
m a r m a r a  b e l e D i y e l e r  b i r l i Ğ i ’ n i n  a y l I k  y a y I n  o r G a n I D I r

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Üye belediyelerimize yö-
nelik çalışmalarımıza ara-
lıksız devam ediyor, be-
lediyecilik sistemimizdeki 
sorunları Marmara Beledi-
yeler Birliği olarak her plat-
formda dile getirmeyi ve 
ilgili mercilere aktarmayı 
sürdürüyoruz. 

 � Devamı  12’de

büyük yarış için kayıtlar başladı
marmara belediyeler birliği örnek belediyecilik Projeleri yarışması için süreç başla-
dı. kayıtlar 10 nisan 2012 tarihinde sona erecek.

mbb  tarafından afyon’da düzenlenen “belediyelerde yeni Gelişmeler ve uygulamaya yansımaları 
toplantısı”na 130 belediye başkanı katıldı.  açılış konuşmasını başkan recep altepe yaptı. 

Şampiyon 
sakarya 

büyükşehir

Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Spor Ku-
lübü Atletizm Branşı, 
16 Yaş altı Salon Tür-
kiye Şampiyonası ve 
Salon Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonası’ndan 
zaferle döndü. İz-
mir’de düzenlenen 
şampiyonalarda bü-
yük başarı kazanıldı. 

MARMARA
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Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından ge-

leneksel hale getirilen ve 
Türkiye’nin en ciddi yerel yö-
netimler ödülü olarak kabul 
edilen Örnek Belediyecilik 
Projeleri Yarışması’nın kayıtla-
rı başladı. 234 üye belediyesi 
bulunan Marmara Belediye-
ler Birliği’nin, üye belediye-
lerine yönelik olarak 5. kez 
düzenlediği yarışmaya, ge-
çen yıl 404 projeden 39 proje 
ödüle layık görülmüştü. Ka-
yıtlar 10 Nisan 2012 tarihinde 
sona erecek. 

fatih belediye başkanı 
mustafa Demir

Fatih Belediyesi “Fatih 
Mobil” ve Türkiye’nin 

ilk fotoğraf müzesinden son-
ra şimdi de Van’a 24 derslikli 
bir lise yaptırıyor. Biz de Fatih 
Belediye Başkanı Mustafa 
Demir’i “Ayın Başkanı” ola-
rak seçtik. 

En büyük hedefi nin 
çağdaş bir İpsala 

profi li oluşturmak olduğunu 
söyleyen İpsala Belediye 
Başkanı Mehmet Karagöz, 
ayrıca kitap okumayı çok 
seviyor. 

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

ipsala belediye başkanı 
mehmet karagöz

 � Devamı  7’de

AYIN
söyleşisi

 � Devamı  3’te

 � Devamı  14’te

 � Devamı  15’te

Arnavutköy Belediyesi,  “Hobi Bahçesi” ile  vatandaşlara organik tarım 
yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. 

arnavutköy’de “Hobi bahçeleri”

130 başkan afyon’da

 � Devamı  12’de

130 Belediye Başka-
nı, Afyon’da “Beledi-

yelerde Yeni Gelişmeler ve 
Uygulamalara Yansımaları 
Toplantısı”na katıldı. Marma-
ra Belediyeler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe’nin açılış ko-
nuşmasıyla başlayan prog-
ram kapsamında, belediye 
başkanları arasında deneyim 
paylaşımı ve istişare toplantı-
larının yanı sıra belediyecilik 
sistemindeki yeni gelişmeler 

de masaya yatırıldı. Program 
kapsamında Uzman Eğit-
men Sıtkı Aslanhan tarafın-
dan “Belediyecilikte Halkla 
İlişkiler” konusunda belediye 
başkanlarına yönelik bilgi-
lendirme de yapıldı. MBB’ye 

üyeliği bulunan 130 belediye 
başkanının katıldığı program-
da ilk olarak söz alan MBB 
ve Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
önemli açıklamalar yaptı. 

arnavutköy’de “Hobi bahçeleri”
yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var. yapabilme imkânı tanıyor.  Bu bahçede her şey var.  � Devamı  2’de
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küçükçekmece / istanbul

Küçükçekmece Belediyesi 
ile İstanbul Aydın Üniversi-
tesi Afet Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi “Te-
mel Afet Eğitimi Projesi” için 
bir araya geldi. Proje kap-
samında, Küçükçekmece 
ilçesinde bulunan 82 ana-
okuluna temel afet eğitimi 
verilecek. Konuyla ilgili 80. 
Yıl İlköğretim Okulu’nda 
eğitim gören öğrencilere 
deprem tatbikatı yaptırıldı. 
Tatbikat sonrası öğrencile-

re depreme karşı alınması 
gereken önlemlerle ilgili 
bilgi verilerek, anaokulu 
öğretmenlerine de afet 
eğitim kitapçığı dağıtıldı. 
21 mahallede devam ede-
cek eğitimler sayesinde, 
toplamda 6734 anaokulu 
öğrencisi afet eğitimi almış 
olacak. Kanarya Mahal-
lesi’ndeki 80. Yıl İlköğre-
tim Okulu’nda başlayan 
eğitimlerin Yarımburgaz 
Mahallesi’nde sonlandırıl-
ması planlanıyor. 

Eğitimler 
Haziran’a kadar

Belediyeden yapılan açıkla-
maya göre afet eğitim ça-
lışmaları Haziran ayının ikin-
ci haftasına kadar devam 
edecek. 

arnavutköy / istanbul

Hobi Bahçesi Projesi ile hu-
zurlu, bol oksijenli yeşil alan-
lar oluşturmayı amaçlayan 
Arnavutköy Belediyesi, ça-
lışmalarını sürdürüyor. “HOBİ 
BAHÇESİ”  projesi;   apart-
man yaşantısından sıkılıp, 
yeşil içerisinde kendi sebze 
ve meyvelerini yetiştirmek 
isteyenleri çağırıyor. Bele-
diye yetkilileri konuyla ilgili 
“Özel günlerde bir araya 
gelebileceğiniz sosyal tesis, 
otopark ve kontrollü giriş 
çıkışlarla, siz halkımızı Hobi 
Bahçe’sine bekliyoruz.” 
açıklamasını yaptı. 

kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu, TDBB’nin 
Afyonkarahisar’da yapılan 
değerlendirme toplantısı-
na katıldı. Aynı zamanda 
Birlik başkanı olan AK Par-
ti Denizli Milletvekili Nihat 
Zeybekci, Mart ayında ya-
pılacak genel kurulda birlik 
üyelerinin ittifakıyla Başkan 
Karaosmanoğlu’nu TDBB 
Başkanlığı’na aday göster-
me kararı aldıklarını söyledi.

Üye belediyelerle 
istişare 

Afyonkarahisar Beledi-
ye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın “Hoş geldiniz’’ 
konuşmasıyla başlayan 
toplantıya, bölgeyi etkisi 
altına alan olumsuz hava 
koşullarına rağmen katılı-
mın yoğun olması dikkat 

çekti. Kürsüye gelen TDBB 
Başkanı ve AK Parti Denizli 
Milletvekili Zeybekci de, bir-
liğin çalışmaları konusunda 
katılımcılara bilgi aktardı. 
Zeybekci, “Üye belediye 

başkanlarımız arasında isti-
şare yaptık, fikirlerini aldık. 
İlk vardığımız karar bu bü-
yük ve güçlü bir belediye 
olmalı oldu. Görüştüğü-
müz tüm arkadaşlarımızın 

ittifakıyla Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanımız 
Karaosmanoğlu’nun Birlik 
başkanı olması yönünde 
yoğun bir fikir ve görüş birli-
ği oldu” açıklamasını yaptı. 

“TDBB çok önemli 
görevler yapıyor”

Toplantıda söz alan Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Karaosmanoğlu, TDBB’nin 
kurulmasında ve bugüne 
kadar gelmesinde eme-
ği bulunanlara teşekkür 
ederek sözlerine başladı. 
TDBB’nin Türk dünyasında 
çok önemli görevler üstlen-
diğinin altını çizen Başkan 
Karaosmanoğlu, “Kardeş-
liğimiz, birlikteliğimiz, yar-
dımlaşmamız, iletişimimiz, 
ticaretimiz daha büyük gö-
revlerle devam edecektir. 
Temennimiz budur. Bunun 
için hepimiz fedakarlık ya-
pacağız. TDBB’nin hedefi 
Türk dünyasında barışı, kar-
deşliği, kalkınmayı, huzuru 
sağlamak ve geliştirmek-
tir. Bugüne kadar önemli 
görevler yapıldı.” diyerek 
konuyla ilgili önemli açıkla-
malar yaptı. 

anaokullarında afet eğitimi

Hobi bahçeleri sahiplerini bekliyor

karaosmanoğlu tDbb’ye aday

küçükçekmece belediyesi ve istanbul aydın üniversitesi afet eğitim uygula-
ma ve araştırma merkezi “temel afet eğitimi Projesi”ni hayata geçirdi. 

arnavutköy belediyesi “Hobi bahçesi” Projesi ile vatandaşların şehir yaşantısından uzaklaşıp aileleriyle 
birlikte vakit geçireceği ve organik tarım yapabilme imkânı bulacakları alanlar oluşturuyor.

kocaeli büyükşehir belediye başkanı ibrahim karaosmanoğlu, türk Dünyası belediyeler birliği  üyesi belediyelerin ittifakıyla mart 
ayında yapılacak genel kurulda birlik başkanlığına aday gösterildi. 

emItt’in en 
başarılı ekibi

akçay / balIkesir

16. Doğu Akdeniz Ulusla-
rarası Turizm ve Seyahat 
Fuarı’nda (EMİTT) Akçay 
Belediyesi En Başarılı Ekip 
Çalışması ödülü ile döndü. 
EMITT fuarında 4500’den 
fazla katılımcı ve 150 be-
lediye arasından bu ödü-
le layık görülen Akçay 
Belediyesi’nin plaketi, Ekin 
Fuar A.Ş. yönetim kurulu 
başkanı Halim Bulutoğlu 
ve Ekin Fuar A.Ş. Genel 
Direktörü Hacer Aydın ta-
rafından belediye başkanı 
Cahit İnceoğlu’na, TÜYAP 
Fuar Alanı Karadeniz salo-
nunda düzenlenen tören-
le verildi. Törenden sonra 
açıklama yapan Akçay 
Belediye Başkanı Cahit İn-
ceoğlu, “Hedeflediğimiz 
başarıyı ekibimizin özverili 
çalışması sayesinde elde 
ettik. Uluslararası düzey-
de yapılan bu organi-
zasyonda bu ödüle layık 
görülmek bizi onurlandır-
dı. EMITT sayesinde binler-
ce ulusal ve uluslar arası 
ziyaretçiye, yaptığımız 
başarılı tanıtımlarla, Ak-
çay’ımızı tanıtma imkanı 
bulduk. EMITT gibi büyük 
bir organizasyonu başa-
rıyla düzenleyen Ekin Fuar 
A.Ş.’ye ve tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi.
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Projesi

onaylandı
aksakal / balIkesir   

Aksakal Belediye Başka-
nı Üstün Taşdemir baş-
kanlığında toplanan 
Aksakal Belediye Mec-
lisi beldede bulunan 
tüm camilerin ısınma 
bedellerinin belediye 
tarafından karşılanması 
konusunda karar aldı. 
Uygulama bu aydan  iti-
baren başlayacak. Ca-
milerin elektrik abonelik-
leri ise iptal edilecek. 

Gelibolu / çanakkale

Gelibolu Belediye Başka-
nı Mustafa Özacar, Geli-
bolu itfaiyesinden emekli 
olduktan sonra geçirdiği 
trafi k kazası sonrası yata-
ğa bağımlı hale gelen 
Recai Uzgür’e (55), akü-
lü sandalye hediye etti. 
Başkan Özacar, 3 yıldır 
yatağa bağımlı olarak 
yaşayan Recai Uzgür’ü 
evinde ziyaret etti. 

çayIrova /  kocaeli

Çayırova Belediyesi ta-
rafından oluşturulan ve 
sosyal sorumluluk taşıyan 
Çayırova Arama Kurtar-
ma Timi (ÇAKUT) yeni 
oluşuma hazırlanıyor. 
2010 yılı içerisinde kuru-
lan ve İl Afet Acil Durum 
Müdürlüğü tarafından 
uygulamalı eğitimlere 
tabi tutulan ÇAKUT, yeni 
bir oluşuma giderek, 
yeni kadrosunu kurdu. 

Gönen / balIkesir

2011 Yılı Sosyal Kalkınma 
Mali Destek Programı’na 
başvuran 123 projeden, 
Güney Marmara Kal-
kınma Ajansı tarafından 
desteklenecek projeler 
belirlendi. Destek için hak 
kazanan projeler arasın-
da Gönen Belediyesi’nin 
hazırladığı “Elektronik 
Belge Yönetimi ve İnter-
net Belediyeciliği Projesi” 
de yer alıyor. 

