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BITKILER BEYKOZ’DA 
KORUNACAK

SURIYELI ÇOCUKLAR IÇIN 70 BIN OYUNCAK

Beykoz’da “Bitkisel Biyoçeşitlilik ve 
Geofit Araştırma Merkezi Müdürlü-
ğü” kuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Boğaziçi Yöne-
tim A.Ş. tarafından Suriyeli çocuklar için toplanan 70 bin oyun-
cak, Başakşehir’de düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi. 
Kampanyayı, Türk Kızılay’ı da destekliyor.

ONLARINKI BIR AŞK  
HIKAYESI
Naime Yetkin ile Kenan Tüblek bütün 
engelleri aşarak evliliğe adım atma-
nın mutluluğunu yaşadı.
Bağcılar Belediyesi’nin Engelliler 
Sarayı’nda tanıştılar, şimdi artık evli-
ler. Bütün engelleri birlikte aşan çift 
Başkan Lokman Çağırıcı’ya teşekkür 
ediyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Davutoğlu, bu yıl 733.’sü gerçek-
leştirilen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri dolayısıyla geldiği 
Bilecik’te önemli açıklamalar yaptı.
Bilecik geçtiğimiz günlerde çok 
önemli bir misafiri ağırladı. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu, bu yıl 733’ncüsü gerçekleştiri-
len Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt 
Şenliklerine katılmak için Bilecik’e 
geldi. Davutoğlu, burada Bilecik hak-
kında önemli açıklamalarda bulundu.

ÜNLÜLER BAKIRKÖY’DE 
BONZAI’YE HAYIR DEDI
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent 
Kerimoğlu, son dönemin en ölümcül 
uyuşturucularından olan ‘Bonzai’ 
ile mücadelede için kolları sıvadı. 
“BONZAİ’ye HAYIR diyoruz!” paneli 
gerçekleşti. 

Bakırköy Belediyesi anlamlı bir 
panele ev sahipliği yaptı. Ünlü isim-
ler en ölümcül uyuşturuculardan 
biri olan “Bonzai” ile mücadele için 
kolları sıvadı.

MARMARA’NIN 
MERMERINI DÜNYAYA 
TANITACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
dünyadaki mermer rezervinin yüzde 
15’ne sahip Marmara Adası’nın tari-
he mal olmuş mermerini Türkiye ve 
dünyaya tanıtacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Marmara Adası’nın tarihe mal olmuş 
mermerini tüm Türkiye’ye ve dünyaya 
tanıtmak için harekete geçti.
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BILECIK IÇIN MÜJDELER

İ
ISTANBUL ITFAIYESI 

300 YAŞINDA

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun 
tek hedefi, Altıeylül’deki tüm insanların mutlu ol-
ması. Başkan bu hedefi için durmadan çalışıyor. 

Başkan, “Ben gönül insanıyım” diyor.

BEN GÖNÜL INSANIYIM... GÖNÜL 
DILIYLE KONUŞURUM...

S7

İstanbul İtfaiyesi son 11 yılda dünya standartlarına 
ulaştı. En modern ve gelişmiş ekipmanları ile binlerce 
olaya müdahale eden itfaiyeciler her zaman İstanbul 
halkının yardımına koştu. İstanbul İtfaiyesi Kocayu-
suf, Ahtapot, Yengeç, Hızırgüç, Alev Kartalı  olarak 
adlandırılan en modern itfaiye araçları ile 24 saat 
görev başında.

Daha güvenli bir İstanbul kurmak için çalışan İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İtfa-
iyenin güçlenmesi için önemli yatırımlara imza attı. 
İtfaiye deyince akla ilk olarak yangın geliyor. Ancak 
değişen dünyada itfaiyeciler artık kurtarma, doğal 
afetler, kazalara müdahale, eğitim ve önleme çalış-
malarında da yeni misyon üstlendi.

2014 YILI SAYILARLA İSTANBUL İTFAİYESİ
Eğitim verilen Vatandaş ....................................................................................................................................................................................................427.782
Yetiştirilen İtfaiye Gönüllüsü ................................................................................................................................................................................................ 5245
Yangınlara ortalama varış süresi .......................................................................................................................................................................................... 5 Dk  
Araç  ...................................................................................................................................................................................................................................................719
Personel ....................................................................................................................................................................................................................................... 4.687
İstasyon ............................................................................................................................................................................................................................................112
Plajlarda Kurtarılan kişi sayısı ............................................................................................................................................................................................. 6.646   
Yangın ......................................................................................................................................................................................................................................... 15.848
İtfaiye olay ................................................................................................................................................................................................................................ 33.346
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Ünlüler Bakırköy’de Bonzai’ye Hayır Dedi! 

İpek Yolu Şehirleri Bayrağı Bursa’da

ŞEREF BELGESI’NI 
BAŞKANA 
GETIRDILER
Geçtiğimiz günlerde Çiftlik-
köy’ü temsilen Romanya’da 
düzenlenen 20’inci Uluslarara-
sı Türk Tatar Milli Kıyafet, Halk 
Oyunları ve Türküleri Festiva-
li’ne katılan Çiftlikköy Beledi-
yesi Halk Oyunları Topluluğu, 
Başkan Silpagar’a Romanya 
Müslüman Tatar Türkleri 
Demokrat Birliği (RMTTDB) ta-
rafından verilen Şeref Belgesi 
ve teşekkür plaketini takdim 
etti.

ÇİFTLİKKÖY - YALOVA RMTTDB 
Birlik Başkanı Celil Eserhep 
tarafından Romanya’nın Kös-
tence kentinde yapılan festivale 
katılımlarından dolayı verilen 
teşekkür plaketini Başkan Silpa-
gar’a Çiftlikköy Belediyesi Halk 
Oyunları Topluluğu adına İsmail 
Çınar iletti.

ÇAN’IN KALBI 
MENDERES ÇIÇEK 
AÇTI
Çan’ın kalbi Menderes Parkı 
çiçek açtı. Çan’ın merkezinde 
bulunan gencinden yaşlısına 
yediden yetmişe her Çanlının 
uğrak yeri olan Menderes Par-
kı’na Çan Belediyesi tarafından 
çevre düzenlemesi yapıldı. 

ÇAN - ÇANAKKALE  Özellikle 
yaz aylarında yoğun rağbet 
görmesi nedeni ile Menderes 
Parkının çevre düzenlemeleri 
yıpranmıştı. İlçenin merkezin-
de olan bu denli gözde bir yerin 
bakıma alınması, çevresinin gü-
zelleştirilerek Çanlılara yakışır 
bir mekân olarak hizmetlerine 
devam etmesi gerekiyordu. 
Çan Belediye Başkanı Abdur-
rahman Kuzu kış ayının gelmesi 
ile birlikte Menderes Parkında 
bir çevre düzenlemesi ihtiyacı 
olduğunu gördüklerini, geçtiği-
miz ay ise buranın yenilenmesi 
için gerekli olan talimatın veril-
diğini vurgulayarak “Menderes 
Parkı her kesimden vatandaşı-
mızın uğrak yeridir, güzel ilçe-
mizin kalbidir. Buranın yeniden 
güzelleştirilip halkımızın hiz-
metine sunulması gerekiyordu. 
Park Bahçeler Müdürlüğümüze 
gerekli talimatı geçen ay verdik. 
Menderes parkına soğuğa da-
yanıklı yeni çiçekler ekildi” dedi.

‘MAHALLEMDE 
TEMIZLIK VAR’
Serdivan Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü tüm persone-
li ve ekipmanları ile birlikte ilçe 
genelinde temizlik kampanya-
sı başlattı.

SERDİVAN - SAKARYA Konu ile 
ilgili Serdivan Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada, “Mahal-
lemde Temizlik Var” sloganıy-
la düzenlenen kampanyaya 
Arabacı Alanı Mahallesi’nden 
başlanıldığı ve program kapsa-
mında ilçe genelindeki tüm ma-
hallelerin bu kampanyaya dâhil 
edileceği belirtildi. Uygulama 
kapsamında çevrede bulunan 
çöpler tek tek temizleniyor.

İstanbul İtfaiyesi’nin 300. 
kuruluş yılı münasebetiyle 
Başakşehir Resneli İtfaiye 
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 
tatbikat nefesleri kesti. Tatbikatı 
izleyen Başkan Topbaş, İstanbul 
İtfaiyesi’ni dünyanın en modern 
ve gelişmiş teşkilatı haline getir-
diklerini söyledi.

BAKIRKÖY - İSTANBUL Yunus 
Emre Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen panele, Belediye Baş-
kanı Bülent Kerimoğlu, Prof.Dr. 
Özkan Pektaş, Emniyet Müdürü 
Zafer Ercan, Sinema Oyuncusu 
Deniz Akkaya, Ses Sanatçısı So-

ner Arıca, Şair ve Şarkı Sözü Ya-
zarı Ahmet Selçuk İlhan, Oyuncu 
Alper Kut ve Didem Balçın ka-
tıldı. Yeni bir eğitim ve öğretim 
yılının başında, Belediye Başkanı 
olmaktan öte, bir hekim ve bir 
baba olduğunu belirterek açılış 
konuşmasına başlayan Bülent 
Kerimoğlu, Bonzai ile mücade-
lede belediye olarak ellerinden 
gelen her şeyi yapacaklarını, em-
niyet birimleri, zabıta ekipleri ve 
okul aile birlikleri ile birlikte ha-
reket edeceklerini belirtti. Hem 
belediye başkanı, hem de bir 
hekim olması nedeniyle ailelerin 

ve uyuşturucu madde bağımlısı 
gençlerin mağduriyetlerini çok 
yakından gözlemlediğini, ilçe hal-
kının konuya dikkatini çekmek 
istediğini ve konunun ciddiyeti-
ni herkesin anlaması gerektiğini 
ifade eden Kerimoğlu, ergenlik 
döneminde hassaslaşan gençler 
başta olmak üzere, özellikle aile-
vi, sosyal ve kişisel olarak sorun 
yaşayan bireylerin uyuşturucu 
madde kullanımına daha eğim-
li olduğunu söyledi. Başkan, bu 
tür panel ve toplantıların devam 
edeceğini Bakırköy’den başlaya-
rak, İstanbul ve Türkiye’de bilgi 

akışı sağlamak içinde çalışmala-
rına hız vereceklerini sözlerine 
ekledi. Yeni eğitim ve öğretim yı-
lına başlarken alınacak önlemleri 
de sıralayan Kerimoğlu, “Zabıta-
mız okul önlerinde seyyar satıcı-
ların hiçbirine göz açtırmayacak” 
dedi. Okul Aile birlikleri ile dü-
zenli olarak belediye birimlerinin 
toplantı yapacağını, Okul müdür-
leri ve Muhtarlar ile sürekli bilgi 
alışverişi sağlanacağını sözlerine 
ekleyerek, ilçedeki tüm parkların 
aydınlatmalarının da düzenli ola-
rak kontrol edileceğini söyledi.

BURSA 9. İpekyolu Şehirleri Be-
lediye Başkanları Forumu, ‘Küre-
selleşen Dünyada İpekyolu’nun 
Rolü’ teması üzerinde gerçekleş-
tirildi. İpekyolu ruhunun pozitif 
etkileşim ve dünya vatandaşlı-
ğına katkılarının masaya yatırıl-
dığı toplantıda, katılımcı kentler 
ülkelerini ve kentlerini tanıtan 
sunumlar yaptılar. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’ni; Kültür ve Tu-
rizm Daire Başkanı Aziz Elbas ve 
Başkan Kültür Sanat Danışmanı 

Ahmet Erdönmez’in temsil ettiği 
toplantıda, Bursa adına yapılan 
sunum büyük ilgi gördü. Kültür 
ve Turizm Daire Başkanı Aziz El-
bas, sunumunda, Bursa’nın ipek 
yolu ile bağlantısını anlattı ve 
kentin yüzlerce yıllık tarihi içinde 
doğu ile batı arasında hem sos-
yal hem de ekonomik anlamda 
köprü olduğunu ifade etti. Yüz-
lerce yıllık İpekyolu serüveninin 
bugün de canlandırılması, ilgili 
kentler ve ülkeler arasındaki sos-
yal ve ekonomik bağın güçlen-
dirilmesi noktasında Bursa’nın 
hazır olduğunu vurgulayan El-
bas, dünyanın dört bir yanından 
gelerek toplantıya katılan 300’ü 
aşkın davetliyi 2015 yılında Bur-
sa’ya davet etti. Kültür Sanat 
Danışmanı Ahmet Erdönmez ise 
Bursa müzeleri ve müzecilik an-

layışındaki son gelişmeler üzeri-
ne 25 ülke delegesine bir sunum 
yaptı. Konuşmaların ardından 
İpekyolu Şehirleri Urumçi Dekla-
rasyonu imzaya açıldı. Deklaras-

yonda, Bursa delegasyonunun 
talebi üzerine, İpekyolu şehirle-
rini kapsayan bir müzeler birliği 
oluşturulmasına karar verildiği 
açıklandı.

İSTANBUL İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul İtfaiyesi’nin 
300. kuruluş yılı münasebetiyle 
Başakşehir Resneli İtfaiye Eğitim 
Merkezi’nde düzenlenen tatbi-
kat ve eğitimlere katıldı. Burada 
düzenlenen törende konuşan 
Başkan Kadir Topbaş, yerel yö-
netici olarak İstanbul’da güvenli 
bir yaşam sunmanın da görevleri 
olduğunu hatırlatarak, 3 asırlık 
geçmişiyle İstanbul İtfaiyesi’nin 
İBB’nin en önemli kuruluşların-
dan biri olduğunu söyledi. Dün-
yanın en eski ve köklü itfaiye 
teşkilatlarından olan İstanbul 
İtfaiyesi’nin İstanbul dışında yurt 
içinde ve yurtdışında da birçok 

afette görev yaptığını belirterek, 
itfaiye teşkilatına teşekkür eden 
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Dönemimizde İstanbul 
İtfaiyesi’ni dünyanın en modern 
ve gelişmiş teşkilatı haline getir-
mek için birçok çalışmalara imza 
attık. Biz söz var: ‘Kem aletle ke-
malat olmaz’. Bunu bilerek bütün 
teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ettik. Dünyanın gıpta ettiği 
New York İtfaiyesi ile yarışacak 
şekilde araç gereç tedarikinde 
bulunduk, eğitimler verdik. Gö-
nüllü itfaiyecilik teşkilatını kurup 
köylere kadar yaygınlaştırdık”

29 Bin 608 Kişi 
Kurtarıldı
2004 yılında 38 olan itfaiye İstas-
yon sayısı 112’ye, personel sayısı 
1.852’den 4 bin 687’ye, araç sayı-
sı 292’den 719’a ulaştığına dikkat 
çeken Başkan Topbaş, 427 adet 
gelişmiş teknolojili itfaiye aracını 
hizmete aldıklarını kaydetti. Baş-
kan Kadir Topbaş konuşmasın-
da ayrıca İstanbul’da yangınlara 
ortalama 5 dakikada varır hale 
gelindiğini, şehir genelindeki 35 
sahilde can kurtaran hizmetiyle 
2005’ten beri 29 bin 608 kişiyi 
kurtardıklarını anlattı. “İstan-

bul ne yaparsa Anadolu’ya ve 
dünyaya yansıyor. İstanbul yerel 
yönetimlerde ağabeylik yapmak 
zorunda ve hep böyle yaptık” di-
yen Topbaş, İstanbul İtfaiyesi’nin 
günde 150 civarında vakaya mü-
dahale ettiğini, bir o kadar da 
ambulans hizmeti verdiğini dile 
getirdi.

Türkiye’nin En Gelişmiş 
İtfaiye Eğitimi
İstanbul İtfaiyesi’nin teçhizattan 
eğitime kadar her alanda güçlene-

rek performansını çok yükselttiğini 
aktaran Topbaş, Türkiye’nin en ge-
lişmiş ilk ve tek İtfaiye eğitim mer-
kezinde 2014 yılında 427 bin kişiye 
eğitim yangınları önleme ve müda-
hale eğitimleri verildiğini söyledi. 
Başkan Kadir Topbaş, konuşma-
sının ardından gönüllü itfaiyecilik 
eğitimini tamamlayan küçük it-
faiyecilere sertifikalarını verdi ve 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende 
daha sonra İstanbul İtfaiyesi eğitim 
tatbikatı yaptı. Aynı zamanda eği-
tim tatbikatının ardından kurtar-
ma tatbikatları da yapıldı.

ISTANBUL ITFAIYESI 300 YAŞINDA

Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu, son dönemin 
en ölümcül uyuşturucularından 
olan ‘Bonzai’ ile mücadelede için 
kolları sıvadı. “BONZAİ’ye HAYIR 
diyoruz!” paneli gerçekleşti. 

İpekyolu Belediye Başkanları Fo-
rumu, Çin’in Uygur özerk bölgesi 
Urumçi’de gerçekleştirildi. İpekyo-
lu Belediye Başkanları Forumu’nu 
temsil eden İpekyolu Şehirleri 
Bayrağı da, düzenlenen törenle 
Bursa heyetine teslim edildi.
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İSTANBUL  Başakşehir Beledi-
ye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da 
katıldığı “Suriyeli Çocuklar İçin 
Sizden De Bir Oyuncak” kam-
panyası uğurlama töreni Boğazi-
çi Yönetim A.Ş Genel Müdürlük 
Binası Bahçesi’nde düzenlendi. 
Törene; Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam, Ak Parti 3. 
Bölge Milletvekili Harun Karaca, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kaynak Geliştirme ve İştirakler 
Daire Başkanı Cemal Özdemir, 
Kızılay Genel Müdürü Dr. Meh-
met Güllüoğlu, Boğaziçi Yönetim 
A.Ş Genel Müdürü İlhan Aydın 
Kartal ve çok sayıda davetli katıl-

dı. Kampanya kapsamında topla-
nan 70 bin oyuncağın uğurlama 
töreninde konuşan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 
“Kendisi küçük anlamı büyük bir 

kampanya. Biz acınızı paylaşıyo-
ruz diyen bir kampanya. Sava-
şın getirdiği büyük travmalara 
merhem olmaya çalışan biricik 
bir ülke Türkiye. Suriye yanı ba-
şımızda büyük acılar yaşayan bir 
ülke. Bu bölgeye yardım anlamın-
da ülke olarak kendimizi yalnız 
hissediyoruz.” dedi. Suriye’deki 
çocuklara yönelik yaşanan acıla-
rın sayısal verilerini de açıklayan 
Bakan İslam, Bakanlık tarafından 
başlatılacak yeni kampanyayı 
anlattı: “10 binin üzerinde Suri-
yeli çocuk çatışmalarda hayatını 
kaybetti. Bu yıl çeşitli ülkelere sı-
ğınan Suriyeli çocuk sayısı 1.300 
bin civarında. 10 binin üzerindeki 
çocuk ise refakatçisi olmayarak 
sınırları geçmiştir. Biz hem ço-
cuklara hem yetişkinlere yardım 
etmeye çalışıyoruz. Suriye asıllı iş 

adamları ile birlikte yeni bir çalış-
ma başlatıyoruz. İlk etapta refa-
katsiz 500 çocuğun barınmasını 
sağlamaya çalışacağız. Türkiye’de 
refakatsiz Suriyeli çocuk kalma-
sın istiyoruz.”

