvvetli akıntıları, keskin dönüş-
leri, değişken iklim şartları ve 

her gün yaklaşık 150 uğraksız 
gemi, 23 tehlikeli yük taşıyan 

gemi geçişi ve 2 milyon 
insanın taşındığı 2500 
adet bölgesel deniz trafik 
hareketi ile İstanbul Bo-
ğazı, dünyanın en önemli 
doğal dar su yollarından 
biri sayılmaktadır. 

Sorunlar Yumağı
Tüm bunların yanında 

en önemlisi de İstan-
bul’da yaşayan 15 milyonu 

aşkın insanın her an deniz 
trafiğinden kaynaklanabile-

cek büyük tehlikelerle karşı 
karşıya olmalarıdır.  2013 yılı 
dikkate alındığında İstanbul 
Boğazı’ndan geçen 9006 adet 
tankerden 2292’si toplamda 
117,1 milyon ton ham petrol ve 
fuel oil ürünlerini taşımıştır. İşte 
bu tablo ortaya koymaktadır ki, 
Marmara ve İstanbul Boğazı böy-
lesine büyük sorunlar yumağı ile 
karşı karşıyadır. Biz de Marmara 
Belediyeler Birliği olarak bu 
sorunların çözümü adına samimi 
bir adım atıyoruz.”

22-23 Aralık’ta İstanbul’da yapılacak II. Marmara 
Denizi Sempozyumu’nda balıkçılıktan tanker 
taşımacılığına, kıyı koruma uygulamalarından 
atık su yönetimine kadar, Marmara Denizi’nin tüm 
sorunları uzmanlar tarafından masaya yatırılacak

GÜNCEL

MARMARA’NıN 
TÜM SoRuNLARı 
MERcEK ALTıNdA

RECEP ALtEPE: “tüm taraflar 
Aynı Masada Bir Araya Gelecek”
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Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Altepe, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın sorunlarının tüm tarafların elini 
taşın altına sokmasıyla çözüleceğini belirterek, “Bu sempozyum tüm tarafları aynı masada bir araya getirecek” dedi
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ÇAĞRI MERkEZİ 
hİZMEttE
çiftlikköy -  yalova   Çiftlik-
köy Belediyesi’nde birimlere 
ulaşmak artık çok daha kolay. 
Çiftlikköy Belediyesi Çağrı 
Merkezi, 444 89 12 hat nu-
marası ile hizmete girdi.  Artık 
bu hattı arayan vatandaşla-
rın ilettikleri istek, talep ve 
öneriler oluşturulan kayıtlarla 
ilgili birimlere yönlendiriliyor. 
Sonrasında çağrı merkezi 
operatörleri geri dönüş 
yaparak ilgili konu hakkındaki 
gelişmelerden arayan kişiyi 
haberdar ediyor. Başkan Ali 
Murat Silpagar, bu hizmetin 
faydalı olacağına inandığını 
dile getirdi.

gaziosmanpaşa - istanbul  
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
sosyal yardımlar kapsamında 
ilçede yaşayan engellilere 
akülü engelli aracı ve teker-
lekli sandalye hediye ediyor. 
Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta bizzat 
engelli vatandaşların evini 
ziyaret ederek, akülü engelli 
aracı ve tekerlekli sandalye-
leri hediye ediyor. Başkan 
Usta, ziyaret sırasında engelli 
vatandaşlar ve aileleriyle hem 
sıcak bir sohbet gerçekleştiri-
yor, hem de dertlerini dinliyor. 
Engelli vatandaşların temel 
ihtiyacı olan bu yardımları 
yapmanın kendilerini mutlu 
ettiğini belirten Başkan Usta, 
engellilere yönelik destekle-
rinin süreceğinin müjdesini 
verdi.
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karamürsel -  kocaeli 
Geçtiğimiz aylarda Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Sadettin Hülagü ile 
Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım’ın Dereköy 
bölgesinde yapmış oldukları 
incelemeler sonuçlandı. 
Kocaeli Üniversitesi Yıldız 
Bilge Barbaros Denizcilik 
Yüksekokulu’nun fakülteye 
dönüştürülmesine karar ve-
rildi. Çalışmalar önümüzdeki 
günlerde başlayacak.

yıldırım - bursa Yıldırım Belediyesi 
tarafından fotoğraf yarışması düzenlendi. 
Yarışma sonuçlarının açıklan-
dığı ödül törenine ise ilgi 
oldukça fazlaydı. Barış 
Manço  Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen ödül 
töreninde konuşan Yıl-
dırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, 
bu sene ilki düzenle-
nen fotoğraf yarışmasını 
geleneksel hale getireceklerini 
belirterek “Yenilenen tarihi mekân-
larla beraber Yıldırım’a insanların ilgisi 
ve bakış açısı günden güne değişmekte. 

Kadim medeniyetimizin mirası olan tarihi 
eserlerimizin yanı sıra insan boyutunu 

ortaya koyan fotoğraflar, Yıldırım’ın gü-
zelliklerini ortaya çıkartıyor” diye 

konuştu. Hem sayı olarak hem 
de görsel zenginlik açısından 
beklediklerinin üzerinde 
eserlerle karşılaştıklarını 
aktaran Başkan Edebali, 

“Yarışmamıza 693 fotoğraf 
katıldı. Bu fotoğraflarla her 

bir yarışmacımız Yıldırım’ın tari-
hine geçecek kıymetli eserlere imza 

attı. Yarışmamızda ödül alan, dereceye 
giren, katılan herkesi tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

İşte ‘Yıldırım’ Güzellikler

GÜNCEL

İki kadının hikâyesini anlatacağız 
sizlere... İki kız kardeşin. Filiz 
Gözgönül ve Figen Tüzün, ‘Ya-
pamazsın’, ‘Başaramazsın’ diyen 
insanlara inat Kilyos’ta ‘Filiz’in 
Mutfağı’nı açtılar.  Filiz Hanım, 
47 yaşında… Figen Hanım ise 46. 
Abla-kardeş bundan sadece bir 
yıl öncesine kadar hiç çalışma-
mışlardı. Daha da ötesi çalışmak 
akıllarından dahi geçmemişti. 
Taa ki Sarıyer Belediyesi’nin 
Mikro Kredi Merkezi ile tanışın-
caya kadar. Mikro Kredi Mer-
kezi’ne üye olduğunuz zaman 
belediyenin düzenlemiş olduğu 
çeşitli etkinliklere katılabili-
yorsunuz. İlk defa bu etkinliğe 
katıldılar ve para kazanmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Kermes-
lerde ve bu etkinliklerde evde 
yaptıkları poğaça ve börekleri 
satan kardeşlerin artık bir 
hayali vardı. Bu işi bir tık öteye 
götürmek. Yani ev yemekleri-
nin yapılıp, satıldığı, insanların 
oturmaktan keyif alacağı bir 
yer açmak.  Açtılar da... Hem de 

Mikro Kredi Merkezi’nden aldık-
ları 1000 TL’lik kredi ile birlikte. 
1000 TL’ye iş mi açılır deme-
yin. Filiz Hanım’ın bu konuda 
hepimize örnek olacak çok güzel 
açıklamaları var: “Açılır, siz yeter 
ki isteyin ve kendinize güvenin”
Belediyenin Mikro Kredi Mer-
kezi’nde iş kurmak istediğiniz 
zaman kredi çekebiliyorsunuz ve 
bunun karşılığında küçük taksit-
ler halinde ödemeler gerçekleş-
tirebiliyorsunuz. İki kız kardeşe 
ilaç gibi geldi bu yardım. 

9 Gün Sonra Yangın
Sonrasında birkaç kez daha 
Mikro Kredi Merkezi’nin kapısını 
çaldı kardeşler ve böylelikle 
Kilyos’ta ‘Filiz’in Mutfağı’ açıldı.  
Hikâye burada bitmiyor, hatta 
yeni başlıyor. ‘Filiz’in Mutfağı’nı 
açtıktan sadece 9 gün sonrasın-
da büyük bir yangın çıktı çünkü. 
Yangınla birlikte hayallerinin de 
yandığını söyleyen Filiz Hanım, 
çok zor günler geçirdiklerini 

özellikle belirtiyor. Kendisin-
den dinleyelim bu süreci: “Bu 
zamana kadar daha öncesinde 
hiç çalışmamıştım. Kardeşim-
le birlikte Filiz’in Mutfağı’nı 
açtığımız zaman çok mutluyduk. 
Ta ki yangına kadar. 9 gün sonra 
yangın çıktı. Neye uğradığımızı 
şaşırdık. Afalladık. İmdadımı-
za Sarıyer Belediyesi yetişti. 
Sarıyer Belediye Başkanımız 
Şükrü Genç, yangın olduğunu 
öğrenir öğrenmez yanımıza 
geldi. Kendisini yangın olur 
olmaz yanımızda görmek, onun 
desteğini hissetmek bizim için 
çok ama çok önemliydi. Hayal-
lerimiz de yandı. Size nasıl bir 
üzüntü yaşadığımızı anlatamam. 
Ama Sarıyer Belediyesi ve tabi ki 
Başkanımız bizi hiç yalnız bırak-
madı. Her zaman yanımızda oldu 
ve bize destekte bulundu. Yan-
gından sonra Sarıyer Belediyesi, 
dükkânımızın tadilatını üstlendi 
ve kaba inşaatını gerçekleştirdi. 
Başkanımıza ne kadar teşekkür 
etsek azdır”.

Filiz ve Figen 
kardeşler, 

hayal kurdu ve 
başardı... Hem 
de hayallerinin 

tam ortasına 
düşen koca bir 

yangına rağmen. 
Adeta küllerinden 

doğdular. Bu 
yeniden doğuş 

hikayesini sizler 
için ‘Filiz’in 

Mutfağı’nı ziyaret 
edip bizzat 

kendilerinden 
dinledik.

Figen Hanım ise yaşadıklarını 
şöyle anlatıyor: “Ablam, ilk yanı-
ma gelip, bir yer açmak istediğini 
söylediği zaman korktum ve 
yapamayacağımızı düşündüm. 
İlk başta hiç istememiştim. Ama 
şimdi bakıyorum ki iyi ki açmışız. 
İnanın yangına rağmen bunu ra-
hatlıkla söyleyebiliyorum. Filiz’in 
Mutfağı’nı açmamızdan sadece 9 
gün sonra gerçekleşen yangında 
ne yapacağımızı şaşırdık. Sarıyer 
Belediyesi her zaman yanımız-
daydı. Belediye yangın olduktan 
sonra bütün etkinliklerde bizimle 

birlikte çalıştı. Sadece bizi dü-
şündükleri için. Ayağa kalkmamı-
za yardımcı oldular. Belediyeye 
misafir geldiği zaman yenilecek 
poğaça, çörek gibi aperatif ye-
mekleri bile bizden aldılar.” 
İki kız kardeşin çalışmak isteyen 
ama kendine güvenmeyen kadın-
lara da ortak bir mesajları var. 
Şöyle diyorlar: “Risk alın, ken-
dinize güvenin. Kadınlarımızın 
kendi ayakları üstünde durabil-
diklerini görmeleri lazım. Biz bu 
yaşımıza kadar hiç çalışmamıştık. 
İnsanın kendi parasını kazanması 

çok ama çok güzel bir duygu. 
Cesaretli olun, yerinizde sayıkla-
mamak için çok çalışmalısınız ve 
başaracağınıza inanmalısınız. Bu 
konuda en büyük görev belediye-
lerimize düşüyor. Belediyelerimi-
zin mutlaka kadınların çalışma-
sını destekleyecek faaliyetlerde 
bulunması gerekiyor. Biz çok 
şanslıydık, Sarıyer Belediyesi ve 
Başkanımız Şükrü Genç, özellikle 
kadınların çalışması için elinden 
gelen desteği veriyor. Bu destek-
lerin tüm belediyelerde artması-
nı talep ediyoruz” 

