
Marmara Belediyeler Birliği tarafından 
“Göçmen Çocuk ve Şehir” temasıyla orga-
nize edilen “2. Uluslararası Çocukların Şehir 
Kongresi”nde göçmen çocuk konusuna, 
yerel yönetimlerin çözüm önerileri masaya 
yatırıldı. Ev sahibi Balıkesir Belediye Başkanı 
Uğur, “Evlerini, yurtlarını, kaybeden çocukla-
rımızın yeni travmalar yaşamasının önüne 
geçilmesi gerekiyor. Göçmenler bizim karde-
şimiz gibi olmalı” dedi. SAYFA 10’DA

Gözlerinizin olma-
dığını artık göreme-
diğinizi düşünün. 
Korkmayın ve de 
üzülmeyin. Kadıköy 
Belediyesi’nin Sesli 
Kütüphanesi sayesin-
de kitaplar dile geliyor, 
görme engeli ortadan 
kalkıyor. SAYFA 5’TE

ÜLKELERİ FARKLI 
DUYGULARI AYNI
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 Üsküdar  Belediyesi’nin Tebessüm 
Kahvehanesi’nde, down sendromlu 
gençlerimiz çalışıyor. Belediye Başka-
nı Türkmen, “Burada tek yasak var, o 
da somurtmak” diyor. SAYFA 7’DE

Küçük büyük 50 bisikletli, Beylikdüzü 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
Kırlangıç Bisiklet Kulübü ve Medicana 
Hospital işbirliği ile kalp sağlığı için 
pedal çevirdi. SAYFA 13’TE

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ser-
divan Aşağıdereköy - Kazımpaşa par-
kurunda gerçekleşen İlkbahar Doğra 
Yürüyüşü ile doğaseverlere unutulmaz 
bir gün yaşattı.  SAYFA 2’DE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından bu sene 11.si düzenlenen  Lale 
Festivali’nin açılışını İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
yaptı. Topbaş “Laleyi öz vatanına ka-
vuşturduk” diye konuştu. SAYFA 3’TE

Her daim sevmekten vazgeçilmeyen 
şehir, sıradışı bir proje ile dile geliyor; 
‘İstanbul Konuşuyor’. İstanbul’a dair 
merak edilen her şeyi artık bu renga-
renk kartlarla öğrenmeniz mümkün. 
Nasıl mı? SAYFA 6’DA

BİSİKLETE BİNMENİN 
ÖDÜLÜ SAĞLIK!

GÖRME EKSİĞİ 
oKUMAYA 
ENGEL DEĞİL  

BURANIN ADI TEBESSÜM 
SoMURTMAK YASAK

SANKİ BİR TABLoNUN 
İÇİNDEYMİŞ GİBİ!

İSTANBUL KARTLAR  
İSTANBUL’U ÖĞRETİYoR

İSTANBUL BİR KEz 
DAhA LALE BAhÇESİ

‘BURSA  
hEM KARADA 
hEM hAVADA 

MARKA’

EV SAHİBİ İSTANBUL
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe başkanlığında, İstanbul’da yapılan toplantıya 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Edip Uğur, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün başta 
olmak üzere çok sayıda meclis üyesi katıldı.

‘EN GÜÇLÜ BÖLGESEL BİRLİK’ 
Dördüncü kez Marmara Belediyeler Birliği 
Başkanlığına seçilen Altepe, “Türkiye’nin 
en güçlü bölgesel belediye birliği Marma-
ra Belediyeler Birliği’dir. Hizmetlerimizi, 
hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmaksızın 
bütün üyelerimize sunmaya ve bize 
verilen güvene layık olmaya çalışacağız” 
dedi. SAYFA 4’TE  

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2016 yılı Olağan I. Toplantısında Başkanlık görevine yeniden 
seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Bu güvene layık olacağız” dedi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yerel Yönetimler Finans 
Zirvesi, belediyeler ile finans kaynaklarını 5 Mayıs’ta İstanbul Conrad Otel’de buluşturuyor

14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye göçlerin tartışıldığı, 
Türkiye’nin Göç Tarihi Sempozyumu’nun onur konuğu 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal H. Karpat oldu

Marmara Belediyeler Birliği’nin Ku-
rucu Başkanı Ahmet Enön hayatı-
nı kaybetti. 4 Nisan 2016 tarihinde 
hayata gözlerini yuman Enön, 
Marmara Belediyeler Birliği’nin 
2 Nisan 2016 tarihinde düzenle-
nen 41. Yıl I. Meclis Toplantısı’na 
sağlık sorunları nedeniyle katıla-
mamıştı. 1933 yılında Marmara 
Adası’nda doğan Ahmet Enön, 
1973 yılında kurulmasına öncülük 
ettiği Marmara Belediyeler Birli-
ği’ne iki yıl boyunca da başkanlık 
yapmıştı. SAYFA 11’DE

KURUCU BAŞKAN 
ENÖN’Ü KAYBETTİK

Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Atölyesi (MAGA), 
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset 
Araştırmaları Merkezi (HUGO) ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları iş birliğiyle 
düzenlenen sempozyumda Karpat, 
“Göçle gelen insanlar geleneklerini de 
getirir. O yüzden göç insanı değiştirir” 
dedi. Sempozyumun Genel Koordina-
törü  Erdoğan,Türkiye’de en az 500 bin 
Suriyeli çocuğun eğitim görmediğinin 
altını çizdi. SAYFA 11’DE

YENIDEN ALTEPE

GÖÇ TARİhİNE YoLCULUK

Marmara Belediyeler Birliği yeni 
bir organizasyonu hayata geçiriyor. 
TEB’in ana sponsorluğunda düzenle-
nen ‘Yerel Yönetimler Finans Zirvesi’, 
5 Mayıs’ta gerçekleşiyor. Yurt dışı ve 
yurt içinden yerel yönetim ve ekono-
mi dünyasının tanınmış isimlerini ağır-
layan organizasyona Fitch, Harmoni 
GD ve Turkeco da destek veriyor.  

Dev zirvede yerel yönetimlerin finans 
sorunları ve mevzuattaki engeller de 
masaya yatırılıyor. 200’den 
fazla belediyenin yer aldığı 
Yerel Yönetimler Finans 
Zirvesi, SPK’nın yanı sıra 
Fitch, EBRD, EIB ECO 
BANK, MOODY’S gibi dünyanın önde 
gelen kuruluşlarını belediyelerle 

buluşturuyor. Kentsel dönüşümün 
finansmanının da masaya yatırılacağı 

zirvede, belediyelerin 
gelirlerini nasıl artı-
rabileceği, ulaşım ve 
altyapı için alternatif 
finans kaynakları, ulus-

lararası fonlar, kamu ve özel sektör 
işbirlikleri gibi konular ele alınıyor. 

İSTANBUL’DA DEV zİRVE

Altepe, 
yeniden 
göreve 

seçilmesinin 

ardından Marmara 
Haber’e 
konuştu:
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DoKUz BİN 
FİDAN ToPRAKLA 
BULUŞTU
Şile - istanbul  Şile Beledi-
yesi ve Şile Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün birlikte 
düzenlediği Dünya Orman 
Haftası Kutlamaları ve Fidan 
Dikimi programında dokuz 
bin fidan toprakla buluştu. 
Şile Kaymakamı Salih Yüce, 
Şile Belediye Başkanı Can 
Tabakoğlu, Orman Bölge 
Müdürü Zekeriya Mere, Şile 
Başsavcısı Hüseyin Muşul ve 
Işık Üniversitesi Rektörü Şirin 
Tekinay’ın katılımları ile Üvez-
li Mahallesinde gerçekleştiri-
len etkinlikte Işık Üniversitesi 
Folklor ekibi, Üvezli Yıldız Ay-
taman İlkokulu ve Ortaokulu 
gösterilerini sergiledi. 

YEŞİL İLE MAVİ ŞİLE’DE  
BULUŞUYOR
Kutlamada Başkan Ta-
bakoğlu: “Biz Şile olarak 
yeşili, maviyi; ormanı, denizi 
koruyan kollayan ve sahip 
çıkan bir şehiriz. Çoğu Şileli 
vatandaşımız ormandan ek-
meğini kazanıyor. Arıcılık, bal 
üreticiliği, mantar gibi geçim 
kaynakları ile uğraşıyorlar.
Bizler de yöneticiler olarak 
ormanlarımıza, ciğerlerimize 
hem de vatandaşımıza sahip 
çıkıyoruz. Bu yıl içerisinde 
Şile’mize ayrılan 15 bin  adet 
çınar ağacının da dikimi ger-
çekleştirilecek” dedi.

KoNTEYNERLERE 
SIKI DENETİM

MİNİK ELLER  
DoĞAYA DEĞDİ

edremit - balıkesir  İlk-
baharın gelmesiyle birlikte; 
Edremit Belediyesi’ne bağlı 
ekipler, şehirin dört bir yanın-
da çalışmalar yapıyor. Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından hava sıcaklıklarının 
yükselmesi ile çöp konteyneri 
yıkama işlemleri sıklaştırıldı. 
Başkan Saka “Konteynerler 
kış döneminde ayda bir, yaz 
döneminde 15 günde bir kez 
olmak üzere yıkanıp ilaçlana-
cak” dedi.

çorlu  Çorlu Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından yürütülen çalış-
malar kapsamında, Özel Işık 
Ortaokulu öğrencileri Fıstık 
Çamı ve Mazı fidanlarını toprak 
ile buluşturdu.  Çalışmaya 
öğretmenlerden ve öğrenci-
lerden de ilgi yoğundu. Toplam 
126 fidanın dikildiği etkinliğe 
katılan öğrenciler ağaç dikimin-
den duydukları memnuniyeti 
dile getirerek güzel bir gün 
geçirdiklerini belirttiler.

kartepe- kocaeli Kartepe Bele-
diyesi Bilgi Evleri, 11 merkezde 
eğitmenler nezaretinde 3 bin 
öğrenciye destek vermeye 
devam ediyor. Bilgi 
Evi üyesi çocuklar 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamın-
da Kent Merkezi 
Proje Alanı’nda 
ağaçlandırma ça-
lışması yaptı. Mi-
nik eller ıhlamur, 
akçaağaç ve sığıla 
ağaçlarının yer aldığı 
60 fidanı yeni Hükümet 
Konağı inşaat alanı karşısın-
daki 5400 metrekarelik yeşil alana 

diktiler. Törende Bilgi Evi üyesi 
çocukların yoğun ilgisi ile enerji 

depolayan Başkan Üzülmez de, 
yeni bir sosyal sorumluk 

projesinde miniklerle 
bir arada olmaktan 

duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. 
Başkan Üzülmez, 
“Bugün çocukla-
rımızla birlikte 
ağaç dikiyoruz. 

Kendileri gibi, 
diktikleri fidanlar 

da geliştikçe çok 
güzel anılarla anılacaklar, 

geleceğe çok büyük bir yatırım 
yapmış olacaklar” dedi.

Kartepe Belediyesi 
bünyesinde faaliyet 

gösteren Bilgi Evi 
üyesi çocuklar, 

Kent Merkezi 
Proje Alanı’nda 

gerçekleştirdikleri 
ağaçlandırma 

çalışması ile 
Bilgi Evi Ormanı 

oluşturdular. Ağaç 
diken çocuklar 

geleceğe anlamlı bir 
yatırım yaptılar

Tohumdan Yeşil Yarınlara Atıklar Artık
Sanat Eseri
keŞan - edirne   Keşan 
Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü, 
atık malzemelerden sanat 
eseri üretilmesine yönelik 
“Çevreme Karşı Sorumlu-
yum Projesi” hayata geçirdi.  
Öğrencilerin yapacağı eser-
lerden dereceye girenler, 
Keşan Belediyesi tarafından 
birbirinden güzel hediyeler-
le ödüllendirilecek. Ödüller, 
Keşan Belediyesi tarafından 
Dünya Çevre Günü etkin-
likleri kapsamında düzenle-
necek törenle genç doğase-
verlere verilecek. 

esenyurt -  istanbul  Yıllardır dilimizde... 
Her söyleyişimizde ayrı bir heyecan, 

farklı bir coşku... Hani diyor ya o yüreğe 
işleyen dizeler... Havasına suyuna, 
taşına toprağına... Bir can feda benim 
yurduma... Yeniden doğdum dersin, 

derya olur gidersin...

EŞSİZ BİR GÜZELLİK 
Sadece sözde mi bu güzellik? 

Tabii ki hayır. İşte yukarıdaki 
fotoğraflar bile, güzelliğin 
sözlerle sınırlı olmadığını 
anlamak için yeter de artar... 
Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Dairesi Başkanlığı Gençlik 
ve Spor Şube Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen etkinlik 
Türkiye’nin her metrekaresindeki 

güzellikleri ayrı ayrı ortaya koyacak türdendi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin İlkbahar Doğa Yü-
rüyüşleri, Serdivan Aşağıdereköy – Kazımpaşa 
Parkuru ile devam etti. Doğanın eşsiz güzel-
likleri arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını 
yaşayan doğaseverler, etkinlik için Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ettiler. 

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Etkinlik boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çekti-
ren katılımcılar, adrenalin dolu bir pazar gününü 
geride bıraktılar. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlkbahar 
Doğa Yürüyüşleri Hendek-Öküzovası Parkuru 
ile devam edecektir. Doğa tutkunları hafta içeri-
sinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.
bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabi-
lirler” ifadelerini kullandı. Yürüyüşlere ilginin 
artarak devam etmesi bekleniyor.

BİR BAŞKADIR 
MEMLEKETİM

pendik - istanbul “Pendik’e Yeşil 
Gelecek” projesi kapsamında  okulları-
nın duvarını atık pet şişeleri kullanarak 
bitki ve çiçeklerle donatan Çamlık 
İlkokulu öğrencileri, örnek olacak bir 
çalışmaya imza attılar. Atık pet şişeleri 
saksı olarak kullanan öğrenciler, büyük 
bir heyecanla okul duvarlarını bitki ve 
çiçeklerle renklendirdiler.  Pendik Be-
lediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, öğren-
cileri tebrik ederek; “Yeşil konusunda 

önümüzdeki beş yılda dünya standart-
larını yakalayacak bir şehre kavuşaca-
ğız. Bu süreçte en büyük destekçimiz 
her zaman olduğu gibi siz öğrenciler 
ve öğretmenler olacak” dedi.  “2015 
yılı Çevreci Okul Sertifikası”nı Çamlık 
İlkokulu’na veren Pendik Belediyesi, 
önümüzdeki yıllarda da  bu uygulama-
yı devam ettirerek çocukların çevre 
bilinci kazanması adına çalışmalarını 
sürdürecek.

