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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

2012 Yılı 1. Olağan Mec-
lis Toplantımızı Bursa’da 
gerçekleştirdik. Geniş ka-
tılımın yanı sıra İçişleri Ba-
kanımız İdris Naim Şahin’in 
de teşrifl eri ve önemli bilgi-
lendirmeleriyle toplantımız 
oldukça verimli geçti.

 � Devamı  12’de

Recep Hoca Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’na getirilen MBB Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Recep Bozlağan vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı. 

Çorlu 
Rengarenk Oldu

Çorlu Belediyesi, 
şehrin farklı bölge-
lerinde bulunan 
park, kavşak ve re-
füjlere çiçek dikti. 
Bahar mevsiminin 
gelmesiyle birlikte 
çalışmalarına hız ve-
ren yetkililer  75.000 
adet lale soğanı, 
5.000 adet sümbül 
ve 6.000 adet nergis 
dikildiğini açıkladı. 

MARMARA

0904 1414
Şile’de Kadınlara 
Özel Merkez

Yenişehir’de Peyzaj 
Yılı Olacak

Bandırma’da Ata 
Sporuna Destek

Yalova Şampiyon 
Oldu
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Marmara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dekanı olarak 
yeni görevine başlayan 
Birlik Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Recep Bozlağan, 
Marmara Belediyeler 
Birliği personeliyle veda-
laştı. Çalışma arkadaşla-
rına veda eden Prof. Dr. 
Recep Bozlağan, veda 
konuşması sırasında Birlik 
personelinin gözyaşları-
na boğulması dolayısıyla 
konuşmasını devam etti-
remedi.

Kartepe Belediye Başkanı 
Şükrü Karabalık

Kocaeli’nin Karte-
pe Belediye Başkanı 

Şükrü Karabalık önderliğin-
deki belediye, Kartepe’nin 
adını altın harfl erle yazdırı-
yor. Çünkü bu kentte yok 
yok. Başkan durmadan ça-
lışıyor. 

Çatalca Belediye 
Başkanı Cem Kara 

çalışkan bir başkan olması-
nın yanında sporcu kimliğiy-
le de dikkat çekiyor. Başkan 
sporun tüm dallarıyla ilgile-
niyor. 

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

Çatalca Belediye Başkanı 
Cem Kara

 � Devamı  7’de

AYIN
söyleşisi

 � Devamı  3’te

 � Devamı  6’da

 � Devamı  15’te

İstanbul Lalelerle Süslendi
 � Devamı  3’de

İstanbul’un dört bir yanı lalelerle donatıldı. “7. İstanbul Lale Festi-
vali”nde Başkan Topbaş “Lale evine döndü” dedi. 

� Devamı  12’deremedi.

Marmara Belediyeler 
Birliği 2012 yılı 1. Olağan 

Meclis Toplantısı, Bursa Ker-
vansaray Termal Hotel’de 
yapıldı. Toplantıya 230 be-
lediye başkanının yanı sıra 
İçişleri Bakanı İdris Naim Şa-
hin de katıldı. Toplantıda, 

ayrıca encümen, denetim, 
ihtisas komisyonları seçimi 
de yapıldı. Birlik Başkanı Re-
cep Altepe ise Marmara Be-
lediyeler Birliği olarak bele-
diyeciliğin üniversitesi haline 
geldiklerini söyledi.

 � Devamı  2’de

Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, 230 be-
lediye başkanının yanı sıra İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin’in de katılımıyla Bursa’da yapıldı. Şahin burada 
yaptığı konuşmada MBB’yi yaptığı çalışmalardan dola-
yı takdir ettiğini söyledi. 