‘Risk Al 
ve 

kendine 
Güven’

İkİ kIZ kARDEş 
‘kÜLLERİNDEN’ DOĞDu
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yalova  Yalova Belediye 
Başkanı Vefa Salman, 
İstanbul Belediyesi eski 
Başkanı Ahmet İsvan’ı 
geçirdiği rahatsızlık sonrası 
evinde ziyaret etti.  Eski 
Başkan Ahmet İsvan, ülke 
ve Yalova gündemi ile 
ilgili görüşlerini Başkan 
Salman’la paylaştı. Salman; 
“Ahmet Ağabeyi sağlığına 
kavuşmuş olarak görmek 
beni çok mutlu etti” dedi.

izmit - kocaeli  İzmit Bele-
diyesi’nin geçtiğimiz Şubat 
ayında faaliyete başlayan 
Evlilik Okulu’nda, çiftle-
re uzman psikolog Ertan 
Şimşek tarafından iletişim, 
hukuk ve sağlık konuların-
da eğitim veriliyor. Yetkili-
ler, okuldan şimdiye kadar 
226 çiftin mezun olup 
sertifika aldığını belirterek 
“Sertifikalarını alan çiftle-
rin nikâhını İzmit Belediye 
Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 
söz verdiği gibi kendisi 
kıyıyor. Evlilik Okulu ile 
evlilik çağına gelmiş ve 
aile kurmak amacıyla bir 
araya gelen çiftlerin, evlilik 
hayatına hazırlanmaları 
amaçlanmaktadır” diyerek 
evlilik okulunun önemine 
vurgu yaptı. 

“EĞİtİM BİRİNCİ 
öNCELİĞİMİZ”

Salman’dan 
‘vEfALI’ ZİyAREt

OkuLDAN 226 Çİft 
MEZuN OLDu

hendek - sakarya Sakar-
ya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mevlüt Kuntoğlu, Hendek 
Belediye Başkanı İrfan 
Püsküllü’yü ziyaret etti. 
Başkan Püsküllü ve Kun-
toğlu, Hendek’teki eğitim 
ve öğretim ile ilgili bir süre 
sohbet edip görüş alışveri-
şinde bulundular. Kuntoğ-
lu, Başkan Püsküllü’ye, 
Hendek’te, belediye olarak 
eğitime yönelik vermiş 
oldukları katkılardan dolayı 
teşekkür ederek, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve bele-
diyenin uyum içerisinde ça-
lışması ile eğitim kalitesinin 
daha da artırılacağını dile 
getirdi.Başkan Püsküllü, 
ziyaretten dolayı Kuntoğ-
lu’na teşekkür ederek “Eği-
tim bizim için çok önemli ve 
birinci önceliğimiz” dedi.

fatih - 
istanbul  
Geçtiğimiz Şubat 
ayında Amerika’da 
öldürülen Suriyeli Müslüman 
diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat’ın 
çocuklar için gerçekleştirmeyi hayal 
ettiği projeyi, Fatih Belediyesi Türkiye’de 
hayata geçirmek için harekete geçti. 
Proje kapsamında Fatih Belediyesi, AFAD 
(Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı), İdealist Diş Hekimleri Derneği 
ile Kadın Sağlıkçıları Dayanışma Derneği 
(KASAD) işbirliğiyle ortak protokol imzalandı. 
Kasım ayında uygulanmaya başlanacak 
kampanya kapsamında mülteci kamplarında 
yaşayan 6-12 yaşları arasındaki yaklaşık 
80 bin Suriyeli çocuğun ağız ve diş sağlığı 
kontrolleri yapılacak. Çocuklara; ‘Bir Fırça 
Bir Macun Çocuklar Mutlu Olsun’ isimli proje 

kapsamında diş macunu ve diş fırçası da hediye 
edilecek. Projenin detaylarına ilişkin bilgiler 
veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
“Amerika’da katledilen diş hekimliği fakültesi 
öğrencisi Deah Barakat’ın arkadaşlarıyla 
hayalini kurduğu ve adımını attığı projeyi 
burada sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 
hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bunun 
için sponsorlar aracılığıyla kamplarda kalan 
Suriyeli çocuklara ağız ve diş sağlığı açısından 
bir çalışma başlatılacak. 6-12 yaşları arasında 
genellikle süt dişleri ve o yaşlarda çıkan kalıcı 
dişlere flor uygulaması gerçekleştirilecek. Bu 

uygulama 
daha sonra 

çıkacak dişlerin 
sağlıklı şekilde 

çıkmalarının önünü açacak. 
Ayrıca ağız ve diş sağlığı açısından da 

bilgilendirilmiş olacaklar. Diş macunu ve diş 
fırçası gibi malzemeler de dağıtılacak”  dedi. 
Fatih Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara 
yönelik yakın dönemde hayata geçirilmesi 
planlanan bir projenin de müjdesini veren 
Başkan  Mustafa Demir, “Fatih Belediyesi 
olarak 6-12 yaş grubu çocukların diş sağlığı 
için özel bir klinik açıyoruz. Burada hedefimiz 
6 yaşında çıkan ve genellikle tür dişleriyle 
karıştırılan, aynı zamanda erken dönemde 
çürümeye yüz tutmuş ‘altı yaş dişleri’nin 
tedavisine yönelik bir poliklinik olacak. 
Çocukların diş bakımları ücretsiz yapılacak” 
dedi.

Bu İMZADA SAĞLIk vAR

ABD’de öldürülen Suriyeli diş hekimliği öğrencisi Barakat’ın 
hayali, gerçeğe dönüşüyor. Proje kapsamında Türkiye’de 

yaşayan yaklaşık 80 bin mülteci çocuğun diş sağlığı
 kontrolleri yapılacak.

bursa   Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
geçtiğimiz günlerde tedavi 
sürecinden sonra Bursa Hay-
vanat Bahçesi’nden ayrılmayan 
göçmen kuş türlerini incele-
di. Kurum Müdürü Nermin 
Sığırcı’dan kuşların rehabili-
tasyonu hakkında bilgiler alan 
Başkan Altepe, Bursa Hayva-
nat Bahçesi’nde uygulanan 
yöntemlerin Türkiye’ye örnek 
olduğunu ifade etti. Hayvanat 
bahçesinin ilave yatırımlarla 
her geçen gün gelişip güzelleş-
tiğini, kapasite arttıkça hayvan 
sayısında da artış yaşandığını 
vurgulayan Başkan Altepe, 
onlardan birinin de göçmen 
kuşlar olduğunu belirtti. Çeşitli 

nedenlerle yaralanıp Bursa’ya 
getirilen kuşların burada 
tedavisinin yapıldığını, başta 
leylekler olmak üzere doğan, 
şahin, atmaca, baykuş ve kuğu 
gibi kuş türlerinin yapılan 
müdahalelerle sağlıklarına 
kavuştuğunu söyleyen Başkan 
Altepe, “Burada tedavi 
sürecinden geçirilen kuş-
larımız pek de dönmek 
istemiyorlar. Hem yaz 
hem de kış ortamında 
onlara yakın ilginin 
olması, göç etmeleri-
nin önüne geçiyor. Böl-
gedeki leylekler gittiği 
halde bizim leyleklerimiz 
duruyor. Kışı da burada 
geçiriyorlar” dedi.  

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yaralı kuşların Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nde tedavi edildiğini belirterek 
leyleklerin Bursa’yı mesken tuttuğunu söyledi.

yaralı kuşlar Büyükşehir’in  
kontrolü Altında

türkiye’ye örnek
Altepe, çeşitli nedenlerle 
yaralanarak Bursa’ya 
getirilen göçmen kuşların 
tedavi altına alındığını söy-
ledi. Kuşları ziyaret eden 
Altepe, ‘Bursa Hayvanat 
Bahçesi, Türkiye’ye örnek 
olmuştur’ dedi.

sapanca - sakarya  Sapanca Beledi-
yesi çok anlamlı bir işe imza atarak, 
özellikle yatalak hastaların hastanelere 
ulaşımı konusunda kolaylık sağlamak 
üzere Hasta Nakil Ambulansı’ nı hizme-
te soktu.Hastanelere ulaşma konusun-
da gerek ekonomik nedenlerle araç 
sıkıntısı çeken gerekse yatalak durum-
da olan hastalar ile bedensel engelli 
vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağ-
layacak olan Hasta Nakil Ambulansı, 
günün 24 saati boyunca hizmete hazır 
durumda olacak. Yeni hizmete sokulan 

Hasta Nakil Ambulansı nedeniyle bir 
açıklama yapan Sapanca Belediye Baş-
kanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, ‘’İlçemiz-
de kurulu bulunan hastanemizden çev-
re hastanelere özellikle yatar durumda 
olup da ulaşamayan  hastalarımızla, 
engelli hastalarımız için sağlık alanında 
vatandaşlarımıza katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz. Özellikle yatalak hastala-
rımızdan bu konularda büyük bir talep 
aldığımız için Hasta Nakil Ambulansı’ 
mızı yetersizlik durumunda devreye 
sokacağız” dedi.

Sapanca’dan Engellilere Ambulans Hizmeti
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CANSU MEŞEDİLCİ

DİLARA ÖZDEŞ

Aklınızdaki sıradan 
memur algısını 
bir kenara atın. 

Çünkü şimdi 
okuyacağınız başarı 
hikâyesi belediyede 

görev yaparken 
yüksek lisansını 

tamamlayan 
bununla da kalmayıp 

belediyede çalıştığı 
alanla ilgili kaleme 

aldığı makale ile 
Türkiye ve Ortadoğu 

Amme İdaresi 
Enstitüsü’nün 

(TODAİE) yerel 
yönetimler 

dergisinde yer 
alan Hatice Kutku 

Bülbül’ün hikâyesi...

tEMİZLİk İşLERİNDE  
BİR BİLİM İNSANI

Yılda 60 okula gidiyoruz
Önemli olan sadece bilmek değil... Bilgiyi de paylaşmak gerek. Hatice Kutku 
Bülbül, Osmangazi halkına faydalı olmak amacıyla yılda 60 okula ulaşıyor 

İnsanlar hayalleri kadar büyük-
tür... Bazı insanları tanıyıp onların 
öykülerine kulak verdiğinizde 
bunu çok daha iyi anlarsınız. 
Hatice Kutku Bülbül’ün de böyle 
bir öyküsü, “Vay be” dedirten 
bir mücadelesi var... Osmangazi 
Belediyesi Temizlik İşleri Müdür-
lüğü’nde memur olarak görev 
yapıyor. Ama aynı zamanda o bir 
araştırmacı. Nasıl mı?  

Okudu, Araştırdı, Çalıştı
Hatice Kutku Bülbül,  Afyon Ko-
catepe Üniversitesi’nden biyolog 
unvanı ile mezun olup bir süre 
hastanelerde çalışma deneyimin-
den sonra Osmangazi Belediye-
si’nde göreve başladı. Çalıştığı 
alanda araştırma yaptıkça, sahaya 
çıkıp yaşadığı yerin eksikliklerini 
gördükçe bu alanda uzmanlaşmaya 
karar verdi. Ve kollarını sıvadı; çok 
okudu, araştırdı, çalıştı... Uludağ 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

bölümünde yüksek lisans eğitimi 
sırasında AB ülkelerini incelerken 
Türkiye ile karşılaştırmalar yaptı, 
öğrendiklerini harmanladı. 