81 Site Sakini de 
Katkıda Bulundu
“Suriyeli Çocuklar İçin Sizden De 
Bir Oyuncak” kampanyası uğur-
lama töreninde Boğaziçi Yönetim 
A.Ş Hizmet Binası bahçe çitlerine 
‘Sadece Çocuklar Alabilir’ sloga-
nıyla asılan 500 minik oyuncak 
ilçe çocukları tarafından alındı.  
“Suriyeli Çocuklar İçin Sizden De 
Bir Oyuncak” kampanyası için İs-
tanbul’da 81 site sakini de katkı-
da bulundu.

Suriyeli Çocuklar İçin 70 Bin Oyuncak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
şirketlerinden Boğaziçi Yönetim 
A.Ş. tarafından Suriyeli çocuklar 
için toplanan 70 bin oyuncak, 
Başakşehir’de düzenlenen 
törenle Suriye’ye gönderildi. 
Kampanyayı, Türk Kızılay’ı da 
destekliyor.

Marmara Belediyeler Birliği 
Başkanı, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Merhaba değerli okurlar,
Marmara Haber’in Ekim sayısıyla 
karşınızdayız. Belediyelerimizden 
son gelişmeleri paylaştığımız ga-
zetemiz, ortak bir vizyon etrafın-
da bir araya gelerek yapılan ekip 
çalışmalarının nasıl fark yarata-
bileceğini ortaya koyuyor. Altyapı 
ve yatırımlardan sağlık ve eğiti-
me, kültürel faaliyetlerden çev-
resel sorunlara, şehir yaşamını 
tüm boyutlarıyla ele alan ve tüm 
faaliyetlerinde toplumsal faydayı 
gözeten belediyelerimiz hizmet 
kalitelerini, buna bağlı olarak da 
yaşam kalitesini artırıyorlar. 
Ekim sayımızdaki haberlere 
baktığımızda belediyelerimizin 
toplumsal sorunlara kayıtsız kal-
madığını görüyoruz. Bakırköy 
Belediyesi tarafından düzenle-
nen ‘Bonzai’ye HAYIR diyoruz!’ 
paneli bunun örneklerinden biri. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
şirketlerinden Boğaziçi Yönetim 
A.Ş. tarafından Suriyeli çocuklar 
için toplanan 70 bin oyuncağın 
Başakşehir’de düzenlenen tören-
le Suriye’ye gönderilmesi de top-
lum olarak komşuluğa verdiğimiz 
değerin bir yansıması niteliğinde. 
Bereketin dalga dalga yayıldığı ve 
paylaşıldığı Kurban Bayramı’nızı 
tebrik eder, iyi okumalar dilerim. 
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BELEDIYELERDEN KISA KISA

BILGILENDIRME 
TOPLANTISI YAPILDI
ÜSKÜP - KIRKLARELİ Üsküp Be-
lediyesi tarafından bilgilendir-
me toplantısı yapıldı. Belediye 
Başkanı Hüseyin Kasap şeffaf 
ve katılımcı bir yönetim anlayışı 
çerçevesinde belediyenin top-
lantı salonunda, belediyenin ça-
lışmaları hakkında vatandaşlara, 
fabrika sahiplerine ve mahalle 
muhtarlarına yönelik bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirdi.
Belediye Toplantı salonunda dü-
zenlenen bilgilendirme toplantı-
sında Belediye Başkanı Hüseyin 
Kasap, görevi devraldığı günden 
bugüne kadar gerçekleştirilen 
belediye hizmetleri ile yeni pro-
jeleri ve çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. Belediye Meclis 
üyelerinin de katıldığı toplan-
tının sonunda vatandaşların ve 
fabrika sahiplerinin sorularını 
cevaplayarak taleplerini dinle-
yen Kasap, bu gibi toplantıların 
bundan sonraki aylarda da dü-
zenleneceğini kaydetti.

OKUL KANTINLERI 
DENETLENIYOR 
SAPANCA - SAKARYA Sapanca 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ilçede bulunan okulların kan-
tinlerini belirli aralıklarla ger-

çekleştirdiği denetlemelerini 
2014-2015 yeni eğitim öğretim 
yılı başlaması ile sürdürüyor. Za-
bıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
ilçede bulunan okulların kantin-
lerinde temizlik ve hijyen şart-
ları, görevli personelin temizliği, 
gıdaların belirli şartlarda sergi-
lenmesi ve son kullanma tarihle-
rini ayrıntılı bir şekilde incelendi. 
Denetimlerde özellikle hijyen 
kuralları ve en önemlisi de kan-
tinlerde gazlı içeceklerin satışı-
nın yapılıp yapılmadığını bunun 
yanı sıra temizlik, çalışanların 
kişisel temizliği, son kullanma 
tarihleri, ambalajsız ürün satışı, 
fiyatlar gibi birçok denetimler 
yapılıyor.

DÜŞMAN IŞGALINDEN 
KURTULUŞU KUTLANDI
EZİNE - ÇANAKKALE Ezine’nin 
düşman işgalinden kurtuluşu 
geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
tören ve etkinliklerle kutlandı. 
İlk tören Atatürk Anıtı ve Par-
kında yapıldı. Törene çok sayıda 
önemli sima katıldı.  Saygı Du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından hazırlanan 
çelenkler ilçe Kaymakamı Ali 
Fuat Atik, Garnizon Komutan 
Vekili Jandarma Binbaşı İhsan 
Aclan ve Belediye Başkan Veki-
li Ramazan Kocaöz tarafından 
Atatürk Anıtına konuldu. Son-

rasında şehit kabirleri ziyaret 
edilerek çiçek bırakıldı ve dualar 
okundu. Aynı zamanda pek çok 
etkinlik düzenlendi. Örneğin, 
Türk Hava Kurumu Motorlu ya-
maç paraşütü gösterisi protokol 
üyeleri tarafından futbol saha-
sında izlendi. Belediye Başkan 
vekili Ramazan Kocaöz tarafın-
dan günün anlam ve önemini be-
lirten konuşma yapıldı. Öğrenci-
ler tarafından şiirlerin okunması 
ve halk oyunları oynanmasının 
ardından tören sona erdi. Bura-
daki törenden sonra Belediye 
hizmet birimlerindeki sünnet 
olan çocuklar ziyaret edildi. 
Sünnet olan çocuklarla ailele-
rine geçmiş olsun dileklerinde 
bulunuldu ve çocuklara hedi-
yeler verildi. Daha sonra Bele-
diye Binası karşısındaki parkta 
Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim 
okutularak katılanlara pilav ik-
ramında bulunuldu.

OKULUN ILK GÜNÜNDE 
YALNIZ DEĞILLERDI!

BABAESKİ - KIRKLARELİ Baba-
eski Belediyesi okulların açıldı-
ğı ilk hafta okula ilk adım atan 
tüm öğrencilere “Kırtasiye Eği-
tim Seti” dağıtarak örnek bir 
etkinliğe daha imza atmış oldu. 
Babaeski Belediye Başkanı Av. 
Abdullah Hacı “Öğrencilerimizin 

ihtiyaçlarını, sorunlarını gider-
mek bizlerin en temel görevidir” 
diyerek etkinlik hakkında önemli 
açıklamalarda bulundu. Başkan, 
“Babaeskimizde İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz, öğretmenlerimiz 
ile sürekli diyalog halindeyiz. Öğ-
retmenlerimizden, öğrencileri-
mizden bizlere gelen hiçbir talebi 
geri çevirmedik. En iyi yatırım,en 
kutsal yatırım  insana yapılan 
yatırımdır. Başarılı gelecek nesil-
lerin yetiştirilmesinde bizler her 
zaman okullarımızın yanındayız” 
diyerek Babaeski Belediyesi’nin 
eğitim çalışmalarına her zaman 
gereken özen ve önemi göster-
diklerini söyledi.

DÜNYA IKINCISINI  
AĞIRLADI
DARICA - KOCAELİ Dünya ikincisi 
olan Ramazan Karagöz’ü tebrik 
ederek başarılarının devamını 
dileyen Darıca Belediye Başkanı 

Şükrü Karabacak, Darıca Bele-
diyesi Eğitim Spor kulübü çatısı 
altında kazandıkları başarılara bir 
yenisini daha eklemenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını ifade ederek 
emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Başkan Karabacak  açıkla-
malarının devamında “Geçtiğimiz 
şubat ayında elde ettiğimiz Avru-
pa Şampiyonluğu’nun ardından 
sporcularımızın gerek yurt içinde 
ve gerekse yurt dışındaki başa-
rıları devam ediyor. Bu gençleri-
miz  inşallah önümüzdeki yıllar 
içerisinde daha büyük başarılara 
imza atacaklar. Türk gençlerinin 
elinden tutuğumuzda çok şeyler 
başaracaklarını bizlere göstermiş 
olmaları ayrı bir sevinç kaynağı.  
Kazanılan bu başarı bizlere güç 
kattı ve ilerisi için moral verdi.
Darıca ailesi olarak, bu başarıda 
emeği geçen tüm kulüp yönetimi, 
antrenör ve sporcularımızı tebrik 
ediyorum ve başarılarının deva-
mını diliyorum” dedi. 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
ve AK Parti Genel Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu, bu yıl 
733.’sü gerçekleştirilen Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri 
dolayısıyla geldiği Bilecik’te, 
müjdeler verdi.

BİLECİK Bilecik Belediyesi’ne bir 
ziyaret gerçekleştiren Başbakan 
Davutoğlu, Belediye Başkanı 
Selim Yağcı, birim müdürleri ve 
vatandaşlar tarafından çiçeklerle 
karşılandı. Başbakan Ahmet Da-

vutoğlu, Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı tarafından kendisine 
Bilecik için gerçekleştirilecek 
olan yeni projeler hakkında da 
müjdeler verdi. Belediye Başkanı 
Selim Yağcı’nın Bilecik için hazır-
ladığı ve hakkında Başbakan Da-
vutoğlu’na bilgi verdiği 1299 Ulu-
çınar Projesi, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından beğeniyle 
karşılandı. Projenin Bilecik’e ka-
zandırılması gerektiğini belirten 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
çalışmanın, Bilecik’e yakışır bir 
şekilde yapılması için gerekli des-
teği doğrudan vereceklerini kay-
detti. Uluçınar Projesi  ile Bilecik 
gözde şehirlerden biri olacak.

DAVUTOĞLU’NDAN BILECIK IÇIN MÜJDELER

BAŞKAN’DAN
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FESTIVALDE 12 BIN KIŞI BALIK YEDI
Fatih Belediyesi ve KUMDER 
işbirliğiyle geleneksel hale 
getirilen “11. Tarihi Yarımada 
Balık Festivali” balık sezonunun 
açılmasının ardından başladı. 
Festivalde 12 bin kişiye balık 
ekmek dağıtıldı.

FATİH - İSTANBUL Balık sezonu-
nun açılmasıyla birlikte denizin 
mavi sularına ağlarını atan balık-
çılar, “Tarihi Yarımada Balık Fes-
tivali”nde yakaladıkları balıkları 
ızgaraya çıkarttı. Taze balık yemek 
için saatlerce kuyrukta bekleyen 
vatandaş, Kumkapı Meydanı’nda 
Fatih Belediye Başkanı Musta-

fa Demir’in elinden balık ekmek 
yemenin keyfini yaşadı. Fatih Be-
lediyesi ve Kumkapı Turistik Res-
toranları ve Esnafları Dayanışma 
Derneği’nin (KUMDER) işbirliğiy-
le geleneksel hale getirilen “11. Ta-
rihi Yarımada Balık Festivali” balık 
sezonunun açılmasının ardından 
başladı. Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir’de ızgaranın ba-
şına geçip vatandaşlara elleriyle 
balık ekmek dağıttı. Metrelerce 
oluşan lezzet kuyruğuna giren 
vatandaşlar,  Ahırkapı Orkestrası 
eşliğinde balık ekmek yemenin 
keyfini yaşadı. Başkan Demir,  “İn-
sanlarla beraber olmak çok güzel. 
Balık ekmek aslında İstanbul’un 
önemli kültürlerinden bir tanesi” di-
yerek önemli açıklamalarda bulundu.

YENIŞEHIR’DE 
YATIRIMLAR DEVAM 
EDIYOR!
Yenişehir Belediye Başkan 
vekili Salih Seyrik, Yenigün 
Mahallesi’nde Serap Çaylan’a 
ait Özel Yenişehir Özgür Kreş 
ve Gündüz Bakımevi ve Cum-
huriyet caddesinde Annem 
Pide salonunun açılışlarını 
gerçekleştirdi. 

YENİŞEHİR - BURSA Yenişe-
hir’de ilk çocuk kreşi geçtiğimiz 
günlerde açıldı. Belediyede ko-
nuyla ilgili şu açıklamaya yer 
verildi: “Artarak devam eden 
yatırımlar, gelişmekte ve büyü-
mekte olan ilçede yeni iş kolla-
rının açılmasına neden oluyor. 
İlçede son aylarda yapılan ya-
tırımlar ile cazibe merkezine 
dönüşen ilçede birçok yeni iş 
kollarına olan ihtiyaç da ortaya 
çıkıyor”

“Yatırımlar Bizim 
Gururumuzdur”
Kreşin açılış töreninde konuşan 
Yenişehir Başkan Vekili Salih Sey-
rik, “Yenişehir’de açılan her yeni iş 
yeri ilçemizin gelişmesine katkıda 
bulunması sebebiyle bizim guru-
rumuzdur. Açılan her yeni işyeri 
ekonominin gelişmesine katkı 
sağlar. Allah arkadaşlarımıza, açı-
lışlarını yaptığımız iş yerlerinde 
hayırlı ve bol kazanç nasip etsin” 
dedi. Açılış törenlerinde Yenişe-
hir Kaymakamı Süleyman Yılmaz, 
Yenişehir Belediye Başkan Vekili 
Salih Seyrik, Belediye Meclis üye-
leri ve vatandaşlar da katılarak 
destekte bulunmuş oldular.

ENGELLILERI YALNIZ 
BIRAKMADILAR
 “Engelleri aşıyor, kampa gidiyo-
ruz” sloganıyla düzenlenen ve 
geleneksel hale gelen proje  için 
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. 
Murat Hazinedar Küçükkuyu’ya 
geldi.
KÜÇÜKKUYU  - ÇANAKKALE 
Engellilerden sorumlu Başkan 
Danışmanı Şeniz Öztürk, Hu-
kuk ve Siyasi İşlerden Sorumlu 
Başkan Danışmanı Avukat Onur 
Kıraç ve Cumhuriyet Gazetesi 
Muhabiri Erk Acarel ile birlikte 
gelen Beşiktaş Belediye Başkanı 
Av. Murat Hazinedar’ı Belediye 
Başkanı Cengiz, CHP Küçükku-
yu Belde Başkanı Selçuk Şahin, 
Meclis Üyeleri Seher Sözen ve 
Vedat Yalçın ile birlikte Edremit 
Belediye Başkanı Kamil Saka, 
Gelibolu Belediye Başkanı M. 
Mustafa Özacar ve Zeytinli Eski 
Belediye Başkanı Hasan Arslan 
karşıladılar. Daha sonra Beşik-
taş Belediye Başkanı Av. Mu-
rat Hazinedar, Cengiz Balkan’ı 
makamında ziyaret etti. Keyifli 
sohbetin ardından başkanlar 
engellileri ziyaret ettiler. On-
larla sohbet edip, gönüllerince 
gün geçiren başkanlar ayrıca 
bu etkinlikte katılım gösteren 
gönüllülere ve eğitimcilere de 
Teşekkür Belgesi takdim ettiler. 
Beşiktaş Belediye Başkanı Mu-
rat Hazinedar burada yaptığı 
konuşmasında Beşiktaş Beledi-
yesi’nin engellilere yönelik yap-
mış olduğu çalışmaları anlattı. 
Beşiktaş Belediyesi en son çalı-
şanlarına işaret dili eğitimi ver-
miş ve bu konuda tüm takdirleri 
toplamıştı.

Başkan Sevgisi Nikâhı 
Gece Kıydırdı

Su Tüketimine Karşı 
Esnaftan Örnek Uygulama

Edirneli Kadınlar, Yaşadıkları Kenti Keşfediyorlar

Devletin Zirvesi Tuzla’da

BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, bir ilke imza 
attı. Nikâh akitlerinin kendisi 
tarafından gerçekleştirilmesini 

isteyen Melda ve Serhat çifti-
ne programından dolayı nikâh 
törenlerinde olamayacağını 
bildiren Başkan İmamoğlu, çif-
tin nikah saatini gece yarısına 
almasıyla saat 00.35’te genç 
çiftin nikahını kıyarak dilekle-
rini yerine getirdi. Böyle bir du-
rumla ilk kez karşılaştığını be-
lirten Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Melda ve Serhat’ın 
nikâhı onlar için olduğu kadar 
benim için de ilginç bir deneyim 
oldu. Çiftimize böylesi özel bir 
günde gösterdikleri bu hassas 
davranışları için teşekkür edi-
yorum” dedi.

YALOVA İstanbul Caddesi 
üzerinde bulunan Winox oto 
yıkama işletmecisi Hasan Al-
baylar, örnek bir adımla araba 
yıkarken kuyu suyu kullanıyor. 
Gereksiz su tüketimi konusun-
da birçok çalışma yapıldığını 
ve araba yıkama işletmeciliği 

yapan esnaflarla ilgili çok sa-
yıda şikâyet geldiğini belirten 
Yalova Belediye Başkanı Vefa 
Salman, sektör temsilcilerine 
kuyu suyuna dönüşüm yapıl-
ması ve ruhsat kontrollerinin 
gerçekleştirilmesi konusunda 
Zabıta Müdürlüğü’ne talimat 
verdiğini belitti. Başkan Vefa 
Salman, kuyu suyuna uyarılar 
olmaksızın geçen esnaflara 
teşekkür etti. Yalova Belediye 
Başkanı Vefa Salman konuyla 
ilgili yaptığı diğer açıklamada 
ise Yalova Belediyesi’nin su 
tüketiminin önüne geçmeye 
çalıştığını ve tedbirlerin alındı-
ğını söyledi.