“Pendik’e Yeşil Gelecek”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Aşağıdereköy - Kazımpaşa 
parkurunda gerçekleştirdiği İlkbahar Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere 
unutulmaz bir gün yaşattı. Katılımcılar spor yaparak doğa ile kucaklaştı
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MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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Değer Katarak  
İlerlemek
Kurumlar, kuruluşlarında belir-
lenmiş sağlam esaslar ve ilkeler 
üzerinde yükselirler. Yıllar içeri-
sinde yöneticilerin üstüne düşen 
ise görevi devraldıkları andan 
itibaren kurumun çekirdeğinde 
yer alan değerleri muhafaza et-
mek, bir emanetmişçesine sahip 
çıkmak ama zamanın getirdiği 
yenilikler ışığında bu değerleri 
güncelleyerek parlatmaya devam 
etmektir. Eğer bir kurum aynı 
zamanda gerçekten bir aile 
olmayı başarmışsa, yöneticiler 
ve çalışanlar kurumla bağlarını 
kopardıktan sonra dahi o kuruma 
vermeye, değer katmaya devam 
ederler. Marmara Belediyeler 
Birliği olarak bunu yaşama mut-
luluğuna erişmiş bir kurumuz.

Yalnız bugünlerde bu şansı-
mızı büyük bir hüzünle idrak 
ediyoruz.

Kurucu başkanımız, dönemin 
Marmara Adası Belediye Başkanı 
Ahmet Enön’ü kuruluşumuzun 
41. yılında kaybetmiş olmanın 
derin üzüntüsü içindeyiz. Enön, 
Marmara Belediyeler Birliği ile 
bağlarını hiçbir zaman koparma-
mıştı ve çalışmalarını hep yakın-
dan takip etmişti. En son geçen 
yıl düzenlediğimiz Bilge Mimar 
Turgut Cansever Sempozyu-
mu’nun açılışında gençlere cesur 
olmalarını öğütlemişti. Bu öğüdü 
hep aklımızın bir köşesinde tuta-
rak çalışmaya devam edeceğiz.

Marmara Belediyeler Birliği’nde 
başkanlığa dördüncü kez layık 
görüldüm ve köklü bir gelenek-
ten devraldığım bayrağı Mar-
mara Bölgesi’ni ileriye taşımak 
için sizlerle birlikte taşıyarak 
çalışmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum. Yeni dönemde de 
çalışmalarımıza güçlü bir inanç 
ve azimle devam edeceğiz. Yerel 
yönetimler, şehirlerin bugün 
geldiği noktada toplum yaşantı-
sına en büyük katkıyı sağlayan 
yapılardan biridir ve bizler bu 
katkıyı her zaman artırmaya 
ve nitelikli bir ölçüde tutmaya 
gayret sarf edeceğiz. 

İstanbul’da 11. Kez 
LALELER AÇIYoR KUTLU DoĞUM 

ALTIEYLÜL’DE 
KUTLANDI

‘SEVGİ İzİ’ 
ENGELLİLERİ 
KoRUYACAK

SEVİMLİ 
DoSTLARA 
zİYARET

altıeylÜl- balıkesir 
Altıeylül Belediyesi Kutlu 
Doğum Haftası dolayı-
sıyla 45 camide 7500 gül 
dağıttı. Ayrıca Kurtdereli 
Mehmet Pehlivan Hey-
keli önünde de Altıeylül 
Belediyesi Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, vatandaş-
lara gül ile üzerinde “14 
Asır Öncesinden Mesajınız 
Var’’ yazılı zarflar içinde 
Peygamber Efendimizin 
çeşitli hadislerini  dağıttı.
Altıeylül Belediye Başkan 
Yardımcısı ve Kent Kon-
seyi Başkanı Ahmet Özen 
“Kent Meclisi Gençlik 
Meclisi’nin yaptığı bu gü-
zel çalışmayı takdir ediyor 
ve sizleri tebrik ediyorum. 
Peygamber Efendimizin 
mesajlarını vatandaşları-
mıza iletiyorsunuz, sizleri 
kutluyorum” diye konuştu. 

GÜnGÖren - istanbul 
Güngören Belediyesi En-
gelliler Merkezi, ünlü tele-
vizyon sunucusu Müge 
Anlı’nın başlattığı; zihinsel 
engelli, alzheimer veya 
benzeri rahatsızlıkları 
bulunan kişilerin, kaybol-
ması durumunda kendi-
lerini ifade edemeyeceği 
için geliştirdiği ‘Sevgi 
İzi’ projesini Güngörenli 
üyelerine uyguladı.
Ailelerin talebi ve izni 
üzerine kimlik bilgilerinin 
depolandığı platform, 
her kişi için bir numara 
veriyor. Bu numaranın 
kişinin bileğine dövme 
yapılması ile ‘Sevgi İzi’ 
oluşturuluyor. 

orHanGaZi-bursa 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet Çağlayan, 
Başkan Yardımcıları Aydın 
Sancar ve Necmettin Şahin 
ile birlikte Köpek Toplama 
ve Kısırlaştırma Merkezi’ni 
gezerek buradaki çalışma-
lar ile ilgili görevlilerden 
bilgi aldı. Başkan Çağlayan, 
sokak köpeklerini vatan-
daşlardan gelen talep ve 
şikayetler doğrultusunda 
toplayıp köpek bakım mer-
kezine getirdiklerini belir-
terek, “Bakım merkezimiz 
faaliyetlerini sürdürmeye 
devam ediyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıldır aralıksız düzenlediği ve bu yıl 
11.si gerçekleşen Lale Festivali’nin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş yaptı. Topbaş “Laleyi öz vatanına kavuşturduk” dedi

kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu istihdam ve ihracat alanında 
önemli bir yere sahip tekstil sektörüne destek verdi. 
Üretim noktalarının önemine dikkat çeken Başkan 
Karaosmanoğlu, “Bu birlikteliklerle siz değerli emek-
çilerimizi ziyaret ediyoruz. Üretim anında sizlerle 
birlikte oluyor ve dertleşiyoruz. Biz sizleri Allah için 
seviyoruz. Bizim işimiz hizmettir” ifadelerini kullandı.

“GÜNDE EN AZ 14-15 SAAT”
Yaşamın her anında belediyenin olduğunu vurgula-
yan Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye güzelleşiyor 
ve gelişiyor. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve 
hükümetimiz var gücüyle çalışıyorlar. Elbette bizi 
sevmeyenler, ülkemizin kalkınmamasını ve güçlü 

devlet olmamızı istemeyen 
yurt dışı kaynaklı oluşumlar, 

terör örgütlerini bizlerin 
aleyhine kullanmaktadır. 
Ancak bunları aşacağız. 
Ben de sizler gibi tatil, 
hafta sonu ve bayram 
demeden günde 14-15 

saat çalışıyorum. Halkı-
mızı seviyoruz, halkımız da 

bizi seviyor” diye konuştu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Kartepe ilçesinde tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren Işık, Karadeniz ve Çağlar firmalarını ziyaret etti

Başkan ‘emeğin’ yanında

istanbul  11. Lale Festivali’nin 
açılışında konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, lalenin Türk kültürünün 
değişmez bir parçası olduğunu 
ve yıllardır bu topraklardan 
uzak duran lalenin yeniden bu 
topraklarda açtığı için duyduğu 
memnuniyetini dile getirdi. 
2005 yılında başlattıkları “Lale 
Evine Dönüyor” kampanyası-
nın o dönemde eleştirildiğini 
hatırlatan Başkan Topbaş, “Ne 
gerek var şimdi buna. Yine lale 
dönemini mi yaşayacağız 
diyordu bazı kesimler. Ama 
şimdi geldiğimiz nokta 
itibariyle ne kadar da haklı 
bir iş yapmış olduğumuzu 
anlıyoruz” diye konuştu. 
Lalenin dünya tarafından 
bilinen bir çiçek olmasın-
da Osmanlı kültürünün 
büyük bir önemi olduğunu 

kaydeden Başkan Topbaş, “Lale 
bizim çiçeğimizdi. Ama yabancı 
gezginler lale soğanını yanların-
da götürdüler ve laleler orada 
açmaya başladı. Sonrasında bu 
topraklarda lale yabancı bir 
çiçekmiş gibi algılandı. İşte biz o 
algıyı kırdık ve laleyi öz vatanına 

kavuşturduk” dedi. 
Lale bizim için sadece süs bitkisi 
olmamış diyen Başkan Topbaş 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Nasıl gül çiçeği Peygamber 
efendimizi temsil ediyorsa, lale 
de Allah’ı temsil etmiştir. Laleyi 
sadece bir süs bitkisi olarak 
kullanmamışız da. Ecdadımız 
lale çeşidini 1500 çeşide kadar 
ulaştırmış. Ama biz hala 200 

çeşitte kalmışız. Onlara yetişe-
medik. 2005’te 600 bin lale 

soğanıyla başladık. Bugün 
20 milyon lale soğanı 
İstanbul’u süslüyor. Ve bu 
lalelerin hepsi yerli. Bunu 
üreten üreticilerimize 

maddi katkı sağlıyor. Yeni 
istihdam alanları yaratıyor” 

diye konuştu.

adapaZarı - kocaeli   Özel Şahin 
Okulu öğrencileri, Adapazarı Be-
lediyesi Sokak Hayvanları Geçici 
Bakımevi’ni ziyaret ederek sokak 
hayvanlarını elleriyle beslediler.
Öğrencilere Veteriner Hekim 
Remzi İzi tarafından hayvanların 
günlük bakım ve yaşam koşul-
larıyla ilgili bilgi verildi. Ada-
pazarı Belediyesi olarak Sokak 
Hayvanlarını Koruma Kanunları 
çerçevesinde hayvanları bulun-
dukları yerden alarak, en hızlı 
şekil müşahede altına aldıklarını 
kaydeden Veteriner Hekim İzi 
“Hayvanlarımız Kısırlaştırma, 
aşılama ve rehabilite işlemleri 
tamamlandıktan sonra yasada 
belirtildiği gibi alındıkları ortama 
yeniden bırakılıyor” dedi.

MİNİKLERDEN hAYVAN 
BARINAĞINA zİYARET
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Başkan Recep Altepe, 2016 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda Türkiye’yi yasa boğan 
terör saldırılarına değindi, “Terör bir insanlık suçudur. Yaratılmaya çalışılan 

korku iklimine en güzel yanıtımız kararlı yürüyüşümüze devam etmektir” dedi

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin 2016 yılı Ola-

ğan 1. Meclis Toplantısı, 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Meclis Toplantısı’na Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ahmet Edip 

Uğur, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 

Can, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 
ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Meclis 
Toplantısı, Başkan Recep Altepe’nin açılış konuş-
masıyla devam etti. Toplantıda, Birlik Başkanı, 
1’inci ve 2’nci Başkan Vekilleri ile Birlik Encümen 
Üyeleri, Divan Katip Üyeleri, Denetim Komisyonu 
ve İhtisas Komisyonları seçimi yapıldı. Yapılan 
oylama sonucunda tek aday olan Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanı Recep Altepe dördüncü kez 
Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. 
Ayrıca toplantıda en dikkat çeken kararlardan biri 

ise Birlik adına, Kilis’in Nobel Barış Ödülü Adaylı-
ğı’nın desteklenmesi oldu. 

‘ULVİ BİR GÖREV’ 
Açılış konuşmalarının ardından birliğin genel ku-
ruluna geçildi. Birliğin 2009 yılından beri başkanı 
olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, tek adaylı kongrede güven tazeleyerek 
yeniden Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’na 
seçildi. Seçimin ardından teşekkür konuşması ya-
pan Başkan Altepe, “Bu ulvi görevi yeniden bana 
verdiğiniz için, siz değerli üyelerimize teşekkürü 
borç bilirim. Marmara Belediyeler Birliği olarak 
yeni dönemde de çevre, eğitim ve danışmanlık 
çalışmalarına büyük önem vereceğimizi belirtmek 
istiyorum. Marmara Belediyeler Birliği olarak, 
Türkiye´nin en güçlü bölgesel belediye birliğiyiz. 
Hizmetlerimizi, hiçbir siyasi görüş ayrımı yap-
maksızın bütün üyelerimize sunmaya, birliğimizi 
sizlerle birlikte yönetmeye, bize verdiğiniz güvene 
layık olmaya çalışacağız. Yeni dönemin hepimize 
hayırlar getirmesini, Türk belediyecilik sisteminin 
gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum” dedi.

“Kararlı yürüyüşümüz 
DEVAM EDECEK”

birlik baŞkanı

RECEP ALTEPE

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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İşte Yeni Yönetim

Başkan Recep Altepe, Marmara Bele-
diyeler Birliği’nin 2016 Yılı 1. Olağan 

Toplantısı’ndaki konuşmasında ülke 
genelinde yaşanan terör olaylarına 
değindi. Birlik ve beraberliği hedef 

alan bu alçakça saldırılar karşısında 
tek yürek olarak, büyük bir mücadele 
verildiğini ifade eden Başkan Altepe, 

“Teröre karşı duruşumuz çok net: Terör 
bir insanlık suçudur. ‘Haksız yere cana 

kıymak, bütün insanları öldürmekten 
farksızdır.’ Buna inanırız biz. Ankara´da, 

İstanbul´da ya da Brüksel´de... Bu suç 
nerede işleniyorsa işlensin, teröre karşı 
çıkan ses aynı şekilde gür olmalı. Bizler 

bir yandan acımızı yaşıyor, bu acının ya-
ralarını sarmaya çalışıyor; bir yandan da 

hedeflerimiz doğrultusunda kararlı yü-
rüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu kararlılık 
teröre karşı, yaratılmaya çalışılan korku 
iklimine karşı verilebilecek en sert yanıt 

olacaktır. Unutmamalıyız ki sadece 
güneşli günlerde yürüyenler, gidecekleri 

yere asla varamazlar” diye konuştu.