‘Oturmanın Anlamı Yok’
Bülbül ilk süreci şöyle anlatıyor: 
“Avrupa Birliği’ndeki atık yönetimi 
ve Türkiye’deki, bizim belediyemiz-
deki atık yönetimini karşılaştırarak 
bir tez yazdım. Danışman hocam 
Uludağ Üniversitesi’ndeydi. Tezim 
bittikten sonra hocam  “Bu çalışma-
ları yapan yok. O yüzden bildiri ve 
makale de yapalım” dedi. Bir gün 
başkanımıza göstermek istedim 
dergiyi ayaküstü. O da “Niye bizim 
dergilerde yazmıyorsun?” dedi. Bu 
benim zaten işimdi, araştırmak ve 
kıyaslamak zorundayım. Kuran’ın 
bile ilk emri oku. Memur oldum 
artık diye oturmanın anlamı yok.” 
10 senedir Osmangazi Beledi-
yesi’nde çalışan Hatice Bülbül 
araştırması için atık konusunda çok 

iyi olan Almanya’daki tesisleri gez-
di. Tezinde sadece Almanya’daki 
izlenimlere yer vermekle kalmadı 
Fransa, Belçika gibi eyalet sistemi 
ile yerel yönetimleri olan ülkeleri 
yazdı. Bu gözlem ve analizde, 
tüketim alışkanlıklarının ne kadar 
önemli olduğunu fark etti. Bülbül; 
“Bizim yönetim anlayışımıza yakın 
yerler üzerine çalıştım. Bu noktada 
tüketim alışkanlığı da çok önemli… 
Bu ülkeler yapabiliyorsa biz neden 
yapamayalım dedim. Konuyla ilgili 
bizden 50 sene ileride olabilirler. 
Ama biz de atık konusunda iyiyiz. 
Bizim hayatımıza kaç yıl önce girdi 
ki bu konu? En fazla 2005 yılında 
atık yönetimi ile ilgili yönetmelik 
çıktı. 2007’de ambalaj yönetmeliği 
çıktı. Daha 10 senelik bir konu. Bu 
10 senede bence iyiyiz. İlerleme de 
kaydediyoruz. Daha çabuk bilinçle-
nebiliriz” diyor.

Buraya kadar bir devlet memurunun akademik ba-
şarısından bahsediyoruz. Ama asıl önemli olan 

ortaya konulan bilginin uygulama noktasıy-
dı. Hatice Bülbül öğrendiklerini uygula-

mada masa başında olması gerekenleri 
dile getirmekle sınırlı kalmadı. Geri 
dönüşebilen atıklarla ilgili çalışmaları-
nı pratik hayatta, Osmangazi halkının 
gündelik hayatına dokunması için 
ulaşabildiği her mecrayı değerlen-
dirdi. Okulları, vakıfları, STK’ları ve 
camileri dolaştı. İmamından tutun 
da öğretmenine toplumu şekillendi-
ren, dönüştürebilme gücüne sahip 
her bir meslek erbabını, kurumu ve 
kuruluşu değerlendirdi ve neticede 
yılda 60 okula, 500 imama ulaştı.   
Bu süreci Bülbül’den dinleyelim: 
“İnsanlarla ilişkisi olan herkes 
benim işime yarayan insanlardır. 

Bir camideki imam, bir öğretmen. Kısacası herke-
se eğitim veriyoruz. Geçen sene gittiğimiz Kuran 
kursunda 250 kadın okutmanımız, 400’e yakın da 
erkek var. Müftüyle beraber dinlediler bizi. Yılda 60 
okula gidiyoruz. Bursa’da kendi sınırlarımız içinde 
136 mahallem var Osmangazi’de. Hepsine gidiyoruz. 
TEGV’e gittik. Gönüllü öğretmenlerin eğitimi için 
talep geldi, onlar için de bilgilendirme yapıyoruz.

Başkan Hiç ‘Hayır’ Demedi
Destek olduktan sonra yapılan işlerin niteliği de 
artıyor. Hatice Bülbül belediyeden aldığı desteğin 
ne kadar büyük olduğunu her konuşmasında altını 
çiziyor ve şöyle anlatıyor bize: “Mustafa Dündar 
hiçbir zaman hayır diyen bir başkan olmadı bizim 
için. ‘Ne yapmak istersen arkandayız’ diyen bir 
insan kendisi. Dur diyebilirdi, despot davranarak 
gereksiz görebilirdi. Asla böyle bir şey olmadan 
süreç kendiliğinden gelişti.”

MUSTAFA KALAMAN
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altınova - yalova Altınova 
Belediye Başkanı Dr. Metin 
Oral tarafından geleneksel 
hale getirilen kırtasiye yar-
dımı bu yıl da devam etti. 
Alfabeye ‘merhaba’ diyen 
minik öğrencilere hediye 
edilen kırtasiye malzemele-
ri, ilçe protokolü tarafından 
verildi. Programda öğrenci-
ler, Başkan Oral’a yoğun ilgi 
gösterdiler. 

bandırma - balıkesir 
Bandırma Belediyesi ve 
Bandırma Sokak Hayvan-
larını Koruma ve Yaşatma 
Derneği gönüllüleri  tara-
fından sokak hayvanlarını 
tanıma ve tanıtmak için 
öğrencilere eğitim verildi. 
Eğitim pilot okul olarak 
seçilen Bandırma Ticaret 
Borsası İlköğretim Oku-
lu’nda yapıldı.  Bandırma 
Belediyesi Veteriner Hekim 
Yıldıray Elik, eğitime katı-
lan öğrencilere hayvanların 
yaşam haklarını neden 
korumaları gerektiğini, 
nasıl koruyabileceklerini 
ve toplumda birey olarak 
herkesin üzerine düşen 
görev ve sorumlulukları 
nasıl gerçekleştirebileceği-
ni  anlattı.

tREN SEfERLERİ 
BAşLADI

öĞRENCİLERİN 
BAşkAN SEvGİSİ

İLk BAkIş, 
İLk tANIşMA

uzunköprü - edirne İlçede 
çalıştığı dönemlerde büyük 
hareketlilik getiren Uzun-
köprü - Çerkezköy tren 
yolu hattı tekrar hizmete 
açıldı.  Yapılan alt yapı 
çalışmalarının bitmesinin 
ardından ilk sefer Uzun-
köprü - Çerkezköy arası 
gerçekleşti. 130 dakika 
seyahat süresi olan tren 5 
adet vagon ve 360 yolcu 
kapasitesine sahip. Yapılan 
ilk seferde Belediye Başka-
nı Av. Enis İşbilen, sirenleri 
çalarak ve treni hareket 
ettirerek Pehlivanköy Tren 
İstasyonu’na gitti. 18 da-
kika süren yolculukta tren 
yolu hakkında ve trenin 
hareket saatleri hakkında 
bilgi alan İşbilen, “Tren 
istasyonunun uluslararası 
olmasını istiyoruz” dedi. 
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B
olu’ya yıllarını adamış, bu kent için dişini 
tırnağına takarak çalışmış ve çalışmaya 
da devam eden bir başkan Alaaddin Yıl-
maz. Enerjisi gerçekten yüksek ve ‘’Daha 

fazla ne yaparım’’ düşüncesiyle geçiriyor günle-
rini. Başkan Yılmaz, 7’den 70’e tüm vatandaşlar 
için çalışmalar yapıyor. Mesela Bolu’da her be-
beğin bir ağacı olacak ve beraber yaş alacaklar. 
Şehirde yaşayan yaşlıları da unutmamış, onlar 
için de keyifli alan geçirecekleri bir projesi var. 
Engellilerin bu kentte şanslı olduğunu da söyle-
meden geçemeyeceğim. Onların mutlu ve rahat 
olmaları için çalışan bir başkana sahipler çünkü. 
Lafı fazla uzatmıyorum ve keyifle okuyacağınız 
bir röportaja davet ediyorum sizleri… 
Çalışma hayatınıza mezun olduğunuz okulda 
öğretmen olarak başlamışsınız. Mezun oldu-
ğunuz okula öğretmen olarak girmek nasıl bir 
duyguydu? 
Ben ilkokulu köy camisinin girişindeki odada 
eğitmenden 3. sınıfa şahadetname alarak oku-
dum. O dönemde olduğum yerde okul yok, oku-
ma-yazma bilen eğitmenler var.  4. sınıfa kadar 
okuturlar, sadece okuma-yazma öğretirler.  4.  
ve 5. sınıfı da Seben’e giderek orada tamamla-
dım. Oradan Bolu’ya öğretmen okuluna geldim 
ve okulu bitirdim. Mezun olunca Seben’in bir 
köyünde 2 yıl öğretmenlik yaptım. Güzel ve 
heyecanlı bir tecrübeydi benim için. 
Birçok ülke gezmişsiniz ve şehircilikle ilgili 
gözlemler yapmışsınız. Bu gözlemlerin Bolu’ya 
yansıması ne şekilde oldu? 
Belediye başkanı olmadan önce birçok yer 
gezme imkanımız oldu. Başkan olduktan sonra 

Spor konusunda ne gibi faaliyetleriniz var?
Şu an 2600 dönümlük bir alan içerisinde 
bir olimpiyatta olması gereken bütün spor 
branşlarının planlandığı alana sahibiz. 
Oranın içerisindeki faaliyetler adım adım 
sürüyor. Sporun her alanında takımların 
kamp yaptığı bir şehir olmayı hedefliyoruz. 
Kışın bütün dünya takımları Antalya’ya 
gidiyor. Yazın da umuyoruz tüm takımları 
Bolu’da ağırlarız. Çalışmalarımız bu yönde. 
Olimpik spor tesisi alanı içinde bir gölet 
projemiz var. Orada kano ve su sporu yarış-
larının yapılabileceği aynı zamanda yüzme 
plajının da olacağı bir planlama içindeyiz. Şu 
an projenin yapımına başlandı. 

BOLu BELEDİyE 
BAşkANI ALAADDİN 

yILMAZ, GECE 
GÜNDÜZ DEMEDEN 

BİR BÜyÜk 
hEDEfİN PEşİNDEN 

kOşuyOR

her Spor Branşına  
kamp Alanı

hedef bisikletle    
yaşanır bir hayat’’

MBB çok verimli 
çalışmalar yapıyor 

Geçtiğimiz günlerde bir 
proje kapsamında tekerlekli 
sandalyeye bindiniz. Birkaç 
dakikalığına da olsa engelli 
bir insanın duygularını his-
setmek nasıldı?
Bolu’nun yüzde 12’si engelli. 
Hepimiz bir engelli adayıyız. 
Engellilerin de her insan 
kadar hakkı vardır şehirde. 
Şehirlerimiz genel olarak 
engelliler için yeterli duyar-
lılığa sahip değil. Biz de sahip 
değiliz fakat bunu aşmak 
için çalışıyoruz. Bedensel 
engellilerle görüşüp şehirde 
onlar için nasıl sıkıntılar 
var belirlememiz gerekiyor. 
Görme engelliler konusunda 
ülkemizde çok büyük sıkıntı 
var. Onlar için de elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Biz başkanlar olarak engel-
liler için her türlü alanı oluş-
turmak zorundayız. Belediye 
olarak bir çalışma başlattık. 
Engelli vatandaşımız pikniğe 
gitmek istiyorsa önceden be-
lediyeyi arayıp haber veriyor 
ve onlara ulaşım konusunda 
yardımcı oluyoruz. Engelli 
ailelerin çoğu zaman çocuk-
larının durumlarından dolayı 
psikolojileri bozulabiliyor. 
Onlar için yakın zamanda 
bir proje başlatmayı düşü-
nüyoruz. Beni en çok engelli 
vatandaşlarımız sever. 