Nikâh akitlerinin Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 
tarafından gerçekleştirilmesini 
isteyen Melda ve Serhat çifti bir 
ilke imza attı. Başkan İmamoğ-
lu’nun yoğun programı nedeniyle 
nikâh saatini gece yarısına alan 
çift, kıyılan nikâh ile dünya evine 
girdi.

Kurak geçen aylarda su tüke-
timine karşı Yalova Belediyesi 
tarafından yoğun çalışmalar ya-
pılırken, uyarılara gerek kalma-
dan alınan tedbirler de esnaflar 
tarafından hayata geçiriliyor. 

Edirne Belediye Başkanlığı Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’n-
ce, Edirne Merkez’de yaşayan 65 
yaş üstü vatandaşlara yönelik 
başlatılan proje devam ediyor. 
Proje kapsamında Edirne’yi ge-
zen kadınlar Edirne Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan,  TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek ve Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Tuzla’da Deniz Harp 
Okulu’nun 241. Dönem Diploma 
ve Sancak Devir-Teslim Töreni-
ne katıldı.

EDİRNE Edirne Belediye Başkan-
lığı Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü’nce, Edirne Merkez’de 
yaşayan 65 yaş üstü vatandaş-
lara yönelik başlatılan proje 
devam ediyor. Edirne Belediye 
Başkanlığı’nca, Mithatpaşa Ma-
hallesi’nde yaşayan 65 yaş üstü 
vatandaşlara yönelik Edirne 
turu gerçekleştirildi. Mithatpa-
şa Mahallesi’nde yaşayan 65 yaş 
üstü kadınların katıldığı Edirne 
Gezi turu sabah saatlerinde yeni 

yerleşim bölgesinin otobüsle ile 
gezilmesi ile başladı. Gezi turu 
kapsamında, TOKİ yerleşim Böl-
gesi, Sarayiçi Bölgesi, Sultan II. 
Beyazıt Külliyesi, Balkan Şehit-
liği ziyaret edildi.

Kadınlardan Teşekkür
Edirne Belediyesi’ne ait Zübey-
de Hanım Kadın Lokali’ne götü-
rülen kadınlara, lokal hakkında 
bilgiler verildi. Zübeyde Hanım 

Kadın Lokali’nde, ücretsiz kurs-
lar, kuaför ve spor hizmetleri ol-
duğunu öğrenen kadınlar, mem-
nuniyetlerini dile getirerek, 
tüm personele teşekkür ettiler. 
Mithatpaşa Mahallesi sakinleri, 
Sultan II. Beyazıt Külliyesi ziya-
retinin ardından, Karaağaç Ma-
hallesi ve Lozan Anıtı’nı gezdiler. 
Sonrasında ise  Protokol Evi’nde 
müzik eşliğinde yemek yediler. 
Kadınlar, müzik dinleyerek gö-
nüllerince eğlenmiş oldular.

TUZLA - İSTANBUL Devletin zir-
vesini bir araya getiren törene 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, bakanlar, milletvekilleri, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mimar Kadir Top-
baş, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza 
Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı, Deniz Harp Oku-
lu Komutanı Tümamiral Mesut 
Özel, askeri yetkililer ve çok sa-
yıda önemli sima katıldı. 
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MARMARA’NIN MERMERINI DÜNYAYA TANITACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
dünyadaki mermer rezervinin 
yüzde 15’ne sahip Marmara 
Adası’nın tarihe mal olmuş 
mermerini Türkiye ve dünyaya 
tanıtacak.

BALIKESİR Balıkesir’in tüm değer-
lerine sahip çıkmak için harekete 
geçen Büyükşehir Belediyesi, dün-
yadaki en büyük ikinci mermer re-
zervine sahip Marmara Adası’nın 
mermerini düzenleyeceği etkinlik 
ve tanıtımlarla Türkiye ve dünya-
ya tanıtacak. Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur’un talimatı ve desteğiyle 
2015 yılında uluslararası mermer 
sempozyum yapmayı planlayan 
Marmara Belediyesi, bir önceki 
sempozyum kapsamında yapılan 
üç mermer heykeli Balıkesir’in 
muhtelif yerlerinde sergileyerek 

işe başladı. Balıkesir trafiğinin en 
yoğun noktalarında Marmara’nın 
dünyaca ünlü mermerinden ya-
pılan heykeller vatandaşlarında 
büyük ilgisini çekiyor. Marmara 
mermerinin Balıkesir’de çıktığını 
Türkiye ve dünyaya tanıtmak için 
2015 yılında uluslararası bir sem-
pozyum ve yarışma gerçekleştire-
ceklerini ifade eden Marmara Be-
lediye Başkanı Süleyman Aksoy, 
sempozyum kapsamında beş yerli, 
beş yabancı sanatçının Balıkesir’in 
önemli figürleri ve kişileri üzerinde 

çalışacağını kaydetti. Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin, Marmara 
Adası’nda çıkan mermeri dünyaya 
tanıtmak için ciddi çalışmalar içe-
risinde olduğunu dile getiren Mar-
mara Belediye Başkanı Süleyman 
Aksoy, “Marmara mermeri dün-
yanın en büyük mermer rezervine 
sahip ikinci yeridir” dedi.

BAŞARILI 
ÖĞRENCILER 
ÖDÜLLENDIRILDI
Kestel Belediyesi’nce artık ge-
leneksel hale getirilen başarılı 
öğrenciler ödül töreni bu yıl 
Şehit polis İsmail Özbek İlköğ-
retim okulunda düzenlendi. 

KESTEL - BURSA   Bu yıl Kestel 
de  bulunan liselerden okul 
birincisi olarak mezun olan ve 
dört yıllık bir üniversiteye yer-
leştirilen öğrenciler ile Teog  
sınavında en yüksek puanı 
alan öğrenciler ödüllendirildi. 
Törende bir konuşma yapan 
Belediye Başkanı Yener Acar; 
“Başarının teşvik edilerek 
özendirilmesi amacı ile Bele-
diye Meclisimizin Eylül ayında 
almış olduğu karar doğrultu-
sunda başarılı öğrencilerimizi 
bu yılda diz üstü bilgisayar ve 
Cumhuriyet altını ile ödüllen-
diriyoruz. Hedefimiz öğren-
cilerimizi başarı konusunda 
özendirerek desteklemektir” 
dedi. 

Ödüllerini Protokol 
Verdi
Düzenlenen ödül törenin-
de Bursa Çimento Fabrikası 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde okul birincisi olan 
İsrafil Aslan’a ödülü Kestel 
Belediye Başkanı Yener Acar 
verdi.  Bursa Çimento Fabrika-
sı Teknik Anadolu Lisesi okul 
birincisi olan Talip Peksöz’e 
ödülünü ise Ak Parti Kestel 
İlçe Başkan vekili Celal Çiçek, 
Teog sınavında ilçe genelinde 
en yüksek puanı alan Şehit 
Polis İsmail Özbek İlköğretim 
Okulu öğrencisi Mina Gümüşe 
ise ödülü İlçe Emniyet Müdü-
rü Bekir Yavaş ve Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen 
tarafından verildi. Başarıları 
ile ödüllendirilen öğrencilerde  
Kestel Belediyesi’ne teşekkür 
ettiler.

EREĞLILI BALIKÇILAR 
SEZONU AÇTILAR
Balık avı yasağının kalkması 
nedeniyle Ereğlili balıkçılar 
`Vira bismillah` diyerek sezo-
nu açtı. Düzenlenen törene 
Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım’da katıldı. 

KARAMÜRSEL - KOCAELİ Av ya-
sağının 1 Eylül tarihi itibariyle 
sona ermesiyle birlikte Türki-
ye’nin dört bir yanında olduğu 
gibi Ereğlili balıkçılar da denize 
açıldı. Yeni av sezonunun baş-
laması nedeniyle Karamürsel 
Belediye Başkanlığı tarafından 
Ereğli’de bir tören düzenlendi. 
Törene Karamürsel Kaymaka-
mı Celil Ateşoğlu, Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım, Ak Parti ilçe Başkanı Recep 
Demirel, İlçe Emniyet Müdürü 
Coşar Özler, Ereğlili balıkçılar 
ve Ereğli halkı katıldı.  Ereğli Li-
manı yanındaki çay bahçesinde 
düzenlenen törende Kuran-ı 
Kerim okundu, ardından yapı-
lan dua ile balıkçıların bereketli 
bir av sezonu geçirmeleri dile-
ğinde bulunuldu. Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım “Vira Bismillah demenin 
zamanı geldi artık bol bereketli 
günler sizi bekliyor” dedi. Yapı-
lan konuşmaların ardından ba-
lıkçı tekneleri siren çaldılar.

Ayvacık’ta Küçük Kızların Büyük Başarısı

Belediye İşsizlere Umut Kapısı Oldu

Onlarınki Bir Aşk Hikayesi

AYVACIK - ÇANAKKALE Bu yıl 
Kütahya’da düzenlenen Okul 
Sporları Basketbol Türkiye 
Şampiyonası’nda Ayvacık ve 
Çanakkale’yi Ümmühan Hatun 
İlköğretim Okulu temsil etti. 
Son yıllarda sporda elde ettiği 
başarılarla Çanakkale, Marmara 
Bölgesi ve Spor Camiasında ka-
zandığı başarılarla adından sıkça 
söz ettiren Ayvacık başarılarına 
bir yenisini daha ekledi. Eskişehir, 
Balıkesir ve İstanbul İli temsilcile-
rini yenerek Adıyaman’da yapıla-

cak Türkiye Finalleri’ne katılmaya 
hak kazanarak ülke genelinde ilk 
sekiz takım arasına girdi. Kütah-
ya’dan sonra Adıyaman’da yapılan 
karşılaşmalarda birçok ilin takı-
mını yenerek Türkiye 4.sü oldu. 
Kızların kazandığı başarı Ayvacık 
ve Çanakkale’de büyük bir sevinç 
yarattı. İlçe girişinde takımı aileler 
vatandaşlar konvoy yaparak kar-
şıladı. Belediye Başkanı Mehmet 
Ünal Şahin’e teşekkür ziyaretinde 
bulunan şampiyon kızların sevinci 
gözlerden kaçmadı.

“Gençlerimize 
Güvendik, Fırsat 
Verdik, Başardık”
Kazanılan başarının ardından bü-
yük bir sevinç yaşayan Ayvacık 
Belediye Başkanı Mehmet Ünal 
Şahin, “Kızlarımız ülke genelinde 
bir başarı elde etti. Bu başarı ilçe-
miz için büyük bir önem taşımak-
tadır. Bu başarı bizim çalışmala-
rımızın da doğru yolda olduğunu 
gösterir. Her zaman gençlerimize 
güvendik” dedi.

ERENLER - SAKARYA Erenler Be-
lediyesi bünyesinde oluşturulan 
İŞKUR hizmet noktası, Erenler-
deki işsizler için büyük kolaylık 
ve avantaj sağlıyor. İşsizlik ile 
mücadele etmek, iş ve işçi bulma 
konularında teknik ve bilimsel bir 

yaklaşımla çalışma yapmak ama-
cıyla kurulan Erenler Belediyesi 
İŞKUR Hizmet Noktası, Belediye 
Hizmet Binasındaki yerinde ça-
lışmalarına yoğun bir şekilde de-
vam ediyor. Sürekli irtibat halinde 
olunan firmaların talebi doğrul-
tusunda eleman yönlendirmesi 
yapılıyor. Kuruluşundan buyana 
portföyünde bulunan kişilerin ye-
tenek ve çeşitli özelliklerine göre 

sınıflandırıldığı bir veri bankası-
na sahip olan Erenler Belediyesi 
İŞKUR Hizmet Noktası, bugüne 
kadar kendisine iş için başvuruda 
bulunan kişileri çeşitli firmalarda 
değişik sektörlerde işe yerleştir-
di. Birime yapılan bütün başvu-
rular tek tek değerlendirilerek 
elektronik ortamda kayıt altına 
alınıyor. Ağustos ayında başvuru-
da bulunanlardan ortalama otuz 

kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

Meslek edindirme 
kursları ile garanti iş
Kalifiye iş gücü oluşturmak ve is-
tihdam oranını artırmak için çalış-
malar yapan Erenler Belediyesi, 
İŞKUR ile birlikte vatandaşa yö-
nelik yürüttüğü meslek edindir-
me programları kapsamında da 
çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük kızlar basketbol takımı 
Kütahya’da düzenlenen Okul 
Sporları Basketbol Türkiye Şam-
piyonası’nda finallere kaldı.

Erenler Belediyesi işsizlere 
umut kapısı olmaya devam edi-
yor. Belediye bünyesi içerisinde 
açılan İŞKUR hizmet noktası 
çalışmalarına son hızla devam 
ediyor.

Dört duvar arasında yaşarken Bağcılar Belediyesi Engelliler Sara-
yı’ndaki kurslara katılarak sosyal hayata katılan 40 yaşındaki Naime 
Yetkin ile Kenan Tüblek bütün engelleri aşarak birlikte evliliğe adım 
atmanın mutluluğunu yaşadı.

BAĞCILAR - İSTANBUL 
Yetkin ile Tüblek, Bağcılar Bele-
diyesi ile Aydın Üniversitesi’nin 
Taksim’de ortaklaşa düzenlediği 
engellilere yönelik bir program-
da tanıştılar. Yetkin’in doğum 
günü olan 10 Nisan 2013 tarihi 
iki genç için önemli bir tarih ol-
muştu. Tüblek gülerek o günü 
şöyle anlattı: “Naime Hanım ile 
sıkça görüşmeye başlamıştık. O 
benden ben de ondan hoşlanı-
yorduk. O gün cesaretimi topla-
dım ve ‘Bugün bomba haberlerin 
olacağı bir gün olacak’ dedim. O 
da şaşırdı ve ‘Ne olacak?” diye 
sorunca ben de “Benimle evlenir 

misin?” diye sordum. O sırada 
önce şaşıran Naime Hanım bir 
süre sonra teklifime olumlu ce-
vap verdi. O günkü mutluluğumu 
anlatamam.” Arkadaşlıklarını ev-
liliğe adım atarak pekiştirdikleri-
ni anlatan çiftin nişan yüzüklerini 
ise Başkan Çağırıcı ile Aydın Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Yadi-
gar İzmirli takmıştı. Yetkin, nikah 
sonrası kendisine hem babalık 
hem ağabeylik yaptığını belirttiği 
Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti. 
Yetkin, “Gelin arabamızın süslen-
mesine kadar birçok ihtiyacımızı 
Başkanımız Lokman Çağırıcı kar-
şıladı. Teşekkür ederiz” dedi.
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TÜRKIYE’NIN BITKILERI BEYKOZ’DA KORUNACAK
İstanbul’un akciğeri olan Bey-
koz’da “Bitkisel Biyoçeşitlilik ve 
Geofit Araştırma Merkezi Müdür-
lüğü” kuruldu. Merkezde ülkemize 
özgü soğanlı bitki türleriyle ilgili 
araştırma, geliştirme,  koruma 
çalışmaları yapılacak ve bünyesin-
de uluslararası bir eğitim merkezi 
kurulacak.   

BEYKOZ - İSTANBUL Türkiye’nin 
bitki türlerini korumak ve geliş-
tirmek için çalışmalar yapan Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Beykoz’da “Bitkisel Biyoçeşitlilik 
ve Geofit Araştırma Merkezi Mü-
dürlüğü”nü kurdu. Geofit (yum-
rulu ve soğanlı) bitki türlerinin 
korunması, geliştirilmesi ve tanı-
tılması için son derece önem taşı-
yan merkezin açılışına çok sayıda 
önemli sima katıldı.

PEDALLAR TEMIZ BIR 
DÜNYA IÇIN ÇEVRILDI
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent 
Konseyi ve Tophane Rotary 
Kulübü tarafından Dünya 
Otomobilsiz Yaşam Günü 
etkinliği kapsamında bu yıl 
altıncısı düzenlenen bisiklet 
turu Tophane Saltanat Kapısı 
ile Mudanya Mütareke Binası 
arasında yapıldı. 

NİLÜFER - BURSA Nilüfer Be-
lediyesi, Nilüfer Kent Konse-
yi ve Tophane Rotary Kulübü 
tarafından ‘ Dünya Otomo-
bilsiz Günü’ dolayısıyla dü-
zenlenen geleneksel bisiklet 
turu Tophane Saltanat Kapı-
sı’ndan başladı. Tur dolaysıyla 
çok sayıda bisikletçi sabahın 
erken saatlerinde Tophane’de 
toplandı. Birçok bisiklet top-
luluğunun yer aldığı etkinlik-
te konuşan Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, 
“Bugün Dünya Otomobil-
siz Yaşam Günü ve bugünde 
çevreye destek vermek in-
sanlık adına hepimizin borcu. 
Çünkü çocuklarımızın, to-
runlarımızın mirasını şu anda 
tüketmekteyiz. Bu anlamda 
bisikletin çevre duyarlılığı 
açısından en önemli ulaşım 
aracı olduğunu düşünüyorum. 
Bisikleti günlük yaşamımızda 
da her an kullanma ortamını 
yaratmak zorundayız. Biz de 
Nilüfer de 100 kilometreyi 
aşkın bisiklet yoluna sahibiz 
ve bununda yetmediğini dü-
şünüyoruz.  Tüm yollarımızın 
bisiklet yolları ile donatmak 
için yoğun bir çaba harcıyo-
ruz. Bugün buraya katılan 
600’ü aşkın katılımcıyı tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

CAM ATIKLAR IÇIN 
ÖZEL KUMBARALAR 
HAZIRLANIYOR
Uzunköprü merkez ve mahal-
lelerine cam atıkların topla-
nacağı kumbaralar yerleştiri-
lecek. Uzunköprü Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ile cam kırığı fir-
ması tarafından yapılan ortak 
bir çalışma kapsamında cam 
atıklarının çevreyi kirletmeme-
si ve insanlara zarar verme-
mesi için özel cam toplama 
istasyonları oluşturuldu.  

UZUNKÖPRÜ - EDİRNE Şehrin 
belirli yerlerine 900 ile 1200 
kilogram kapasiteli kumbara-
lar yerleştirilerek her ay firma-
nın özel bir toplama aracı ile 
kumbaralardaki camlar topla-
nacak. Cam ambalajı toplama 
işinin ilçede yapılması için or-
tak çalışmaya imza atan Bele-
diye Başkanı Av. Enis İşbilen; 
“Her ay 900 ve 1200 kilogram 
cam ambalajı atığı toplanması 
ve doğanın kirletilmeden bu 
atıkların geri dönüşümün sağ-
lanması için bir protokol daha 
imzaladık. Daha önceki çalış-
malarımız olan Atık Yağlar, 
Lastikler, Elektronik Malze-
meler, pil ve kâğıt- kartonların 
toplanması çalışmalarına bir 
yenisini daha ekleyerek çev-
reye duyarlı belediyeciliğin 
gerekliliğini bir kez daha orta-
ya koyduğumuza inanıyorum.  
Çalışmalarımızı devam ettire-
ceğiz” dedi.

