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İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj 
A.Ş., 2 bin 875 metrekare 
alanda kurduğu “İstanbul 
Bahçesi”yle Expo 2016 An-
talya’ya gelen ziyaretçilerin 
ilgisini çekiyor. SAYFA 3’TE

‘Keşke toprakla haşır neşir 
olma, bir ürün yetiştirme, 
ailece çiftçilik deneyimi 
yaşama şansım olsa’ 
diyenler... Öyle bir yer var 
ve çok da uzakta değil. 
Hem de aylık sadece 60 TL 
ödeyerek... Arnavutköy Hobi 
Bahçeleri’ne gittik, gördük, 
sorduk, öğrendik... 200 kişi-
lik ‘hobi ailesi’nin yaşamını 
dinledik, “Keşke biz de...” 
dedik. SAYFA 7’DE

Emekli bir jandarma komu-
tanı… Yıllarca silah tutan 
ellerinde şimdi gitar var. 
Daha 6 yaşında bir çocukken 
annesinin dinlediği ilahiler 
kulağına doldu, müzik ile 
tanışması da böyle oldu. As-
keri lisede grup kurdu, Barış 
Manço şarkıları söylemeye  
başladı. Emekliliğin ardından 
önce sokakta sonra   metro 
istasyonlarında İstanbul’a 
keyif katar oldu. Müziğinde, 
ismindeki 3 ustanın işbirliği 
var… Barış Manço, Cem Ka-
raca, Erkin Koray… İşte Barış 
Cem Koray. SAYFA 5’TE

Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi, İzmit Körfezi’nin 
atıklardan arındırılması ve 
korunması için gece gündüz 
çalışıyor. Yürütülen çalış-
malarla Körfez sağlığına 
kavuşacak. SAYFA 2’DE

Bursa Büyükşehir Belediye-
si tarafından, ‘Daha sağlıklı 
ve daha yeşil Bursa’ hedefiy-
le Yıldırım’a kazandırılacak 
250 bin metrekarelik ‘Vakıf-
köy Spor ve Kent Parkı’nın 
temeli atıldı. SAYFA 10’DA

Süleymanpaşa Belediyesi, 
Engelliler Haftası kapsa-
mında farkındalık yaratmak 
amacıyla engelli parkuru 
kurdu. SAYFA 11’DE

Kağıthane’de “Bin Minik 
El, Bir Bayrak” projesi 
kapsamında 81 ilden bin 
299 çocuk tarafından 
dokunan Türkiye’nin en 
büyük el dokuma bayrağı 
izleyenlere duygusal an-
lar yaşattı. SAYFA 6’DA

Expo 2016’ya  
istanbul imzası

aRnaVutKÖY’Ün 
HuzuR baHÇEsi

DinliYORuz 
KOmutanım! 

izmit KÖRFEzi’nDE 
Hummalı ÇalıŞma

YılDıRım YEŞil  
buRsa DaHa YEŞil

EnGEllilER iÇin 
ÖzEl PaRKuR

HEm El EmEĞi 
HEm GÖz nuRu

Marmara Belediyeler Birliği tarafından TEB ana sponsorluğunda düzenlenen 
Yerel Yönetimler Finans Zirvesi’nde, yerel yönetimlerin kısa ve uzun vadede 
finansman sorunları tartışıldı ve mevzuattaki engeller de masaya yatırıldı 
YENİ ORGANİZASYON
Marmara Belediyeler Birliği yeni 
bir organizasyonu hayata  
geçirdi. TEB ana sponsorluğun-
da düzenlenen Yerel Yönetimler  
Finans Zirvesi’nde belediyelerin 
en önemli gündem maddele-
rinden olan ‘finans’ masaya 
yatırıldı, konunun tüm tarafları 
bir araya geldi.

GENİŞ BİR KATILIM
Büyük bir katılıma sahne olan 
Finans Zirvesi’nin açılış konuş-
masını yapan Marmara Beledi-
yeler Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
şehirlerin nüfusu artarken va-
tandaşların yaşadıkları şehirden 
beklentilerinin de yükseldiğini 
vurguladı. 

‘HAREKETE GEÇMELİYİZ’
Altepe, “Şehirlerimizi hareke-
te geçirmemiz, ülke hedefleri 
doğrultusunda çalışmamız 
gerekiyor. Yapılacak çok iş var. 
Bu konuda kapıları açacak olan 
finans. Parayı çözerseniz finansı 
çözerseniz. Bütün projeler yürür, 
şehir de ayağa kalkar” diye ko-
nuştu. SAYFA 4’TE

Uluslararası Öğrenci Buluşmaları’nın adresi bu kez  
Balıkesir’di. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, bu  
zirveye artık her yıl ev sahipliği yapacaklarını müjdeledi
Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen 1. Balıkesir Uluslararası Öğ-
renci Buluşması Etkinliği’nde renkli görüntüler vardı. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Türkiye’nin  
yalnız sınırlarıyla, nüfusuyla sınırlı bir ülke olmadığının altını 
çizerken “Türkiye, Orta ve Uzakdoğu’dan, Kafkaslardan, Balkan-
lardan Amerika’ya kadar Orta Asya’dan, bütün İslam ülkelerin-
den öğrenciler var. Biz tabiki öğrencilerimize kapılarımızı değil 
gönüllerimizi de açıyoruz” dedi. SAYFA 13’TE

Finans 
Zirvesi 

‘Merhaba’  
dedi

maltEPE’DE sanat sOKaĞa inDi
Maltepe’nin 600 yıllık tarihi 
Beşçeşmeler semtindeki de-
ğişim, tüm hızıyla devam edi-
yor. Çalışmalar kapsamında 
alan süslemesinde dünyada 
ilk kez özel bir sanat tekniği 
olan “yontubezek” kullanıldı. 
SAYFA 11’DE

Kamil Saka, belediyelerin istihdam 
yaratacak alanları artırması gerekti-
ğini belirtirken ekliyor: Bizim için bu 
alanlar zeytincilik ve turizm. Zeytin-
ciliğin gelişmesi için ciddi çalışmala-
rımız var. Zeytinyağı dendiği zaman 
Edremit akla gelecek, Edremit dendiği 
zaman da zeytinyağı. SAYFA 8-9’DA

Dile kolay, tam 29 yıldır 
belediye başkanlığı yapıyor. 

Tecrübeyse tecrübe, emekse 
emek... Edremit Belediye 

Başkanı Kamil Saka halen 
ilk günkü kadar tutkulu, 

heyecanlı. Ve hayalleri 
Edremit üzerine...

balıKEsiR DÜnYa ÇOCuKlaRına 
EV saHiPliĞi YaPtı

‘Edremit Denince zeytinyağı 
zeytinyağı Denince Edremit’
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KOCAELİ  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Türki-
ye’ye model olan çalışmalar kapsamında 2006 
yılından bu yana İzmit Körfezi’nde gemilerden 
ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz 
kirliliğine yönelik tespit ve idari yaptırım kararı 
verme görevini yürütüyor. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin çevreye gösterdiği hassasiyet 
sayesinde artık İzmit Körfez’inde bile denize 
girilebilir oldu. Deniz uçağı deniz temizleme 
araçlarının yanı sıra, Körfez’e akan atıkların 
%99’unu arıtarak denize ulaştırmayı başar-
dı. İzmit Körfezi 35 yıl önceki temizliğine ve 
güzelliğine tekrar kavuştu. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde 
hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile Türkiye’de 
yeni bir rekora imza attı. Kocaeli genelinde 
16 tesis ile atıksuların %99’u arıtılarak denize 
ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile 

Kocaeli, Türkiye’nin en fazla atıksu arıtma 
tesisini hayata geçiren kent haline getirmeyi 
başardı. Bu tesislerin 7’si ise ileri biyolojik 
arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor.

2007’DEN BUGÜNE DENETİM
Büyükşehir Belediyesi, gemilerden ve deniz 
araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği 
denetimlerinde kirliliğe neden olan unsur-
ların tespitine yönelik olarak 2007 yılından 
bu yana deniz kontrol uçağı ile havadan de-
netimler yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz kirliliğine 
sebep oldukları gerekçesiyle 2006 yılından bu 
yana toplamda 423 deniz taşıtına yaklaşık 13 
milyon TL tutarında para cezası kesti. Havadan 
ve denizden yapılan denetim ve uygulanan ceza-
lar sayesinde denizi kirleten gemilerin sayısında 
önemli miktarda düşüş yaşandı.

izmit KÖRFEzi’nE  
7/24 DEnEtim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi, 
atıklardan arındırılması ve korunması için gece gündüz demeden 
çalışıyor. Yürütülen çalışmalarla artık Körfez sağlığına kavuşacak

KAdıKöy - İstAnbuL Kadıköy Belediyesi 
kentte park sayısını artırırken bir yandan 
da ağaçlandırmaya ağırlık veriyor. 
Kentin park alanlarının yanı sıra sokak 
ve caddelerde ağaçlandırma çalışmaları 
yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 3 bine yakın 

ağaç diken belediye bu yıl yaklaşık 800 
ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bu sayının yıl 

sonuna kadar 3 bin olması hedefleniyor. 
Ayrıca 100’den fazla büyük ağacın restoras-
yonu da gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi 
yaklaşık son iki ayda muhtelif parklara 

450’den fazla ağaç, 50’den fazla çalı türü 
dikimi gerçekleştirdi.

AĞAÇLARA DETAYLI BAKIM 
Ağaç bakım çalışmaları kapsamında hasta 
ağaçların kovukları ve gövdelerindeki 
çürükler yok ediliyor. Odunsu yapıdaki iç 
bölgede çürüyen ölü yerler temizleniyor. 
Sürdürülen detaylı çalışmalarla ağaçların 
ömrü uzatılmış oluyor. Belediye, öncelikle 
yayaların yoğun şekilde geçtiği sokaklarda-
ki çalışmalarını sürdürüyor.

Kadıköy Yeşili Çok Seviyor

sİLİvrİ  - İstAnbuL   Silivri Belediye Başka-
nı Özcan Işıklar’ın katma değeri yüksek 
ürünlerin yetiştirilmesi konusunda çiftçiye 
yol göstermek, tarım topraklarına sahip 
çıkmak amacıyla kurduğu Tarımsal Üretim 
ve Araştırma Merkezi (TÜRAM), eğitim ve 
uygulama konusunda çalışmalarına tüm 
hızıyla devam ediyor. Engelli vatandaşların 
yaşamlarını engelsiz bir forma dönüştü-
rebilmek, toplumsal alanda becerilerini 
göstermelerini ve maddi gelir elde ederek 
üretime katkıda bulunmalarını sağlamak 
amacıyla Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı 

Koordinasyon Merkezi ile TÜRAM işbir-
liğiyle “Yeşeren Tohumlar” projesi hayata 
geçirildi. Silivri’de yaşayan engelli bireyle-
rin tarımsal üretim yapmasının hedeflen-
diği proje kapsamında, engelli öğ-
renciler de aileleriyle birlikte 
fide dikme çalışmalarında 
yer aldı. TÜRAM kursiyer-
leri, domates, maydanoz, 
biber, kavun, karpuz, 
patlıcan ve fesleğen fide-
lerinin dikiminde engelli 
öğrencilere yardım etti.

TÜRAM kurslarına katılan kursiyerler, aldıkları eğitimleri pekiştirmek adına 
‘Yeşeren Tohumlar’ projesi ile fide dikimi yaparak hünerlerini sergilediler

Kursiyerlerin Eliyle
‘Yeşeren Tohumlar’

YOSUNLAR TOPLANIYOR
2015 yılında satın alınan  
sulak alan taşıtı ve ekipman-
ları ile İzmit Körfezi’nin çeşitli 
alanlarında ve özellikle halk 
plajlarında etkin bir şekilde 
yosun toplama çalışmaları 
yürütülüyor.

atıK Pil tOPlama 
YaRıŞması 
tamamlanDı

“KaRasu’Yu 
YEŞil KimliĞE 
bÜRÜYECEĞiz”

ÇOrLu - tEKİrdAğ  Çorlu 
Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ve TAP işbirliğin-
de, “Doğanın Pili Bitmesin” 
sloganı ile gerçekleştirilen 
kampanya ile atık pillerin 
toplanmasına devam edili-
yor. Öğrencilerden büyük ilgi 
gören kampanya kapsamın-
da, en çok atık pil ve batarya 
toplayan 10 okula belediye 
tarafından ikişer adet pinpon 
masası, raket ve pinpon  
topu hediye edilecek. 

KArAsu - sAKAryA Karasu 
Belediyesi ekipleri, havaların 
ısınması ile beraber park 
ve bahçelerde yaz sezonu 
hazırlıklarını başlattı. Başkan 
İspiroğlu’nun “Karasu’yu Yeşil 
Kimliğe Bürüyeceğiz” sloganı 
ile verdiği talimatlarla kenti 
rengarenk çiçeklerle dona-
tan ekipler, uzayan otların 
kesimlerinden ilaçlamaya tüm 
çalışmalarını sürdürdü.

Yunanlı 
KOnuKlaRDan 
bÜYÜK ÖVGÜ

tEmizliK 
PERsOnEli 
aRtıK sERtiFiKalı

nİLüfEr - bursA  Nilüfer’de 
20 yıldır devam eden geri 
dönüşüm yabancı girişimci-
lere de örnek oluyor. Nilüfer 
Belediyesi’nin çevre ve atık 
politikalarını çok başarılı 
bulduklarını söyleyen Yunan 
girişimciler Anastas Cilalis ile 
Yannis Kokotis belediyenin 
örnek çalışmalar gerçekleştir-
diğini vurguladılar. 

zEytİnburnu - İstAnbuL  
Zeytinburnu’nda başlatılan 
“Eğitimli Personel, Sağlıklı 
Çevre” projesiyle sokak, ma-
halle ve caddeler artık daha 
temiz olacak. Çöp toplama 
ve sokak süpürge ekibinin 
geri dönüşüm atık toplama 
üzerine 1 yıl eğitim alacağı 
projede, Türkiye’nin ilk sertifi-
kalı temizlik personeli sokağa 
inmiş olacak.
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baŞKan’Dan

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

03GÜnCEl

Meselelere Bütüncül 
Yaklaşım
İnsani yardım sistemi bugün sü-
rekli olarak imtihanlardan geçiyor. 
Birleşmiş Milletler’in verilerine 
göre bugün 125 milyon insanın 
acil yardıma ihtiyacı var. Avrupa 
ülkelerinin toplam nüfusunun 
dörtte biri kadar insan yardıma 
muhtaç. Yaklaşık 60 milyon kişi 
ise ülkelerinin içinde veya dışında 
mülteci konumunda, yerinden 
edilmiş. Büyük bir insani kriz vuku 
bulurken insanlığın ortak kaderini 
etkileyecek bu tarihi anda, kararlar 
da ortak alınmalı;sorumluluk tüm 
dünya ülkelerince paylaşılmalı. Bu 
noktada dünya liderlerini, karar 
alıcıları, hükümetleri ve sivil top-
lum kuruluşlarını bir araya getiren 
Dünya İnsani Zirvesi, krizi etkin 
bir şekilde çözümlemek adına 
atılan faydalı bir adım oldu. 

Beyhude yakınmalar ve sitemler-
dense insanı ve insan onurunu 
merkeze alarak atılacak somut 
adımlar bu krizi çözüme kavuştu-
racaktır. Yerel yönetimler olarak 
bizim de üzerimize düşen ahlaki 
ve mali sorumluluklar var. Dünya 
İnsani Zirvesi kapsamında Co-
lumbia Global Centers | Istanbul 
ve Helsinki Yurttaşlar Derne-
ği işbirliği ile düzenlediğimiz 
“Mülteci Konusuna Çok Yönlü 
Bakış: Türkiye ve Çevresindeki 
Dinamikler” konulu yan etkinlikte 
yerel yönetimler olarak karşılaş-
tığımız sorunlar ve belirsizlikleri 
gündeme getirdik. Yerel aktörler 
olarak bölgemizde yaşanan her 
durumda halkın ilk temas edeceği 
birimleriz ve bu yüzden bilgi ve 
deneyim paylaşımında bir katali-
zör görevi üstlenmeliyiz. Ortaya 
koyacağımız ortak irade bizi daha 
da güçlü kılacaktır. 

