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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Belediyecilikte yeni tek-
nolojilerin kullanımını des-
tekleyip, başarılı çalışma-
ların yaygınlaşması ama-
cıyla belediyeler arasında 
işbirliği ve dayanışmayı 
geliştiren çalışmalarımıza 
belediyeciliğin her alanın-
da devam ediyoruz. 
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Küçükkuyu Belediye Başkanı 
Cengiz Balkan

Küçükkuyu Belediye 
Başkanı Cengiz Bal-
kan pek çok başarılı 

çalışmaya imza attıklarını 
söylüyor ve ekliyor: “Kü-
çükkuyu, zeytinin ana va-
tanıdır”

Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develi-
oğlu, inşa ettiği spor te-

sisleri, kültür merkezleri ve sağ-
lık binalarıyla Bahçelievler’e 
yepyeni bir soluk getirdi. 

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

Bahçelievler Belediye Başkanı 
Osman Develioğlu

 � Devamı  7’de

AYIN
SÖYLEŞİSİ

 � Devamı  3’te

 � Devamı  15’te

İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ‘en iyi 
aday’ olduğunu anlatan kitap Lozan’da sunuldu.

İstanbul, 
Olimpiyatlara Aday

 � Devamı 3’te

84 Belediye Başkanı Buluştu
Marmara Belediyeler Birliği Başkanlar Kampı, Afyonkarahisar Oruçoğlu Termal 
Otel’de Birliğe üye 84 belediye başkanının katılımı ile gerçekleşti.

Birlikte 
Yürüyorlar

Engellilere yönelik 
çalışmalar yürüten 
Beyazay Derneği 
Türkiye genelinde 
yapılacak kam-
panya için pilot ilçe 
olarak Başakşehir 
Belediyesi ile birlikte 
Üsküdar ve Esenler 
Belediyesi’ni seçti. 
Bu üç belediye  bu 
kampanya çerçe-
vesinde pek çok et-
kinliğe imza atacak.

84 belediye başkanı 
Afyonkarahisar Oru-

çoğlu Termal Otel’de Mar-
mara Belediyeler Birliği’nin 
Başkanlar Kampı’nda bir 
araya geldi. Toplantının açılış 
konuşmasını Afyonkarahisar 
Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptı. 
Balkanlıoğlu, burada yaptı-
ğı konuşmasında yöneticiler 
açısından insana hizmetin en 
önemli ödev ve görevler ara-
sında yer aldığını söyledi.

 � Devamı  2’de

BUDO İlk Seferine Çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa -İstanbul arasında deniz ulaşımının sağlanması amacıyla kurduğu 
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi, Hüdavendigar isimli gemisi ile ilk İstanbul seferini yaptı.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi’nin vatandaşlar-

dan gelen yoğun talepler 
üzerine Bursa – İstanbul ara-
sında deniz ulaşımının sağ-

lanması amacıyla kurduğu 
Bursa Deniz Otobüsleri İşlet-
mesi, Hüdavendigar isimli 
gemisi ile ilk İstanbul Kaba-
taş seferini yaptı. Başkan Re-

cep Altepe, Bursa İstanbul 
arasında güvenli ve istikrarlı 
yolculuk için ellerinden gele-
ni yaptıklarını söyledi.

 � Devamı  2’de

 � Devamı  12’de

İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ‘en iyi 
Devamı 3’te

Bu üç belediye  bu 
kampanya çerçe-
vesinde pek çok et-
kinliğe imza atacak.
� Devamı  2’de
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Engellilere yönelik çalışma-
lar yürüten Beyazay Derne-
ği Türkiye genelinde yapı-
lacak kampanya için pilot 
ilçe olarak Başakşehir Bele-
diyesi ile birlikte Üsküdar ve 
Esenler Belediyesi’ni seçti. 
Türkiye’de demografi k ya-
pının en net izlenebildiği 
ilçeler olmasından dolayı 
seçilen üç Belediye “Birlik-
te Yürüyoruz”  kampanyası 
çerçevesinde etkinliklere ev 
sahipliği yapacak, destek 
verecek. Kamu spotları ile 
duyurulmaya başlanacak 
kampanyada öğrenciler, 
veliler ve öğretmenler ön-
celikli olmak üzere tüm kesi-
min birlikte çalışması amaç-
lanıyor. Proje kapsamında;  
576 adet konferans, 4.320 
saatlik eğitim ile fi lm göste-
rimleri gerçekleşecek.

HAYRABOLU / TEKİRDAĞ

Hayrabolu Belediye Başkanı 
Hasan İrtem’in desteği ile 
oymacılık sanatı ile uğraşan 
emekli memur Münir Genç 
tarafından Hacılar Köprüsü 

ve gömülü olan  Hayrabolu 
Köprüsü’nün maketleri ya-
pıldı. Belediye binasına ko-
nulan maketler vatandaşlar 
tarafından büyük beğeni 
topladı. Başkan İrtem; “Ta-
rihi köprülerin maketlerini 
yaptırarak, belediyemize 
gelen misafi rlerimizle, va-
tandaşlarımızla bu eserleri 
paylaşmak istedik. Köprü-
lerimizi başkanlık katımıza 
çıkan boş alana teşhir ama-
cıyla koyduk. Maketlerimizi 
belediyemizin desteği ile 
ilçemizde oymacılık sanatı 
ustası emekli memur Münir 
Genç’e yaptırdık.” dedi.

Osmanlı Maketleri
Hayrabolu Belediyesi, Osmanlı köprülerine ait ma-
ketleri belediye hizmet binasında sergiliyor.

Ver Elini İstanbul, Ver Elini Bursa

Birlikte Yürüyorlar
Başakşehir, Üsküdar ve Esenler Belediyesi “Birlik-
te Yürüyoruz” kampanyası için bir araya geliyor.

Bursa-İstanbul arasında deniz ulaşımının sağlanması amacıyla Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin Hüdavendigar isimli gemisi ilk seferini yaptı. 

BURSA

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi’nin vatandaşlardan 
gelen yoğun talepler üzeri-
ne Bursa – İstanbul arasında 
deniz ulaşımının sağlanması 
amacıyla kurduğu Bursa 
Deniz Otobüsleri İşletmesi, 
Hüdavendigar isimli gemisi 
ile ilk İstanbul Kabataş se-
ferini yaptı. Başkan Recep 
Altepe, Bursa İstanbul ara-
sında kaliteli, güvenli ve istik-
rarlı yolculuk için Büyükşehir 
Belediyesi olarak ellerinden 
geleni yaptıklarını belirterek, 
Bursalılardan kendi gemile-
rine sahip çıkmasını istedi. 

“Denizlere açılıyoruz”

Burulaş bünyesinde Bursa 
Deniz Otobüsleri İşletmesi’ni 
(BUDO) kuran Büyükşehir 
Belediyesi, Norveç’ten sa-
tın aldığı Hüdavendigar 
isimli gemisi ile Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan kiralanan 
Conkbayırı isimli gemilerin 
seferlere hazır hale getiril-
mesinin ardından ilk seferin 
başlangıcı nedeniyle Mu-
danya İskelesi’nde tören dü-
zenledi. Yağmura rağmen 
yoğun katılımın olduğu tö-
rene Vali Yardımcısı Hüseyin 
Demirciler, Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Recep 
Alte-

pe, Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, 
Mudanya Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, Gemlik Be-
lediyesi Başkanvekili Refi k 
Yılmaz, Kestel Belediye Baş-
kanı Yener Acar, Harmancık 
Belediye Başkanı Mustafa 
Çetinkaya, Bursa Kent Kon-
seyi Başkanı Mehmet Semih 
Pala, CHP İl Başkanı Metin 

Çelik, Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.Vatan-
daşlardan gelen talepler 
üzerine hemen çalışmaları 
başlattıklarını ifade eden 
Başkan Altepe, “Bu-
gün artık denizlere 
açılıyoruz. İstanbul 

ile Mudanya’yı birleştirecek 
olan bu seferler bizim için çok 
önemli. Halkımız son aylarda 
yaşanan gelişmeler sonucun-
da bizden bunu talep etti. 
Bu taleplere sessiz kalmadık. 
Bunun gereğini yaptık. Se-
ferler Bursa’ya, Mudanya’ya 
İstanbul’a ve ülkemize ha-
yırlı olsun diyoruz” şeklinde 

konuştu. Şehirlerde en 

önemli unsurun ulaşım oldu-
ğunun altını çizen Başkan 
Altepe, “Ulaşım, ekonominin 
atar damarıdır. Bursa ile İs-
tanbul birbirine bağımlı olan 
iki şehir. Bursa ve İstanbul 
Türkiye ekonomisinin yarısın-
dan fazlası ediyor. Binlerce 
insan her gün bu iki şehir ara-
sında yolculuk yapıyor. Bu 
sayı artarak devam ediyor. 
Burada bizim hedefi miz bu 
ulaşımın aksamadan yapıl-
masıdır. BUDO ile kesintisiz ve 
kaliteli ulaşımın sağlanmasını 
hedefl iyoruz. Biz bu işi ilk söy-
lediğimizde blöf yaptığımız 
zannedildi. Biz bu işte ciddi 
olduğumuzu söyledik. Bu 
ulaşımı kimsenin tekeline bı-
rakmayız. Bursa Büyükşehir 
olarak bu çalışmanın içine gi-
relim dedik. Dünya piyasala-
rını araştırdık. Hüdavendigar 
gemimizi Norveç’te bulduk. 
İtalya’da Nilüfer Hatun gemi-
sini aldık. Yunanistan’dan Yıl-
dırım Beyazıt ismini verdiğimiz 
gemiyi satın aldık. Dördüncü 
gemimiz ise Çanakkale’de 
çalışan Ulaştırma Bakanlı-
ğımızın Conkbayırı gemisiy-
di. Bu gemiyi de kiraladık. 4 
gemi işe başladık. Bunlar işe 
ne kadar önem verdiğimizin 
göstergesidir. Şu anda 2 ge-
mimiz çalışacak. Çok daha 
güzel noktalara geleceğiz. 
Biz burada kalite ve istikrarın 
sağlanmasını istiyoruz” diye 
konuştu. Karşılıklı iki seferle 
yolcu taşıyacak olan BUDO, 
Mudanya’dan saat 07.00 ve 
15.30, İstanbul Kabataş’tan 
da saat 10.30 ve 18.30 olmak 
üzere günde iki sefer yapa-
cak. Bilet fi yatları bir kişi 18 TL 
ve öğrenci 14 TL olarak be-
lirlendi.
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Daha İyi Yaşam 
Koşulları 

İçin

Yeni 
Düzenlemeleri 

Konuştular

Binalara 
Güvenlik 

Zorunluluğu

Başkandan
Bakan Şahin’e 

Hediye
BALYA / BALIKESİR

Balya Belediye Başkanı 
Dündar Cengiz, yeni yıl 
mesajı yayınladı. Başkan 
Cengiz, yeni yıl mesajın-
da şu ifadelere yer ver-
di: “Her yeni yıl, umudun 
egemen olduğu, daha 
iyi yaşam koşullarına ulaş-
ma yolunda beklentilerin 
arttığı bir ortamı yarat-
maktadır. Bu amaçlarla 
çalışmalarımıza tüm hızla 
devam edeceğiz.”

BAYIRKÖY / BİLECİK

Bayırköy Belediye Baş-
kanı Mustafa Yaman 
beraberinde Bayırköy 
Belediye Meclis Üyesi 
Ünal Akkaya ve İstanbul 
Bilecikliler Dernek Yöneti-
minden Ahmet Çakır ile 
Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker’i maka-
mında ziyaret etti. Gö-
rüşmede başkanlar, Be-
lediyeler Yasası hakkında 
konuştular.

BABAESKİ / KIRKLARELİ

Babaeski’de yeni baş-
layacak olan binalara 
güvenlik kamerası sistemi 
zorunlu hale getirildi ve 
bu hizmeti yerine getir-
meyen mütahitlere,ev 
yapmak isteyen şahıslara 
inşaat ruhsatı ve oturma 
izni verilmeyecek. Beledi-
ye Başkanı Av. Abdullah 
Hacı konu hakkında geç-
tiğimiz günlerde önemli 
açıklamalar yaptı.

AYVACIK / ÇANAKKALE

Ayvacık Belediye Baş-
kanı Mehmet Ünal Şa-
hin birtakım açılışlar ve 
törenlere katılmak üze-
re Çanakkale’ye gelen 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı  Fatma Şahin ile 
bir araya geldi. Görüş-
mede Başkan Mehmet 
Ünal Şahin,  Bakan Fatma 
Şahin’e bölgenin meşhur 
el dokuma heybelerin-
den armağan etti.