Atıksu Tesisi Yapılıyor

İstanbul’un İlk Tohum 
Takas Şenliği...

“Bolu’da Çöp Sorununu 
Çözdük”

Kartal’da Akıllı Dönüşüm Kutuları

DİLOVASI - KOCAELİ  İSU Genel 
Müdürlüğü, Kocaeli genelinde 
ileri biyolojik ve kırsal kesimler 
için yaptığı modüler tesisler ol-
mak üzere 18 adet atık su arıtma 

tesisi işletiyor. Bu tesisleri ran-
tabl olarak işleten İSU, yüzde 99 
atık su arıtma oranı ile Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştiren tek şehir. 
Atık su arıtma tesisleri ile İzmit 
Körfezi ve Karadeniz’i kirlilikten 
arındıran kurum, Dilovası ilçesi 
ile çevresinin atık sularını Di-
lovası Organize Sanayi Bölgesi 
(DOSB) atıksu arıtma tesisinde 
ücret karşılığı arıtıyor.

Dilovası ilçesinin atık sularını 
arıtmak için 40 bin m3/gün kapa-
siteli ileri biyolojik atık su arıtma 
tesisinin inşaatına başlandı.

ZEYTİNBURNU - İSTANBUL  Doğal 
tedavi ve geleneksel tıp dendi-
ğinde ilk akla gelen merkez haline 
dönüşen Zeytinburnu Tıbbi Bit-
kiler Bahçesi, Türkiye’nin doğal 
florasını koruma altına almak ve 
biyoçeşitliliği arttırmak amacıyla 

Tohum Takas Şenliği düzenledi. 
Türkiye’den yüzlerce tarım üre-
ticisi, Zeytinburnu’nda Tohum 
Takas Şenliği’nde buluştu. Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi’nde gerçekleşti-
rilen şenlikte üreticiler ellerinde 
bulunan doğal tohumları birbir-
leriyle takas etti. Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
Takas Şenliği’nin neden önemli 
olduğunu anlattı. Başkan Aydın, 
Zeytinburnu Belediyesi’nin her 
zaman çevreci çalışmalara önem 
verdiğini ve vermeye de devam 
edeceğini söyledi.

BOLU Başkan Yılmaz, 10 yıllık 
hizmet süresi boyunca çöple ilgili 
çok büyük bir yol kat ettiklerini 
belirterek konuşmasına başla-
dı. Başkan Yılmaz, “Bolu’da çöp 
sorununu çözdük. Çöp toplama 
ayrıştırma çalışmalarında Bolu 
Belediyesi en iyi belediyedir. Katı 
atık depolama tesisi modern ola-
rak yapılmıştır. Hem de evlerden 
ambalaj atıklarını, evsel atıkları 
ayrıştırarak topluyoruz. Çöplüğü-
müzde ise devasa ayrıştırma sis-
temimiz var. Geri dönüşüm tam 
anlamıyla sağlanmıştır. Çöpten 
de aynı zamanda elektrik enerjisi 
üretmeye başladık” dedi.

KARTAL - İSTANBUL Sokak hay-
vanları için akıllı geri dönüşüm 
kutusunun tanıtımına, Kartal Be-
lediyesi Başkan Yardımcısı Tur-
gut Mermertaş, Kartal Belediyesi 

Başkan Danışmanı Haydar Oğuz, 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
Dr. Dilek Kars, Esentepe Mahalle 
Muhtar Vekili Rüstem Çakır, fir-
ma yetkilileri, belediye çalışanları 
ve vatandaşlar katıldı.   Kartal’da 
çevreye yönelik atılımcı, örnek 
projelere öncülük eden ve sokak 
hayvanlarına karşı duyarlılığını her 
fırsatta dile getiren Kartal Bele-
diye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 
sokak hayvanları için barınak pro-
jesi çalışmalarını devam ettiriyor. 

Başkan Altınok Öz,  uygulamaya 
koydukları sokak hayvanları için 
akıllı geri dönüşüm kutularını ilçe-
de yerleştirmeye devam ettiklerini 
ve bu uygulamanın vatandaşlar 
tarafından takdirle karşılandığını 
söyledi.  Proje İstanbul’da ilk olarak 
Kartal Belediyesi tarafından Uğur 
Mumcu Yaşam Kalitesini Yükselt-
me Merkezi’nde bulunan Uğur 
Mumcu Muhtarlık binasının önüne 
yerleştirildi ve Türkiye’deki birçok 
belediyeye örnek oldu.

Doğal tedavi ve geleneksel tıp 
dendiğinde ilk akla gelen merkez 
haline dönüşen Zeytinburnu Tıb-
bi Bitkiler Bahçesi, Türkiye’nin 
doğal florasını koruma altına 
almak ve biyoçeşitliliği arttırmak 
amacıyla Tohum Takas Şenliği 
düzenledi. 

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz Katı Atık Düzenli Depola-
ma Sahası’nda basın mensup-
larına bilgilendirme toplantısı 
düzenledi. Toplantıda Başkan 
Yılmaz, Bolu’nun çöp sorununu 
çözdüklerini söyledi.

Kartal Belediyesi, akıllı geri dönü-
şüm kutusu ile hem çevreci, hem 
de sokak hayvanlarına mama ve 
su veren geri dönüşüm kutularını 
Kartal’da yerleştirmeye devam 
ediyor.
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Zekai Kafaoğlu… Balıkesir’e bağ-
lı Altıeylül’ün Başarılı Belediye 
Başkanı… Çalışmayı çok seviyor. 
İnsanları çok seviyor. Hedefi ise 
Altıeylül’de tüm insanların mut-
lu olması… Başkan bu isteğini 
şöyle anlatıyor: “Ben gönül insa-
nıyım. Gönül diliyle konuşurum. 
İnsanlara hizmet etmekten mut-
luyum. Altıeylül’de tüm insanla-
rın mutlu olmasını istiyorum”

Başkan herkesin mutlu olması 
ve daha iyi bir yaşam sürebil-
mesi için belediye başkanlığı 
koltuğuna oturur oturmaz çalış-
malarına başlamış. Çocuklardan 
engellilere kadar toplumun her 
kesimi için farklı ve bir o kadar 
güzel projeleri olan Başkanı ve 
de bu çalışmaları bizzat kendi-
sinden dinledik.

Bize kendinizi kısaca anlatır mı-
sınız?

1961 yılında Gökçeyazı’da doğ-
dum. Çiftçi bir babanın iki ev-
ladından birisiyim. İlkokul ve 
ortaokulu Gökçeyazı’da oku-
dum. 1984 yılında da Çapa Diş 
Hekimliği Fakültesini bitirdim. 1 
yıl İstanbul’da askerliğe gidince-
ye kadar özel bir poliklinikte diş 
hekimliği yaptım. Askerlik bit-
tikten sonra 1987 yılından 1994 
yılına kadar kamuda da diş he-
kimliği yaptım. Bununla birlikte 
serbest muayenede de çalıştım. 
1994 yılında istifa ettim ve siya-
sete atıldım. 1994 yılından beri 
aktif olarak siyasetin içindeyim. 
Başhekimlik yaparken belediye 

başkanlığı teklifi geldi. İnsanla-
ra hizmet etmekten mutluyum.  
Ben gönül insanıyım. Gönül di-
liyle konuşurum. İnsanlarla be-
raber olmaktan mutlu olurum 
ve hiç kimseyi ötekileştirmem. 
Başkanlıkta önemli olan insan-
ların değerini kazanmak ve in-
sanlara önem vermektir.

MUTLU İNSANLARIN 
ŞEHRİ
O halde yapmış olduğunuz çalış-
maları dinleyebilir miyiz? 

Altıeylül’de sloganımız  “Mutlu 
insanların şehri Altıeylül”dür.  
İnsanların mutluluğu için ne ge-
rekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. 
Yeter ki insanlar mutlu olsun. 
Her şey insanlar için. Dinler 
bile insanların mutluluğu için 
vardır. Yönetim de insanların 
mutluluğu için olmalı. İnsanların 
mutluluğu için ne gerekiyorsa 
yapacağız dedik. 81 tane kırsal 
mahallemiz var. Toplamda 94 
tane mahallemiz var. Buralara 
hep hizmet götürmeye çabalıyo-
ruz. Yeni kurulan bir belediyeyiz. 
Bir taraftan kuruluş aşamaları, 
bir taraftan hizmetler devam 
ediyor. Kırsal mahallelerimize 
ulaşım sorunları var. İlk olarak 
köylerin içi çamur. Bütün ma-
hallelerimizin sokaklarını parke 
taşla döşeyeceğiz dedik.  Ve dö-
şemeye de başladık. İkincisi her 
kırsal mahallemizde çocuklar 
için çocuk bahçesi olacak de-
dik. Arkadaşlarımız çalışmalara 

başladı. Üçüncüsü gençlerin top 
oynayabilecekleri alanları yok. 
Özellikle futbol sahaları oluştu-
racağız. Aynı zamanda çeşitli tö-
renler için; düğün nişan gibi et-
kinliklerin yapılabileceği kapalı 
mekânlar oluşturacağız. Bunları 
yapmak için söz verdik. Bu ko-
nuda da çalışmalarımıza başla-
dık. Üniversite ve hastanelerin 
çoğu Altıeylül’de. Bunun yanın-
da havaalanı, organize sanayi 
de Altıeylül’ün içerisinde.  Biz 
Altıeylül’ün üniversite ve sağlık 
şehri olmasını istiyoruz. Üni-
versite olmasına rağmen kültür 
ve sanat merkezi yok. Bu bü-
yük bir eksikliktir. Bunu en kısa 
sürede tamamlamak istiyoruz. 
Yeşil alanları ve ağaç sayısını iki 
katına çıkarmayı amaçlıyoruz. 
Engelliler için Altıeylül’de tüm 
engelleri kaldırmak istiyoruz. 

Tüm engelleri kaldırmak adına 
planladığınız projeleriniz nelerdir?

Öncellikler kaldırımlar ile ilgili 
ciddi problemler var. İkincisi en-
gelli tuvaletleri yok. Bunlar üze-
rinde çalışmalarda bulunacağız. 
Bunlarla birlikte akülü araçlar 
dağıtıyoruz. Ücretsiz olarak ne 
kadar araç talep eden varsa kar-
şılıyoruz. Bu akülü araçlar için 
şarj merkezleri oluşturmayı dü-
şünüyoruz.  Burada ki dernek-
lerle birebir birlikte çalışıyoruz. 

Altıeylül için hedefleriniz nelerdir?

5 yıl içerisinde ilk olarak yeşil 
alanları iki katına çıkarmayı he-

defliyoruz. Aynı zamanda kültür 
ve sanat merkezi ile emeklilerle 
ilgili emekli konuk evi yapmayı 
düşünüyoruz. Bu konuk evinde 
ayrıca spor alanı da olacak. Be-
lediye sosyal tesisleri yaparak 
parkların içerisine vatandaşlar, 
makul fiyatlarla çayını kahvesi-
ni içebilecek, dinlenebilecekleri 
yerler olacak. Sosyal market 
açmayı düşünüyoruz.  Sosyal 
market ile maddi durumu yeterli 
olmayanlara yardımda bulunu-
lacak. Bu sosyal markette hem 
kullanılmamış hem de ikinci el 
eşyalar olacak. Bu eşyaları ih-
tiyacı olan vatandaşlarımıza 
dağıtmayı amaçlıyoruz. Bele-
diyenin elinin değmedi yer ve 
kimse kalmasın istiyoruz. Bizim 
bölgemizde aç ve açıkta, mutsuz 
insan kalmamalı. İnsanlarımı-
zı mutlu etmemiz lazım. Diğer 
büyük projelerden bir tanesi de 
600 dönümlük arazi içerisinde, 
Büyükşehir Belediyesine ait 
olan bir proje. Bizim sınırları-
mız içerisinde büyük bir yaşam 
merkezi kurulacak. İçerisinde 
bisiklet ve yürüyüş yolları, su 
kayağı merkezleri, piknik alan-
ları ve insanların hoşça vakit 
geçirebilecekleri alanlar olacak. 
Böylelikle insanların mutlu olup, 
stres atabilecekleri alanları ço-
ğaltmayı düşünüyoruz. Mevcut 
yeşil alanlara ilave olarak kul-
lanılmayan alanlar var. Örneğin 
okulların bahçesinde kullanıl-
mayan alanlar var. Bu alanları 
park oluşturacağız.

BEN 
GÖNÜL INSANIYIM… 

GÖNÜL DILIYLE 
KONUŞURUM!

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI
ZEKAI KAFAOĞLU

Altıeylül Belediye Başkanı 
Zekai Kafaoğlu’nun tek hedefi, 
Altıeylül’deki tüm insanların 
mutlu olması. Başkan bu hedefi 
için durmadan çalışıyor. Başkan, 
“Ben gönül insanıyım” diyor.

Başkanla Özel
Boş vakitlerinizi nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Yeni kurulan bir belediye 
olduğumuz için dolu dolu 
yaşıyoruz. Akşam eve gitme-
miz gece yarısını buluyor. O 
sebeple çok fazla boş vaktim 
olmuyor. Olan boş vakitle-
rimde de sitelerden güncel 
haberleri takip etmeye çalı-
şıyorum. 

Ailenize vakit ayırabiliyor 
musunuz?

Maalesef vakit ayıramı-
yorum. Fakat uzun yıllar 
siyasetin içinde olduğum 
ve eşimde uzun yıllar ka-
dın kollarında çalıştığı için 
oldukça anlayışla davra-
nıyor. Ciddi fedakârlık 
yapıyorlar. Zaman zaman 
iş gezileri ziyaretlerine 
eşimle beraber gitmeye 
çalışıyorum. O da işin için-
de oluyor. O zaman zarfın-
da beraber oluyoruz.

Sizce bir belediye başkanı 
nasıl olmalı?

Hedef oy almak olmamalı. 
Önce insanların gönlünü 
kazanacaksınız. Ben ön-
celikle gönülleri almaya, 
gönülleri fethetmeye ge-
liyorum. Hizmet ettikçe 
böbürlenen belediye baş-
kanları sonraları hep kay-
bettiler.
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Ataşehir’de Sağlıklı Yaşam Öğrencilerle Bir Araya 
Geldi

ATAŞEHİR - İSTANBUL Ataşehir 
Belediyesi’nce düzenlenen ilçe-
deki parklarda kadınlara yönelik 
sabah sporlarına ilgi giderek artı-
yor. Uzman eğitmenler eşliğinde 
yapılan sabah sporları ile Ataşe-
hirliler, sağlıklı bir yaşama kavu-
şuyor. Sağlıklı bir yaşama kavuş-
mak isteyen ve güne spor yaparak 
zinde başlamak isteyen kadınlar 
parklarda buluşarak birlikte spor 
yapmanın mutluluğunun yaşıyor.  

Her gün yüzlerce kadının katıldığı 
sabah sporları kadınların sosyal-
leşmesi ve özgüven kazanmasın-
da etkili olurken, aynı zamanda 
onların ev dışında zaman geçir-
meleri için uygun bir ortam sağla-
nıyor. Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi konuya ilişkin yaptı-
ğı açıklamada belediyenin vatan-
daşların sağlıklı yaşaması için pek 
çok etkinlik düzenlediğini söyledi. 
Başkan İlgezdi, “Sağlık bizim en 
öncelikli hedeflerimiz arasında-
dır. Vatandaşlarımızın sağlıklı 
ortamlarda yaşayabilmeleri ve 
hayatlarını bu doğrultuda geliş-
tirmeleri için sağlık çalışmalarına 
önem veriyoruz” dedi.

ÇINARCIK - YALOVA 2014-
2015 eğitim ve öğretim yılının 
açılışı sebebiyle Çınarcık Be-
lediye Başkanı Avni Kurt İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve il-
çede bulunan okulları ziyaret 

etti. Yapılan ziyaret sırasında 
okul yöneticilerinden okulları 
hakkında bilgi alan Kurt ayrıca 
öğretmenler ve öğrenci tem-
silcileriyle görüştü. Başkan 
Kurt ziyaretleri sırasında tüm 
öğretmen ve öğrencilere başa-
rılar diledi. Çınarcık Belediye 
Başkanı Avni Kurt, öğrencilerle 
bir araya geldiği zaman yaptığı 
açıklamasında öğrencilere eği-
tim  ve öğretimin neden önemli 
olduğunu anlattı. Başkan Kurt, 
belediyenin özellikle eğitim ça-
lışmalarında öne çıktığını söyle-
yerek önemli açıklamalar yaptı.

Uzman eğitmenler eşliğin-
de yapılan sabah sporları ile 
Ataşehirliler, sağlıklı bir yaşama 
kavuşuyor.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni 
Kurt, okulları ziyaret ederek öğ-
rencilerle bir araya geldi. Başkan 
Avni Kurt, burada öğrencilere 
önemli açıklamalarda bulundu.

YÜZLERCE GÜNGÖRENLI `KANKA` OLDU KIRTASIYE 
YARDIMLARI 
OKULLARA DAĞITILDI
Tavşanlı Belediyesi tarafın-
dan her yıl yapılan kırtasiye 
yardımları, bu yıl da okullara 
teslim edildi.

TAVŞANLI - YALOVA Eğitim ve 
öğretim yılı için kırtasiye yar-
dımlarını okullar açılmadan 
dağıtımına başladıklarını belir-
ten Belediye Başkanı Mustafa 
Güler, belediye olarak okulların 
ve eğitim camiasının her zaman 
yanında olduklarını belirtti. İlk 
kırtasiye yardım paketini İstik-
lal Ortaokuluna İlçe Milli Eğitim 
Müdür Vekili Hüseyin Kırkaş ile 
okul idarecilerine teslim eden 
Belediye Başkanı Mustafa Gü-
ler; “Belediye olarak öğrencile-
rimize bu yıl da kırtasiye deste-
ği sağlıyoruz. 200 ilkokul, 300 
ortaokul, 300 lise olmak üzere 
toplam 800 adet kırtasiye mal-
zemesi setini okullarımıza ulaş-
tırdık. Eylül ayının ilk haftasında 
bu yardımlarımızı tamamladık. 
Eğitim millet olarak en çok ihti-
yaç duyduğumuz, gelişimin ve 
geleceğin ilk şartı konumunda-
dır. Bizler de kanunların elverdi-
ği sürece bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da eğitim ve 
öğretime her türlü desteği ver-
meye devam etmeye kararlıyız. 
Bu vesileyle 2014-2015 eğitim 
ve öğretim yılının tüm öğren-
cilere, öğretmenlere, velilere, 
eğitim camiasına ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
Belediyenin vermiş olduğu bu 
kırtasiye setini alan öğrenci-
lerde başta Tavşanlı Belediye 
Başkanı Mustafa Güler olmak 
üzere tüm belediye çalışanlarına 
desteklerinden dolayı teşekkür 
ettiler ve çalışmaların devamını 
dilediler. 