‘’Beni 
En Çok 
Engelliler 
Sever’’

KÜBRA 
BAL

S.MUSTAFA 
KALAMAN

Bisiklet yolları da şehir merkezinde çok 
dikkat çekiyor ve oldukça uzun.
Öncelikle belirteyim amacımız çok uzun 
bisiklet yolları değil. Amacımız hayatı bisik-
letle yaşanabilir bir hale getirmek. Bu hale 
getirmek, işin medyatik tarafının çok ötesin-
de. Bisiklet hem temiz hava, hem spor, hem 
de sağlık demektir. Bisiklet yollarını şehrin 
tamamında yapmayı planlıyoruz. Bolu’da 
ulaşımın ilk tercihi bisiklet olsun istiyoruz. 
Şehirdeki tüm insanları bisikletli yaşama 
özendirmek istiyoruz. 

BOLu DÜNyA kENtİ OLACAk
yılmaz, Marmara 
haber’i İnceledi
Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz, röporta-
jımız sırasında Marmara 
Haber’in ekim sayısını 
incelerken değerlendir-
melerini paylaştı.

Turizm alanında da hızla gelişen bir 
şehirsiniz…
Türkiye’de en fazla sıcak su kaynağının 
olduğu, şehir merkezi ve ilçeler bazında 
ender illerden bir tanesi Bolu. Fakat 
hamam kültürüne geçememiştik. Şu an 
yavaş yavaş firmalar oluşmaya başladı. 
Kaplıcalarımız ciddi anlamda bir çehreye 
kavuştu. Bolu merkezde 7 bin kişilik bir 
tatil kasabası ve termale dayalı bir sistem 
olacak projemiz var. Bunun da bir bölümü 
bitmek üzere. Bunlar yavaş yavaş turiz-
min diğer altyapılarını oluşturacak. Sıcak 
su kaynaklarımıza katkımız olmuyor, sula-
rımız insan vücuduna uygun. Bolu’nun bir 
kaç yerine de termal tesislerin yapımına 
başlandı. Bolu belediyesi olarak tüm ilçe 
belediyelerimizle iş birliği içindeyiz. En 
sağlıklı ve en güzel kayak merkezlerinin 
de Bolu’da olduğunu söylersem abart-
mamış olurum. Tesislerimizin kalitesi 
oldukça yüksek. 

‘turizmde tesis 
kalitemiz yüksek’

Şehri tanıyan, problemlerini bilen ve çözüm yolları 
arayan bir yapı içinde olgunlaşarak geldim. Bu bir 
tesadüf değil kendimi başkan olmaya hazırlamıştımy

Marmara Belediyeler Birliği’nin çalışmalarını 
nasıl buluyorsunuz?
Baktığımız zaman Türkiye’deki birliklerin 
birbirleriyle sürekli bağlantıları var. Başkan-
lar bir araya geldiğinde sürekli kentlerindeki 
değişiklerden ve çalışmalardan bahsederler. 
Birlikler başkanların bilgilerini aktardıkları 
bir kurumdur. Marmara Belediyeler Birliği 
bu konuda çok verimli çalışmalar yapıyor. 
Yaptığı etkinliklerle başkanların buluşmasını 
sağlıyor. Kendilerini tebrik ediyorum.
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Ailenize vakit ayırabili-
yor musunuz? 
Fırsat buldukça vakit 
ayırmaya çalışıyorum.
Spor yapıyor musunuz?
Voleybol, basketbol, 
masa tenisi vb. birçok 
spor dalıyla ilgileniyo-
rum.
Hangi takımlısınız?
Boluspor
En sevdiğiniz yemek?
Kurufasülye ve yaprak 
sarması
En sevdiğiniz renk?
Kırmızı ve Beyaz

BAşkANLA kISA kISA

‘Bolu’ya tabiatın kalbi diyoruz. Coğrafyayla uygun bir 
şehir planlayabilirseniz, bu şehir dünya kenti olur. 
Başkan seçildiğim ilk gün bunu hedef olarak koydum y

B
olu’ya yıllarını adamış, bu kent için dişini 
tırnağına takarak çalışmış ve çalışmaya 
da devam eden bir başkan Alaaddin Yıl-
maz. Enerjisi gerçekten yüksek ve ‘’Daha 

fazla ne yaparım’’ düşüncesiyle geçiriyor günle-
rini. Başkan Yılmaz, 7’den 70’e tüm vatandaşlar 
için çalışmalar yapıyor. Mesela Bolu’da her be-
beğin bir ağacı olacak ve beraber yaş alacaklar. 
Şehirde yaşayan yaşlıları da unutmamış, onlar 
için de keyifli alan geçirecekleri bir projesi var. 
Engellilerin bu kentte şanslı olduğunu da söyle-
meden geçemeyeceğim. Onların mutlu ve rahat 
olmaları için çalışan bir başkana sahipler çünkü. 
Lafı fazla uzatmıyorum ve keyifle okuyacağınız 
bir röportaja davet ediyorum sizleri… 
Çalışma hayatınıza mezun olduğunuz okulda 
öğretmen olarak başlamışsınız. Mezun oldu-
ğunuz okula öğretmen olarak girmek nasıl bir 
duyguydu? 
Ben ilkokulu köy camisinin girişindeki odada 
eğitmenden 3. sınıfa şahadetname alarak oku-
dum. O dönemde olduğum yerde okul yok, oku-
ma-yazma bilen eğitmenler var.  4. sınıfa kadar 
okuturlar, sadece okuma-yazma öğretirler.  4.  
ve 5. sınıfı da Seben’e giderek orada tamamla-
dım. Oradan Bolu’ya öğretmen okuluna geldim 
ve okulu bitirdim. Mezun olunca Seben’in bir 
köyünde 2 yıl öğretmenlik yaptım. Güzel ve 
heyecanlı bir tecrübeydi benim için. 
Birçok ülke gezmişsiniz ve şehircilikle ilgili 
gözlemler yapmışsınız. Bu gözlemlerin Bolu’ya 
yansıması ne şekilde oldu? 
Belediye başkanı olmadan önce birçok yer 
gezme imkanımız oldu. Başkan olduktan sonra 

da gezilerimizi sürdürdük. Şehirleri başkan ol-
duktan sonra gezdiğiniz zaman daha farklı yön-
lerine dikkat ediyorsunuz. Belediyecilikle ilgili 
çalışmalara meclis üyeliği sırasında başlamıştım. 
Şehirle ilgili çalışmaları yürüten ekip organizas-
yonu içinde yer alıyordum. 

DÖRT MEVSİMİN YAŞANDIĞI TEK İL
Yani koltuğa hazır bir şekilde oturdunuz.
Şehri tanıyan, problemlerini bilen ve çözüm yol-
larını arayan bir yapıyla olgunlaşarak geldim. 10 
yıllık bu deneyimi şehre yansıtmak için 
seçilmiş bir başkanım. Tesadüfen 
belediye başkanı olmuş biri 
değilim. Belediye başkanı 
olmaya kendini hazır-
lamış biriyim. Bolu 4 
mevsimin doyasıya 
yaşandığı tek ildir. 
Bolu’ya tabiatın 
kalbi diyoruz. 
Coğrafyayla 
uyumlu bir şehir 
planlayabilir-
seniz, bu şehir 
dünya kenti 
olur. Bolu köy 
şehir karışımı 
büyüyen bir kent. 
Başkan olduğumdan 
bugüne şehri modern 
ve yaşanabilir dünya 
kenti yapmak için hedef-
ler koydum. Bunun için yüzde 

yetmişlik işimizi tamamladık, yüzde otuzluk bir 
kısım kaldı. Amacımız Bolu’nun ismi dünyada 
geçsin, herkes bu kenti tanısın. İsviçre bizden 
daha yeşil bir kent, ama her zaman güneşi 
göremezsiniz. Karadeniz kıyıları da bizden daha 
yeşil fakat rutubetten duramazsınız. Bolu ise 
insan sağlığı için uygun yaşanabilir tek kenttir. 
Böyle bir kenti becerebildiğimiz bilgi ve biriki-
mimizle geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Biz şehir 
içinde bulunan sanayiyi şehir dışına taşıyacak 
bir projeyi yürütüyoruz. Bunu tamamladığımız 

zaman şehri rahatsız eden bütün birimler 
şehirden kurtulacak. Dünyada 

bunu başarmış bir il yok. Şu 
an şehrin içinden geçen 

D-100 yolunu güneye 
alacağız. O kısımdan 9 

km’lik alandan trafiği 
kaldıracağız. Gez-

me, spor, alışveriş 
ve dinlenme alanı 
haline dönüştü-
receğiz. Dünyada 
şehrin göbeğin-
den geçen ilk alan 

olacağız. Bunları 
tamamlayıp düzen-

li bir kent oluştur-
mak istiyoruz. Kendi 

imkanlarıyla çevre 
yolunu yapan bir bele-

diyeyeyiz. Bolu’yu; turizm, 
spor, sağlık ve üniversite kenti 

yapmayı hedefliyoruz.  

Bolu çöpten elektrik üretimi konusunda 
kendini geliştirmiş nadir şehirlerimizden. 
Hatta ‘’En Çevreci Belediye’’ olarak bir ödül 
bile almışsınız. Süreci anlatır mısınız?
Göreve ilk geldiğimiz zaman en büyük sıkın-
tımız çöptü. Şu an geldiğimiz nokta çok güzel. 
Evlerde ayrıştırarak çöp toplama noktasına 
kadar geldik. Çöp depolama tesisimiz modern 
bir tesis. Bizim çöplüğümüzde öncelikle geri 
dönüşüm işletmemiz var. Bolu büyüklüğün-
de bir alana sahip ve 75’in üstünde işçimiz 
var. Onun yanında tıbbi atıkları işletmek 
için kurulan bir alan var. Bir diğer işletme de 
çöpün içinden çıkan gazdan üretilen bir enerji 
noktası bulunuyor. Daha Türkiye’deki iller mo-
dern depolama sistemine kavuşamamışken, 
Bolu’da çok kapsamlı bir tesisimiz bulunuyor. 
Her 7 yılda bir depolama sistemine ihtiyaç 
duyuyoruz. Şu an dünya çöpü yakarak elektrik 
enerjisi üretiyor. Biz de bu sistem üzerinde 
çalışıyoruz. Proje doğaya zarar vermeyecek 
bir şekilde olacak. Bunu başarırsak Türkiye’ye 
örnek olacağımızı düşünüyoruz. Aldığımız 
ödülü de doğayla uyumlu yaptığımız çalışma-
lar sonucunda kazandık. 

Türkiye’ye örnek olan ‘’Bebek Meyve 
Ormanları’’ projesini anlatır mısınız biraz?

Her	doğan	çocuk	için	bir	meyve	fidanı	dikiyoruz.	
Bu	ormanda	aklınıza	gelebilecek	birçok	meyve	

ağacı	bulunuyor.	Ayrıca	fındık	ağaçları	da	var.	Bunlar	
200-300	yıl	yaşayan	ağaçlar.	Bebekleri	nüfusa	
kayıttan	ve	doğumlardan	takip	ediyoruz.	Bunları	
belirledikten	sonra	hepsine	birer	ağaç	hediyemiz	
oluyor.	Ağaçların	bir	kenarında	sahibinin	ismi	
yazılıyor.	O	bebek	büyüyüp	elli	yaşına	geldiği	
zaman	torununu	getirip	‘’Bu	ağaç	benimle	
aynı	yaşta’’	diyebilecek.	Bebekler	için	

yılda	dört	bine	yakın	fidan	
dikiyoruz.