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

Belediyecilikte yeni teknolojilerin kul-
lanımını destekleyip, başarılı çalışmala-
rın yaygınlaşması amacıyla belediyeler 
arasında işbirliği ve dayanışmayı gelişti-
ren çalışmalarımıza belediyeciliğin her 
alanında devam ediyoruz. Son yıllar-
daki en önemli konumuz olan ‘Kentsel 
Dönüşüm’le ilgili olarak da çok önemli 
organizasyonlar gerçekleştiriyoruz.

Marmara Belediyeler Birliği olarak son 
dört yılda kentsel dönüşüm konusunu ken-
dimize görev edindik. Üç ayrı organizas-
yonla “Deprem ve Kentsel Dönüşüm” te-
masıyla belediye başkanları kampı yaptık 
ve mevcut durumu masaya yatırdık. Tek-
nik başkan yardımcıları, imar ve şehircilik 
müdürleri ve bu müdürlüklerin mühendis 
ve teknik kadrolarıyla; sempozyumlar, ça-
lıştaylar, paneller yaparak belediyelerimi-
zin nitelikli kadrolarını STK ve merkezi ida-
renin temsilcileriyle buluşturduk. Birliğimi-
zin Eminönü’nde 
bulunan merkez 
binasında “Dep-
rem ve Kentsel 
Dönüşüm” odaklı 
birçok eğitim ve 
seminer progra-
mı düzenleyerek 
kentsel dönüşüm 
ve imar konuları-
na yönelik yasa 
ve yönetmelik-
lerle ilgili eğitim 
programları ve 
çeşitli sosyal bilgi-
lendirmeler yaptık.

Mehmet Ali Bir-
and’ın vefatından kısa bir süre önce ger-
çekleştirdiğimiz “Medya ve Halkla İlişkiler 
Boyutuyla Kentsel Dönüşüm” sempozyu-
mu da Bakan Bayraktar ile çok sayıda 
gazeteci ve belediye başkanının katılımıy-
la oldukça önemli çalışmalarımızdan biri 
oldu ve bu önemli çalışmayı kitaplaştıra-
rak belediyecilerin, üniversitelerin ve med-
yanın ilgili birimlerine gönderdik.

Bunun yanı sıra yine bugünlerde çok 
gündemde olan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
konusunda da Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” 
bünyesinde kurulan “Toplumsal Cinsi-
yete Duyarlı Bütçeleme” konulu Alt Ko-
misyonunun, toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme yaklaşımının veya bu yakla-
şım kapsamında değerlendirilebilecek 
unsurların kamu kurum ve kuruluşları ile 
yerel yönetimlerin bütçe süreçlerindeki 
rolünü inceleme toplantısına Türkiye Be-
lediyeler Birliği ile birlikte Marmara Bele-
diyeler Birliği olarak biz de davet edildik. 

Tek bölgesel birlik olarak bu toplantıya 
çağırılmış olmamızın nedeni, Birliğimizin de 
katkılarıyla hazırlanan “Yerel Yönetimlerde 
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Marmara 
Modeli” başlıklı bir Avrupa Birliği Projesinin 
tamamlanmasını müteakip TBMM tarafın-
dan büyük bir beğeniyle desteklenmiş ve 
Türkiye’deki tüm diğer bölgesel birliklerde 
de uygulanması gereken örnek bir proje 
olarak ele alınmış olmasıdır. 

Bu ve benzeri çalışmalarımızın, sade-
ce Marmara ile İstanbul’a değil, tüm 
Türkiye’ye ve çevre ülkelere de örnek 
teşkil eden eylemler olduğuna inandı-
ğımızı hatırlatıyor, Marmara’nın yarınları 
için elbirliğiyle, gönül birliğiyle, işbirliği 
içerisinde çalışmalarımıza devam ede-
ceğimizi belirtmek istiyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

İstanbul, Olimpiyatlara Aday

İSTANBUL

İstanbul, 2020 Olimpiyat ve Pa-
ralimpik Oyunları için Tokyo ve 
Madrid ile yarışıyor. İsviçre’nin 
Lozan kentine giden İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Türkiye Milli Olimpiyat Ko-
mitesi Başkan Yardımcısı Hasan 
Arat, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Yavuz Çelik 
ve Gençlik Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan ile birlikte 2020 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
için adaylık kitabını Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) sun-
du.Başkan Kadir Topbaş, kitabın 
komiteye takdiminde yaptığı ko-
nuşmada Napolyon’un “Dünya 
tek bir devlet olsaydı başkent 
İstanbul olurdu’ sözünü hatırlattı 

ve “Komite İstanbul’u seçerse, 
Olimpiyatlar tarihte ilk defa iki kı-
tada birden yapılacak” dedi.

300 kişi çalıştı

İstanbul’un adaylık kitabında; 
şehirde spora ve ulaşıma yap-
tığı yatırımlar ile konaklama im-
kanları yer alıyor. Ayrıca kentin 
tarihi ve jeopolitik önemine de 
vurgu yapılıyor. Japonya’nın 
başkenti Tokyo ve İspanya’nın 
başkenti Madrid de adaylık ki-
taplarını teslim ederek kesin 
aday oldular. 2020 Olimpiyat ve 
Paralimpik Oyunları’nın hangi 
şehirde yapılacağı Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi tarafından 
7 Eylül’de Arjantin’de açıklana-
cak. İstanbul 11’i mevcut 25’i 
yeni inşa olmak üzere 36 yeni 
tesisle birlikte olimpiyatlara ev 
sahipliği yapacak. 300 kişilik bir 
heyetin 4 ay süren çalışmasıy-
la hazırlanan adaylık kitabına 
göre; 11 mevcut spor tesisinin 
5’ine kalıcı ilave yatırımlar yapıl-
ması planlanıyor.

NİLÜFER / BURSA

Nilüfer Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü Hayvan Bakım 
ve Tedavi Merkezi’nde binlerce 
sokak hayvanı için klinik, teda-
vi, yoğun bakım, kısırlaştırma, 
sahiplendirme hizmeti veriliyor. 
Farklı mahallelere ve mekanla-
ra yerleştirilen tam donanımlı 2 
adet kedi evi,  5 adet otomatik 
beslenme odağı, pet atık ünitesi 
ve otomatik suluklar sokak hay-

vanlarının kullanımına sunuluyor. 
Nilüfer Belediyesi olarak sokak 
hayvanlarına karşı ilgisiz kalmak 
istemediklerini belirten Başkan 
Mustafa Bozbey, 5199 sayılı Hay-
vanları Koruma Kanunu gereği 
zaten tüm belediyelerin dışarıda 
yaşayan sahipsiz kedi ve köpek-
ler için beslenme odakları kurma 
zorunluluğu olduğunu belirtti. 
Bozbey, hayvan severlere ko-
nuya duyarsız kalan belediye-
lerden, ilgili kanunun işletilmesini 
istemelerini önerdi. 

Başkan Topbaş, İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ‘en iyi aday’ ol-
duğunu anlatan adaylık kitabını Lozan’da (IOC) sundu. 

Nilüfer’de sokak hayvanları, farklı mahallelerdeki beslen-
me odakları ile hayata tutunuyor. 

Buralardan Besleniyorlar

İstanbul, İstanbul, İstanbul, 
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BOLU

Bolu’da sosyo-ekonomik 
durumu iyi olanlar ile ih-

tiyaç sahibi çocukların 
buluşturulması ve bu ço-
cukların toplum hayatı-
na kendilerinden emin ve 
daha mutlu bireyler olarak 

katılımlarının sağlanma-
sı amacıyla “Meleklerimiz 
Gülsün” adlı bir projeye 
imza atılıyor.

Belediyeye başvuru 
yapılabilir

Bolu’da  bulunan yetim, 
öksüz ve ihtiyaç sahibi ço-
cukların belirlenmesi, bu 
çocukların ihtiyaçlarının 
kardeş aile edindirilmesi ile 
karşılanması amaçlanıyor. 
Projenin yürütülmesi için 
Bolu Belediyesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü arasında 
protokol imzalandı. Proje-
de kardeş aile olarak yer 
almak isteyen aileler Bolu 
Belediyesi Bol Hizmet nok-
tasına başvuru yapabilir-
ler. Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada 
çocukların her zaman yan-
larında olduklarını söyledi.

BEYOĞLU / İSTANBUL

Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, 
“Okul buluşmaları” kapsa-
mında ziyaret ettiği okulda 
Müdür Erhan Kümur, Okul 
Aile Birliği Başkanı Zuhal De-
mircan Mamati, öğretmen-
ler, veliler ve öğrenciler tara-
fından karşılandı. Demircan 
burada yaptığı konuşmasın-
da “Ziyaret ettiğimiz okulla-
rın birçok temel problemini 
çözdüğümüz için artık çok 

küçük konularda talep gel-
meye başladı” diye konuştu. 
Ahmet Misbah Demircan, 
çocukların görsel yönden 
dersleri daha iyi anladıklarını, 
bu sebeple okulları akılı tah-
talarla donattıklarını sözlerine 
ekleyerek “Bu da eğitimin ka-
litesini artıracak” diye konuş-
tu. Beyoğlu Belediye Başkanı, 
okul bahçesinde görüştüğü 
öğrencilere de onları yakın 
tarihteki bir Kasımpaşa ma-
çına götürme sözü verdi. Öğ-
renciler bu müjdeyi sevinçle 
karşılayarak teşekkür ettiler.

04 GÜNCEL

Melekler Gülsün

Başkan Çocuklara Söz Verdi

“Meleklerimiz gülsün” projesi kapsamında ihti-
yaç sahibi çocuklar ile yardımseverler buluşuyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demir-
can, öğrencilerle bir araya geldi.

Gençler Sokak 
Hayvanlarının 

Yanında

ÇINARCIK / YALOVA

Yalova TOG tarafından or-
ganize edilen, Çınarcık Be-
lediyesi ve Yalova Üniversi-
tesi Genç Gönüllüler Kulübü 
desteğiyle hayata geçen 
“Onlar da Bizden” projesi 
adı altında Çınarcık Bele-
diyesi hayvan barınağına 
kulübeler yapıldı. İlçenin ve 
çevre beldelerinde hayvan 
barınma ve iyileştirme ihtiya-
cının çoğunluğunu gideren 
Çınarcık Belediyesi Sokak 
Hayvanları Rehabilitasyon 
Merkezinin yaşam şartlarının 
iyileştirilmesi konulu proje 
kapsamında gönüllü olan 
gençler mutlu olduklarını 
söylediler.

Gazetecilerin 
Özel Gününü

Kutladı

Başkan Yılmaz, 
Kaside 
Söyledi

Çayırova’da 
Engellilere 

Destek
GÖLPAZARI / BİLECİK 

Gölpazarı Belediye Başka-
nı Vedat Kazıcı, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
sebebiyle kutlama mesajı 
yayımladı ve ilçede basın 
adına görev yapan gaze-
tecilerden Zafer Özuğur ve 
Arslan Altındiş’e plaket ver-
di. Başkan Kazıcı, burada 
yaptığı konuşmasında basın 
emekçilerinin emeklerine ve 
gazetelerine sahip çıkışının 
52. yıl dönümünde, başta 
Gölpazarı ve Bilecik’teki ga-
zeteciler ve basın çalışan-
ları olmak üzere, ükemiz ve 
dünyanın her yerinde görev 
yapan basın mensuplarının 
gününü kutlayarak çalışma-
larının devamını diledi. 

DURSUNBEY / BALIKESİR

  

Dursunbey Belediye Başkanı 
M. Ruhi Yılmaz, belediye ve 
Dursunbey Alperen Ocak-
larının ortaklaşa düzenlediği 
“Mekkenin Fethin’de Büyük 
Buluşma” gecesinde kasi-
de söyleyerek salonda bu-
lunan vatandaşlara sürpriz 
yaptı. Ünlü ilahi sanatçısı Se-
dat Uçan’ın teklifi  ile ‘Ötme 
Bülbül’ kasidesini söyleyen 
Başkan M. Ruhi Yılmaz sesi 
ile herkesi şaşırttı. Orkestra 
eşliğinde kasidesini okuyan 
Başkan M. Ruhi Yılmaz, yap-
tığı nameler ile ilahi sanatçısı 
Sedat Uçan’ı da şaşırtırken 
kasidenin sonunda Başkan 
salondan büyük alkış aldı.

ÇAYIROVA / KOCAELİ

 

Çayırova Belediyesi bünye-
sinde hizmet veren Engelli 
Koordinasyon Merkezi,  bi-
reysel farklılığı olan vatan-
daşların sorunlarını ortadan 
kaldırmaya devam ediyor. 
Bu çalışma kapsamında 
Çayırova Sosyal Yardımlaş-
ma Vakfı yetkilileri dernek-
lerine gelen akülü araç, kol-
tuk değnekleri ve medikal 
malzemeleri Çayırova Bele-
diyesi yetkililerine teslim etti. 
Dernek Başkanı Ayhan Ka-
yabaşı “Çayırova’da yaşa-
yan her sorumlu birey kullan-
madığı medikal malzemeyi, 
Çayırova Belediyesi Engelli 
Koordinasyon Merkezine tes-
lim etmelidir.” dedi.
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Çardak’a 
Yeni Temizlik 

Aracı
ÇARDAK / ÇANAKKALE

Çardak Belediyesi araçlarına 
bir yenisi daha katıldı. Üzerin-
de daha temiz bir Çardak için 
el ele mesajı yazan temizlik 
aracı beldede ilk çalışmaları-
na başladı. Çardak Belediye 
Başkanı Basri Ulaş, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada be-
lediye olarak altyapı çalışma-
larına çok önem verdiklerini 
ve 2013 yılı içerisinde de alt-
yapı çalışmalarını artıracak-
larını söyledi. Temizlik aracının 
açılışının ardından fotoğraf 
çekimi yapıldı. Başkan Ulaş, 
konuşmasının devamında 
belediyenin yapmış olduğu 
diğer çalışmaları anlattı ve 
vatandaşlara yanlarında ol-
dukları için teşekkür etti. 

BALIKESİR

Balıkesir Belediyesi, örnek bir 
çalışmaya imza attı. Balıkesir 
Belediye Başkanı İsmail Ok, 
Balıkesir Kent Ormanı’na 
giderek toplama ekibiyle 
birlikte, bayat ekmek kum-
baralarında toplanan ek-
mekleri yaban hayvanları 
için ormanlık alana bıraktı. 
Konuyla ilgili kısa bir konuş-
ma yapan Başkan İsmail Ok, 
“Balıkesir’de günde 160 kg 
bayat ekmek toplanıyor. İn-
şallah bu israfl ar azalır, biz de 
doğa hayvanlarına böyle 
bayat ekmek değil de, on-
ların tüketebileceği gıdalar 
bırakırız” dedi. 

Bayat Ekmek Verdi
Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, bayat ekmek-
leri yaban hayvanları için ormanlık alana bıraktı.
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BİLECİK

Belediye Meclis üyeleri, Be-
lediye Birim Müdürleri ve 
tüm personel Bilecik Beledi-
ye Başkanı Selim Yağcı’nın 
verdiği bir davetle bir ara-
ya geldi. Buluşmanın, bir ve 
beraber olmanın özel bir 
gündem maddesi vardı. Bi-
lecik Belediyesi düzenlenen 
törenle kalite standartları 
çerçevesinde İSO: 9001-
2008 Kalite Belgesi aldı. 
Program hoş bir sohbet ve 
yemekle başladı. Belediye 
Başkanı Selim Yağcı her-
kesle tek tek ilgilendi ve 
sohbet etti. Törenin açılış 
konuşmasını Kalite Yöne-
tim Sistemleri Uzmanı Hülya 

Eçen Çalışkan yaptı. Çalış-
kan konuşmasında; Bilecik 
Belediyesinin İSO:9001-2008 

Kalite Belgesi alım sürecin-
deki çalışmalarını ve sürece 
ilişkin gelişmeleri anlattı. 
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Kalitesi Onaylandı
Bilecik Belediyesi artık resmen İSO: 9001- 2008 
kalite belgesine sahip bir belediye.

Zeytin 
Mahsullerinin 
İhalesi Yapıldı

Yeni Başlangıçlar 
Yapmak 
Ümidiyle

Ayçiçek Festivali 
Geliyor        

200 Adet 
Himalaya Sediri 

Dikilecek

Gönen’e Bir 
Tır Dolusu 

İyilik
HAVRAN / BALIKESİR

Havran belediyesine ait 
2012-2013 yılı zeytin mahsul-
lerinin ihalesi belediye baş-
kanlık odasında belediye 
encümeni huzurunda yapıl-
dı.4321 çuval keşif üzerinde 
ihaleye çıkan zeytin mah-
sullerine  dört fi rmanın te-
minat bedelini yatırıp istekli 
olarak katıldığı ve yoğun bir 
halk topluluğunun da izle-
diği açık oturumda 325.500 
lira fi yat veren Küçükdere 
köyü müstahsillerinden Arif 
Tekin’de kaldı. Konu ile ilgi-
li açıklama yapan Havran 
Belediye Başkanı Hasan Lof-
çalıoğlu  “Belediye zeytin 
mahsullerimizi açık arttırma 
usulü ile ihale ettik.” dedi.

MÜREFTE / TEKİRDAĞ

Mürefte Belediye Başkanı 
İlhan Koçer, yeni yıl mesa-
jı yayınladı. Başkan Koçer, 
yeni yıl mesajında şu ifa-
delere yer verdi; “Halkımı-
zın yaşam standardını, hak 
ettiği düzeye yükseltmek 
için sürdürdüğümüz hizmet 
yarışında üzüntü ve sevinç-
leriyle bir yılı daha geride 
bıraktık. Her yeni yıl, umudun 
egemen olduğu, iyimserliğin 
canlandığı, daha iyi yaşam 
koşullarına ulaşma yolunda 
beklentilerin arttığı bir orta-
mı oluşturmaktadır. Her yeni 
yıl yeni bir başlangıçtır. Yeni 
dönemimizde de, halkımızın 
teveccühü ile çalışmalarımız 
heyecanla sürdürülecektir.”

TAVŞANLI / YALOVA

Tavşanlı Belediyesi ağaç-
landırma çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. 
Tavşanlı Tunçbilek güzer-
gahında bulanan çevre 
yolu üzerinde ağaçlandır-
ma çalışmalarının devam 
ettiklerini belirten Tavşanlı 
Belediye Başkanı Mustafa 
Güler,  Balıkesir Köprüsü 
olarak tabir edilen bölge-
ye 200 adet himalaya se-
dirinin dikim işine başlandı-
ğını söyledi. Başkan Güler; 
“Daha yaşanabilir bir Tav-
şanlı için kentsel dönüşüm 
projelerinin ışığında çevre 
düzenlemeleri ve ağaçlan-
dırmaya da önem veriyo-
ruz.” dedi.

GÖNEN / BALIKESİR

Önceki yıllarda Almanya’da 
yaşayan ve engellilerin ya-
şamlarını kolaylaştıracak 
malzemelerin üretildiği bir 
fabrikada çalışan Şekip 
Meretuk’la iletişime geçen 
Gönen Belediyesi, yalnızca 
nakliye bedeli karşılığında bir 
tır dolusu yardım malzemesi-
nin Gönen’e ulaşmasını sağ-
ladı. Gönen Belediye Başkanı 
Hüseyin Yakar, ihtiyaç duyu-
lan her alanda vatandaşların 
yanında olmaya devam et-
tiklerinin altını çizerek, “Engelli 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak amaçlı başlattığı-
mız bu çalışma sonunda yar-
dım malzemelerini ilçemize 
getirdik.” dedi.

Gümüşçay, 
Gündemini

Belirledi
GÜMÜŞÇAY / ÇANAKKALE

Gümüşçay Belediye Mecli-
si, 2013 yılının ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Tüm üyelerin 
katıldığı toplantıda gündem 
maddeleri belirlendi. Beledi-
yenin gündeminde, meclis 
toplantı günlerinin ve tatil 
ayının belirlenmesi, sözleşmeli 
avukat çalıştırılması ve maa-
şının tespiti, sözleşmeli tekni-
ker çalıştırılması ve maaşının 
tespiti ile zabıta ile itfaiye per-
soneline maktu mesai ücret-
lerinin ödenmesi gibi ibareler 
yer aldı.  Gümüşçay Belediye 
Başkanı Adnan Pastırmacı, 
burada yaptığı konuşmada 
2013 yılının herkese uğur ge-
tirmesini dileyerek, yapılması 
planlanan çalışmaları anlattı.
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ÜMRANİYE / İSTANBUL
  

Ümraniye Belediyesi, ‘10 
Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’ münasebetiyle 
yağmur, çamur demeden, 
çalışan gazetecilerin bu zor 
şartlarını anlatan bir sergi 
açtı. Sergide birbirinden il-
ginç fotoğraf kareleri yer 
aldı. Ümraniye Belediyesi, 
10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü münasebetiyle zor 
şartlar altında okuyucusu-
na, seyircisine en iyi görün-
tüyü yakalamaya çalışan 

gazetecilerin haberi yapar-
ken çektikleri zorluklara vur-
gu yapmak amacıyla  Üm-
raniye Çakmak Mahallesi 
Ağaoğlu My City Hotel’de 
bir sergi açtı. Sergide gaze-
teci, muhabir ve kamera-
manların zor şartlar altında 
işlerini yaparken çekilen bir-
birinden ilginç fotoğraf ka-
releri yer aldı. Ümraniye Be-
lediye Başkanı Hasan Can, 
yaptığı açıklamada beledi-
ye olarak gazetecilerin her 
zaman yanında olduklarını 
söyledi.

Gazetecilere Bir de Böyle Bakın

AVCILAR  / İSTANBUL  

Avcılar Belediyesi’nin sabah 
08.00 ile 10.00 saatleri arasın-
da halka ücretsiz olarak da-
ğıttığı çay ve simit ikramı sürü-

yor. Çay-simit ikramı özellikle 
dar gelirli emekli vatandaşları 
mutlu ediyor. Her sabah Av-
cılar Merkez Mahallesi Bülent 
Ecevit Parkı’nda ücretsiz ola-
rak dağıtılıyor.

Burda Simit Bedava
Avcılar’da her sabah 08.00 ile 10.00 arasında üc-
retsiz olarak çay ve simit veriliyor. 

Ümraniye Belediyesi, gazetecilerin zor şartlar al-
tındaki çalışma koşullarını anlatan bir sergi açtı.
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Bu Proje Çok Çevreci
ARNAVUTKÖY / İSTANBUL

Arnavutköy halkının yaşam 
standartlarını arttırmak ve 
çağdaş bir yapıda yaşa-
malarını sağlamak ama-
cı ile; Arnavutköy Bele-
diyesi’nin Mustafa Kemal 
Paşa Mahallesi’ne kura-
cağı ‘Vadi Park’ projesinin 
ihalesi tamamlandı. Proje, 
Arnavutköy’ün genel çeh-
resine renk katacak ve hızlı 
kentleşme ortamından sıkı-
lan vatandaşların doğaya 

olan özlemini giderecek. 
Toplamda 71 bin 200 m² 
alan içerisine yapılacak 
olan projede; sosyal tesis-
ler, spor tesisleri, koşu ve 
yürüyüş parkurları, fıskiyeli su 
oyunları, tekne turu, gençlik 
merkezi, amfi  tiyatro, dağ kı-
zağı ve çocuk oyun parkları 
bulunacağı belirtildi. Ayrıca 
proje Arnavutköy’ün çevre 
kalitesini hem ekolojik hem 
de ekonomik anlamda art-
tıracak. Projenin yapım ça-
lışmasına en kısa zamanda 
başlanılması planlanıyor.

06 ÇEVRE

“Vadi Park” projesi ile Arnavutköy’ün çevre kalitesi-
nin artması planlanıyor. 

KARTAL / İSTANBUL

Kartal Belediyesi, çevreci 
uygulamalarına devam edi-

yor. Atık Elektrikli ve Elektro-
nik Eşyaların Kontrolü Yönet-
meliği kapsamında elektrikli 
ve elektronik atıkları, kayna-

ğında toplamaya başladı. 
Atıkların kaynağında etkin 
ve verimli toplanabilmesi 
için eş zamanlı bilgilendirme 
çalışmaları sürdürülüyor. Ya-
pılan açıklamaya göre bil-
gilendirme çalışmaları sade-
ce eğitim kurumlarıyla sınırlı 
kalmayarak, muhtarlıklarda, 
hastanelerde, işyerlerinde 
ve konutlarda düzenleniyor.  

FATİH / İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Fındıkzade 
Çukurbostan Şehir Parkı’nda 
336 metrekarelik buz pisti-
ni vatandaşların hizmetine 
açtı. Belediye, yaptırdığı buz 

pistinde vatandaşlara spor 
imkanı sağlarken, geri dönü-
şüme de katkı sağlayacak 
bir projeyi de beraberinde 
hayata geçirdi. Vatandaşlar 
bir geri dönüşüm maddesi 
getirerek, 45 dakika boyun-
ca pistte kayabiliyorlar.

KIZIKSA / BALIKESİR

Kızıksa Belediyesi tarafından 
çevre hijyeni ve zararlılarla 
mücadele amacı ile ilaçla-
ma makinesi alındı.Traktör 
arkasına takılabilen ve güç-
lü püskürtme sistemi ile mo-

dern ilaçlama özelliklere sa-
hip makinenin ilk denemesi 
geçtiğimiz günlerde yapıl-
dı. Kızıksa Belediye Başkanı  
Yüksel Zeki, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada çevre 
temizliğine her zaman ön-
celik verdiklerini söyledi.