SEMINERDE 
KATILIMCILARA 
DETAYLI BILGILER 
VERILDI
Körfez’de sağlık hizmeti veren 
Aile Sağlık Merkezlerinde tıbbi 
atıkların yönetiminden so-
rumlu doktor, ebe, hemşireler 
ile hizmetli personele Körfez 
Belediyesi tarafından eğitim 
semineri verildi.

KÖRFEZ - KOCAELİ Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanlığı Atık Yönetimi Şube 
Müdürlüğünden Çevre Mü-
hendisi Ece Şimşek ve Kimya 
Mühendisi Lokman Karagöz 
tarafından Belediye Meclis Sa-
lonunda verilen eğitime, Kör-
fez İlçesinde sağlık hizmeti ve-
ren Aile Sağlığı Merkezlerinde 
tıbbi atıkların yönetiminden 
sorumlu doktor, ebe ve hem-
şireler ile hizmetli personeller 
katılım sağladı. Yapılan semi-
nerde, tıbbi atıkların toplan-
ması-taşınması ve sterilizas-
yon yöntemi ile bertarafının 
sağlanmasına yönelik olarak 
Büyükşehir Belediye Başkan-
lığınca yürütülen çalışmalar 
ile Tıbbi Atıkların Kontrolü Yö-
netmeliği gereğince atık üre-
ticileri tarafından yapılması 
gereken kaynağında ayrı top-
lama çalışmaları hakkında ge-
niş bilgiler verildi. Belediyeden 
yapılan açıklamaya göre semi-
nerler devam edecek.

Çerkezköy’de Mobil 
Sağlık Uygulaması

İnternet Üzerinden Mesleki Eğitim Verilecek

ÇERKEZKÖY - TEKİRDAĞ Hafta 
içi 08:30-17:30 saatleri arasında 
2 hemşire, 1 sağlık memuru ve 1 
şoförle gerçekleştirilen uygula-

mada sağlık kurumlarına gitme 
imkanı bulunmayan vatandaşlara 
evlerinde, tansiyon ölçümü, en-
jeksiyon, küçük pansuman, açlık 
ve kan şekeri ölçümü gibi sağlık 
hizmetleri sunuluyor.  Şu ana 
kadar Çerkezköy Belediyesi’ne, 
Evde Sağlık Hizmeti’nden fay-
dalanmak amacıyla 10 hastanın 
yakınları tarafından talep ger-
çekleştirildi ve bu hastalara da 

toplamda 60 ziyaret gerçekleş-
tirilerek çeşitli sağlık hizmetleri 
sunuldu. Evde Sağlık Hizmeti’n-
den yararlanmak isteyen ihtiyaç 
sahibi vatandaşların ailelerinin 
Heyet Raporu ile birlikte Çerkez-
köy Belediyesi Halk Masası’na di-
lekçe ile başvuru yaparak hizmet 
kapsamından faydalanabileceği 
açıklandı. Çerkezköy Belediye 
Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy 
Belediyesi’nin özellikle sağlık ça-
lışmalarına çok önem verdiğini 
“Önceliğimiz her zaman vatan-
daşlarımızın sağlığı olmuştur. Mo-
bil sağlık uygulamamızdan herkes 
yararlanmalı” sözleri ile anlattı.

KARTEPE - KOCAELİ Fransa, Çek 
Cumhuriyeti, İspanya, Belçika, 
İtalya, Bulgaristan, Avusturya, 
Portekiz, Yunanistan, Güney 
Kıbrıs ve Türkiye’den de Karte-
pe Belediyesi olmak üzere 13 
kuruluşla sürdürülebilir turizm 
çalışanlarının uzaktan mesleki 
eğitimlerinin artırılması amacıy-
la bir proje hazırlandı. Avrupa 

Birliği projesi kapsamında Kar-
tepe Belediyesi ortaklığında yü-
rütülecek “Sürdürülebilir Turizm 
Çalışanlarının Uzaktan Eğitimi” 
projesi ile; Avrupa’nın turizm re-
kabet gücünü artırmak, özellikle 
tüm miras değerleri, kültürel mi-
ras çeşitliliği dâhil olmak üzere 
tüm kimlik boyutunu sürdürüle-
bilir turizm gelişimine ulaştırmak 

için arz çeşitliliğini teşvik etmek 
gerekmekte. Hayat Boyu Öğren-
me programı içerisinde beceri-
leri ve yeni nitelikleri güçlendir-
mek, istihdamı teşvik etmek için 
kimlik boyutunu entegre etmeyi 
amaçlayan bu projede Kartepe Be-
lediyesi yetkilileri turizm alanında-
ki çalışmaların değişik kulvarlarda 
da süreceğini ifade ettiler.

Çerkezköy Belediyesi tarafın-
dan yaklaşık 2 ay önce hayata 
geçirilen mobil sağlık uygula-
ması kapsamında çalışmalar 
sürdürülüyor. 

Kartepe Belediyesi, turizm 
çalışmaları kapsamında Avrupa 
Birliği ile ortak bir projeye imza 
attı. “Sürdürülebilir Turizm 
Çalışanlarının Uzaktan Eğitimi” 
projesi ile tüm turizm çalışanları 
için internet üzerinden mesleki 
eğitim verilecek. 

GÜNGÖREN - İSTANBUL Kurul-
duğu 2006 yılından bugüne hem 
üye sayısı, hem bağışları hem de 
bilinçlendirme çalışmaları ile her 
geçen gün büyüyen sosyal so-
rumluluk projesi KANKA, bugüne 
kadar binlerce kişiye can, onlarca 
bebeğin annesine ise hayat oldu. 
32 bin üyeye ulaşan KANKA, Tür-
kiye’de yıllık kan bağışı miktarının 
çok büyük bir miktarını karşılıyor.

Türkiye’nin en büyük sosyal 
sorumluluk projelerinden biri olan 
Güngören Belediyesi Kan Kar-
deşliği Kulübü (KANKA) acil kan 
ihtiyacını karşılamak, kana ihtiyacı 
olanlarla kan vermek isteyenleri 
buluşturmak ve kan bağışının 
önemine dikkat çekerek toplumda 
farkındalık yaratmak için çalışma-
larına devam ediyor. 
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EĞITIM DESTEK EVI 
YENI BAŞARILARA 
IMZA ATACAK
Bandırma Belediyesi tarafın-
dan ekonomik durumu yeterli 
olmayan ailelerin çocuklarına 
eğitimde fırsat eşitliği sağla-
mak amacıyla kurulan Eğitim 
Destek Evi, 2014-2015 Eğitim 
dönemi çalışmalarına başladı. 
Kurumsal kimliğine kavuştuğu 
2011 yılından bu yana Belediye 
Nikah Salonu altında bulunan 
dersliklerde eğitim hayatını 
başarılı bir şekilde sürdüren 
Eğitim Destek Evi, yeni kayıt 
döneminin ardından yeni eği-
tim yılında da geçmiş başa-
rılarını daha ileriye taşımayı 
hedefliyor.

BANDIRMA - BALIKESİR  Bu yıl 
6,7. ve 8. sınıflarda toplam 114 
öğrenciye eğitim verecek olan 
Bandırma Belediyesi Eğitim 
Destek Evi, genç ve dinamik 
öğretmen kadrosuyla öğrenci-
lerine kaliteli bir dershane hiz-
meti sunuyor. Verilen eğitimin 
hizmetinin yanında öğrencile-
rimize birçok konuda destek 
sağlayan Eğitim Destek Evi, kır-
tasiye, yardımcı ve test kitapları 
gibi ihtiyaçlarının karşılanması 
konusunda da öğrencilere kat-
kı sağlıyor. Yeni dönem çalış-
maları kapsamında son olarak 
öğrencilere Belediye Başkanı 
Dursun Mirza,  Balıkesir Millet-
vekili Namık Havutça, Belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Sert ve Meclis Üyesi Erhan 
Elmastaş’ın da katılımıyla ki-
tap yardımları gerçekleştirildi. 
Bandırma Belediyesi’nin kendi 
imkanlarıyla temin edilen Ma-
tematik, Türkçe, İnkılâp Tarihi 
ve Atatürkçülük, Fen ve Tekno-
loji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
ve İngilizce derslerinden oluşan 
konu anlatımlı soru bankası ki-
taplar, Başkan Mirza tarafından 
öğrencilere dağıtıldı. Kitapların 
dağıtımı sırasında Eğitim Des-
tek Evi çalışmaları hakkında 
açıklamalarda bulunuldu.

KÜLTÜR MERKEZI 
KAPILARINI YENIDEN 
AÇIYOR
Gültepe Kültür Merkezi yepye-
ni kültür sanat etkinlikleriyle 
yeniden kapılarını açıyor.

KAĞITHANE - İSTANBUL 2013-
2014 yılında Kağıthane’nin 
yeni kültür sanat merkezi ola-
rak binlerce kişiyi ağırlayan 
Gültepe Kültür Merkezi yeni 
döneminde de birbirinden 
güzel etkinlikleri Kağıthaneli-
lerle buluşturacak. İlçe sakin-
lerini yeni etkinliklerine davet 
eden Kağıthane Belediyesi, 
her yaşa ve beğeniye uygun 
program takvimiyle dolu dolu 
bir hafta yaşatacak. Animas-
yon film gösterimleriyle ilçe 
çocuklarına eğlenceli saatler 
yaşatacak Kültür Sanat Et-
kinlikleri’nde “İksir”,”Lego Fil-
mi”, ”Rio 2”, “Max Maceraları 
Dinoterra” filmleriyle macera 
dolu bir hafta yaşayacak. “ 
Kızılderili çocuk ve Ayı Yogi” 
ile Kızılderili çocuk ve Ayı 
Yogi’nin ormanı kurtarmak 
için yaşadıkları maceraya ta-
nık olacak çocuklar, “Nasret-
tin Oğlu Seyfettin” i çok seve-
cek.Ekim ayı eğitim dolu bir ay 
olacak.

Adapazarı’nda 
Girişimcilere Yeni Fırsat

İşaret Dili Kursu 
Veriliyor

Bu Eğitimi Herkes Almalı

ADAPAZARI - SAKARYA Adapa-
zarı Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli ve Sakarya İşletme Geliştir-
me Merkezi Müdürü İsmet Yıldız 
arasında yapılan protokolle, Bilgi 
Evi’nde verilecek olan Girişimci-
lik Kursu 3 Kasım’da başlayacak. 

Kurs sonrası sertifika almaya hak 
kazananlar KOSGEB’e başvuru 
hakkı kazanacak. Başvurularda 
plana dökülerek hazırlanan pro-
jeleri destekleyeceklerini ifade 
eden (KOSGEB) Sakarya Hizmet 
Merkezi Müdürü İsmet Yıldız, 
“Sakarya’da KOSGEB hizmet an-
lamında oturmuş durumda. Ciddi 
başvurular almış durumdayız. Bu 
güne kadar Sakarya’da 250’si ka-
dın girişimci olmak üzere 500 gi-
rişimci KOSGEB’ten yararlandı. 
Sakarya bu anlamda çok yol kat 
etti. İlçelere kadar ulaştık. Şimdi 
köylere kadar yaygınlaştırma-
yı amaçlıyoruz” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL Beşiktaş 
Belediyesi, engellilerin günlük 
hayatta karşılaştıkları fiziki zor-
lukların aşılması adına yapılan 
çalışmaların yanı sıra, geçtiğimiz 
aylarda engelli bireylerin sosyal 
hayata daha kolay uyum sağla-
ması ve ailelerin yaşadığı duy-
gusal zorlukları aşabilmelerine 
yardımcı olmak adına ücretsiz 
psikolojik danışmanlık hizmeti 

başlatmıştı. Şimdi de işitme en-
gelli vatandaşlara daha iyi hiz-
met verebilmek için, çalışanları-
na işaret dili öğretiyor. Kurs 1 ay 
boyunca Engelli Koordinasyon 
Merkezinde devam verilecek. 
Beşiktaş Belediye Başkanı Mu-
rat Hazinedar konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada Beşiktaş Beledi-
yesi’nin her zaman engellilerin 
yanında olduğunu ve engellilerin 
hayatlarını kolaylaştıracak pek 
çok çalışmayı hayata geçirme-
ye devam edeceklerini söyledi. 
Belediyenin düzenlemiş olduğu 
bu işaret dili kursu bittiği zaman 
belediye personeli engelli vatan-
daşlara daha iyi bir hizmet vere-
bilmiş olacak.

BAHÇELİEVLER - İSTANBUL Pro-
jenin tanıtım toplantısında konu-
şan Başkan Osman Develioğlu; 
Belediye olarak olası afetlere ha-
zırlık çalışmaları nedeniyle bir-

çok belediye tarafından örmek 
alındıklarını söyledi. İnsan ha-
yatının hiçbir maddi değer ile 
ölçülemeyeceğini söyleyen baş-
kan Develioğlu on binlerce kişi-
ye hafif arama kurtarma eğitimi 
verdiklerini ve başlangıçta bir 
kaç kişiden oluşan gönüllü arama 
kurtarma ekibinin bugün hatırı 
sayılır bir rakama ulaştığını ve 
amaçlarının bu sayıyı her geçen 
gün arttırmak olduğunu kaydet-
ti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin 

Çıkrıkçı ve Kızılay Şube Başkanı 
Murat Çağlar da yaptıkları ko-
nuşmalarında projeye kurumları 
adına her türlü desteği sağlaya-
caklarını belirttiler. Proje koor-
dinatörü ve belediye başkan yar-
dımcısı Yakup Dalkılıç da slaytlar 
eşliğinde projenin kapsamı hak-
kında bilgiler verdi. Ekonomi 
Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul 
Kalkınma Ajansı tarafından ba-
şarılı bulunan proje kapsamında 
vatandaşlara yönelik, Afetlere 

karşı etkili bir afet yönetimi ile 
afet öncesi, anı ve sonrası ile 
alakalı tedbirler alarak halkın 
bilinçlenmesine katkı sağlayacak 
eğitim programları düzenlene-
cek. Ayrıca fiziki etkinliği artı-
rarak çalışmalar yapılacak olup, 
sosyal sorumluluk projesi ile “ 
afet gönüllüsü olma” cazibesini 
artırıcı çalışmalar gerçekleştiri-
lecek. Verilecek eğitimlerin ana 
hedefleri arasında bilinçli insan 
gücünü oluşturmak da yer alıyor.

Adapazarı Belediye Başkanı 
Süleyman Dişli ile Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkan-
lığı(KOSGEB) Sakarya Hizmet 
Merkezi Müdürü İsmet Yıldız 
arasında Girişimcilik Kursu 
protokolü yapıldı.

“Engelsiz Beşiktaş” için her ge-
çen gün çalışmalarına bir yeni-
sini ekleyen Beşiktaş Belediyesi, 
bu kez de çalışanlarına işaret dili 
kursu veriyor. 

“Afetlere hazırlık ve önleme çalış-
maları, Afetlere müdahale kapasi-
tesinin arttırılması ve Afet Gönüllü 
Sisteminin geliştirilmesi” projesinin 
tanıtım toplantısı gerçekleşti.

TÜRKIYE’NIN AKILLI HASTANESI

SULTANGAZİ - İSTANBUL Törende 
konuşma yapan Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Sul-
tangazi’ye dev bir şifa merkezi 
kazandıracak olmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını söyledi. 
Sağlık yatırımlarıyla dünyada 
örnek gösterilecek bir ülke olu-
nacağını kaydeden Müezzinoğlu, 
şunları söyledi:

‘’Halkın Ayağına Gittik’’
 “480 bin vatandaşımıza evde 
bakım hizmeti veriyoruz. Ülke 
genelinde 216 hastane yaptırı-
yoruz; 32 bin yatak kapasiteli 10 
milyar TL’lik yatırımı ülkemize 
kazandırıyoruz. Kimsenin hayali-
ni kuramadığı ambulans helikop-
terlerimizle sağlığın bulunması 
gereken yerlere ulaşıyoruz. 70 
milyonun, yaşlının yetimin ök-
süzün hakkaniyetli bir şekilde 
sağlık hizmetini almasını sağla-
dık. Hastaların bize ulaşmasının 
önündeki engelleri kaldırırken 
ülkemizin en ücra köşelerine 
kadar giderek sağlığı insanları-
mızın ayağına taşıyoruz” Bakan 

Müezzinoğlu, Sultangazi’ye dev 
bir sağlık kompleksi kazandır-
dıklarını belirterek, “Hastanemiz 
160 bin metrekare kapalı alanı 
olacak. Yatak sayısının 600 ol-
duğunu düşünürsek kişi başına 
260 bin metrekare alan düşüyor. 
Benim özel evimin metrekaresi 
bu kadar değil; Sultangazi’ye işte 
böyle dev bir yatırım kazandırı-
yoruz” dedi. Bakan Müezzinoğ-
lu, hastanenin gecikmeli olarak 
başlamasından dolayı üzgün ol-
duklarını da belirterek 31 Aralık 
2015’te inşaatın bitirilmesine 
gayret edeceklerini sözlerine 
ekledi. 

Kısa Zamanda Hizmete 
Açılacak
Sultangazi Belediye Başkanı Ca-
hit Altunay da konuşmasında Sul-
tangazi’ye kazandırılan her yeni 
yatırımda heyecanlandıklarını ve 
gururlandıklarını söyledi.  Hasta-
ne alanının İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce Sultangazi Bele-
diyesi’ne tahsisini sağladıklarını 
kaydeden Başkan Altunay, “Eski 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile 
hastanenin sözünü almıştık. bir 
talihsizlik yaşadık ancak şimdi 
yeniden hastanemizin temelini 
atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” 
dedi. Hastanenin 600 yataklı ola-
rak hizmet vereceğini kaydeden 
Başkan Altunay, “Diğer ünitele-
riyle 800 yatak olarak hizmet ve-
recek hastanenin 2 bin araç oto-
parkı bulunacak. 24 saat aralıksız 

bir çalışmayla hastanemiz kısa 
zamanda halkımızın hizmetin-
de olacak” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından Sağlık 
Bakanı Müezzinoğlu Gaziler 
Günü dolayısıyla Gazi Sadullah 
Bozacı’ya teşekkür plaketi tak-
dim etti. Protokol üyeleri daha 
sonra hastanenin ilk harcını 
döktü.  Uğur Mumcu Mahalle-
si’nde  toplam 46 bin 500 m2’lik 
alan üzerinde inşa edilecek has-

tane, teknolojinin tüm imkanları 
kullanılarak yaptırılıyor. Arazisi 
Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı 
imar uygulamaları ve çalışmala-
rıyla sağlanan hastane 160 bin 
m2 inşaat alanından oluşuyor. 
Hastane, 200’ü kadın doğum 
olmak üzere toplam 600 yatak 
kapasiteli olacak. Hastanenin 
yakın zaman içerisinde faaliyete 
geçmesi planlanıyor. Çalışmalar 
tüm hızla devam ediyor. 