Muhatapların aynı platformda bir 
araya gelmesini son derece kıymetli 
buluyorum. Meselelere bütüncül 
yaklaşmak çözüm için benim-
senecek en doğru yaklaşımdır. 
Marmara Belediyeler Birliği olarak 
bunu sadece mülteci meselesinde 
değil, çalışma alanımıza giren her 
konuda benimsiyoruz. Bu yıl ilkini 
düzenlediğimiz Yerel Yönetimler 
Finans Zirvesi’nde de bu yakla-
şımımızı çalışmamıza yansıttık 
ve bankalardan derecelendirme 
kuruluşlarına, alanında uzman pro-
fesyonellerden yerel yönetimlere 
konunun tüm paydaşları aynı masa 
etrafında birleşti. Şehirlerimizi kur-
gularken yolumuzu açan en önemli 
ögelerden biri de finansman. 
Belediye yatırımlarını güçlendir-
mek için gerekli finansal enstrü-
manlara sahip olmazsak gittikçe 
kızışan küresel rekabetin gerisinde 
kalmamız kaçınılmaz olur. Dünya 
İnsani Zirvesi için de Yerel Yöne-
timler Finans Zirvesi için de aynı 
hassasiyet ve titizlikle konuşulanla-
rı değerlendirecek, payımıza düşeni 
alacak ve sonuçlarının, devamında 
yapılabilecek çalışmaların takipçisi 
olacağız.Sadece bir araya gelerek 
konuşmak asla tek başına yeterli 
değil. Bu noktada bu konuların 
takipçisi olmak da şehirlerimize 
karşı ortak görevimizdir.

İstAnbuL Expo 2016 Antalya, 1121 dönümlük 
alanda, 51 yabancı ülkenin katıldığı, ülke bah-
çelerinin yanı sıra Türkiye’den de çok 
sayıda büyükşehir ve ilçe belediyesi 
tarafından kurulan tema bahçe-
lerine ev sahipliği yapıyor. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi 
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ de 
2 bin 875 metrekare alanda 
kurduğu “İstanbul Bahçesi”yle 
Expo 2016 Antalya’ya gelen 
ziyaretçilerin büyük ilgisini 
çekiyor. Expo 2016 Antalya’yı zi-
yaret eden önemli simaların başında 
Başkan Topbaş vardı. Fuar alanını gezen 
Başkan Topbaş, ‘İstanbul Bahçesi’ne de uğra-

dı. Yetkililerden bilgi alan Başkan Topbaş fuar 
alanını gezen vatandaşlarla sohbet ederek hatıra 

fotoğrafı çektirdi. 

5 BİN YILLIK GEÇMİŞ 
Roma ve Bizans medeniyetlerinin 
izlerini taşıyan İstanbul 5 bin 
yıllık köklü geçmişiyle Expo 
2016 Antalya’ya taşındı. Galata 
Kulesi’nden Kız Kulesi’ne, cami-

lerden bugünkü modern yapılara 
kadar pek çok yapının minyatürü-

nü ziyaretçiler İstanbul Bahçe’sinde 
bulabilecekler.  Akdeniz iklimine uygun 

olan bitkiler, botanik tasarım içinde İstanbul 
Bahçesi’nde sergileniyor. 

5 bin YıllıK 
taRiHE ziYaREt

Tarihinde pek çok 
medeniyetin izlerini 
barındıran İstanbul, 

köklü geçmişini Expo 
2016 Antalya ile 

ziyaretçilerine sundu.  
Fuara katılım gösteren 

önemli simaların 
başında ise Başkan 

Topbaş yer aldı

Gökyüzü Onlar İçin Renklendi

büyüKÇEKmECE - İstAnbuL  

Büyükçekmece Belediyesi ile 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğiyle hayata geçirilecek 
olan Büyükçekmece – Mudanya 
Feribot Hattı’nda ilk deneme 
seferi gerçekleşti.Büyükçekme-
ce Belediye Başkanı Dr. Hasan 
Akgün, “Büyükçekmece - Mudan-
ya Feribot Hattında ile İstanbul 
trafiğinin rahatlamasını sağlamış 
olacağız” diye konuştu.

mustAfAKEmALpAşA - bursA   Bu 
yıl ikincisi düzenlenen Türk Dün-
yası Kültür Basın ve Spor Şöleni, 
Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Türk Dünyasında İşbirliği ve Türk 
Dünyasında Basın ve İletişim 
konulu konferanslar verildi. Konfe-
ransta konuşan Başkan Kurtulan, 
“Sınırların artık haritalarda kaldığı 
bir dünyada yaşıyoruz. Biz de 
misafirlerimizle kalıcı dostluklar 
kurarak, bunu işbirliğine dönüştür-
me gayretindeyiz” dedi.

istanbul tRaFiĞini 
RaHatlatan Hat

sınıRlaRı 
GEniŞlEtEn ŞÖlEn

EdİrnE  Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 
Edirne Şubesi’nin düzenlediği ve Edirne 
Belediyesi’nin de katkı sağladığı 11. 
Uçurtma Şenliği 7’den 70’e herke-
sin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Çocuk evlerinde kalan çocukla-
rın Anneler Günü’nde anne ek-
sikliğini hissetmemesi amacıyla 
düzenlenen etkinlikte, kimsesiz 
çocukları gönüllü anneler de 
yalnız bırakmadı.
Palyaçolar ve çeşitli etkinliklerle hoş 
bir gün  geçiren çocukların bu eğlence-
sine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 

ortak oldu. Uçurtma Şenliği’ne katılan Gürkan, 
çocuklarla sohbet etti.

Bu tür etkinliklerin önemine deği-
nen Gürkan, “Çocuk evlerinde 

annesi olmayan çocuklara 
anneler gününde bu eksikliği 
hissettirmemek amacıyla 
düzenlenen etkinliğe Edirne 
Halkı’nın da yoğun bir katılımı 

oldu. Hep birlikte güzel bir gün 
geçirdik” ifadelerine yer verdi.  

Anneler Günü’nde düzenlenen et-
kinliklerde annesi olmayan çocukların 

mutlulukları ise renkli karelere yansıdı.

Edirne Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 11. Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne 
oldu. Şenliğe Belediye Başkanı Recep Gürkan da katıldı, çocukların eğlencelerine ortak oldu

BEYKOZ - İSTANBUL  OYDAR Radyo 
Oskarları 2. Akademi Ödül Gece-
si’nde, Türkiye’nin en iyi radyo ve 
radyocularına ödülleri takdim edildi. 

Beykoz Belediyesi, Fonex, İyi İşler, 
Makro ve OYDAR işbirliğiyle düzen-

lenen tören, Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda gerçekleşti. Törenin açılışında 

konuşan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı 
Muharrem Kaşıtoğlu, “Radyo Türk insanı için 
arkadaş ve sırdaş oldu. Toplumumuzun aynası 
oldu. Radyoculuk Türk toplumunun deste-
ğiyle devam edecek. 2 yıldır bu törene ev sa-
hipliği yapmanın da onurunu yaşıyoruz” dedi. 
Ödül almaya hak kazanan radyocular sahneye 
davet edildiler ve ödülleri takdim edildi. 

Eskimeyen Sırdaşlığa Ödül
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Gerek katılım gerek içerik olarak büyük 
beğeni toplayan Yerel Yönetimler Finans 

Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan 

“Birlik olarak finans sektörünün aktörleri ve yerel yö-
netimlerin temsilcilerini bu zirvede bir arada görmek-

ten mutluyuz. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği yeni bir organizas-
yonu hayata geçirdi. TEB ana sponsorluğunda 
düzenlenen Yerel Yönetimler Finans Zirve-
si’nde, yerel yönetimlerin kısa ve uzun vadede 
finansman sorunları tartışıldı ve mevzuattaki 
engeller masaya yatırıldı.  Geniş bir katılımla 
gerçekleşen zirvenin ev sahipliğini yapan Mar-
mara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye’nin 
şehirleşme yolunda daha büyük adımlarla ilerle-
yebilmesinin finansal kaynakların da artırılması-
na bağlı olduğunu söyledi.   

BEKLENTİLER YÜKSELDİ 

Altepe açılış konuşmasında şehirlerin nüfusu 
artarken vatandaşların yaşadıkları şehirden 
beklentilerinin de yükseldiğini vurguladı. 
Harcamaların finansmanının, belediyelerin elde 
ettiği gelirler yetersiz kaldığında farklı finansal 
enstrümanlarla sağlandığını aktaran Altepe, 
öne çıkan ve sık kullanılan yöntemler ara-
sında iç kredi, dış kredi, proje finansmanı, 
belediye tahvilleri, program kredileri ve 
finansal kiralamanın bulunduğuna işaret 
etti ve: “Şehirlerimizi harekete geçirme-

miz, ülke hedefleri doğrultusunda çalışmamız 
gerekiyor. Yapılacak çok iş var. Bu konuda kapı-
ları açacak olan finans. Parayı çözerseniz finansı 
çözerseniz. Bütün projeler yürür, şehir de ayağa 
kalkar” diye konuştu.  

YÜK BELEDİYELERDE 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, 
belediyelerin ekonomik kalkınmada  ciddi bir 
rolü olduğunu belirterek, belediye yatırımları-
nın daha fazla istihdam oluşmasını sağladığını, 
böylece ekonomik kalkınmanın gerçekleştiğini 
söyledi. Türkiye’nin Suriye’den ciddi sayıda 

mülteci aldığına da değinen Marquet, buradaki 
yükün büyük kısmının belediyelerin üzerinde 
olduğunu, bu noktada belediyelerin desteğe 
ihtiyaç duyduğunu, destek olunması halinde be-
lediyelerin daha dirençli olabileceklerini anlattı. 
Türkiye’ye geçen yıl 2 milyar dolar yatırımda 
bulunduklarını anımsatan Marquet, bunun 
yüzde 10’unun TL bazında olduğunu dile getirdi. 

TEB ÖNCÜ NOKTADA 
TEB KOBİ Bankacılığı Satış Direktörü Mehmet 
Ormancı ise belediyelere finansman desteği 
sağlamada öncülerden birisi olduklarını, Tür-
kiye’deki belediyelerin finansmana erişiminde 
dünyaya oranla büyük zorluk yaşanmadığını 
belirtti. Banka kredisi kullanmaktan imtina eden 
belediyelerin rekabetin gerisinde kaldıklarını ve 
ertelenen ihtiyaçların bulunulan yöreye çok bü-
yük bir zarar verdiğinin altını çizdi. Özel sektöre, 
döviz gelirleri varsa döviz ile borçlanmalarını 

söylediklerini kaydeden Ormancı, belediye-
lerin gelirlerinin TL olduğunu, yabancı para 
bazında borçlanma yaparlarsa risklerini 
“hedge” etmeleri (olası zarardan korunma) 
tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.

04 GÜnCElGÜnCEl

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Finans Zirvesi’nde, yerel 
yönetimlerin finansman sorunları tartışıldı. Zirvede konuşan Recep Altepe “Yapılacak çok iş var. Bu 
konuda kapıları açacak olan finans. Parayı çözerseniz bütün projeler yürür, şehir ayağa kalkar” dedi

PARAYI ÇÖZERSENİZ  
ŞEHİR AYAĞA KALKAR

YabanCı ORtaK 
aRtabiliR

ab PROjElERi 
aKtaRılıYOR

2023’E KaDaR  
1 milYOn KOnut

“Kamu Özel İş Birliği Pro-
jeleri - Türkiye ve Dünya 
Örnekleri” konuşuldu. 
Oturumda Kalkınma Ba-
kanlığı PPP Daire Başkanı 
Sedef Yavuz Noyan, yeni 
hazırlanan çerçeve kanun 
hakkında bilgi verdi. 
Noyan, çalışmalar sonu-
cunda kamu- özel sektör 
işbirliklerine yabancı 
yatırımcının iştahının art-
masının beklenebileceğini 
de anlattı. İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Ekonomi 
Profesörü Prof. Dr. Murat 
Yülek ise kamu-özel işbir-
liği projelerinde ekonomik 
analizin yapılmasının ve 
uygulama kapasitesinin 
göz önüne alınması gerek-
tiğini belirtti. 

Moderatörlüğünü Prof. 
Dr. Kerem Alkin’in üstlen-
diği oturumda gündem 
uluslararası yatırımlardı. 
Yerel Yönetim Finansma-
nı-Uluslararası Kaynak 
Kullanımı adı altında 
gerçekleşen oturumda 
Avrupa Yatırım Bankası 
(EIB) Kurumsal Sorum-
luluk ve Sivil Toplum 
Bölümü Başkanı Dr. 
Hakan Lucius, yatırımların 
topluma faydalı olması 
gerektiğini belirtirken, 
sağladıkları finansman ve 
teknik danışmanlığın AB 
ülkelerindeki projelere 
dair bilgileri aktarmayı da 
içerdiğini söyledi.

Kentsel Dönüşüm ve 
Finansmanı oturumunda 
TOKİ Kentsel Dönüşüm 
Şube Müdürü Banu 
Tantan 2023 itibariyle 
1 milyon konut hedefini 
aşmış olacaklarını söyledi. 
TDUB Disiplin Komitesi 
Üyesi Aysel Aktan ise 
kentsel dönüşümde alan 
esaslı değil, değer esaslı 
söylemlere geçilmesi ge-
rektiğini belirtti. Kentsel 
Dönüşüm ve Hukuk Plat-
formu Başkanı Prof. Dr. 
Gürsel Öngören ise riskli 
alan finansmanında bele-
diye şirketleri ile başlayan 
ve özel sektörün inşaat 
maliyetini kat karşılığı 
üstlendiği modeller ve 
kamu finansmanı hakkın-
da detaylı bilgi verdi.

250 Milyar Dolar Yatırım
Finans Zirvesi’nin son oturu-
munun moderatörlüğünü TV24 
Ekonomi Müdürü, Ekonomist 
Zeliha Saraç üstlendi. Oturum-
da Yerel Yönetimlerde Alter-
natif Finansman Enstrümanları 
değerlendirildi. İlk konuşmacı 
olarak kürsüye Fitch Ratings 
Kamu Maliyesi Türkiye Analisti 
Nilay Akyıldız geçti. Ardından 
SPK Kurul Başkan Yardım-
cısı Bora Oruç, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin alt 
yapı rakamlarından bahsetti ve 
“2023 hedefimiz var, 2023 he-
deflerimiz için de enerji ve ulaş-
tırma ile ilgili 2016 rakamlarına 
göre 200 - 250 milyar dolar alt 
yapı yatırımı yapmamız lazım. 

İBB’den aldığım 2016 rakam-
larına göre, sadece metro 
için 3 milyar dolar yatırım 
yapılması gerekli. Kamu bu tür 
yatırımları yapmak için yeterli 
bütçeye sahip değil.” dedi. Bu 
engelleri aşmak için vadeli alt 
yapı projelerinin finansmanının 
bankacılık sektörü tarafından 
yapılmasının zor ve önünde 
engellerin olduğunu, bu engel-
lerin kaldırılması konusunda 
çalışmaların yapılması gerekti-
ğini bildirdi. Kredi bulamayan 
yerel yönetimlerin yapabile-
cekleriyle ilgili HSBC Kurumsal 
Bankacılık ve Yatırım Banka-
cılığı Genel Müdür Yardımcısı 
Hulusi Horozoğlu konuştu. 

VERGi  
REFORmu lazım 
Fitch Ratings Kamu 
Maliyesi Türkiye 
Analisti Nilay Akyıl-
dız, Fitch Ratings’in 
150 ülkede, 5000’e 
yakın banka, portföy 
yönetim şirketi ve 
finans kurumlarına 
ve 2000’den fazla 
kurumsal şirkete, 
1400 sigorta şirketi ve 
100’den fazla ülkeye 
kredi derecelendirme 
hizmeti vermekte 
olduğunu belirtti.  
Zeliha Saraç ise “Vergi 
reformu lazım. SPK ve 
Maliye Bakanlığı bu 
konuda düzenlemeler 
yapıyor” dedi.