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

Üye belediyelerimize yönelik çalışma-
larımıza aralıksız devam ediyor, beledi-
yecilik sistemimizdeki sorunları Marmara 
Belediyeler Birliği olarak her platformda 
dile getirmeyi ve ilgili mercilere aktarmayı 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçen sene 
başlattığımız ve “Başkanlar Toplantısı” 
olarak da bilinen üç günlük istişare top-
lantılarımızı Afyon’da yüksek katılımla ger-
çekleştirdik. 130 belediye başkanımızın 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, başta 
deprem ve kentsel dönüşüm teması ol-
mak üzere birçok konuyla ilgili planlama, 
değerlendirme ve istişarede bulunduk. 
Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sunulan “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Kanun Tasarısı” 
hakkında belediye başkanlarımızın birço-
ğu görüş bildirerek temenni, öneri ve çe-
kincelerini dile ge-
tirdiler. Marmara 
Belediyeler Birliği 
olarak amacımız, 
aktörleri bir araya 
getirerek kamuo-
yu oluşturmak; va-
tandaş, belediye, 
STK’lar ve basını 
buluşturarak kent-
sel dönüşüm ger-
çeğini anlatmak, 
belediyelerin sı-
kıntılarını da mer-
kezi idareye du-
yurmaktır. Kentsel 
Dönüşüm konusu 
yalnızca deprem oldukça, büyük acılar 
yaşandıkça değil, her daim belediyeleri-
mizin gündeminde olacak, gündeminde 
olmayan belediyelerimize de Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından hatırlatıla-
caktır. Kentsel dönüşüm konusunda ama-
cımız Avrupa Kentsel Şartı ve Kentli Hak-
ları Deklarasyonu’na uygun şehirlerin inşa 
edilmesi ve geliştirilmesidir. Bu amaçla, 
bölgemizdeki belediyelerin Avrupa Kent-
sel Şartı’nı kabul etmelerine yönelik geniş 
kapsamlı bir çalışma da başlatacağız. 
2011 yılı içerisinde toplam 245 farklı eğitim 
programı organize ettik. Bunlara yaklaşık 
15.000 kişi katıldı. Göreve geldiğimiz 2009 
yılından bu yana bölge çapında 50.000’e 
yakın belediye çalışanına eğitim hizmeti 
sunduk. 7 farklı ülkeye teknik temas, iş-
birliği ve tanıtım programı organize ettik. 
28 farklı ülkeden gelen resmî heyetlerle 
görüşmeler gerçekleştirdik, Birliğimizi ve 
faaliyetlerimizi tanıtma imkânı bulduk. Av-
rupa Birliği ve diğer uluslararası malî kay-
nakları kullanarak toplam 12 adet proje 
yürütmekteyiz. 3 yeni proje daha yazarak 
AB’ye müracaat ettik ve sonuçlarını bek-
lemekteyiz. Üye belediyelerimize yönelik 
çalışmalarımıza aralıksız devam edecek, 
yeni projelerle belediyelerimizin karşısında 
değil, yanında olmaya devam edeceğiz.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

iki yeni başkanlık kuruldu

bir mesajla yıldırım belediyesi’ne ulaşın 

istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi, yönetim alanında yeni 
bir yapılanma kararı aldı.  Be-
lediye Meclisi’nin aldığı kararla 
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire 
Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altya-
pı Koordinasyon Daire Başkanlığı 
adıyla iki yeni ‘daire başkanlı-
ğı’ oluşturuldu. Daha önce mü-
dürlük bünyesinde faaliyetlerin 
yürütüldüğü bu alanlarda koor-
dinasyonun ve hizmet hızının art-
tırılması hedefl eniyor. 2004 yılında 

çıkarılan 5216 sayılı yasa gereği, 
İBB’ye devir edilen Köy Hizmetleri 
Kurumu yetki alanında ki İstanbul 
iline bağlı tüm köy ve mücavir 
alanların tamamı İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi yetki ve hizmet 
alanına alınmıştı. Bu yasayla bir-
likte Büyükşehir Belediyesi’nin so-
rumlu olduğu hizmet alanı 3 katı 
bir değere, diğer bir değişle 5 bin 
343 kilometrekareye yükselmişti. 
Tekirdağ il sınırlarından, Kocae-
li il sınırına kadar uzanan hizmet 
ağında, tüm ilçelerimiz ve bağlı 
tüm köy yollarına azimle hizmet 
götürülmekte, çalışmalar 365 

gün, 24 saat hizmet ilkesiyle sür-
dürülüyor. Bu kapsamda, İstan-
bullulara yönelik sorunların çö-
zümü konusunda etkin ve daha 
hızlı bir koordinasyon sağlanabil-
mesi için iki yeni daire başkanlığı 
oluşturuldu. Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığına daha 
önce müdürlük görevini sürdüren 
Mehmet İhsan Şimşek atanırken, 
7 yıl aralıksız olarak Yol Bakım ve 
Onarım Müdürü olarak görev 
yapan Mehmet Özçelik ise yeni 
kurulan Yol Bakım ve Altyapı Ko-
ordinasyondan sorumlu Daire 
Başkanlığı görevine getirildi.

yIlDIrIm / bursa

Yıldırım Belediyesi kısa mesaj 
servisi ile Yıldırımlıların istek ve 
şikâyetlerine cevap veriyor. Yıl-
dırım Belediyesi’nin yeni hizmete 
giren bu projesi ile Yıldırımlılar be-
lediyeye gelmeden cep telefon-
larını kullanarak, bir sms bedeli 
karşılığında istek ve önerilerini il-
gili müdürlüğe ulaştırabilecekler. 

istanbul büyükşehir belediyesi, Park bahçe ve yeşil alanlar Daire başkanlığı ile yol bakım ve altyapı 
koordinasyon Daire başkanlığı adıyla iki yeni birim oluşturdu. 

yıldırım belediyesi, vatandaşlara istek ve önerilerini rahatça anlatabilmeleri için, kısa mesaj servisiyle 
belediyeye ulaşma imkânı sağladı. bunun için 3870’e mesaj gönderilmesi yeterli olacak.   
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Zeytinburnu / istanbul

Yerel yönetimlerdeki başarı-
larını, halkla yaptıkları istişare 
toplantılarıyla güçlendiren 
belediye başkanları, iki ayda 
bir biraraya gelerek ilçelerin-
de yapılan projeleri değer-
lendiriyor.  Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Murat Aydın’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıya, Eyüp Belediye 
Başkanı İsmail Kavuncu,  Fa-
tih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah Demir-
can, Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner, Gazi-
osmanpaşa Belediye Başka-
nı Dr. Erhan Erol, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Sultangazi Belediye Başka-
nı Cahit Altunay ve Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfi k 

Göksu katıldı. Başkanlar ilçe-
lerinde yaptıkları projeleri ve 
çalışmaları anlatarak istişare 
toplantısı yaptı. 2010 Dünya 
Kültür Başkenti ünvanının ar-
dından bu sene Dünya Spor 
Başkenti seçilen İstanbul’un, 
daha yaşanılır ve örnek şehir 
olma özelliğini devam ettir-
mesi için, ilçelerinde uygula-
dıkları proje ve çalışmalarını 
meslektaşlarıyla paylaşan 
Başkanlar, bu tür istişare top-
lantılarının verimlilik oranlarını 
artırdığını belirtti. Zeytinbur-
nu Belediye Başkanı Murat 
Aydın, başkanlarla bir ara-
ya gelmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirterek kent-
lerin gelişiminde belediye 
başkanlarının önemine de-
ğindi. Aydın, konuşmasının 
sonunda belediye başkan-
larına ayrı ayrı teşekkür etti. 

DarIca / kocaeli

Başkanlığını Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü Karabacak’ın 
yaptığı Gebze Belediyeler 
Birliği tarafından, bölgede 
görev yapmış belediye baş-
kanları onuruna, “Başkanla-
rımıza Vefa” programı dü-
zenlendi. Bayramoğlu’nda 
bulunan Paradise İsland 
Otel’de düzenlenen gece-
ye Gebze Belediyeler Birliği 
Başkanı Şükrü Karabacak, 
Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, Çayırova 
Belediye Başkanı Ziyaettin  
Akbaş, Dilovası Belediye 
Başkanı Cemil Yaman ile 
Gebze, Darıca, Çayırova ve 
Dilovası ilçelerinde geçmiş-
te görev yapmış Başkanları 
ve eşleri katıldı.

“Önemli hizmetler 
ürettiniz”

Darıca Belediye Başkanı 
Şükrü Karabacak burada 
yaptığı konuşmada “Geç-
mişte bölgemizde önemli 
hizmetler gerçekleştirerek, 
bölgemizin gelişimine katkı 
sunan, halkımızın bütün so-
runlarıyla ilgilenen siz değer-
li belediye başkanlarımız, 
büyüklerimiz için düzenle-
diğimiz gecemize hepiniz 
hoşgeldiniz. Geçmişten gü-
nümüze kadar geçen süre 
zarfında siz kıymetli belediye 
başkanlarımız olarak bölge-
miz için çok önemli hizmet-
ler ürettiniz. Sizlere sağlıklı ve 
uzun ömürler diyorum” diye-
rek teşekkür etti.
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2. bölge başkanları Zeytinburnu’nda buluştu

başkanlara vefa Gecesi

istanbul 2. bölge belediye başkanları, yılın ikinci toplantısı için Zeytin-
burnu’nda bir araya geldi. başkanlar önemli açıklamalar yaptı. 

Darıca belediye başkanı Şükrü karabacak’ın önderliğinde bölgede görev yap-
mış belediye başkanları için vefa gecesi düzenlendi.

başarılı 
öğrencilerden 

başkana Ziyaret

erenler 
belediyesi 
iŞkuruyor

GökçeaDa  / çanakkale  

Antalya’da düzenlenen 
4.Uluslararası Altınkep Aşçı-
lar yarışmasında Gökçeada 
Meslek Yüksek Okulu Öğren-
cilerinden Burak Küçük, Rifat 
Çelebi ve Ayşe Rabia Erbaş 
Jüri Özel Üstün Onur Ödülünü 
kazandılar. Dereceye giren 
öğrenciler Gökçeada Bele-
diye Başkanı Yücel Atalay’ı 
ziyaret ettiler. Başkan Atalay, 
öğrencilerin başarılarından 
büyük memnuniyet duydu-
ğunu belirterek, her birine 
ayrı ayrı teşekkür etti. Öğren-
ciler de başkana kendilerine 
gösterdikleri nezaketten ve 
destekten dolayı teşekkür 
etti. Buluşmanın sonunda 
toplu  fotoğraf çekildi. 

erenler / sakarya

Erenler Belediyesi iş arayan-
lar ile işverenleri, İş Bulma Biri-
mi çatısı altında buluşturuyor. 
Belediye buraya müracaat 
edenleri çeşitli sektörlerde 
işe yerleştiriyor. İşsizlik ile mü-
cadele etmek, iş ve işçi bul-
ma konularında teknik ve bi-
limsel bir yaklaşımla çalışma 
yapmak amacıyla kurulan İş 
Bulma Birimi, Türkiye İş Kuru-
mu ile imzalanan protokol-
le İŞKUR Hizmet Noktası adı 
altında çalışmalarına baş-
ladı. Erenler Belediye Baş-
kanı Cavit Öztürk ve İŞKUR 
İl Müdürü Tekin Kaya ara-
sında imzalanan protokolle 
Sakarya’da ilk kez İŞKUR’a 
bağlı eleman yönlendirme 
hizmetine başlandı. 

uzunköprü’de 
engeller 

aşıldı

Derince’de 
kaçak yapıya 

af yok

Şarköy’de 
kantinlere 
Denetim

uZunköPrü / eDirne 

Uzunköprü Belediyesi ve 
Edirne Bedensel Engellile-
ri Koruma ve Yardımlaşma 
Derneği tarafından geçtiği-
miz Ekim ayında başlatılan 
“Engelleri Beraber Aşalım” 
kampanyası rekor katılım ile 
devam ederken, kampanya 
da toplanan kapaklar teker-
lekli sandalyeye dönüşme-
ye devam ediyor. Aşçıoğlu 
Mahallesinde yaşayan ve 
tekerlekli sandalye ihtiyacı 
olan bir engelliye geçtiğimiz 
gün sandalyesi evinde teslim 
edildi. Uzunköprü Belediye 
Başkanı Enis İşbilen; “Engel-
leri Beraber Aşalım” kam-
panyası iile büyük bir başarı 
daha elde ettiklerini söyledi. 

Derince / kocaeli

  

Derince Belediyesi kaçak 
yapılaşmaya mahal vermi-
yor. Belediye ekipleri, Toylar 
Köyü Ören Mahallesi’nde 
orman arazisine yapılan tek 
katlı kaçak inşaatı yıktı.Yapı 
Kontrol müdürü Burak Acu-
ner ile beraber belediye za-
bıta ekipleri ve Derince İlçe 
Jandarma Komutanlığı’na 
bağlı ekipler nezaretinde 
gerçekleşen yıkım olaysız 
geçti. Derince Belediye Baş-
kanı Aziz Alemdar ise konuy-
la ilgili yaptığı açıklamada 
Derince’de kaçak yapılaş-
maya asla izin vermeyecek-
lerini söyledi. Çalışmaların 
tüm hızıyla devam edildiği 
öğrenildi. 

Şarköy / tekirDaĞ

Şarköy Belediyesi’nin zabı-
ta ekibi kantinlerde dene-
tim yaptı. Belediye yetkilileri 
kantinlerde yaptıkları dene-
timlerde kantinlerin genel 
temizliği, fi yat listesi olup ol-
madığı, satılan ürünlerin son 
kullanma tarihlerinin geçip 
geçmediği, karasinek ve 
böcek gibi haşerelere karşı 
önlem alınıp alınmadığı, la-
vabo, havlu, buzdolabı olup 
olmadığı, çalışan personelin 
sağlık karnelerinin, iş ünifor-
malarının olup olmadığı ve 
yangın söndürme tüpü olup 
olmadığını kontrol ettiler. 
Yetkililer öğrencilerin sağlı-
ğı için denetimlerin devam 
edeceğini açıkladılar. 
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kartal / istanbul

Kartal Belediyesi ilçenin 
dokuz ayrı noktasına kuru-
lan internet erişim noktala-
rı sayesinde her biri 31400 
metrekare toplam 282600 
metrekare olan alana sin-
yal sağlayarak Türkiye’nin 
en büyük ücretsiz internet 
ağına sahip oldu.