‘’her Bebek İçin  
BİR AĞAÇ’’

‘’Çöpten Enerji 
Üreteceğiz’’

Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, 
şehir hakkında bilgi verirken yo-
lumuz Sultan Hamamı’na düştü. 
Tarihi 16. yüzyıla dayanan Bolu 
Sultan Hamamı; sauna, tuz odası, 
masaj, kuaför ve daha birçok 
tercihiyle bayanların hizmetinde 
bulunuyor… Öyle ki, bu hamama 
başkanın girmesi bile yasak.

Bayanlar 
İçin Özel 
Hamam

‘’yaşlılar hayattan 
kopmayacak’’

BOLu DÜNyA kENtİ OLACAk yaşlılara hizmet aracı
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, be-
lediyenin yaşlılara özel hizmet veren aracını 
tanıtırken direksiyon başına geçti.  

kemerlerin Efendisi 

Şehri tanıyan, problemlerini bilen ve çözüm yolları 
arayan bir yapı içinde olgunlaşarak geldim. Bu bir 
tesadüf değil kendimi başkan olmaya hazırlamıştım

‘’Yaşlılar Köyü’’ adında bir projenizin de 
olduğunu öğrendik. Nasıl bir proje, anlatır 
mısınız?
Bolu’da bin konutlu yaşlılar köyü oluştur-
mak için bir proje başlattık. Bir yaşlı oraya 
geldiği zaman yeri olacak. Kendilerine ait bir 
bahçeleri olacak. Hayatla iç içe yaşayacak-
lar. Aynı zamanda sosyal ve tıbbi tesisler-
den istedikleri gibi yararlanabilecekler. Şu 
an Avrupa Birliği bir yaşlısı için 3 bin Euro 
ödüyor. Türkiye’de ise bir yaşlı için 3 bin beş 
yüz lira ödeme yapılıyor. Biz Avrupa Birliği ile 
kurmaya çalışıyoruz bunu. Bolu Belediyesi, 
Norveç Belediyesi, Kızılay, Kızılhaç Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla ortak bir proje 
kapsamında çalışmaları sürdürüyoruz. AB’ye 
ve Norveç Belediyesi’ne sunuldu proje. Para 
alabilirsek ortaklaşa olacak, olmazsa kendimiz 
yapacağız. Kuracağımız yer akıllı olsun isti-
yoruz. Yani kendi enerjisini 
kendi karşılayan yapıda 
olsun istiyoruz. Proje 
hayata geçtiği 
zaman orada olacak 
yaşlılarımız tüm 
sosyal ve diğer ih-
tiyaçlarını karşıla-
yabilecekler. Orası 
hayatın içinden bir 
alan olacak. 
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gölcük - kocaeli Gölcük 
Belediyesi sınırları içerisin-
de Kavaklı sahilinde yer alan 
ve Amatör Futbol Kulüpleri-
nin kullandığı Spor Tesis-
lerinin içerisinde yer alan, 
Kavaklı Stadı’nın zemin ye-
nileme çalışmalarında sona 
geliniyor. Stadın yıpranan ve 
bozuk olan zemini tamamen 
değiştirilip, sentetik çim 
yapım çalışmalarına kısa 
bir süre önce başlandı ve 
ekiplerin yoğun çalışmasıyla 
birlikte, sentetik çim serme 
işlemi bitirilerek kum ve 
granür serme işlemine ge-
çildi. Kavaklı Stadı Amatör 
Spor Kulüplerinin maçlarını, 
daha sağlıklı ve konforlu bir 
ortamda yapabilmelerine 
imkan sağlayacak.

kadıköy - istanbul Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan organize edilen Mural İstanbul Festivali’nde 
2012’den beri 25 yabancı, 7 İstanbullu sanatçıy-
la 30’a yakın dış bina cephesi boyandı. Bu yılki 
festivalin son ayağında ise Kadıköy Belediye-
si’nin Hasanpaşa’daki Ana Binasının üç cephesi 
yerli mural sanatçıları tarafından boyandı.
Belediye cephesine mural yapan sanatçılardan 
Esk Reyn, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel Bölümü öğrencisi. Belediye duvarına 
mural yapan isimlerden biri olan Nuka, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Ta-
sarım Bölümü öğrencisi ve 7 yıldır sokak sanatı 
ile ilgileniyor. Wicx ise Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğren-
cisi, 15 yıldır sokak sanatı ile ilgileniyor. Birçok 
sokak sanatı festivaline ve sergiye katılan Wicx 
“Organik Yaşam” temalı çalışmalarıyla biliniyor.

kAvAkLI StADI´NIN 
ÇEhRESİ DEĞİştİ Kadıköy Renkleniyor 

adapazarı - sakarya  
Adapazarı Belediye Başkanı 
Süleyman Dişli, belediye 
olarak her mahalleye eşit 
hizmet götürmeye çalıştık-
larını ifade ederek, “Yeni 
yasayla birlikte ilçe sınırla-
rımıza bağlanan Çaltıcak, 
Abalı, Küçük Hataplı ve 
Örentepe Mahallelerimizde 
taşınabilir, ahşap görünümlü 
saç cephe kaplamalı, günü-
müz şartlarına uygun, daha 
modern muhtarlık binaları 
yaptık. Muhtarlıklarımız 
mahalle halkı ile belediye 
arasında önemli bir köprü 
görevini yerine getirmek-
tedirler. Mahallelerinde 
olan eksikleri onlar dahi iyi 
görerek bize iletmektedirler. 
Bu açıdan muhtarlıklarımızı 
önemsiyoruz” dedi.

yENİ MuhtARLIk 
BİNALARI yAPILDI

babaeski - tekirdağ  Ba-
baeski Belediye Başkanlığı 
tarafından Trakya Kalkın-
ma Ajansı’nın finansal 
desteği ile satın alınan 
“Engelli Liftli Otobüs” özel 
ihtimam gerektiren çocuk-
ları evlerinden alıp sosyal, 
sportif faaliyetlere ücretsiz 
taşıyor. Babaeski Belediye 
Başkanı Av. Abdullah Hacı, 
konu ile ilgili “Babaeski 
Belediye Başkanlığı olarak 
özel ihtimam gerektiren 
çocuklarımıza, gençlerimi-
ze yönelik projeler üret-
mekteyiz. Özel ihtimam 
gerektiren öğrencilerimizi, 
çocuklarımızı onlara yöne-
lik düzenlenen spor akti-
vitelerine ücretsiz olarak 
taşımaktayız” dedi.

10 ALtyAPI vE yAtIRIMLAR

Büyükşehir Belediyesine  
136 Yıl Sonra Yeni Bina

gelibolu - çanakkale Türklerin Anado-
lu’dan Rumeli’ye geçişinde (Gelibolu’nun 
fethi 1354) yaklaşık seksen askeri ile birlikte 
şehit düşen komutan Piri Baba adına dikilen 
anıta modern bir görünüm kazandırmayı he-
defleyen Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa 
Özacar, “Zamana tanıklık eden tarihsel do-
kuları korumaya devam ediyoruz” dedi. Gazi 

Süleyman Paşa Camii karşısında bulunan anıt 
mezar ve çevresinde yapılan çalışmada, top-
rak zemine granit taş kaplaması yapılarak, 
arka cephedeki duvarlara sarmaşık çitleriyle 
yeni bir görünüm kazandırılması hedefleni-
yor. Anıtın orijinal yapısı korunarak yapılan 
bakım ve çevre düzenleme projesi, bitkilen-
dirme çalışması ile son bulacak.

Bursa’da 1879 yılında Vali Ahmet Vefik Paşa zamanında yaptırılan hizmet binasından sonra 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni ve modern hizmet binası törenle hizmete açıldı

Piri Baba Anıtı’na Modernlik

bursa  Yeni stadyum, Bilim Teknoloji Mer-
kezi gibi anıtsal yapılarla Bursa’nın gelece-
ğine kalıcı eserler bırakan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 136 yıl sonra Bursa’ya yeni bir 
belediye hizmet binası kazandırdı. 1958–
2008 yılları arasında kent hali olarak faali-
yet gösteren yaklaşık 35 bin metrekarelik 
alana konumlandırılan 8 bin 942 metrekare 
taban alanlı modern belediye hizmet binası 
sayesinde kentin farklı noktalarındaki hiz-
met birimleri tek çatı altına toplanmış oldu. 
Meclis Binası, poliklinik, seminer ve çok 
amaçlı salonlar, fuaye, sergi salonu, yemek-
hane ve kafeterya gibi tesisleri de bünyesin-
de bulunduran Belediye Hizmet Binasının 
yanı sıra 25 bin metrekare park alanında 
çocuk oyun alanı, restoran, büfe, gezinti 
yolları, açık otoparklar, oturma alanları ve 
kafeterya ile bölge yeni bir yaşam alanına 
kavuşmuş oldu. Ayrıca park ve belediye bi-
nası arasında tasarlanan yaya yolu ile Zafer 
Mahallesi ve Ankara yolu arasındaki yaya 
bağlantısı sağlanırken, 254 araçlık kapalı ve 
açık otopark alanı ile parklanma sorununa 
da çözüm üretildi.

Müezzinoğlu da Açılışa Katıldı 
Bursa’ya 136 yıl sonra kazandırılan Beledi-
ye Hizmet Binası’nın açılış törenine Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Vali Münir 
Karaloğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, ilçe belediye başkanları, 
Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, 
Bursa milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanları Erdoğan Bilenser ve Erdem 
Saker, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.  1912’de Bursa’nın ilk 
belediye başkanı olan Sadrettin Efendi’den 
1987 yılına kadar 42 belediye başkanının, 
Büyükşehir statüsüne geçtiği 1987 yılından 
bu yana da 5 büyükşehir belediye başkanının 
hizmet verdiğini hatırlatan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 48’inci başkan 

olarak Belediye hizmet binası yapmanın 
kendine nasip olduğunu vurguladı. Bursa’ya 
hizmet eden tüm belediye başkanlarına 
teşekkür eden Başkan Altepe, Teoman 
Özalp ve Hikmet Şahin başta olmak üzere 
ebediyete intikal eden tüm başkanları da 
rahmetle andı. 

Çardaktan Modern Abideye  
Osmanlı’nın kent yönetimi ile ilgili çıkardığı 
ilk yasalardan birinin de Bursa Belediye 
İhtisab Yasası olduğunu ve 1839 Tanzimat 
öncesinde mülki ve idari yönetim kadılarının 
görev yerinin Ulucami’nin doğusunda yer 
alan “İhtisab Belediye Çadırı” olduğunu ha-
tırlatan Başkan Altepe, “Çardakta başlayan 
halka hizmet hareketi, bugünden itibaren 

Bursa’nın bu modern abidesinde devam ede-
cek. Düne kadar Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmet ve yönetim birimleri birbirinden ayrı 
mekanlarda hizmet vermek zorundaydı. Hele 
Büyükşehir yasasının çıkmasıyla birlikte Bü-
yükşehir’in tek merkezden idaresi elzem hale 
gelmişti. 2011’de başladığımız hizmet binası 
projemle tüm birimlerimiz 15 bloktan oluşan 
tek çatı altında hizmet vermeye başlıyor. 
Bursamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Kadıköy duvarlarını grinin kasvetinden kurta-
rıp sanat eserine dönüştüren murallar bu kez 
de belediyenin gri duvarlarını renklendirdi.

düzce   Düzce Belediyesi’ne 
ait katlı otoparkta araç sirkü-
lasyonu artmaya başladı. 300 
araç kapasiteli katlı otopark-
ta günlük araç giriş-çıkışları 
tam kapasiteye yaklaştı.
Özellikle Düzce merkezde 
araç otoparkı için önemli 
bir eksikliği gideren Düzce 
Belediyesi katlı otoparkta 
günlük araç girişi artmaya 
başladı. Yetkililer çevrede 
cadde üzerinde park eden 
araç sürücülerinin, trafik 
akışı ve araçlarının güvenliği 
için katlı otoparkı tercih 
etmelerini istediler.

düzceliler Sevdi  

PAyLAşMAk İÇİN 
ENGEL yOk
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Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, 
Zeytinli Mahallesi’nde açık halde bulunan ve tehlike arz eden 
noktalar yağmur suyu drenaj hattı döşenerek kapatılıyor.