“DEVamı GElECEK”
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Daha 6 yaşında küçük bir çocukken 
annesinin dinlediği ilahiler kulağına 
doldu, müzik ile tanışması da böyle oldu 
Barış Cem Koray’ın. Çocukluğu Düzce’de 
dervişlerin arasında geçti. Ona da ‘küçük 
derviş’ dediler, toplandıkları dergahlarda 
ilahiler söylettiler. Dervişlerle çevrili bir 
çember düşünün, ortasında 6-7 yaşla-
rında bir çocuk, ‘Sordum Sarı Çiçeğe’yi 
söylüyor. Küçük yaşlarda dinlediği 
ezgiler Koray’ı müziğe daha çok bağladı.  
Elinde Yunan, Hint kanallarını çeken 
radyosu, farklı kültürlerin müziklerini 
dinleterek uykuya dalıyordu her gece. 
Gündüzleri ise, sırf film başlamadan 
önce çalan müzikleri dinlemek için 
sinemaların önlerinde volta atardı. Nasıl 
bir sevdaydı bu? Barış Cem Koray’ın bir 
anısı bu soruya en güzel cevap belki de: 
“Müziği o kadar çok seviyordum ki bir 
gün konsol çekmecesini testere ile kesip 
gitar yapmak istemiştim. Çocuk aklı. Tabi 
anneme söyleyememiştim neden kesmek 
istediğimi. Gitar yapmak istediğimi söy-
lesem beni döverdi...” 

DAĞLICA ARKADAŞI SAZ 

Askeri liseye gittiğinde arkadaşlarıyla 
beraber kurduğu grupta solistlik yaparak 
Barış Manço’nun şarkılarını söylemeye 
başladı. Bir sazı olmasını çok istedi. Fakat 
o dönemlerde saz hem çok pahalı bir ens-
trümandı hem de bu kadar yaygın değildi. 
Arkadaşlarının sazlarını dinlemekle ye-
tindi. Askeri liseden mezun oldu, bu sefer 
de yurdun dört bir yanına gideceği çetin 
yıllar vardı önünde. Dağlıca’ya göreve 
gittiğinde asker bir arkadaşından aldığı 
saz onun en yakın yoldaşı oldu. Kendi 
kendine, çalışa çalışa sazın nasıl çalına-
cağını öğrendi. O yıllar Türk Halk Müziği 
tarihinde Orhan Gencebay’ın yeni bir 

çığır açtığı dönemdi. Barış Cem Koray da 
bu dönemi, “Orhan Gencebay’dan sonra 
sazın köyden şehre indiği dönem” olarak 
tanımlıyor.  Ancak saz ona yetmemeye 
başlamıştı. Saz çalarken yaptığı müzikte 
eksik bir şeylerin olduğunu hissetti. 
Kulağını çocukluğunda Hint ve Yunan 
radyolarının tınılarıyla doldurmuş olan 
Barış Cem Koray artık batı armonisini 
keşfetmek istiyordu.  Yeni keşfi org idi. 
“Org kursu aldım ve akorları öğrendim. 
Basit şarkıları çalabiliyordum. Ama 
karmaşık eserler çalıp söyleyemiyordum. 
Kayseri’ye tayin oldum. Küçük kızım gitar 
kursuna gitmek istedi ona güzel bir gitar 
aldım. Kızım gitar kursuna gitmeye başla-
dı. Onu provalara ben götürüyordum.”  

İKİ DEPREMDE İKİ EV GİTTİ 

Takvimler 1999’u gösterirken o büyük 
şok geldi: Düzce depremi… İlk depremde 
Gölcük’teki evini kaybeden aile bir kez 
daha sarsılmış, Düzce’deki evlerini de 
kaybetmişti. Barış Cem Koray deprem 
sonrasında iki kızı ve eşiyle İstanbul’a 
taşındı. Bir kızı Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde eğitime başlamış-
ken, küçük kızı da İzmir’de okuyordu. 
Küçük kızlarının anne ve babasını 
yanında istemesi üzerine aile bu sefer de 
İzmir’in yolunu tuttu. Barış Cem Koray 
bu dönemde Bornova Belediyesi’nin 
Türk Sanat Müziği Korosu’na girdi. Aynı 
zamanda üniversiteye giden kızının evde 
bıraktığı gitara merak sardı. Günde sekiz 
saat çalışarak gitarın dilini çözmeye baş-
ladı. Gün geldi komşular rahatsız oldu, 
kendini parklara attı… Oturduğu bankın 
çevresini saran kedilere, köpeklere çaldı 
gitarını. Artık parmakları çalmaktan 
yorulduğu vakit evinin yolunu tuttu. 
Kendisi o günleri yüzünde tebessümle 

anlatıyor: “Bir gün o kadar çok çalmışım 
ki ayağım uyuşmuş. Ayağımı sürükleye 
sürükleye eve gitmiştim, sonrasında 
doktora gitmek zorunda kalmıştık.”  

AVRUPA’DA ÇOK YAYGIN 

Küçük kızının mezun olmasıyla İz-
mir’den ayrılan aile, tüm fertleriyle 
tekrar İstanbul’da bir araya geldi. Gitarı 
elinden bırakmayan Barış Cem Koray’ın 
bu dönemde en büyük destekçisi ise eşi 
olmuştu. Eşi “Sen artık biliyorsun, oldun, 
git kendini göster” diyerek Barış Cem 
Koray’ın yanında oluyor fakat kızları bu 
işe pek sıcak bakmıyorlardı. Barış Cem 
Koray, jandarma komutanlığı dönemin-
den kalan hissiyatla herhangi bir kafede 
çalmak istemiyor, başkalarının ona istek 
parçada bulunmasını garipseyeceğini 
düşünüyordu. Ama net olan bir şey 
vardı: O müzik yapmak istiyordu. Bunu 
kafasına koymuştu. Sokak müzisyenle-
rini gözlemledi, “Sokakta çalmak nasıl 
olur” diye düşündü. Başta çocuklarına 
söyleyemedi. Kozyatağı tarafında bir 
lokasyon belirleyerek gizli gizli çalmaya 
başladı: “Zabıtanın olmadığı bir yer bul-
maya karar verdim. Kozyatağı tarafında 
bir alışveriş merkezi içinde çimenlik 
bir alan var. Gayet güzeldi, orada hem 
oturacak taş vardı hem de o taşın arka-
sında kocaman bir ağaç. Gürültülü bir 
yer değildi ve nezih olduğu çok belliydi. 
İnsanlar sokakta gitar çalmayı dilen-
cilikle eş değer tutuyorlar. Ben dilenci 
değilim. O kadar emek verdim. O kadar 
çalışmışım. Nefesim var ve her türlü 
emek veriyorum. Ben yeter ki şarkımı 
söyleyeyim. Kimsenin alnına dinlesin 
diye silah dayamıyoruz. Bu Avrupa’da 
yaygın bir şey. Ama Türkiye’de bu şekilde 
bakılmıyor. Hala da oturmuş değil.”  

İstanbul’un yoğunluğu, günün yorgunluğu, metronun 
kalabalığı… Kim bilir herkesin kendine sakladığı dertlerin 
ağırlığı. Ama tam da o noktada bir ses… Elinde gitarıyla… 

Gitarını eline aldığında Barış Manço’nun naifliğini, Cem 
Karaca’nın tınısını, Erkin Koray’ın esintisini duyaca-

ğınız bir ses… Barış Cem Koray… Öyle bir hayat 
hikayesi ki onunki, müzik tutkusuyla dopdolu 

yaşanmış, kendi içine sığmamış sokaklara 
taşmış… Şimdi ise İstanbul’un farklı metro 

istasyonlarında karşımıza çıkıyor…Oku-
yacağınız hikaye inanıyorum ki, pek 

çoğumuzun hayatta isteyip de çok fazla 
çaba göstermediği şeyleri aklınızın bir 

köşesinden geçirecek, azmin ve isteğin 
ne denli büyük bir güç olduğunu fark 

ettirecek. Bu hikaye, 61’ine basan 
emekli bir jandarma komutanının 
hikayesi… Biraz sert geliyor değil 
mi kulağa! Peki bu emekli komu-

tanın aynı zamanda duygu dolu 
şarkılar söyleyen bir metro sanatçısı 
olduğunu söylesek! Sahne adı Barış 

Cem Koray’ın hikayesini dinlerken 
kah güldük, kah ağladık. En çok da ne 

şartlarda olursa olsun kopmadığı müzik 
aşkına hayran 

kaldık. 

05insan HiKaYEsi

Barış Cem Koray sokakta gitar çaldığı ilk günü 
çok net hatırlıyor; “Hiroşima ile başladım. Bir iki 
satırdan sonra boğazıma bir yumruk girdi. Şarkıyı 
tamamlayamadım ve gözlerim doldu. Bu sefer Ba-
rış Manço’dan, Erkin Koray’dan çalmaya başladım. 
3-4 saat çaldım. İlk gün 65 lira para biriktirmiş-
tim.” . Bir gün metroda gitar çalan bir kız gördü. 
“Metroda çalan kızdan nasıl başvurulacağını ve 
neler yapmam gerektiğini öğrendim. Esenler’de 
Ulaşım A.Ş.’ye başvurdum. Artık metrolarda ve 
diğer yerlerde müzik yapabilmek için mülakat ya-
pıyorlar, benim zamanımda mülakat yapılmıyordu. 
Bizden hiç ücret almıyorlar. Yaş sınırı yok. Tabi ki 
şarkı seçimi çok önemli. Kadıköy’de, Bakırköy’de 
ve Kartal Adliyesi’nin orada çaldım. Haftada üç 
gün çalışıyorum. Yorgunluğumu hissetmiyorum 
bile.” Metroda çaldığı günlerde kazandığı paranın 
yanında bir sürü de anıyı biriktiriyor. Çocuklarla 
yaşadığı anıları anlatırken sevgisinden gözlerinin 
dolduğunu görüyoruz: “Bir gün 6-7 yaşında bir 
çocuk geldi ve benimle şarkı söylemeye başladı. 
Annesi de yanındaydı, hatta annesine ‘sen git’ dedi 
ve benimle birlikte şarkı söylemeye başladı. Bak-
tım her gün geliyor. Kendi bestelerinin olduğunu 
söyledi. Ben de ona ayak uydurmaya ve söylediği 
şarkılara ayak uydurmaya çalıştım. İnanır mısınız 
o kadar fazla ilgi oldu ki... Çocuk her gün gelmeye 
başladı. Ben de çocuk olduğu için bir şey diyemi-
yordum. Ben çocukları çok severim. Bir süre sonra 
birlikte ‘Arkadaşım Eşek’ gibi çocuk şarkıları söy-
lemeye başladık. Artık çocukları gördüğüm zaman 
onlara uygun şarkılar söylüyordum. Çocukları çok 
seviyorum ve onları mutlu görmek istiyorum.” 

Daha 6 yaşında 
bir çocukken 

annesinin 
dinlediği ilahiler 

kulağına 
doldu, müzik 
ile tanışması 

da böyle 
oldu. Askeri 
lisede grup 

kurdu, Barış 
Manço şarkıları 

söylemeye  
başladı. 

Emekliliğin 
ardından önce 

sokakta sonra   
metro istasyonlarında 

İstanbul’a keyif katar oldu

Kızının gitarını eline aldı, 50’sinde kursa gitmeye başladı. Çalışmaları komşuları rahatsız etti, o hiç pes 
etmedi. Parkta kedilere şarkılar söyledi, en büyük destekçisi eşinin teşvikiyle metronun sesi haline geldi 

Emekli komutan… Yıllarca silah tutan ellerinde şimdi gitar var. İstanbul Metrosu’nda 
çıkabilir karşınıza. Siz siz olun, kulak verin mutlaka. Çünkü müziğinde, ismindeki 3 

ustanın işbirliği var: Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray… İşte Barış Cem Koray...

ÜÇ YÜREK tEK sEs

mÜziK aŞKına
aDanan biR ÖmÜR

RÖPORTAJ: CANSU MEŞEDİLCİ

FOTOĞRAF: S. MUSTAFA KALAMAN

‘ÇOCuKlaRla biRliKtE 
ŞaRKı sÖYlÜYORuz’



MARMARA HABER
HAZİRAN

HaYDi sinEmaDa 
buluŞalım

unutulmaz  
mÜziK ŞÖlEni

bEyOğLu - İstAnbuL  Son on 
yıldır “Okulda Buluşalım” slo-
ganı ile Beyoğlu’ndaki okulları 
ziyaret eden Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah De-
mircan, bir taraftan okulların 
eksikliklerini giderirken diğer 
taraftan da öğrencilerin istek-
lerini yerine getirmeye devam 
ediyor.  Başkan Demircan, 
Mehmet Akif Ersoy İlkoku-
lu’na yaptığı ziyarette öğ-
rencilerin, “Başkan amca bizi 
sinemaya götürür müsün?”  
talebine; “Götürürüm, hem 
de hamburgerler de benden” 
diyerek sözünde durdu; 800 
öğrencinin daha sinema ile 
tanışmasına vesile oldu. 

LüLEburGAz - KırKLArELİ 
Lüleburgaz Belediyesi kültür 
etkinlikleri kapsamında Aş-
kiye – Neşet Çal Sahnesi’nde 
Trakya Oda Orkestrası harika 
bir konsere imza attı. İlker 
Deniz Başuğur şefliğindeki 
konserde Antalya Devlet 
Senfoni Orkestrası Obua 
sanatçısı Bayram Bayramo-
ğulları ile TSK Bando Okulları 
Obua öğretim görevlisi Özgür 
Tüfekci Vivaldi iki Obua Kon-
çertosunu seslendirdi. Gökçe 
Nur Semerci de birbirinden 
güzel eserlerle geceye renk 
katarak Lüleburgazlılara 
unutulmaz bir gün yaşattı.

EnGEllilERE 
tiYatRO sÜRPRizi
KArtEpE - KOCAELİ  Karte-
peli engelli vatandaşların her 
zaman yanında olan ve onlara 
destek olmaya devam eden 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, ilçedeki engellileri 
sürpriz bir etkinlikte buluştur-
du. “Engelleri aşmak için varız” 
sloganıyla gerçekleştirilen 
engellilere özel tiyatro oyunu 
Necip Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezi’nde sahnelendi. 
Keloğlan ve Pamuk Prenses 
adlı müzikli çocuk oyununu 
Başkan Üzülmez ile birlikte 
izleyen engelliler unutulmaz 
bir gün yaşadılar. Oyunun 
ardından açıklama yapan 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, “Sizlerin gözlerin-
deki ışık ve umut benim moral 
ve güç kaynağım. Hepinizi çok 
seviyorum” dedi. 

YÜzYıllıK 
KaRDEŞliK
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip 
Uğur da “Milli birlik ve 
beraberliğimize katkı 
sağlayan, kültürümüzün 
yaşatılmasını, geliştiril-
mesini ve yeni kuşaklara 
aktarılmasını sağlayan 
güzel Türkçemizin 
gelişmesine gönül vermiş 
başta Yörük ve Türkmen 
Federasyonu olmak üzere 
tüm Yörük kardeşleri-
mize teşekkürü bir borç 
biliyorum. Ayvatlar Yörük 
ve Türkmen şenliğinin 
gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Altıeylül Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 
12. Uluslararası Yörük Türkmen etkinlikleri 
Ayvatlar Yaylası’nda coşkuyla geçti

Kırklareli Belediyesi’ne 
ait Yayla Sanat Meydanı 

projesi kapsamında 
zihinsel engelli ressam 

Muhammed Yalçın,  
mahallenin duvarlarını 

yaptığı resimlerle 
renklendirdi

Muhammed’in Hayali Sokaklarda
KırKLArELİ  Artık Kırklareli’nin 
sokakları Muahmmed’in adeta 
renkli hayal dünyasını yansıtıyor. 
Kırklareli Belediyesi’nin çalışmala-
rını yürüttüğü ‘Yayla Sanat Meyda-
nı’ projesi zihinsel engelli ressam 
Muhammed Yalçın’ın hayallerinin 
adresi oldu. Hayalindeki renkleri 
duvara yansıtan zihinsel engelli 
Muhammed Yalçın’ın çalışmaları 
Kırklareliler tarafından büyük 
beğeni topladı. Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu 
yaptığı açıklamada Muhammed’in 
hayalleriyle Kırklareli Belediye-
si´nin hayallerinin Yayla Mahalle-
si’nde kesiştiğini söyleyerek Yayla 

Mahallesi Kültür ve Sanat Alanı’nın 
ilk çalışmalarını Muhammed’le 
başlatmaktan mutluluk duydukla-
rını ifade etti. Kesimoğlu, “Tarihe 
baktığımızda büyük insanların 
kısıtlı imkanlarla harika işler ba-

şardığını görürüz. Muhammed de 
onlardan biri. İlk kazmayı Muham-
med vurdu, ardından belediyemi-
zin çalışmalarıyla; Yayla Mahallesi 
Kırklareli’nin kültür, sanat ve tu-
rizm cazibe merkezi olacak’’ dedi.