“Halkın bilgiye erişimi 
hizmet politikamız”

Kartal Belediye Başkanı Op. 
Dr. Altınok Öz konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklama-
da; “Yerel yönetim olarak 
hizmet politikalarımızı insan 
odaklı belirlerken; hizmet 
sunumlarını da elektronik 
ortama yansıtan e- bilgi 

teknolojilerinden faydala-
nıyoruz. Belediyemizin ku-
rumsal sitesinden erişimi 
mümkün olan e-belediye 
hizmetleri kadar, mahal-
lelerde kurduğumuz bilgi 
evleri ile internet ve bilgiye 
erişimi halkımıza taşıyoruz.” 
dedi.  Ücretsiz kablosuz in-
ternet projesi kapsamın-
da kurulan internet erişim 
noktaları, Kartal’ın çeşitli 
meydanlarında, Ceviz-
li Çınar Caddesi’nde ve 
Yaşam Kalite Yükseltme 
Merkezleri’nde hizmet ver-
meye başladı. Belediyeden 
yapılan açıklamaya göre 
Kartal Belediyesi’nin sağla-
dığı ücretsiz internet ağın-
dan uygunsuz sitelere giril-
mesine karşın özel bir sistem 
var ve siber saldırılara karşı 
güvenlik sistemi ile fi ltreler 
de bulunuyor.
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kartal’da internet Parklarda
kartal belediyesi, kentin 9 ayrı bölgesine kurulan istasyonlarla 282.600 metrekare 
alana internet hizmeti veriyor. 

biga’ya yeni 
terminal Geliyor

Dursunbey canlı 
yayında

belediye
ihaleye Gitti

biGa / çanakkale

Biga Belediyesi’nin Terminal 
İnşaat Projesi’nin temeli geç-
tiğimiz ay düzenlenen tören-
le atıldı. Temel atma törenine 
Çanakkale Ak Parti Milletve-
kili İsmail Kaşdemir, Biga Kay-
makamı Fatih Genel, Biga 
Belediye Başkanı Mehmet 
Özkan, ilçe protokolü, daire 
müdürleri ve şirket yetkilileri 
katıldılar. Başkan Özkan tö-
rende yaptığı konuşmada: 
“Büyüyen ve gelişen Biga-
mızda yeni projeler hayat 
buluyor. İlçemizde artan nü-
fus ve yaşanan sosyo-ekono-
mik büyüme ulaşım konusun-
da yenilikler gerektiriyor. Yeni 
terminal projemizin hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi. 

Dursunbey / balIkesir  

Dursunbey Belediyesi ge-
çen yıl kentin çeşitli yerlerine 
kurduğu kamera sistemini 
aktifl eştirdi. Bu kapsamda 
belediye resmi internet site-
si üzerinden Dursunbey’in  
canlı olarak izlenebilme ola-
nağı sağlıyor. Daha önce 
hayata soktuğu bu proje yo-
ğun ilgiden dolayı çökmüştü. 
Ancak belediye daha güçlü 
ve sağlam bir sistem kurarak 
tekrar yayına başladı. Beledi-
yeden yapılan açıklamaya 
göre canlı yayına www.dur-
sunbey.bel.tr/kamera.php 
adresinden ulaşılabiliniyor.  
Belediye Başkanı Mehmet 
Ruhi Yılmaz vatandaşlara en 
iyi hizmeti verdiklerini söyledi. 

keles / bursa  

Keles Belediyesi, belediye-
nin demirbaşında kayıtlı bu-
lunan 4 adet aracın 2886 
Sayılı yasa’nın  45. madde-
sine göre açık teklif usulüne 
göre satılacağını açıkladı. 
Belediye yetkilileri konuyla 
ilgili bilgi almak isteyen va-
tandaşların belediyenin Mali 
Hizmetler  Müdürlüğü’nden 
mesai saatleri içerisinde bilgi 
alınabileceğini söyledi. Ke-
les Belediye Başkanı Süley-
man Kaynak, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada yapılan 
çalışmaları anlattı ve “Keles 
Belediyesi olarak amacımız 
vatandaşlara her zaman 
en kaliteli hizmeti vermektir.” 
dedi. 

kartepe’nin kitabı 
çıkıyor

kartePe / kocaeli

Kartepe’nin tarihi ve kültürel 
zenginliğini, doğal güzellikle-
rini anlatacak, tarihine ışık tu-
tacak olan Kartepe Kitabı’nın 
çalıştayı Kartepe Belediye 
Başkanı Şükrü Karabalık’ın 
ev sahipliğinde KOÜ Derbent 
Uygulama Oteli’nde gerçek-
leştirildi. Kartepe’nin tarihine 
ışık tutacak bir eser için Koca-
eli Üniversitesi ile çalışma baş-
lattıklarını kaydeden Başkan 
Karabalık, “Kartepe kültürü-
nün oluşturulması ve kitap 
haline getirilmesi son derece 
önemlidir. 100 yıl öncesini bi-
liyoruz. Merak ettiğimiz 300-
500 yıl öncesini de bilim in-
sanlarımızın çalışmalarıyla bu 
kitaptan öğreneceğiz.” dedi. 
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baĞcIlar / istanbul
   
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)’nun açıkladığı Ad-
rese Dayalı Nüfus Sayımı 
sonuçları ilginç istatistiki 
veriler ortaya çıkardı. Yeni 
rakamlara göre, Türkiye’nin 
nüfusu 74 milyon 724 bin 
269 olurken, Bağcılar’ın 
nüfusu da 738 bin 809’dan 
746 bin 650’ye yükseldi. Bu 
rakamlar, Türkiye nüfusu-
nun %1’inin Bağcılar’da 
yaşadığını ortaya koyuyor. 
TÜİK verilerinin ortaya koy-
duğu bir diğer çarpıcı veri 
ise Bağcılar’ın il ve ilçe nü-
fuslarına göre 66; toplam 
nüfuslarına göre de 52 il-
den daha büyük olması.

Sorumluluklarımız 
büyüyor

Nüfus sayımı sonuçlarını 
değerlendiren Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Ortaya çıkan 
veriler, Türkiye nüfusunun 
%1’inin Bağcılar’da yaşadı-
ğını ortaya koyuyor. İlçemiz 
nüfusu, ülkemizin 81 ilinden 
ve Yunanistan, Bulgaristan, 
Kazakistan gibi ülkelerden 
gelen soydaşlarımızdan 
oluşuyor. Ortaya çıkan bu 
sonuç, belediye olarak bi-
zim sorumluluklarımızı daha 
da artırıyor” dedi. Vatan-
daşlar da ortaya çıkan bu 
sonuçtan mutlu.  

türkiye’nin %1’i bağcılar’da yaşıyor
tüik’in yaptığı araştırmaya göre türkiye’nin yüzde 1’i bağcılar’da yaşıyor. bağcılar 
belediye başkanı lokman çağırıcı, konuyla ilgili araştırma sonucunu değerlendirdi. 

başkanlardan
önemli Ziyaret

bayIrköy-yeniPaZar / bilecik

Bayırköy Belediye Başka-
nı Mustafa Yaman ve Ye-
nipazar Belediye Başkanı 
Cengiz Arıkan, iller Bankası 
Bölge Müdürü Osman Nuri 
Başaran’ı ve Devlet Su İşleri 
Başmühendisi Metin Bıyık’ı 
makamlarında ziyaret etti. 
Bu kurumlarla her zaman 
dostane ilişkiler içinde ol-
duklarını söyleyen Belediye 
Başkanı Mustafa Yaman, 
“Beldemizdeki daha önce 
yapılan proje ve işlerde yar-
dımlarını esirgemeyen Bölge 
Müdürümüze ve başmühen-
disimize teşekkür edip, sonra 
yapılması düşünülen projeler 
konusunda da, bilgi alışveri-
şinde bulunduk” dedi. 
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baŞakŞeHir / istanbul

Başakşehir Belediyesi, atık-
ların yeniden kazanımıyla 
çevre kirliliğinin önlenmesi 
ve toplumda bu konudaki 
duyarlılığın daha yükseğe çı-
karılması amacıyla başlattığı 
çalışmalarına hızla devam 
ediyor. TAP (Taşınabilir Pil Üre-
ticileri ve İthalatçıları Derne-
ği) ile imzalanan protokol ve 
ilçe genelinde düzenlediği 
kampanyalar ve yürüttüğü 
faaliyetlerle Başakşehir Be-
lediyesi, çevreye gösterdiği 
hassasiyeti her sene daha 
ileriye taşıyor. Dünyada do-
ğal kaynakların ve madenle-
rin tüketimi bugünkü hızında 
sürerse 50 yıl içinde insanoğ-
lunun ihtiyaçlarını karşılamak 
için yepyeni iki gezegene 
daha ihtiyaç duyulacağı 

bilimsel verilerle açıklanıyor. 
Kimyasal atıkların toprağa 
ve suya karışmasının; tedavisi 
imkansız hastalıklara, yaşanı-
labilir alanların kısıtlanması-
na, dünyayı ve  insanoğlunu 
tamamen çaresiz bırakması-
na neden olabileceği belir-
tiliyor. Başakşehir Belediyesi, 
atık pillerin değerlendirilme-
sinin önemini anlatmak için 
hazırladığı broşürlerle geri 
kazanım için faydalı bilgiler 
verirken yaklaşık 500 nokta-
da bulunan atık pil bidonla-
rında biriken piller bertaraf  
edilmek üzere TAP Derneği-
ne teslim ediyor. İlk etabına 
2011 Kasım’ında başlanan 
atık pil toplama yarışması, 
30 Nisan 2012’ye  kadar sü-
recek ve Başakşehir’in birçok 
farklı noktasına yerleştirilen 
atık pil kutuları vasıtası ile top-
lanan piller imha edilecek. 
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“Gelecek için Geri Getirin”

Hayrabolu / tekirDaĞ

Hayrabolu Belediye Baş-
kanlığınca ambalaj atık-
larının kaynağında geri 
toplanması kapsamında 
yapmış olduğu çalışmalara 
bir yenisi daha eklendi. Be-

lediye Başkanı Hasan İrtem 
yaptığı açıklamada, ilçede 
1 adet geri dönüşüm bisik-
letinin hizmete başladığını 
ifade ederek şöyle konuştu; 
”Ambalaj atıklarının ilçe-
mizdeki esnafların dükkan-
larında ve vatandaşların 
evlerinde çok fazla birik-

memesi için geri dönüşüm 
bisikleti her gün ambalaj 
atıklarını toplayacak. Özel-
likle trafiğin yoğun olduğu 
4 ana cadde üzerindeki 
esnaflarımızın çıkarmış ol-
dukları ambalaj atıklarının 
toplanması amacıyla çev-
reye duyarlı ve trafik akışını 
aksatmayacak bir bisiklet 
yaptırdık. Böylece amba-
laj atıkları toplanarak hem 
ekonomiye kazandırılacak 
hem de görüntü kirliliğinin 
önüne geçilecektir. Geri 
dönüşüm bisikleti ile topla-
nan ambalaj atıkları haf-
tanın iki günü Muratlı geri 
dönüşüm firması tarafından 
alınacak. Daha temiz bir 
Hayrabolu için halkımızın 
ve esnafımızın bu konuda 
duyarlı davranacağından 
şüphemiz yok.” dedi.

Gölcük / kocaeli

Gölcük Belediyesi tara-
fından kentin dört bir ya-
nında çevre düzenlemesi 
yapılıyor. Hem ilçenin gör-
sel güzelliklere kavuşması 
sağlanırken hem de kişi ba-
şına düşen yeşil alan m2sin-
de de artış gerçekleştirildi. 
Gölcük Belediyesi yetkilileri 
böylelikle vatandaşların 
motivasyonlarının da arttı-

ğına dikkat çekti. Gölcük 
Belediye Başkanı Mehmet 
Ellibeş ise konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada kentin dört 
bir yanında yeşil alan mik-
tarını artırmaya çalıştıklarını 
söyledi. Bu amaçla yapılan 
çalışmaları anlatan Başkan 
Ellibeş, çevre çalışmalarının 
görsel olarak da kenti gü-
zelleştirdiğine vurgu yaptı. 
Vatandaşlarda bu çalışma-
lardan oldukça memnun 
olduklarını söyledi.

başakşehir belediyesi, taşınabilir Pil üreticileri ve ithalatçıları Derneği  ile imzala-
dığı protokolle beraber kentin 500 noktasına atık pil bidonları koyacak. 

bu bisiklet atıkları topluyor

Gölcük’te çevre Düzenlemesi

GaZiosmanPaŞa / istanbul  

Gaziosmanpaşa ilçesin-
de 1 Mart 2012 tarihinden 
itibaren naylon poşet kul-
lanımı yerine hiçbir çevre 
sorununa yol açmayan bio 
poşet uygulamasına geçil-
di. Yeni uygulama ilçedeki 
tüm işyerlerine tebliğ edile-
cek ve bir ay içinde genel 
uygulama başlatılacak. 
Gaziosmanpaşa Belediye-
si ekiplerinin  yapmış oldu-
ğu çalışmalar neticesinde  
araştırma sonuçlarını Bele-
diye Meclisine sunmasıyla, 
konu belediye meclisinde 

görüşülmüş ve alışverişlerde 
kullanılan naylon poşetlerin 
kullanımının yasaklanma-
sı ve yerine doğada % 100  
çözünebilen biobozunur 

poşetlerin kullanılması kararı 
alınmıştı. Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Dr. Erhan 
Erol, esnaf ve vatandaşlar-
dan naylon poşet yerine 

aynı işlevi gören ve şekil ola-
rak benzemesine rağmen 
24 ayda çözülüp, hiçbir 
çevre sorununa yol açma-
yan biopoşet kullanmaları-
nı istedi. Naylon poşetlerin 
doğada kendiliğinden çö-
zünüp yok olması için yüzyıl-
lar geçmesi gerektiğinden 
tüm dünyada yaygın olarak 
kullanımı yasaklanan nay-
lon poşetler aynı zamanda 
önemli bir çevre sorunu ola-
rak nitelendiriliyor. Yetkililer, 
yeni uygulamaya konulan  
bio poşetin, içerisinde mik-
roorganizmaların, nemin, 
güneş ışığının, ısının ve oksi-
jenin bulunduğu ortamlar-
da iki yılda parçalanıp, bi-
yolojik olarak çözüldüğünü, 
doğayı da kirletmediğini 
belirttiler. 