Kâğıthane Belediyesi’nce 
yapılan ‘Davet Sokak Mesire 
Alanı’ hizmete açıldı. Beledi-
ye Başkanı Kılıç, “Yaptığımız 
yatırımlarla Kağıthane büyü-
meye devam ediyor”  dedi

Karasu Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü, yağmur suyu 
nedeni ile adeta göle dönen 
Darıçayırı Mahallesi’nde 
yaşanan su taşkınlarını önle-
mek amacı ile düğmeye bastı

Zeytinli Mahallesi’ne Yağmur Suyu Hattı

kağıthane - istanbul  Nurtepe 
Mahallesi Davet Sokak üze-
rinde bulunan alan Kağıthane 
Belediyesi tarafından yapılan 
çalışmalar neticesinde mesire 
ve park alanına dönüştürüldü. 
Alanın açılışına, Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç ve eşi 
Fatma Kılıç birlikte katılırken, 
AK Parti 2’inci Bölge  Milletveki-
li Şirin Ünal, Kağıthane Belediye 
Başkan Yardımcıları ve çok 

sayıda vatandaş katıldı. Başkan 
Kılıç, açılış kurdelesini Millet-
vekili Şirin Ünal ve Belediye 
Başkan Yardımcıları ile birlikte 
kesti. Açılış sonrası ise Başkan 
Kılıç, protokol üyeleri ile birlikte 
mesire alanını gezdi. Açılış 
programında konuşma yapan 
Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, “Kağıthanemiz hepimizin 
gördüğü gibi çok hızlı bir şekilde 
değişiyor ve gelişiyor” dedi.

karasu -sakarya Karasu 
Belediyesi tarafından, Darıçayırı 
Mahallesi’nde başlayan yağmur 
suyu drenaj hattı çalışmaları 
kapsamında, Fen İşleri Mü-
dürlüğünce 1600 mm çapında 
beton büz döşeme çalışmaları 
başlatıldı. Karasu Belediye 
Başkanı Mehmet İspiroğlu, 
başlatılan çalışmalar sayesinde, 
ilçe sınırlarında yoğun yağışların 
ardından oluşan su baskınlarının 

önüne geçileceğini ifade etti. 
Çalışmaları Başkan Yardımcıları 
ve konuyla ilgili daire müdür-
leriyle yakından takip ettikle-
rini bildiren Başkan İspiroğlu; 
“Yağmur suyu problemini tüm 
ilçemiz genelinde çözmek için 
çalışmalarımız titizlikle devam 
etmektedir. Çalışmalarımız plan-
ladığımız doğrultuda başarılı bir 
şekilde ilerliyor. Atılan her adımı 
yerinde takip ediyoruz” dedi.

istanbul Son yıllarda fuarcılık 
alanında adından sıkça bahsetti-
ren İstanbul, geçtiğimiz ay atılan 
önemli bir adımla fuarcılığın 
başkenti olma yolunda ki iddia-
sını bir kez daha ortaya koydu.
İstanbul Dünya Ticaret Merke-
zi’nin yanında yer alan İstanbul 
Fuar Merkezi’nin var olan 65.000 
metrekare alanı yapılan çalış-
malarla 700 bin metrekareye 
ulaştırılacak. Konuyla ilgili olarak 
yapılan basın bilgilendirme 
toplantısına İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra İstanbul Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Çağlar ile birlikte çok sayıda 
işadamı ve fuar yetkilisi katıldı.

İstanbul’da Büyük Değişim 
Toplantıda konuşan Başkan Ka-
dir Topbaş, göreve geldiği zaman 
ilk toplantısını turizmcilerle yap-
tığını hatırlatarak, “O günden bu 
güne İstanbul’da çok şey değişti. 
İstanbul dünya tarafından gıpta 
ile izlenen bir şehir haline geldi. 

Daha yapacak çok işimiz var” 
diye konuştu. Şehirlerin geliş-
mesinde fuarcılığın çok önemli 
bir yere sahip olduğuna değinen 
Başkan Topbaş şöyle devam etti: 
“Biz İstanbul için her alanda ya-
tırımlar yapmaya çalışıyoruz. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırım bütçesi 2015 yılında 12,5 
Milyar liraydı. Burada ilk defa 
açıklayacağım. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin 2016 yatırım 
bütçesi 16 Milyar lira olacak.”
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İstanbul’un 2016 yatırım 
Bütçesi: 16 Milyar tL

parklar 
GÜZELLEşİyOR

kARtEPE’yE yENİ 
park yapıldı

mudanya - bursa   Mudanya 
Belediyesi, ilçedeki çocuk 
oyun parkı, dinlenme parkı 
ve spor aletlerinin bulunduğu 
parkları yenileyerek, ilçedeki 
parklara yeni bir çehre kazan-
dırıyor. Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri Türkyılmaz 
Mudanya Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından, zaman içerisinde 
bakım gerektiren parklarda 
yenileme çalışması yapılarak, 
Mudanya’nın güzelleştirildiği-
ni vurguladı.

kartepe - kocaeli   Karte-
pe’ye değer katan projeleri 
tek tek hayata geçiren Karte-
pe Belediye Başkanı Hüse-
yin Üzülmez, Ertuğrulgazi 
Mahallesi’nde de bölge halkını 
çok fonksiyonlu parklardan 
biri olan Ertuğrulgazi Parkı 
ile buluşturdu. Bilgi evlerinde 
yeni sezon açılışı ile başlayan 
açılışlara Ertuğrulgazi Mahal-
lesi’nde Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu  Ertuğrulgazi’nin 
ismi verilen park açılışı ile 
devam edildi.

beykoz  - istanbul   Beykoz 
Belediyesi’nin ilçe sakinleri-
ne bakımlı ve güzel alanlar 
sunan park yapım çalışmaları 
kapsamında Tokatköy Mahal-
lesi yeni bir parka kavuştu. 
Çocuklarla dolup taşan park 
mahalleye neşe getirdi.  To-
katköy Muhtarlığı ve mahalle 
sakinlerinin belediyeye yaptığı 
başvuru üzerine Sakin So-
kak’taki boş alan çocuk parkı 
olarak düzenlendi. Mahalleye 
güzellik katan çalışmayla 
çocuklar AB standartlarında 
modern ve güvenli oyun grup-
ları olan yeni bir parka, aileler 
de dinlenip nefes alabilecek-
leri düzenli bir alana kavuştu.  
Beykoz Belediye Başkanı Yü-
cel  Çelikbilek: “Mahallemizde 
atıl bekleyen bu alanı park 
olarak düzenledik” dedi.

köy yOLLARI
yENİLENİyOR

tOkAtköy PARkI  
CIvIL CIvIL

serdivan  - sakarya  Serdi-
van Belediyesi’nin, mahalle 
statüsüne kavuşan köylere 
yönelik kapsamlı asfalt çalış-
malarında yeni durağı Çubuk-
lu Mahallesi oldu. Yetkililer, 
asfalt çalışması kapsamında 
köy yollarının yenilendiğini 
belirttiler.

edremit - balıkesir  Edre-
mit Belediyesi tarafından İlçe 
genelinde yapılan alt yapı 
çalışmaları devam ediyor. 
Edremit Belediye Başkanı 
Kamil Saka’nın talimatı ile 
Zeytinli Mahallesi’ndeki 
Ülkü-Muharrem Ertaş Lisesi 
yanında bulunan ve tehlike 
arz eden hendek kapatılıyor. 
Açık hendek halindeki alana 
1000 milimetrelik yağmur 
suyu drenaj hattı ilave 
ediliyor. Kısa sürede bitmesi 

hedeflenen çalışmaların ta-
mamlanmasıyla birlikte şid-
detli yağmurların yaşandığı 
zamanlarda olası tehlikelerin 
önüne geçilmiş olacak. Ed-
remit’te sorun değil çözüm 
ürettiklerini belirten Edremit 
Belediye Başkanı Saka,  “Eski 
halinden arınmış, modern 
bir kente kavuşma hayali için 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda 
öncelikle altyapı sorunlarını 
ortadan kaldırmak için çalışı-
yoruz” dedi.

‘Kâğıthane, Büyümeye 
devam Ediyor’

Karasu’da Su Taşkınları 
Önleniyor

İstanbul Fuar 
Merkezi’nin var olan 

65.000 metrekare 
alanının yapılan yeni 
düzenlemelerle 700 

bin metrekareye 
ulaştırılması ile ilgili 

basına bilgilendirilme 
yapıldı. Başkan 

Kadir Topbaş, 
“İstanbulumuz 

için daha yapacak 
çok işimiz var. 

Bugün burada ilk 
defa açıklıyorum. 
İstanbul’un 2016 

yatırım bütçesi 16 
Milyar lira” dedi
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Çözüm ortakları arasında Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kalkınma 
Bakanlığı’nın da yer aldığı etkinlikte MBB’nin 
desteğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Belediye-
ler Kulvarı’nda belediyelerde akıllı kentsel dö-
nüşüm, döngüsel ekonomi yaklaşımları ve atık 
yönetimi uygulamaları, sürdürülebilir enerji 
yönetimi, ulaşım ve yeşil binalar konuşuldu. 
Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde, 
Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Kriter-
leri, Döngüsel Ekonomi, İnovasyon, Teknoloji, 
Dijital Dönüşüm, Enerji ve Enerji Yönetim 
Sistemleri, Sürdürülebilir Belediyeler, Yeşil 
Tesisler, Sosyal Etki, Karbon ve Su Yönetimi 
ana başlıklarındaki konularla gerek ana kulvar 
oturumlarında gerekse paralel kulvarlardaki 
interaktif oturumlarla ele alındı.Sürdürülebilir-
lik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, zir-

venin açılışında yaptığı konuş-
mada, Yeşil İş’in 7. yılında 
Sürdürülebilir İş Zirvesi’ne 
dönüştüğünü belirtti.  Zir-
ve’nin Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleriyle paralel de-
ğerleri benimsediğini ve bu 
kapsamda uyumlu çalışmalar 
yürütüldüğünü de vurgulaya-
rak, “25 yıldır sürdürülebilirliğin 
hayatın her evresinde nasıl gerçekleştirilmesi 
gerektiğini tartışıyoruz. Buna rağmen iş haya-
tında sürdürülemez bir gidişat var. Bu gidişatı 
değiştirmek için bir araya gelerek, ortak bir 
platform olan Sürdürülebilirlik Akademisi’ni 
oluşturduk. Burada edindiğimiz tecrübeleri 
kendi iş hayatımıza aktarmamız gerekiyor” 
diye konuştu. Zirvenin moderatörlüğünü 

üstlenen Huffington Post’un Etki ve 
İnovasyon Bölümü Baş Editörü 

Jo Confino “Şu an bir uçurumun 
kenarındayız ve acilen düşünme 
şeklimizi değiştirerek hare-
kete geçmek zorundayız. 800 
milyon çocuk her gece yatağa 

aç giriyor, bunu engellemek için 
her şeyden önce ‘biz’ olmalıyız” 

şeklinde konuştu. Marmara Beledi-
yeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil 

Arslan ise dünya nüfusunun 2050 yılında 9 
milyarı geçeceğini ve bu nüfusun önemli bir 
kısmının şehirlerde yaşıyor olacağını vurgula-
yarak “Bu tür toplantılar meselelerin ortak bir 
zeminde çözüme ulaşması ve farkındalıkların 
artırılması konusunda son derece yararlı. Bele-
diyeler şehirlerin temel aktörü” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.
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ARAZİ 
yöNEtİMİ vE 
vERGİLENDİRME

ÇEvRE 
PLAtfORMu 
ÜMRANİyE’DEyDİ

AvukAtLARIN 
öZLÜk hAkLARI 
anlatıldı

Güney-Doğu Avrupa 
Yerel Yönetim Birlikleri Ağı 
NALAS’ın Şehir Planlama 
Çalışma Grubu, Sırbistan’ın 
başkenti Belgrad’da toplan-
dı. Toplantının ana gündem 
maddesini “Arazi Yönetimi 
ve Vergilendirme” konusu 
oluşturdu.  NALAS üyesi yerel 
yönetim birliklerinden şehir 
plancılarının  ve uzmanların 
katılımıyla  gerçekleştirilen 
toplantıya MBB’yi temsilen 
Şehir Planlama Koordinatörü 
Ezgi Küçük ve BİMTAŞ’tan 
Dr. Ulaş Akın katıldı.  Toplantı, 
NALAS’ın Şehir Planlama 
Çalışma Grubu üyeleri ile 
“Yerel Yönetişim ve  Yönetim-
ler Arası Mali İlişkiler” temalı  
Yaz Okulu’nun katılımcılarını 
ve Mali Yerelleşme  çalışma 
grubu üyelerini buluşturdu.