MBB YİNE “ALTEPE” DEDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin dör-
düncü kez Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi-
ği toplantının sonunda birliğe yeni üye olan 18 belediyenin 

başkan ve yöneticilerine üyelik beratları takdim edildi.

yeni Üyelere berat

Kilis’e  
NOBEL  
desteği
Son derece keyifli bir 
atmosferde geçen Marmara 
Belediyeler Birliği 2016 Yılı 
1. Olağan Toplantısı’nda 
gündeme gelen konulardan 
birisi de Kilis’ti. Marmara 
Belediyeler Birliği Başkanı 
Recep Altepe’nin imzasıyla 
yayınlanan ve Kilis’in Nobel 
Barış Ödülü’ne adaylığını 
destekleyen iyi niyet mek-
tubu tüm üyelere dağıtıldı. 
Başkan Altepe, mektupta, 
93 bin 266 kişilik nüfusuna 
rağmen, 129 bin 162 kayıtlı 
Suriyeli mülteciye ev sahip-
liği yapan Kilis’te şimdiye 
kadar ciddi bir toplumsal 
sorun yaşanmadığı, Kilis ve 
Kilis halkının bu konudaki 
hoşgörü, tutum ve çabala-
rının takdir edilmesinin çok 
önemli olduğunu vurguladı. 
Başkan Altepe, Marmara 
Belediyeler Birliği olarak Ki-
lis’in Nobel Barış Ödülü’ne 
adaylığını desteklediklerini 
vurguladı. 

2009 yılından bu yana Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe güven tazeledi. İstanbul’daki Meclis Toplantısında  
başkanlık seçimine tek aday olarak giren Altepe alkışlarla yeniden göreve getirildi
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Kadıköy Belediyesi Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi’nin sorumlusu 
Kenan Demir, kütüphanelerinden sadece ülkemizdeki engellilerin 

değil, yurtdışındaki engelli vatandaşlarımızın da yararlandığını söyledi

Üyelerin taleplerine göre kitap 
seçimi yaptıklarını söyleyen Ke-
nan Demir’in açıklamaları şöyle: 
“Bizim toplam 1705 kitabımız 
sistemde mevcut. Kitap seçme 
konusuna gelirsek birinci ön-
celiğimiz üyelerimizin talepleri. 
Kitaplarımız okundukça biz sis-
temimize yeni kitaplar ekliyoruz.  
Üyelerimiz çoğunlukla popüler 
kültür kitaplarını talep ediyorlar  
ve okumak istiyorlar.”

Gökçe Yıldız 37 yaşında. Bir 
seneden fazladır Kadıköy 
Belediyesi’nin Görme Engel-
liler Sesli Kütüphanesi’nde 
kitap seslendiriyor. Bakın neler 
anlatıyor bizlere: “İnsan başına 
gelmediği sürece hiçbir şeyin 
farkına varmıyor. Benim ailemde 
ya da arkadaşlarımda görme 
engelli yok ama ben yine de 
gönüllü okuyuculuk yapmak 
istedim. Bu hayatta hiçbir şeyin 
sahibi değiliz. Haftanın birkaç 
günü buraya geliyorum ve talep 
edilen kitapları seslendiriyorum. 
İlk başlarda çok heyecanlanıyor-
dum. Herkese tavsiye ediyorum.”

Gönüllü okuyucu olmak için 
belirli şartları yerine getirmeniz 
gerekiyor.  Belediye yetkilileri bu 
konuda çok hassaslar ve tabiri 
yerindeyse ince eleyip sık doku-
yorlar. İşin mutfağındaki isim Ke-
nan Bey’den dinlemeye devam 
ediyoruz: “Biz okuyucularımızın 
düzgün kitap okumasını isti-
yoruz. Diksiyonlarının düzgün 
olmasını ve okurken vurgulama-
lara dikkat etmelerini istiyoruz. 
Herkese kitap okutmuyoruz. 
Önce deneme kaydı alıyoruz. 
Eğer kişi bu kriterleri deneme 
kaydında gerçekleştiriyorsa 
haftada birkaç gün gelip, görme 
engelli üyelerimiz için kitap ses-
lendirebiliyor. Bu zamana kadar 
500’ü aşkın gönüllümüz kitap 
seslendirdi. Hala seslendirme 
yapmak isteyen de pek çok gö-
nüllü okuyucumuz var. Bizim bu 
konuda üzerinde durduğumuz 
çok önemli bir konu var. Bireyler 
isterlerse buraya gelmeden ken-
di evlerinde de kitap seslendir-
mesi yapabilirler.”

Gönüllü okuyucu olmak istiyor-
sunuz ama zamanınız yok. Kadı-
köy Belediyesi Görme Engelliler 
Sesli Kütüphanesi, A’dan Z’ye 
her şeyi düşünmüş.  Evinizde 
bilgisayarınız ve mikrofonunuz 
varsa kütüphane size kayıt prog-
ramını gönderiyor ve evinizde 
gönül rahatlığı ile kayıt yapıp, 
kütüphane yetkililerine mail 
yoluyla gönderebiliyorsunuz. 
Bunun için  sessiz bir ortamda 
kayıt yapmak da çok önemli.

Taleplere
Göre Kitaplar
Seçiliyor

Gönüllü 
Olmak İstedim 
Çünkü...

Gönüllü  
Okuyucu 
Olmak İçin

Evinizde 
Kayıt 
Yapabilirsiniz

KİTAPLAR 
DİLE GELDİ, 
GÖNÜLLERE 
SESLENDİ

Gözlerinizin olmadığını, artık göre-
mediğinizi düşünün. Birkaç dakika 
ne yapacağınızı şaşırdınız değil mi? 
Korkmayın ve de üzülmeyin. Onlar 

için bir şeyler yapabilmek çok zor 
değil. Şimdi size anlatacağımız 

kütüphaneye üye olabilir ve gözleri 
görmeyen arkadaşlarımız için birer  

kitap seslendirebilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010 verilerine 
göre dünyada 39 milyon görme engelli var. 
2013’teki veriler ise ülkemizde yaklaşık 77 
bin görme engelli olduğunu gösteriyor. Sayı 
oldukça fazla. Kimi öğrenci, kimi çalışan kimi 
çalışmayan. Ünvanı ve statüsü ne olursa olsun 
şüphesiz ki sadece görme engellilerin değil 
tüm engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak 
ve daha kaliteli zaman geçirmelerine olanak 
tanımak belediyelerimizin başlıca görevleri 
arasında yer alıyor.  
 
2011’DE HAYATA GEÇTİ 

Pek çok farklı ve sıra dışı çalışma belediyele-
rimiz tarafından gerçekleştirilebiliyor.   Biz bu 
ay sizlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
hemen ardından bu konuda kolları sıvayan 
ve elinden gelen çalışmayı gerçekleştiren bir 
belediyemizden bahsedeceğiz. Kitap okumayı 
seven bireyler için bundan tam 5 yıl önce yani 
2011 yılında hayata geçti, Kadıköy Belediyesi 
Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi. Görme 
Engelliler Sesli Kütüphanesi’nin sorumlusu 
Kenan Demir, sorularımızı cevapladı.   

‘ÇÖZÜM BULALIM İSTEDİK’ 

Kadıköy Belediyesi’nin Görme Engelliler Sesli 
Kütüphanesi’ni sizden dinlemek isteriz.  
Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi, İstan-
bul’da ihtiyaçtan dolayı doğmuştur. Görme 
engelliler gözlerinin bir kısmını yitiren kişi-
lerdir. Haliyle kitap okumakla ilgili sıkıntılar 
yaşıyorlar. Bizler de belediye olarak buna 
bir çözüm bulalım istedik. En azından görme 
engellilerin istedikleri kitaplara erişebilmeleri 
adına bir çalışma gerçekleştirelim diye düşün-
dük ve böyle bir oluşum içerisine girdik. 2011 
yılında sesli kütüphanemiz faaliyete geçti. İlk 
başladığımız zamanlarda amacımız sadece 
Kadıköy’deki görme engellilerdi, fakat daha 
sonra diğer ilçelerden hatta diğer illerden 
talepler gelmeye başladı. Biz de o zaman şöyle 
düşündük, madem ki bu şekilde bir çalışma 
yaptık, oluşturulan bu kitapları, üretilen bu 
hizmeti Türkiye’deki tüm engellilere sunalım. 
Böylelikle ağı genişlettik. Sonuç olarak artık 
tüm Türkiye’den aslında yurtdışından bile 
faydalanan üyelerimiz var.  

Kütüphanenin işleyiş yapısından bahsedebi-
lir misiniz? Görme engelliler kitaplara nasıl 
ulaşıyorlar? 
Bir kitabı bir kişi alıyor 
ve kitap bitene kadar 
seslendiriyor. Kişi 
kitabın seslendirme-
sini yaptıktan sonra, 
biz de kitabın 
edit çalışmasını 
gerçekleştiriyor 
ve düzenlemesini 
yapıyoruz. Daha 
sonra da görme en-
gellilerin rahat ula-
şabilecekleri internet 
sitemize yüklüyoruz. 
Sistem tamamen üyelik 
hesabına göre işliyor. Telif 
Hakları Yasası’na göre eğer bir 
kitabın piyasada görme engelliler için 
basılmış bir baskısı yoksa bizlerin bu kitapları 

görme engellilere uygun bir şekilde üretip 
ücretsiz bir şekilde kar amacı gütmeden 

erişimini sağlama yetkimiz var. 
Biz bu yasa çerçevesinde bir 

web sitesi açtık. ( http://
www.gormeengelliler.

kadikoy.bel.tr ) Bu 
adresimiz üzerin-
den de bir üyelik 
sistemi oluşturduk. 
Görme engelliler 
öncelikle bu siteye 
üye oluyorlar. Daha 

sonra da üye olduk-
larına dair engellilik 

raporlarını bize fakslı-
yorlar. Biz bu raporlarını 

aldıktan sonra üyeliklerini 
aktif ediyoruz. Böylece, görme 

engelli üyelerimiz kitaplarımıza erişe-
rek okuyabiliyorlar.

ÖNCE ÜYE oLUYoRLAR

RÖPORTAJ: KÜBRA DEMİR
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ÇANAKKALE’NİN 
GÖzÜ ‘MERDİVEN’DE

İKİzLERDEN  
MÜzİK ŞÖLENİ 

çanakkale  Çanakkale Bele-
diyesi, kültür sanat faaliyet-
lerine aralıksız devam ediyor. 
Geçtiğimiz ay belediyenin 
kültür etkinlikleri kapsamında 
Gülüm Pekcan Dans Tiyatro-
su’nun “Merdiven” isimli dans 
tiyatrosu sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Süleyman 
Demirel Konferans Salo-
nu’nda sahnelenen etkinlikte 
ölüm, vefa, ayrılık, korku gibi 
duygular dansın etkileyici dili 
ile yansıtıldı. Dansçı Gülüm 
Pekcan Şimşir’in yazıp yö-
nettiği dans tiyatrosunda her 
merdiven basamağının duygu-
larımızı temsil ettiği gözlene-
rek büyük ilgi ile izlendi. 

esenler - istanbul Esen-
ler Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü, müzik dünyasının 
önde gelen isimlerini her ay 
Esenlerli müzikseverlerle 
buluşturmaya devam ediyor. 
“Kadınlarla Baş Başa” prog-
ramı kapsamında dünyanın 
her yerinde konserler veren 
ve Viyana’da verdikleri tek 
bir konserle dünyada yaklaşık 
2 milyar kişiye ulaşan opera 
ve tango müziğinin sevilen 
sesleri Sinem ve Didem Balık, 
Esenlerli kadınlara bir müzik 
ziyafeti sundu. Konserde 
Esenlerli kadınlar da hep bir 
ağızdan ikiliye eşlik etti.

ÜSGEM’DEN 40 BİN 
KİTAP YoLDA
ÜskÜdar - istanbul  Üs-
küdar Belediyesi Gençlik ve 
Eğitim Merkezleri (ÜSGEM), 
duyarlılık ve sorumluluk örne-
ği göstererek Kütüphaneler 
Haftası münasebetiyle; kütüp-
hanesi olmayan ya da kitaba 
ihtiyacı olan okullara ulaşmayı 
amaçlıyor.  ÜSGEM ‘den 40 
bine yakın kitap ise  yola 
çıkmış durumda. Bitlis Mutki 
İmam Hatip Lisesi ve Mutki 
İlkokul’u başta olmak üzere 
Denizli Çameli Lisesi, Gazi-
antep Şehit Kamil Mütercim 
Asım Ortaokulu, Tokat Kırkız-
lar Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Düzce Ortaokulu, 
Mardin Artuklu Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi ve Kader 
Mahkumları Derneği kitap 
talebinde bulunan kurumlar-
dan bazıları.  

İSTANBUL’A KULAK VER

MERAK  
UYANDIRAN  
KARTLAR
İstanbul kartlarıyla artık bu şehrin 
çarşılarına, parklarından sokaklarına, 
hayvanlarından lezzetlerine ve deyim-
lerine  daha çok dikkat edeceksiniz. 
Pek çok konuda birbirinden ilginç 
soruların yer aldığı kartlarda  kazan-
ma ve öğrenme isteğiniz hiç bitme-
yecek. Kartların ön yüzünde yer alan 
fotoğraf, eserin hafızada yer edinme-
sini, arka yüzdeki soru da rekabeti ve 
eğlenceyi arttıracak.

7’DEN 77’YE  
İLGİ ÇEKECEK
7’den 77’ye herkesin 
ilgisini çekecek bu 
kartlar sınıfta, evde, 
arabada, arka-
daşlar arasında 
ya da ailece 
oynanarak 
İstanbul’u 
tanıtıyor.

İstanbul’un ne görülecek yerleri biter, ne de eşsiz 
güzellikleri... Her sokağında ayrı bir hikaye barındırır, 
her semti farklı bir kültürle karşılar sizi.  Her daim 
sevmekten vazgeçilmeyen şehir, sıradışı bir proje ile 
dile geliyor; ‘İstanbul Konuşuyor’. İstanbul’a dair merak 
edilen her şeyi artık bu rengarenk kartlarla öğrenme-
niz mümkün. Çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş, İstanbul’un çeşmelerinden köşklerine, 
külliyelerinden müzelerine, kapılarından çarşılarına, 
parklarından sokaklarına, hayvanlarından lezzetleri-
ne ve deyimlerine kadar pek çok konuda birbirinden 
ilginç soruların yer aldığı “İstanbul Konuşuyor” isimli 
eğitici oyun kartları serisi  hazırladı. Bu serinin her bir 
parçasında görsel zenginlikle kente dair kültür taşlarını 
keyifle öğrenebileceksiniz.

40 SORUDA TARİHİ  
YARIMADA’YI KEŞFET 

“Tarihî Yarımada” başlıklı serinin ilk oyunu, 46 kart ve 40 
sorudan oluşuyor. Kartlarda, İstanbul’un ve Tarihî Yarı-
mada’nın birbirinden farklı yerleri meraklısına anlatılıyor. 
Çeşmelerinden köşklerine, külliyelerinden müzelerine, 
İstanbul’un  pek çok yeri sorularda yerini alıyor. 