Gaziosmanpaşa belediye başkanı Dr. erhan erol, vatandaşlardan naylon 
poşet yerine çevre dostu bio poşetler kullanmalarını istedi.

Hayrabolu belediyesi, ambalaj atığı toplama bisikleti kullanarak geri dönüştü-
rülebilir malzemeleri topluyor. bisiklet vatandaşlardan da ilgi gördü. 

Gölcük belediyesi kentin dört bir yanında çevre 
düzenlemesi yaptı. 

Pamukova’da 
çöpler 

yeraltına indi

Pamukova / sakarya 

Pamukova Belediyesi ta-
rafından çöpler yer altına 
indi. Toplamda 10 adet 
Yeraltı Çöp Konteyneri 
temin eden belediye il-
çedeki çöp yoğunluğu-
na göre konteynırların 
uygun bölgelere monta-
jını gerçekleştirdi.  Yeraltı 
konteynırlarının her biri 
2000 litre çöp alıyor.

GoP’ta bio Poşet Zamanı
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Edirne’nin İpsala ilçe-
sinin Belediye Başka-

nı Mehmet Karagöz, en 
büyük hedefi nin çağdaş 
bir İpsala profi li oluştur-
mak olduğunu söylüyor. 
Aynı zamanda Marma-
ra Belediyeler Birliği’nde 
Eğitim Komisyonu üyesi 
olan Başkan Karagöz bu 
hedefi  gerçekleştirmek 
için yoğun bir şekilde ça-
lışıyor. Başkanla röportaj 
yaparken başkanın aynı 
zamanda tam bir kitap-
sever olduğunu öğreniyo-
ruz. Şimdilerde eskisi kadar 
kitap okuyamasa da bu 
sevdasından vazgeçme-
yen Başkan’dan gençlere 
mesaj var; “Mutlaka oku-
yun...”

belediye başkanlığından 
önce uzun yıllar bir eğitimci 
olarak çalıştığınızı duyduk. 

BeBee

1974-1977 yılları arasında 
Atatürk Eğitim Bilimlerin-
den mezun oldum. Ama 
yine de Edirne’ye tayini 
yaptıramadım. Yıllarca 
öğretmen sendikacılığın-
da, öğretmen dernekle-
rinde görev yaptım. Daha 
sonra Çorlu Lisesi’ne tayin 
edildim. 20 yıla yakın Çor-
lu Lisesi’nde rehber öğret-
men olarak çalıştım. Ama 
her Edirne’ye, İpsala’ya 
tayin istediğimde bir tür-
lü olmadı. 1960’lı yıllarda 
bir karar vermiştim. ‘Bir 
gün gelecek mutlaka 
İpsala’ya bir yönetici ola-
rak döneceğim’ dedim. 
1984 yılından itibaren po-
litikaya başladım. Hem 
öğretmenlik yapıyordum 
hem politika ile ilgileni-
yordum. Ve tek idealim 
İpsala’da belediye baş-
kanı olmaktı. 1989 seçim-
lerine katıldım, kaybettim; 
1994 seçimlerine katıldım 
,kaybettim ve 1999 se-

çimlerinde kazandım. Ben 
İpsala’da 5 kez belediye 
başkan adayı oldum; bu-
nun 2’sini kazandım, 3’ünü 
kaybettim. 1999’dan şu 
ana kadar bütün gücüm-
le, bütün inandığım de-
ğerler doğrultusunda İp-
sala halkına karşı başarılı 
olduğumu düşünüyorum. 
Bu başarılarda arkadaş-
larımın çok büyük payları 
var. Birçok insanın artık ka-
zanamazsın niye bu kadar 
inat ediyorsun demelerine 
rağmen İpsala halkının 
sağduyusu, çağdaşlığı 
beni 2009 yılında tekrar 
İpsala Belediye Başkanlığı 
koltuğuna oturttu. 

belediye olarak yaptığınız 
çalışmalarınızdan bahse-
der misiniz?

İpsala’nın yıllardır çözü-
lememiş sorunlarını birer 
birer çözüyoruz. Örneğin, 
kanalizasyon projemiz bit-
ti, bu yıl temelini ataca-
ğız. İçme suyu etütlerimiz 
tamamlandı ve projesi 
ihale edildi. İpsala’nın 
1928’lerden bu yana ya-
pılamayan haritasını orta-
ya koyduk. Bugün bilgisa-
yar ortamında İpsala’nın 
hangi mahallesinde kaç 
metre arsamız var, üzerin-
de nasıl bir ev var, hepsini 
bilgisayar ortamına taşı-
dık. Bunlar bizim için gurur 
verici konular. Tabi benim 
İpsala’nın tek başarısı ola-
rak gördüğüm ve biraz 
da kendime mal ettiğim 
olay İpsala Meslek Yüksek 
Okulu’dur. 1999’da baş-
kanlığa seçildikten sonra 
İpsala’nın bacasız fabrika-
lara ihtiyacı olduğunu dü-
şünüyordum. O da öğren-
cilerdi... İpsala’ya mutlaka 
Yüksek Okul gelmeliydi. Ve 
2000 yılında Sayın Osman 
İnci’yle tanışmamızla birlik-

te başlayan bir hareketle 
2002-2003 öğretim yılında 
İpsala Yüksek Okulu’nu 
açtık. Yine o dönem 
İpsala’nın aydın insanları 
bu okul için o günkü şart-
lara göre yüz elli milyar 
destek sağladılar. Bu kat-
kıyla beraber biz de çok 
programlı liseyi, yüksek 
lise haline dönüştürdük. O 
günden bugüne de eğitim 
vermeye devam ediyor.

“Çağdaş bir İpsala 
profili oluşturacağız”

2012 yılındayız. İpsala Be-
lediye Başkanlığı’nın 3. 
yılı bitti, 4. yılına giriyoruz. 
İpsala’nın ileriye dönük bir 
sürü projesi var. Çağdaş 
bir tarım kentine uygun bir 
meydan yapacağız. İpsa-
la aynı zamanda batıya 
açılan bir kapı olduğu için 
iyi bir vizyona sahip olması 
lazım. Bu oluşturacağımız 
vizyon için üniversiteden 
ve halkımızdan yararlanı-
yoruz. Çağdaş bir İpsala 
profi li oluşturmak istiyoruz. 
En büyük hedefi miz bu. 
İpsala ekonomik yönden 
çok zengin bir ilçe. Yani 
300 bin dönüme yakın 
çeltik ekiliyor. Biz belediye 
olarak da her yıl 9 bin dö-
nüm yer kiraya veriyoruz. 
Yatırımlara da çok önem 
veriyoruz. Şu anda İpsala 
Belediyesi olarak hiç bor-
cumuz yok. Borçsuz be-
lediyelerden bir tanesiyiz. 
Bu anlamda baktığımız za-
man da yatırımlara ağırlık 
veriyoruz. Aşağı yukarı 40 
bin metre kareye yakın taş 
yol yaptık. Bunun dışında 
320 milyara modern bir it-
faiyeci aracı, 200 milyara 
da trafi k kazalarında acil 
müdahale yapabilecek 
kurtarma aracı aldık.

ipsala’nın kitapsever başkanı
AYIN SÖYLEŞİSİ

Röportaj: İrem Ekkaldır

“kitap okumayı çok seviyorum. bunda eğitimci olmamın da çok büyük bir etkisi var. kitap okumak bireylerin hem kişiliğini geliştiriyor, 
hem de dünyaya bakış açılarını değiştiriyor. bu nedenle gençlerimize kesinlikle kitap okumalarını tavsiye ediyorum.”

iPsala beleDiye baŞkanI meHmet karaGöZ

Başkan’la 
Çok Özel

kitap okumayı sever mi-
siniz?

Kitap okumayı çok se-
viyorum. Bunda eğitimci 
olmamın da çok etkisi var.

Şu anda hangi kitabı 
okuyorsunuz?

Hüseyin Öğütçen’in “Bir 
İdarecinin Zamanla Yarışı” 
adlı kitabını okuyorum.

kitap okumak neden 
önemli? Gençlerimize bir 
mesaj alabilir miyiz?

Gençlerimiz mutlaka 
Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi 
ve Cumhuriyet Tarihi baş-
ta olmak üzere bilimsel 
kitapları okusunlar.  Kitap 
okumak bireylerin hem 
bireysel gelişimlerini sağlı-
yor, hem de dünyaya ba-
kış açılarını değiştiriyor. 

çok sık kitap okur mu-
sunuz?

Eskiden daha sık kitap 
okuyordum. Şimdi işlerimin 
yoğunluğundan dolayı 
eskisi kadar okuyamıyo-
rum. Şimdilerde araştırma-
ya yönelik kitaplara ağırlık 
vermeye çalışıyorum. 

Peki, sosyal ağları kulla-
nıyor musunuz?

Facebook üyeliğim var 
ama zaman buldukça 
bakabiliyorum.

sinema ve tiyatro ile 
aranız nasıl?

Vakit buldukça sinema-
ya da tiyatroya da gitme-

ye çalışıyorum. Bir de ben 
evde televizyon izlemeyi 
çok severim. Belirli dizile-
rim vardır, onları kaçırma-
maya çalışırım.

Hangi dizileri izlersiniz?
‘Öyle Bir Geçer Zaman 

ki’ devamlı izlediğim di-
zilerden biridir. ‘Firar’ ve 
yeni çıkan ‘Son’ dizisinin 
de sıkı takipçisiyim. An-
layacağınız televizyonla 
aram oldukça iyidir.

boş vakitlerinizde neler 
yapmaktan keyif alırsınız?

Fırsat buldukça tiyat-
roya giderim. Örneğin 
İpsala’da eğitim açısın-
dan önemli konulardan bir 
tanesi ilçemize her ay bir 
tiyatro oyunu getirmemiz. 
Halkımıza her ay bedava 
tiyatro izletiyoruz. Geçti-
ğimiz akşam ‘Melek’ adlı 
oyun İpsala’da sahne aldı. 
Konferans, açık oturum, 
panel... bunları kaçırma-
maya büyük özen göste-
ririm. Örneğin Tekirdağ’da 
bir panel varsa üşenme-
den giderim. Gezmeyi se-
ven biriyim, yurtdışı seya-
hatlerine katılmaya büyük 
özen gösteririm.

Hayat felsefenizi özetler 
misiniz?

İnsanları çok severim ve 
her şey insanlar için derim.ya da tiyatroya da gitme- her şey insanlar için derim.her şey insanlar için derim.
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Pendik’te en Güzel Dişler yarıştı
Pendik belediyesi “Diş Güzellik yarışması” düzenledi. ilçe genelinde 84 bin ilköğretim öğrencisine yapılan diş taramasında finale ka-
lan 500 çocuk en güzel ve en sağlıklı diş için yarıştı. taramalarda dişlerin günlük temizliği başta olmak üzere pek çok faktöre bakıldı. 

nilüfer / bursa

Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, öğrenciler-
le buluşarak deneyimlerini 
anlatmaya devam ediyor. 
Başkan Mustafa Bozbey, en 
son Atatürk Teknik ve En-
düstri Meslek Lisesi tarafın-
dan düzenlenen ‘Deneyim 
Paylaşım Günleri’nin konu-
ğu oldu. Kendi öğrencilik ve 
iş hayatından örnekler de 
sunan Başkan Bozbey: “Ba-
şarıya giden yolun anah-
tarı hedeftir. Hayatınızda 
mutlaka bir hedef olmalı. 
Hedefi koyacaksın ve planı 
yapıp projeyi hayata geçi-
receksin” dedi. Kendisinin 
de yaşamını belirlediği he-
deflere göre yönlendirdiğini 

vurgulayan Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey: 
“Belediye Başkanı olunca 
da hedeflerim devam etti. 
Nilüfer’i marka kent yap-

mak için koyduğumuz he-
defler doğrultusunda ça-
lışmalarımızı yürütüyoruz” 
diyerek yapılan çalışmaları 
anlattı. 

Gençlere tavsiye
öğrencilerle biraraya gelen nilüfer belediye başkanı mustafa bozbey, 
“başarıya giden yolun anahtarı hedeftir.” dedi. 