Marmara Belediyeler Birliği 
Çevre Platformu toplantıları-
nın İstanbul ayağı Ümraniye 
Belediyesi ev sahipliğinde 
yapıldı. 80 kişinin katılım 
gösterdiği toplantıda Bitkisel 
Atık Yağların Kontrolü Yönet-
meliği’nde yapılan değişiklik-
ler, ömrünü tamamlamış las-
tiklerin yönetimi, İstanbul’da 
bulunan aktarma istasyonları 
ve planlanan atık getirme 
merkezleri konuşuldu. Açılış 
konuşmasını Ümraniye Bele-
diye Başkan Yardımcısı Serap 
Eşit Elveren’in yaptığı top-
lantıda önemi giderek artan 
atık ilaçların kontrolü ile ilgili 
değerlendirmeler de yapıldı. 
Toplantıda konuya ilişkin pek 
çok soru cevap buldu. 

MBB bünyesinde kurulan 
Hukuk Platformu, ikinci 
istişare toplantısını platform 
başkanı İSKİ 1. Hukuk Müşa-
viri Av. Mahmut Kocameşe 
başkanlığında gerçekleştirdi.  
İstanbul’daki MBB üyesi 
belediyelerden hukuk müşa-
virleri, hukuk işleri müdürleri 
ve avukatların katılımı ile 
gerçekleşen toplantıda avu-
katların özlük haklarına dair 
değerlendirmeler de yapıldı. 
Avukatlara ödenecek ek öde-
meler ve vekâlet ücretinin 
dağılımı ile emeklilik alanında 
çalışmalar yapılmasının 
gerekliliği üzerinde önemle 
duruldu.

BELEDİyELER  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİk İÇİN BuLuştu

MÜLtECİ kRİZİ NALAS GÜNDEMİNDE
NALAS tarafından “Mülteci Krizinin Güney-Doğu Avrupa’da 
Yerel Yönetimlere Etkisi” konulu panel düzenlendi.
Marmara Belediyeler Birliği’nin 
üyesi olduğu Güney-Doğu Avru-
pa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı 
NALAS’ın düzenlediği panelde 
konuşmacı olarak yer alan Züver 
Çetinkaya ve Dr. Abdülkadir Yeler, 
Türkiye’de mültecilere yönelik 
belediye hizmetlerini, hizmetlerin 
sunumunda yaşanan aksaklıklar ve 
zorlukları ele aldılar. Dr. Abdül-

kadir Yeler, “NALAS bu programı 
Avrupa’nın ortasında organize 
ettiğine göre; mülteci krizi sadece 
bölge için değil tüm Avrupa için çok 
önemli bir meseledir. Türkiye, mül-
teci krizinden en fazla etkilenen ül-
kelerden biridir. Bugün Türkiye’de 
kayıt altına alınmış 2 milyon 258 
bin mülteci var. Kayıt dışı olanlarla 
bu sayı 3 milyona yaklaşıyor” dedi.

Yeşil İş Zirvesi kapsamında MBB’nin desteğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Belediyeler Kulvarı’nda 
belediyelerde akıllı kentsel dönüşüm, atık yönetimi uygulamaları, sürdürülebilir enerji yönetimi ve 
yeşil binalar konuşuldu.
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beyoğlu - istanbul  Beyoğlu 
Belediyesi Türkiye’nin geleceğine 
ışık tutacak minikler için önemli 
bir adım attı.  İstanbul’da yapılan 
ilk büyük çaplı bilim şenliği olma 
özelliğini taşıyan, yurtiçinden ve 
yurtdışından çok sayıda ekibin 
katıldığı “Meraklı Zihinler Bilim 
Şenliği” resmi açılışı Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Fuat Aydın ve Ak 
Parti İstanbul Milletvekili Ekrem 
Erdem’in katılımıyla gerçekleşti. 
İTÜ Bilim Merkezi yürütücülü-
ğünde, Beyoğlu Belediyesi ev 
sahipliğinde İstanbul’un en geniş 
ve en kapsamlı bilim şenliği olma 
özelliği taşıyan organizasyon 
hakkında bilgi veren Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, Beyoğlu Belediyesi’nin 
Osmanlı tarihinden bugüne Tür-
kiye’nin ilk belediyesi olduğunu 

hatırlatarak, “Beyoğlu Belediyesi 
sadece ilk kurulan belediye değil 
aynı zamanda her şeyin ilkini 
yapan belediyedir. Diğer yandan 
da imparatorluk tarihinden baş-
layarak bilimin, gelişmenin adresi 
İstanbul Teknik Üniversitesi de 
burada. İstanbul Teknik Üni-
versitesi ve Beyoğlu Belediyesi 
beraberce geleceği kurgulamak, 
çocuklarımızın vizyonunu tesis 
etmek üzere iki yıldır proje yürü-
tüyor”dedi. 

Laboratuarda 400 
Çocuk
Demircan, söz konusu projeyi 
anlatırken de “Yürüttüğümüz 
proje ile İstanbul Teknik Üniver-
sitesi geçen sene tam 400 çocuğu 
üniversitenin laboratuarında ko-
nuk etti. Hep birlikte oraya gittik, 
yavrularımız hayatı anlamaya ça-
lıştılar. Bu sene ikinci senemiz ve 

organizasyonumuz zirve yapıyor” 
ifadelerini kullandı.  Bilim şenliği 
ile yapılan işin çocukların önüne 
kendilerini keşfedebilecekleri 
büyük bir ayna koymak olduğunu 
söyleyen Başkan Demircan şöyle 
devam etti: “Biliyoruz ki tarım 
toplumu geride kaldı, sanayi dev-
riminin içinde yaşıyoruz. İnsan 
gücünü kat be kat arttıran, hayatı 
kolaylaştıran, üretimi arttıran bir 
sanayi ve teknoloji dönemi yaşı-
yoruz. Herkesin bir şey üreterek 
hayatını idame etmesi, kazanması 
gerekiyor. Biz burada çocukların 
meraklarını onlara keşfettirip, 
onlara bir kariyer planı sunmaya 
gayret ediyoruz. Burada yap-
tığımız iş onlara kocaman bir 
ayna tutmaktır. Çocuk merak 
ettiğinde bize bir şey anlatıyor. 
Diyor ki buna kabiliyetim var, bu 
konuda kendimi keşfediyorum, 
eğer fırsatım olursa bu alanda 
ilerleyebilirim.”

bursa  Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, Bursa Kent Konseyi ve 
BUFSAD işbirliğiyle düzenlenen 
‘5. Bursa Uluslararası Fotoğ-
raf Festivali’(BursaFotoFest), 
kapsamında yapılan Göç temalı 
uluslararası fotoğraf yarışmasın-
da ödüller sahiplerini buldu. 27 
ülkeden 399 fotoğrafçının 1406 
eserle başvurduğu yarışmada 19 
eser dereceye girdi, 39 fotoğraf 
ise sergilenmeye değer görüldü. 

Birinciye 4 bin Dolar
İzzet Keribar, Hasan Şenyüksel, 
Ercan Aslan, Doç. Dr. Ozan Bilgi-
seren, Neslişah H. Erbey Kuşku, 
Sibel Emniyet ve Meral Kuru’nun 
yarışmaya Bursa’dan başvuru ya-
pan Çağdaş Erdoğan ‘Yeni Yaşam’ 
adlı eseri ile birinci oldu. İstan-
bul’dan katılan Kurtuluş Arı ‘Ezidi 
Göçü’isimli fotoğrafı ile ikinci, 

yine İstanbul’dan katılan Emin 
Özmen ise ‘Araf’ isimli fotoğrafı 
ile üçüncü oldu.  Birincinin 4 bin, 
ikincinin 3 bin, üçüncünün 2 bin 
dolar kazandığı yarışmada man-
siyon ödülü ise 500 dolar oldu.

İştE SAvAşIN 
ACIMASIZLIĞI

kÜtÜPhANE 
DEĞİL OtOBÜS

şİİR AkşAMLARI 
SONA ERDİ

çanakkale  Fotoğraf 
Sanatçısı Nejdet Demirtaş’ın 
Çanakkale Savaşları’nın 100. 
yılına özel olarak hazırladığı 
“Dardanel’in Çocukları” isimli 
su altı fotoğraf sergisi açıldı. 
Açılışa Belediye Başkan Vekili 
Bilge Şimşek, Deniz Müzesi 
Komutanı Albay Engin Aktaş 
ve kent halkından çok sayıda 
sanatsever katıldı. Açılış ile 
birlikte Fotoğrafçı Nejdet 
Demirtaş konuklara sergiyi 
gezdirdi. Bugüne kadar çok 
kez yorumlanan Çanakkale 
Savaşları’nı farklı bir teknik 
ile bizlere sunan Dardanel’in 
Çocukları, savaşın acımasız-
lığını suyun berrak yüzeyi 
ile çarpıcı zıtlıklarla bizlere 
sundu. Çekimlerinin Antalya 
Kaş’ta gerçekleştirildiği, çekim 
aşamalarının da hazırlanan bir 
video ile sunulduğu “Darda-
nel’in Çocukları” su altı fotoğ-
raf sergisine katılım oldukça 
fazla oldu.

kocaeli Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin araç filosuna 
kattığı 200 otobüsten ilk 60 
tanesi  yola çıktı. Doğalgazlı ve 
bisiklet aparatlı otobüslerin 
en özel hizmeti ise kütüphane-
ler... Konfor ve güvenliğin üst 
düzeyde tutulduğu otobüs-
lerin tamamında kütüphane 
bulunuyor. Kütüphaneli araçlar, 
vatandaşların yolculuk eder-
ken kitap okuyarak, daha iyi 
vakit geçirmelerini amaçlıyor. 
Kütüphanelerde Büyükşehir’in 
kültürel yayınları yer alıyor. 

sakarya Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkanlığı tara-
fından düzenlenen 15. Ulusla-
rarası Sapanca Şiir Akşamları 
final programı ile sona erdi. 
Sapanca Belediyesi Başkanı 
Yılmazer, “15. Şiir Akşamları 
ile Sapanca’nın adını ülkemiz 
ve uluslararası platformda 
tanıtmış bulunmaktayız. Yurt 
içi ve dışından birçok değerli 
ismi programlarımızda misafir 
ederek, düzeyli bir kültür sa-
nat buluşması sağladık” dedi.