İstanbul’a 
dair merak 

edilen her şeyi 
‘İstanbul Konuşuyor’ 

projesi kapsamındaki bu 
kartlarla öğrenmek mümkün

Beykoz Belediyesi tarafından Türkiye’de alanında ilk ve tek olarak düzenlenen 2. Beykoz 
Çocuk Kitapları Fuarı’na minik okurların ilgisi büyüktü. Fuarla ilgili  açıklamada bulunan  
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek erken yaşta iyi bir okuyucu olmanın önemini vurguladı 

Çocukların Rüyalarını 
Kitaplar Süslemeli
beykoZ - istanbul “Okumak Geleceğim” temasıy-
la düzenlenen Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı’nda  
75 yayın evi ve 50 çocuk kitabı yazarı 
okurlarla buluştu. Beykoz sahilinde 
2500 metrekare kapalı alanda 
kurulan fuarda her gün 
çocuklar için düzenlenen 
masal saatleri, meslek 
etkinlikleri, söyleşiler 
ve gösteriler büyük ilgi 
gördü. 

‘BU BULUŞMA 
ÇOK DEĞERLİ’
Fuardan duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Emre Bilgili  “Çocuk ve kitabı 
buluşturmak geleceğimiz için çok önemli. 
Çocuklarımızla kitabı zamanında buluşturunca, 
bu güzel bir alışkanlığa dönüşüyor. Burada çok 

sesli bir kitap fuarı var. Bu güzel girişimin hayırlı 
olmasını ve devam etmesini diliyorum” dedi. Bey-

koz Belediyesi olarak bu sene daha geniş bir 
alanda ve farklı etkinliklerle dolu bir 

fuar hazırladıklarını söyleyen Baş-
kan Yücel Çelikbilek de zirvenin 

önemine değindi.

‘NE KADAR OKUR O 
KADAR ÜMİT’
Çelikbilek şu noktaların 
altını çizdi:  “Çocuk rüya-

sında kitap görmeli, kitaplar 
rüyalarını süslemeli. Kültür 

Merkezimizde 20 bin kitaplı 
bir kütüphanemiz var. Ne kadar 

okuyan çocuğumuz olursa Beykoz’un 
geleceğiyle ilgili ümitlerimiz o kadar artar. 

“ açıklamasında bulundu. Kitap fuarımızın ömrü-
nün çok uzun olmasını diliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum.”

osmanGaZi - bursa Osmangazi 
Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi 
ile imzaladığı “Kültürel İşbirliği 
Protokolü’ çerçevesinde konserler 
veren ‘Uludağ Makam’ topluluğu, 
‘Bahar Şarkıları’ ismini verdikleri 
son konserinde dinleyicilerine 
müzik ziyafeti sundu. Ördekli 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len etkinliğe Osmangazi Belediye 
Başkan Yardımcısı Erkan Albay-
rak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Kenan Kır ile çok sayıda davetli 
katıldı. 2 saat süren konserde Türk 
Sanat Müziği ve Türk Halk Müzi-
ği’nin seçkin eserlerine yer veren 
‘Uludağ Makam’ topluluğunun 
konseri Baharın Getirdikleri ismini 
verdikleri doğaçlamalarla son 
bulurken, sanatçılar müzikseverler 
tarafından ayakta alkışlandı.

oSMANGAzİ’DEN 
MÜzİK zİYAFETİ

   KÜLTÜR-SANAT
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Bu ay çok ama çok özel bir 
mekandayız. Yalnız şimdiden 
söyleyelim, burada somurtmak 
yasak. Bu yüzden hayat koşuştur-
manızı, hüzünlerinizi ve acıları-
nızı kapıda bırakarak 
bu özel mekandan 
içeri giriyorsu-
nuz. Zaten 
hüzünlerinizi 
bile yanını-
za alsanız 
ve kimseye 
çaktırma-
dan somurt-
maya başlasa-
nız dahi, mekâna 
girdiğiniz andan 
itibaren gülümsediğinizi 
hissediyorsunuz. Çünkü burası 
adına yakışır bir şekilde tebes-

süm ettiriyor. Üsküdar Belediye-
si’nin down sendromlu gençlerin 
topluma kazandırılması için 
faaliyete geçirmiş olduğu Tebes-
süm Kahve’de sizlere içeceğinizi 

ve yemeğinizi bu birbirinden 
özel çocuklar getiriyor. 

Üsküdar’da Burhan 
Felek Köşkü’nün 

bahçesinin içeri-
sinde yeşillikler 
arasına dizayn 
edilmiş bu özel 

Kahve’de 10 
tane down send-

romlu arkadaşımız 
çalışıyor.  

Tabi ki başlarında bir 
öğretmenleri ile birlikte...  Her 
çalışan gibi onların da maaşları 
ve tabiki hayalleri var. Burada 

çalışırken sadece kendilerine 
güvenleri gelmiyor, aynı zamanda 
belki de hayatlarında ilk defa ken-
dilerini bir şeyler başarabilmiş 
olarak hissediyorlar. 

HERKESİN HAYALİ 
FARKLI
Hayaller birbirlerinden farklı ve 
birbirinden güzel. Kimi ilk maaşı 
ile annesine kebap ısmarlamayı 
düşünürken, kimi ise nişanlısına 
yüzük almak istediğini söylüyor. 
Onları, hayallerini ve mutlulukla-
rını dinlerken duygusallaşmamak 
elde değil. Diğer belediyelere de 
örnek olacak nitelikte, böyle güzel 
ve anlamlı bir kahveyi İstanbul-
lulara kazandırdığı için  Üsküdar 
Belediyesine ne kadar teşekkür 
etsek az. 

“ÇoK 
MASUMANE 

TALEPLERİ VAR”

MERKEzLERİMİz

SEVGİ İMPARAToRLUĞU 
SİzLERİ BEKLİYoR

“hERKES 
BURAYA GELSİN”
Ve sırada 28 yaşındaki Emi-
ne var. Emine’nin sözlerine 
lütfen dikkat. İlk maaşı ile 
ne yapacağını söylemek 
istemiyor ama sözleri 
buraya gelmek isteyen tüm 
okuyucularımıza bir mesaj 
niteliğinde: “Buranın içinde 
mutluluk var, sevgi var. 
Herkes buraya gelsin”

“EN BÜYÜK 
hAYALİM...”

“ÇoK MASUM 
VE GÜzEL 
hAYALLERİ VAR”

Komutan lakaplı 34 
yaşındaki Murat Aydın, 
Tebessüm Kahvesi’ni çok 
sevdiğini söyleyerek baş-
lıyor konuşmasına. Hayali 
ise ilk maaşıyla nişanlısı 
Müge’ye yüzük almak. Şöy-
le diyor: “Burayı çok sevi-

yorum. Burada olmaktan 
dolayı çok mutluyum. 

Herkesi Tebessüm 
Kahvesi’ne bekli-

yoruz. Ben servis 
yapıyorum. İlk 
maaşımla ni-
şanlım Müge’ye 
yüzük almak 
istiyorum.”

Tebessüm Kahvesi ile 
ilgili sorularımızı Üsküdar 
Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürü Zekeriya 
Şanlıer cevapladı. Şanlıer 
“10 tane down sendromlu 
kardeşimizi profesyonel 
iş sahibi yaptık. Amacımız 
engelli vatandaşlarımızın 
hayatlarını kolaylaştırmak 
oldu. Sigortaları ile beraber 
maaşları var. Günün 6 saati 
dönüşümlü olarak çalışıyor-
lar. Biz bu arkadaşlarımızın 
bir şeyler başarabilecekle-
rinin lezzetini tatmalarını 
arzu ettik. Kendi maaşları 
olsun, ihtiyaçlarını kendileri 
karşılayabilsinler istedik. 
Hayalleri var. ‘Maaşımla cep 
telefonu alacağım, maaşımla 
annemi yemeğe götürece-
ğim’ diyorlar. Çok masuma-
ne ve çok hoş talepleri var. 
Yaptığımız ufak bir dokunuş 
toplumda büyük bir yankı 
uyandırdı. Biz insanları-
mızda bir bilinç oluşturmak 
istedik ve bunu başardık.” 

Öncelikle Tebessüm Kahvesi ile ilgili 
görüşlerini almak için Üsküdar Bele-
diye Başkanımız Hilmi Türkmen ile bir 
araya geliyoruz. Marmara Haber’e çok 
özel açıklamalarda bulunan Türkmen, 
Tebessüm Kahvesi’nden büyük bir gu-
rurla bahsediyor: “Üsküdar Belediye-
mizin Tebessüm Kahvesi adı ile açmış 
olduğu kahvemiz gerçekten çok özel 
ve güzel bir proje. Türkiye’de bir ilk. Bu 
konsepte bir proje yok. Burada down 
sendromlu çocuklarımız garsonluk 
yapıyorlar, gelenlere servis yapıyorlar. 
Onlar çok mutlu, aileleri çok mutlu. 

Toplumda engelli çocukları olan aileler 
için yaşam çok daha zor. Biz onların 
yanında olmak, onların bu hayatla-
rındaki sıkıntılarını bir nebze 
olsun unutturmak adına bu 
şekilde farklı bir proje 
uyguladık. Buraya 
her gelen tebessüm 
ediyor, konuşuyor, 
gülüyor. Burada 
her şey serbest, 
bir yasak var: 
Asık suratlı 
olmak...

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tebessüm Kahvesi’nde sadece bir yasak 
olduğunu söyledi. O da asık suratlı olmak. Türkmen, “Onlar çok mutlu, aileleri çok 
mutlu. Buraya her gelen tebessüm ediyor, konuşuyor, gülüyor”  diyor.

Başkan Hilmi Türkmen: 
“Burada Asık Surat Yasak”

Bu yol  Üsküdar  Belediyesi’nin Tebessüm Kahvesi’ne 
gidiyor. Birbirinden özel down sendromlu 

gençlerimizin çalıştığı bu kahveye bekleriz!

FOTOĞRAF: YAĞIZ KARAHAN

RÖPORTAJ: KÜBRA DEMİR
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Çevreye karşı çok hassas biri olduğunuzu 
biliyoruz. Özellikle sahil kesimleri ve arıtma 
tesisleriyle ilgili ne tür çalışmalarınız oldu?
Bursa’da derelerin temizlenmesi, 115 km de-
niz sahilimizin komple kollektörlerle toplan-
ması, 4 tane arıtma tesisi, 2 tane şehir mer-
kezine ilave arıtma tesisi ve kollektörler için 
1 yılda harcanan para 400 milyon TL. Şu anda 
6 ilave arıtma tesisi yapılıyor. Sahillerimizde 
gemi körfezinde denize girilebiliyor. Ama 1 
yıl süre içinde bu kollektörler döşenecek. 
Arıtma tesisleri de başladı. Önümüzdeki yaz 
çok daha temiz olacak. Türkiye artık kaliteyi 
yakaladı ve güce ulaştı. Şimdi artık böyle ciddi 
yatırımlar yapılabiliyor. 1 yıl içinde sadece 
bunun için 400 milyon TL. para harcayabili-
yor Bursa Büyükşehir.  Fakat bunlar yetmez, 
Tuna’nın da temiz akması gerekiyor, şimdi on-
larla da uğraşıyoruz. Bizim yerel yönetimleri-
miz çok büyük hamle yaptı. Bu konuda artık 
dünyaya örnek çalışmalar yapılıyor. Şu anda 
birçok Avrupa ülkesinde olmayan şeyler artık 
ülkemizde olmaya başladı. Bizim Bursa’da 
olan birçok tesis Avrupa şehirlerinde yok. 

Dünyaya Örnek 
Çalışmalarımız Var

Bursa’da insanlara 12 ay boyunca kayak 
keyfi sunmayı hedefliyorsunuz.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda’ya gittik, 
incelemelerde bulunduk. Projemiz şu 
anda kurulma aşamasında. Bursa’da artık 
12 ay kayak yapılabilecek. Hedefimiz pro-
jeyi bu yaz bitirerek vatandaşa sunmak. 
Herkese ve her yaşa hitap eden değişik 
kayma sistemleri var, bunların hepsini ku-
racağız. Bizim için önemli olan; halkımız 
buraya gelip eğlensin, başka şehirlerde 
olmayan yenilikler Bursa’da olsun. Aynı 
zamanda insanlar sadece kışın değil, 12 
ay da kayak öğrensin istiyoruz. Mesela 
yazın suni kayak pistinde kayak dersi 
alsın, kışın da Uludağ’da kayabilsin. 

Bursa’da 12 Ay 
Kayak Yapılacak

BURSA hEM KARADA 
hEM DE hAVADA MARKA

y
B

u ay ev sahibi olarak “Ayın Başkanı” 
sayfamızda yer alan isim hepimizin 
yakından tanıdığı Recep Altepe. 
Hem Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı olarak görev yapıyor, hem de Mar-
mara Belediyeler Birliği’nin başkanlığına 
devam ediyor. Bu koltuğu o kadar başarıyla 
dolduruyor ki, geçtiğimiz ay içinde yapılan 
genel kurulda 4. kez Marmara Belediyeler 
Birliği’nin kaptan köşküne layık görüldü. 
Böylesine yoğun bir başkanla konuşma 
şansı bulunca birlikteki çalışmalardan Bur-
sa’ya, Bursa’nın yeni gözbebeği stadyuma 
kadar her şeyi sorduk,  Altepe her zamanki 
gülen yüzüyle cevapladı… 
Marmara Belediyeler Birliği’ne 4. kez  
Başkan seçildiniz, neler söyleyeceksiniz?
Marmara Belediyeler Birliği Türkiye’nin 
ilk kurulan birliği ve gerçekten önemli bir 
yere sahip. Özellikle; belediyelerin bir-
birleriyle irtibatının sağlanması, belediye 
kadrolarının eğitilmesi, karşılıklı dene-
yimlerin paylaşılması, problemlere çözüm 
yolu bulunması, yerel yönetimlerin 
güçlenmesi adına sağlam adımlar atılıyor. 
Birliğin öncelikle kuruluş amacı çevre. 
Marmara Denizi’nin temizliği ve tüm böl-
genin hijyenini sağlamak. Ayrıca eğitimle 
ilgili de çok ciddi çalışmalar 

yapılıyor. Bünyesinde oluşturduğu eğitim 
birimi ve şirketiyle birlikte başlattığı 
çalışmalar her alanda kendini kabul ettir-
miş durumda. Sadece belediyelere değil 
tüm kurumlara da hizmet eden bir birlik. 
Bu çalışmalar da artarak devam ediyor. 
Yaptığı çalışmaları da sadece Marmara 
Bölgesi’ne değil diğer coğrafyalara da 
taşıyan, aynı zamanda Tuna Havzası gibi 
Marmara’yı kirleten yerler başta olmak 
üzere bu tür çalışmaları da yürüten bu 
konuda öncü olan bir birliğimiz var. Türki-
ye’de ve çevre ülkelerimizde bir sıkıntı 
ya da felaket yaşandığı zaman yardıma 
koşmak ve bunun organize olması birli-
ğimiz tarafından çok dikkatli bir şekilde 
sağlanıyor. Umuyorum her geçen gün 
daha iyi işler yapmaya devam edeceğiz.