Sağlık Bakanlığı tarafından Sultan-
gazi’ye kazandırılacak Türkiye’nin 
“Akıllı Hastane”lerinden birisi olan 
600 yataklı Devlet Hastanesi’nin 
temeli törenle atıldı.  Törene 
katılan Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, sağlık alanındaki 
yatırımlarla dünyanın sayılı ülkeleri 
arasına gireceklerini söyledi. 
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İSTANBUL Dünya Yerel Yönetim 
ve Demokrasi Akademisi (Wald) 
Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın katkılarıyla Yeşilköy 
WOW Otel’de başlayan zirveye 
yerli ve yabancı çok sayıda da-
vetli katıldı. Zirvenin açılışında 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
depremin anlık bir olay olduğu-
nu ve bu doğal felakete karşı her 
an hazırlıklı olunması gerektiğini 
kaydetti. Topbaş, “Kentsel Dö-
nüşüm’le birlikte marka şehirleri 
oluşturma adına önemli bir adım 
atmış oluyoruz” dedi.
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“GELECEĞIN ŞEHIRLERINI OLUŞTURACAĞIZ”
“Şehrin Geleceği, Geleceğin 
Şehri” zirvesine Katılan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, kararlılık içerisin-
de geleceğin şehirlerini oluştur-
mak için Kentsel Dönüşüm’e 
hız kesmeden devam ettiklerini 
söyledi.

GÖL PARK PROJE 
ÇALIŞMALARI HIZLA 
DEVAM EDIYOR
Pamukova Belediyesi’nin 
bölgenin en büyük ve en 
modern sosyal tesisi olan “Göl 
Park” projesinde çalışmalar 
hızla devam ediyor. Pamukova 
Belediye Başkanı Cevat Keser, 
“İlçemizde her alanda olduğu 
gibi sosyal alanlarda da ilkler 
gerçekleştirmeye devam edi-
yoruz. Projemizi kısa bir süre 
içerisinde kullanıma sunaca-
ğız” dedi.

PAMUKOVA - SAKARYA 
Pamukova Belediyesi tarafın-
dan eski garaj ve soğuk hava 
deposunun olduğu alana ya-
pılan bölgenin en büyük ve en 
modern çok amaçlı sosyal te-
sisi olan “Göl Park” projesinde 
çalışmalar hızla devam ediyor. 
İçerisinde Suni gölet, yürüyüş 
yolları, kafeterya, spor aletleri 
parkı, şelaleler, yeşil alanlar ve  
çocuk oyun alanlarının yer al-
dığı proje tamamlandığı zaman 
vatandaşların ilgi odağı olacak. 
Görsel ve kullanım imkânları 
açısından birçok hizmet alanı-
na hitap edecek olan Göl Park  
10 bin metre kare arazi üzerine 
kuruluyor. 4 bin beş yüz metre 
kare Suni göletin yer alacağı 
proje bu özelliği ile bölgenin 
ilk ve en büyük projesi oluyor. 
İstanbul - Antalya D-650 ka-
rayolunun hemen yanında bu-
lunan projenin aynı zamanda 
yerli ve yabancı turistlere de 
hitap etmesi planlanıyor.

Eşsiz Olacak
Pamukova Belediye Başkanı 
Cevat Keser büyük proje ile 
ilgili olarak “ İlçemize her alan-
da olduğu gibi sosyal yaşam 
alanlarında da ilklerle buluş-
turmaya devam ediyoruz. 10 
bin metre kare arazi üstüne 
yapılacak olan proje ile vatan-
daşlarımızın günün stres ve 
yorgunluklarını atabilecekleri, 
hoşça vakit geçirebilecekleri, 
misafirlerini nezih bir ortam-
da ağırlayabilecekleri bir proje 
oluşturuyoruz. Bölgemizde eş-
siz bir mekân olacak olan Göl 
Park projemizi İnşallah kısa bir 
süre içerisinde kullanıma suna-
cağız “ dedi.

YAYA GEÇITLERI 
BOYANDI
Süleymanpaşa Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
silinen yaya geçitlerini boya-
maya başladı.

SÜLEYMANPAŞA - TEKİR-
DAĞ Süleymanpaşa sınırla-
rındaki yaya geçitlerini bo-
yayarak belirgin hale getiren 
Süleymanpaşa Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
yapılan çalışma kapsamında 
tüm yaya geçitlerini boyaya-
caklarını açıkladı Süleyman-
paşa Belediye Başkanı Ekrem 
Eşkinat, yapılan çalışmalarla 
ilgili yaptığı değerlendirmede, 
“Yaya geçitleri Süleymanpaşa 
ilçemizde yayalar ve sürü-
cüler için hayati önem taşı-
makta. Planladığımız modern 
Süleymanpaşa’da yayalarımız 
önceliğimiz olacak. Bu doğrul-
tuda öncelikle yaya geçitlerini 
belirgin hale getirerek trafik 
güvenliğini sağlamaya çalışı-
yoruz” diye konuştu.

Karapürçek Sağlıklı Suya Kavuştu

Edremit’te Parklara 
Bakım

Yollar Asfaltlanıyor

Karasu’da Yollar Parke İle Döşeniyor

KARAPÜRÇEK - SAKARYA Ka-
rapürçek ilçesinin çeşmelerinden 
uzun yıllar sağlıklı su akmasına im-
kân sağlayan Uludere ve Kanlıçay 
isale hatları, Karapürçek İçmesu-
yu Arıtma Tesisi ve su deposunun 
açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış 
töreninde ilk konuşmayı Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel 
Müdürü Rüstem Keleş gerçekleş-
tirdi. Karapürçek’te hayata geçiri-
len yatırımlarla Karapürçeklilerin 
çeşmelerinden uzun yıllar boyun-
ca en kaliteli suyun ulaşacağını 
ifade ederek sözlerine başlayan 

Rüstem Keleş, “Karapürçekli 
hemşerilerimizin çeşmelerine pa-
ket sulardan çok daha kaliteli su 
ulaşmış olacak” şeklinde konuştu.

Başkandan Mutluluk 
Mesajı
Rüstem Keleş’in ardından bir ko-
nuşma yapan Karapürçek Bele-
diye Başkanı Orhan Yıldırım, ilçe 
halkı olarak çok mutlu olduklarını 
dile getirdi. Yıldırım, “İlçemizde 
kış aylarında yaşadığımız büyük 
bir sorunun çözüme kavuşturul-
ması adına açılan tesis için çok bü-

yük mutluluk duyuyoruz” diyerek 
önemli açıklamalarda bulundu.

Geleceğe Umutla 
Bakan Sakarya
Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu ise ilçeleri, 
köyleri ve mahalleleri kapsayan 
bir hizmet ufkuyla, Sakarya için 
durmadan çalıştıklarını belirtti.  
Başkan Toçoğlu “Sakarya kabu-
ğunu kırdı. Sakarya artık eski 
Sakarya değil. Meydanlarıyla, 
parklarıyla ayağa kalkan bir Sa-
karya’dan söz ediyoruz” dedi.

EDREMİT - BALIKESİR Edremit 
Belediyesi’ne bağlı Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiple-

ri tarafından ilçe genelinde ki 
parklarda ki bakım çalışmaları 
düzenli bir şekilde sürdürülü-
yor. İlçenin en büyük parkı olan 
Faruk Serpil Parkı başta olmak 
üzere tüm parklarda budama, 
düzenleme ve yeni mevsimlik 
bitkilerin dikimleri devam edi-
yor. Edremit Belediye Başkanı Ka-
mil Saka, parkların kentlerin soluk 
alma noktaları olduğunu söyledi.

DÜZCE Düzce Memur- Sen Evleri 
sakinlerinin en önemli sıkıntı-
larından biri olan kanalizasyon 
ve yol sorununu çözmek üzere 

bölgede çalışmalara başlayan Su 
ve Kanalizasyon İşleri Müdür-
lüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, hummalı çalışmada 
sona geldi. Düzce Belediye Baş-
kanı Mehmet Keleş’in Fen İşleri 
Müdürü Kenan Güreşçioğlu ile 
birlikte alanda gerçekleştirdiği 
incelemelerin ardından Memur- 
Sen yolunda asfalt çalışmaları 
başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekiplerin asfaltlama işlemi-
ni bitirmesinin ardından alanda 
peyzaj çalışmaları başlayacak.

KARASU - SAKARYA Karasu Bele-
diyesi çevre kirliliği yaratan yer-
leri temizleyerek, parke taşlarıyla 
döşemek için çalışma başlattı. 
Bu sayede mahalle aralarında 
var olan boş alanların da değer-
lendirerek halkın kullanımına 
açılacağı belirtildi. Karasu Bele-
diye Başkanı Mehmet İspiroğlu 
yaptığı açıklamada; “Ekiplerimiz 
harmanlar caddesi ve kuzuluk 
mahallesinde  kilitli parke döşe-

me çalışmaları başlattı. Tüm bu 
çalışmalar bittiğinde bayram ve 
bayram sonrasında insanlarımız 
rahat bir şekilde gezebilecek ve 
çevresel etkilerden daha az etkile-
necektir” dedi. Bozulan ve ihtiyaç 
duyulan tüm alanların yapımını 
kısa zaman içerisinde tamamlaya-
caklarını söyleyen İspiroğlu , “Aynı 
zamanda mahallelerimizde önemli 
gördüğümüz alanlarda parke yol 
ve kaldırım çalışmalarına ağırlık 

veriyoruz. Bunları en iyi şekilde 
halkımızın hizmetine sunacağız” 
diye konuştu. Çalışmaları yerinde 
inceleyen Başkan İspiroğlu konuş-
masının devamında çalışmaların 
tüm hızıyla devam edeceğini ama-
cın vatandaşlara daha iyi ve kaliteli 
hizmet vermek olduğunu söyledi. 
Vatandaşlarda başta Karasu Bele-
diye Başkanı Mehmet İspiroğlu’na 
ardından da tüm belediye çalışan-
larına teşekkür etti. 

Karapürçek İsale Hatları, 
İçmesuyu Arıtma Tesisi ve su 
deposunun açılış töreninde 
konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, “Sakarya 
kabuğunu kırdı. Sakarya artık 
eski Sakarya değil” dedi.

Edremit Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ekipleri, Faruk 
Serpil Parkı başta olmak üzere 
ilçe genelindeki diğer parklarda 
mevsimlik budama ve düzenleme 
çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi’ne bağlı ekip-
ler, Düzce Memur- Sen Evlerinin 
bulunduğu alanda başlattıkları 
titiz çalışmada sona geldi. Düz-
ce Belediye Başkanı Mehmet 
Keleş’in alanda incelemeler 
gerçekleştirdi.

Karasu Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü kilitli parke yol ve 
kaldırım çalışmalarını hızlan-
dırdı. Karasu Belediye Başkanı 
Mehmet İspiroğlu konu hak-
kında önemli açıklamalarda 
bulundu.
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SAKARYA’NIN RÜYA PROJESI AÇILDI
Şehrin rüya projesinin açılışında 
konuşan  Toçoğlu, “İçerisin-
de yürüyüş yolları, dinlenme, 
oyun ve spor alanları, otopark, 
restoran, kafeterya ve sosyal 
tesis, seyir terasları, Açık Hava 
Sahnesi ve Necip Fazıl Anıtı 
bulunan Sakarya Park’ın şehri-
miz için hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk Çocuk Sokağı, 
coşkulu bir törenle açıldı. Törene 
katılan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam, her şeyin 
çocuklar için dizayn edildiği bu 
sokakta unutulmaya yüz tutmuş 
sokak oyunlarını çocuklarla 
oynadı.

AKYAZI 
BELEDIYESINDEN 
FINDIK IŞÇILERINE 
BARINAK
Fındık toplamak için gelen 
Fındık yevmiyecilerinin barınak 
ve kalacak yer duş tuvalet 
gibi imkânlarını karşılamak 
üzere harekete geçen Akyazı 
Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri Kuzuluk Yazaki 
Fabrikası karşısında bulunan 
Eski kooperatif binasını Fındık 
işçileri barınağına dönüştüre-
rek baştan sona yeniden elden 
geçirerek bakımını yapıyor.

AKYAZI - BALIKESİR Akyazı 
Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü 
ekipleri Kuzuluk Yazaki Fabrikası 
karşısında bulunan barınakta Tu-
valet ve Banyo’nun bakımını ya-
pıyor Temiz su ve atık su hatlarını 
komple yenileyerek Fındık işçile-
rinin barınakta aile ve çocukları ile 
birlikte rahatça kalabilmesini sağ-
lıyor. Akyazı Belediye Başkanı Ha-
san Akcan “Akyazı’ya Türkiye’nin 
bir çok ilinden geçimini sağlamak 
için Ailesiyle çocuklarıyla gelen 
Fındık işçileri çoğu zaman çadır-
larda zor koşullarda Tuvalet temiz 
su banyo gibi temel ihtiyacı olma-
dan ve çoğu zaman da sağlıkların-
dan bile olarak kötü koşullarda 
kalıyorlar. Akyazı Belediyesi ola-
rak ta onlara sahip çıkmak bizim 
görevimiz. Bu amaçla çalışmaları-
mız devam edecek” dedi.

EN MODERN YOLLAR 
BAŞISKELE’DE
Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz’ın öncü projeleri 
ve girişimleri ile hizmetlerin ve 
yatırımların arttığı Başiskele 
tercih edilen ilçe haline geldi.

BAŞİSKELE - KOCAELİ Alt ya-
pıdan üst yapıya, spordan tu-
rizme kadar başarılı bir çok 
çalışmanın yapıldığı Başiske-
le’de özellikle asfaltlanan ana 
güzergahlar ilçenin kimliğine 
değer katıyor. Yol çizgileriyle 
güvenli hale getirilen asfaltlar 
adeta göz kamaştırıyor. Ba-
şiskele Belediyesi tarafından 
yeni sosyal yaşam alanları bir 
bir hayata geçerken planlanan 
program içerisinde asfaltlama 
çalışmalarının devam edeceği 
açıklandı.

GELIBOLU’DA 
YENI SU HATLARI 
OLUŞTURULUYOR
Gelibolu Belediyesi eskimiş ve 
yorulmuş boruları onararak 
yeni su hatları oluşturuyor.

GELİBOLU - ÇANAKKALE Ge-
libolu’da, ev ve işyerlerine su 
taşıyan, yıllar içinde eskimiş 
ve yorulmuş boruları alt yapı 
çalışmaları doğrultusunda ye-
nileyen Gelibolu Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler, yeni su 
hatları oluşturmaya devam 
ediyor. Sağlıklı, kaliteli ve sağ-
lam PE (Polietilen) teknoloji 
ile gerçekleştirilen yenileme 
çalışmalarında son bir ay içeri-
sinde ilçenin çeşitli noktaların-
da su hatları değiştirildi.

İşte Türkiye’nin İlk Çocuk Sokağı

Pendik-Ankara Arası 82 Dakika “Kentsel Dönüşüm Bize Çağ 
Atlatacak”

PENDİK - İSTANBUL Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanlığı Devlet Demiryolları 

Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülecek yeni bir demiryolu 

projesi ile Pendik-Ankara arası 

82 dakikaya düşecek. Mevcut 
hat ile trenlerin maksimum se-
viyeye ulaşamamasından dolayı 
yetkililer, yeni bir hat inşa et-
mek için kolları sıvadı. Çalışma-
ları tamamlanma aşamasında 
olan ve son rötuşların yapıldığı 
yeni projede Adapazarı’ndan 
(Köseköy) başlayıp İstanbul 
istikametine giden YHT ile en-
tegre yeni bir hat inşa edilecek. 
Pendik üzerinden geçecek bu 
yeni hat, 3. Köprü ile Avrupa Ya-
kasına bağlanacak. Ayrıca Kö-
seköy’den başlayıp 3. Köprüye 
kadar uzanan 109 kilometrelik 
yeni bir demiryolu yapılacak.

YILDIRIM - BURSA Kentsel dönü-
şümün hayata geçirilmesinin zor 
olduğunu; ancak imkansız olma-
dığını ifade eden Başkan Edeba-
li, “Kentsel dönüşümü başarmış 
şehirler bunu 100 yıl önce yaptı. 
Bizim avantajımız ise, hayata ge-
çireceğimiz dönüşüm projemizi 

bugünün teknolojisinden fayda-
lanarak gerçekleştireceğiz. Bu da 
bize çağ atlatacak” diye konuştu. 
Kentsel dönüşüm sürecinde şeh-
ri yeniden oluşturmanın sadece 
binaları yıkıp yerine yeni binalar 
inşa etmek olmadığını vurgu-
layan Başkan Edebali, “Kentsel 
dönüşüm projemizle Yıldırım 
ilçemizi yeniden imar ve inşa 
edebilmek için, tarihi kültürel mi-
rasımızı, estetik anlayışımızı yan-
sıtacak ve şehrin var olan silueti-
ne uygun düşecek bir yapılaşma 
gerçekleştireceğiz” dedi.

Yeni yapılacak hızlı demiryolu 
ağı ile birlikte Pendik-Ankara 
arası 82 dakikaya düşecek. Mev-
cut Yüksek Hızlı Tren Hattı’na 
entegre olacak 109 kilomet-
relik yeni hat,  Adapazarı’ndan 
(Köseköy) başlayıp 3. Köprü ile 
Avrupa Yakasına bağlanacak.

Yıldırım Belediyesi Planlama ve 
Kentsel Dönüşüm Merkezi’nde 
gerçekleştirilen toplantıda Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Ede-
bali, önemli açıklamalarda bulundu.

SAKARYA Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından D-100 
karayolu ile HES’in bulundu-
ğu alanda inşa edilen Sakarya 
Nehri Rekreasyon Projesi’nin ilk 
etabının açılışı gerçekleştirildi. 