SAĞLIK - EĞİTİM

bayramPaŞa / istanbul
   

Birtakım resmi görüşme-
ler gerçekleştirmek için 
Türkiye’ye gelen Kosova 
Sağlık Bakanı Dr Ferit Agani 
beraber geldiği resmi he-
yetle beraber Bayrampa-
şa Belediye Başkanı Atila 
Aydıner’e makamında ziya-
rette bulundu. Ziyaretin he-
men ardından Kosova resmi 
heyeti Bayrampaşa Beledi-
ye Başkanı Atila Aydıner’in 
davetlisi olarak Bayram-
paşa Şehir Parkı’nda bulu-
nan Ziya Şark Sofrası’ndaki 
akşam yemeğine katıldı. 
Kosova Cumhuriyeti resmi 
heyetiyle beraber, Bayram-

paşa Belediye Başkanı Atila 
Aydıner, Bayrampaşa Kay-
makamı Abdülkadir Yazıcı, 
AKPARTİ Bayrampaşa İlçe 
Başkanı Cemil Yıldız, Bay-
rampaşa Belediyesi başkan 
yardımcıları ve siyasilerin 
katılacağı yemekte konu-
şan Kosova Sağlık Bakanı  
Dr.Ferit Agani, “Bayrampa-
şa ve Bayrampaşalılar kal-
bimizde önemli bir yere sa-
hip.” dedi. 

Çoğu Kosavalı 
Bayrampaşa’da

Bayrampaşa Belediye Baş-
kan’ı Atila Aydıner ise, “Ko-
sovalılar bizim kardeşimiz. 
Kosova’da binlerce soydaş 
ve yurttaşımız, Türkiye’de ise 
bir o kadar Kosovalı kardeşi-
miz yaşıyor ve bunların çoğu 
Bayrampaşa’da yaşıyor. Her 
biri bizim kardeşimiz gibi” 
dedi. 

sağlık bakanı’ndan Ziyaret

eksiklikler Tamam

kosova cumhuriyetinin sağlık bakanı Dr. ferit agani, bayrampaşa belediye 
başkanı atila aydıner’i ziyaret etmek için türkiye’ye geldi.

kestel belediyesi, kestel Şevket yılmaz Polikliniği-
nin  eksikliklerini tamamladı. 

lapseki’de
eğitimde 
işbirliği

PenDik / istanbul

Pendik genelinde 84 bin il-
köğretim öğrencisine yapı-
lan diş taramasında finale 
kalan 500 çocuk, Diş Güzel-
liği Yarışması’nda en güzel 
diş için yarıştı. Yunus Emre 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirilen finalde ilk 
32 kişiye Netbook, ikinci 32 
kişiye MP4 çalar ve üçüncü 
32 kişiye ise flash disk verildi. 
Taramalarda dişlerin gün-
lük temizliği, dişlerin doğal 
rengini koruması, diş etle-
rinin sağlıklı olması, dişlerin 
çürüksüz olması, diş eksikliği 
ve dişlerin dizilimi kriterler 
olarak dikkate alındı. So-
nuçların açıklanmasından 
önce kürsüye gelerek ko-

nuşma yapan Pendik Bele-
diye Başkanı Kenan Şahin, 
belediye olarak altyapı, sos-
yal, kültürel çalışmalarının 
yanı sıra toplum sağlığına 
da önem verdiklerini belirtti. 

“Diş sağlığına 
önem verin” 

Başkan Şahin konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada toplum 
sağlığı açısından ağız ve 
diş sağlığının sadece bu yıl 
değil uzun yıllar devam et-
mesi gerektiğini vurguladı. 
Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre diş sağlığının 
öneminin anlatılması için 
düzenlenen  yarışma diğer 
yıllarda da devam edecek.

laPseki / çanakkale

Lapseki Belediyesi ile  
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi arasında yü-
rütülecek olan projelerle 
ilgili olarak Belediye Baş-
kanı Gani Mehmet Ekim 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Abdul-
lah Kelkit’ i makamında 
ziyaret ederek  projeler 
hakkında görüştü. 

kestel / bursa

Kestel Belediyesi, Kestel 
Şevket Yılmaz Polikliniği’nin 
eksiklerini tamamladı. Kes-
tel Belediye Başkanı Yener 
Acar konuyla ilgili yaptığı 

açıklamada “Sağlığın en 
önemli gereksinimiz oldu-
ğun bilincinde mutlu sona 
ulaşmanın sevincini yaşıyo-
ruz. İlçe halkımıza hayırlı ol-
masını diliyorum” dileyerek 
yapılan çalışmaları anlattı. 
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balıkesir’den “online eğitim Hizmeti”

kızılpınar’dan 
okullara 
Destek

kIZIlPInar / tekirDaĞ

Kızılpınar Belediyesi’nce, 
Kızılpınar Anadolu Lise-
si, Kızılpınar İlköğretim 
Okulu, Kızılpınar Atatürk 
İlköğretim Okulu ile Kızıl-
pınar 125.Yıl İlköğretim 
Okuluna toplam 30 bin 
TL değerinde mobilya 
yardımı yapıldı. Kızılpınar 
Belediye Başkanı Faruk 
Korkmaz, imkânları öl-
çüsünde eğitime katkı 
sağladıklarını söyleye-
rek: “Eğitime yatırım, ge-
leceğe yatırım demek-
tir. Kızılpınar Belediyesi 
olarak eğitime yardımı 
kendimize görev edin-
dik. Çocuklarımız bizle-
rin geleceğidir. Eğitime 
katkı sunduğumuz oran-
da, geleceğimiz daha 
da güvende olacaktır. 
Okullarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak için seferber 
olduk.” dedi. 

körfeZ / kocaeli

Körfez Belediyesinde kurum 
içi “Kapalı alanlarda engel-
lilere yönelik, bina iç tasa-
rım modeli” konulu bilgilen-
dirme toplantısı düzenlendi.
Seminere konuşmacı olarak 
katılan Yrd.Doç.Dr.Hicran 
Özalp engellileri, engelli ya-

pan olgunun tasarladığımız 
çevrenin olduğunu söyledi. 
Erişilebilirliğinin demokrasi 
ve sosyal adalet kavram-
larını da içeren geniş bir 
kavram olduğunu söyleyen 
Özalp “Erişilebilirlik bir ayrı-
calık değil, sosyal haktır.Ya-
pılı çevredeki fiziksel engel-
ler hâlâ pek çok özürlüyü 
toplumsal yaşama katılım-
dan mahrum bırakmakta-
dır. Bu bir tür sosyal ayrımcı-
lıktır.” dedi. 

engellilere yönelik tasarım anlatıldı
körfez belediyesi tarafından “kapalı alanlarda engellilere yönelik iç tasa-
rım modeli” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

balIkesir

Balıkesir Belediye Başkanı İs-
mail  Ok, Başkan Yardımcısı 
Ali Öztozlu ile, online eğitim 
uygulamasında kullanılan 
kartları, Mehmet Vehbi 
Bolak İlköğretim Okulu’na 
yaptığı ziyaret sırasında 
öğretmenlere ve 8.sınıf 
öğrencilerine dağıttı. Yap-
tığı ziyarette öğrencilerle 
kısa sohbet eden Başkan 
Ok, “Sizler bizim için çok 
önemlisiniz. Balıkesir Beledi-
yesi olarak sizlerin eğitimine 
katkı sağlamak ve sizlere 
yardımcı olmak için Online 
Eğitim adı altında geçen 
yıl bir proje başlattık. Proje-

miz bu yıl da sizlere hizmet 
vermeye devam ediyor. 
Bugün size dağıttığımız bu 
kartlarla Balıkesir Belediyesi 
resmi web sayfamızda bu-
lunan E- dershane bölümü-
ne girerek, müfredatınıza 
uygun hazırlanan konuları 
çalışabilir ve soru çözümü 
yapabilirsiniz. Balıkesir Bele-
diyesi olarak diğer hizmet-
lerimizin yanında sizlerin 
eğitimine de elimizden gel-
diğince katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. Ayrıca bu pro-
jemiz dışında Balıkesir Bele-
diyesi Eğitim Merkezi’nde 8. 
sınıf öğrencilerine ücretsiz 
SBS kursları verilmektedir” 
şeklinde konuştu. 

ataŞeHir / istanbul

Ataşehir Belediyesi ve AKUT 
arasında ilçede Afet Eğitim 
ve Araştırma Enstitüsü ku-
rulması için karşılıklı protokol 
imzalandı. Protokol imza tö-
renine Ataşehir Kaymakamı 
Turgut Çelenkoğlu, Beledi-
ye Başkanı Battal İlgezdi, 
AKUT Başkanı Nasuh Mah-
ruki, AKUT Eğitim Kurulu Baş-
kanı Dündar Şahin ile bele-
diye başkan yardımcıları ve 
birim müdürleri katıldı. AKUT 
Eğitim Kurulu Başkanı Dün-
dar Şahin’in AKUT’un ça-
lışmaları ve bundan sonra 
yapacaklarına ilişkin sunu-

munun ardından başlayan 
protokol imza töreninde ko-
nuşan Ataşehir Kaymakamı 
Turgut Çelenkoğlu, “Bize 
sürekli ilkleri yaşatan bele-
diye başkanımızın AKUT’la 
gerçekleştireceği enstitü-
nün kurulması ve amaçla-
rına ulaşması için elimizden 
gelen tüm desteği verece-
ğiz” dedi. Ataşehir’deki bi-
naların büyük bölümünün 
depreme karşı risk taşıdığı-
na dikkat çeken Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi de ko-
nuşmasında şunları söyledi: 
“Depremle ilgili belediyeler 
olarak tek başımıza bizim bir 
çalışma yapmamızla bu iş 
olmaz. Depremle ilgili daha 
ciddi çalışmalar yapılması 
gerekiyor. Biz belediye ola-
rak bunun için ilk adımı atı-
yoruz” 

afet araştırma enstitüsü kuruluyor

susurluk / balIkesir

Susurluk Belediyesi tarafın-
dan ilçe okullarından olan 
Fatih İlköğretim, Şerafettin 
Tunalı İlköğretim, Atatürk İl-
köğretim ve Beş Eylül İlköğ-
retim okullarına bilgisayar 
ve projeksiyon cihazı hedi-
ye edildi.

çatalca / istanbul

Çatalca Belediyesi ve Ça-
talca İlyas Çokay Devlet 
Hastanesi UMKE (Ulusal Me-

dikal Kurtarma Ekibi) işbirliği 
ile Çatalca’da ilk ve orta 
öğretim öğrencilerine yöne-
lik eğitim seminerleri düzen-
lendi. Yapılan seminerlerde 
2.300 öğrenciye ulaşıldı. 

eğitimde teknoloji

2300 öğrenciye seminer
susurluk belediyesi, okullara bilgisayar ve pro-
jeksiyon gibi teknolojik cihazlar hediye etti. 

çatalca belediyesi verdiği seminerlerle toplam-
da 2.300 öğrenciye ulaştı. 

balıkesir belediyesi tarafından başlatılan ilköğretim öğrencilerine yönelik online 
eğitim uygulaması ile ilgili şifreli kartlar, başkan  ismail ok tarafından verildi. 

ataşehir belediyesi ile akut arasında ilçede afet eğitim ve araştırma enstitüsü 
kurulması için ilk adımlar atıldı.
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istanbul

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, altyapı çalışmalarına 
devam ediyor. Büyükşeh-
şehir Belediyesi son olarak 
Nurtepe’de yaşayan va-
tandaşların ulaşım sorunu-
na çözüm buldu. İBB tara-
fından AKOM güzergahı 
üzerinde bulunan Nurtepe 
semti için otobüs ve diğer 
araçların güvenli bir şekil-
de ulaşımlarını sağlamak 
amacıyla  yolun her iki yö-
nüne karşılıklı ayrılmış durak 
alanları ile bu durakları kul-
lanan vatandaşlara yönelik 
güvenli yaya alanları yapım 
çalışmaları tamamlandı. 
Daha önce bu bölgede ge-
lişigüzel ve tehlike oluştura-
bilecek bir şekilde yolcu in-
diren otobüsler için karşılıklı 
olarak yolun her iki tarafına,  
otobüsler için ayrılmış durak 
alanları ile bu durakları kulla-
nacak vatandaşlarayöne-

lik güvenli yaya ve yürüme 
alanları oluşturularak hiz-
mete sunuldu. Yol Bakım ve 
Altyapı Koordinasyon Daire 
Başkanlığı ile Ulaşım Koor-
dinasyon Müdürlüğü’nün 
birlikte yürüttüğü çalışmalar 
sonunda, O-2 Tem Bağlantı 
yolu üzerinde, karşılıklı ola-
rak otübüs durakları ve bu 
güzergâhtan geçen araç-
ların güvenli bir şekilde ula-
şımlarına yönelik ayrılmış 
otobüs durakları, yaya ve 
yürüme alanları proje çalış-
maları tamamlanarak va-
tandaşların hizmetine sunul-
du. Bu çalışmalarla birlikte, 
ayrıca bu durakları kullana-
cak vatandaşların, rahat-
ça ve güvenli bir şekilde 
Nurtepe’ye doğru uzanan 
yaya ve yürüme alanları 
tamamlandı. Vatandaşlar-
da bu çalışmalardan dolayı 
Başkan Topbaş’a teşekkür 
ettiler. 