İTÜ Bilim Merkezi yürütücülüğünde, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleşen Meraklı Zihinler Bilim Şenliği’nin resmi açılışı yapıldı.

Nazım Hikmet, Abidin 
Dino’ya döner ve “Sen 

mutluluğun resmini 
çizebilir misin” der... 

Peki ya mutsuzluk 
nasıl anlatılır en yalın 

haliyle? BursaFotoFest 
kapsamında yapılan 
‘göç’ temalı fotoğraf 

yarışmasında 5 kıtadan 
1406 eser ‘mutsuzluğu’ 

bir kareyle anlattı

13kültür Sanat

çocukların 
MERAkLARINI 
kEşfEDİN!
Başkan Demircan, “Çocuk-
lar çok meraklı, kendilerini 
keşfetmek, kendilerini 
anlamak istiyorlar. Özel-
liklerini hem kendileri 
keşfetmek istiyorlar, hem 
de büyüklerin keşfetmele-
rini istiyorlar. Çocukların 
anaokulundan itibaren 
ilkokul, ortaokul, lise 
bütün hayatlarını kurgula-
ması gereken biziz. Onları 
bu tip atölyelere getirerek 
meraklarının ne olduğunu 
keşfetmemiz gerekiyor” 
dedi.

BEyOĞLu’NDA ÇOCukLAR 
BİLİMLE BuLuştu

Bunlar da Mutsuzluğun fotoğrafı
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istanbul  İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi iştirakle-
rinden Spor AŞ tarafından 
Maltepe Orhangazi Şehir 
Parkı’nda düzenlenen “Su 
Sporları Festivali” Dragon 
Yarışları ile İstanbullulara 
keyifli ve renkli anlar yaşa-
tıldı. 25 Dragon botunun 
mücadelesine sahne olan 
yarışlara 400 sporcu katıldı. 
Yarışlara İstanbullular yoğun 
ilgi gösterdi. Su Sporları Fes-
tivali’ni ücretsiz olarak takip 
eden İstanbullular yarışa 
katılan sporcuların heye-
canlarını paylaştılar. Son 

yıllarda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi desteğiyle gerek 
yerel, gerek uluslararası, res-
mi ve özel yarışların birbiri 
ardına gerçekleştirilmesi ve 
buna bağlı olarak her yaşta 
sporseverin ilgisinin artması, 
üç tarafı denizlerle çevrili 
ülkemizde su sporlarının 
geleceği adına umut verdi. 
Her zaman sporun ve spor-
cunun yanında olan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi dü-
zenlediği organizasyonlarla 
sporun her branşına olduğu 
gibi su sporlarına da katkıda 
bulunmaya devam ediyor.

İstanbul, 
muhteşem bir 

organizasyona 
daha ev sahipliği 
yaptı. Su Sporları 

Festivali’ne  
vatandaşların ilgisi 

oldukça  
yoğundu. 

kupalarıyla 
ZİyAREtE  
GELDİLER
lüleburgaz -kırklareli

Lüleburgaz Akademi Basket-
bol Spor Kulübü, Lüleburgaz 
Belediye Başkanı Emin Ha-
lebak’ı ziyaret etti. Teşekkür 
ziyaretinde bulunduklarını 
belirten Lüleburgaz Akademi 
Basketbol Spor Kulübü Baş-
kanı Gökhan Teksöz, “Küçük 
Kız, Yıldız Kız ve Genç Kız 
takımlarımız il şampiyonasın-
da namağlup şampiyon oldu. 
Gurur, mutluluk, sevinç ve 
en önemlisi kızlarımızın daha 
iyi ve özgüvenli oynadıkları 
bir sezonu başarıyla geride 
bıraktık. Küçük Yıldız ve Genç 
Basketbol Takım kaptanları-
mız ve minik kız kaptanımız 
ile beraber Belediye Başkanı-
mız Emin Halebak’a des-
teklerinden dolayı teşekkür 
ziyaretinde bulunduk” dedi.

ORhANGAZİ’DE 
SPORA DEv 
yatırımlar

orhangazi - bursa  Or-
hangazi’de faaliyet gösteren 
spor kulüplerinin yöneticileri, 
beden eğitim öğretmenleri 
ve antrenörlerin protokol 
üyeleri ile bir arada olduğu 
toplantıda konuşan Başkan 
Çağlayan müjdeler verdi. 
Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan programdaki 
konuşmasında 2016 yılını 
işaret ederek şunları söyledi; 
“2 futbol sahamızın çalışması 
başladı. Toplamda 14 futbol 
sahası daha yapılacak. Tenis 
kortu yapıldı, sayısı artırıla-
cak. Olimpik yüzme havu-
zunda çalışmalar sürüyor. 
Hemen yanında kapalı spor 
salonu yapıldı. Büyükşehir 
Belediyemizin bir kapalı spor 
salonu projesi daha olacak”

Başkanın Futbol Keyfi

pendik - istanbul  Amatör liglerde 9 takımla 
mücadele veren Kurtköyspor Kulübü, yeni 
sezonun açılışını yoğun bir katılımla gerçekleş-
tirdi.  210 lisanslı,  300’ü futbol okullarında ol-
mak üzere 510  futbolcusuyla geleceğin örnek 
futbolcularını da yetiştiren kulüp,  törende 
futbol okulları katılım belgelerini de  dağıttı. 
Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Pen-
dik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, bele-
diye başkan yardımcıları  da yer alarak kulüp 
yöneticilerini, sporcuları  ve ailelerini yalnız 

bırakmadı. Kulüp Başkanı Önder Akpınar, Be-
lediye Başkanı Dr.Kenan Şahin’e kulübe verdi-
ği büyük katkılardan dolayı teşekkür ederek 
plaket takdim etti. Belediye Başkanı Dr. Kenan 
Şahin de törende yaptığı konuşmada ilçedeki 
14 amatör kulübe ayrım yapmadan her türlü 
desteği vermeye gayret ettiklerini söyledi. 
Gençlerin spor yapabilmesi için 50’ye yakın 
suni çim sahayı hizmete sunduklarını  belirten 
Başkan Şahin, geleceğin milli futbolcuları-
nın  burada yetişmesi için emek veren spor 
adamlarına da teşekkür etti.  Şahin açıklama-

larında şu 
ifadelere 
yer verdi: 
“Pendik Be-
lediyesi ola-
rak her zaman 
sporun ve sporcula-
rımızın yanındayız. Her türlü desteği vermeye 
devam edeceğiz. Amacımız Pendik’te yaşayan 
herkesin spor yapmasına katkıda bulunmak” 
Şahin, açıklamalarının ardından futbol oynadı,  
fotoğraf çektirdi.

           Pendik Belediye Başkanı 
Dr. Kenan Şahin, Kurtköyspor Kulübü’nü ziyaretinde 
kalenin karşısına geçti ve penaltı atışı gerçekleştirdi.

bahçelievler - istanbul Koca-
sinan Merkez Mahallesi Selin 
Sokakta yapımı tamamlanan ve 
içerisinde Bilgi Evi, Kütüphane 
ve Güreş salonu bulunan Yüzme 
Havuzunun açılış törenine çok 
sayıda önemli isim katıldı. Açılış 
töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu 
da 2004 yılından günümüze 
kendilerine 3 kez yetki veren 
Kocasinan Merkez Mahallesi 
sakinlerine teşekkür ederek 
başladığı konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Yıllardır ihmal edil-

miş olan Kocasinan Mahallemi-
zin de çok hizmet açığı vardı. 
Kocasinanımıza bugüne kadar 
yaptığımız hizmetlere ilave 
olarak,  semt yüzme havuzu, 
bilgi evi ve kütüphane kazandır-
dık. Geleceğimiz gençlerimizdir.
Spora da, kültüre de, bilgiye de 
yatırımlarımız aralıksız sürüyor 
ve sürecek. İlçemizin her köşesi, 
gelişmişliğimizin belgesidir. 

Bahçelievler ülkemizde spora 
yatırımlarıyla örnek ilçedir. 
Açılışını yaptığımız bu tesisimiz 
mahallemize, ilçemize, istan-
bulumuza ve ülkemize hayırlı 
olsun”. İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Emin Çıkrıkçı da törende yaptığı 
konuşmada Bahçelievler’de 
eğitime verdiği sayısız destek 
için, Bahçelievler Belediyesi’ne 
teşekkür etti.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın
Bahçelievler Belediyesi 
tarafından “Bahçelievler’de 
yüzme bilmeyen kalmayacak” 
sloganıyla başlatılan Yüzme 
Havuzları projesi kapsamında 
Zafer Mahallesi’nden sonra 
Kocasinan Merkez Mahalle-
si’nde yapımı tamamlanan 
spor tesislerinden ikincisi 
törenle hizmete açıldı.kandıra  - kocaeli 

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından Kandıra 
Açık Ceza İnfaz Kurumuna 
mahkûmların ve perso-
nelin spor yapmalarına 
imkân sağlayacak sente-
tik  çim halı saha yapıldı. 
Mahkûmların topluma ka-
zandırılması için yürütülen 
çalışmaları destekleyen 
Kandıra Belediye Başka-
nı Ünal Köken; “Onların 
sağlıklı bir ortamda ya-
şamlarını sürdürmelerini 
sağlayacak çalışmalarımızı 
artıracağız” dedi.

mahkumlara
öZEL SAhA

hEyECANA kÜREk ÇEktİLER
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AYKURT NUHOĞLU                               /Aykurtnuh.Kadikoy

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköylü bir 
miniğin hayalindeki Kadıköy’ü anlattığı resmi hesabında  
paylaştı.

MURAT HAZİNEDAR                                          @MHazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, twitter hesabın-
dan üzüntüsünü şöyle dile getirdi: “Duayen gazeteci Çetin 
Altan’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun”

MUSTAFA DEMİR                                       @DemirMustafaTR

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Kastor’la bugün bi-
raz hasret giderdik. Gerçi bu aralar onu biraz ihmal ettiğimi 
düşünüyor ama gönlünü aldım :)”

NEVZAT DOĞAN                                          @dr.nevzat_dogan

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan: “Mücadelesiz hayat, 
tek başına satranç oynamaya benziyor” dedi.

ADNAN KÖŞKER                                      /AdnanKoskerGebze

Sanata düşkünlüğü ile bilinen Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker’in katıldığı bir sergiden, bir kare...

ALTINOK ÖZ
@altinokoz

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz: “Silist-
re’ye geldik. Namık Kemal’i rahmetle andık.”

YÜCEL ÇELİKBİLEK
@ycelikbilek

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, 
İncirköy Sanat Galerisi’nin kendisine hediye 
ettiği resmi paylaştı.

BAşkANLARIN

SoSyal 
MEDyASI

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

SELİM YAĞCI                                                          /Selim-Yağcı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çekildiği renkli bir 
fotoğrafı kendi Facebook hesabında paylaştı. Başkanı  
çorba koyarken görenler, gülümseyerek izlediler.

M. TEVFİK GÖKSU                                       /TevfikGoksu2023       

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Facebook 
hesabında şöyle yazdı: “Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek 
için durmak yok yola devam...”

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

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

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

sosyal medyayı aktif kullanıyor.

15SOSyAL MEDyA

RECEP ALTEPE                                                    @recep_altepe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Harmancık 
bölgesinde 92 çiftçimize, üreticimize 2600 adet ceviz fidanı 
dağıtarak üretime destekte bulunduk” diye yazdı.
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