Kartal’da Geri Kazanılıyor
Kartal Belediyesi, elektrikli ve elektronik atıkları, 
kaynağında toplamaya başladı. 

Fatih Belediyesi, 336 metrekarelik dev buz pistiy-
le geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

Kızıksa Belediyesi, çevre temizliği için ilaçlama ma-
kinesi satın aldı.

Çevreci Buz Pisti

Çevreyi Temizleyecek

SAKARYA

Meclis Toplantısı’nda konu-
şan Başkan Toçoğlu, “Şeh-
rimizi geleceğe hazırlarken 
daha yaşanabilir bir çev-
reye sahip bir Sakarya isti-
yoruz. Yatırımlar yaparken 
hassas davranıyoruz. Ham-
dolsun çalışmalarımızla en 
temiz kent seçildik. HES bir 
çevre yatırımıdır.  Ayrıca 
elektrikli otobüsler de gün-
demimizde. O konuyla ilgili 
de bir çalışma yürütüyoruz” 

dedi.  Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Ocak ayı Ola-
ğan Meclis Toplantısı ger-
çekleştirildi. Yılın ilk Meclis 
Toplantısı’nda birçok konu-
ya açıklık getiren Başkan 
Toçoğlu çevre konusunda 
da açıklamalarda bulun-
du. Toçoğlu, “Şehrimizi ge-
leceğe hazırlarken daha 
yaşanabilir bir çevreye 
sahip bir Sakarya istiyoruz. 
Yatırımlar yaparken çevreyi 
göz önünde bulundurarak 
hassas davranıyoruz.” dedi.

Elektrikli Otobüsler Geliyor
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, daha yaşana-
bilir bir çevre için elektrikli otobüslerin beledi-
yenin gündeminde olduğunu söyledi.

Öncelik, 
Çevre 

Temizliği

KARAHALİL / KIRKLARELİ

Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından İzmir 
Kemal Paşa OSB’de 
düzenlenen ve Kara-
halil Belediye Başkanı 
Dindar Seçen’in de ka-
tıldığı törende Karahalil 
Belediyesi’ne  bir adet 
hidrolik sıkıştırmalı Mitsu-
bishi marka çöp kamyo-
nu hibe edildi. Belediye 
Başkanı Dindar Seçen 
yaptığı açıklamada: 
“Belediyelerin öncelik-
li görevlerinin arasında 
çevre temizliği gelmek-
tedir, vatandaşlarımıza 
çevre bilincini ve çev-
renin önemini hatırlata-
rak, temizlik konusunda 
hassas ve çevreye karşı 
duyarlı çalışmalar sür-
dürmek istiyoruz. Bu an-
lamda hibe edilen çöp 
toplama aracının büyük 
faydası olacağını düşü-
nüyorum. Beldemizde 
toplam 6 mahalle bulu-
nuyor, hibe edilen çöp 
toplama aracıyla birlik-
te bu mahallelerimizde 
çevre temizliğinin daha 
sağlıklı ve daha düzenli 
yapılması başlıca hede-
fi mizdir.” dedi.
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Bahçelievler’de yıllarca 
yapılmayan işleri iki dö-

nemdir kendilerinin yaptı-
ğını söyleyen Bahçelievler 
Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu, inşa ettiği spor 
tesisleri, kültür merkez-
leri ve sağlık binalarıyla 
Bahçelievler’e yepyeni bir 
soluk getirmiş. Bahçelievler’i 
sporda bir numaraya taşı-
yan Başkan Develioğlu’nun  
bir diğer duyarlılık alanı ise 
çevre temizliği. “Spor ya-
pan ve çevreyi temiz tutan 
bir topluluk sağlıklı olur, bu 
da ancak eğitimle müm-
kündür” düşüncesiyle ha-
reket eden Başkan Develi-
oğlu,  tüm hizmetleri bir çatı 
altında topluyor.

Bahçelievler için yaptığınız 
çalışmalardan bahseder 
misiniz?

Göreve geldiğimiz gün-
den beri sosyal beledi-

yecilik ve fen işleri çalışma-
larımızla ön plana çıktık. 
Bahçelievler’de yapılma-
yan birçok işi kendi döne-
mimizde başardık.  Bunu 
rakamlarla açıklayabilirim. 
Mesela; Bahçelievler’de 
baraka tarzında 7 tane 
sağlık ocağı vardı. Biz bu-
nun sayısını 17’ye çıkardık. 
Sağlık ocağı yaptığımız yer-
lerde hiçbir okulun bahçe-
sinde spor alanı yoktu. Biz 
sporla ilgili çok önemli ça-
lışmalarda bulunduk. Kültür 
merkezi noktasında, önce-
den 285 koltuk kapasiteli bir 
kültür merkezi vardı,  ner-
deyse kullanılmıyordu. Biz 
onu restore ettik ve burada 
yeni programlar düzenle-
dik. Böylece halkın katılımını 
sağladık. Bir zaman son-
ra bu kültür merkezi, bize 
yetmemeye başladı. Yeni 
kültür merkezleri açtık.  Ay-
han Songar Sevgi Evinden 

özellikle bahsetmek istiyo-
rum.  Bu hizmet Türkiye’de 
bulunan hiçbir belediye-
de yok. Burası kronik, psi-
kotik hastaların toplumda 
rehabilitasyonunu sağla-
mak amacı ile kurulmuş bir 
merkez. Bir hastane değil, 
sosyal bir merkez. Burada 
insanlar bu merkezde reha-
bilite oluyorlar ve hastane-
ye gitmiyorlar. Bu rahatsızlı-
ğı olanları tek tek araştırdık, 
ziyaret ettik ve bu merkez-
lerimize davet ettik. Bu ça-
lışma bilimsel bir çalışma ve 
projemiz sayesinde  bir çok 
yerden ödül aldık. Ağaç-
landırmaya önem verdik. 
Bahçelievler’e tepeden 
bakınca bunu görebilirsiniz. 
Aydınlatmaya önem verdik 
ve bu konuda çok iyi çalış-
malar yaptık. Modern park-
lar ve dinlenme alanları 
oluşturduk. Temizliği önem-
sedik. Önceden haftada 
2 gün çöp aracı çöpleri 
toplardı. Şimdi her gün çöp 
aracı mahallerdeki çöpleri 
topluyor.  Ana caddelerde-
ki çöpleri ise günde 5 defa 
topluyoruz. 

Güzel 
caddeler olmalı

İnsanlar çevrenin temiz 
olduğunu görmeli, güzel 
caddelerde yürümeliler. 
Ama bu konuda halkın 
da üstüne düşen görevler 
var. Tüm belediye başkan-
ları adına konuşuyorum; 
halk çöp toplama saatle-
rini takip etmeli. Çevrenin 
temizliği biraz da onların 
elinde. Ailemize, binamıza, 
sokağımıza sahip çıkalım 
böylece ülkemize de sahip 
çıkmış olacağız. Ülkeye sa-
hip çıkmak sokağa sahip 
çıkmaktan geçer.   Önemli 
işlerimizden bir tanesi de 
Çanakkale gezileri. Çünkü 
Çanakkale, ülkemizin bize 
gümüş tepsiyle sunulduğu 
bir yer olmadığını göste-
ren, ecdadımızın yaşadığı 

mücadeleyi en iyi anlatan 
yer. Gençlerimize bunu 
göstermek için her isteyeni 
Çanakkale’ye gönderdik. 
Şu ana kadar bizim aracı-
lığımızla 200 bine yakın kişi 
bu atmosferi yaşadı.

Bu anlattıklarınızdan eğiti-
me önem verdiğinizi çıkar-
tıyoruz.

Temizlikle ilgili çalışmaları-
mızda eğitime çok önem 
verdik. Konuyla ilgili semi-
nerler düzenledik, okul-
ları bilinçlendirdik. Birçok 
meslek kurslarımız var. Bu 
kurslar kadınlarımıza asgari 
ücretten fazla bir kazanç 
kapısı sağlıyor.

Sporla ilgi önemli çalışma-
larınızın olduğunu duyduk. 

Muhteşem spor kompleks-
leri yaptık. 6 tane havuz 
yaptık. Yeni nesilin sağlıklı 
olmasını ve  vücutlarının 
düzgün olmasını istiyoruz. 
Bunun için yüzme sporunu 
çok önemsiyoruz. Şimdi-
lerde her parkta görülen 
spor aletlerini İstanbul’a 
getiren ilk belediyeyiz.  800 
tane lisanslı sporcudan 
bu sayıyı 20 bine çıkardık. 
Bu konuda İstanbul’un 
11’ncisiydik, birinci olduk. 
Ayrıca şimdilerde her 
parkta görülen spor alet-
lerini İstanbul’a getiren ilk 
belediyeyiz. 

Doğa Dostu, Sporcu Başkan
“Spor yapan ve çevreyi temiz tutan bir toplum sağlıklı olur, bu da ancak eğitimle mümkündür” düşüncesiyle hizmetlerine de-
vam eden Başkan Develioğlu, spor yapmayı sevdiği gibi tam bir doğa dostu. 

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI OSMAN DEVELİOĞLU

Başkan’la 
Çok Özel

Dinlenmek için ne yaparsınız?
Çalışırım. 7000 bin insanın sorum-

luluğu var üstümde ama belediye 

başkanı olmadan önce de böy-
leydim. Çalışmaktan gerçekten de 
zevk duyuyorum. 8 buçuk yıl içinde 
15 kere öğle yemeği yememişimdir.

Sinemaya gider misiniz?
Sinemaya gitmeyi severim ama 

fırsat bulamıyorum. En son izledi-
ğim fi lm Fetih 1453.

Kitap okur musunuz?
Okurum. Hatta çok fazla oku-

rum. En son kişisel gelişim kitap-
ları okumuştum. Şu an Türk Hukuk 
Tarihi’ni okuyorum.

Spor yapar mısınız?
Üniversite takımında güreş ta-

kımındaydım. Şu an Güreş Fede-

rasyonu Yönetim Kurulu Üyesiyim. 
Geçmişte atletizm ve voleybolla 
ilgilendim. 

Hayat felsefi niz nedir?

Kendinize yapılmasını isteme-
diğiniz şeyleri başkalarına yap-
mayın. Empati yeteneği gelişirse 
dünya çok güzel bir yer olur.

twitter.com/marmarabb

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI OSMAN DEVELİOĞLU

rasyonu Yönetim Kurulu Üyesiyim. 



www.facebook.com/marmarabb
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BAKIRKÖY / İSTANBUL

2004 yılında Bakırköy Beledi-
ye Başkanlığı görevine geldi-
ğinde ilk hayalinin Bakırköylü 
yurttaşların acil sağlıklarını 
güvence altına almak oldu-
ğunu belirten Bakırköy Be-
lediye Başkanı Ateş Ünal Er-
zen, ”Nisan 2004’de Bakırköy 

Belediye Başkanlığı görevine 
başlar başlamaz belediye 
başkanlığıyla ilgili ilk haya-
lim olan yurttaşlarımın acil 
sağlıklarını nasıl güvence 
altına alabilirim idi. Bu ha-
yalimi gerçekleştirdim. Acil 
Sağlık Kartı olan Bakırköylüler 
Türkiye’nin neresinde olurlar-
sa olsunlar telefonla yardım 

isteyebiliyorlar.” dedi. Acil 
sağlık hizmetinin detaylarını 
aktaran Bakırköy Belediyesi 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Ruhsan Tezkan da, 
“Belediyemizin Bakırköylü 
vatandaşlarımıza yönelik 
ücretsiz olarak 9 yıldır sürdür-
düğü acil sağlık hizmeti kap-
samında 90.975 kişi hasta 
transferi hizmetinden, 69.173 
kişi acil yerinde müdaha-
le hizmetinden, 432.156 kişi 
tıbbi danışmanlık hizmetin-
den,49.518 kişi seconder (bir 
hastaneden başka bir has-
taneye transfer) hizmetin-
den toplamda da 641.822 
kişi yararlanmıştır.” dedi.

Başkanın Hayali Gerçek Oldu
Bakırköy’de belediyenin acil sağlık hizmetinden 
9 yılda 641.822 kişi yararlandı. 

AKÇAY / BALIKESİR
 

Akçay Belediyesi tarafın-
dan yürütülen ilaç toplama 

kampanyasına vatandaş-
lar yoğun ilgi gösteriyor. 
Kampanyada toplanan 
son kullanma tarihi geçme-

miş ilaçlar, kontrolden ge-
çirildikten sonra, Belediye 
Sağlık Evi’nde tedavi olan 
hastalara ücretsiz olarak 
veriliyor. Akçay Belediyesi 
tarafından yürütülen İlaç 
Toplama Kampanyası va-
tandaşların yoğun ilgisi ile 
devam ediyor.

482 kişi 
bağışta bulundu

2012 yılında toplam 482 
yurttaşın ilaç bağışında bu-
lunduğunu belirten Başkan 
İnceoğlu, Akçaylılara sağ-
lık gibi hassas bir konuya 
olan duyarlı yaklaşımları 
dolayısı ile teşekkür etti. 
Vatandaşlar da başkana 
belediyenin bu kampan-
yasından dolayı teşekkür 
ettiler.

GEMLİK / BURSA
 

Gemlik Belediye Başkanveki-
li Refi k Yılmaz, hastaları unut-
madı. Geleneksel hale ge-

tirdiği yeni yılın ilk günündeki 
hastane ziyaretlerini 2013 yı-
lının ilk gününde de devam 
ettiren Gemlik Belediye Baş-
kanvekili Refi k Yılmaz, hasta-
ları yalnız bırakmadı.

ORHANGAZİ / BURSA
 

Orhangazi Belediye Baş-
kanı İsmail Tartar, Kızılay 
kan bağışı kampanyasına 
bir kez daha katılarak kan 
verdi. Orhangazi’de en 
fazla kan bağışlayan baş-
kanlardan biri olan İsmail 

Tartar Orhangazi Cumhu-
riyet alanında bulunan Kı-
zılay tırında kan bağışında 
bulunurken kan bağışının 
öneminden de söz etti. Her-
kesin bir gün kana ihtiyaç 
duyabileceğinin altını çizen 
Tartar bu konuda Kızılay’ın 
yaptığı çalışmalarında ye-

rinde olduğunu ifade etti.
Orhangazi Belediye Başkanı 
İsmail Tartar tüm vatandaş-
ların kan bağışı konusunda 
duyarlı olmaya davet etti.

Başkan örnek oldu

Orhangazi Belediye Başkanı 
İsmail Tartar’ın kanlarını ba-
ğışlamasının ardından çoğu 
vatandaş kanlarını bağışla-
dı. Vatandaşlar Başkan’a 
bu örnek davranışından do-
layı teşekkür ettiler. 

İlaçlar Bağışlanıyor

Hastaları Unutmadı

Başkan’dan Kan Bağışı

Akçay Belediyesi, son kullanma tarihi geçme-
miş ilaçları topluyor.

Gemlik Belediye Başkan Vekili Refi k Yılmaz, has-
taları ziyaret ederek “Geçmiş olsun” dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı İsmail Tartar, kanını 
bağışlayarak örnek oldu. 

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

Kazlıçeşme Kültür Merkezi Ka-
radeniz Salonu’nda Dr.Erkam 
Eksen, Diyetisyen Özlem Çi-
çek ve Uz. Hemşire Özlem 
Toraman tarafından verilen 
seminerde katılımcılar “Obe-
zite” “Sağlıklı Beslenme ve 
Fiziksel Aktivite”,”Diyabet” ve 
“Tuz Tüketimi” konusunda bil-
gilendirildiler. Seminer, soru-
cevap bölümü ve konuklara 
çiçek sunumuyla sona erdi. 
“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Hayat Programı” 
kapsamında ülkede görül-
me sıklığı giderek artan ve 
kronik hastalıklara zemin ha-
zırlayarak bireylerin sağlığını 
olumsuz etkileyen obezite ile 

etkin şekilde mücadele, halkı 
yeterli ve dengeli beslenme 
konusunda bilgilendirmek, 
düzenli fi ziksel aktivite yapma 
alışkanlığı kazanmalarını teş-
vik etmek amaçlanıyor. 

Obezite önlenecek

Böylece obezitenin zemin 
hazırladığı kalp damar has-
talıkları, diyabet, bazı kanser 
türleri, hipertansiyon ve kas 
iskelet sistemi hastalıkları gibi 
hastalıkların görülme sıklığı-
nın azaltılması hedefl eniyor.
Zeytinburnu Belediye Başka-
nı Murat Aydın, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada beledi-
ye olarak sağlık konusuna 
önem verdiklerini söyledi.

Sağlıklı Hayatın Şifreleri Verildi
Zeytinburnu Belediyesi’nin destek verdiği “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Ha-
reketli Hayat Programı”nda sağlıklı hayatın şifreleri verildi.

SAĞLIK-EĞİTİM



twitter.com/marmarabb

Beledı̇yeHaber  /  Şubat 2013 09

AKYAZI / SAKARYA
 

Akyazı Belediye Başkanı 
Yaşar Yazıcı, öğrencileri 
eğitime daha da teşvik et-
mek amacıyla ilçe gene-
lindeki tüm ilk ve orta dere-
celi okullarda büyük sürpriz 
ödüllü, öğrencileri adeta 
şaşırtacak mükafatları olan  
bilgi sınavları düzenleme 
kararı aldıklarını söyledi. 
Akyazı Belediyesi deneme 
sınavlarını Bilgi ve Kültür 
Evi bünyesinde düzenleye-
cek. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre Şubat 

ayı içinde 6,7,10 ve 11’nci 
sınıfl ara, ilçe genelinde 
tüm okullarda, öğrencilerin 
bilgilerini sınayıcı bir sınav 
yapılacak. Sınav sonunda 
ise dereceye giren öğren-
cilere hediyeler verilecek. 
Başkan Yazıcı “Öğretmen-
lerimizin isteği ve öğren-
cilerimizin ise kendilerini 
değerlendirme taleplerine 
benimde eğitim ve öğre-
time olan aşkım eklenince 
bu kararı aldım” dedi.

MALTEPE / İSTANBUL
 

Maltepe Belediye Başka-
nı Prof. Dr. Mustafa Zengin, 
Maltepe Belediyesi beledi-
ye başkan yardımcıları ve 
birim müdürleri ile kurum içi 
eğitim seminerinde bir ara-
ya geldi. Eğitim toplantısın-
da Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sek Okulu Müdürü Doç. Dr. 
Oğuz Özyaral tarafından et-
kili iletişimin altın kuralları ve 
iletişimi etkileyen faktörler 
üzerine seminer verildi.

Ödüllü Deneme Sınavları Yapılıyor

Belediye Yöneticilerine İletişim

Sertifi kalarını 
Aldılar

ZEYTİNBAĞI / BURSA

Zeytinbağı Belediye-
si  ile KOSGEB Bursa Hiz-
met Merkezi Müdürlüğü  
arasında düzenlenen 
protokol gereği 20 Eylül 
2012-23 Ekim 2012  ta-
rihleri arasında beldede 
yapılan  30 kursiyerin ka-
tıldığı, 70 saatlik Uygu-
lamalı Girişimcilik Eğitimi 
sona erdi.     Zeytinbağı 
Belediye Başkanı Ali Tu-
ran başta olmak üzere 
çok sayıda vatandaşın 
katıldığı sertifi ka törenin-
de uygulamalı girişimcilik 
eğitiminin önemi ve kat-
kıları anlatıldı. Belediye 
Başkanı Ali Turan, konuş-
masında eğitimin bireyle-
rin gelişmesindeki önemi-
ne değindi. Tören, hatıra 
fotoğrafının çekilmesinin 
ardından sona erdi.

MALKARA / TEKİRDAĞ

Malkara Belediyesi tara-
fından “Rölyef Kursu” açıl-
dı. Açılan kursun amacının 
kursiyerleri sosyal hayata 
kazandırmak, onları sosyal-
leştirmek, kursiyerlerin kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamak, 
kendilerine olan güvenlerini 
arttırmak olduğunu belirten 
kurs Eğitmeni Ebru Çakır “Sa-
bah grubunda 29, akşam 
grubunda 16 kursiyer ile Ha-
ziran ayına kadar devam 

edecek olan rölyef kursu ba-
yanların ilgi odağı olmaya 
devam ediyor” dedi. Kursun 
tamamlanmasından sonra 
kursiyerlerin ürünlerini sergile-
mesi planlanıyor.

DİLOVASI / KOCAELİ

Dilovası Belediye Başkanı 
Cemil Yaman’ın eğitime 
katkıları devam ediyor. Eği-

tim ve öğretim yılının baş-
lamasıyla birlikte ilçe ge-
nelinde ilkokula henüz yeni 
başlayan miniklerin okul 
çantalarının ve kırtasiye-

lerinin ücretsiz olarak veril-
mesinden sonra şimdi de 
8. sınıfa giden tüm öğren-
cilere Matematik, Türkçe, 
İngilizce, Fen ve Teknoloji ile 
İnkılâp Tarihi soru bankaları 
ve interaktif cd hediye edil-
di. Ayrıca yıl içinde de tüm 
okullara farklı tarihlerde 4 
ayrı deneme sınavı yapıla-
rak öğrencilerin testlerden 
geçmesi planlanıyor.

Dağıtım töreninde 
protokol tam kadro

Öğrencilerin SBS soru banka-
sı kitabı dağıtımı için yapılan 
törene Başkan Cemil Yaman 
başta olmak üzere çok sayı-
da önemli isim katıldı. 

Öğrencilere Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen ve 
Teknoloji ile İnkılâp Tarihi soru bankaları verildi.

Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen “Röl-
yef Kursu”na ilgi her geçen gün artıyor.

SAĞLIK-EĞİTİM

ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi, gençleri 
robot teknolojileriyle tanıştır-
mak, kaynaştırmak ve ge-
lecekte robot teknolojilerini 
meslek edinmelerini sağla-
mak amacıyla Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Gençlik Pro-
jelerini Destekleme prog-
ramı dâhilinde RoboGenç 
Eğitim Projesi düzenliyor. 18-
25 yaş arası Robot Tekno-
lojilerine meraklı 240 genci 
buluşturmayı hedefl eyen 
RoboGenç Projesi kapsa-
mında  öğrencilere, Üskü-
dar Gençlik Merkezi’nde 
makine,  elektronik, bilgisa-

yar kavramları ve bunların 
temel elemanları tanıtılıyor. 
Düzenlenmekte olan Robot 
Teknolojileri seminerleriyle, 
Robot Teknolojilerinin doğu-
şundan günümüze gelişimi, 
mevcut robotların basitten 
karmaşığa çeşitleri ve nasıl 
çalıştıkları, en gelişmiş robot-
lar,  dünyadaki robot tekno-
lojileri ve bu alanda hangi 
faaliyetlerin yürütüldüğü 
konusu anlatılıyor. Etkinlik 
kapsamında, farklı şehirler-
den gelerek Üsküdar’da 
toplanan gençler, 3 günlük 
bir kampa girerek Robot 
Teknolojileri ile ilgili çeşitli 
eğitimler alıyor ve kendi ro-
botlarını üretiyorlar.

Belediye, RoboGençler Yetiştirecek
Üsküdar Belediyesi, gençleri robot teknolojileriyle tanıştırıyor. Belediyenin önderli-
ğinde verilecek eğitimlerde 240 genç robot teknolojilerini meslek edinecek.

Akyazı Belediyesi, ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda öğrencileri 
teşvik etmek amacıyla ödüllü sınavlar yapma kararı aldı.

Maltepe Belediyesi tarafından, geçtiğimiz günlerde belediye yöneticileri-
ne iletişim semineri verildi.

Öğrencilere Hediye Kadınlardan Yoğun İlgi
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Çocuk Parkları 
Düzenleniyor

1 Yılda 50 Milyonu Aşkın Yolcu

ERENLER / SAKARYA

Erenler Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğüne bağlı 
Park ve Bahçeler ekiple-
rince Erenlerdeki çocuk 
parkları bir bir elden ge-
çiriliyor. Park çalışmaları 
kapsamında Erenlerdeki 
çocuk parklarına bir ta-
raftan periyodik bakımla-
rı yapılırken diğer yandan 
da kumlu zeminleri değiş-
tiriliyor. Öncelikle park-
ların zeminlerine beton 
atılırken daha sonra 3 cm 
kalınlığında açık hava 
şartlarına uygun esnek 
yapıdaki kauçuk zemin 
kaplamalarıyla döşeni-
yor. Parkın mekânına ve 
şartlarına göre tel çitler 
de, beton çit duvarlarıyla 
değiştiriliyor. Sakarya ve 
Cumhuriyet Caddelerini 
birbirine bağlayan yakla-
şık 250 m. uzunluğundaki 
Yunus Emre Caddesinin 
eski kaplaması sökülerek 
ışıklandırma yapılacak.

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Büyükçekmece Beledi-
yesi’nin başlatmış olduğu 
peyzaj çalışması ile Kültür-
park yepyeni bir görüntüye 
kavuşuyor. Tarihi dokusuyla, 
birçok yörelerin lezzetlerinin 
tanıtıldığı ve en önemlisi 
Uluslararası Kültür ve Sanat 
Festivali’nin merkezi olan 
Kültürpark’ta peyzaj çalış-

maları başlatan belediye 
ekipleri çalışmalara ara-
lıksız devam ediyor. Temel 
olarak mevsimlik çiçekle-
rin dikilmesi ve İstanbul’un 
simgesi olan lale ekimiyle 
rengarenk bir görüntüye 
kavuşacak olan Kültürpark 
Büyükçekmece halkının uğ-
rak yeri olmayı sürdürecek. 
Kültürpark’ın Büyükçek-
mece ilçesinde önemli bir 
yeri olduğunu ifade eden 
Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün; 
“Kültürpark daha renkli bir 
hale gelecek” dedi.

Kültürpark Yepyeni Olacak

KOCAELİ
  

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi, üst yapıda olduğu gibi 
altyapıda da büyük yatı-
rımlar gerçekleştirdi. Şehrin 
altını da üstü gibi imar eden 
Büyükşehir, yerin altına top-
lam uzunluğu 6 bin kilomet-
re olan hatlar inşa ederek, 
Kocaeli’nin üzerinde yük-
seleceği sağlam temeller 
kurdu. Büyükşehir, 2004 yı-
lından bu yana 3.367 km 
içmesuyu, 2.376 km kanali-
zasyon, 298 km yağmursuyu 
hattı döşedi ve 58 km dere 
ıslahı gerekleştirdi. Böylece 
uzun yıllar boyunca sorun 

çıkarmadan, yere kazma 
vurulmadan dayanacak bir 
altyapı sistemi oluşturuldu.

Kentin tamamı 
inşa edildi
Kandıra’dan Karamürsel’e 
kadar köyler dahil kentin 
tamamında alt yapı çalış-
ması gerçekleştiren Büyük-
şehir Belediyesi, alt yapı 
çalışmalarını büyük ölçü-
de tamamladı. Büyükşehir, 
2009 yılından bu yana da 
643 kilometre kanalizasyon, 
451 kilometre içmesuyu, 1,5 
kolektör, 60 kilometre terfi  
ve 89 kilometre de yağmur-
suyu hattı inşa etti.

İSTANBUL
  

İstanbul’un kent içi deniz 
ulaşımını sağlayan Şehir 
Hatları, 2012 yılında 16 hat-
ta, 30 vapur ve 16 yolcu 
motoru ile toplam 50 mil-
yon 217 bin 951 yolcu taşıdı. 
Geçen yıl iki yaka arasında 
karşılıklı geçişleri sağlayan 
hatlar en çok tercih edilen 
seferler oldu. 37 milyon 897 
bin 124 yolcusuyla Eminönü, 
Kadıköy, Üsküdar, Karaköy 
ve Beşiktaş seferleri taşınan 
toplam yolcu oranının yüz-
de 75’ini oluşturdu.  Geçen 
yıl kent içi deniz ulaşımında 
en çok tercih edilen ulaşım 
alternatifi  olan Şehir Hatları, 
belediyeden yapılan açık-
lamaya göre bu ilgiyi dü-
zenlediği bir kampanya ile 
pekiştirmeyi amaçlıyor. 

PENDİK / İSTANBUL
  

Cadde, esnafın seçtiği bir 
“Bir Şerit Araç Parkı Bir Şerit 
Araç Geçişli” modele göre 
düzenlendi. Kaldırımlar gra-
nit taşlarla kaplandı. Cad-
de ağaçlarla donatıldı.

ARMUTLU / YALOVA
  

Armutlu Belediye Başkanı 
Mehmet Birkan,  mevcut 
içme suyu arıtma tesisinin 
ihtiyaçlara cevap vermedi-
ğini açıkladı. Başkan, mev-
cut tesisi,  yeni yapılacak su 
arıtma tesisinin yedeği ola-
rak kullanacaklarını söyledi. 
Birkan, yeni arıtma tesisinin 
debi ölçer, bulanıklık ölçer, 
pH ölçer, kimyasal dozla-
ma üniteleri ve fi ltrasyona 
sahip olduğunu ifade etti.

Yerin Altına Büyük Bir Şehir

Büyükçekmece Belediyesi tarafından “Kültür-
park” yepyeni bir görüntüye kavuşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst yapıda olduğu 
gibi altyapıda da büyük yatırımlar gerçekleştirdi. 

Esnaf İstedi, Belediye YaptıYeni Su Arıtma Tesisi
Geçtiğimiz aylarda Pendik Belediyesi’nin seçimi-
ni esnafa bıraktığı cadde modeli tamamlandı. 

Armutlu Belediyesi yeni arıtma tesisini kullanıma 
açmaya hazırlanıyor.

İstanbul Şehir Hatları, 2012 yılında 50 milyonu aşkın yolcu taşıdı. Vapur yolcuları en çok Eminönü, 
Kadıköy, Üsküdar, Karaköy ve Beşiktaş hatlarını tercih etti. 
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BURSA 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, ko-
nuk olarak katıldığı Haber 
Türk’te yayınlanan Sami 
Altınkaya´nın sunduğu ‘Şehrin 
Sesleri’ programına Bursa’da 
hayata geçirdikleri yatırımlar 
ile Balkanlar’da yaptıkları tari-
hi ve kültürel miras çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.

Yurtdışına Yerli 
Üretim Başlıyor

Bu dönem Bursa’nın tüm 
değerlerini en iyi şekilde kul-

lanarak, kenti marka haline 
getirmeyi amaçladıklarını 
ifade eden Başkan Altepe, 
‘sanayi kenti’ kimliğini de 
değerlendirerek Türkiye’nin 
ilk yerli tramvayının üretimi-
ni tamamladıklarını söyledi. 
Bursa’ya son alınan raylı sis-
tem araçlarından sadece 
bir tanesine 8 milyon lira, 4’lü 
bir katara ise 32 milyon lira 
ödediklerini dile getiren Baş-
kan Altepe, “Bu paraların 
tamamı yurt dışına gidiyor. 
Biz bunu üretip, bütün dün-
yaya satabiliriz dedik. Türkiye 
ve Bursa bunu başarır dedik. 
Saç kesme ve bükme maki-
neleri üreten bir fi rmamızda 

işin başına danışmanım Taha 
Aydın geçti ve 2 yılda numu-
ne aracı, 3 yılın sonunda da 
dünya standartlarına uygun, 
akreditasyon kuruluşlarının 
yaptığı testlerden geçen 
aracı üretmeyi başardık. Bu, 
belediyenin yol gösterme-
siyle oldu. 15 yıllık bir projek-
siyonda bu alanda 1 trilyon 
dolarlık bir Pazar var” dedi. 
Bursa’nın raylı sistem araçları 
konusunda bir merkez haline 
geldiğini dile getiren Başkan 
Altepe, “Ürettiğimiz araçlar 
Almanya caddelerinde ve 
Paris’te de gidebilir. Tama-
men dünya standartların-
da.” dedi.

KARABİGA / ÇANAKKALE

Cengiz Topel Cadde-
si’ndeki kanalizasyon hat-
tının, zaman içerisinde 
çürümesiyle yaşanan atık 
su-kanalizasyon sorunları-

nı çözmek üzere Karabiga 
Belediyesi harekete geçti. 
Belediye ekipleri konuyla 
ilgili yaptıkları açıklamada 
çalışmaların en kısa süre 
içerisinde biteceğinin müj-
desini verdi.

OSMANELİ / BİLECİK

Osmaneli Belediye Başka-
nı Mehmet Isıkan, ilçede 
bulunan spor kulüplerinin 
de kullanımına açılacağı 
futbol sahası çalışmalarının 
hızla devam ettiğini söyle-
di. Başkan Isıkan, Osmaneli 
Spor Kulübü Başkanı Şevki 
Kelemcioğlu ve Osmaneli 
Gençler Birliği Spor Kulübü 

Başkanı İsmail Kuzu ile bir-
likte futbol sahası çalışma-
larını inceledi. Isıkan, bera-
berindeki kulüp başkanları 
ile birlikte yaptığı inceleme 
sonrasında, belediye ola-
rak spora gereken desteği 
verdiklerini söyledi. Başkan 
Isıkan, “Semt spor alanları 
ile başladığımız çalışma-
ları, ilçe spor kulüplerinin 
kullanımına tahsis edilecek 
futbol sahaları ile devam 
ettiriyoruz” diyerek yapılan 
çalışmaları anlattı. Vatan-
daşlarda teşekkür etti.

BEYKOZ / İSTANBUL

Beykoz Belediyesi’nin ilçe 
sakinlerine düzenli ve ba-
kımlı sosyal alanlar sunmak 

üzere başlattığı meydan ve 
yol düzenleme çalışmaları 
devam ediyor. Beykozlular 
bu çalışmalarla birlikte ba-
kımlı ve yepyeni meydanla-
ra kavuşuyorlar.

KEŞAN / EDİRNE

Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre Keşan’da 
yapılması beklenen “Keşan 
Pazaryeri Projesi”nde son 
çalışmalar yapılıyor. Konuy-

la ilgili bir açıklama yapan 
Keşan Belediye Başkanı 
Mehmet Özcan, yapılacak 
modern pazarın Keşanlıla-
rın tüm ihtiyaçlarına cevap 
vereceğini söylerek yapılan 
çalışmaları anlattı.

Kanalizasyona Yenileme

Yeni Futbol Sahası İnşa Ediliyor

Yollara Bakım 
Yapılıyor

Pamukova 
Yeni Yüzüne 
Kavuşuyor 

Bursa Dünya’ya Tramvay Satacak 

TERZİALAN / ÇANAKKALE

Terzialan Belediyesi ta-
rafından yol bakım ça-
lışmaları devam ediyor. 
Fen İşlerinin çalışmaları 
beldenin muhtelif yerle-
rinde kumlama, yol ba-
kım ve onarım çalışmaları 
olarak aralıksız sürüyor. 
Terzialan Belediye Başka-
nı Bahattin Savun, altyapı 
çalışmalarına önem ver-
diklerini söyledi.

PAMUKOVA / SAKARYA

Pamukova Belediyesi kış 
sezonunda da çalışma-
larına aralık vermeden 
devam ediyor. Belediye 
birçok esnafın yer aldığı 
çarşıda yıpranan ve bozu-
lan parke taşlarının yenile-
me çalışmalarına başladı. 
Sağlık Ocağı geçidinden 
başlayan çalışma bütün 
çarşıya uygulanarak hem 
estetik hem de modern bir 
çarşı meydana yapılacak. 
Kısa bir süre içerisinde ta-
mamlanması hedefl enen 
çarşı esnafl ardan da tam 
not aldı.

Yeni Meydanlar

Modern Pazar

Karabiga Belediyesi tarafından kanalizasyon 
hattı yenileniyor. 

Belediye hem halkın, hem de spor kulüplerinin 
kullanabileceği bir futbol sahası inşa ediyor. 

Beykoz’un kent dokusunu güzelleştiren meydan 
düzenleme çalışmaları devam ediyor.

“Keşan Pazaryeri Projesi” hayata geçiyor. Pazar, 
Keşanlıların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

Başkan Altepe, Bursa’da üretilen yerli tramvayın test sürüşlerinin devam et-
tiğini belirterek, Bursa’nın bu alanda bir merkez olduğunu, İtalya ve Polon-
ya’daki hızlı trenlerin altyapı imalatlarının Bursa’da yapılacağını söyledi. 
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Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Alte-
pe, Afyonkarahisar’da bir 
otelde gerçekleştirilen top-
lantıya verilen arada gaze-
tecilere yaptığı açıklama-
da, Birand’ın ölümünden 
büyük üzüntü duyduğunu, 
örnek bir şahsiyetin kaybe-
dildiğini söyledi. Mehmet 
Ali Birand’ın sadece med-
ya alanında değil, sosyal 
sorumluluk projelerinde de 
duayen olduğunu belirten 
Başkan Altepe, şöyle konuş-
tu: “Marmara Belediyeler 

Birliği olarak kendisine şük-
ran ve minnet borçluyuz. 
Birand, 14 Ocak’ta Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Erdo-
ğan Bayraktar’ın da katıldı-
ğı Medya ve Halkla İlişkiler 
Boyutuyla Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu’nu yönetmiş 
ve kentsel dönüşüme dik-
kati çekmişti. Kentsel dö-
nüşüm konusunun ciddiye 
alınmasını, insana değer 
verilmesini, on binlerin, hat-
ta yüz binlerin bir anda yok 
olabileceğini, bu konunun 
sulandırılmaması gerektiğini 
söylemişti.”

MBB’nin Eminönü’nde bulu-
nan merkez binasında dü-
zenlenen programda Beyin 
Cerrahı Op. Dr. Metin Güler, 
“Oturarak çalışanlar için Bel 
ve Boyun Fıtığı” konusunu 
anlattı. Ofi s çalışanlarının 
birtakım yöntemlerle, iler-

leyen yıllarda karşılaşabile-
ceği kas ve iskelet hastalık-
larından kurtulabileceğini 
ifade eden Güler, “Ofi s ça-
lışanları, oturma şekli başta 
olmak üzere, monitör, klav-
ye ve mause düzeneğine 
dikkat etmeliler.”dedi. 

Toplantının açılış konuşma-
sını yapan Afyonkarahisar 
Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yö-
neticiler açısından insana 
hizmetin en önemli ödev 
ve görevler arasında yer 
aldığını söyleyerek, günü-
müz Türkiye’sinde bir kentte 
yaşayan insanların ayağına 
taş değse bile bunu beledi-
yeden ve yerel yönetimden 
bildiğini, yerel yönetimin 
toplumsal hayat için çok 
önemli olduğunu belirtti.

Sempozyumlar
ses getirdi

Vali Balkanlıoğlu, “İnsanlara 
birçok dalda hizmet götür-
meniz gerekiyor. Yetkiler ve 
görevler arttıkça sorumluluk 
da artıyor. Daha önce yurt 

dışında gıptayla baktığı-
mız şehirciliğin benzerlerini, 
hatta çok daha ilerilerini 
Türkiye’de görmenin onur 
ve gururunu yaşıyoruz. İşin 
içinden çıkamadığımız dö-
nemlerde jandarmaya, 
farklı kuruma sevk ettiğimiz 
işleri şimdi belediyelere ha-
vale ediyoruz, işi halledece-
ğinizi biliyoruz. Korkarım bu 
gidişle bizim mesleğimizi de 
elimizden alacaksınız. Vali-
lerin seçimle gelmesi konu-
suna doğru gidiliyor. Buna 
karşı değiliz. Yereldeki va-
tandaşın ihtiyacını yerelden 
seçimle gelenler bilir” dedi. 

Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe 
ise Marmara Belediyeler 
Birliği’nin sempozyumlarının 
ses getirdiğini söyledi. 

Marmara Belediyeler Birliği 
Encümen Heyeti toplantısı 
da Afyon’da gerçekleştirildi. 
Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe baş-
kanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya Birlik Başkanvekili 
ve Bağcılar Belediye Başka-
nı Lokman Çağırıcı ile encü-
men heyetinde bulunan Bi-
lecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, Balıkesir Belediye Baş-
kanı İsmail Ok, Yıldırım Bele-
diye Başkanı Özgen Keskin 

ve Lüleburgaz Belediye Baş-
kanı Emin Halebak katıldı. 

Yeni çalışma dönemi 
konuşuldu 

Encümen Heyeti toplantısın-
da ilk olarak Marmara Bele-
diyeler Birliği Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya tarafından 
Birlik faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapılırken, 
daha sonra gündem mad-
deleri ve yeni çalışma dö-

nemi hakkında fi kir alışve-
rişinde bulunuldu. 2013’te 
yapılacak eğitim organizas-
yonlarının yanı sıra Marmara 
Belediyeler Birliği’nin çeşitli 
faaliyetlerinin de değerlen-
dirildiği toplantı kapsamın-
da, Birlik tarafından çıkarı-
lan yayınlara özenle devam 
edileceği vurgulanırken, 
Nisan ayında yapılacak 
Marmara Belediyeler Birliği 
Genel Kurulu’nun Bursa’da 
yapılacağı açıklandı. 

Marmara Belediyeler Birliği Başkanlar Kampı, Afyonkarahisar Oruçoğlu Termal Otel’de Birliğe üye 84 belediye başkanının 
katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

MBB’nin düzenlediği toplantıda Beyin Cerrahı Op. 
Dr. Metin Güler,bel fıtığına karşı uyardı.

Başkanlar İşimizi Elimizden Alacak

Birand’ın Belediyelerden Son İsteği: 
Kentsel Dönüşüm

Bel Fıtığına Karşı Uyardı

Bilecik 
Belediyesi 

Ziyaret Edildi

Birlik Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya baş-
kanlığındaki Marmara 
Belediyeler Birliği Heyeti, 
Afyonkarahisar’da ger-
çekleştirilen Belediye Baş-
kanları Bilgilendirme Top-
lantısının ardından çeşitli 
görüşme ve temaslarda 
bulunmak üzere Bilecik 
Belediyesi’ne ziyarette 
bulundu. Marmara Bele-
diyeler Birliği Heyeti’ni ka-
pıda karşılayan Başkan 
Yağcı, açıklamalarının 
devamında, “Kapsamlı 
düşünerek çalışmalarını 
ve eğitim programlarını 
sürdüren Birlik personeli-
mize ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız 
Recep Altepe Başkanlı-
ğı’ndaki yönetimimize te-
şekkürlerimi sunuyorum. 
Bilecik Belediyesi olarak, 
kurumsal bir yapılanması 
olan Birliğimizde, eğitim 
programlarını kaçırma-
maya çalışıyoruz” diye 
konuştu.

Vefat Eden ünlü gazeteci Birand, kentsel dönü-
şüm sempozyumunda bir istekte bulunmuştu. 



twitter.com/marmarabb

Beledı̇yeHaber  /  Şubat 2013 13KÜLTÜR SANAT

BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Beşiktaş İstanbul’un kültür, sa-
nat ve eğitim başkenti. Be-
bek, Arnavutköy, Kuruçeşme 
ve Ortaköy’üyle Boğaziçi’nin 
en değerli bölgesi. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Batılılaş-
ma döneminin simge yapıları 
Çırağan, Yıldız, Dolmabahçe 
Sarayları ve Ihlamur Kasrı ile 
İstanbul’un tarih-kültür-mimarlık 
laboratuarı. Sekiz üniversitenin 
ve on binlerce öğrencinin ev 
sahibi. İstanbul’un ekonomi ve 
iş dünyasının tercihi de Beşiktaş. 

17 güzel fotoğraf

Gece nüfusu 200 bine yaklaşan 
Beşiktaş’ın iş dünyası nedeniyle 

gündüz nüfusu 2 milyonu bulu-
yor. Beşiktaş, farklı kültürlerden 
beslenen kentlilerin bir arada 
yaşadıkları, ürettikleri, hayatı 
paylaştıkları bir kent. Kısaca Be-
şiktaş rengârenk! Atlas İstanbul 
ve Beşiktaş Belediyesi, Beşik-
taş kentinin kapılarını “Beşiktaş 
Rengârenk” sloganıyla fotoğ-
rafçılara açtı. Bu kapıdan giren 
96 fotoğraf sevdalısının gön-
derdiği 274 rengârenk fotoğra-
fın arasından jüri zorlanarak da 
olsa ilk üç fotoğrafı seçti. Jüri ilk 
üç fotoğraf dışında sergileme-
ye değer bulduğu 17 fotoğrafı 
da belirledi. İlk üçle birlikte bu 
fotoğrafl ar da ödül töreninin 
düzenleneceği gün Beşiktaş’ta 
sergilenecek. Jüri, birincilik ödü-
lünü Nurten Öztürk’ün çektiği 
fotoğrafa verdi.

ECEABAT / ÇANAKKALE

Yerel tarih araştırmacısı Ah-
met Uslu, 25 yıllık çalışma-
nın ardından Eceabat’tan 
topladığı Osmanlı dönemi-
ne ait çok sayıda Türk ve 
Rum tuğlasını galerisinde 
sergiledi. “Ateş ve Toprak 
İşte Çanakkale” adlı ser-
gi büyük ilgi topladı. Sergi 
açılışına Çanakkale Vali 
Yardımcısı İzzet Er ,Çanak-
kale İl Kültür Turizm Müdürü 
Şinasi Hazneder, Eceabat 
Belediye Başkanı Kemal 
Dokuz  katıldı. Birbirinden 
ilginç tuğlalar vatandaşla-
rın ilgisini çekti.

BANDIRMA / BALIKESİR

Bandırma Belediyesi’nin 
Kültür ve Sanat Etkinlikleri 

kapsamında BANFAD işbirli-
ği ile düzenlediği  “Yağmur” 
adlı fotoğraf sergisi yoğun 
ilgi gördü. Sergiye çok sayı-
da vatandaş katıldı. 

MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA

Mustafakemalpaşa’yı fo-
toğraf sanatının en güzel 
renkleriyle buluşturan ‘1. 
Ulusal Mustafakemalpaşa 
Foto Maratonu’nda de-
receye giren eserlerin sa-
hiplerine ödülleri törenle 
verildi. Mustafakemalpaşa 

Belediyesi’nin desteği ve 
Mustafakemalpaşa Fo-
toğraf Sanatı Derneği’nin 
organizasyonu ile düzenle-
nen yarışmaya katılan 250 
fotoğraf sanatçısının farklı 
karelerinden Mustafake-
malpaşa ve çevresinin do-
ğal, kentsel ve tarihi zen-
ginlikleri anlatıldı.

Rengarenk Beşiktaş

En Güzel Fotoğraflar

Tarih araştırmacısı Ahmet Uslu Eceabat’tan topla-
dığı Osmanlı dönemine ait tuğlaları sergiledi.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen 
“Yağmur” adlı fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, en güzel fotoğraf-
ları çekenleri ödüllendirdi. 

İSTANBUL
   

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin (İBB) İstanbul Fo-
toğraf ve Sinema Amatörle-
ri Derneği (İFSAK) ile birlikte 
düzenlediği “Cumhuriyet 
Coşkusu Fotoğraf Yarış-
ması”nda dereceye giren-
lere ödülleri, Miniatürk’te İBB 
Başkanı Kadir Topbaş’ın da 
katıldığı bir törenle verildi. 
Başkan Topbaş, İSFAK Baş-
kanı Tanju Akleman ile birlik-
te yarışmada birinci olan 
Üzgün Yılmaz, ikinci olan 

Serdar Ertekin ve üçüncü 
olan Cem Erbir’e ödüllerini 
verdi. Topbaş, daha sonra 
beraberindekilerle birlikte 
sergiyi gezdi. Başkan Kadir 
Topbaş, burada yaptığı ko-
nuşmada iyi yönetilen şehir-
lerin insanlara yeni fırsatlar 
verdiğini söyledi. Topbaş, 
konuşmasında ayrıca “Dün-
yanın en iyi fotoğrafçılarını 
İstanbul’a davet edece-
ğim. Ben de amatör fotoğ-
rafçı olarak elimde maki-
nemle fotoğraf çekeceğim” 
dedi.

Dünya Fotoğrafçıları Geliyor
Başkan Kadir Topbaş, dünyaca ünlü fotoğrafçıla-
rı İstanbul’a davet edeceğini söyledi.

Beşiktaş Belediyesi, “Beşiktaş Rengarenk” sloganıyla kapılarını fotoğrafçı-
lara açtı ve ortaya renkli mi renkli fotoğrafl ar çıktı. 

İşte Eceabat Tuğlası

Başkan “Yağmur”u Beğendi
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BAĞCILAR / İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi Spor Ku-
lübü kuruldu. Kulüp, futbol 
haricinde 14 farklı branşta 
faaliyet gösterecek. İlçede, 
farklı branşlarda faaliyet 
gösteren sporculara des-
tek vermek ve daha büyük 
sportif başarılara ulaşmak 
amacıyla kurulan Bağcılar 
Belediyesi Spor Kulübü, Ge-
nel Kurul Toplantısını yaptı. 
Mehmet Akif Ersoy Kültür 
Sanat Merkezi’nde gerçek-
leştirilen toplantıda Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı aynı zamanda ku-
lübün de başkanlığına se-
çildi. Bağcılar Belediyesi 

engelli sporcuları da bun-
dan sonra kulübün lisanslı 
sporcuları olarak çalışmala-
rına devam edecek. Spor 
kulübü ve faaliyet alanları 
ile ilgili bilgilerin verildiği ge-
nel kurulda konuşan Başkan 
Çağırıcı, “İlçemizde farklı 
branşlarda faaliyet göste-
ren ve ulusal ve uluslararası 
etkinliklerde önemli başarı-
lar elde eden sporcularımız 
bulunuyor. Belediye olarak 
bu sporcularımıza şimdiye 
kadar sürekli destek olduk 
Olmaya devam edeceğiz. 
Başarılı gençlerimizi bir çatı 
altında birleştirmek için spor 
kulübümüzü kurduk” diyerek 
amaçlarını anlattı.

MUDANYA / BURSA

Mudanya Halitpaşa Ma-
hallesi, Kırkdamla Caddesi 
Öğretmenler sitesi yanında 
belediye tarafından yapılan 
düzenleme ile ilçeye ilk tenis 
kortu kazandırıldı. İlk karşı-
laşmayı da Mudanya Bele-
diye Başkanı Hasan Aktürk, 
AK Parti Bursa Milletvekili ve 
Anayasa komisyonu sözcü-
sü İsmet Su ile yaptı. Başkan 
Aktürk, amaçlarının sporun 
gelişmesine katkıda bulun-
mak olduğunu söyledi. Baş-
kan Aktürk, konuşmasında 
ayrıca başka yerlere de spor 
alanları kazandıracaklarının 
müjdesini verdi.

EZİNE / ÇANAKKALE

Deve güreşi sezonunun 
en güzel güreş günlerin-
den biri Ezine’de yaşandı. 
Ezine Belediye Başkanlığı, 
Deveciler Derneği ve Ali-
Anıl Kahraman Kardeşler’in 
organizasyonu olan Deve 
Güreşleri, futbol sahasın-
da yapıldı. Güreşi izlemek 
isteyen binlerce seyirci sa-
bahın erken saatlerinden 
itibaren futbol sahasının 
etrafındaki yerlerini aldılar. 
Deve Güreşi Şenlikleri’ne 
Ezine’den ve Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinden 140 deve 
katıldı. Futbol sahasındaki 
güreşlere CHP Çanakkale 

Milletvekili Serdar Soydan, 
CHP Çanakkale Milletvekili 
Ali Sarıbaş, Ezine Beledi-
ye Başkanı Halil Büyükerol, 
Bayramiç Belediye Başkanı 
İsmail Sakin Tuncer, Pelitköy 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Kayacık, Umurbey Beledi-
ye Başkanı Ahmet Vedat 
Özkan ve birçok sayıda va-
tandaş katıldı. Güreşlerde 
konuşma yapan Ezine Be-
lediye Başkanı Halil Büyü-
kerol, “Ezineliler için Deve 
Güreşi Şenlikleri’nin yenileri-
ni gerçekleştireceğiz” dedi.

İZMİT / KOCAELİ

İzmit Belediyesi ile Kocaeli 
Kırım Tatarları Derneği işbir-
liği ile ilki yapılan 1. Ulusla-
rarası İsmail Bey Gaspıralı 
Satranç Turnuvası’na 126 
sporcu katıldı. Startı Koca-
eli Vali Yardımcısı Mustafa 
Ünlüsoy ve İzmit Belediye 
Başkanı Dr. Nevzat Doğan 
tarafından verilen turnuva 
3 gün sürdü. Kırım Tatarları 
Derneği’nde 3 kategoride 
yapılan turnuvada 12 yaş 
altında Nilay Kısacık birinci, 
Tugay Çolak ikinci, Talha 
Köysu da üçüncü oldu.

KANDIRA / KOCAELİ

Kandıra Belediyesi, “Okul-
lar Hayat Olsun” projesi 
kapsamında sadece eği-
time yönelik değil spora 
yönelik çalışmalarıyla da 
takdir topluyor. Bunlardan 
biri de Kandıra Gençlerbir-
liği Belediyespor bünyesin-
de gençlere verilen güreş 

eğitimi. Ata sporunu öğren-
mek isteyen gençler eği-
timler sayesinde buluşuyor.

İzmit Belediyesi tarafından satranç turnuvası dü-
zenlendi. Turnuvaya 126 sporcu katıldı.

Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor bünyesin-
de, gençlere güreş eğitimi veriliyor. 

Satranç Oynadılar Ata Sporuna Sahip Çıkılıyor

Ezine’de Develer Yarıştı 

Bağcılar Spor Kulubü Açıldı

Mudanya’ya Tenis Kortu
Belediye ilçede ihtiyacı hissedilen ve özellikle gençlerin belediyeden ta-
lepte bulundukları tenis kortlarının ilkinin açılışını gerçekleştirdi. 

Ezine’de düzenlenen Deve Güreşleri büyük ilgi 
gördü. 140 deve kıran kırana yarıştı. 

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü kuruldu. 14 farklı branşta faaliyet göstere-
cek kulüp, ilçede farklı branşlardaki sporcuları tek çatı altında birleştirecek.

Atletizmin Kalbi 
Ulaş’ta Atıyor

ULAŞ / TEKİRDAĞ 

Türkiye Atletizm Federas-
yonu, Ulaş Belediyesi’ni 
atletizme katkılarından 
dolayı ödüle layık görül-
dü. Ulaş Belediye Baş-
kanı Kenan Demiray,  
ödülünü Alemitu Bekele, 
Nevin Yanıt ve İstanbul 
Atletizm Federasyon Baş-
kanı Salih Natur’dan aldı. 
Başkan Demiray yap-
tığı açıklamada, “Ulaş 
Belediyesi’nin atletizme 
ve spora desteği devam 
edecek. Ulaş Belediye 
Spor 2 yıl üst üste şampi-
yon olarak Süper Amatör 
Lig’e yükseldi. Bu yıl da 
iddiasını devam ettirerek 
yükselme hedefi yle sezo-
na başlayacaklarını düşü-
nüyorum” dedi. Sadece 
2011 yılında 60’ın üzerin-
de Türkiye derecesi alan 
Ulaş Belediye Spor’un 
2009-2012 yılları arasında 
100’ü aşkınTürkiye dere-
cesi ve çeşitli branşlarda 
rekorları bulunuyor.
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Küçükkuyu Geleceğe Göz Kırpıyor 
AYIN BAŞKANI

Çanakkale’nin Küçükkuyu kentinde son yıllarda büyük değişimler yaşanıyor. Özellikle son 4 yılda Küçükkuyu’nun altyapısının 
%80’i yenilendi. Turizmi büyük ilgi görüyor ve zeytini her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Bu çalışmaların arkasında ise 
Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan var.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ BALKAN

Beledı̇yeHaber  /  Şubat 2013

Ege’nin başladığı yer 
yani Çanakkale’nin 

Küçükkuyu beldesi adeta 
cazibe merkezi haline ge-
liyor. Altyapısından tutun 
da doğasına kadar ade-
ta keşfedilmeyi bekleyen 
Küçükkuyu, tarihi köyleri 
ile de turizm merkezi ko-
numunda. Özellikle Kü-
çükkuyu Belediyesi’nin 
çalışmaları alkış topluyor. 
Bu çalışmaların arkasın-
da bulunan Küçükkuyu 
Belediye Başkanı Cengiz 
Balkan altyapı, kültürel ve 
sosyal belediyecilik adına 
birçok çalışmaya imza at-
tıklarını söylüyor. Balkan: 
“Küçükkuyu zeytinin ana-
vatanı” diyor. Göreve baş-
ladığında Küçükkuyu’nun 
bir altyapısının olmadığını 
söyleyen Cengiz Balkan: 
“Göreve geldiğimizde 
altyapının olmadığını 
gördük. Kanalizasyon ve 
arıtma yönünde eksikler 
vardı. İlk işimiz kanalizas-
yonun tamamına yakınını, 
yaklaşık %80’nini bitirdik. 

İller Bankası ile 70 bin ka-
pasiteli su arıtma tesisi ya-
pıyoruz. Kanalizasyon ve 
arıtma tesisini entegre edi-
yoruz. Altyapıyı yaparken 
üstyapıyı da yapmaya 
başladık. Bozulan yolları-
mızı tekrardan yaptık. Kaz 
Dağları’nın eteğinde butik 
bir antik tiyatro yaptık. Mi-
dilli Adası’nı izlerken aynı 
zamanda konser dinliyor-
sunuz. Tarihi mekânlarımızı 
onardık. Zeytin Kültür 
Merkezi’ni açtık, şu an 
hizmet veriyor. Gençlerin 
kullanabileceği nizami bo-
yutta futbol sahası yaptık. 
Yaklaşık 1.000 metrekare 
büyüklüğünde Zübeyde 
Hanım Eğitim Sağlık Kül-
tür Merkezi’ni yaptık. “Her 
Mahalleye Bir Sağlık Evi” 
sloganıyla her mahalleye 
küçük sağlık evleri yap-
tık. Onlarca çocuk parkı, 
sağlıklı yaşam merkezleri 
açtık. Araç fi lomuzu bü-
yüttük. 600 tonluk bir su 
deposu yapıyoruz en kısa 
zamanda bitecek. 4 yılda 
borçsuz bir belediye ha-
line geldik. Bizden önce 
belediyenin ciddi bir bor-
cu vardı” dedi. 

Ekonomiye Tam 
Destek 

Sadece hizmetle kalma-
yıp kentin ekonomisi için 
de çalışmalar yaptıklarını 
söyleyen Başkan Balkan 
kentin en büyük getirisi 
olan zeytinciliğe de des-
tek veriyor. Başkan Bal-

kan: “Bölgenin ana ge-
çim kaynağı 
olan zeytincili-

ğin tanıtımını artırmak için 
“Zeytin Kurtuluş Günü” adı 
altında festivaller düzen-
liyoruz. Zeytin aslında zor-
lu bir meyvedir. Zeytin kış 
mevsiminde tek tek top-
lanan bir meyvedir. Hasat 
anlamında en zor meyve-
dir. Zeytin emekçileri çok 
fazla emek verirler. Bir ki-
logram zeytinde yaklaşık 
300 adet zeytin bulunur. 
İşçiler bu zeytinleri tek tek 
toplarlar. Günde 100 kilo 
zeytin toplayan bir işçi 300 
bin tane zeytini tek tek ko-
partır. Ayrıca zeytin kışın 
toplanır. Soğuk havada ve 
bayırda çok zorlanırlar. Bu 
yüzden zeytin emekçileri 
bu meyvenin toplamı bit-
tikten sonra kurtuluş günü 
düzenliyorlar. Yemekler 
yenir, bahşişler ödenir, 
eğlenceler düzenlenir. 
Bu ad altında her yıl ülke-
mizdeki bilim adamlarını, 
siyasetçileri, gazetecileri, 
yazarları buraya getiriyo-
ruz. Burada zeytinciliği ve 
Küçükkuyu’yu anlatmaya 
çalışıyoruz. Zeytinyağının 
doğuşunun hikayesini an-
lattık. Tarladan zeytinler 
nasıl toplanıyor? Fabrika-
da zeytinyağı nasıl üretili-
yor? O evreyi anlatmaya 
çalıştık. Ana gayemiz bel-
demizi ve zeytinimizi tanıt-
mak oldu”  dedi. 

Kaz Dağları 
UNESCO’ya Aday

Turizm alanında da bir-
çok çalışmaya imza atan 
Küçükkuyu Belediyesi Kaz 
Dağları’nın UNESCO’nun 

Kültürel Miras’a da-
hil olmasını istiyor. 
Cengiz Balkan, Kaz 
Dağları’ndaki temiz 
havanın eşi benze-
rinin olmadığına ve 
nadir görüldüğüne 
inanıyor. Başkan 
Balkan: “Son yıl-
larda özellikle kü-
resel ısınmadan 
dolayı ülkemizin 
güney bölgelerin-
deki turizm alan-
larında her ne 
kadar güzel ve 
modern tesisler 
olsa da insan-
lar sıcaktan ve nemden 
kaçmaya başladı. Ben 
de önceki yıl bir toplantı 
için Antalya’ya gitmiş-
tim. Ancak 3 günden 
fazla duramadım. Özel-
likle Temmuz-Ağustos 
aylarında orada aşırı bir 
sıcak oluyor. Lakin bizim 
bölgemizin nem oranı 
düşük. İstanbul’a da ya-
kınız. Kaz Dağları, Bin Pı-
narlı İda Dağı ile insanlar 
hem tatillerini yapabiliyor 
hem temiz hava alabili-
yor hem de organik ürün-
ler bulabiliyorlar. Ben Zi-
raat Mühendisi olduğum 
için bu bölgede organik 
ürün yetiştirmeye yönelik 
projeleri hayata geçir-
meye çalışıyorum. Turizmi 
bölgenin doğal yönlerini 
ön plana çıkararak ya-
pıyoruz. 4 bine yakın ya-
tak kapasitemiz var. Bu 
kapasiteyi artırıp termal 
turizm ve butik otelcili-
ğin gelişmesini istiyorum. 
İnsanların Küçükkuyu’ya 
gelip ufak şirin zeytin 

bahçe le-
rinde kahval-
tısını yapsın. 
Sonra çıksın 
pazara gitsin, 
balık yesin, ba-
lık tutsun, Kaz 
Dağları’nı gez-
sin istiyorum. İn-
sanların her şey 
dahil konsepti 
ile tatil yapmasını 
istemiyorum. Sabahtan 
akşama kadar otelde 
durup yiyip içmek tatil 
değil bana göre. Tatil 
gürültüden uzak, sessiz 
sakin, doğa ile baş başa 
olmalıdır. Biz de çalışma-
larımızı bu yönde sürdü-
rüyoruz” dedi.  Son olarak 
Küçükkuyu zeytinyağının 
öneminden bahseden 
Küçükkuyu Belediye Baş-
kanı Cengiz Balkan mar-
kalaşmaya yönelik çalış-
malar yaptıklarını söyledi 
ve Küçükkuyu’nun gele-
ceği açısından zeytinya-
ğının büyük önem taşıdı-
ğını söyledi.

gördük. Kanalizasyon ve 
arıtma yönünde eksikler 
vardı. İlk işimiz kanalizas-
yonun tamamına yakınını, 
yaklaşık %80’nini bitirdik. 
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Etkinliklerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi (www.marmara.gov.tr) ziyaret ediniz.

Anlayışlı olan anlar,  bilgili olan bilir; bilen 
ve anlayan her vakit dileğine erişir. 
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