10 ALTYAPI VE YATIRIMLAR

cedid ali Paşa
koruma
altında

nurtepelilere Güvenli ulaşım

babaeski / kIrklareli

Babaeski Belediye Baş-
kanlığı ilçe merkezin-
de bulunan ve Mimar 
Sinan’ın Selimiye’den 
sonra Trakya’da en bü-
yük camisi olan Cedit Ali 
Paşa Camii’nin bahçe 
korkuluklarının bakımını 
yaptırdı. Babaeski Bele-
diye Başkanı Av. Abdul-
lah Hacı “Bu tarihi değe-
rimize sahip çıkmak onu 
gelecek nesillere aktar-
mak bizlerin en asli göre-
vidir” dedi. 

istanbul
  

İSKİ, Kağıthane Deresi vası-
tasıyla Boğaz’dan Haliç’e 
deniz suyu tünelinin kurul-
ması için kolları sıvadı. Tü-
nelle birlikte Haliç’e Boğaz 
suyunun girmesini ve bu sa-
yede Haliç’teki çözünmüş 
oksijen miktarını artırarak 
Haliç suyunun yenilenmesi 
ile biyolojik çeşitliliğin art-
masını sağlamak amaç-
lanıyor. İSKİ’den yapılan 
açıklamaya göre tesis, 
günde 260.000 m³ suyu terfi 
edecek. 2200 mm çapın-
daki tünelin, 4.290 metresi 
TBM yöntemiyle, 700 met-
resi boru itme yöntemiyle 
inşa ediliyor. 06 Şubat 2012 
tarihi itibariyle; 700 metrelik 
boru itme inşaatı da bitiri-
len tünelin % 87’si tamam-
lanarak toplam hattın 4.950 
metrelik kısmı tamamlandı. 
Yine tünelin 2.884 metresinin 
2. kaplaması yapıldı, 1406 
metresi devam ediyor. Top-
lam 3 adet şaft ile 1 adet 
terfi merkezi yapıldı. 

boğaz’dan Haliç’e tünel

esenler / istanbul
  

Esenler Belediyesi, ilçede 
bulunan tarihi mirasların ori-
jinalliklerini bozmadan res-
tore etmek için çalışmalar 
yapıyor. Mimar Sinan tara-
fından yapılan ve 16. Yüzyıl-
dan bu güne kadar ayakta 
kalmayı başaran Avasköy 
Su Kemeri’nin restorasyonu 
için kolları sıvayan Esenler 
Belediyesi’nin su kemeri için 
hazırladığı röleve, restitisyon 
ve restorasyon projelerini 
anıtlar genel kuruluna sun-
du. Projelerin Anıtlar Genel 
Kurulu tarafından onaylan-

dığını açıklayan Esenler Be-
lediye Başkanı M.Tevfik Gök-
su, su kemerinin restorasyon 
için hazır hale getirildiğini ve 
projeyle ilgili çalışmaların en 
kısa zamanda başlayacağı-
nı belirtti.

Tarihi miras

Eski haritalarda Avasköy 
Kemeri veya Yılanlı Kemer 
anılan kemerin yapısındaki 
zarafet ve uygulanan teknik 
dikkate alındığında müthiş 
bir  mimari ile kemerde ya-
tay kuvvetlerin karşılanması 
için Sinan’ın, Uzunkemer, 

Paşa Kemeri ve diğer ke-
merlerde uyguladığı 3 m. 
eninde ve tabandaki 0,60-
0,75 m’lik çıkıntılar tepede 
sıfır olacak şekilde yapılan 
payandaların da bu ke-
merde aynen uygulandığı 
görülüyor. Kemerde bu-

lunan gözlerin 4,50 metre 
açıklıklarının olduğu sade-
ce ortadaki gözün 6 metre 
olarak yapıldığı da kemerle 
ilgili teknik bilgiler arasında 
yer alıyor. Sert kalker taşları 
ile yapılmış olan bu kemer-
de künklerin iç çapı ise 21 

santimetrekare. Süleymani-
ye Suyolları’na ait haritada 
Avasköy Kemeri 11 gözlü, 
Topkapı Sarayı Müzesi III. 
Ahmet kitaplığındaki 1607 
tarihli haritada 12 gözlü, 
1748 tarihli haritada ise yine 
12 gözlü olarak çizilmiş.

su kemeri yenileniyor

kağıthane Deresi vasıtasıyla, boğaz’dan Haliç’e deniz suyu tünelinin kurul-
ması için kollar sıvandı. Projenin 2012 yılının ilk yarısında bitmesi bekleniyor. 

esenler belediyesi tarafından avasöy su kemeri, 
restore ediliyor.

istanbul büyükşehir belediyesi, nurtepe’de yaşayan vatandaşların güvenli 
ulaşımlarını sağlamak için önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.
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armutlu yeni 
tören alanına 

kavuştu 

armutlu / yalova 

Armutlu Belediyesi kentte 
düzenlenen anma tören-
lerinde ve çeşitli etkinlik-
lerde kullanılmak üzere 
yeni bir tören alanı yaptı. 

ALTYAPI VE YATIRIMLAR

bursa
   

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Ha-
cıvat Deresi Köprüsü’nde 
başlatılan yıkım çalışma-
larını yerinde inceledi. 
Bursa’nın daha ulaşılabilir 
bir kent olması için başta 
raylı sistem olmak üzere, 
her alandaki çalışmala-
rın hızla sürdüğüne işaret 
eden Başkan Altepe, Bur-
saRay doğu etabı kapsa-
mında Ankara Yolu’nda 
yenilenecek 3 köprünün yı-
kım çalışmalarının da baş-
latıldığını kaydetti. Raylı 
sistem doğu etabı çalışma-
larıyla paralel yürüyecek 

olan köprülerin inşaatının 
1 yılda tamamlanmasının 
planlandığını belirten  Baş-
kan Altepe, 8 kilometrelik 
raylı sistem doğu etabı-
nın yapılabilmesi için An-
kara Yolu’ndaki Hacıvat, 
Deliçay ve Balıklı dereleri 
üzerindeki köprülerin de 
yenilenmesi gerektiğini 
hatırlattı. 1960 yıllarında 
yapılan bu köprülerin ol-
dukça eski, demode ve 
yıpranmış olduğuna işaret 
eden Başkan Altepe, “Bü-
yükşehir Belediyesi olarak 
zaman kaybetmemek adı-
na köprülerin yenilenmesi 
işine bir an önce başlamak 
istedik.” diyerek çalışmaları 
anlattı. 

bursa’da yıpranmış köprüler yenileniyor
bursa büyükşehir belediyesi kentte bulanan eski köprüleri yıkarak yerine daha 
kullanışlı ve sağlam köprüler yapıyor. 

büyükçekmece /  istanbul
   

Büyükçekmece Belediyesi 
kenti güzelleştirmeye devam 
ediyor. Güzelce Yoğurthane 
Caddesi’nde uzun yıllardır 
bazı siteler tarafından işgal 
edilen sahil yeniden düzen-
leniyor. Yapılan yıkım çalış-
malarının ardından imar pla-
nına uygun olarak sahil ve 
caddelerin yeniden düzen-
leneceğini söyleyen Başkan 
Akgün, en kısa zamanda bu 
yerlerin halkın hizmetine açı-
lacağını belirtti.

Caddeler güzelleşiyor

Akgün; “Güzelce’nin önem-
li arterlerinden biri olan 
Yoğurthane Caddesi’nin 
tamamı işgal altında, ne ka-
dar işgaller varsa imar plan-
larına uygun olarak hepsi-
ni ortadan kaldırıp ilçeye 
yakışan projeleri uygulayıp 
bu yerleri vatandaşımızın 
hizmetine sunacağız” dedi. 
Akgün; “Aynı çalışma kap-
samında imar planında yol 
olarak görülen ancak işgal 
edilen yolları açıyoruz ve 
sitelerin içinden sahillere di-
key inen yolları da yayalaş-
tırıyoruz.” dedi. 

belediye, işgalleri ortadan kaldırıyor
büyükçekmece belediye başkanı Dr.Hasan akgün, Güzelce sahillerindeki iş-
galleri ortan kaldırmaya başladı. 

osmanGaZi / bursa

Osmangazi Belediyesi, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
uyum sürecinde yerel yö-
netim kriterleri arasında yer 
alan “görme engelli taş” uy-
gulamasını Akpınar Mahal-
lesi Yörüklü Caddesi’nde de 
hayata geçirdi. Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Yörüklü Caddesi 
boyunca devam eden ça-
lışmalar hakkında bilgi aldı. 
Bir dünya kenti olma yolun-
da hızla ilerlediklerini söyledi. 

çorlu / tekirDaĞ

Çorlu’nun ilk ve tek göletli 
parkı olma özelliği taşıyan 
Gölbaşı Parkı’nda, Çorlu Be-
lediyesi tarafından  7 iskele, 
1oyun grubu, 2 fitness takı-
mı, 1 teleferik ve gece ay-
dınlatma lambaları yapıldı. 
125.000 metrekarelik alana 
sahip Gölbaşı Parkı’na çok 
sayıda ağaç dikildi. Ayrıca 
çimlendirme yapıldı. Çorlu 
Belediye Başkanı Ünal Bay-
san, “En önemli yeşil alan 
projelerimizden biri olan Göl-
başı Parkı’nda çalışmaları-
mız önemli ölçüde ilerledi. 
Çorlumuza yakışan güzel bir 
doğal park oldu.” dedi. 

Zeytinli / balIkesir

Almanya’da uzun yıllar ya-
şayan hayırsever Ali Eğrite-
pe, Zeytinli’ye sağlık ocağı 

yaptırıyor. Altınkum 61 Evler 
cami yanında yapılacak 
olan sağlık ocağının arsa-
sını Zeytinli Belediyesi tahsis 
etti.  Sağlık Ocağı’nın temeli 
geçtiğimiz günlerde atıldı. 

taşlar Görme engellilere uygun olacak

çorlu’nun Parkları yenileniyor

sağlık ocağı’nın temeli atıldı

osmangazi belediye başkanı mustafa Dündar, 
kenti görme engelliler için uygun hale getiriyor. 

çorlu belediyesi önerler köyü’nde bulunan Gölbaşı Parkı’nı yeniledi. çorlu 
belediye başkanı ünal baysan, “çorlumuza yakışan bir park oldu” dedi. 

Zeytinli’de yeni sağlık ocağının temeli geçtiğimiz 
günlerde atıldı. 
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büyük yarış için 
kayıtlar başladı

MBB tarafından gele-
neksel hale getirilen 
ve Türkiye’nin en ciddi 
yerel yönetimler ödülü 
olarak kabul edilen Ör-
nek Belediyecilik Projeleri 
Yarışması’nın kayıtları baş-
ladı. 234 üye belediyesi 
bulunan MBB’nin  üye be-
lediyelerine yönelik olarak 
5. kez düzenlediği yarış-
maya, geçen yıl 404 pro-
je katılmış, 39 proje ödüle 
layık görülmüştü. Kayıtlar 
10 Nisan 2012 tarihinde 
sona erecek. 

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından “Belediyelerde 
Yeni Gelişmeler ve Uygula-
maya Yansımaları Toplan-
tısı”  Afyon’da düzenlendi. 
Toplantıya 130 belediye 
başkanı katıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını Marmara 
Belediyeler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe yaptı. 

Başkan Altepe, 
Afyon’a örnek oldu

Afyon Belediye Başkanı 
Burhanetin Çoban burada 
yaptığı konuşmada “Ter-
malin, zaferin ve lezzetin 
başkenti Afyon’a hepiniz 
hoşgeldiniz. Afyon, sağ-
lık konusunda dünyanın 
en önde gelen şehirlerin-
den biri olacak. Başkan 
Altepe’nin Osmangazi Bele-
diye Başkanlığı döneminde 
gerçekleştirdiği Sukaypark’ı 
Bursa’ya giderek inceledik, 
örnek aldık ve burada da 
uygulamaya koymak üzere 
çalışmalara başladık” dedi.
Ağırlıklı olarak deprem ve 
kentsel dönüşüm çalışma-
larının masaya yatırıldığı 
toplantılarda belediyelerin 
tüm sorunları dile getirilirken, 
başkanların ortak kanısı, 
Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen or-
ganizasyonun oldukça ve-
rimli geçtiği şeklindeydi.

“Deprem yasası 
çıkarılsın”

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 
Birlik yönetimine teşekkür 
ederek konuşmasına baş-
ladı. Deprem yasasının 

çıkartılarak uygulamaya 
konulması gerektiğini be-
lirten Akgün, olası İstanbul 
depreminde ülkenin çok 
az zararla kurtulmasını sağ-
lamak gerektiğine dikkat 
çekti. “Deprem yasası çık-
mazsa, bugünkü inşaat sto-
ku eritilmezse, 1 milyon 500 
bin kadar büyük bir kayıp 
verebiliriz” diyen Akgün, TBB 
ve MBB çatısı altında parla-
mentoya bu konuda bas-
kı yapılmasını, bir an önce 
deprem yasası çıkması için 
çalışmaların yoğun bir şekil-
de yürütülmesi gerektiğini 
söyledi. 

“Sorunlar dile 
getirildi”

Sultangazi Belediye Başka-
nı Cahit Altunay, toplantı 
sonrasında yaptığı açıkla-
mada, tek başına dillendiri-
lemeyen, bazen kanunlaş-
masına neden olunamayan 
işlerin Marmara Belediyeler 
Birliği sayesinde çözüldü-
ğünü, bunun çok sayıda 
örneği olduğunu söyledi. 