Törenin açılış konuşmasını yapan 
Erenler Belediye Başkanı Cavit 
Öztürk, “Bu projeyi ilçemize ka-
zandıran Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Zeki Toçoğ-
lu’na çok teşekkür ediyoruz. Be-
lediye kaynakları ile inşa edilen 
ilk HES, Erenler’de. Ardından da 
HES çevresinde yaklaşık 140 dö-
nüm arazi üzerinde kurulu sosyal 
tesis, hemşerilerimizin hizmeti-
ne sunuldu. İnşallah bu projenin 
devamı da olacak” diye konuştu. 
Zeki Toçoğlu ise konuyla ilgili 
“Her geçen gün büyüyen, nüfusu 
artan şehrimiz için bir gelecek 
vizyonu ortaya koyarak, sosyal 
alanların arttırılması adına haya-
ti adımlar attık” dedi.

ESENLER - İSTANBUL Çocuk So-
kağı... Anne Çocuk Merkezi... 
Anne Üniversitesi... Esenler’de 
1 günde 3 ayrı heyecan bir arada 
yaşandı. Menderes Mahallesi’n-
de bulunan Çocuk Sokağı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Ay-
şenur İslam’ın katıldığı coşkulu 
bir törenle açıldı. Törene; Bakan 
İslam’ın yanı sıra; İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, AK Parti 
İstanbul Milletvekilleri Osman 
Aşkın Bak, Sevim Savaşer, Tülay 
Kaynarca, İstanbul İl Müftüsü 
Rahmi Yaran, Esenler Kaymaka-
mı Yüksel Ünal, Esenler Belediye 
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İsmail Yüksek, AK 
Parti Esenler İlçe Başkanı Umut 
Özkan, Esma Biltaci’nin ağabeyi 
Ammar Biltaci ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Protokol üyeleri 
önce Çocuk Sokağı’nda çocuk-
larla halk arasında “Yağ Satarım 
Bal Satarım” olarak bilinen unu-
tulmaya yüz tutmuş bu oyunu 
oynadılar. Çocuklarla eğlence 

dolu dakikalar geçiren protokol 
üyeleri, bowling oynayan ço-
cuklara eşlik ettiler ve mendil 
kapmaca oynadılar. Bakan İs-
lam ve beraberindekiler, Çocuk 
Sokağı’ndaki Esma Biltaci Anne 
Çocuk Merkezi’ni incelediler. 
Program daha sonra Çocuk So-
kağı ve Esma Biltaci Anne Çocuk 
Merkezi’nin açılış, Anne Üniver-
sitesi’nin de mezuniyet töreniy-
le devam etti. Çocuk Sokağı’nı 
anlatan sinevizyon gösterimiyle 
başlayan tören, İstiklal Marşı ve 
saygı duruşuyla devam etti.

Şehrin İmkânları 
Arttırılmalı
Programın açılış konuşmasını 
yapan Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu, “Bir şe-
hirde anneler gülerse, çocuklar 

gülerse o şehir güler çünkü şeh-
rin geleceği çocuklarda, şehrin 
inşası da annelerdedir” diyerek 
söze başladı. “Bir çocuğun ken-
disini o şehrin ev sahibi olarak 
görmesi için ilk yapılması gere-
ken şey, şehrin ona sunduğu im-
kanları arttırmaktır” diyen Gök-
su, “Eğer şehir sosyal, ekonomik 
ve kültürel olarak o çocuğu ne 
kadar kuşatırsa o çocuk da şeh-
ri kendi evinin geleceği olarak 
görür. O şehirde suç olmaz, o şe-
hirde çocuklar özgüvenle büyür, 
geleceği ait tasarımda buluna-

bilir” şeklinde konuştu. Çocuğa 
sunulacak en güzel şeylerden 
birinin güven içinde oynayabi-
leceği bir sokak olduğunu söy-
leyen Göksu, “Bir sokak çocuğu 
olmak var, bir de bir çocuğun 
bir sokağın çocuğu olması var. 

Sokak çocuğu olursanız orada 
farklı bir algıyla karşılaşırsınız 
ama çocuğun sokağı olursanız 
daha iyi karşılanırsınız” dedi. 
Göksu, Çocuk Sokağı’nda gün-
de ortalama 450 - 500 çocuğun 
oyun oynadıklarını ifade etti.

Çocuk Mahallesi 
Geliyor
Çocuk Sokağı’nın bir başlan-
gıç olduğunu belirten Göksu, 
Esenler’de bir Çocuk Mahallesi 
açacaklarını açıkladı. Göksu, 
“Bu sokak daha mütekâmil hâle 
gelecek. Ekim ayından itibaren 
Allah nasip ederse Çocuk Ma-
hallesi açacağız. Bu mahalleyi 
trafiğe kapatıyoruz. Her eve bir 
otopark yaptık. İnsanlar araç-
larını otoparka bırakacaklar. 
Mahalle komple çocuklarımıza 
ve yaşlılarımıza ait olacak” diye 
konuştu. Göksu, Esenler’i çocuk 
dostu bir şehir haline getirecek-
lerini sözlerine ekledi. Göksu, 
Anne Üniversitesi mezunlarını 
da tebrik ederek yakın zamanda 
Baba Üniversitesi açacakları-
nın müjdesini verdi. Programda 
Çocuk Üniversitesi mezunu 12 
yaşındaki Tuana Koç, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada “Hem 
üniversite mezunu olduk, hem 
bir sokağımız oldu. Çocuk Üni-
versitesi’ne giderek üniversite 
kazanma isteğim daha da arttı” 
dedi.
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Üsküp’te Bölgesel Çekicilik Tartışıldı

Daha İyi Bir Hizmet İçin 
Eğitim Mercek Altında

MBB’ye Sosyal Medya Ödülü

Basın Danışmanları Üsküdar’da

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
de üyesi olduğu Güney Doğu Av-
rupa Belediyeler Birliği (NALAS) 
çalıştayı Üsküp’te yapıldı. Bölge-
sel Cazibenin Değerlendirilmesi 
(Attract SEE)” projesi kapsamında 
düzenlenen “Bölgesel Cazibe Ko-
nusunda Kapasite Geliştirilmesi 

ve Bilgi Paylaşımı Ortak Çalışta-
yı”, NALAS’ın Şehir Planlama, Katı 
Atık/Su Yönetimi ve Sürdürülebi-
lir Turizm Çalışma Gruplarını Ma-
kedonya’nın başkenti Üsküp’te 
bir araya getirdi.  Birliği temsilen 
Birlik Uluslararası İşbirliği Direk-
törü Mustafa Özkul, Yüksek Şehir 
ve Bölge Plancısı Ulaş Akın ve 
Yalova Belediyesi Dış İlişkiler Uz-
manı İlkay Evrim Akıncı’nın katıl-
dığı çalıştay kapsamında bölgesel 
cazibe kavramı ve bölgesel kalite 
ve cazibe raporunun geliştirilmesi 

için tasarlanan yöntem hakkında 
sunumlar yapıldı. Çalıştayda mev-
cut bölgesel izleme sistemlerinin 
nasıl analiz edilebileceği ve ortak 
bir bölgesel izleme sistemi çerçe-
vesinin nasıl geliştirileceği konu-
ları tartışıldı. Bölgesel cazibe için 
özel göstergeler, veri toplama, 
veri oluşturma ve bu göstergele-
rin kartografik sunumu konuları 
çalıştayın gündeminde yer aldı. 
Gün boyunca oluşturulan tematik 
çalışma grupları yaptıkları çalış-
maları diğer katılımcılara sundu.

Kurumlar arası işbirliği geliş-
tirmek, deneyim paylaşmak ve 
ortak sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından kurulan Basın 
Danışmanları Platformu üyeleri 
Üsküdar’da bir araya geldi. Tür-
kiye Gazetesi Yayın Koordinatö-
rü Aydoğan Kaçıra, İhlas Haber 
Ajansı Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Ballı, İhlas Haber Ajansı 
İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan 
Güven, TGRT Haber Genel Mü-
dürü Suat Yılmaz’dan oluşan İh-
las Yayın Gurubu yöneticileri, bil-
gi, birikim ve deneyimlerini basın 
danışmanlarına aktardı. Toplan-
tının açılış konuşmasını yapan 
ve kuruluş amaçlarıyla ilgili bilgi 
veren Basın Danışmanları Plat-
formu Başkanı Abdullah Arıdoru, 
3,5 söne önce kurulan platfor-

mun her ay gerçekleştirdiği top-
lantılarda, basın danışmanlarının 
sorunlarını tartıştıklarını, bele-
diye başkanlarıyla tanıştıkları-
nı ve sektörün duayenlerinden 
bilgiler aldıklarını kaydederken, 
katılım gösteren platform üye-
lerine teşekkür etti. Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
ise Marmara Belediyeler Birli-
ği’ne teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında, “İletişim çağında 
yaşıyoruz. Basın ayağını, tanıtım 
ayağını doğru kurmalı, insanla-
ra gerek kitle iletişim araçları 
ile gerekse özel halkla ilişkiler 
çalışmalarıyla ulaşmalıyız” dedi. 
Programın ardından Basın Da-
nışmanları Platformu Başkan 
Vekili Fatih Sanlav katılımcılara 
teşekkür etti. Paylaşım toplantı-
ları devam edecek.

Bosna Hersek’ten Maglaj Beledi-
ye Başkanı Mehmet Mustabasiç, 
Mayıs ayında meydana gelen ve 
1 milyon insanın evsiz kaldığı sel 
felaketine kayıtsız kalmayan ve 
tüm imkânlarını Bosnalılar için 
seferber eden Marmara Beledi-
yeler Birliği’ne üye Kağıthane, 
Ümraniye ve Ataşehir Beledi-
yelerine teşekkür ziyaretinde 
bulundu. Üç belediye, Marmara 
Belediyeler Birliği’nin koordi-
neli yardım organizasyonunda 
Maglaj Belediyesi ile eşleşmiş ve 
İstanbul’dan kaldırdığı yardım 
tırlarını Bosna’nın Maglaj şehri-
ne göndermişti.

“Bizi Yalnız 
Bırakmadınız”
Maglaj Belediye Başkanı Meh-
met Mustabasiç’in teşekkür zi-
yaretinde ilk durağı Kâğıthane 
Belediyesi oldu. Türkiye’yi bü-
yük ağabey olarak gördüklerini 
belirterek söze başlayan Musta-
basiç, “Maglaj’da başımıza gelen 
felaket sonrasında bizi yalnız 
bırakmadığınız ve yardım gön-
derdiğiniz için teşekkür ederiz. 
Sizler bizim büyük ağabeyimiz-

siniz, biz küçük kardeşiniz olarak 
teşekkür etmeye, saygılarımızı 
ifade etmeye ziyaretinize gel-
dik. Yardımlarınız bizim için çok 
büyük bir değere sahip. Bu yar-
dımlar bize sahipsiz olmadığımı-
zı, sahiplenildiğimizi hissettirdi. 
Bu ziyareti kendimize bir borç 
bildik. Biz sizlerle sürekli ileti-
şim halinde olmak istiyoruz” diye 
konuşurken, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ise Kâğıtha-
ne Belediyesi olarak dün olduğu 
gibi yarın da dost ve kardeş Bos-
na halkının yanında olmaya de-
vam edeceklerinin sözünü verdi.

Recep Altepe’ye 
Teşekkür
Kâğıthane’nin ardından Ümrani-
ye’ye geçen Mustabasic, Beledi-
ye Başkanı Hasan Can’la görüş-
tü. Açıklamalarının devamında 
Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can’a, Bosna’nın Fojnica ken-
tine yaptırdığı Kültür Merkezi 
için teşekkür eden Mustabasiç, 
Maglaj ve Ümraniye arasında 
kardeş şehir ilişkisi kurulmasın-
dan onur duyacağını ifade etti. 
Ümraniye’nin ardından Ataşe-
hir Belediyesi’ne geçerek, Baş-
kan Yardımcısı İlhami Yılmaz ile 
görüşen Mustabasiç, Ataşehir 
Belediyesi’ne de yardımları için 
teşekkür etti. Ziyaretlerin ar-
dından MBB’nin Eminönü’nde 
bulunan merkez binasına ziya-
rette bulunan Mustabasiç, “Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkürü borç 
bilirim” dedi.

MBB,  İstanbul İli Eğitimden Sorum-
lu Belediye Başkan Yardımcılarıyla 
bir araya geldi ve birliğin yenilenen 
vizyon ve misyonunu, hedeflerini 
paylaştı. Başkan yardımcıları eğitim 
konusuna ilişkin memnuniyetlerini, 
talep ve beklentilerini birliğe iletir-
ken daha iyi bir hizmet için deneyim 
paylaşımı yapıldı. Toplantılarda öne 
çıkan başlıklar daha iyi bir hizmet 
için eğitimin önemi, personelin eği-
time karşı isteksizliğini kırmak için 
motivasyon artırıcı çalışmalar ya-
pılması ve mevzuat eğitimi ihtiyacı 
oldu. Marmara Belediyeler Birliği, 
ilk olarak Anadolu Yakası, ikinci 
olarak da Avrupa Yakası’ndaki Eği-
timden Sorumlu Belediye Başkan 
Yardımcılarıyla toplantılar gerçek-
leştirdi. 

5.Belhaber.com ve Sosyal Araş-
tırma Şirketi Sosyotay (Sosyal 
Medya Takip, Analiz ve Yönetim) 
koordinatörlüğünde yürütülen 
Sosyal Medya Ödülleri’nde 20 
Eylül Cumartesi günü Marmara 

Belediyeler Birliği, Stratejik plan 
çalışmasını sosyal medya üze-
rinden, diğer belediyelerin per-
soneline danışmasından dolayı 
“sosyal medya - doğru kullanım” 
ödülüne layık görüldü.  Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada Marmara Beledi-
yeler Birliği’nin sosyal medya ve 
sosyal medyayı doğru kullanımı 
yönünde pek çok eğitim verdiğini 
ve bu eğitimlerin devam edeceği-
ni söyledi.

Makedonya’nın Üsküp şehrinde 
bir araya gelen NALAS çalışma 
grupları, bölgesel cazibe konu-
sunu masaya yatırdı.

Basın Danışmanları Platfor-
mu, Üsküdar Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
programda İhlas Medya Gurubu 
yöneticilerini ağırladı. Programa 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen de katıldı. 

Eğitimden sorumlu Başkan Yar-
dımcıları, Marmara Belediyeler 
Birliği’nin düzenlediği toplantıda 
bir araya gelerek deneyimlerini 
paylaştı.

Marmara Belediyeler Birliği  
“sosyal medya- doğru kullanım” 
ödülüne layık görüldü.

Bosna Hersek’in Maglay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Mustaba-
siç, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Kâğıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve Ataşehir 
Belediyesi Başkan Yardımcısı 
İlhami Yılmaz’a teşekkür ziyare-
tinde bulundu.

BOSNA HERSEK’TEN 
TEŞEKKÜR
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MINYATÜR 
SANATÇISININ 30. 
YILI
Türk Çini- Minyatür Sanat-
çısı Zehra Hacidakis, sanat 
hayatının 30.yılını Mudanya’da 
düzenlediği sergi ile kutladı. 

MUDANYA - BURSA Türk – Çini 
Minyatür Sanatçısı Zehra Ha-
cidakis, sanat hayatının 30. 
Yılında Mudanya Uğur Mum-
cu Kültür Merkezi’nde sergi 
düzenledi. Mudanya Belediye-
si’nin destekleriyle gerçekleşen 
sergiye Mudanya Kaymakamı 
Orhan Çiftçi, Mudanya Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Ay, CHP İlçe Başkanı Selahattin 
Avcı’nın yanı sıra belediye mec-
lis üyeleri, siyasiler ve vatan-
daşlar katılım sağladı. Kütah-
ya’da tanıştığı çini sanatını 30 
yıldır sürdüren Hacidakis, Mu-
danya’nın yanı sıra yurt dışında 
ve yurt içinde de çeşitli sergiler 
düzenliyor.  30’ya yakın eserin 
görücüye çıktığı sergiye katı-
lanlara teşekkür eden çini sa-
natçısı Zehra Hacidakis, insan-
lar tarafından bu tarihi sanatın 
unutulmamasını diledi. Talep 
olduğu takdirde özel olarak 
ürün yaptıklarını da dile getiren 
Hacidakis, serginin hafta sonla-
rı 18.00 – 20:00 saatleri arasın-
da açık olacağını söyledi. İlçede 
açılan çini serginin önemine 
dikkati çeken Mudanya Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Ay ise her zaman sanatçının ya-
nında olduklarını söyledi.

DÜNYA’YA 
FOLKLORUMUZU 
TANITTILAR 
Hendek Belediyesi ve ülkemizi 
temsilen HENDEK FOLKEM 
GSK Halkoyunları topluluğu 
Polonya’nın Chelmno şehrin-
de düzenlenen FathersVillage 
Dünya Folklor Festivali’ne 
katılarak Polonya’da Hendek’i 
ve Türkiye’yi temsil etti.

HENDEK - KOCAELİ Festival 
etkinlikleri Chelmno şehrin-
den sonra Unistaw, Mrocza, 
Bukowiec, Waldowa şehir-
lerinde devam etti. Birçok 
yöreden oyun sahneleyen 
FOLKEM GSK ekibi bu yö-
nüyle öne çıkarken Polon-
yalı halk tarafından da çok 
sevildi. Böylelikle Türkiye ve 
Polonya arasında bir dostluk 
bağı kuruldu. Belediyeden 
konuyla ilgili yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: 
“HENDEK FOLKEM GSK’nın 
katılımından çok memnun 
kalan festival komitesi katılı-
mımızın devamlı olması dilek-
lerinde bulundu. Çalışmaları-
mız bu yönde devam edecek. 
Ekibimize teşekkür ediyoruz”

Kitap Severler İçin Beyoğlu Sahaf Festivali
BEYOĞLU - İSTANBUL Kitapse-
verlerin her yıl büyük bir heye-
canla beklediği Beyoğlu Sahaf 
Festivali Tepebaşı’nda düzenlen-
di. 70 sahafın katıldığı festivalde 
birbirinden değerli kitap, elyaz-
ması eserler, kartpostallar, tari-
he tanıklık eden eski fotoğraflar, 
plaklar, film ve tiyatro afişleri 
özel koleksiyon ürünleri kitap-
severlerin beğenisine sunuldu.
Festivalin açılışını yapan Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, sahafların birer üni-
versite gibi olduğunu belirterek, 

kültür hazinesi sahafları Beyoğ-
lu’nda misafir etmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Beyoğlu’nun Ruhu
Beyoğlu’nun yeniden kendini 
anlamaya başladığını ifade eden 
Beyoğlu Belediye Başkan Ahmet 
Misbah Demircan “Beyoğlu’nun 
ruhundan bahsedecek olursak 
bu sahafla başlar. Burada bu işe 
gönül vermiş olan arkadaşlar, bir 
yıl boyunca beklide hiçbir şey ka-

zanmıyorlar, ama yinede işlerine 
gönülden bağlılar. Bu insanlar 
kahraman, ben böyle görüyorum. 
Bu fedakarlıkla yapılan iş. Özet-
lemek gerekirse kültür kitap-
sız olmaz, sahaflarda kültürün 
vazgeçilmez bekçileridir” diye 
konuştu. Beyoğlu Belediyesi’nin 
sahaflar konusundan Türkiye’de 
bir rol model oluşturduğunu be-
lirten Sahaflar Derneği Başkanı 
Nedret İşli ise “Gaziantep, İzmir, 
Ankara ve Anadolu’nun birçok 
noktasına misafir olduk. Beyoğlu 
bizim için rol model oldu” dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 
8’incisini düzenlediği Beyoğlu 
Sahaf Festivali, kapılarını kitap-
severlere açtı.