EN GÜZEL ÖRNEK MBB
Birlik içinde farklı siyasi kimliğe sahip 
birçok Başkan yer alıyor. Kendi araların-
daki güçlü enerji dikkat çekici projelerin 
ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu atmosfer 
nasıl sağlandı?
Yerel yönetimler kentin sorunlarıyla 
uğraşıyor. Buranın siyaseti olmaz. Mesela 

Bursa’yı geliştirmek, geleceğe taşımak, 
Tekirdağ’ı geleceğe taşımak, Balıkesir 
ve İstanbul’un sorunlarının çözülmesi 
herkesin derdi. Bu bir siyasi parti görevi 
değil. Yerel yönetimlerde siyasi bakış 
açıları biraz daha törpülenmiş oluyor ve 
şehir öne çıkıyor. Biz belediye başkanları 
olarak daha çok şehirlerimizi geleceğe 
taşımak adına çalışmalar yapıyoruz. Ta-
rımda, ticarette, sanayide, turizmde geli-
şen şehirlerin oluşması bizim hedefimiz. 
Mesela Bursa’nın her alanda gelişmesi 
adına hangi siyasi düşünce olursa olsun 
yapabileceği şeyler aynı. Bu konuda 
siyasi tartışmalar ve siyasi düzenlemeler 
TBMM’de konuşuluyor. Biz bu konulara 
girdiğimiz zaman şehirlerimiz kaybeder. 
Şehirlerdeki sinerjiyi oluşturmamız 
gerekiyor. Sinerjiyi oluşturmak için tüm 
siyasi görüşleri de bu işin içine katmak 
gerekiyor. Eğer sorunları toplumun bir 
kısmı kabul edip diğer kısmı sahiplen-
mezse istediğimiz amaca ulaşamayız. 
Çünkü ortak çalışma ortaya çıkmaz 
ve sonucunda başarısızlık getirir. Bu 
konuda herkes sorumluluk duymalı. 
Bunun en güzel örneğini Marmara 
Belediyeler Birliği veriyor. Ortak 
birlik daha hızlı kalkınma sağlıyor. 

Yerel yönetimler kentin sorunlarıyla uğraşıyor. 
Buranın siyaseti olmaz. Mesele Bursa, Kocaeli, 
Balıkesir ve İstanbul’u geliştirip geleceğe taşımak

Termal Turizmini 
Canlandırıyoruz
Bursa’nın tarihi dokusunu korumak için ne 
tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Osmanlı’ya başkentlik yapmış, adını dünyaya 
duyurmuş bir medeniyet şehri olan Bursa’nın 
tarih başkenti kimliğini perçinleyecek çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Ecdad yadigarı 
eserler  Bursa’ya kazandırıldı. Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi, Muradiye Külliyesi ve Cuma-
lıkızık gibi en önemli kültürel değerlerimiz, 
UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde 
yerini aldı ve Bursa artık ‘Evrensel Değer’ 
olarak tescillendi. Bursa’daki tarihi değerleri 
gün yüzüne çıkarırken, bu yapıların turizm 
potansiyeline de katkı sağlamayı hedefledik. 
Bu yörüngede, eskiden ‘kaplıca kenti’ olan ve 
bugün sanayiyle öne çıkan Bursa’da eski de-
ğerini kaybeden termal turizmini canlandır-
mak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Sadece merkezde değil, tüm ilçelerimizde 
nerede bir sıcak su varsa orada termali can-
landırmayı hedefliyoruz. 

Bursa sanayii, şimdi de uçak üretimine başlıyor. 
Bu Türkiye için çok büyük bir adım. Raylardan 
sonra göklerde de Bursa imzası olacağını  
söyleyebilir misiniz? 
Kesinlikle söyleyebiliriz. Bursa markasını hem 
havada hem karada hem de denizde yaşatalım 
istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
yaptığımız yönlendirmelerle yerli uçak üretimi 
konusunda büyük bir adım atıldı. Bursa sanayiinin 
öncü kuruluşlarından Gökçen Ailesi’ne bağlı B Plas 
tarafından satın alınan Alman AQUILA markalı 
uçaklar, artık Türk Bayrağı işlenen kanatlarıyla Ha-
vacılık ve Uzay Sanayi fuarlarında boy göstermeye 
başladı. Bursa ilk kez ziyaretçi olarak değil katı-
lımcı olarak Almanya’daki Aero Friedrichshafen 
2016 Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yer aldı. 
AQUILA artık bir Bursa markası… Türk sanayiinin 
en önemli lokomotifi olan Bursa’da sanayi sektö-

rünün katma değeri yüksek ileri teknoloji 
ve tasarıma dayalı ürünlere yönelmesi 
noktasında öncülük etmeye devam 
ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin 
gayretleriyle Bursa artık havacılıkta da 
söz sahibi oluyor. Bursa sanayi böylelikle 
havacılık sektöründeki ilk kararlı adımı-
nı attı. Yerli tramvay ve metro vagonu 
üretimi, arıtma tesislerindeki çamurun 
yakılarak elektrik enerji üreten tesisle-
rin yerli olarak üretilmesi ve ardından 
havacılık sektöründe de Bursa’nın öne 
çıkması yolundaki amacımıza ulaştık. En 
önemli hedeflerimizden biri de havacılık 
sektörü idi. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 
(BTM) bünyesinde havacılık ve uzay bölümünü 
kurduk. Türkiye’de havacılıkla ilgili çalışma yapan 
tüm kurumları gezip, çalışmaları yerinde gördük. 

Birliğin kuruluş amacı çevre. Marmara Denizi’nin 
temizliği ve bölgenin hijyenini sağlamak. Ayrıca 
eğitimle ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılıyor 
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BURSA hEM KARADA 
hEM DE hAVADA MARKA

‘Türkiye’nin en 
aktif birliğiyiz’

y
Bursa’yı geliştirmek, geleceğe taşımak, 
Tekirdağ’ı geleceğe taşımak, Balıkesir 
ve İstanbul’un sorunlarının çözülmesi 
herkesin derdi. Bu bir siyasi parti görevi 
değil. Yerel yönetimlerde siyasi bakış 
açıları biraz daha törpülenmiş oluyor ve 
şehir öne çıkıyor. Biz belediye başkanları 
olarak daha çok şehirlerimizi geleceğe 
taşımak adına çalışmalar yapıyoruz. Ta-
rımda, ticarette, sanayide, turizmde geli-
şen şehirlerin oluşması bizim hedefimiz. 
Mesela Bursa’nın her alanda gelişmesi 
adına hangi siyasi düşünce olursa olsun 
yapabileceği şeyler aynı. Bu konuda 
siyasi tartışmalar ve siyasi düzenlemeler 
TBMM’de konuşuluyor. Biz bu konulara 
girdiğimiz zaman şehirlerimiz kaybeder. 
Şehirlerdeki sinerjiyi oluşturmamız 
gerekiyor. Sinerjiyi oluşturmak için tüm 
siyasi görüşleri de bu işin içine katmak 
gerekiyor. Eğer sorunları toplumun bir 
kısmı kabul edip diğer kısmı sahiplen-
mezse istediğimiz amaca ulaşamayız. 
Çünkü ortak çalışma ortaya çıkmaz 
ve sonucunda başarısızlık getirir. Bu 
konuda herkes sorumluluk duymalı. 
Bunun en güzel örneğini Marmara 
Belediyeler Birliği veriyor. Ortak 
birlik daha hızlı kalkınma sağlıyor. 

Bursa’da Gökçen Ailesi tarafından satın alınan 
Alman AQUILA markalı uçaklar, Türk Bayrağı 
işlenen kanatlarıyla boy göstermeye başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz 
aylarda görkemli bir şekilde stat açılışı yapıldı. 
Stat Bursa’ya ve Bursaspor’a neler katacak?
Bursa’da sporda önemli bir adım attık. Avrupa 
Gayrimenkul Ödülleri Yarışması’nda ödüle 
değer görülen ve İngiltere’nin yüksek tirajlı 
gazetesi The Telegraph tarafından ‘Dünyanın 
en heyecan verici 10 stat projesi’ arasında 
gösterdiği Büyükşehir Stadyumu’nun açılışını 
gerçekleştirdik. Temeli 2011 yılının Haziran 
ayında atılan, 400 bin metrekare proje alanı 
ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bur-
sa’nın en büyük anıtsal yapılarından biri olan 
yeni stadyum, Büyükşehir Belediyesi olarak 
sporda da ‘marka kent’ hedefimize giden yol-
da attığımız en önemli adımlardan biridir. 

BURSASPOR’A UĞURLU GELECEK
Dünyada takımın sembolü ile projelendiri-
len ender stadyumlardan biri olan ve kafa 
bölümünün de montajıyla tamamen ‘timsah’ 
görünümünde olacak stadyum, daha tamam-
lanmadan Avrupa Gayrimenkul Ödülleri 
Yarışması’nda ödüle değer görülmüştü. Dün-
ya genelinde merak uyandıran ve özellikle 
Bursasporluların sabırsızlıkla beklediği yeni 
stadyum, Aralık ayında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle 
hizmete açılmıştı. Yeni stadyumumuzun 
Bursaspor’a da uğur getireceğine ve yeni 
şampiyonluk yaşayacağımıza inanıyorum. 
Stadyumumuz, Bursa’da spor turizmi kavra-
mını gündeme getirecek. Hem Bursaspor’a 
hem de Avrupa kupalarının tarafsız saha maç-
larına ev sahipliği yaparak kent ekonomisine 
katkı sağlayacak.

Amaç Bu Statta 
Yeni Şampiyonluk

Gelişimin Nedeni 
‘Yerli’ Görevliler
Türkiye son zamanlarda yoğun göç alıyor bu 
durum yerel yönetimlerin çalışmalarını nasıl 
şekillendirecek?
Bursa, tarihinin her döneminde yoğun ilgi 
görmüş ve büyük göçler yaşamış bir şehir. 
Bursa’yı daha yaşanabilir, daha çağdaş ve daha 
rahat bir kent haline getirelim, kent içi trafiği 
de konforlu bir ulaşım sistemiyle buluştura-
lım istiyoruz. Bursa’da sağlıklı ve modern bir 
geleceğe yönelik çok ciddi atılımlar yapıyoruz. 
Yerli üretim faaliyetlerini destekliyor ve çok 
önemsiyoruz. Bursa’nın son yıllarda yaşadığı 
değişim ve gelişim, modernleşme ve daha ya-
şanabilir bir şehir haline gelişi kenti ilgi odağı 
haline getirdi. Kentin sanayi potansiyeli, yerli 
üretim kapasitesi ve turizmi geliştikçe şehir 
de daha çok cazip bir noktaya geliyor. Bursa, 
sahip olduğu güzelliklere yapılan yatırımın 
hakkını veren bir şehir. Bursa’nın son yıllarda 
bu kadar gelişmesinin nedeni ise kenti tanıyan, 
bu kentin insanlarının yerel yönetimlerde gö-
rev almalarıdır. Ben Bursa’da doğdum, tabir-i 
caizse bu şehre aşığım. Çocukken sokakların-
da top koşturduğum bir şehre hizmeti, şahsım 
adına onur kabul ediyorum. Bursa, tarihinden 
doğasına, sporundan, turizmine kadar her 
konuda atılacak adımlara elverişli bir şehir. 

Birliğin kuruluş amacı çevre. Marmara Denizi’nin 
temizliği ve bölgenin hijyenini sağlamak. Ayrıca 
eğitimle ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılıyor 
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Marmara Belediyeler Birliği’nin gelişimi adına neler yapıldı? Birlik yerel yönetim-lere neler kazandırdı?Marmara bölgesi lokomotif bir bölge. Tür-kiye ekonomisinin yüzde 60’ı bu bölgede. Bu bölgedeki belediyelerin örnek olması gerekiyor. Bu konuda örnek uygulamalar ve çalışmalar konusunda birlik olarak yön-lendiriyoruz. Birliğimizin çıkarmış olduğu yayınlar, radyomuz ve tüm araçlarımızla birlikte üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Ne-rede hangi güzel uygulamalar var, dünyada neler oldu ve Türkiye’de yapılan güzel uygulamalar, belediye konusunda başarılı çalışmaları da örnek alıyoruz. Her yönden belediyelerin gelişimi sağlanıyor. Çevreye karşı duyarlı olmak sağlanıyor. Kentlilik bilincinden, tarih bilincine kadar her konu-da destek veriliyor. Marmara Belediyeler Birliği Türkiye’nin en aktif birliği. Tüm kad-rolarıyla birlikte örneklerini de veriyor.
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BAŞKANLARA  
GÖÇMEN 

ÇoCUKLARI 
SoRDUK

ÇoCUKLARA  
hAYAL  

ETTİKLERİ ŞEhİRİ 
SoRDUK

Fatih, İstanbul’da en fazla göç 
alan ilçe. İki türlü göçmen ço-
cukla karşılaşıyoruz; bir kısım 
eğitim almaya çalışıyor ki bu 

çocukların ailelerinin durumla-
rı iyi. Ekonomik durumları ye-
tersiz olanlara da biz yardımcı 

olmaya çalışıyoruz. 
 mustaFa demir (Fatih)

3 yıl önce Suriye’den Balıkesir’e 
geldim. İmam Hatip Ortaoku-
lu’nda okuyorum. İnsanlar çok 

güzel, seviyorum okulumu. Ben 
futbol oynamayı seviyorum. 
Futbol oynayacağım yerlerin 

olmasını hayal ederim. 
abdurrahman abdullah 

(Suriye)

Problemlerinin çözümü ile 
ilgili Mülteci İrtibat Bürosu 

oluşturduk. Mültecilerimizin 
iş bulmalarından aş yardımına 
kadar ciddi bir çalışma yürütü-

lüyor. Okul çağındaki çocuk-
ların okullara kayıt oranında 

%90 seviyesine gelindi. neŞet 
çaĞlayan (Orhangazi)