Toplantıda sorunların tek 
tek dile getirildiğini aktaran 
Başkan Altunay, Birlik Başka-
nı Altepe’nin her bir sorunu 
tek tek not aldığını ve ya-
salaşması için gerekli çalış-
mayı yapacağını kaydetti. 
Başkan Altunay, “Bundan 
sonraki süreçte belediyelerin 
sorunlarının en aza indirilme-
si ya da daha fazla insana 
katkı sağlayacak hizmetlerin 
getirilmesinde bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan son-
ra da Marmara Belediyeler 
Birliği’nin aktif rolü devam 
edecektir” dedi.

“Görüşülen sorunlar 
ciddi konular”

Bursa Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar ise 
birlikleri önemsediklerini ifa-
de ederek, “Birlikler, gittikçe 
daha kurumsal bir kimliğe 
kavuşuyor. Bu Birlikler saye-
sinde biz sorunlarımızı tartı-
şıyoruz. Bugün burada gö-
rüştüğümüz sorunlar bizim 
ciddi sorunlarımız. Çünkü 
yerelde iş yapıyoruz. Bizler 
de bu sorunları Ankara’ya 
iletiyoruz” diye konuştu. 

“Deprem 
etkileyecek”

Kocaeli Kartepe Belediye 
Başkanı Şükrü Karabalık ise 
“Marmara Belediyeler Birliği 
önemli bir temsil durumun-
da. Bu toplantılarda çok 
önemli konular ele alınıyor. 
Bugün gerçekleşen top-
lantıda birtakım mevzuat 
değişiklikleri dahil olmak 
üzere bu uygumlalar üzeri-
ne tartışmalar yaptık” şek-
linde konuştu. Yapılan bu 
istişarelerin yegane ama-
cının vatandaşların istek 
ve beklentilerine cevap 
verecek birtakım değişik-
liklerin yapılması olduğunu 
ileten Karabalık, “Özellikle 
deprem mevzuatı konusun-
da şehircilik bakanlığının 
çalışmalarına atıfta bulun-
mak sureti ile çok önemli 
görüşmeler oldu. Bunlar 
belediyeyi çok ilgilendiren 
hususlar. İstanbul’da bü-
yük bir deprem beklenmesi 
münasebeti ile İstanbul’da 
olacak bir deprem Mar-
mara Bölgesi’nin tamamını 
etkileyecektir. Bu bölgede 
bulunan 11 il içerisindeki 
bütün ilçe belediyeleri da-
hil tüm belediyelerin dep-

rem ile ilgili yapılaşma ve 
imar kanunu ile ilgili her 
türlü konuları ilgilendiriyor. 
2012 yılı içerisinde umuyo-
ruz ki bu sorunlar MBB’nin 
öncülüğünde dile getirile-
cektir. Üye belediyelerine 
verdiği hizmetlerden ötürü 
Birliğimize teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Belde belediyelerinin 
sorunlarını anlattılar

Kestel Belediye Başkanı Ye-
ner Acar ve Çaltı Belediye 
Başkanı Osman Yılmaz, bel-
de belediyelerinin sorunları 
hakkında katılımcılara bilgi 
aktarırken, Eceabat Bele-
diye Başkanı Kemal Dokuz 
ise Çanakkale ruhunu an-
latmak üzere Türkiye’nin 
tüm şehirlerine eğitmen 
verildiğini söyledi. Toplantı 
sonrasında ayrıca, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Şile Belediye Baş-
kanı Can Tabakoğlu, Lü-
leburgaz Belediye Başkanı 
Emin Halebak, Kırklareli Üs-
küp Belediye Başkanı Erdo-
ğan Kıyıcı, Çanakkale Lap-
seki Belediye Başkanı Gani 
Mehmet Ekim ve  Ataşehir 
Belediyesi Meclis Üyesi Ve-
cihe Tunca da toplantıyla 
ilgili değerlendirmelerde 

bulundu.
     

MBB’nin Planlama 
ve Değerlendirme Toplan-
tısı kapsamında, Birlik En-
cümen Heyeti Toplantısı da 
yapıldı. Toplantıya Başkan 
Altepe’nin yanı sıra Birlik 
Başkanvekili Lokman Çağı-
rıcı, Büyükçekmece Beledi-
ye Başkanı Hasan Akgün ve 
Lüleburgaz Belediye Başka-
nı Emin Halebak katıldı.

Ortak sorunlara çözüm bul-
mak ve deneyim paylaşmak 
amacıyla bir araya gelen 
İstanbul ilçe belediyeleri 

basın danışmanları, Kadıköy 
Belediyesi’nin ev sahipliğin-
de Kalamış’ta toplandı ve 
bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Marmara Belediyeler Birliği, 
Özel Kalem Müdürlerini ve 
personelini 25. kez biraraya 
getirdi. Buluşma Kocaeli Bü-

yükşehir Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleşti. Top-
lantıda mesleki deneyimler 
ve birikimler paylaşıldı. 

mbb  tarafından düzenlenen “belediyelerde yeni Gelişmeler ve uygulama-
ya yansımaları toplantısı” belediye başkanlarını buluşturdu. 

basın Danışmanları Platformu, kadıköy belediyesi’nin 
ev sahipliğinde kalamış’ta bir araya geldi. 

özel kalem müdürleri Platformu, kocaeli büyükşehir 
belediyesi’nin ev sahipliğinde 25. kez buluştu.

belediye başkanları afyon’da

basın Danışmanları 
biraraya Geldi 

özel kalem müdürleri 
25. Defa birarada
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bursa
   

Bursa Büyükşehir Belediye-
si iştiraklerinden Kültür A.Ş. 
koordinatörlüğünde çalışan 
Bilim ve Teknoloji Merkezi 
Proje ekibi, dünyanın en iyi 
bilim ve teknoloji merkez-
lerini yerinde inceleyerek, 
Bursa için 150 yakın deney 
düzeneği oluşturdu. Deney 
düzeneklerinin bulunduğu 
Merinos’taki geçici sergi 
alanı 6 ay içerisinde 3 bine 
yakın öğrenci tarafından zi-
yaret edildi. Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin çocuklar başta 
olmak üzere tüm toplumun 
bilime olan merakını artır-
ma, bilimi bizzat yaşayarak 
öğrenme hedefi yle kuruldu-
ğunu kaydetti. Altepe, bi-
limsel düşünceye ve gelişen 
teknolojilere ilgiyi artırmayı 
ümit ettiklerini söyledi. 

sevgililer 
Gününe özel Şiir 

Dinletisi

mudanya’ya 
Gençlik merkezi 

bursa, bilim ve teknolojinin merkezi 

keŞan / eDirne 

 

Keşan Belediyesi’nin kül-
tür ve sanat etkinliği kap-
samında, 13 Şubat 2012 
Pazartesi günü, Ahmet 
Yenice İlköğretim Okulu 
Sevim Yenice Kültür Mer-
kezinde, Sevgililer Günü 
için “İnsan Sevmeye Baş-
ladı mı Yaşamaya da 
başlar” adında bir müzik 
ve şiir dinletisi yapıldı.

muDanya / bursa 

Mudanya Belediyesi, 
gençlerin boş vakitleri-
ni değerlendirebileceği 
Gençlik Merkezi’ni ilçenin 
hizmetine açtı. Açılışa baş-
ta Mudanya Belediye Baş-
kanı Hasan Aktürk olmak 
üzere çok sayıda kişi katıldı. 

bursa büyükşehir belediyesi’nin vatandaşların bilime olan merakını artırma hedefi yle ‘bilime Dokun-
mak’ ilkesinden yola çıkarak başlattığı bilim ve teknoloji merkezi (btm) Projesi, hızla devam ediyor.

aDaPaZarI / sakarya
  

Adapazarı Belediye-
si tarafından düzenlenen 
“Adapazarı’nda Yaşam” 
konulu fotoğraf yarışması 
sonuçlandı.110 katılımcının 
toplam 450 eserle katıldı-
ğı yarışmada jürinin yap-
mış olduğu değerlendirme 
sonucu birinciliği Esat Veli 
Kahramansoy, ikinciliği Ali 
Fuat Altın, üçüncülüğü ise 
Burhan Pehlivan aldı. Jüri, 
44 fotoğrafın sergilenmesi-
ne karar verdi. 

beyoĞlu / istanbul 

Beyoğlu Belediyesi Cihan-
gir Sanat Galerisi sevimli bir 
sergiye ev sahipliği yaptı. 
Beyoğlu Belediyesi Cihangir 
Çocuk Sanat Atölyesi’nde 
ve Beyoğlu Belediyesi’ne 
bağlı semt konaklarında 
resim eğitimi alan minik res-
samlar üçüncü karma resim 
sergilerini açtı. Toplam 120 

öğrencinin eselerinden olu-
şan sergiye çocuklar yoğun 
ilgi gösterdi. Sergiyi gezen 
büyükler resimler karşısında 
hayranlıklarını gizleyemedi. 
Hayal dünyalarını tuvale ak-
taran çocukların resimlerin-
de çiçek, ağaç, ev, araba, 
kule, kuş, çocuk fi gürleri çok-
ça kullandığı gözlerden kaç-
madı. Dünyaya ve insana ait 
her şeyin resmedildiği sergi 
çocukların yaratıcılıklarını ve 
yeteneklerini ortaya koyu-
yor. Beyoğlu’nda yaşayan 
çocukların resime ve sanata 
olan ilgilerini arttırmak, yete-
neklerini keşfetmek amacıy-
la kurulan sanat atölyesini 
çok sayıda vatandaş gezdi. 

bolu

Bolu’da geçtiğimiz ay 
BSM’de gerçekleştirilen söy-

leşi programına çok sayıda 
fotoğrafsever katıldı. BOF-
SAD Başkanı Serkan Güçlü, 
burada yaptığı konuşmada 
fotoğraf sanatını anlattı. 

adapazarı’ndan en Güzel kareler
adapazarı belediyesi’nin “adapazarı’nda ya-
şam” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

beyoğlu belediyesi çocuk sanat atölyesi’nin minik ressamları üçüncü kar-
ma sergilerini açtı.  

bolu’da “fotoğraf sanatı” konulu söyleşi ve slayt 
gösterisi yapıldı.

çocuklardan sanat sergisi

“fotoğraf sanatı” konuşuldu

KÜLTÜR SANAT

bilim ve teknolojinin merkezi 
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kanDIra / kocaeli

Kandıra Belediye Başkanı 
Cengiz Kan, belediyeye 
ait otopark ve WC ge-
lirlerinin encümen kararı 
ile Kandıra Gençlerbirliği 
Belediyespor’a aktarıldığı-
nı açıkladı. Başkan Cengiz 
Kan konuyla ilgili şu açık-
lamalara yer verdi: “Ekim 

2010’da bu otopark ve 
WC, Kandıra Gençlerbirliği 
Belediyespor Kulübü tara-
fından kullanılmaya baş-
lanmıştır. Buraların gelirleri 
Encümen kararı ile ilçemizi 
temsil eden ve gençlerimi-
ze spor yaptıran kulübümü-
ze devri yapıldı. Tamamen 
Kandıra gençliğini düşüne-
rek bu yardımları yaptık.” 
Başkan Kan, bundan sonra 
da Kandıra Belediyesi ola-
rak amatör spor kulüplerine 
yardıma devam edecek-
lerini söyledi. Amatör spor 
kulübü oyuncuları da baş-
kana verdiği destekden 
dolayı teşekkür etti. 

sakarya

Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi Spor Kulübü Atle-
tizm Branşı, 16 Yaş altı Sa-
lon Türkiye Şampiyonası 
ve Salon Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonası’ndan zaferle 
döndü. İzmir’de düzenlenen 
şampiyonalarda büyük ba-
şarı kazanan Büyükşehir Be-
lediyesi Spor Kulübü’nden 
yapılan açıklamada, “Spo-
ra ve sporculara büyük 
destek veren Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Zeki 
Toçoğlu’na, başarılarımız-
da emeği geçen antrenö-
rümüz Atakan Gündoğdu 

ve kulübümüz atletizm şube 
sorumlusu Ali Hiçsönmez’e 
emeklerinden dolayı te-
şekkür eder, sporcularımıza 
üstün başarılar dileriz” ifa-
delerine yer verildi. Şampi-
yonada elde edilen sonuç-
lar şöyle;16 Yaş altı Salon 
Türkiye Şampiyonası’nda 
Hilal Kalkan yüksek atlama 
birincisi oldu. Rabia Bat-
maz ikinci olurken, Elif Yağ-
cıoğlu üçüncü, Yaren Ay-
dın ise dördüncü olan isim 
oldu. Salon Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonası’nda birinci Hi-
lal Kalkan, ikinci Dilara Öz-
türk, üçüncü ise Kübra Çelik 
oldu. 

ümraniye / istanbul

Ümraniye, Salcona MTB 
Cup Series 2012 Dağ Bi-
sikletleri Yarışması’na ev 
sahipliği yaptı.  Hekimbaşı 
Kent Ormanı’nda yapılan 
yarışmaya, Sırbistan, Bosna 
Hersek, Karadağ, Arnavut-
luk ve Türkiye’den yarış-
macılar katıldı. Yarışmanın 
başlangıcını Ümraniye Be-
lediye Başkanı Hasan Can 
verdi. Ümraniye Hekimbaşı 
Kent Ormanı’nda düzen-
lenen Salcona MTB Cup 
Series 2012 Dağ Bisikletle-
ri Yarışması’na, Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, Sırbistan 
Bisiklet Federasyonu Başka-
nı Dragan Dostanic, Bosna 
Hersek Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Zlatko Berbic, Ka-
radağ Bisiklet Federasyon 
Başkanı Branko Hajdukovic 
ile Türkiye Bisiklet Federas-
yonu Başkanı Emin Müftü-
oğlu, Arnavutluk Bisiklet Fe-
derasyonu Başkanı Genc 
Angıeci, Salcano Bisiklet Yö-
netim Kurulu Üyesi Bayram 
Akgül, Sırbistan, Bosna Her-
sek, Karadağ, Arnavutluk 
ve Türkiye’den yarışmacılar 
katıldı. Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, yarış-
macılara başarılar diledi ve 
katılımcılara teşekkür etti. 
Yarışma sonrası dereceye 
girenlere ödülleri verildi.