KAğıtHAnE  - İstAnbuL Kağıthane Beledi-
yesi, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, Kağıthane İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü 
ve Dilhan Derneği tarafından düzenlenen, 
“Bin Minik El Bir Bayrak” projesi kapsa-
mında 81 ilden  bin 299 çocuk tarafından 
dokunan Türkiye’nin en büyük el dokuma 
bayrağı, 2 bin çocukla oluşturulan Türkiye 
haritası kareografisinin ortasında sergi-
lendi. Kağıthane’de bulunan Hasbahçe 

Stadı’nda gerçekleştirilen törende konuşan 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç “Bu 
çalışmanın içinde tarihe vefa duygusunun 
pekiştirilmesi, vatan sevgisi, millet sevgisi, 
bayrak sevgisinin çocuklarımıza aşılan-
ması var. Etkinliğimizin Cumhurbaşkanlığı 
makamınca da kabul görerek layık olduğu 
itibara kavuşmasını istiyoruz. Bu konuyla 
ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” diye-
rek projenin anlamına vurgu yaptı.

‘Bin Minik El, Bir Bayrak’

YÖRÜKlER 
altıEYlÜl’DE  
buluŞtu

ALtıEyLüL - bALıKEsİr  Altıeylül Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen 12. Uluslararası Yörük 
Türkmen etkinlikleri Ayvatlar Yaylası’nda gerçekleşti. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden yörüklerin katıldı-
ğı program, şehitlerin ruhuna okunan 
dualar ile başladı, Yiğitler Mehteran 
Takımının gösterisi ile devam etti. 
Etkinliklerde Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ah-
met Edip Uğur ilgili dernek-
ler tarafından Yörük İlbeyi 
olarak seçildi. 3 gün süren 
etkinliklerin ilki Ayvatlar 
Mahallesi’nde mevlid-i 
şeriflerin okunması ve ar-
dından düzenlenen lokma 
hayrı ile devam etti. İkinci 
gününde ise Şehitler Mezar-
lığı’nda dualar okundu ve ar-
dından Karesi Türbesi önünden 
başlayan kortej yürüyüşü Atatürk 
Anıtı önünde sona erdi. Aynı günün 
akşamında etkinliğe katılmak için Balıkesir’e 
gelen misafirlere Merkez Efendi Köftecisinde yemek 
verildi, katkılarından dolayı derneklere teşekkür bel-
gesi takdim edildi. Etkinliklerin son günü ise Ayvatlar 

Mahallesi’nde büyük ilgi ve coşku ile devam etti. 
Balıkesir 12. Yörük Türkmen etkinliklerine Vali Mus-
tafa Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ahmet Edip Uğur, AK Parti Milletvekili Mahmut 
Poyrazlı, Karesi Belediye Başkanı Yücel 

Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ömer 
Arık, İl Emniyet Müdür Vekili 

Cemil Çalıcı, Yörük ve Türkmen 
Federasyonu Başkanı Sinan 

Ergüven, daire müdürleri, 
belediye başkan yardım-
cıları, davetliler ile çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

“BERABERLİĞİMİZ 
DAİM OLSUN”

Etkinliğe ev sahipliği yapan 
Altıeylül Belediye Başkanı 

Zekai Kafaoğlu yaptığı konuş-
mada, “Allah ülkemizi bölmek 

isteyenlere fırsat vermesin. Yörük 
ve Türkmen etkinlikleri gelenek ve 

göreneklerimiz için son derece önemli. Birlik 
ve beraberliğimizi, vahdet ruhumuzu pekiştirdiği için 
önemsiyorum. Bu etkinliklerin hayırlı olmasını diliyo-
rum. Allah birliğimizi daim etsin” diye konuştu.
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Toprağa atılan 
ilk tohum... Damla 

damla verilen can suyu 
ve günlerce süren bekleyiş, el 

emeği… Bir ürünün ‘evlat’ gibi büyü-
yüşüne tanıklık etmenin heyecanını 
kaçımız bilebiliyoruz ki! Tatilde gittiği 
köyünde ya da balkonundaki küçücük 
saksıyla bu büyük keyfi yaşayanların 
dışında. “Keşke istediğimiz zaman 
toprakla buluşacağımız bir alanımız 
olsaydı’’ diyenleri duyar gibiyiz... 

Evet, öyle bir yer var ve çok da 
uzakta değil. Arnavutköy’ün hobi 

bahçeleri İstanbul’a bu özlemi 
giderme şansı sunuyor. Yeni 

ekilen ürünler, baba-oğul 
ortaklaşa yapılan sulamalar, 

mangal keyifleri… Hepsi 
burada! Yıllık olarak cüzi 

bir fiyata kiraladığınız 
bahçelerde hem ekim 

yapıyorsunuz hem de 
keyifli vakit geçire-

biliyorsunuz. Bunun için belediyeyi 
arayarak bilgi almanız mümkün. Biz 
sizin için araştırdık ve Arnavutköy 
Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü 
Lütfü Kırmızı’ya tüm merak ettikleri-
mizi sorduk.  

YILLIK ÜCRETİ 725 TL 

Hobi Bahçesi ne zamandan beri 

hizmet veriyor?  
Hobi Bahçesi 2012 yılından bu yana 
hizmet veriyor. 200 adet hobi bahçe-
miz var. Her bir bahçemizin 75 metre 
kare ekili alanı ayrıca alet edevatların 
da muhafaza edilmesi amacıyla 3 
metre kare civarında da bir kulübesi 
bulunuyor. Bu kulübelerin elektriği ve 
suyu da mevcut. Bahçelerimiz kirala-
nabiliyor. İnsanlarımız bahçelerimizi 
yılın başından sonuna kadar bir yıllık 
kiralıyorlar. Hobi bahçelerimizin içe-
risinde aynı zamanda sosyal aktivite 
alanlarımız da mevcut. Oyun grupları, 
parklar ve benzeri alanlarımızdan da 

vatandaşlarımız faydalanabiliyor.  
Vatandaşların hobi bahçelerinden 
faydalanabilmesi için ne yapması 
gerekiyor?  
Kiralama ile ilgili öncelik mevcut 
bahçesi olanlarda.  Eğer onların için-
den  ayrılmak isteyenler olursa bize 
yapılan başvuruları değerlendiriyoruz. 
Ne kadar boş alanımız varsa ona göre 
sahiplendirme gerçekleştiriliyor. 
Eminim çok fazla talep oluyordur. 
İnsanlar arasındaki eleme sistemi 
nasıl yapılıyor? 
İlk başvuruyu kim yaptıysa ilk sıra ona 
aittir. İlk başvurudan itibaren sırasıyla 
başvuruları değerlendiriyoruz.  
Ücretler nasıl peki? 
Her yıl enflasyon oranında artıyor. 
Bu yıl bahçelerimizin fiyatı yıllık 725 
TL olarak belirlendi. Aylık 60 TL’ye 
geldiğini söylememiz mümkün. Bunun 
dışında herhangi bir hizmet istenirse 
ayrıca ücretlendiriliyor. Örneğin çapa 
ya da sulama istenebiliyor.

07aYın mERKEzi

HaYDı tOPRaKla 
buluŞuYORuz!

Bu yol özel bir  
yol... Belki kısacık ama  

yemyeşil... Bu yol toprağa,  
bu yol ürüne, emeğe, mutluluğa 

çıkıyor. Adımlayın ve tadını çıkarın

Keşke toprakla haşır neşir olma, bir ürün yetiştirme, ailece 
çiftçilik deneyimi yaşama şansım olsa diyenler... Öyle bir yer var 

ve çok da uzakta değil. Hem de aylık sadece 60 TL ödeyerek... 
Arnavutköy Hobi Bahçeleri’ne gittik, gördük, sorduk, öğrendik... 

aRtıK iŞi 
ÖĞREnDilER

sabaH 8’DEn  
GECE 12’YE DEK 
insanlaR buRaDa
İnsanlar burada nasıl vakit geçiriyor? Çeşitli 
aktiviteler yapıyorlar mı? 
Geceleme yok. Yaz aylarında günlerin uzaması 
nedeniyle gece 11 ya da 12’ye kadar, Ramazan 
aylarında ise özellikle her saat kullanımı serbest 
bırakıyoruz. Ramazan ayında sahuru burada yapanlar 
var. Bunların dışında konaklama yasak.  

HERKES BİRBİRİNİ MERAK EDER 

Özellikle hafta sonları geliyorlar. Hafta sonları burası çok 
kalabalıktır. Bu kalabalık sabah 8’de başlar, gece 12’ye kadar 
devam eder. Gelirken etini, mangalını alıp gelirler. Çocuklar  
oyun parklarına gider, dilediklerince oyun oynarlar. Herkes birbi-
rinin bahçesini merak eder. Şöyle bir dolaşırlar. Kıskançlık yoktur, 
sadece biz niye beceremiyoruz diye düşünürler. Tabi diğer taraftan 
artık çoğu çok profesyonel oldu. Hangi mevsimde, hangi hava  
şartlarında neyin nasıl ekilmesi gerektiğini biliyorlar.  
Peki ya kışın? 
Kışa mahsus olan sebzeler de ekilebiliyor. Tabi asıl olay yazın başlar. 
Yazın hava ve ortam çok farklıdır. 
Burası tamamen belediyeye mi ait? Bütün bu hizmetler  
belediye tarafından mı veriliyor? 
Evet.  Her şeyiyle belediyeye ait. Kendi bütçemizle yaptık.  
Belediye Başkanımız sağ olsun çok yardımcı oldu.  
Türkiye’de bu şekilde bir hizmet verilmesi çok nadirdir.  
Türkiye’nin en büyük hobi bahçesiyiz. Ben sizin  
vasıtanızla Belediye Başkanımız Ahmet Haşim  
Baltacı’ya çok ama çok teşekkür etmek istiyorum.

Bahçede vakit geçirmek insan-
lara ne tür yararlar sağlıyor? 
Hobi bahçemizin içerisinde aynı 
zamanda seramız var. Seramız-
da fide üretiyoruz ve bu fideyi 
kiracılarımıza verebiliyoruz. Bu-
rada aynı zamanda danışmanlık 
hizmeti veren bir bahçıvanımız 
var. Belirli bir ücret söz konusu 
değil. Ücretsiz bir şekilde 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
İnsanlar toprakla ilgilendikleri 
zaman huzurlu oluyorlar. Bil-
meseler bile toprakla uğraşmak 
istiyorlar. Bazıları da bu konuda 
profesyonelleşmiş. Çoğu bu işi 
artık öğrendi. Şu anda kulla-
nıcıların yüzde 90’ı işi bilerek 
yapıyor. Oraya hangi zamanda 
ne ekileceğini artık biliyor.

Bahçelerden sadece Arnavutköy halkı mı faydalanabiliyor? 
Arnavutköy’de olanlar öncelikli. Ama bunun dışında Anadolu 
yakasından gelenler bile oluyor. Burası 200 kişilik bir mahal-

le, 200 kişilik bir aileyiz. Bizim için asıl önemli olan bu aile 
içindeki tüm insanların birbirleriyle anlaşabiliyor olması. 
Biz hep birlikte uyum ve mutlu bir şekilde yaşanılmasını 

istiyoruz. Bunun için de bazı kurallar getirdik.   
Nedir bu kurallar? 

Hobi bahçelerimizde ara yollar var. Bahçelerimizi 
kullananlar piknik ve mangal yapmak,  böyle olunca da 

araçlarıyla bulundukları yerlere kadar gitmek istiyorlar. 
Buna izin vermiyoruz. Burada özellikle hafta sonları 

çok sayıda çocuk oluyor. Çocuklarımızın güvenliği 
için böyle bir kural koyduk. Aynı zamanda alkol 

kesinlikle yasak. Bu kurallara vatandaşla-
rımız da uyuyor, hiç sorun çıkarmı-

yor.  Artık burada bir köy 
havası oluştu. 

200 kişilik bir aileyiz

bu DuYGuYu bilEmEzsiniz
İşletme ve İştirakler Müdürü Lütfü Kırmızı büyük  
bir mutlulukla soruyor bizlere: “Siz hiç bir şeyi ektik-
ten sonra onun yeşerdiğini görüp dalından kopardı-
nız mı? Bu nasıl bir duygudur bilemezsiniz. O süreci 
mutlaka yaşamanız lazım. Bizim buradaki amacımız 
insanların huzurlu bir ortamda İstanbul’un yoğunlu-
ğundan kurtulup, stres atabilmelerini sağlayamak. 
Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize!”

RÖPORTAJ: KÜBRA BAL

FOTOĞRAFLAR: YAĞIZ KARAHAN
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Yurtdışındaki belediyecilik anlayışı ile Türki-
ye arasındaki farklılıklar nelerdir?
Eski Doğu Bloğu dediğimiz ülkelerin kentleri 
bize göre yapılanma konusunda hakikaten 
çok ciddi anlamda farklı ve ileridedir. İnsan 
dokusunun gerektirdiği her türlü sosyal tesis 
alanlarını buralarda görebiliyorsunuz. Geniş 
caddeleri, parkları ve konser salonları ile 
muhteşemler. Belediye başkanlarımızın ve 
belediye meclis üyelerimizin kısa süreliğine de 
olsa mutlaka yurtdışındaki belediyecilik çalış-
malarını görmeleri gerektiğini düşünüyorum. 

başkanlar mutlaka 
Yurt Dışını Görmeli

Yaşam felsefesi olarak benimsediğiniz 
bir öğreti var mı?
Ben belediye başkanıyım ama kendi 
alışverişimi kendim yaparım. Alırım eli-
me sepetimi evimin sebzesini de pazar-
dan ben alırım. Kısacası insanlarla bir 
arada olmak beni mutlu ediyor. Hayat 
felsefem de bunun üzerine kurulu.

Roma’ya uzanan bir barış projeniz olduğunu öğren-
dik. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Bölgemiz dünyanın en kaliteli zeytinyağı-
nı yetiştiren bir bölge. Aynı zamanda 
biliyorsunuz ki zeytin dalı barışın 
sembolüdür ve zeytinin merke-
zi yani barışın sembolü olan 
kentimizden bütün dünyaya 
barış mesajı göndermenin 
uygun olduğunu düşündük. 
Altınoluk’ta Antandros adlı 
antik kentimiz var. Bugün 
antik kentimizden mükemmel 
mozaikler çıkıyor. Antandros 
zamanında bölgenin en zengin 
şehirlerinden bir tanesiymiş. 
Ama Antandros’un esas özelliği 
çok daha farklıdır. Antandros, 
Aeneas’a sahiptir. Aeneas bir Truva 
savaşçısıdır. Truva’nın önemli savaşçıla-
rından biridir. Truvalılar yenilince Aeneas 
etrafındaki adamları ile beraber Truva’dan 

B
ir insan 29 yıla neler 
sığdırır diye hiç düşündü-
nüz mü? Anne karnından 
dünyaya ilk merhaba… 

Emeklemeler, ilk adımlar… İlk 
sözcükler, gülüşler… Sonrasında 
okul, lise, üniversite… Belki evlilik, 
belki babalık… Ömrün ilkbaharı… 
O ise 29 yıla, yani ömrünün büyük 
bölümüne bir sevdayı sığdırmış. 
Hem de ne sevda! Bir yanda mavi, 
bir yanda yeşil. Önce Güre’ye, son-
ra Edremit’e adamış kendini. Zaten 
öyle olmasa bir halkın gönlünde 29 
yıl kalabilmek, onca seçim kaza-
nabilmek ne mümkün! 1987’den 
bu yana neler yaşamış, hafızasına 
neler kazınmış. Edremit Belediye 
Başkanı Kamil Saka’nın karşısına 
oturduk, bir ömre bedel başkanlık 
günlerini masaya yatırdık…

Öncelikle 29 yıllık bir öykünüz 
var. İlk olarak şunu sormak isti-
yorum. Bu süre boyunca bele-
diyecilik adına ‘Şunu öğrendim’ 
diyebileceğiniz neler var?
Belediye Başkanlığınız boyunca 
‘şunu öğrendim’ deme şansınız yok, 
çünkü her gün yeni bir şey öğre-
niyorsunuz. Her gün daha değişik 
bir durum ortaya çıkıyor, bu yeni 
çıkan her durumda yeni yeni şeyler 
öğreniyoruz. Kısacası öğrenmenin 
yaşı yok. 

6 FARKLI İMAR PLANI
Peki kente dair projeleriniz şu an 
ne durumda?
Öncelikle kentin bir bütün olarak 
imar planını çıkarmaya çalışıyoruz. 
Çünkü burası daha önce 6 tane 
değişik imar planının yani 6 tane 
değişik uygulamanın olduğu bir 
şehirdi. İlk önce kenti bir imar 
disiplini altına almaya çalıştık. Bu 
disiplini gerçekleştirdikten sonra 
parklarımızda ve 
yeşil alanları-
mızda bazı 
problemler 
vardı, bu 
prob-
lemleri 

çözdük.  Kentimiz özellikle yol 
konusunda çok fakir. Yol sorunu-
muzu çözmeye çalışıyoruz. Önce-
likle kentin ana arterlerini ve giriş 
çıkışlarını düzeltiyoruz. Uzun bir 
sahil şeridimiz var. Sahil şeridimiz-
de büyükşehir ile birlikte temizlik 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 
Aynı zamanda kentin içindeki çay 
ve derelerin ıslahı ile ilgili projeler 
hazırlıyoruz.

TURİZM VE ZEYTİNCİLİK
İşsizliğin kader olmaktan çıkaca-
ğına ilişkin bir beyanınız var. Bu 
konu hakkında neler söylemek 
istersiniz? 
Kenti derleyip toparlamadıktan 
sonra insanlara gidip ‘Buraya 
yatırım yapın’ diyemezsiniz. Böyle 
bir şansınız yok. Bu yüzden bizim 
birinci önceliğimiz kentimizle 
ilgili projelerimizi gerçekleştirmek. 
Böylelikle akabinde yeni istihdam 
alanları da açılacaktır. Belediyeler 
istihdam alanları değildir. Belediye 
kendi ihtiyacı doğrultusunda perso-
nel çalıştırmalıdır, şayet fazlasını 
çalıştırırsa borç batağına saplanır. 
İstihdam yaratacağız diye önümü-
ze geleni belediyeye alma gibi bir 
durumumuz yok. Lakin bizim işimiz 
istihdam yaratacak alanları artır-
maktır. Nedir bu alanlar? Öncelikle 
turizm ve zeytincilik. Zeytinciliğin 
gelişmesi noktasında ciddi çalışma-
larımız var. Zeytinyağı dendiği za-
man Edremit akla gelecek, Edremit 
dendiği zaman da zeytinyağı.  

HER BAYANA İŞ ALANI
Kadın istihdamı konusunda neler 
yapıyorsunuz?
Kadın kooperatiflerinin destek-
lenmesi noktasında hayli mesafe 
almaya başladık. Kadınlara 
yönelik satış ve üretim organi-

zasyonlarını ciddi bir şekilde 
destekliyoruz. Her bir baya-

nımıza iş alanı yaratacağız. 
Yaptığımız bu çalışmala-

rımızı da kurslarımızla 
destekliyoruz.

insanlarla Olmak 
beni mutlu Eder

y
‘Belediyeler istihdam alanları değildir. Bizim 
işimiz ise istihdam yaratacak alanları artırmak. 
Nedir bu alanlar? Öncelikle turizm ve zeytincilik.’

ata’nın Geldiği Ev 
Restore Edilecek

aVm’yi Kültür 
merkezi Yapıyoruz

Edremit’in kültürel değerlerinin turizme 
kazandırılması adına neler yapılıyor?
Edremit’te tarihi evlerimiz var. Bu evleri-
miz ‘Edremit Evleri’ olarak geçiyor. Edremit 
Evleri’nin iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi 
noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Özellikle cephe güzelleştirmeleri konusunda 
projemizi tamamlamak üzereyiz. Edremit 
evlerini yeni baştan ayağa kaldıracağız. Ata-
türk’ün Edremit’e ikinci defa geldiği zaman 
kaldığı evi belediye olarak satın aldık ve bu 
evin restorasyon çalışmasını gerçekleşti-
receğiz. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde 
yine eski bir konak ve zeytinyağı fabrikası 
satın aldık. Konakta restorasyon çalışmaları 
gerçekleştirilecek. Zeytinyağı fabrikasını ise 
müze yapmayı planlıyoruz.

Edremit’te spor ve kültür alanında yapılan 
faaliyetler nelerdir?
Futbolda altyapıya önem veriyoruz. Futbol 
takımlarına çok büyük paralar harcanmaması 
gerektiği kanısındayım. Bunun yerine daha 
fazla çocuğumuz yeşil alanlarla bir araya 
gelse, çocuklarımızın oynayabileceği daha mo-
dern ve güzel tesisler olsa… Örneğin Güre’de 
ciddi bir spor tesisi yaptık ve bugün orada 
yüzlerce çocuğumuz oyun oynuyor. Sporun 
bütün dallarında yer almaya ve bilhassa unu-
tulmaya yüz tutmuş sporlarımızı canlandır-
maya çalışıyoruz. Aynı zamanda eski alışveriş 
merkezini büyük bir kültür merkezi yapıyoruz. 
Edremit kültür sanat alanında da kendini gös-
terecek. Bu kültür merkezinin içerisinde sanat 
alanında A’dan Z’ye her şey olacak. 

‘Zeytinciliğin gelişmesi için ciddi çalışmalarımız 
var. Zeytinyağı dendiği zaman Edremit akla 
gelecek, Edremit dendiği zaman da zeytinyağı.’

zEYtının basKEntı EDREmıt
29 YILIN TECRÜBESİYLE HİZMET EDEN KAMİL SAKA’NIN EDREMİT’LE İLGİLİ BİR HAYALİ VAR:
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Roma’ya uzanan bir barış projeniz olduğunu öğren-
dik. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Bölgemiz dünyanın en kaliteli zeytinyağı-
nı yetiştiren bir bölge. Aynı zamanda 
biliyorsunuz ki zeytin dalı barışın 
sembolüdür ve zeytinin merke-
zi yani barışın sembolü olan 
kentimizden bütün dünyaya 
barış mesajı göndermenin 
uygun olduğunu düşündük. 
Altınoluk’ta Antandros adlı 
antik kentimiz var. Bugün 
antik kentimizden mükemmel 
mozaikler çıkıyor. Antandros 
zamanında bölgenin en zengin 
şehirlerinden bir tanesiymiş. 
Ama Antandros’un esas özelliği 
çok daha farklıdır. Antandros, 
Aeneas’a sahiptir. Aeneas bir Truva 
savaşçısıdır. Truva’nın önemli savaşçıla-
rından biridir. Truvalılar yenilince Aeneas 
etrafındaki adamları ile beraber Truva’dan 

kaçıyor ve beraberindeki adamları ile birlikte yaptık-
ları gemilerle İtalya’nın Castro kıyılarına kadar 

gidiyorlar. Aeneas evleniyor, sonrasında 
ölüyor ama onun torunları Roma’nın 

kurucuları oluyorlar. Yani Roma’nın 
kurucuları Anadolu insanlarıdır ve 

bu tarih kitaplarında da yazar. 
Aeneas’ın yola çıkıp Castro’ya 

kadar giderken uğradığı liman-
ların belediye başkanları bura-
da toplanacağız. Önümüzdeki 
yıllarda Aeneas’ın gemileri 
gibi yapacağımız iki gemi ile bu 
limanlara uğrayarak Roma’ya 

bir barış gezisi düzenlemeyi 
planlıyoruz. Bugün Roma Spor 

Kulübü ve Roma Belediyesi’nin 
armasında kurttan süt emen iki 

tane çocuğun resmini görürsünüz 
yani Anadolu insanlarının resimleridir 

bunlar. Bu tür olayların turizmimiz açısın-
dan çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

y
Edremit ticaret ve turizm merkezi haline gelecek. 
Çocuklarımızın rahat nefes alabilecekleri ve 
oynayabilecekleri bir kent yaratmak tek amacımız.’ 

Edremit’in doğal güzelliği yapılan ve ya-
pılması planlanan yatırımlarla bozulma-
yacak değil mi?
Bunu bir örnek vererek açıklamak iste-
rim. Güre, bölgemizde bakir kalmış nadir 
yerlerden biridir ve bakir kalmaya de-
vam edecektir. Güre’de insanlarla zeytin 
uyumlu bir şekilde yaşar. Yatırım dendiği 
zaman illaki bu şehri katledecek diye bir 
durum yoktur. Yeşilin içerisinde kaybol-
muş yatırımlarla da bu işi yapabilirsiniz. 
Burada çok sayıda termal tesis vardır. 
Günümüz insanlarının da artık aradığı  
bu tür tesislerdir.  

Peki, bir inşaat mühendisi olarak kente bak-
tığınızda neler görüyorsunuz?
Kente baktığım zaman geçmişte çok büyük 
yanlışlar yapılmış olduğunu görüyorum. Bu 
yanlışların neresinden dönebilirsek kardır 
diyoruz ve bunları mümkün olduğu derece-
de durdurmaya ve döndürmeye çalışıyoruz. 
Bu da gelecek açısında bize umut veriyor. 
Tabi ki tüm yanlışları hemen düzeltmemiz 
söz konusu olamayacak. Yok edilircesine 
uğraşılmış ve betonlaştırılmış bir kent var 
elimizde. Bunu bir anda düzeltme şansımız 
yok, bu çok uzun bir süreç. Zamanla her 
şeyin düzeleceği kanaatindeyim.

Beş yıl sonra Edremit nasıl bir yerde olacak?
Edremit’in beş yıl sonra sanatta, sporda ve 
gelişmişlikte örnek gösterileceğini düşü-
nüyorum. Bütün Türkiye tarafından biline-
cek, bu kadar açık konuşuyorum. Edremit 
isminde geçmiş zamanda ciddi bir lekelenme 
oluştu. Edremit imajı sarsıldı, bunu yeni baş-
tan derleyip tasarlamaya çalışıyoruz. Çok 
büyük zenginliklerimiz var: Güre, Altınoluk, 
Kaz Dağları… Her biri muhteşem özelliklere 
sahipler. Örneğin Kaz Dağlarının bugün eşi 
benzeri yok. Çok önemli bir yerdeyiz ve çok 
iyi değerlendirememişiz. 
.

Güre’de zeytinle
insan uyumludur

Kahvaltımı Hep 
Eşimle Yaparım

betonlaştırılmış
bir Kent Vardı

5 Yıl sonra Örnek 
bir Şehir Olacağız

minicik Kalplerde
Düşmanlık Olmaz

baŞKanla ÖzEl Çocuklara yönelik çok fazla çalışmanız var. 
‘Silahını Getir Oyuncağını Götür’ diye bir pro-
jeniz var. Bu projeden bahsedebilir misiniz? 
Ülke sınırlarımıza en ufak müdahalede kanımı-
zın son damlasına kadar savaşırız ama bize bu 
ülkeyi bırakanların verdiği en büyük nasihat, 
‘Yurtta sulh, cihanda sulh’tur. Bunu da tabii ki 
çocuklarımıza aşılamak mecburiyetindeyiz. 
Silahtan oyuncak olmaz. Çocuklar silahla se-
vindirilmez. O minicik kalplere savaş, silah ve 
düşmanlık tohumları ekmek insanlığa sığmaz. 
Biz de bu doğrultuda silahını getir, oyuncağını 
götür kampanyasını hayata geçirdik.

ZEKALARI GELİŞECEK
Projeye ilgi nasıl?
Baya ciddi bir ilgi var. Projemiz eylüle kadar 
devam edecek. 1 Eylülde dünyanın pek çok 
yerinden gelen belediye başkanı arkadaşla-
rımızla beraber o silahları yok ederek barışa 
katkıda bulunacağız. Silahlı oyuncaklar yerine 
çocukların zekâlarını geliştirebilecek oyuncak-
lar getireceğiz..

‘Zeytinciliğin gelişmesi için ciddi çalışmalarımız 
var. Zeytinyağı dendiği zaman Edremit akla 
gelecek, Edremit dendiği zaman da zeytinyağı.’

zEYtının basKEntı EDREmıt
29 YILIN TECRÜBESİYLE HİZMET EDEN KAMİL SAKA’NIN EDREMİT’LE İLGİLİ BİR HAYALİ VAR:

Sosyal medyayı aktif kullanı-
yorsunuz.
İnsanlar her zaman belediyeye 
gelemiyorlar. Benim kapım 
herkese açıktır ama insanlar 
belediyeye gelemedikleri zaman 
sorularını sosyal medya aracılığı 
ile sorabiliyorlar. Yolu mu bozuk, 
suyu mu kesik; aklınıza ne geli-
yorsa… Sosyal medya aracılığı ile 
çok rahat bana ulaşabiliyorlar. 
Sosyal medyada eşinizle ilgili 
çok güzel paylaşımlarda  
bulunmuşsunuz.
Arkanız güvende olmasa başarılı 
olma şansınız yoktur. Ne olursa 
olsun ben kahvaltımı eşimle 
beraber yaparım. Öğlen ve 
akşamları mümkün olduğu kadar 
haftada en azından 2 kez bera-
ber yemek yemeye çalışırız 
Nasıl tanıştınız?
Üniversite öğrenciliğimizde ta-
nışmıştık, sonra da evlendik. 38 
yıl oldu, mutlu bir evliliğimiz var. 
Aynı zamanda bir torunum ve de 
kızım var. Hayatımızın en büyük 
aşkı torunumuz oldu.
Baba olmak nasıl bir duygu?
Müthiş bir duygu. Ne derseniz 
deyin sizden bir parça. Bunu 
tarif etme şansınız yok. Baba 
olduğum zaman hissettiğim 
duygudan çok daha büyük bir 
duyguyu dede olduğum zaman 
hissettim. Okulun kapanması 
ile beraber yanımıza geliyor, 
işte o zaman her gün birkaç saat 
dahi olsa onunla birlikte zaman 
geçiriyorum. 
Yemek yapıyor musunuz?
Ben deniz kıyısında doğdum ve 
büyüdüm. Bir teknem var. Evde 
yapmam ama teknede yemekleri 
ben yaparım. Teknede yemekle-
re kimseye el sürdürtmem. 

Roma’nın kurucuları
Anadolu insanlarıdır

bütün 
araçlar Hacizliydi

Seçim vaatlerinizde oldukça iddialı sözler vardı. 
Yapamayacağım bir şeyi söylemem. Ama söylediğim bir 

şeyin yapılması konusunda da elimden gelen bütün çaba-
yı gösteririm ve de yaparım. Edremit bu dönem büyükşehir 
kapsamına girdi. Daha önce 6 tane belediye olan yer şimdi 

tek bir belediyeye dönüştü. Bu süreç içerisinde geçmiş beledi-
yelerden gelen ciddi bir borç yükü vardı. Kısa zamanda to-

parlandık ve ekonomik yönden çarkı döndürmeye başladık. 
Çünkü çarkı döndüremedikten sonra bir iş yapma şan-
sımız yoktu. Yaklaşık bir yıl boyunca Balıkesir dışında 

yapacağım gezilerde kendi özel aracımı kullandım. 
Çünkü belediyenin bütün araçları hacizliydi. 

Bundan sonra özellikle yatırım yönün-
den ciddi mesafe alacağımıza 

inanıyorum. 

Gözbebeğim dediğiniz  
projeniz nedir?

Edremit bir ticaret ve turizm 
merkezi haline gelecek. Olaya 

bütün bakmak lazım, bir ayrım 
yapabilmem mümkün değil. Her 
şey çocuklarımız için. Çocukları-

mızın rahat nefes alabilecekleri 
ve oynayabilecekleri bir kent 

yaratmak tek amacımız. Yaklaşık 
birkaç ay önce burada 27 tane 

ceset çıkardık ve büyük bir 
bölümü çocuktu. Bunların ya-

şanmadığı bir dünya kurmak is-
tiyoruz. Biz politikacıların temel 
görevlerinin her şeyin ötesinde 

insanların yaşamlarını devam et-
tirebileceği ortamlar sağlamak 

olduğunu düşünüyorum.

Her Şey  
Çocuklar için
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büyüKKArıştırAn - KırK-
LArELİ Büyükkarıştıran Be-
lediyesi tarafından yapımı 
gerçekleştirilen Spor Komp-
leksinin giriş kapısı takıldı. 
Çevre düzenlemesi devam 
eden komplekste çiçek ekim 
ve sulama çalışmaları, kilit 
taş döşeme işleri ve çim-
lendirmenin yapımı ile ilgili 
çalışmalar ise devam ediyor. 
Çocuk oyun alanı ve jimlas-
tik aletlerinin yer aldığı spor 
kompleksi Büyükkarıştıran 
halkına hizmet vermeyi tüm 
hızıyla sürdürüyor. Büyük-
karıştıranlılar, belediyenin 
yürüttüğü alt yapı çalışma-
larının her geçen gün kenti 
daha yaşanılır kıldığını ifade 
ederek yapılan hizmetler-
den memnun kaldıklarını 
dile getirdiler. 

HalKa HizmEttE 
Hız KEsmEK YOK

GöLCüK - KOCAELİ  Bir 
süredir vatandaşların ve sü-
rücülerin tepkisinin olduğu 
nokta ile ilgili olarak hareke-
te geçen Gölcük Belediyesi 
Fen İşleri yetkilileri, oldukça 
önemli bir noktada meydana 
gelen bozulmayı önlemek 
için çalışma başlatarak yol-
daki bozuk sathı bakıma aldı. 
Yolda tahribatın yaşandığı 
asfaltın önce söküm işlemi 
yapıldı. Ardından büyük 
asfalt çalışmalarının kaldı-
rılması ile yama çalışması 
gerçekleştirildi. Yolun bozuk 
kısmının tamir görmesinin 
ardından bozukluğun orta-
dan kalktığını dile getiren 
vatandaşlar, ilgili nokta ile 
ilgili şikâyetin dinlenerek 
giderilmesinden ötürü mem-
nun olduklarını ifade etti.

Yama ÇalıŞması 
GERÇEKlEŞti

bAşAKşEHİr - İstAnbuL  
Altınşehir Halilurrahman 
Camisi Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal ve 
Ak Parti Grup Başkan Vekili 
Mehmet Doğan Kubat’ın 
katıldığı bir törenle açıldı. 
Başkan Uysal Cuma nama-
zını beraberindeki heyetle 
birlikte, Halilurrahman 
Camisi’nde kıldı.  Cuma na-
mazının ardından gerçekle-
şen cami açılışında konuşan 
Başkan Uysal, “Camimiz 
mahallelinin hem ibadet 
edebileceği hem de insanla-
rımızın sık sık buluşabileceği 
bir yer olacak. Camimizi 
yaptık, okulumuzu yapaca-
ğız. Camimizi doldurmak ve 
sahip çıkmak siz Altınşehirli-
lere düşüyor” dedi.

sAKAryA  Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu Atıksu Arıtma 
Tesisi yapım çalışmalarını inceledi. Proje ile 
ilgili SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş’ten 
bilgiler alan Başkan Toçoğlu, “Uzun yıllar 
kuzey bölgemize hizmet sunacak projemizde 
çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda atıksu 
toplama havuzlarının imalatı ve mekanik 
sistemlerinin montaj çalışmaları tamamlandı. 
Ekiplerimiz şu anda saha borulama ve dolgu 

çalışmalarını yapıyor. Projenin tamamlanma-
sının ardından çevre düzenlemesini ger-
çekleştirerek, projemizi kısa süre içerisinde 
devreye alacağız. Şu anda tesisimizin yüzde 
80’lik kısmı tamamlandı” diye konuştu. Kara-
su Atıksu Arıtma Tesisi yapım çalışmalarını 
inceleyen Başkan Toçoğlu projenin yaklaşık 
16 milyonluk yatırım olduğunun altını çize-
rek projenin tamamlanmasıyla Karasu’da 
atıksu sorunu yaşanmayacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Daha sağlıklı ve daha yeşil Bursa’ hedefiyle Yıldırım 
İlçesi’ne kazandırılacak olan 250 bin metrekarelik ‘Vakıfköy Spor ve Kent Parkı’nın temeli atıldı

Projede Son Aşamaya Varıldı

bursA  Bursa’yı daha yaşana-
bilir, daha yeşil ve daha sağlıklı 
bir kent hale getirmek amacıyla 
nitelikli çalışmalara imzasını 
atan Büyükşehir Belediyesi, 
Yıldırım İlçesi’nin Vakıf Mahal-
lesi’ne 250 bin metrekarelik 
bir sağlıklı yaşam alanı kazan-
dırıyor. Bu hedefle Büyükşehir 
Belediyesi tarafından projelen-
dirilen ‘Vakıfköy Spor ve Kent 
Parkı’nın temeli de Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Vali 
Münir Karaoğlu ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
tarafından atıldı. Sağlıklı Kentler 

Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
törende yaptığı konuşmada, 
Bursa’yı tarımdan turizme, ter-
malden tarihi değerlerine kadar 
her alanda geleceğe taşırken, 
kentin çevre sorunlarının da çö-
züldüğünü belirtti. Altepe, “Yeşil 
Bursa adına yakışır projeleri-
mizle, nefes alan ve hayat veren 
bir Bursa’ya doğru adım adım 
ilerliyoruz. Bugüne kadar birçok 
park ve yeşil alanı Bursa’ya 
kazandırdık. Çalışmalarımız 
doğrultusunda, Bursa genelinde 
kişi başına düşen yeşil alan 10 

metrekareye ulaştı ve bu rakam 
her geçen gün artıyor” dedi.  
‘Vakıfköy Spor ve Kent Parkı’nın 
kentin vizyonuna katkı sağlaya-
cağını kaydeden Başkan Altepe, 
“Yaklaşık 250 bin metrekare 
üzerine konuşlandırılan proje 
tamamlandığında Bursa’ya bir-
çok etkinliğin rahatça gerçek-
leştirileceği bir yaşam merkezi 
kazandırılmış olacak” dedi. 
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı Edebali ise insanların 
yaşam kalitesini artıran hizmet-
lerinden ötürü Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.  

pEndİK - İstAnbuL   Esenler 
Mahallesi’nde inşa edilen 
kapalı yüzme havuzlu spor 
kompleksi tamamlanma 
aşamasına geldi.  Pendik’teki 
5. Spor kompleksi olarak 
hizmet vermeye başlayacak 
tesisin önümüzdeki aylarda 
hizmete açılması hedefleni-
yor. Toplam 12 bin metreka-
re alana sahip komplekste iki 
yüzme havuzu, fitness salo-
nu, kreş, ofisler yer alacak.

Vakıf Mahallesi’nde çocukların 
yoğun sevgi gösterisiyle karşıla-
nan Başkan Altepe, önce butona 
basarak ‘Vakıfköy Spor ve Kent 
Parkı’nın temelini attı, ardından 
parka nakledilen ağaçları dikti.

Pendik Salona 
Doymuyor

Altepe’ye sevgi seli

baŞaKŞEHiR’in 
GÖRKEmli Camisi

yALOvA  Geçtiğimiz günlerde Yalova Belediyesi 
tarafından ilk kez uygulanan baskılı 
asfaltla döşenen Kurtuluş Sokak’ta 
üstyapı çalışmaları devam 
ediyor. İlk kez bir sokağa ya-
pılan uygulama sonrasında 
baskı yapılarak desen ve-
rilen asfalt renklendiril-
di. Çalışmaların devam 
ettiği Kurtuluş Sokak’ta 
şimdi cephe giydirmesi 
ve peyzaj çalışmaları 
var. “Kurtuluş Sokak yeni 
görüntüsüyle kentimiz-
de farklılık yarattı” diyen 
Yalova Belediye Başkanı Vefa 
Salman; “Yaya trafiğinin yoğun ol-

duğu Kurtuluş Sokak’ta farklı bir uygulama yap-
mak istedik. Araç trafiği bu sokağımızda 

olmadığı için görselliği biraz daha 
ön plana çıkarttık. Önce asfalt 

attık ve üzerine desen verdik. 
Daha sonra bu desenleri 

renklendirdik. Şimdi bina 
cephelerinde iyileştirme 
yapıp, birinci katlarda 
peyzaj çalışması yaparak 
buradaki çalışmayı 

tamamlayacağız” dedi. 
Kente canlılık katmak 

adına sürdürülen çalışma-
lara vatandaşlar da büyük 

ilgi göstererek, bu çalışmaların 
devam etmesini desteklediler.

Yalova’da Canlılık Var
Yalova Belediyesi tarafından uygulamaya geçilen baskılı asfalt çalışmalarıyla artık sokaklar ren-
garenk görünümüne kavuşacak. İlk uygulamanın yapıldığı Kurtuluş Sokak’ta çalışmalar sürüyor

Sakarya’ya uzun yıllar hizmet edecek Karasu Atıksu Arıtma Tesisi’nin çalışmalarında son 
aşamaya gelindi. Başkan Toçoğlu, artık atıksu sorununun yaşanmayacağını müjdeledi

YILDIRIM’A MİNİ CENNET
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fAtİH  - İstAnbuL  Cerrahpaşa 
Mahallesi Esekapı Sokak’ta 
Hekimoğlu Ali Paşa Cami 
arkasında yer alan Davutpaşa 
Parkı Fatih Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü çalışmalarla, 
vatandaşlara daha iyi hizmet 
vermek üzere yenilendi. Da-
vutpaşa Parkı çevrede yaşa-
yan halkın ihtiyaçlarını daha iyi 
karşılaması için 2015 yılında 
yenileme programına alındı. 
2016 yılı başında tamamlanan 
uygulama çalışmaları ile 1444 
metrekarelik  park alanında,  
dinlenme alanları, Osmanlı süs 
havuzu, yeşil alanlarda peyzaj 
değeri yüksek ağaç ve çalıların 
dikimi de tamamlanarak va-
tandaşların kullanımına hazır 
hale getirildi.

maHallE KOnaĞı  
HizmEtE aÇılDı
KEstEL - bursA   Kestel 
Belediyesi tarafından Osma-
niye Mahallesine inşa edilen 
mahalle konağı düzenlenen 
görkemli bir törenle hizmete 
açıldı. Başkan Acar “Belediye-
miz tarafından mahallemize 
kazandırılan mahalle kona-
ğımız, doğal güzellikleri ve 
zenginlikleri ile turistik bir ya-
pıya sahip olan mahallemizde 
bu değerlerin desteklenmesi 
amacıyla gerçekleştirildi” dedi.

OsmanGazi’YE    
ÜÇ YEni tEsis

DaVutPaŞa PaRKı  
Kullanıma HazıR

bİLECİK  Bilecik Belediye-
si tarafından Osmangazi 
Mahallesi’ne kazandırılan 3 
yeni tesisin açılışı, geçtiğimiz 
günlerde yapılan törenle 
hizmete girdi. Bilecik’in her 
bir köşesinde faaliyet göste-
rerek, şehrin imar ve ihyası 
için güzel eserler kazandıran 
Bilecik Belediyesi, çalışma-
ları kapsamında hazırladığı 
Bilecik Belediyesi Hayme 
Ana Sultanevi, Osmangazi 
Mahalle Konağı ve Osmanga-
zi Mahallesi Sosyal Tesislerini  
gerçekleştirilen görkemli tö-
renle hizmete sundu. Bilecik 
Belediyesi tarafından yapılan 
ve sadece hanımların kulla-
nabileceği, bütün hizmetlerin 
kadınlar tarafından gerçek-
leştirileceği Hayme Ana 
Sultanevi ve Sosyal Tesisler 
ile Osmangazi Mahallesi yeni 
tesislerine kavuşmuş oldu.

Osmangazi Belediyesi, kente 
vizyon kazandıracak ‘Kent Mey-
danı Kentsel Dönüşüm’ projesi 
için yoğun bir çalışma yürütü-
yor. Proje kapsamında kamulaş-
tırılan 35 binanın 18’i yıkıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, 
Engelliler Haftası kapsamında 
farkındalık yaratmak amacıyla 
Üç Kemaller Parkı’nda engelli 
parkuru kurarak sosyal yaşamı 
destekleme çağrısında bulundu

OsmAnGAzİ - bursA  Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dün-
dar’ın seçim döneminde vadettiği 
16 vizyon proje arasında yer alan 
Kent Meydanı Projesi, gerçek bir 
kent meydanına sahip olmayan 
Bursa’nın kanayan yarasına mer-
hem olacak. Toplam 35 hektar 
alanda yürütülecek projenin 
hayata geçmesiyle Bursa’nın 
tam merkezindeki çöküntü alan 
yerini kente vizyon katacak bir 

meydana bırakacak. Dev proje 
için bölgede toplam 9 bin 859 
metrekarelik alanı oluşturan 35 
dükkan kamulaştırıldı. Yıl sonuna 
kadar bölgede 16 bin metrekare 
alan daha kamulaştırılacak. Ka-
mulaştırılan 18 dükkanın yıkımı 
gerçekleştirilirken, geriye kalan 
17 dükkanın tahliye işlemleri 
devam ediyor. Vatandaşlar da yü-
rütülen projeden dolayı Başkan 
Dündar’a teşekkürlerini sunuyor.

süLEymAnpAşA - tEKİrdAğ   
Vatandaşların birkaç dakikalı-
ğına görme, yürüme ve işitme 
engelli olduğu parkurda engelli 
vatandaşlarımızın her an karşı-
laştığı sorunların yaşayarak gö-
rülmesi sağlandı. Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat 
ve Başkan Yardımcısı Gülferah 
Güral’ın da engelli vatandaşları-
mızın yaşadığı sıkıntıları görmek 
için katıldığı engelli parkura va-

tandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 
Görme, yürüme ve işitme engelli 
olarak engelli parkurunu tamam-
layan Başkan Eşkinat “Farkında-
yız diyoruz ama deneyimlerken 
bunun ne kadar sıkıntılı ve zor 
bir durum olduğunu görüyoruz. 
Engellilerimizi engelsiz bir kent-
te sosyal ve engelsiz bir yaşama 
taşıma hedefindeyiz. Her geçen 
gün de bu yolda önemli adımlar 
atıyoruz.” dedi.

mALtEpE - İstAnbuL Maltepe Belediyesi, ilçenin 
tarihi mekanlarının en önemlisi olan Beşçeşmeler 
ve çevresinde dönüşüm projesini büyük bir titiz-
likle uygulamaya devam ediyor.  “Beşçeşmeler 
Meydanı ve Yakın Çevresini Düzenleme Projesi” 
adı altında başlatılan dönüşüm çalışmaları kap-
samında, Maltepe’ye toplamda bin 750 metre-
karelik sanat eseri kazandırılırken, kanalizasyon 
çalışması sonrası, yerel sanatçılar tarafından 
Beşçeşmeler’in zemini rengarenk desenler-
le boyandı. Beşçeşmeler ve çevresinin tarihi 
değerlerine uygun olarak yeniden düzenlemesini 
sağlamak ve alanda sosyal, kültürel ve ekonomik 
gelişmeleri hızlandırmak amacıyla gerçekleş-

tirilen proje dahilinde, alana 2 bin metrekare 
özel taş, 300 metre oluk taşı döşendi ve 33 adet 
aydınlatma direği dikildi.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK
Bu çalışmaların yanı sıra Beşçeşmeler’in zemini, 
heykeltıraş Güner Yener ve 30 kişilik sanatçı 
ekibi tarafından 3 bin 600 adet doğal taş kulla-
nılarak özel bir sanat tekniği olan “yontubezek” 
ile süslendi. Çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Beşçeşme-
ler başta olmak üzere, bu bölgenin çevresindeki 
alanları cazibe merkezi haline getirip, kültür- 
sanat etkinliklerine açmayı planlıyoruz“ dedi.

beşçeşmeler meydanına   
‘Yontubezek’ süslemesi

‘Bursa’nın Hayalini Gerçeğe 
 Dönüştürüyoruz’ 

‘Farkındalık’ Yaratmak İçin 
Engelli Parkuru

Maltepe’nin 600 yıllık 
tarihi Beşçeşmeler 

semtindeki değişim, 
hızla devam 

ediyor. Çalışmalar 
kapsamında alan 

süslemesinde 
dünyada ilk kez özel 

bir sanat tekniği 
olan “yontubezek” 

kullanıldı

KAMUDA İLK KEZ  
Heykeltıraş Güner Yener, 

bu tekniği ilk kez Beşçeş-
meler Meydanı’nda kullandı. 