3 yıl önce ailemle Suriye’den 
Balıkesir’e taşındık. İmam 

Hatip Lisesi’nde okuyorum. 
Lise 1’e gidiyorum. Ben düzgün 

bir şehir hayal ediyorum. 
İstanbul gibi kalabalık olmasın. 
Suriye’de savaş olduğu için bu-
raya geldik ama buraya alıştım. 

abdullah mahi (Suriye)

Öncelikle göçmenlerin ihtiyaç 
ve problemleriyle ilgili tespit 
yapıyoruz. Bağcılar’da 50 bin 

civarında Suriyeli yaşıyor. 
Özellikle eğitim konusuna çok 
önem veriyoruz. Derneklerin 

ve vakıfların açmış olduğu Suri-
ye okullarına destek oluyoruz.  

 lokman çaĞırıcı (Bağcılar)

Daha çok eğlenebileceğimiz, 
gezebileceğimiz bir şehir 

hayal ediyorum. Sokağa çıkıp 
oynamayı çok seviyoruz. Ama 

sürekli geçen araçlardan oyna-
yamıyoruz. Oynama alanları-

mız kısıtlanıyor. Oynayabilece-
ğimiz sokaklar istiyorum.

sude tatar (Yıldırım) 

Arap göçmenlerin bazıları 
kendi imkanlarıyla, bazıları 
devletimizin imkanlarıyla 

ilçemizde ikamet ediyorlar. 
Ailelerin tümüyle bire bir ilgi-
lenmeye çalışıyoruz. Göçmen 
çocuklarla ilgili olarak eğitim 
anlamında destek veriyoruz. 

ismail atik (Termal)

Herkesin gülümsediği, mutlu 
olduğu bir şehir istiyorum. Ço-
cuklar için yüzme havuzunun, 

oyun parklarının olduğu bir 
şehir hayal ediyorum. Sinema 

salonlarının, ebru sanatları gibi 
farklı atölyelerin olduğu bir 

şehirde yaşamak isterim. 
ersa tun (Bigadiç)

Çocukların sağlığı  ve çocuk-
luklarını hissedebilmeleri için 

tedbirler alıyoruz. 2 yaşına ka-
dar mamalarını ücretsiz gönde-
riyoruz. Kıyafette de yardımcı 
oluyoruz. Göçmenlerin oyun 
oynayabilmeleri noktasında 

da katkı sağlamaya çalışıyoruz. 
selim yaĞcı (Bilecik)

İçerideki oyun alanına girdik, 
oyunlar oynadık. Bize hediye-
ler verdiler. Resim defteri, bo-

yama kalemleri vardı. Binaların 
çok yüksek olmadığı bir şehir 
istiyorum. Daha çok yeşilliğin 
olduğu bir şehirde olmak beni 

mutlu eder. 
berk yılmaz  (Samanlı)

ALGEM adında bir merkez 
açtık. Göçmenlerin alışveriş 

yapabilecekleri, içine bir mik-
tar para yüklediğimiz Alkart 
diye bir kartımız var. Ailelere 
danışma hizmeti veren psiko-

loğumuz var. Meslek edine-
bilmelerine de aracı oluyoruz. 
Zekai kaFaoĞlu (Altıeylül) 

Cıvıl cıvıl doğanın olduğu bir 
yer hayal ediyorum. Hay-

vanlarla iç içe olduğumuz bir 
şehir istiyorum. Aynı Çocuk 

Köyü’ndeki gibi büyük bir yerin 
sadece çocuklar için ayrılmış 

özel bir yer olmasını da  
çok isterim.

aslı Öztürk (Kepsut)

Herkesin karnının doyacağı 
imkana sahip olması için gayret 

gösteriyoruz. Sadece Suriyeli 
çocukların eğitimini sağladığı-
mız 3 okul var. Servis ihtiyaç-

larına destek veriyoruz. Geçen 
sene Suriyeliler için şenlik dü-

zenlemiştik. Bu yıl da yapacağız. 
Hasan can (Ümraniye)

Yaşadığım yerin de Çocuk 
Köyü gibi bir yer olmasını iste-
rim. Yaşadığım yerde çok fazla 

ağaç yok. Daha çok ağacın 
olmasını isterim. Bir yerde ev 
yapıyorlar, sonra bırakıyorlar. 
Yıkık evlerin olmasını istemi-

yorum. Daha güzel evler istiyo-
rum. Feyza angül (Çanakkale)  

“2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi” 
Balıkesir’de gerçekleşti. Ev sahibi Balıkesir  
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur “Hiçbir 
kardeşimize ayrım yapmadan yaklaşmamız gerekiyor” diye konuştu

KARDEŞLİK 
ORKESTRASI

Marmara Belediyeler Birliği tarafından “Göç-
men Çocuk ve Şehir” temasıyla organize edilen 
“2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi”ne 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği 
yaptı. Tüm dünyayı yakından ilgilen-
diren göçmen çocuk konusuna, 
yerel yönetimlerin, uzmanların 
ve akademisyenlerin çözüm 
önerileri üretmeyi amaçla-
dığı 2. Uluslararası Çocuk-
ların Şehri Kongresi’nin 
açılış etkinlikleri Çocuk 
Köyü’nde gerçekleştirildi. 
2. Uluslararası Çocukların 
Şehri Kongresi’ne; Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sekre-
teri Cemil Arslan, Orhangazi Be-
lediye Başkanı Neşet Çağlayan, 
Mustafa Kemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan, Ka-
resi Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Altıeylül Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu, 
Kepsut Belediye Başkanı 
İsmail Cankul, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Osman 
Yenidoğan, UNICEF yetkilileri, 
daire başkanları, bürokratlar ve 

öğrenciler katıldı. 

“GÖÇMENLER KARDEŞİMİZ GİBİ”
Göçmen çocukların sorunlarının ele alındı-

ğı 2. Uluslararası Çocukların Şehri 
Kongresi’ne ev sahipliği yap-

maktan mutluluk duyduk-
larını ifade eden Balıkesir 

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ahmet Edip Uğur, 
“Tarih boyunca farklı 
nedenlerle insanlar 
kendi topraklarından 
başka coğrafyalara göç 

etmek zorunda kalmış-
lar. Ülkemiz özellikle son 

yıllarda stratejik konumu 
nedeniyle göç hareketlerinin 

yoğun bir şekilde yaşandığı 
ülke konumunda. Toplum 

olarak bize düşen göçmen 
kardeşlerimizle diyalogu-

muzun güçlendirilmesi 
ve iletişim kanallarının 
açık bulundurulma-
sıdır. Hiç bir göçmen 

kardeşimize ayrımcı bir 
anlayışla yaklaşmadan 

onları kendi kardeşlerimiz 
olarak görüp onlara değer 

vermemiz gerekiyor” dedi.

Göçmen çocukların ruhlarında en küçük bir incinme 
olmadan geleceğe umutla bakmalarını isteyen Balı-
kesir  Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 
“Zaten evlerini, yurtlarını, dostlarını kaybeden veya 
vatanını terk ederek yabancı coğrafyalara göç eden 
masum çocuklarımızın yeni travmalar yaşamasının 
önüne geçilmesi gerekiyor. Bu nedenle göçmen ço-
cuklarımızın Türkçemizi öğrenmesi için İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ile koordinasyon halinde dil kurslarını 
açmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Göçmen 
çocuklarımızın uyumu ile ilgili hazırlanan her türlü 
projede rol almaya hazırız” dedi.

BAŞKANLAR SEK SEK OYNADI
Kongre kapsamında çocuklar hem eğlendiler, hem de çalış-
taylarda hayallerindeki şehri göçmen çocuklarla birlikte 
anlattılar. Çocuk Köyü’nün önünde oluşturulan oyun alan-
larını ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur ve katılımcılar, klasik çocuk oyunları 
olarak adlandırılan sek sek, yakan top, mendil kapmaca, 

dokuz kiremit, halat çekme oyun alanlarını ziyaret ettiler.  
Belediye başkanlarının çocuk oyunlarına katılması renkli 

görüntülere sahne oldu.

‘Her Türlü Desteğe Hazırız’
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Marmara Belediyeler Birliği Göç 
Politikaları Atölyesi (MAGA), Ha-
cettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset 
Araştırmaları Merkezi (HUGO) ve 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 
işbirliğiyle The Marmara Otel’de 
“Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 
21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler Sem-
pozyumu” düzenlendi. Türkiye’nin 
önde gelen 17 göç uzmanının kaleme 
aldığı, sempozyumla aynı ismi taşıyan 
eserin yazarları ve diğer uzmanların 
konuşmacı olarak yer aldığı toplan-
tının onur konuğu, bu toplantı için 
özel olarak ABD’den gelen ve kitabın 
önsözünün de yazarı olan Prof. Dr. 
Kemal H. Karpat oldu.  

ONUR KONUĞU KARPAT
Yaşamını ABD’de sürdüren 93 yaşın-
daki Wisconsin Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Karpat, sempozyuma 
ana konuşmacı olarak katıldı. Tarihçi 
Prof. Dr. Kemal Karpat, şimdiye 
kadar yapılan göç çalışmalarının 

yeterli olmadığını, tam manasıyla göç 
çalışmalarına başlanmadığını belirte-
rek “Çünkü şimdiye kadar yaptığımız 
şeyler bir yerden kalkıp, yeni bir yere 
gelen insanları incelemek. Göçlerin 
etkisini doğru dürüst, sistematik ola-
rak incelemedik ama bunun ötesinde 
çok daha boş kalan saha iskândır, 
yerleşmedir” dedi. 

‘YAN ETKİLER ÖNEMLİ’
 Karpat, bir ülkeden diğer ülkeye göç 
eden insanların adetlerini, yaşayış-
larını, değerlerini beraber götür-
dükleri gibi aynı zamanda tohum ve 
yiyecek gibi maddeleri de yanlarında 
götürerek muhitin değişmesine 
neden  olduklarını söylerken “Kuzey 
Amerika’nın ağaçlarının yüzde 
40’ı Avrupa’dan gelen göçmenler 
tarafından getirildi. Göçler insanı 
da değiştirir. Asıl mühim olan göçün 
etkileridir, yan etkileridir. Bugün göç-
ler sayesinde Türkiye’nin iç siyaseti 
değişmiştir” diye konuştu.

‘Türkiye’nin Göç Tarihi’ Sempozyumu’nun onur konuğu olan Winconsin Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Karpat, “İnsanlar bir yerden bir yere geleneklerini de götürür. Göçler insanı değiştirir” dedi

ÖzLEYECEĞİz

AKADEMİ’NİN 
KoNUĞU  
DR. BENLİ

GÜNDEM 
AMBALAJ 
ATIKLARI

Marmara Belediyeler Birliği Yerel 
Yönetim Akademisi son dersinde 
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Han-
dan Toprak Benli’yi ağırladı. Benli, 
bin tane kadından oluşan Binbir 
Çiçek Kadın Korosu ile kadınların 
sosyal ve kültürel hayata katılımı-
nın amaçlandığını, Kadın ve Aile 
Müdürlüğü’nü kuran ilk belediye 
olarak çalışmalara hız kesmeden 
devam edildiğini ifade etti.

Marmara Belediyeler Birliği Çev-
re Platformu, “Ambalaj Atıkları” 
özel gündemiyle Pendik Bele-
diyesi ev sahipliğinde bir araya 
geldi.  Çevre Platformu’nun çalış-
tayında 30’un üzerinde belediye 
60 kişi ile temsil edildi. Türkiye’de 
birinci sınıf atık getirme merkezi 
lisansı alan ilk belediye olan 
Pendik Belediyesi’nin Temizlik 
İşleri Müdürü Emre Bıçakçıoğlu, 
yerelde çevre yönetimi konusun-
da başarıya ulaşmak için beledi-
yelerin elini taşın altına koyması 
gerekliliğinin altını çizdi.

‘KISA VADELİ ÇÖzÜMLER
İLE YETİNMEMELİYİz’
Sempozyumun açılışında konuşan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı ve Marmara 
Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Dr. 
Hasan Akgün, göç ve uyum meselesinin 
uzun vadeli ve disiplinlerarası bir çalışmayı 
gerektirdiğinin farkında olduklarını belirtti. 
Akgün, kısa vadeli çözümler ile yetinmeye-
rek, uzun vadede  ülke yararına çözüme evrile-
bilecek  politika ve yöntemlerin belirlenmesinin 
son derece hayati olduğunu söyledi.

500 BİN ÇoCUK EĞİTİMDEN UzAK
Sempozyumun Genel Koordinatörü ve Hacettepe 

Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Murat Erdoğan ise Türkiye’de kayıt altına alınmış 

ve geçici koruma statüsü verilmiş 2 milyon 749 bin 410 
Suriyeli olduğunu ve bunlardan en az 500 bin çocuğun 

eğitim görmediğini vurguladı.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
Kurucu Başkanı Ahmet Enön hayatını 
kaybetti.  4 Nisan 2016 tarihinde ha-
yata gözlerini yuman Enön, Marmara 

Belediyeler Birliği’nin 2 Nisan 2016 
tarihinde düzenlenen Birliğin 

41. Yılı I. Meclis Toplantısı’na 
sağlık sorunları nedeniyle 

katılamamıştı.

1933 yılında Marma-
ra Adası’nda doğan 
Ahmet Enön, 1972-
1977 yılları arasında 
Marmara Belediye 
Başkanlığını yaptı. 
Çevreci kişiliğiyle 
ön plana çıkan 
Enön, Marmara 
Denizi’nin kirlen-
mesinden rahat-
sızlık duyup bunu 
tüm Marmara 

Bölgesi’ndeki belediyelere duyurarak 
Marmara Belediyeler Birliği’ni kurma 
fikrini ortaya attı. 1973-1975 yılları 
arasında Birliğin Kurucu Başkanlı-
ğını yürüten Enön, 1999 yılında aşık 
olduğu Marmara Adası’na yeniden 
belediye başkanı seçildi.  