Başkan Çocuklarla Birlikte Uçurtma Uçurdu

Kültür Diyalogları Gelişsin 
Diye Pedal Çeviriyorlar

30 Bin Kitap ile Kütüphaneler 
Hizmette

BURSA Başkan Altepe, Bursa 
Mühendis ve Mimar İşadamları 
Derneği (BUMİAD) ile Balkan 
Rumeli Sanayicileri ve İşadam-
ları Derneği (BALKANSİAD) ta-
rafından organize edilen ‘UNES-
CO Dünya Mirası Bursa’ konulu 
konferansa katıldı. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) Mec-
lis Salonu’nda gerçekleştirilen 
konferansa; Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Bursa 
Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun, 

BTSO Meclis Başkanı Remzi To-
puk, Dünya Mirası Gezginleri 
Derneği Başkanı Atilla Ege, BU-
MİAD Başkanı İlker Özarslan ve 
BALKANSİAD Başkanı Aytuğu 
Onur ile davetliler de iştirak etti.

A’dan Z’ye Non-Stop 
Çalışma 
Konferansın açılışında konuşan 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, UNESCO 
sürecinde yapılan çalışmalara, 
kentin tarihi ve turistik özellikle-
rinin açığa çıkartılması yönünde-
ki faaliyetlere ve bundan sonra 
yapılması gerekenlere değindi. 
Konuşmasında aynı zamanda ge-
çen Haziran ayında Katar’ın baş-
kenti Doha’da alınan UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
de değinen Başkan Altepe, Bur-
sa’nın aldığı bu paye ile bünye-
sinde evrensel değerler taşıdığı-
nı tüm dünyaya kabul ettirdiğini 
söyledi. 

AVCILAR - İSTANBUL Avcılar Be-
lediye Başkanı Dr. Handan Top-
rak Benli’nin desteği ile yapılan 
etkinlik, geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşti. Bahçelievler Şeyh 
Zayed Sevgi Evleri Çocuk Yuva-
sı’ndan etkinliğe katılan 24 ço-
cuk ile Avcılar Sahili’ne aileleriy-
le birlikte gelen diğer çocuklarla 

güzel bir gün geçiren Başkan Dr. 
Handan Toprak Benli, çocuklarla 
birlikte uçurma uçurarak, adeta 
çocukluk günlerine geri döndü… 

“Avcılar Sahili İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ne ait bir alan olsa 
da biz bu alan üzerinde gönüllü 
hizmette bulunmaktayız” ifa-
desini kullanan Başkan Toprak 

Benli, şu bilgiyi verdi: “Yapılan bu 
güzel çalışma için Belediyemiz 
(başta sağlık personeli, ambu-
lans, zabıta ekipleri olmak üzere) 
tüm birimleriyle sağlık, güvenlik 
ve lojistik desteği sağladı. Böyle 
anlamlı etkinliklerde bulunmak 
çok güzel. Bu tür çalışmalara her 
zaman destek vereceğiz”

ÇANAKKALE  Öncelikli olarak 
yaşanabilir bir dünyaya ve kü-
resel ısınmaya dikkat çekmek, 
bisiklet kullanımının teşvik edil-
mesi, kardeş kentler arasındaki 
sosyal ve kültürel diyalogların 
geliştirilmesi ile ülkeler arası it-
faiye çalışmalarındaki iletişimin 
arttırılmasına yönelik hazırlanan 
proje kapsamında yaklaşık 2 bin 
980 kilometre uzaklıktaki Os-
nabrück’e doğru İbrahim Çoban 
ve Mustafa Kayacık bisikletle 
yola çıktı. İkiliyi belediye önün-
den Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan, Belediye Başkan 
Yardımcıları, Birim Müdürleri ve 
çalışanlar uğurladı.

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL Arna-
vutköy Belediyesi, Dünya Oku-
ma Yazma Gününde; ARGEM 
şubelerinde yer alan ve Kadın 
Kültür Merkezi’nde bulunan 
kütüphaneyi vatandaşların hiz-
metine sundu. Toplamda 30 bin 
kitabın bulunduğu kütüphane-
lerden faydalanmak isteyen va-
tandaşlar, ARGEM şubeleri ile 
Kadın Kültür ve Sanat Merkezi-
ne gelerek üye formunu doldur-
duktan sonra ücretsiz olarak ki-
tapları kullanabilecekler. Ayrıca 
geçtiğimiz günlerde Arnavutköy 
Belediyesi’nde okuryazarlıkla il-
gili sorunları dikkat çekmek için 
kitap okuma etkinliği düzenledi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. 
Handan Toprak Benli, Avcılar Sa-
hili’nde Oy ve Ötesi Derneği’nin 
düzenlediği  “Uçurtma Şenliği’ne 
katılıp, çocuk yuvasından gelen 
çocuklarla birlikte uçurtma 
uçurdu, adeta çocukluk günlerini 
yaşadı…

Çanakkale Belediyesi’nin İtfaiye 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev 
yapan itfaiye erleri İbrahim 
Çoban ve Mustafa Kayacık, ‘Kar-
deşlik Yolu 2014’ projesi kapsa-
mında kardeş kent Osnabrück’e 
doğru bisikletle yola çıktı. Amaç, 
kardeş kentler arasında kültürel 
diyalogların geliştirilmesi.

Arnavutköy Belediyesi; Arnavut-
köy Gençlik ve Eğitim Merkez-
leri’nde bulunan kütüphaneyi ve 
Kadın Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde yer alan kütüphaneyi 
vatandaşların kullanımına açtı.

BUMİAD ve BALKANSİAD 
işbirliğiyle düzenlenen ‘UNESCO 
Dünya Mirası Bursa’ konulu kon-
feransta konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
tarihi ve kültürel mirasını yeni-
leyerek UNESCO listesine dâhil 
olan Bursa’da sıranın kentin 
tanıtımına geldiğini söyledi. 

“SIRA BURSA’NIN 
TANITIMINDA”
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IZMIT’IN KIRKPINAR’I ARATMAYAN GÜREŞLERI ZORLU MARATONDA 
TER DÖKTÜLER
Mustafakemalpaşa’nın düş-
man işgalinden kurtuluşunun 
92. yıldönümü, Suuçtu-Tüm-
büldek Yol Koşusu ile kutlandı.
MUSTAFAKEMALPAŞA - BURSA 
Mustafakemalpaşa Belediyesi 
ve Bursa Atletizm İl Temsilci-
liği’nin düzenlediği ‘3. Suuç-
tu – Tümbüldek Yol Koşusu’,  
Kurtuluş Haftası etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirildi.  
Aralarında milli atletlerinde 
bulunduğu 170 sporcunun ka-
tıldığı koşu nefes kesti.  Zorlu 
bir parkurda mücadele eden 
atletlerin madalya için kıyası-
ya yarıştığı ‘3. Ulusal Suuçtu 
– Tümbüldek Koşusu’, Mustafa-
kemalpaşa’nın tabiat güzellik-
lerinden Suuçtu Şelalesi’nden 
start aldı. 23 kilometrelik koşu-
nun çıkış noktasında atletlerle 
bir araya gelen Mustafakemal-
paşa Belediye Başkanı Sadi 
Kurtulan, hem atletizm sporu-
nu geliştirmeyi hem de Musta-
fakemalpaşa’nın turizm değer-
lerini tanıtmayı amaçladıklarını 
söyledi. Başkan Kurtulan; “Böy-
le anlamlı bir günde bu etkinliğe 
katılan tüm atletlere teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Renkli Görüntülere 
Sahne Oldu
Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan’ın startı 
ile başlayan koşu, 11 ayrı yaş 
kategorisinde gerçekleştirildi. 
Suuçtu Şelalesi, Tümbüldek 
Kaplıcaları ve Mustafakemal-
paşa arasındaki güzergâhta 
yapılan zorlu koşu renkli görün-
tülere sahne olurken, keyifli bir 
madalya mücadelesi de böyle-
likle yaşanmış oldu.

ENGELLI SPORCULAR 
POTADA ENGEL 
TANIMADI
Bayrampaşa Belediyesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Mer-
kezi tarafından organize edilen 
ve bu yıl dördüncüsü düzenle-
nen ‘Tekerlekli Sandalye Sokak 
Basketbol Turnuvası’ nefesleri 
kesti. Turnuvanın şampiyonu 
erkeklerde Antik House, bayan-
larda ise Potanın Sultanları 
oldu.
BAYRAMPAŞA - İSTANBUL  
Bayrampaşa Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde 2011 yılında ilki 
gerçekleşen ve büyük ilgi gö-
ren ‘Tekerlekli Sandalye Sokak 
Basketbolu’ bu yıl da Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen 
ve engel tanımayan sporcularla 
renkli görüntülere sahne oldu. 
İsmetpaşa Mahallesi Sabri Ak-
pınar Parkı Açık Hava Basket-
bol Sahası’nda iki gün süren 
turnuvada 48 engelli sporcu-
dan oluşan toplam 16 takım 
kıyasıya mücadele etti. Turnu-
vada erkeklerde Antik Hosue 
birinci, Bedboys ikinci, Harlem 
takımı da üçüncü olurken ba-
yanlarda ise Potanın Sultanla-
rı birinci, Ezeli Dostluk ikinci, 
İzmir MGK’da üçüncü oldu. 
Şampiyon olan takımlar kupa-
larını ve ödüllerini düzenlenen 
törenle Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner verdi.

Barış İçin Ok Attılar

İlk Hamle Adnan Köşker’den

Osmangazi’de 16 bin 400 
Öğrenci Yüzme Öğrendi 

ÜSKÜDAR - İSTANBUL Üsküdar 
Belediyesi tarafından 26’ıncısı 
düzenlenen Uluslararası Kâtibim 
Kültür ve Sanat Festivali kap-
samında düzenlenen ‘Okçuluk 
Yarışları’ festivalin en renkli ve 
anlamlı yarışı oldu. Osmanlı Tarzı 
Geleneksel Okçuluk Yarışları’na 6 
ülkeden toplam 350 okçu katıldı.

Validebağ Korusu’nda gerçekleş-
tirilen yarışma iki gün sürdü. Ok-
çular, Geleneksel Puta, El Putası, 
Tabla ve Tabla Hedefleri katego-
rilerinde dereceye girmek için 

kıyasıya yarıştı. Yarışmada ayrıca 
Savaş Hazırlıkları Simülasyon-
ları ve Eğlencelik Yarışmalarda 
gerçekleştirilerek halkın katılımı 
sağlandı. Okçular giydikleri, ül-
kelerine ait birbirinden ilginç sa-
vaşçı kostümleriyle de dikkatleri 
çekmeyi başardı.   

Barış İçin Boğaza Ok 
Yağdırdılar
Okçular, Salacak Sahil’de gerçek-
leştirdikleri ‘Barış İçin Boğaz’a 
Ok Yağmuru’ etkinliğiyle de bü-

tün dünyaya ‘Barış’ mesajı verdi. 
Geleneksel kıyafetleriyle vatan-
daşların dikkatlerini çekmeyi 
başaran okçular, üzerinde ‘Barış’ 
yazan oklarını ‘Yaaa’ nidasıyla Bo-
ğaz’ın serin sularına fırlattı. Okla-
rın ucuna takılan özel aparatlarla 
atıldığında ıslık sesi çıkarması 
dikkat çekti. Muhteşem tarihi ada 
manzarası eşliğinde gerçekleş-
tirilen etkinliğe katılan Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
başına kalpak geçirerek, barış ok-
larından birini Boğaz’ın serin sula-
rına fırlattı.

GEBZE - KOCAELİ Gebze Beledi-
yesi tarafından bu yıl 5.’si düzen-
lenen Kurtuluş Hamlesi Uluslar 
Arası Satranç Turnuvası, açılış 
töreniyle gerçekleşti. Ev sahibi 
Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker’in yanı sıra turnuvanın 
açılış törenine Gebze Kaymakamı 
Mehmet Arslan, Türkiye Satranç 
Federasyonu yetkilileri, belediye 
başkan yardımcıları Nilay Ay-

ran, Sadık Albayrak, Engin Güzel, 
başkan danışmanı Şakir Bitmez, 
İl Gençlik ve Spor Müdürü Mu-
zaffer Cintimar ve sporcuların 
aileleri katıldı. İran, Azerbaycan, 
Gürcistan, Ukrayna, Nijerya, Irak, 
Suriye, Türkmenistan ve ülkemi-
zin 10 farklı ilinden toplam 188 
sporcunun dereceye girebilmek 
için mücadele ettiği satranç tur-
nuvası renkli görüntülere sahne 

oldu. Kurtuluş Hamlesi Uluslar 
Arası Satranç Turnuvası’nın açı-
lışında bir selamlama konuşması 
yapan ev sahibi Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, “Kurtuluş 
Hamlesi Satranç Turnuvamız beş 
yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin 
en büyük, en geniş katılımlı orga-
nizasyonlarından biri haline geldi. 
Biz yerel yönetim olarak satranç 
sporunu önemsiyoruz” dedi.

OSMANGAZİ - BURSA Osmangazi 
Belediyesi bünyesinde faaliyet 
gösteren Atıcılar, Fatih Kara-
man ve Demirtaş Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzlarında düzenle-
nen yaz dönemi yüzme kursları 
sona erdi. 16 Haziran-12 Eylül 
tarihleri arasında 4 dönem ola-
rak düzenlenen yüzme kursları-
na, yaşları 6 ile 15 arasında de-
ğişen toplam 12 bin 400 öğrenci 
katıldı. Bu yılki yüzme kursları 
diğer dönemlerden farklı olarak 
ilk kez bir müfredat doğrultu-

sunda yapıldı ve yüzme bilme 
seviyelerine göre öğrencilere 3 
farklı kategoride 15 kişilik gu-
ruplar halinde akademik bir eği-
tim programı uygulandı.

12 Ay Spor Yapsınlar!
Yüzme kurslarının 4’üncü döne-
mine katılarak başarılı olan bin 
480 öğrenci için Demirtaş Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu’nda ser-
tifika töreni düzenlendi. Sertifi-
ka töreninde konuşan Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, “Osmangazi Belediyesi 
olarak biz spor tesislerimizde 
çocuklarımızın ve vatandaşları-
mızın 12 ay spor yapmasını isti-
yoruz. Yaz döneminde okulların 
tatil olmasıyla birlikte öğrenci-

lerimizin tatillerini spor yaparak 
geçirmeleri için çeşitli branşlar-
da yaz spor okulları düzenledik. 
Haziran-Eylül ayları arasında 
düzenlediğimiz yaz spor okulla-
rında çocuklarımızın yaz tatille-
rini spor yaparak geçirmelerini 
sağladık. Bünyemizde faaliyet 
gösteren havuzlarımızda yaz 
dönemi boyunca toplam 16 bin 
400 öğrencimiz yüzme eğitimi 
aldı. Öğrencilerimizin dışında 3 
bin 900 vatandaşımızda havuz-
larımızdaki  yüzme programla-
rına katıldı” dedi. Bursa’da di-
ğer illere onarla yüzme havuzu 
sayısı çok daha fazla olduğunu 
belirten Başkan Dündar, “Bursa 
halkı yüzmeyi seviyor” diyerek 
önemli açıklamalarda bulundu.

Kâtibim Festivali kapmasın-
da düzenlenen Osmanlı Tarzı 
Geleneksel Okçuluk Yarışlarına 
katılan okçular, hem perfor-
manslarıyla hem de geleneksel 
kostümleriyle izleyenlerin dikka-
tini çekti.

10 ülkeden 188 sporcunun 
dereceye girmek için mücadele 
ettiği turnuvanın açılış hamlesini 
yapan Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, “Bu sporu seven, 
bu spora ilgi duyanlar zamanını 
boşa harcamaz, bilakis kötü 
alışkanlıklardan uzak durur. 
İnşallah bu turnuvaların sayısı 
arttıkça, gençlerimiz kendilerini 
geliştirecek, deneyimleri artacak 
ve uluslar arası alanda söz sahi-
bi sporcular yetişecek” dedi.

Osmangazi Belediyesi tara-
fından yaz dönemi boyunca 
düzenlenen yüzme kursları 
tamamlandı. Yüzme kurslarının 
son dönemine katılan öğrenciler 
sertifikalarını Osmangazi Bele-
diye Başkanı Mustafa Dündar’ın 
elinden aldı.

İzmit Belediyesi tarafından bu 
yıl 2.’si düzenlenen ve vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği  
Altın Kemer Paşa Yağlı Güreş-
leri, tarihi Kırkpınar güreşlerini 
aratmadı.

İZMİT - KOCAELİ Halkın tezahü-
ratları eşliğinde kıran kırana mü-
sabakalara sahne olan güreşlere, 
genci yaşlısı binlerce kişi büyük 
ilgi gösterdi. 2. Altın Kemer Paşa 
Yağlı Güreşlerine hoş geldiniz 
diyerek konuşmasına başlayan 
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nev-
zat Doğan, gençlerin ata yadigârı 
güreş sporunu geliştirmesinden 
büyük bir mutluluk duyduklarını 
belirterek “Biz atalarının değer-
lerine sarılarak geleceğe güçlü bir 
şekilde yürüyen bir milletiz. Biz 
geçmişimizden kopamayız” dedi.
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BAŞKANLARIN  
SOSYAL MEDYASI!

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 
anma gecesinde... 
Belediye 
Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 
ve duygularını 
paylaştılar... Biz de 
onların paylaşımlarına 
ortak oluyoruz. İşte 
Başkanların Sosyal 
Medya keyfi...
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran Belediye Başkanlarımızın hayata dair fotoğraflarını yayınlıyor, devamını belediyele-
rimizden bekliyoruz.              

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YılmazTuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı 

İbrahim Karaosmanoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  
Kadir Topbaş