Bu yönüyle ilk kez kamusal 
alanda uygulanan ‘’Yontube-

zek Tekniği’’ dünyanın hiçbir 
yerinde yapılmamış örnek bir 

sanat eseri niteliği taşıyor.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası yeni binası hizmete başladı. 
Projenin paydaşı ise Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası oldu

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yenilendi
tEKİrdAğ  Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak  Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odasının yeni yaptığı 
binada hizmet vermeye baş-
lamasıyla düzenlenen progra-
ma katıldı. Çorlu Kaymakamı 
Levent kılıç, Çorlu Belediye 
Başkanı Ünal Baysan, Ergene 
Belediye Başkanı Rasim 
Yüksel ile çok sayıda bürokrat 
ve iş adamının hazır bulundu-

ğu açılışta konuşan Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Çorlu’nun 
kıskanılacak bir ilçe olacağını 
vurguladı. Başkan Albayrak, 
Çorlu  Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’yla da paydaş olacaklarının 
haberini vererek çalışmalar-
da emeği geçen başta Enis 
Sülün olmak üzere herkese  
teşekkür etti; yeni binanın 
hayırlı olmasını diledi.
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BM’nin 71 yıllık tarihinde ilk kez düzen-
lenen Dünya İnsani Zirvesi Türkiye’nin ev 
sahipliğinde İstanbul’da yapıldı. İstanbul 
Kongre Merkezi’nde organize edilen zir-
vede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon, Almanya Başbakanı Angela 
Merkel,  Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borissov, Yunanistan Başbakanı Alexis 
Çipras, Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok 
lider bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi 
açılışında katılımcılara seslendi. Dün-
yada savaşların, doğal afetlerin, salgın 
hastalıkların ve iklim değişikliğinin yol 
açtığı krizlerin insanlığın huzurunu 
tehdit ettiğini söyleyen Erdoğan, “Üç 
milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklı 
mülteciyi ülkemizde misafir ediyoruz. 

Büyük bir iftiharla belirtmek isterim ki varil 
bombalarından kaçan ister Suriyeli olsun 
ister Iraklı kapımızı hiçbir zaman insanlığa 
kapamayacağız” diye konuştu. Zirve kapsa-
mında “Belediye Başkanları Odak Oturumu: 
Kentlerin Göçe Cevabı”, “İnsani kriz mağ-
durları ve çalışanlarının tecrübe paylaşımı”, 
“İnsanlığı ve normları korumak”, “Türkiye’de 
Bulunan Suriyelilerin Hukuki Durumu ve 

Suriyelilere Sağlanan Hak ve Hizmetler” gibi 
farklı başlıklarda oturumlar düzenlendi. 

İNSANİ KRİZ VE MÜLTECİ AKINI 
Marmara Belediyeler Birliği tarafından Co-
lumbia Global Centers | Istanbul ve Helsinki 
Yurttaşlar Derneği işbirliği ile düzenlenen 
yan etkinlikte ise yeni Türkiye-AB anlaşması 
ışığında mevcut insani krizi ve mülteci akını 
ele alındı. Mültecileri ve yerel/ev sahibi 
toplulukları ilgilendiren etkileri ve zorlukla-
rı; sivil paydaşların tepki ve eylemleri yerel, 
ulusal ve sınır ötesi/bölgesel düzeylerde 

incelendi. İnsani yardım için sınır ötesi/böl-
gesel işbirliğinde kapasiteler ve beklen-

tiler; riskleri ve tehditleri azaltmak için 
kaynaklar, mekanizmalar ve çabalar 
tartışılarak sosyo-ekonomik ve kül-
türel entegrasyon için politikalar da 
dahil olmak üzere güvenlik konusu 
ve insan güvenliği konuları ele alındı.

Dünya Bu Zirvede Buluştu  

12 biRliK’tEn HabERlER

GÜnDEm KiŞisEl 
VERilERin 
KORunması

tuna  
ViYana’Da 
KOnuŞulDu

nalas’ın VaRlıK 
YÖnEtimi 
tanıtılDı

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen 6698 
Sayılı Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu hakkında 
bilinçlendirme eğitimi, 18 
Mayıs Çarşamba günü İstan-
bul Ticaret Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. Eğitimin 
ilk oturumunda Av. Tuğsan 
Yılmaz; kişisel verilerin 
korunmasının önemi, bilgi 
güvenliği ve kişisel verilerin 
korunmasının yasal dayanağı 
olan 6698 sayılı kanununun 
tüm maddelerini detaylı 
olarak aktardı. Eğitimin 
ikinci oturumunda Bilge 
Adam Bilgi Güvenliği ve GRC 
Müdür Yardımcısı Murathan 
Gemicioğlu; bilgi güvenliği 
farkındalığı, kanunun bilgi 
teknolojilerine getirdikleri ve 
kurum stratejilerine etkileri 
üzerine konuştu. 

Tuna Havzası Su Temini 
Şirketleri Birliği (IAWD) 
tarafından “Tuna Su Programı 
(DWP)” adı altında gerçekleş-
tirilen Tuna Su Konferansı’na 
Avusturya’nın başkenti Vi-
yana ev sahipliği yaptı. Tuna 
bölgesinden 15 ülkenin su 
ve atık su sektöründen 150 
kıdemli uzman ve yöneticinin 
katıldığı programda sektörel 
ihtiyaçların ne olduğu, hangi 
yasal düzenlemelerin yapıl-
ması gerektiği, hizmet alan 
veya veren taraflar açısından 
risklerin neler olduğuna dair 
konular değerlendirildi.  
Bilginin etkin kullanımının 
önemi vurgulandı. Tuna-Ka-
radeniz-Marmara Çalışta-
yı’nın ise Bursa’da gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor. 

MBB’ nin üyesi olduğu NALAS, 
Sırbistan’ın başkenti  
Belgrad’da Varlık Yönetimi 
Projesi için bir araya geldi. 
Toplantı kapsamında “Varlık 
Yönetimi İş Planlama Modeli” 
çalışmaları yapıldı. Toplantıya 
kamu hizmet şirketlerinden, 
yerel yönetimlerden ve yerel 
yönetim birliklerinden yaklaşık 
50 temsilci katıldı. Varlık Yöne-
timi Projesi’yle elde edilen so-
nuçlar ve kazanılan deneyim-
ler aktarıldı. “Su Sektöründe 
Varlık Yönetimine Giriş” isimli 
Varlık Yönetimi E-öğrenme 
kursu,  Varlık Yönetimi İş  
Planlama Modeli’nden elde 
edilen sonuçlar sunuldu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un girişimi çerçevesinde tarihte ilk defa düzenlenen Dünya İnsani 
Zirvesi 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Liderler bu zirvede buluştu

Körfez 
ülkelerinden 

İstanbul’a gelen 
üst düzey yerel 

yöneticilere 
“Belediyecilikte 

Türkiye 
Tecrübesi” 

konferansı ile 
Türkiye’deki yerel 

yönetim yapısı 
anlatıldı

10-12 Mayıs 2016 tarihleri ara-
sında düzenlenen “Belediyecilikte 
Türkiye Tecrübesi” konferansında 
Ürdün, Umman, Suudi Arabistan, 
Suriye ve Sudan’dan aralarında 
yerel yönetimlerden sorumlu 
bakan yardımcısı, belediye başkan-
ları, başkan yardımcıları gibi üst 
düzey yöneticilerin bulunduğu 60 
kişilik bir gruba Türkiye’deki yerel 
yönetimlerin yapısı anlatıldı. Suudi 
Arabistan’da faaliyet gösteren 
danışmanlık firması Ivory ile yü-
rütülen ortak çalışma sonucunda 

eğitmenlerin ve program içeriğinin 
tamamının Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından hazırlanan konfe-
ransın ilk gününde Türkiye’de yerel 
yönetimlerin genel yapısı, yerel 
yönetimlerin finansal yapısı gibi 
başlıklar ele alındı. Konferansın 
açılış konuşmasını yapan Suudi 
Arabistan Belediyecilik ve Köy 
İşleri Bakanlığı’ndan Mohammed 
N. Al-Rajhi toplantının Suudi 
Arabistan ve Türkiye arasındaki 
yatırımların konuşulmasına  
zemin hazırlayacağını belirtti.

Türkiye’nin Tecrübesi Konuşuldu

YaRDıma baĞlı  
biR HaYat

Akıllı Belediyeler ve Şehirler Zirvesi (ABZ), 
topluma daha iyi bir hayat standardı sağ-
lamak adına teknolojiye uyumlu kentler 
yaratma sürecinde özel sektör ile yerel 
yönetimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. 
Belediyelerin teknolojik gelişmelere ve 
çağın gereklerine uygun donanıma sahip 
olmalarını ve sundukları hizmet kalitesinin 
artırılmasını hedefleyen Marmara Belediye-
ler Birliği (MBB) bu yıl ABZ’nin üçüncüsünü 
düzenliyor. Belediye başkanlarından aka-
demisyenlere, özel sektör temsilcilerinden 
alanında uzman isimlere kadar çok sayıda 
katılımcının yer alacağı Akıllı Belediyeler ve 
Şehirler Zirvesi (ABZ), kamu kuruluşları ile 
teknolojiyi buluşturacak; modern kentlerin 
daha cazip hale getirilmesinde teknoloji ve 
yerel yönetimlerin hangi noktalarda buluşa-

bileceği sorusuna cevap aranacak. Marmara 
Belediyeler Birliği’nin bu yıl 26- 27 Eylül 
tarihlerinde Hilton Istanbul Bosphorus’da 
düzenleyeceği Zirve’nin iş ortakları arasında 
Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi 
kurumlar bulunuyor. 

ŞEHİR TEKNOLOJİ  İLE BULUŞUYOR 
Yerel yönetimlerin teknolojiye ayak uydur-
masının çağın bir gereği olduğunu ifade eden 
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep 
Altepe, zirveye ilişkin olarak şunları söyledi: 
“Akıllı şehir, teknolojiyi aşan bir kavram. 
Modern çağın gereklerine ayak uydurabil-
meleri için şehirlerin adeta birer inovasyon 
merkezine dönüşmesi gerekiyor. Şehirlerin 
alt yapısının her türlü teknolojik gelişmeye 

ayak uydurabilecek şekilde kurgulanması ve 
güncellenebilir olması büyük önem taşıyor. 
Akıllı Belediyeler ve Şehirler Zirvesi’nin yerel 
yönetimlere büyük katkılar sunacağına ina-
nıyor ve yenilikçi uygulamaları şehirlerimizle 
buluşturmak için çabalıyoruz.” Dijital çağın 
ihtiyaçlarına yanıt aranılan zirvenin geçen 
yılki katılımcıları arasında Baytom, E-Kent, 
Hitachi, Litera Bilişim, Turksat, Teknomobil 
gibi bilişim dünyasının öncü firmaları ve oto-
motiv sektöründen Otokoç, Erdeğer Motorlu 
Araçlar ve Karsan gibi firmalar yer almıştı. 

Geçen yıl Bursa’nın ev sahipliği ile düzenlenen Akıllı Belediyeler ve Şehirler Zirvesi,   
bu yıl 26- 27 Eylül tarihlerinde Hilton Istanbul Bosphorus’da gerçekleşecek

ABZ 2016’ya Geri Sayım!

Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası 
İlişkiler Uzmanı Burcuhan Şener ise yaptığı 

konuşmada belediyelerin mültecilere yönelik 
yardım ve çalışmalarını olumsuz etkileyen uygula-
ma, hukuk, görev ve bütçe alanındaki belirsizlikler-
den bahsetti. Şener, Ekonomik kapsamda  yardıma 
bağlı bir hayata dair zorlukların olduğunu belirtti.



MARMARA HABER
2016

bİGA - ÇAnAKKALE  Biga İlçe 
Sağlık Müdürlüğü ve Biga 
Belediyesi işbirliğinde ‘Dün-
ya Sağlık İçin Hareket Et 
Günü’ eğlenceli bir etkinlikle 
kutlandı. Biga Belediye Baş-
kanı İsmail Işık ve Biga İlçe 
Sağlık Müdürü Yahya Kemal 
Kavlak’ın da katıldığı etkin-
likte öğrenciler hazırladık-
ları gösteriyi sahneleyerek 
izlemeye gelen vatandaşlara 
unutulmaz anlar yaşattı.  

ErGEnE - tEKİrdAğ  Ergene 
Belediyesi afet bilincine 
karşı farkındalık adına 
harekete geçti. Gerçekleş-
tirilen eğitim ve etkinlik-
lerin yarattığı farkındalık 
üzerine Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediyesi’ne başvu-
ran Ergene ilçesi Kırkgöz 
Mahallesi Ortaokulunda 
“ABCD Temel Afet Bilinci” 
sunumu gerçekleştirildi. 
Eğitim öğrenci ve öğret-
menler tarafından ilgi ile 
karşılandı.

KÖRFEzli 
baYanlaR sPORDa

ORGan baĞıŞınDa 
ilK sıRa baŞKanın

saĞlıK iÇin 
HaREKEtE GEÇtilER

ERGEnE aFEtE 
KaRŞı bilinÇli

KörfEz - KOCAELİ  Açıldı-
ğı günden bu güne kadar 
yoğun ilgi gören Körfez 
Belediyesi Spor Akademisi 
sağlıklı yaşamın en iyi aracı 
spor ile Körfezli bayanları 
bir araya getirerek her 
geçen gün büyümeye devam 
ediyor. Körfez Belediyesi, 
yeni spor okulu ile vatan-
daşları aerobik, step, plates 
ve zumba ile buluşturdu. 
Körfezli bayanlar tarafından 
en gözde spor zumba ise, 
yoğun ilgi görüyor.

EsEnyurt- İstAnbuL  Esen-
yurt’ta başlatılan “Organ 
Bağışı Başka Hayatlara Can 
Katmaktır” kampanyasına, 
Esenyurt Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu destek 
vererek belediyede kurulan 
organ bağışı masasında or-
ganlarını bağışladı. Başkan 
Kadıoğlu, organ bağışla-
manın insan hayatı için her 
zaman gerekli bir durum 
olduğuna vurgu yaptı.

bOLu  Gazipaşa İlkokulu 4’üncü 
sınıf öğrencileri Bolu Bele-
diyesi’ni ziyaret etti.  
Belediye Meclis 
toplantı salo-
nunda ağırla-
nan öğrenci-
lere meyve 
suyu ve kek 
ikram edildi. 
Belediye 
Başkanı Ala-
addin Yılmaz, 
meclis salonunda 
öğrencilerin yanına 
giderek tek tek elini 
sıktı, tüm öğrencilerle teker 

teker ilgilendi.Öğrencilere bir 
konuşma yapan Başkan 

Yılmaz, “Şu anda otur-
duğunuz yerlerde 

meclis üyeleri-
miz oturuyor. 
Umarım sizler 
de dersle-
rinize iyi 
çalışacaksınız 
ve iyi makam-

lara gelerek 
insanlığa 

hizmet edeceksi-
niz. Sizler bu ülkenin 

geleceğisiniz. Onun için 
derslerinize iyi çalışın ve öğret-

menlerinizi iyi dinleyin” dedi. 
Başkan Yılmaz’ın konuşmasının 
ardından öğrenciler tüm merak 
ettiklerini bizzat başkandan 
öğrenmek istediler. Minikler 
Başkan Yılmaz’ı adeta soru 
yağmuruna tuttular ve cevaplar 
da büyük bir dikkatle dinlediler. 
Derslerinde yerel yönetimler 
konularını işleyen öğrenciler için 
faydalı olan ziyarette Başkan 
Yılmaz, öğrenciler ve öğretmen-
ler birlikte fotoğraf çektirdiler. 
Başkan Yılmaz, bu bilgi dolu 
günü düzenledikleri için öğret-
menlere ve emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

GAzİOsmAnpAşA - İstAnbuL  
Gaziosmanpaşa Belediyesi ta-
rafından gerçekleştirilen ‘Mut-
lu Anneler, Huzurlu Yarınlar’ 
başlıklı bir ‘Doğum Öncesi 
ve Sonrası Eğitim Programı’ 
düzenlendi. Programa katılan 
Belediye Başkanı Hasan Tah-
sin Usta, yaptığı konuşmada 
hem bedensel hem de zihinsel 
olarak sağlıklı çocuk yetişti-
rilmesinde bilinçli bir anne 
olmanın öneminden bahsetti. 
Program kapsamında uzman 
doktorlar anne adaylarına sağ-
lıklı bir hamilelik sürecinin na-
sıl olması gerektiğine dair bilgi 
verdi. Program kapsamında 
doğum sonrası çocuk bakımı 
sonrası hakkında önemli bilgi-
ler aktarıldı. Program sonunda 
Başkan Usta tarafından anne 
adaylarına ‘Hoş Geldin Bebek 
Seti’ hediye edildi.

Miniklerden Soru Yağmuru
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediyenin kapılarını miniklere açtı. 
Gazipaşa İlkokulu öğrencileri Başkan Yılmaz’ı adeta soru yağmuruna tuttular

Mutlu Annelerle 
Huzurlu Yarınlar

bALıKEsİr 1.Balıkesir Ulusla-
rarası Öğrenci Buluşması Et-
kinliği’nin düzenlendiği Atatürk 
Parkı’ndaki törende Balıkesir 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Başkanı Yasir Hüseyin Güngör, 
açılış konuşmasında yurt dışın-
dan gelen öğrencilerin yabancı 
değil burada misafir oldukla-
rının altını çizdi. Yasir Hüseyin 
Güngör, “Burada onların çeşitli 
kültürlerini seyrediyorsunuz.
İnsanlar kardeşlerimize yabancı 
öğrenci diyor, bu kardeşleri-
mizin hiç biri yabancı öğrenci 
değil. Onlar bizim misafir öğ-
rencilerimiz. Burada yaşadıktan 
sonra onlar ülkelerine gidiyorlar 
ve ömür boyu dost kalıyorlar. 

Yeryüzünde hakkın ve adaletin 
tesis edilmesi için bu program-
lar vesile olur” diye konuştu. 

BAŞKAN UĞUR’DAN 
EĞİTİME TAM DESTEK
Erciyes Üniversitesinde okuyan 
Ugandalı Cemil’in hayat hikaye-
si ve Türkiye’ye nasıl geldiğini 
anlatan sunumun ardından 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip Uğur da bir 
konuşma yaptı. Uluslararası Öğ-
renci Buluşması’nın Balıkesir’de 
ilk defa yapıldığını belirten 
Başkan Uğur, 1.’si düzenlenen 
Balıkesir etabının artık her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirilece-
ğini kaydetti. Ugandalı Cemil’in 

hayat hikayesinden etkilenen 
Başkan Uğur, “Türkiye yalnız 
sınırlarıyla, nüfusuyla sınırlı bir 
ülke değil. Türkiye, Orta Doğu,  
Uzak Doğu’dan, Kafkaslardan, 
Balkanlardan Amerika’ya kadar 
Orta Asya’dan, bütün İslam 
ülkelerinden öğrenciler var. Biz 
tabii ki öğrencilerimize kapı-
larımızı değil gönüllerimizi de 
açıyoruz” dedi. Konuşmaların 
ardından Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 
beraberinde Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, UDEF 
Temsilcisi Balıkesir dernek baş-
kanı ve protokol üyeleri misafir 
ülke öğrencileri tarafından 
açılan stantları gezdi.

Türkiye’nin 43 şehrinde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması’nın ev 
sahibi bu kez Balıkesir’di. Başkan Uğur, “Türkiye sadece kendi nüfusuyla sınırlı 
bir ülke değil. Öğrencilerimize kapılarımızı değil gönüllerimizi açıyoruz” dedi 186 ÜlKEDEn  

110 bin misaFiR
Uluslararası Öğrenci 
Dernekleri Federasyonu 
(UDAF) Temsilcisi Mehmet 
Gündüz Türkiye’de 186 
farklı ülkeden 110 bin 
uluslararası öğrencinin 
eğitim görmekte olduğunu 
söyledi. Kamuoyunun bu 
durumdan haberdar olması 
için bu tür faaliyetlerin 
yapıldığını ifade eden  
Gündüz, dünyanın Türki-
ye’de olduğunu belirte-
rek “Türkiye’yi dünyaya 
taşıyacak olan uluslararası 
öğrencilerimizdir” dedi.

Dünya Çocukları 
Balıkesir’de Buluştu

KArAmürsEL - KOCAELİ  Karamürsel Devlet Hastanesi 
yenilenen Acil Servisi, Tomografi Ünitesi ve Yemekhane 
Servisi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşma yapan 
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, 
hastanenin yenilenmesinde destekleri olan Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür ederek plaket 
ve çiçek takdiminde bulundu. Başkan Yıldırım konuşma-
sında plaket ve çiçeği halk adına aldığını belirtti.

Sağlık Hizmetinde Yenilikçi Adımlar

13saĞlıK-EĞitim
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bursA Bursa’da yatırımlarıyla kente 
değer katan Büyükşehir Belediyesi, 
‘Spor Kenti Bursa’ hedefiyle kentin 
tüm ilçelerinde çocuklarla gençlerin 
sosyal ve sportif gelişimlerini destek-
leyen faaliyetleri bir bir hayata geçiri-
yor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri’ 
kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ortaklığıyla, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü koordinasyonunda organize 
edilen ‘Büyükşehir Fiziksel Etkinlik 
ve Oyun Günleri’, Orhaneli ilçesinde 
de yoğun bir katılımla gerçekleştiril-
di. Orhaneli Spor Salonu’ndaki spor 
şöleni, öğrencilerin çekişmeli geçen 
mücadelelerine sahne oldu, hafızalara 
renkli görüntüler kazındı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, programın açılışında yaptığı 
konuşmada, öğrencileri spora teşvik 
etmek adına çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. Bursa’nın spor kenti kimliğiyle 

de öne çıkmasını hedefleyen faaliyet-
lerin tüm ilçelere ulaştığını belirten 
Başkan Altepe, “Gençlerle cıvıl cıvıl 
spor ortamında buluştuğumuz fiziksel 
etkinlik ve spor şenlikleri, 17 ilçemiz-
de de gerçekleşiyor. Proje kapsamında 
Bursa’da yaklaşık 216 bin gence spor 
yaptırıyoruz. Gençlerimiz geleceği-
mizdir” dedi. Başkan Altepe, geleceğin 
mimarı olan çocukları ve gençleri 
önemsediklerini vurgulayarak, “Genç-
lerin ve çocukların en güzel şekilde 
eğitim almaları ve sağlıklı nesillerin 
yetişmesi için her türlü fedakârlığı 
yapıyoruz. Geleceğimizin emanetçisi 
olan gençlerimizin spor disipliniyle 
yetişmeleri yapılan yatırımları daha 
da önemli kılıyor. Yapacak çok işimiz 
var. Hedefimiz, daha sağlıklı, vizyon 
sahibi, idealist bir nesil yetiştirmektir. 
Bu doğrultuda Orhaneli’ye de yeni 
spor tesisleri kazandırma noktasında 
çalışmalarımız devam edecek” dedi. 

14 sPOR

aÇıK HaVaDa 
ÜCREtsiz  
sPOR KEYFi
ÇAnAKKALE Çanakkale 
Belediyesi çanakkalelileri 
spora teşvik etmek amacıyla 
açık havada ücretsiz step ve 
aerobik derslerini başlatı-
yor. Mayıs ayının başından 
itibaren gerçekleşecek olan 
etkinlik kapsamında Salı, 
Perşembe ve Cumartesi 
günleri 09.00-11.00 saatleri 
arasında Yeni Kordon, Öz-
gürlük Parkı, Halk Bahçesi 
ve Esenler Gençlik ve Spor 
Kulübünde, Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri 
ise 08.30-10.00 saatleri 
arasında 17 Burda AVM’de 
ücretsiz step ve aerobik 
dersleri verilecek. 

düzCE Son yıllarda Avrupa 
ve dünya şampiyonalarında 
başarıdan başarıya koşan 
Karate Milli Takımı, 51. Avru-
pa Karate Şampiyonası’nda 
madalya rekoru kırdı. Türkiye 
46 ülkeden 515 sporcunun 
katıldığı şampiyonada bir 
altın, beş gümüş ve altı bronz 
olmak üzere toplam 12 
madalya kazanarak tarihin 
rekorunu kırdı. Dilara Bozan, 
Rabia Küsmüş ve Gizem 
Şahin’den oluşan bayan 
kata takımı da Belarus’u 5-0 
yenerek şampiyonayı bronz 
madalya ile bitirdi. 

KüÇüKÇEKmECE - İstAnbuL  
TUBİTAK Bilim İnsanı Des-
tekleme Derneği Başkanlı-
ğı’nın (BİDEB) düzenlediği 
yarışmada, bilgisayar alanında  
Türkiye birincisi olan Mustafa 
Erdem Kirez, büyük bir başa-
rıya imza atarak Türkiye Milli 
Olimpiyat Takımına katılmaya 
hak kazandı. Prof. Dr. Saba-
hattin Zaim Anadolu Lisesi öğ-
rencisi Mustafa Erdem Kirez, 
bu kapsamda Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz’i ziyaret ederek, destek-
lerinden dolayı teşekkür etti. 
Eğitime ve gençlere verdiği 
destekle adından sıkça söz 
ettiren Başkan Karadeniz ise 
Mustafa Erdem Kirez’ i tebrik 
ederek, “İlçemizde okuyan bir 
öğrencinin Türkiye birincisi 
olması beni çok gururlandırdı. 
Bu gençlerimize yaptığımız 
yatırımların boşa gitmediğini 
gösteriyor” diye konuştu.

ÜlKE baŞaRısı 
OlimPiYat 
KaPısını aÇtı

     satranç Şampiyonlarına Ödül
Bu yıl 8.’si düzenlenen Gelişimin Merkezi Satranç Turnuvası’nda 
dereceye giren öğrencilere kupaları Başkan Erdem tarafından verildi
sAnCAKtEpE - İstAnbuL  Sancaktepe Be-
lediyesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen 
Gelişimin Merkezi Satranç Turnuvası’nda 
dereceye giren öğrenciler kupa ve ma-
dalyalarını Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem’den aldılar. İki gün boyunca 
süren ve  96 okuldan 428 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleşen turnuvada ilk 3’e 
giren öğrencilere ödüllerini takdim eden 

Başkan Erdem, “Bu yarışın kaybedeni yok. 
Aslında bu yarışmaya katılan her gencimizi her 
sporcumuzu kazanmış olarak görüyoruz. Esas 
olan böyle bir müsabakada medeni cesaretini 
kullanarak var olabilmektir. 96 okulumuzdan 
ve Sancaktepe dışından da gelen gençlerimizi 
yürekten tebrik ediyorum. Bundan sonraki 
müsabakalarda başarı alacaklarına yürekten 
inanıyorum” diye konuştu.

İzmİt - KOCAELİ İzmit Beledi-
yesi’nin sağlıklı yaşam adına 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 
Özel okul ve devlet okulu ayır-
maksızın gençlere daha sağlıklı 
bir yaşam için bisiklet dağıtımı 
yapan Başkan Doğan, bu sefer 
de Emek Danışma Ortaokulu 
ile Fatih Ortaokulu’ndaydı. Öğ-
rencilerin büyük bir heyecan ve 
sevinç yaşadığı bisiklet dağıtım-
larında konuşan İzmit Belediye 

Başkanı Dr. Nevzat Doğan 
“Çocuklarımızın, velilerimizin 
mutluluğu bizim için her şeyden 
önemlidir. Sizlerin teveccühü-
nüzü kazanmak bizim en büyük 
muradımız. Çocuklarımızın en 
iyi koşullarda eğitim alabilmeleri 
için elimizden geleni yaptık. Tür-

kiye’de ve Avrupa’da ilk defa bu 
boyutta bisiklet dağıtımı yapan 
başka bir belediye daha yok. Biz 
bunu başardık. Çocuklarımızın 
daha çevreci, daha modern, daha 
güçlü bir Türkiye’de yaşamaları 
için elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.  

Öğrencilerin Bisiklet Sevinci
İzmit Belediyesi’nin bisiklet 
dağıtımları Emek Dayanışma 
Ortaokulu ile Fatih Ortao-
kulu’nda devam etti. Bisik-
letlerini Başkan Doğan’dan 
alan öğrencilerin mutlulukları 
gözlerden kaçmadı

mALKArA  - tEKİrdAğ 
Malkara Kaymakamlığının 
düzenlediği Kurumlar Arası 
Halı Saha Bahar Turnuvası, 
Malkara Belediye Başkanı 
Ulaş Yurdakul ve Malkara 
İlçe Kaymakamı Osman Al-
tın’ın santra vuruşu ile başla-
dı. Belediye Halı Saha Tesis-
leri’nde başlayan turnuvanın 
ilk maçı Malkara Belediyesi 
ile Malkara Kaymakamlık 
takımları arasındaydı.

tuRnuVaDa 
tER DÖKtÜlER

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu da 
ilçede spor yapılabilecek aktivite alanla-
rının çok az olduğunu belirtip, Başkan 
Altepe’ye seslenerek, “Sayenizde 17 ilçe 
de sporla daha yakından tanıştı. Spor 
kenti Bursa markası sizinle oluştu. Bu 
salon 2004’te başkanlığa geldiğimizde 
16 yıllık temel üzerindeydi. Üstünü biz 
yaptık, ancak eksikliklerimiz var. Bundan 
başka da bir spor tesisimiz ne yazık ki yok. 
Eksiklerinin giderilmesi noktasında sizden 
destek bekliyoruz” dedi. Orhaneli İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Tayır da ilçedeki ço-
cuklara spor yapma imkanı sağlaması nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. 

Tatlıoğlu: Bursa Markası
Sizinle Oluştu 

buRsa’Da mÜtHiŞ ŞOV
DÜzCE’nin 
KızlaRınDan 
REKOR GElDi

Etkinlikte, profesyonel sporcu-
lardan oluşan Büyükşehir Action 
Team’in paten ve bisiklet gösterisi 
ise nefes kesti. Başkan Altepe 
ve protokol üyeleri, daha sonra 
yarışmalarda dereceye giren öğ-
rencilere madalyalarını verdiler. 

aCtıOn tEam nEFEs KEsti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Büyükşehir 
Fiziksel Etkinlik ve Oyun Günleri’ izleyenleri hayran bıraktı. 
Altepe, çocukları spora teşvik etmenin önemine vurgu yaptı
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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...
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HİLMİ TÜRKMEN                                            /hilmitürkmen34

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, doğaya sahip 
çıkan projelerde her fırsatta gençlerle bir araya geliyor.

KAMİL SAKA                                                    @kamilsaka

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, değerli eşi Günseli 
Saka ile beraber Altınoluk’ta yaptıkları Ege kahvaltısını 
takipçileriyle paylaştı.

MEHMET KELEŞ                                           @dbbmehmetkeles

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Ostim Radyo’nun 
‘Cafe Gülay’ programında canlı yayında...

NEVZAT DOĞAN                                               /dr.nevzat_dogan

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, kente verdiği önem 
kadar, minik yüreklere de değer veriyor.

HAYRİ TÜRKYILMAZ                         /baskanhayriturkyilmaz

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, eşi Gülbahar 
Türkyılmaz ile huzurla oturdukları çay bahçesinde keyifli 
vakit geçirdi.

HAYRİ İNÖNÜ               @Hayriinonu

Şişli Belediye Başkanı İnönü sonsuz sev-
ginin kaynağı olan annelerimizin Anneler 
Günü’nü twitter hesabından kutladı.

ŞADİ YAZICI                  /sadiyazici25

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Anneler 
Günü’nde üç kuşak bir arada çekildikleri 
fotoğrafı Facebook hesabından paylaştı.

baŞKanlaRın
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AYKURT NUHOĞLU                                   /aykurtnuh.Kadikoy

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, bisiklet ile 
sağlıklı yaşamı destekleyen başkanlarımızdan...

AHMET MİSBAH DEMİRCAN                         @AhmetMisbah

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Anneler Günü’nü annesi için yaz-
dığı duygusal bir mesajla kutladı: “Gönül huzurum, şefkatli sığınağım, 
başımın tacı. Annem... Varlığına duacı, ömrü billah minnettarım.”

NEŞET ÇAĞLAYAN                                        @neset_caglayan

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan gençlerle bir arada 
olmaktan oldukça mutlu...

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

Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz

Karasu Belediye Başkanı 
Mehmet İspiroğlu

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün

Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan

Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin

Çiftlikköy Belediye Başkanı
Ali Murat Silpagar

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın

Lapseki Belediye Başkanı
Eyüp Yılmaz

Yıldırım Belediye Başkanı
 İsmail Hakkı Edebali

 

      Avcılar Başkan Dr. H. Handan Toprak Benli