KURULUŞU ANLATMIŞTI
Enön, Marmara Belediyeler Birliği’nin 
Marmara Life dergisine geçen yıl 
verdiği röportajda birliğin kuruluş 
hikayesini şöyle aktarmıştı:

 “1973 yılında hemen harekete geçtik. 
Ağustos ayında, toplanmak üzere 
Marmara Denizi ve Körfez’e kıyısı 
olan tüm belediyelere mektup yazdık. 
Bu, Türkiye’nin ilk bölgesel belediye-
ler birliği olarak tarihe geçecek olan 
Marmara Belediyeler Birliği’nin ilk 
adımıydı. Tüm hikâyeyi başlatan tarihi 
mektupta giderek ağırlaşan kent 

sorunlarımızı teker teker çözmenin 
olanaksız olduğunu, Marmara’ya 
kıyısı olan belediyeler olarak bir araya 
gelmemizin gerektiğini, sorunları nasıl 
çözebileceğimizi hiç olmazsa tartış-
mamızın uygun olacağını vurguladım. 
Bu teklifimi birçok belediye geri çevir-
medi. 200 kişi toplandık ve kongreyi 
gerçekleştirdik. O toplantıda daha 
çok Marmara Denizi ve çevre sorunla-
rı tartışıldı, çözüm önerileri konu-
şuldu ama en önemli somut getirisi 
ise Marmara Belediyeler Birliği’nin 
temellerinin o toplantıda atılmasıydı. 
Marmara Belediyeler Birliği’nin ku-
rucu başkanı oldum. O zamanki 1580 
sayılı Belediye Yasası’nın 133. ve onu 
takip eden maddelerine uygun olarak 
birliği kurduk. Böylece MBB, dünyada 
resmi olarak kurulmuş ilk çevre birliği 
ve Türkiye’deki ilk bölgesel birlik olma 
özelliğini kazanmış oldu.” 

Marmara Belediyeler Birliği, kurucu başkan acısıyla sarsıldı. 1973’te MBB’yi kuran 
ve iki yıl da başkanlığını yapan Ahmet Enön 83 yaşında hayata gözlerini yumdu

GÖC İNSANI DEĞİSTİRİR
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Türkiye’de bir ilke imza attığı 
Akıllı Otopark Projesi, asansör 
mantığı ile inşaa edildi. Akıllı 
otoparkta bir aracın kapladığı 
yer sadece 2 metrekareden olu-
şuyor. 11 kattan oluşan sistem, 
24 saat güvenlik kameralarıyla 
izleniyor. 

24 saat takipte

balıkesir Trafik sorunun çözümüne yönelik 
çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak Akıllı Otopark 
Projesi’ni hayata geçirdi. Balıkesir caddelerini araç 
fazlalığından kurtaracak olan tam otomas-
yonlu akıllı otopark, 183 metrekarelik 
alanda 84 araca hizmet verecek.  
Türkiye’de bir ilk olarak vatandaşın 
hizmetine sunulan akıllı otoparkın 
açılış töreni mehter takımı eşli-
ğinde gerçekleşti. Parkın duasının 
ardından açılış konuşmasını Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Edip Uğur yaptı.
Akıllı otoparkın sunduğu avantajlar ile çevre 
dostu bir proje olduğunun altını çizen Başkan Uğur, 

“Yollardaki araç fazlalılığından doğan görüntü kir-
liliğini ortadan kaldıracak bir proje gerçekleştirdik. 
Vatandaş aracını otoparka yerleştiriyor. Bu sayede 
şehirde de daha çok yeşil alan kalıyor” dedi. 

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK
Yeni sistem sayesinde vatandaşların araç-

larının nerede, ne konumda olduğunu 
kolaylıkla öğrenebileceğini belirten baş-
kan Uğur, “Kışın soğuktan, yazın sıcak-
tan pek çok olumsuzluktan koruyacak 

bir yapıya sahip olan bir sistem mevcut. 
Kimsenin araca çarpma veya herhangi bir 

hırsızlık olayına maruz kalma durumu yok.” 
diyerek yeni hizmete açılan otoparkın Balıke-

sir’deki iddialı projeler arasında olduğunu belirtti.

AVCILAR 
YoLLARIYLA  
YAzA hAzIR

KÖRFEz ARTIK 
DAhA FERAh 

KARAMÜRSEL’DE 
oKUL ATILIMI

aVcılar - istanbul 
Avcılar Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerince 
çalışma planı kapsamında il-
çedeki tüm mahalle, cadde ve 
sokaklardaki yollarda bakım, 
onarım, asfaltlama, bordür ve 
tretuvar çalışmalarına devam 
ediliyor.  Avcılar Belediye 
Başkanı Dr. Handan Toprak, 
“Yol bakım, onarım, yenileme 
ve asfaltlama çalışmalarımız 
belirlenen program dahilinde 
büyük bir titizlikle devam edi-
yor. Daha kaliteli bir yaşam 
ve sağlıklı ulaşım şartları için 
başlattığımız çalışmalar tüm 
mahallelerimizde sürdürüle-
cektir” dedi.

kÖrFeZ - kocaeli Körfez 
Belediyesi’ne bağlı ekip-
ler nüfusun yoğunlaştığı 
bölgelerdeki yolların açılması 
ve genişletilmesi çalışmaları 
kapsamında güvenli ve mo-
dern yolları ulaşıma açmak 
için imar yolları üzerinde 
düzenlemelerini aralıksız 
sürdürüyor. Genişletilen 
yollar ulaşım sorunu yaşayan 
vatandaşlara rahat bir nefes 
aldırırken, Körfez’in gelişimi-
ne de katkı sağlıyor. Körfez 
Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekiplerin, iş 
makineleri eşliğinde bölgede 
yoğunlaştırdığı çalışmalar 
kapsamında bir taraftan yol 
genişletme işlemleri, diğer 
taraftan da hafriyat çalışma-
ları devam ediyor.

karamÜrsel - kocaeli 
Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım eğitime 
yapmış olduğu desteklere 
devam ediyor. İlçe mer-
kezinin yanı sıra merkeze 
uzak mahallelere de hızlı bir 
şekilde hizmet götürmeye 
çalışan Başkan Yıldırım, Kara-
pınar ilkokulunun eksiklerini 
gidermeye başladı. Başkan 
Yıldırım okullara yaptıkları 
desteklerin devam edeceğini 
açıklayarak, “Geleceğimizin 
teminatı çocuklarımız.  Bu se-
beple imkanlar ölçüsünde her 
okula eşit şartlarda hizmet 
ediyoruz” dedi.

Balıkesir’e 
Akıllı 
Çözüm

Hem trafik sorununu çözen hem de doğa dostu olan akıllı otopark 
projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
“Türkiye’de bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu

tekirdaĞ Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesi’ne 

yapılacak yatırımlarla ilgili tören, Kara-

ağaç Mahallesi’nde gerçekleşti. Törene 

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın yanı 

sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başka-

nı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanla-

rı,  bürokratlar ve Karaağaçlı vatandaşlar 

katıldı. Yapılacak işlerle ilgili teknik 

bilgiler veren Teski Genel Müdürü Dr. 

Şafak Başa 5 milyon 137 bin  liraya mal 

olacak kollektör hattının Kasım 2016’da  

tamamlanacağı belirtti. Tekirdağ Büyük-

şehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, 

“Daha önce Karaağaç’a geldiğimde bura-

daki açıktan akan kanalizasyonu gördüm 

ve Teski’ye  yapılması için talimat verdim.  

Projeyi hızlandırdık ve bu günlere geldik” 

ifadelerini kullandı.

Kapaklı’ya 21 Milyonluk  Yatırım

Büyükçekmece Belediyesi tarafından, Tepecik Aksa Camii altında açılacak “Sevgi 
Market”ten ilçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz alışveriş 

bÜyÜkçekmece - istanbul   
Tepecik Aksa Camii altında 
açılacak olan marketi yerinde in-
celeyen Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyük-
çekmece Belediyesi tarafından 
açılacak olan marketten ihtiyaç 
sahibi vatandaşların kendilerine 
ön görülen kredi tutarında yarar-
lanabileceklerini açıkladı. 

GELİNLİK DE VERİLECEK
İlçe genelinde yaşayan ihtiyaç sa-
hibi vatandaşların belirlendiğini, 
bu vatandaşların durumları göz 
önünde bulundurularak kendile-
rine Büyükçekmece Belediyesi 
Kredi Kartı verileceğini ifade 
eden Akgün “Vatandaşlarımızın 
ekonomik durumları, hane halkı 
sayısı, çocuk sayısı, çocuklarının 
yaş durumları,  o ailede çalışan 
kişinin olup olmadığı gibi kriterler 

esas alınacak. Bu kriterler üzerin-
den de her ihtiyaç sahibi vatan-
daşımızın kartına belirlenen limit 
tanımlanacak. Vatandaşımız bu 
markete gelip kartını göstererek 
limiti kadar aylık gıda ihtiyacını 
ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca 
okula giden çocukları için gerekli 
kırtasiye malzemelerini ve giyim 
eşyası ihtiyacını da “Sevgi Mar-

ket”ten karşılayabilecek” dedi. 
Yeni evlenecek çiftlerin nişan 
kıyafeti ve gelinliklerini de 
marketten temin edebileceklerini 
açıklayan Akgün, şunları söyledi: 
“Nişan töreni ve düğün sonrasın-
da bu kıyafetleri geri iade edecek-
ler. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine her 
yıl yazlık ve kışlık olmak üzere iki 
kez ücretsiz kıyafet verilecek.” 

Soffder’e 
Belediyeden 
Yeni Bina

Bu Markette Alışverişin 
Ödemesi Sevgi İle Yapılır

pamukoVa - sakarya Geçti-
ğimiz yıl ve bu yıl katıldıkları 
Türkiye Şampiyonaları’ nda 
şampiyonluklar kazanarak 
Sapanca’da otomobil sporları-
nın sevilmesine ön ayak olan 
Soffder’e belediyeden büyük 
jest.  Sapanca Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Aydın Yılmazer, offro-
ad kulübünün şampiyonluklar 
kazanarak Sapanca’nın adını en 
iyi şekilde duyurduğunu ifade 
ederek, kendilerine yeni bir 
dernek binası tahsis edildiğini 
açıkladı. Başkan Yılmazer yeni 
dernek binasının Soffder’e 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu.
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bilecik  Bilecik Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen 
‘’Akıllıyım Çünkü Teknoloji 
Bağımlısı Değilim’’ projesine 
başvurular 3 bine ulaştı. 
İnternet bağımlılığından 
kurtularak verimli zaman 
geçirmeyi hedefleyen örnek 
projenin uygulamasında ise 
çocuklar zihinsel ve beden-
sel pek çok farklı alanda 
eğitim görecekleri bir kamp 
deneyimi yaşayacaklar. 

iZmit - kocaeli  İzmit Bele-
diyesi tarafından kurulan 
ve Türkiye’de ilk olma özel-
liği taşıyan Çocuk Hakları 
Masası, Güneydoğu’daki te-
rör mağduru çocuklara des-
tek eli uzatıyor. Çocukların 
yaşadıkları kötü günleri 
bir nebze de olsa unuttur-
ması amaçlanan çalışmada 
öğrencilere kırtasiye mal-
zemeleri ve Pişman çocuk 
dergisi ulaştırıldı. Gönderi-
len yardımlar çocukları çok 
mutlu etti.

YILDIRIM ‘hAYAT’ 
VERİYoR

ÇoCUKLARA 
MAKAM TURU

TEKNoLoJİDEN 
ANLAYAN ÇoCUKLAR

GÜNEYDoĞU 
‘PİŞMAN’ İLE MUTLU

yıldırım - bursa  Yıldırım 
Belediyesi sosyal beledi-
yecilik alanında yaptığı 
atılımlara bir yenisini daha 
ekledi. ‘Kan acil değil, 
sürekli ihtiyaçtır’ sloganı 
ile Kızılay’a kan bağışının 
önemini vurgulayan başkan 
Edebali, “Böyle önemli 
bir hizmeti yerine getiren 
kurumumuza destek olmak 
bizim öncelikli görevimiz. 
Kızılay’a her türlü desteği 
sağlayacağız” dedi. 

bolu 50. Yıl İlköğretim 
Okulu öğrencileri öğret-
menleri nezaretinde Bolu 
Belediyesi’ni ziyaret ettiler. 
Belediyenin Başkanlık ma-
kamında bulunan odaları ve 
birimlerini gezen çocuklar 
belediyecilik sistemi ile ilgi-
li bilgi edindiler. Çocuklar, 
yakında hizmete açılacak 
olan Masal Parkı’nın müj-
deli haberini ise ilk ağızdan 
öğrenerek mutlu oldular.

beylikdÜZÜ - istanbul  Beylik-
düzü’nde Avrupa standartlarında 
yapılan bisiklet yollarının ardın-
dan, bisiklet kullanımını artırmak 
adına Kırlangıç Bisiklet Kulübü 
üyeleri, Beylikdüzü Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Me-
dicana Hospital iş birliği ile kalp 
sağlığı için pedal çevirdi. Sağlıklı 
yaşamak için suyun, kalp sağlığı 
içinse hareketin önemini vur-
gulamak adına yapılan etkinliğe 
yaklaşık 50 bisikletli katıldı.

“BİSİKLETLE İŞE GİTMEK 
BENİM DE HEDEFİM”
“Sağlığınız için su için, kalbiniz 
için pedal çevirin” sloganıyla 
Medicana Hospital önünde top-
lanan grup, Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
verdiği startla yola çıktı. Etkinlik 
öncesinde konuşan Başkan İma-
moğlu “Sağlık her şeyden önemli, 
sağlıklı nesillerin büyüyebilmesi 
için coğrafi koşulların da elverişli 
olduğu Beylikdüzü’nde, bisiklet 

kullanımını arttırmayı hedefliyo-
ruz. Sen, bisiklet yollarını yap ben 
de bisiklet kullanacağım diyen 
bir babam varken, istiyorum ki 
herkes işe bisikletle gidip gelsin. 
Bisiklet kullanmayı ilerleterek, 
işe bisikletle gitmek benim de 
hedefim.” dedi. Beylikdüzü’nde 
tur atan ekibe, Beylikdüzü Beledi-

yesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır,  
CHP İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın 
Özer, başkan yardımcıları ve bi-
rim müdürleri de katıldı. Medica-
na önünden yola çıkan Kırlangıç 
Bisiklet Kulübü, Beylikdüzü’nü 
turladıktan sonra Cumhuriyet 
Mahallesi Etkinlik Alanı’nda bulu-
şarak programa son verdi.

esenyurt - istanbul  
Esenyurt Belediyesi tara-
fından yenilenerek hizmete 
sunulan Esenyurt Halk 
Kütüphanesi’nde günde 
binden fazla kişi araştırma 
yaparak kitap okuma imka-
nı buluyor. Binlerce kitabın 
yer aldığı kütüphanede 
öğrencilere ödevlerinde 
yardımcı olmak için ücret-
siz Wİ-Fİ imkanı da sunu-
luyor. Kütüphaneyi gezen 
Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu yeni bir müjde  
vererek “ilerleyen dönem-
de bir kütüphanemiz daha 
olacak. Kütüphaneleri 
parklar içerisine, insanla-
rın çıkıp ağaçların altında 
gezebileceği bir yapı haline 
getireceğiz” dedi.