HenDek / kocaeli

Hendek Belediyesi Güreş 
İhtisas Kulübü sporcuları 
Okullararası il seçmelerine 
damgasını vurdu. Hendekli 
güreşçiler 9 birincilik, 1 ikin-
cilik alarak tüm madalya-
ları silip süpürdüler. 13-14 
yaş grubunda 38 kg´da 
Yasin Karaman, 42 kg´da 
Batuhan Eryılmaz, 47 kg´da 
Uğurcan Demiral, birinci 

olurken, Aytürk Yaşar ikinci 
oldu. 15-16 yaş grubunda 
42 kg´da Tahsin Armağan, 
47 kg´da Onur Bektaş, 69 
kg´da Bayram Ali Han, 
74 kg´da Hakan İmak, 85 
kg´da Metin Temizce birinci 
oldu. 17-18 yaş grubunda 
ise 66 kg´da Ensar Karaba-
cak birinci olarak seçmele-
re Hendek damgasını vur-
dular. Hendek Belediye 
Başkanı Ali İnci sporcularla 
bir araya gelerek belediye 
olarak her zaman sporun 
ve sporcunun yanında ol-
duklarını söyledi. 

Hendek belediyesi Güreş ihtisas kulübü, sa-
karya’da büyük başarı kazandı. 

Güreşte Hendek farkı

kandıra belediye başkanı cengiz kan, otopark ve Wc gelirlerinin kandıra 
Gençlerbirliği belediyespor’a aktarıldığını açıkladı. 

sakarya büyükşehir belediyesi spor kulübü atletizm branşı, 16 yaş altı salon 
türkiye Şampiyonası ve yıldızlar türkiye Şampiyonası’ndan zaferle döndü.

ümraniye, Hekimbaşı kent ormanı Dağ bisikletleri yarışması’na ev sahipliği 
yaptı. yarışı, ümraniye belediye başkanı Hasan can başlattı. 

karabiga’da 
büyük başarı

karabiGa / çanakkale

Karabiga Belediyespor 
Kız Basketbol Takımı, Ça-
nakkale okullar arası bas-
ketbol müsabakalarında 
il birinciliği, yıldızlar ka-
tegorisinde ise il ikinciliği 
kazandı. Karabiga Bele-
dispor, küçükler katego-
risi ilk maçına Özel İsmail 
Kaymak Koleji karşısında 
çıkarak maçı açık ara 
farkla kazandı. Basket-
bolda sayısız başarılara 
imza atan takımın ardın-
daki Öğretmen Semih 
Eraymanlı ise konuyla ilgili 
şöyle konuştu: “Öncelikle 
bizlerden desteğini hiç-
bir zaman esirgemeyen 
Belediye Başkanımız Mu-
zaffer Karataş’a, sonra 
da özverilerinden dolayı 
öğrencilerime teşekkür 
ediyorum.”

kandıra spora Destek oldu

Şampiyon sakarya büyükşehir

ümraniye’de bisikletler yarıştı
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belediyeciliğin “fatih”i

İstanbul’un Fatih ilçesi sa-
dece ülkemizde değil, 

dünya çapında da adını 
sıkça duyuruyor. Beledi-
yenin ödüllere doyma-
yan projesi “Fatih Mobil” 
ve Türkiye’nin ilk fotoğraf 
müzesinden sonra şimdi 
de Van’a 24 derslikli bir 
lise yapılıyor. Biz de Fatih 
Belediye Başkanı Mustafa 
Demir’i bu ve buna benzer 
pek çok başarılı çalışma-
sından ötürü “Ayın Baş-
kanı” olarak seçtik. Dün-
yanın en kapsamlı mobil 
belediyecilik uygulamasını 
hizmete sokan Fatih Bele-
diyesi, tüm platformlarda 
çalışabilen Fatih Mobil 
ile interaktif belediye-
cilikte sınırları kaldırıyor. 
Fatih Mobil, vatandaş-
ların mobil cihazla-
rından Fatih ilçesi ve 
Fatih Belediyesi hak-
kında bilgi alabildik-
leri, interaktif beledi-
yecilik işlemlerini hızlı 
ve kolayca yapabil-
dikleri bir uygulama 
olarak tanımlanıyor. 
Fatih Mobil ayrıca 
hızlı ve kolay kulla-
nım için özel olarak 
geliştirilen zengin 

bir kullanıcı arayüzüne 
sahip. Uygulamalar  Baş-
kan,  Fatih Belediyesi İleti-
şim Merkezi, İlçe Rehberi, 
e-belediye, Güncel, Kültür 
Sanat ve Hizmetler  ol-
mak üzere 8 ana başlık 
altında toplanıyor.  Ana 
Başlıkların altında 65 adet 
alt modül  yer alıyor. Bu 
modüller sürekli geliştirile-
rek, vatandaşa çok daha 
geniş kullanım imkanları 
sunuyor. Alt modüller sa-
yesinde yönetim bilgileri, 
alo belediye, resimli öneri 
ve şikayet mesajı gön-
derme, borç sorgulama, 
borç ödeme gibi işlemler 

kolaylıkla yapılabiliyor. 
Fatih Mobil ile mobil 
cihazlarla kültür sanat 
etkinlik takvimini ta-
kip edebilir, nöbetçi 
eczane, Fatih fotoğ-
raf galerisi, gezilecek 
yerler, sosyal tesisler, 
güncel haberler ve 
duyurular hakkında 
bilgi alabilirsiniz. Uy-
gulama tüm beledi-
ye yayınlarına erişim 

imkanı, ihale ilanları, nikah 
randevu takvimi, vergi 
dönemi hatırlatmaları gibi 
çok geniş bir yelpazede 
hizmet sunuyor. 

Türkiye birincisi

Fatih Belediyesi’nin bu 
projesi kurulduğundan bu 
yana ödüllere doymuyor. 
Tüsiad ve Türkiye Bilişim 
Vakfı (TBV) tarafından bu 
yıl 9.su düzenlenen eTR 
ödüllerinde, orta ölçekli 
belediyeler kategorisinde 
FATİH MOBİL Türkiye birin-
cisi oldu. 2003 yılında baş-
latılan eTR ödüllerinin do-
kuzuncusu bu yıl TBMM’de 
yapıldı. Törene TBMM Baş-
kanı Cemil Çiçek, Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Binali Yıldırım, 
Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, Fatih Belediye Baş-

kanı Mustafa Demir, TBV 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Faruk Eczacıbaşı ile mil-
letvekilleri, belediye baş-
kanları ve davetliler katıldı.  
Tüsiad ve Türkiye Bilişim 
Vakfı (TBV) işbirliğiyle ger-
çekleştirilen yarışmada, 
kamu kurumları ve yerel 
yönetimler iki ayrı kategori-
de yarıştı. Yerel yönetimler 
kategorisinde; küçük, orta 
ve büyük ölçekli belediye 
olmak üzere 3 ayrı kate-
goride ödüller sahiplerini 
buldu. Yarışmaya Fatih 
Mobil projesiyle katılan 
Fatih Belediyesi, orta öl-
çekli belediyeler kategori-
sinde Türkiye birincisi oldu.
Türkiye’nin ilk fotoğraf mü-
zesi de Fatih’te açıldı… 
Fatih Belediyesi ile Fotoğ-
raf Dostları Derneği’nin 
işbirliğiyle kurulan İstanbul 
Fotoğraf Müzesi, fotoğraf 
tutkunlarını Kadırga’da 
buluşturdu. Başkan De-
mir, fotoğrafın anı durdu-

rarak, dondurarak insan-
ların ortak hafızasına katkı 
yapan önemli belgeler-
den biri olduğunu vurgu-
ladı. İstanbul gibi zama-
na şahitlik etmiş bir kentin 
geçmişinden geleceğe 
taşıyacak çok anısı ve anı 
olduğunu hatırlatan Baş-
kan Demir, ‘Biz Fatih Be-
lediyesi ve Fotoğraf Dost-
ları Derneği ile İstanbul’un 
görsel hafızasını yarınlara 
taşıma sorumluluğunu 
üstlendik ve İstanbul’a bir 
fotoğraf müzesi armağan 
ettik’ dedi. Belediye şimdi 
de Van’da 24 derslikli bir 
lise yapmaya hazırlanıyor. 
Alaköy’e yaptırılacak lise 

hakkında bilgi veren 
Başkan Demir, 3 bin 

400 metrekare ka-
palı alanı buluna-
cak, 24 derslikli, 
tamamen çelik 
olarak inşa edi-
lecek lisenin 
Mart ayında 
ihalesinin ya-
pılacağını ve 
önümüzdek i 
ders yılından 
önce bitirile-
ceğini söyledi.

AYIN BAŞKANI

ile interaktif belediye-
cilikte sınırları kaldırıyor. 
Fatih Mobil, vatandaş-
ların mobil cihazla-
rından Fatih ilçesi ve 
Fatih Belediyesi hak-
kında bilgi alabildik-
leri, interaktif beledi-
yecilik işlemlerini hızlı 
ve kolayca yapabil-
dikleri bir uygulama 
olarak tanımlanıyor. 
Fatih Mobil ayrıca 
hızlı ve kolay kulla-
nım için özel olarak 
geliştirilen zengin 

Fatih Mobil ile mobil 
cihazlarla kültür sanat 
etkinlik takvimini ta-
kip edebilir, nöbetçi 
eczane, Fatih fotoğ-
raf galerisi, gezilecek 
yerler, sosyal tesisler, 
güncel haberler ve 
duyurular hakkında 
bilgi alabilirsiniz. Uy-
gulama tüm beledi-
ye yayınlarına erişim 

yapıldı. Törene TBMM Baş-
kanı Cemil Çiçek, Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Binali Yıldırım, 
Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, Fatih Belediye Baş-

Türkiye’nin ilk fotoğraf mü-
zesi de Fatih’te açıldı… 
Fatih Belediyesi ile Fotoğ-
raf Dostları Derneği’nin 
işbirliğiyle kurulan İstanbul 
Fotoğraf Müzesi, fotoğraf 
tutkunlarını Kadırga’da 
buluşturdu. Başkan De-
mir, fotoğrafın anı durdu-

hakkında bilgi veren 
Başkan Demir, 3 bin 

400 metrekare ka-
palı alanı buluna-
cak, 24 derslikli, 
tamamen çelik 
olarak inşa edi-
lecek lisenin 
Mart ayında 
ihalesinin ya-
pılacağını ve 
önümüzdek i 
ders yılından 
önce bitirile-
ceğini söyledi.

belediyeciliğin “fatih”ibelediyeciliğin “fatih”i
istanbul’un en önemli ilçesi fatih, fatih belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla ön plana çıkıyor. belediye “fa-
tih mobil” ve türkiye’nin ilk fotoğraf müzesi’nden sonra şimdi de van’da 24 derslikli lise yapmaya hazırlanıyor. 

fatiH beleDiye baŞkanI mustafa Demir

kanı Mustafa Demir, TBV rarak, dondurarak insan-



m a r t  a y I  e t k i n l i k  t a k v i m i

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

Yaşamak, bir ağaç gibi tek 
ve hür ve bir orman gibi 

kardeşçesine… 
| NAZIM HİKMET |belediyehaberbirlikten

GÜN EĞİTİMİN KONUSU                 KONUŞMACILAR EĞİTİMİN YERİ

02
MART

İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çağrıları konu-
sunda Bilgilendirme Toplantı sı

Süleyman Bayezit - İstanbul Kalkınma Ajansı, 
Program Yöneti m Birimi Başkanı

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

04
MART

Kurumiçi Değerlendirme, Liderlik ve Zaman 
Yöneti mi ---------- The Green Park Hotel Kartepe/

KOCAELİ

13
MART

Yanlış Bilinen Osmanlı Prof.Dr. Mehmet Maksutoğlu MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

15
MART

Sayaç Okuma Sempozyumu

Can Temizel - İSKİ Internet Intranet ve Mobil 
Projeler Grup Yöneti cisi, Ethem Eldem - 
Turkcell Kurumsal Ürünler ve İş Ortakları 
Yöneti mi Bölüm Başkanı, Murat Kafk as - 
Intermec, Münir Kundakçı - Microsoft  Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı, Muzaff er Yıldırım -

Ali Emiri Kültür Merkezi - Fati h / 
İstanbul

15
MART

Bursa'da Renkli Yaşamak Dr. Mehmet Çelenk Atatürk Kültür Merkezi Toplantı  
Salonu / Bursa

16
MART

İleti şim Danışmanlığı Kemal ÖZTÜRK - Anadolu Ajansı Genel 
Müdürü

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

27
MART

Bağdat Bölgesi Belediye Meclislerine Türk Beledi-
yecilik Eğiti mi ve Saha Ziyaretleri

Belediye Temsilcileri, Yerel Yöneti m 
Uzmanları

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

29
MART

NALAS Genel Kurul toplantı sı NALAS Delegeleri Kosova/Prişti ne

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen

Çorlu Belediye Başkanı Ünal BaysanŞile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu

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

Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin

Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın
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