Pedal Çevir Kalbini Koru
Küçük büyük 50 bisikletli, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kırlangıç 
Bisiklet Kulübü ve Medicana Hospital işbirliği ile kalp sağlığı için pedal çevirdi

Esenyurt’a 
Modern 
Kütüphane

 Bursa 
Büyükşehir 

Belediyesi ‘Bilime 
dokunmayan 

çocuk kalmasın’ 
sloganıyla 60’a 

yakın çocuğu 
gökyüzü keşfine 

davet etti. BTM’yi 
ziyaret eden 

bir diğer heyet 
de ‘Bilimsel 

Geceleme’ için 
Bandırma’dan 

geldi

Bursalı Çocuklar
GÖKYÜzÜNÜ KEŞFETTİ 

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ‘Bilim Kardeş-
liği Sosyal Projesi’ kapsamında çocukları bilimle 
buluşturdu. ‘Bilime dokunmayan çocuk kalmasın’ 
ve ‘Bilimde fırsat eşitliği’ sloganı ile gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde CLK Ulu-
dağ Elektrik’in katkılarıyla Nilüfer Yaylacık 
Köyü’nden gelen öğrenciler ilk kez 
BTM’yi ziyaret etti. Merkezde bilim 
iletişimcileri tarafından tema-
lı turlara katılan 60’a yakın 
öğrenci daha sonra planetar-
yumda gökyüzünü keşfe çıktı.  

MUTLULUK GÖZLERDE 
İlk kez böyle bir merkeze 
gelen çocukların heyecan ve 
mutluluğu gözlerine yansıdı. 
BTM Genel Koordinatörü Rıfat 
Bakan, “Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi’nin vizyon projesi BTM, gelecek 
nesillerin bilimle iç içe yetişmesi için her geçen gün 
farklı projelere imza atıyor. Bu anlamda ‘Bilime do-
kunmayan kalmasın!’ sloganıyla Bursa’nın en uzak 
köşelerinden gelen bu çocukların ufkunu açıyor ve 

onları bilimsel farkındalığa ulaştırıyoruz. Bu proje-
de bize destek veren tüm kuruluşlara teşekkürleri-
mizi sunuyoruz” dedi.

ÇOCUKLARDAN SORU YAĞMURU
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) tara-

fından organize edilen ‘Bilimsel Gecele-
me’ etkinliğine Bandırma’dan gelen 

50 kişilik bir grup da katıldı. Bilimin 
serüvene dönüştüğü merkezde, 

oldukça yoğun ilgi gören ‘Bilim-
sel Geceleme’ etkinliği, bir ay 
içerisinde tam üç kez tekrarlandı. 
BTM’nin Bandırmalı konukları, 

bilimsel aktiviteler, takım oyun-
ları, atölye çalışmaları ile eğlendi.  

Katılımcılar geceyi de BTM içerisine 
kurdukları çadırlarda geçirdi.  

Programda gerçek bir astronot ile buluş-
ma imkanı bulan ekip, Astronot Faris’e uzay ve 

astronomiye dair merak ettikleri tüm konularda 
sorular sordu. Sorular zaman zaman gülüşmeleri 
de beraberinde getirdi. Öğrenciler planetaryum ve 
simülatörlerin de keyfini çıkardı. 
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dursunbey - balıkesir  Dursun-
bey Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan ve Balıkesir’e 
bağlı Bandırma, Burhaniye ve Dur-
sunbey ilçelerinden down send-
romlu sporcuların katıldığı Türkiye 
Şampiyonası’nda sporcular bireysel 
olarak ve takım halinde büyük başarı 
elde ettiler. Bu başarının ardından 
öğretmen ve velileri ile Dursunbey’e 
gelen sporcular İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’ni 
ziyaret ettiler. Daha sonra Dursun-
bey Belediyesi’nin konuğu olarak 
Saz Mesire alanına geçen öğrenciler 
burada keyif dolu dakikalar geçi-
rerek şampiyonluklarını doyasıya 
kutladılar. 

TÜRKİYE’DE İLK KEZ!
Down sendromlu sporcuların bu 
başarısı hakkında bilgi veren 
eğitmen Deniz Erenoğlu, “11-12  
Nisan tarihleri arasında  Aksaray 
‘da yapılan, Özel  Sporcular Down 
Sendromlu Genç Erkekler Kate-
gorisinde Dursunbey Halk Eğitim 
Merkezi olarak; Türkiye Birinciliği Ku-
pası’nı kaldırdık. Türkiye’de ilk kez bu 
tür bir yarışmaya kurumsal olarak 
takım çıkaran da biz olduk” dedi. 
Aydın’da gerçekleşen yarışmalar-
da Utku Selçuk 100 mt. Türkiye 
3.sü ve Gülle Atma Türkiye 3.sü 
olurken, Adem Sevinç 1500 mt. ile 
Türkiye 1.si ve Uzun Atlama Türkiye 
1.si oldu. 

MİNDERİN 
ASLANLARI 
ÖDÜLLERİNİ ALDI
baŞakŞeHir - istanbul 
Başakşehir Belediyesi’nin 
destekleri ile düzenlenen 
güreş turnuvası finalleri ve 
ödül töreni Başakşehir İBB 
Akşemsettin Ortaokulu Spor 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Okullar arası güreş turnuva-
sında 150 sporcu minderde 
mücadele etti. Yarışma 
Minikler, Yıldızlar ve Gençler 
olmak üzere 3 ayrı kate-
goride yapıldı. İlim Yayma 
Cemiyeti Başakşehir Şube 
Başkanı Abdullah Yasir Şahin, 
dereceye giren güreşçileri ve 
ailelerini tebrik ederek ‘İlçe-
mizden Avrupa Şampiyonları 
çıkaracağız’ dedi. 

çerkeZkÖy - tekirdaĞ  
Tekirdağ Liselerarası Basket-
bol Turnuvası’nda Tekirdağ 
şampiyonu olarak Düzce’de 
yapılan Marmara Turnuvası’n-
da Çerkezköy’ü temsil eden 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Anadolu Lisesi Genç 
Kızlar Basketbol Takımı, tur-
nuvayı ikinci bitirmeyi başardı.  
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Anadolu Lisesi Genç 
Kızlar Basketbol Takımı oyun-
cuları, hedeflerinin gelecek 
yıl yapılacak turnuvada daha 
iyi sonuçlar almak olduğunu 
söyledi. Oyuncular ayrıca 
Çerkezköy Belediye Başkanı 
Vahap Akay’a takımlarına 
verdiği destek için teşekkür 
ettiler. Genç basketbolcuları 
tebrik eden Belediye Başkanı 
Vahap Akay, amatör spor ve 
sporculara  ellerinden gelen 
destek ve katkıyı sunmaya 
devam edeceklerini belirtti.

PoTANIN 
SULTANLARINDAN 
ANLAMLI zİYARET

nilÜFer - bursa Nilüfer 
Belediyesi ve Nilüfer Bele-
diyespor Kulübü tarafından 
kurulan tekerlekli sandalye 
eskrim takımı, dünya çapında 
aldığı ödüllere bir yenisini 
daha ekledi. Uluslararası 
başarılarına bir yenisini daha 
ekleyen Nilüfer Belediyespor 
tekerlekli sandalye eskrim 
takımı, Fransa’da düzenlenen 
antibes tekerlekli sandal-
ye eskrim turnuvası’ndan 
bronz madalyayla döndü.  10 
ülkeden toplam 37 sporcunun 
mücadele ettiği turnuvada ta-
kım büyük bir başarı yakaladı. 

ENGELSİz 
GENÇLERDEN 
BÜYÜK BAŞARI

DowN SENDRoMLU 
SPoRCULARDAN REKoR! 

Dursunbey Halk 
Eğitim Merkezi 

tarafından 
Türkiye’de ilk defa 

kurumsal olarak 
yarışmalara çıkan 
Down Sendromlu 

sporcular, rekorlar 
kırarak takım halinde 

Türkiye birincisi 
oldular

Paletli Yüzme Yarışmaları’nda 
erkeklerde 3. ve kadınlarda da 

4. olan Bakırköy Su Sporları 
Kulübü sporcuları, Bakırköy 
Belediye Başkanı Dr. Bülent 
Kerimoğlu’nu ziyaret ettiler

Bağcılar’da Otizm Farkındalık 
Günü münasebetiyle farklı 

etkinlikler düzenlendi. Otizmli 
çocuklar, katıldıkları Bowling 

Turuvası’nda yeteneklerini orta-
ya koyarken kıyasıya yarıştılar

Başkan Kerimoğlu’ndan Su 
Sporlarına  Tam Destek

Otizmli Çocuklar Turnuvada 
Yeteneklerini Sergilediler

bakırkÖy - istanbul  Mersin’de 
geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
Paletli Yüzme Yarışması’nda ödül 
alan gençler Başkan Kerimoğlu’na 
desteklerinden dolayı teşekkkür 
ziyaretinde bulundular. Bakırköy 
Su Sporları Kulübü Başkanı Reşit 
Çevir, yöneticiler ve sporculara 
hitaben konuşan Bakırköy Beledi-
ye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu 
“Bizim Bakırköy’deki sporcu-
lardan öncelikle beklentimiz 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün söylediği gibi, “Zeki, 
çevik ve güzel ahlaklı” olmaları-
dır. Centilmence yarışmalarının 
yanında başarı da geldikçe daha 
fazla gururlanıyoruz. Bakırköy 
Su Sporları Kulübü’nün başarısı 
sadece bizi değil tüm Bakırköy’ü 
mutlu etmektedir. Özellikle 
milli sporcumuz Ömer Faruk Say-
dam’ın rekor üstüne rekor kırması 
çok keyif verici. Sporcularımıza 
elimizden gelen desteği vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

baĞcılar - istanbul  Bağcılar, 
Otizm Farkındalık Günü’nde 
renkli ve coşkulu program-
lara ev sahipliği yaptı. Otizm 
Farkındalık Yürüyüşü’nde 
düdük çalıp, dövizler taşıyan 
çocuklar, bu kez de Bağcılar 
Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 
düzenlenen bowling turnuva-
sı’nda ter döktüler. Program 
sonunda turnuvada yarışan tüm 
otizmli çocuklar madalyalarını 
ve bowling malzeme takımını 

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı ile Bağcılar İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz’ın elinden aldı. Bağcı-
lar’daki engelliler ile otizmli 
çocukların eğitimine yönelik 
önemli projelerin hizmete su-
nulduğunun altını çizen Başkan 
Çağırıcı, Bağcılarda dezavantajlı 
kesime yönelik farkındalığın her 
geçen gün arttığını ifade ederek 
“Onların mutlu olması bizi de 
mutlu ediyor” dedi.

İnegölspor’a Modern Tesis
Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl takım otobüsü hediye 
ettiği İnegölspor’a şimdi de modern bir spor kompleksi hediye ediyor. 
bursa  Bursa’yı sporda da marka kent 
haline getirmek amacıyla çalışmalarına 
devam eden Bursa Büyükşehir Belediye-
si, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta müca-
dele eden İnegölspor’a modern bir tesis 
kazandırmak için düğmeye bastı. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde 
de spor yatırımlarını hız kesmeden 

sürdürdüklerini söyledi. “Bursaspor’dan 
sonra en önemli takımımız İnegölspor” 
diyen Başkan Altepe, “İnegölspor’un marka 
değerinin artması ve daha büyük başarılara 
imza atması için biz de elimizden geldiğince 
gayret gösteriyoruz. Geçen sezon bir otobüs 
hediye etmiştik. Şimdi de yeni tesisler hedi-
ye ediyoruz. Bursa’ya, İnegöl’e yakışan güzel 
bir tesis olacak.  “ açıklamasında bulundu.
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Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

15SoSYAL MEDYA

HASAN TAHSİN USTA                                          /htahsinusta

Otizm Farkındalık etkinliğinde Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta kendi el izini bıraktı.

İSMAİL BARAN                                               @ismailbaran41

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, doğanın içinden attığı 
fotoğraf ile “Yeşil Körfeze çok yakışıyor” diyerek herkese 
güzelliklerle dolu bir güzel bir gün geçirmeyi diledi.

BATTAL İLGEZDİ                                                 /battalilgezdi

Ataşehir’e hizmet etmek için şimdiden sabırsızlanan minik-
lerle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi bir araya geldi. 
Başkan sosyal medyada bu güzel günü takipçileriyle paylaştı.

ALİ KILIÇ                                                                    /bskalikilic

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç güvercinlerle bir arada olduğu 
fotoğrafını “Umudu bırakmadık biz hiç… İyiyi, güzeli, adaleti, 
halkça paylaşmayı… Herkese günaydın” mesajı ile paylaştı.

OSMAN DEVELİOĞLU                           /OSMANDEVELİOGLU

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, 98.8 Star 
Artı FM’de Muhammet Eren’in canlı yayın konuğuydu.

CAN TABAKOĞLU  
/cantabakoglu1

Yeryüzü Pazarını ziyaret eden Şile Belediye 
Başkanı Can Tabakoğlu, çocuklarla beraber 
olan renkli kareleri takipçileriyle paylaştı.

FEHMİ ALTAYOĞLU                                             
/FEHMİALTAYOGLU

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, 
oğlunun doğum gününü bir de sosyal medya 
üzerinden attığı “Canım oğlum doğum günün 
kutlu olsun” mesaj ile kutladı.

BAŞKANLARIN

SoSYAL 
MEDYASI

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

Neşet Çağlayan                                                /neset.caglayan

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan spora gönül 
verenlerle bir arada olduğu bu renkli kareyi sosyal medyada 
paylaştı.

MUSTAFA DEMİR                                             @mustafademir

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Zeyrek Sarnıcı’ndaki 
eşsiz manzaraya kayıtsız kalamayarak anı ölümsüzleştirdi.

DR. HASAN AKGÜN                                     /DRHASANAKGUN

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 9 yaşındaki 
Filiz’e verdiği sözü tuttu. Spor yapmak isteyen minik hayranını  
kırmayarak ona bisiklet hediye etti. Kareye ise iki gülen yüz yansıdı.

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

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

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

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

Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen

Yalova Belediye Başkanı 
Vefa Salman

Kartal Belediye Başkanı 
Op. Dr. Altınok Öz

Beşiktaş Belediye Başkanı
Av. Murat Hazinedar

Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın

Edremit Belediye Başkanı 
Kamil Saka

 

      Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı