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin:

“MBB’yi Takdir Ediyorum”

Birliğin yeni Genel Sekreteri 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettişi 

Züver Çetinkaya oldu.
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BURSA

Marmara Belediyeler Birliği 
2012 yılı 1. Olağan Meclis 
Toplantısı, Bursa Kervansa-
ray Termal Hotel’de yapıl-
dı. İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin’in çarpıcı açıklama-
lar yaptığı toplantıda, en-
cümen, denetim, ihtisas 
komisyonları seçimi de ya-
pıldı. Birlik Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, yaptığı 
konuşmada, “Birlik yöneti-
minde 3. yılı doldurduğu-
muz bugün, birbirinden 
önemli faaliyetler gerçek-
leştirdiğimizi iftiharla söyle-
mek isterim. Son 3 yıl içinde 

760 farklı eğitim programı 
organize ettik ve bu prog-
ramlara toplam 45.982 kişi 
katıldı. Diğer bir ifade ile 
her yıl ortalama 15.300 be-
lediye çalışanına hizmet içi 

eğitim verdik.  Programları-
mızı İstanbul’un yanı sıra 19 
farklı ilde daha gerçekleş-
tirdik. Marmara Belediyeler 
Birliği bugün ülkemizin en 
ciddi ve en tecrübeli bele-

diyecilik eğitim merkezle-
rinden biri hâline gelmiştir. 
Bu eğitimlerin verilmesinde 
büyük emeği olan Prof. Dr. 
Recep Bozlağan’a bir kez 
daha teşekkür etmek isti-

yorum” dedi. İçişleri Bakanı 
İdris Naim Şahin ise “Mar-
mara Belediyeler Birliği, 
eğitimi önemseyen bir Birlik 
ve bu yönüyle Marmara 
Belediyeler Birliği’ni takdir 
ediyorum. Birliğin özellikle 
mali ve teknik konulardaki 
eğitim faaliyetlerini çok ba-
şarılı buluyor ve verdiği tüm 
eğitimler için teşekkür edi-
yorum. Marmara Belediye-
ler Birliği, yıllardır üyesi olan 
hatta olmayan belediye-
lere dahi mali, imar, hukuk 
konularında eğitimler ve-
ren bir birlik. Gün yakınma 
değil, yakın olma devridir. 
MBB’de doğru yerde doğru 
iş yapan bir yerel yönetim-
ler birliğimiz”dedi. 

Bakan Şahin’den Birliğe Teşekkür
Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, 230 belediye başkanının yanı sıra İçiş-
leri Bakanı İdris Naim Şahin’in de katılımıyla Bursa’da yapıldı.

EDREMİT / BALIKESİR

Edremit Belediyesi’nin di-
lek, görüş ve istek kutuları 

büyük ilgi görüyor.  Edremit 
Belediyesi ve Edremit Kent 
Konseyi tarafından yapılan 
çalışma ile vatandaşların 
istek görüş ve şikayetleri 

birinci ağızdan yetkilile-
re ulaştırılması sağlanıyor. 
Kent Konseyi adına bilgi 
veren Cengiz Erk, çalışma-
nın büyük ilgi gördüğünü 
ve vatandaşların bir çok 
konuda kendilerine yazı 
yazdığını ifade etti. Şehrin 
çeşitli yerlerine konulan 
tarihi Edremit Evi şeklindeki 
dilek ve istek kutuları be-
lirlenen günlerde açılarak 
Kent Konseyi sekretaryası 
tarafından kayıt altına alı-
nıp vatandaşların istek ve 
önerileri inceleniyor. Va-
tandaşlardan gelen bu 
öneri ve istekler daha son-
raki aşamalarda ise proje-
lendirilip Belediye Meclis 
toplantılarına aktarılarak 
gerçekleştiriliyor. 

GELİBOLU / ÇANAKKALE

Gelibolu Belediyesi’nin artan 
nüfus ve araç sayısı nedeniy-

le kullanımı trafi kte sıkıntı yara-
tan at arabalarının kaldırılma-
sı ile ilgili nakliyecilerle yaptığı 
spnucunda at arabalarının 
kaldırılmasına karar verildi. 

Edremit’te Akıllı Kutular

At Arabaları Tarih Oluyor 

Edremitliler istek, görüş ve şikayetlerini belediyenin 
yapmış olduğu akıllı kutulara atıyor. 

Gelibolu Belediyesi kentte bulunan at arabaları-
nı nakliyecilerle anlaşarak kaldırıyor. 

büyük ilgi görüyor.  Edremit 

At Arabaları Tarih Oluyor 

Öğrencilere İstanbul’u Anlattı 
İSTANBUL

UCLG ve İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş, Latin Amerika 
seyahatinde ziyaret ettiği 
BM Barış Üniversitesi’ndeki 
öğrencilere hazırlandıkları 
görevin önemini ve İstan-
bul’daki barış ortamını an-
lattı. Başkan Kadir Topbaş, 
Kosta Rika’nın San Jose 
şehrindeki üniversitenin 
stüdyosunda öğrencilerin 
sorularını cevaplandırdı. 
UCLG ve UNACLA Başkanı 
olarak barış mesajları ver-

di. Öğrenciler de bu mesajı 
sosyal medyada dünyayla 
paylaştı. 

Sevgi ve hoşgörü 
kenti
 
Topbaş konuşmasında ay-
rıca İstanbul’u anlattı. Top-
baş,  “İstanbul sevgi ve hoş-
görünün yaşandığı bir kent. 
Farklı kültürlerden insanları 
sokakta yan yana görebilir-
siniz. Cami, kilise ve sinago-
gu da yan yana görebilirsi-
niz.” dedi. 

Öğrencilere İstanbul’u Anlattı 
Başkan Topbaş, BM Barış Üniversitesi’ndeki öğrencile-
re İstanbul’daki barış ortamını anlattı. 
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Biri Tavşanlıyı 
Gözetliyor 

Futbolculardan 
Ziyaret

Akyazılılar 
Çanakkale’de

Başkandan 
Polislere Kutlama

TAVŞANLI / YALOVA   

Tavşanlı Belediyesi, be-
lediyeye ait tesislerde 
bulunan güvenlik kame-
ralarını ve sistemlerini ye-
niliyor. Konu ile ilgili bilgi 
veren Tavşanlı Belediye 
Başkanı Mustafa Güler, 
“Belediyemize ait hiz-
met binaları ve belirle-
nen noktalarda güvenlik 
seviyesinin artması için 
çalışmalarımız sürüyor.” 
dedi. 

SÖLÖZ  / BURSA  

Sölöz Belediye Başka-
nı Ahmet Peker’i eski 
futbolcular ziyaret etti. 
Bursaspor’da uzun yıllar 
futbol oynayan ve Sedat 
3 olarak bilinen Sedat 
Özden ve beraberindeki  
bazı eski futbolcular Baş-
kan Peker’i makamında 
ziyaret ederek çalışma-
lar hakkında bilgiler aldı-
lar. Ziyaret sonunda top-
lu fotoğraf çekildi. 

AKYAZI / SAKARYA

   

Akyazı Belediyesi, 18 
Mart Çanakkale Şehitler 
Haftası nedeniyle Akyazı 
Belediyesi Bilgi ve Kültür 
Evi’nde eğitim alan 300 
öğrenciyi Çanakkale’ye 
götürdü.  Öğrencilerin 
Çanakkale gezisi için 
6 otobüs tahsis edildi. 
Öğrenciler rehberler eş-
liğinde  Çanakkale’nin 
önemli tarihi ve turistik 
yerlerini gezdiler. 

BİGA / ÇANAKKALE

Türk Polis Teşkilatının kuru-
luşunun 167. yıldönümü 
dolayısıyla İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne bağlı po-
lisler Biga Belediye Baş-
kanı Mehmet Özkan’ı zi-
yaret etti.  Özkan burada 
yaptığı konuşmada  “Em-
niyet Teşkilatımızın Kurulu-
şunun 167. yıldönümün-
de, 24 saat görev yapan 
polisimizin heyecanını 
paylaşıyorum” dedi. 

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

2012 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantımızı 
Bursa’da gerçekleştirdik. Geniş katılı-
mın yanı sıra İçişleri Bakanımız İdris Naim 
Şahin’in de teşrifl eri ve önemli bilgilendir-
meleriyle oldukça verimli geçen toplan-
tımızda, encümen üyeleri ile meclis ihti-
sas komisyonları seçimlerimizi de yaptık.

Gelecek aylardan itibaren yapacağı-
mız birbirinden önemli çalışmaların ya-
nında, bugüne kadar verdiğimiz hizmet-
leri de kısaca hatırlatmak istiyorum;

Ayda bir yayınladığımız gazetemizle, 
belediyelerimizin yaptığı etkinlikleri pay-
laştığımız gibi, Birliğimizin yapmakta ol-
duğu faaliyetleri de duyurmaktayız.

Birliğimiz yılda ortalama 16.000 kişiye 
meslekî ve teknik eğitimler vermektedir. 
Eğitimler, belediyeciliğin her alanını kap-
sayan 105 farklı konuda verilmektedir. Ba-
kanlıklarla, birçok kamu kurumu ile, üni-
versitelerle, üye 
belediyelerimizle 
ve yurt dışından 
birçok kurumla 
karşılıklı işbirliği 
ve yardımlaşma 
protokolleri imza-
ladık. Bu çerçe-
vede, hem yurt 
içinde hem de 
yurt dışında her 
yıl onlarca eğitim 
ve bilgilendirme 
programları orga-
nize ediyoruz.

Bir diğer faali-
yet alanımız üye 
belediyelerimizin ihtiyacı olan konular-
da yayın hizmetleri gerçekleştirmektir. 
Geçtiğimiz yıl 8 farklı eserin basımını ger-
çekleştirdik. Belediyecilik ve belediye 
birlikleri konusunda hazırlanan lisansüstü 
tezlere destek verdik. Marmara Üniver-
sitesi ile yapılan protokol çerçevesinde, 
ülkemizin yerel yönetimler alanındaki ilk 
kütüphanesi olan Mimar Turgut Canse-
ver Kütüphanesi, Sultanahmet’teki tarihî 
Hamidiye Ticaret Mektebi’ne taşınmıştır. 
Bünyesinde 20 bini aşkın materyal bu-
lunan kütüphane, zaman içinde tama-
men elektronik hâle getirilecektir. 

Siyasilerimiz ve teknokratlarımız birçok ül-
kede yerel yönetim sisteminin geliştirilmesi-
ne yönelik toplantılara ve çalışmalara aktif 
bir şekilde katılmaktadır. Birliğimiz, AB ve 
uluslararası ilişkiler konusunda ise ülkemi-
zin referans kurumu hâline gelmiştir. Gün 
geçmiyor ki bir uluslararası kurumdan veya 
yabancı ülkeden bir heyet Birliğimizi ziyaret 
etmesin veya bizimle ilişki geliştirme talebin-
de bulunmasın. Geçtiğimiz yıl yurt dışından 
32 farklı heyet ile ikili görüşmeler yapılmıştır.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayından itibaren 
yeni bir uygulama başlatarak üye bele-
diyelerimizin başkanlarını yılda iki defa 
özel gündemli kamp çalışmasına aldık. 
Bugüne kadar Bursa’da, Abant’ta ve 
Afyon’da gerçekleştirdiğimiz program-
lar büyük ilgi görmüştür. Bu uygulamaya 
bundan sonra da devam edeceğiz.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Lale Tekrar Evine Döndü

Esenyurt’ta Görkemli Açılış

İSTANBUL

Emirgan Korusu’nda kalabalık 
bir vatandaş topluluğunun katılı-
mıyla başlatılan Lale Festivali’ne 
çok sayıda önemli isim katıldı.  
İstanbul’u lale ile buluşturan ‘’7. 
İstanbul Lale Festivali’’nin açılışı 
dolayısıyla, Emirgan Korusu’nda 
gerçekleştirilen törende konuşan 

Başkan Topbaş, Orta Asya’dan 
Semerkant ve Buhara’ya, ora-
dan da İstanbul’a taşınan lalenin 
150 yıl önce Hollanda’ya gittiğini 
ve Hollandalıların laleyi sadece 
ekonomik değer olarak kullandı-
ğını ama artık lalenin evine dön-
düğünü söyledi. Başka Topbaş, 
lalenin artık Türk kültürünün bir 
parçası olduğunun altını çizerek, 

‘’Lale tekrar evine dönüyor diye 
başlattığımız çalışma sonucun-
da bugün İstanbul’da 12 milyon 
lale soğanı İstanbullulara artık 
kendini gösterdi.” dedi.Törene 
katılan Hollanda’nın İstanbul 
Başkonsolosu Onno Kervers de, 
lalenin İstanbul ile Hollanda ara-
sındaki güzel dostluğun sembolü 
olduğunu söyledi.  

ESENYURT / İSTANBUL

Esenyurt’ta Necmi Kadıoğlu Stadı 
ve İncirtepe Sosyal tesislerinin açılı-
şı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Açı-
lışa pek çok önemli simanın yanı 
sıra ünlü sanatçı Hadise de katıldı. 
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi  
Kadıoğlu burada yaptığı konuş-
mada “100 bin çocuğumuzun eği-
tim gördüğü Esenyurt’ta bu bizim 
ikinci stadyumumuz. Spor yapmak 
için bu çocuklarımıza, bu yavrula-
rımıza lazım olan tesislerden birini 
daha ilçemize kazandırmış oluyo-
ruz. Esenyurt’u İstanbul’un cazibe 
merkezi yapacağız.” dedi. 

“7. İstanbul Lale Festivali”nin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen törende konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş, ‘’Lale tekrar evine dönüyor.” dedi.  

Esenyurt’ta Necmi Kadıoğlu Stadı ile İncirtepe Sosyal Te-
sisleri görkemli bir törenle açıldı. 

Lale
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BAĞCILAR / İSTANBUL

Fıkralarıyla yüzyıllarca insan-
ları güldüren, güldürürken, 
düşündüren Nasrettin Hoca, 
Bağcılar Belediyesi’nin Avru-
pa Birliği’ne sunduğu “Öğ-
renmek İçin Asla Geç Değil” 
projesine konu oldu.  Avru-
pa Birliği Eğitim Görsel-İşit-
sel ve Kültür Yürütme Ajansı 
tarafından, “Hayat Boyu 
Öğrenme” konu başlığı ile 
yapılan çağrıya Bağcılar 
Belediyesi, “Öğrenmek İçin 
Asla Geç Değil” projesi ile 
başvuruda bulunmuştu. AB 
tarafından kabul edilen pro-
je çocuklara ve yetişkinlere 
yönelik iki aşamalı olarak 
uygulanmaya başlandı. 31 

Ocak 2013’e kadar devam 
edecek proje kapsamında, 
Bağcılar’da faaliyet göste-
ren 20 STK’da  ve 34 okulda 
etkinlikler gerçekleştirilecek. 

“Gülerken 
öğren, Nasrettin 
Hoca Fıkraları”

Nasrettin Hoca da projenin 
önemli bir bölümünü oluş-
turuyor. Proje kapsamında, 
Nasrettin Hoca fıkralarından 
uyarlanan 64 tiyatro oyunu, 
34 okulda sahnelenmeye 
başlandı. Ayrıca, Nasrettin 
Hoca’nın yaklaşık bin 500 
fıkrasının yer aldığı bir kitap 
hazırlandı. Kitapların öğ-
rencilere dağıtımı başladı. 

ORHANGAZİ / BURSA

Orhangazi Belediyesi’nin 
resmi web sitesi yenilendi. 

Orhangazi Belediye Başka-
nı İsmail Tartar, konuyla ilgili 
önemli açıklamalar yap-
tı. Tartar, “Hemşerilerimize 

daha iyi hizmet verebilmek 
ve ulaşabilmek için Beledi-
yemizin  kurumsal web say-
fası yenilenmiştir. Orhangazi 
Belediyesi olarak tüm konu-
larda yenileme ile e-Devlet 
ve e-Türkiye konularından 
yola çıkarak , Yerel yönetim-
lerle alakalı, e-Belediyecilik 
faaliyetlerini de hizmete su-
nuyoruz. Değerli halkımıza 
daha iyi hizmet, ilçemize 
daha etkin iletişim sağlamak 
adına gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışmanın hayırlı olmasını 
dileriz. Yenilik çalışmalarımız 
devam edecek” dedi.
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Nasrettin Hoca AB Projesinde 

Web Sitesi Yenilendi

Ünlü fıkra figürlerimizden biri olan Nasrettin Hoca, Bağcılar Belediye-
si’nin “Öğrenmek İçin Asla Geç Değil” isimli AB projesine konu oldu. 

Orhangazi Belediyesi’nin resmi web sitesi yenilendi. Orhangazi Belediye Baş-
kanı İsmail Tartar, hedefl erinin her zaman daha iyi hizmet olduğunu söyledi. 

Başkan Karagöz 
ve Avukatlar 

Buluştu

Altınova’da
Ek Bina

Yapılıyor           
İPSALA / EDİRNE

İpsala Belediye Başkanı 
Mehmet Karagöz, ilçede 
avukatlık yapan avukat-
larla bir araya geldi.  Av. 
Murat Gürkan, Av. Göksel 
Ertoga, Av. Ahmet Uğraş 
Uybaş, Av. Taner Gürsu’yu 
ziyaret eden Başkan Kara-
göz, burada yaptığı konuş-
mada avukatlığın ne kadar 
değerli ve önemli bir mes-
lek olduğunu söyledi. Baş-
kan Karagöz ayrıca buluş-
mada belediyenin yapmış 
olduğu çalışmaları anlattı. 
Avukatlara çiçek takdim 
eden Başkanın ardından 
konuşma yapan avukatlar 
da başkana gösterdiği ilgi-
den dolayı teşekkür etti. 

ALTINOVA / BALIKESİR

Altınova  4 No’lu sağlık mer-
kezi binasının hemen ya-
nında Altınova Devlet Has-
tanesi bahçesinde ek ilave 
bina yapılıyor. Devlet has-
tanesi hastalara kapılarını 
kapatınca Altınova Sağlık 
Merkezi vatandaşlara dar 
gelmeye başladı. İlgililer 
ASM’nin hemen yanındaki 
Devlet Hastanesi bahçesi-
ne 4 odalı içinde normal ve 
özürlü WC lerin de bulundu-
ğu, doktor odalarının ola-
cağı yeni ek bina inşasına 
başladılar. Böylece hasta 
bekleme salonu da büyü-
müş olacak ve laboratuar 
yapılacak. Ek binanın sezo-
na yetişeceği belirtildi.

Dilovası 
Belediyesi

Artık Cebinizde 

Çiçekler 
Açmaya 
Başladı

DİLOVASI / KOCAELİ

  

Dilovası Belediyesi’ne ulaş-
manız artık çok kolay. Be-
lediyeye herhangi bir yazı-
lıma gerek kalmadan cep 
telefonunuzdan kolayca 
ulaşabileceksiniz. Dilovası 
Belediyesi’nin Mobil sitesine 
giriş yapmak için telefonu-
nuza herhangi bir kurulum 
yapmanız da gerekmiyor.  
Telefonunuzun markası veya 
telefonunuzda kullanılan 
platform ne olursa olsun in-
ternet tarayıcınız ile anında 
mobil sitesine bağlanabilir-
siniz.  Dilovası Belediye Baş-
kanı Cemil Yaman, konuyla 
ilgili belediye olarak vatan-
daşlara en kaliteli hizmeti 
vermek istediklerini söyledi. 

YENİÇİFTLİK / ÇANAKKALE

Yeniçiftlik Belediyesi tara-
fından Bulvar yoluna di-
kilen 10.500 adet lale so-
ğanı çiçeklerini açmaya 
başladı. Belediye yetkilileri 
tarafından Bulvar yolunun 
düzenlenmesi, temizliği, 
kaldırım taşlarının boyan-
ması yapılarak, zakkum 
çiçekleri ile donatıldı. Ye-
niçiftlik Belediye yetkilileri 
konuyla ilgili yaptıkları açık-
lamada “Yazlıkçılarımızın 
daha rahat ve güzel bir yaz 
geçirmeleri için çalışmala-
rımız hızla devam etmek-
tedir. Pırıl pırıl denizi, temiz 
plajları ile burası yazı dolu 
dolu geçirebileceğiniz bir 
yerdir” dedi. 
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Yenişehir’de 
Peyzaj Yılı 

Olacak
YENİŞEHİR / BURSA

Bursa Yenişehir Belediye 
Başkanı Bülent Hamdi Cin-
gil, geçtiğimiz günlerde 
kentin gelişimi hakkında 
önemli açıklamalarda bu-
lundu. Cingil, 2012 yılının 
Yenişehir için peyzaj yılı ola-
cağını söyledi. Cingil, “Yeni-
şehir Belediyesi olarak 2012 
yılı peyzaj programımızı 
planlarken bu özellikleri dik-
kate alarak tarihi ve kültürel 
kimliğimizin simgesi haline 
gelmiş lale ve gülü ön pla-
na çıkardık. Bu yıl ilçemizde 
3000 adet lale, 1200 adet 
gül, 15.000 adetin üzerinde 
ise mevsimlik çiçek aça-
cak” diyerek yapılan çalış-
maları anlattı. 

Gölcük’te Hedef 2023
Gölcük Belediyesi “Gölcük Vizyon 2023 Projesi” 
kapsamında çalışmalara başladı. 

GÖLCÜK / KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük 
Belediyesi ve Gölcük Kent 
Konseyi işbirliği ile gerçek-
leştirilen “Gölcük Vizyon 
2023 Projesi” kapsamın-

da çalışmalara başlandı. 
Çalışmada alt başlık ola-
rak bulunan “Halk Sağlığı” 
projeleri Değirmendere 19 
Mayıs Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen açılış toplantısı 
ile masaya yatırıldı. 

pa Birliği’ne sunduğu “Öğ-
renmek İçin Asla Geç Değil” 
projesine konu oldu.  Avru-
pa Birliği Eğitim Görsel-İşit-
sel ve Kültür Yürütme Ajansı 
tarafından, “Hayat Boyu 
Öğrenme” konu başlığı ile 
yapılan çağrıya Bağcılar 
Belediyesi, “Öğrenmek İçin 
Asla Geç Değil” projesi ile 
başvuruda bulunmuştu. AB 
tarafından kabul edilen pro-
je çocuklara ve yetişkinlere 
yönelik iki aşamalı olarak 
uygulanmaya başlandı. 31 

Yenilendi
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LAPSEKİ / ÇANAKKALE

Tarihte Lampsakos şeh-
rinin sembolü olarak kul-
lanılan ve paralara res-
medilmiş olan Pegasus 
Kanatlı At figürü Lapseki 
Belediyesi’nin katkılarıyla 
yaptırıldı.  Heykeltraş Yük-
sek Mimar Pınar Öktem 
Doğan’a yaptırılarak Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk  
Parkı ve Meydanına kurul-
du. 5,5 mt. yüksekliğinde 
olan eserin yapımının 4 ay 
sürdüğü öğrenildi. 

TUZLA / İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı’nın prestij projeleri 

arasında yer alan Tuzla Nikah 
Sarayı ve Kültür Merkezi, açılış 
gününü bekliyor. Başkan Dr. 
Şadi Yazıcı’nın, her aşamasını 
yakından takip ettiği projede 

inşaat çalışmaları tamamlan-
dı. İç dekorasyonunda son 
düzenlemeleri yapılan nikah 
sarayı, çok yakında hizmete 
girecek.  

Denize sıfır

Modern mimari ile inşa edi-
len ve estetik bir dekoras-
yonla tamamlanan nikah 
sarayı, denize sıfır konumu 
ile, en mutlu günlere ro-
mantik bir başlangıç me-
kanı olacak. Yeni sezonda 
Tuzlalı çiftler, yakamoz ve 
martı sesleri eşliğinde, ömür 
boyu beraberliğe evet di-
yecekler. Ayyıldız ve Veran-
da Sosyal Tesislerine komşu 
olan nikah sarayı ve kültür 
merkezi, marinanın da yanı 
başında yer alıyor. 
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Pegasus Lapseki’de

Tuzla’ya Modern Merkez

Pegasus Kanatlı At fi gürü, Lapseki Belediyesi’nin çalış-
malarıyla vatandaşların beğenisine sunuldu. 

Tuzla Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nin açılışına sayılı 
günler kaldı. Merkez, yakında hizmete girecek. 

Osmaneli’de 
Kültür Sanat Evi

Erdek’te Su %30 
Daha Ucuz

Kızıksa’ya Yeni 
Balık Pazarı

OSMANELİ / BİLECİK

Osmaneli Belediyesi Kültür 
Sanat ve Konuk Evi, Osman-
lı Konağı Butik Otel olarak 
hizmete açıldı. Açılışa çok 
sayıda önemli sima katıldı. 
Osmaneli Belediye Başkanı 
Mehmet Isıkan, butik otelin 
açılması ile ilçede konakla-
ma sorunun kısmen de olsa 
çözüme kavuşacağını ve 
yatırımların devamı ile güzel 
gelişmelerin yaşanacağını 
söyledi. Konuşmaların ardın-
dan Osmaneli Belediye Baş-
kanı Mehmet Isıkan’ın önder-
liğinde karma resim sergisinin 
açılışı yapıldı ve restorasyonu 
devam eden Rüstem Paşa 
camiinin iç mekanını gezerek 
incelemelerde bulunuldu. 

ERDEK / BALIKESİR

Erdek Belediyesi Su Abone-
lerine yeni bir hizmet daha 
sunuyor. Konuyla ilgili Erdek 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Aysan: “Akıllı sayaç kullanı-
mını yaygınlaştırmak ve su 
fi yatını daha ekonomik va-
tandaşa sunmak amacı ile 
var olan uygulamalarımıza 
bir yenisini daha ekledik. 
2012 yılından itibaren abo-
nelik yaptıran ve Akıllı Su Sa-
yacı kullanan vatandaşların 
hafta sonu ve mesai saat-
leri dışında suları bittiğinde 
Belediye’nin girişine yerleş-
tirdiğimiz cihazdan dijital su 
kullanım kartlarına avans 
olarak 3 ton su yükleyebile-
cekler.” dedi. 

KIZIKSA / BALIKESİR  

Kızıksa Belediyesi kentte kötü 
görüntülere sebep olan yer-
leri bir bir değiştirmeye de-
vam ediyor. Belediye kentin 
en işlik yerlerinden bir tanesi 
olan Balık Pazarı’nı yeniledi. 
Yenilenen Balık Pazarı vatan-
daşlar tarafından çok beğe-
nildi. Konuyla ilgili açıklama 
yapan belediye yetkilileri: 
“Göreve geldiğimiz günden 
beri yeniliklerin öncüsü oldu-
ğumuz beldemizde, belde-
mize bir yeni hizmet daha 
gerçekleştirdik. Bundan 
önce balık satan esnafl arın 
oluşturduğu kötü görüntü ve 
düzensiz duruş göz önüne 
alınarak beldemize bir balık 
pazarı kazandırdık.” dedi. 

Keşan’da 
Fırınlara Uyarı 

Kestel’de Otopark 
Sorunu Bitiyor 

KEŞAN / EDİRNE 

Keşan Belediyesi yetkilileri 
Keşan’daki fırınları denetle-
yip, eksikliklerini tespit ede-
rek, eksikliklerin tamamlan-
ması için işletme sahiplerine 
belirli bir süre verdi. Bülent 
Ünsal ve Hasan Direk’in yer 
aldığı Keşan Belediyesi Za-
bıta Personeli; ruhsat ve 
gramaj kontrollerini, Sağlık 
Grup Başkanlığı Personeli 
Mehmet Orhan; temizlik ve 
hijyen durumunu, Talih Esen-
can, Ferit Uğur’un yer aldığı 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğü Personeli; sa-
tılan gıda ürünlerinin sağlığa 
uygunluğuna ilişkin denetim-
ler yaptılar. Denetimlerin de-
vam edeceği açıklandı. 

KESTEL / BURSA

Kestel Belediyesi kentte ya-
şanan otopark sorununun 
ortadan kaldırılması amacıy-
la inşa edilen katlı otoparkın 
kapasitesinin arttırılması ve 
üst katının çok amaçlı bir 
salon olarak hizmet verecek 
şekilde düzenlenmesi için 
inşaat çalışmalarına başla-
dı. Belediye ihaleyi kazan 
fi rmaya yer teslimini yaptı. 
Kestel Belediye Başkanı  Ye-
ner Acar, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada kent içerisindeki 
otopark sorununun çözümü 
için yoğun bir şekilde çalış-
tıklarını ve çözüm olarak inşa 
edilen katlı otoparkın kapasi-
tesini artırmayı planladıklarını 
söyledi. 

belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyeler

KOCAELİ
  

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin misafi ri olarak 
İstanbul’a gelen Çin’in Sinc-
huan eyaleti üst düzey yöne-
tim temsilcilerinden oluşan 
heyet, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ve Türk Dünya-
sı Belediyeler Birliği(TDBB) 
Başkanı Karaosmanoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. 

İki ülke arasında 
ilişkiler gelişiyor 
 
Heyete, Türkiye’deki yerel 
yönetim kurumları ile yürü-
tülen ziyaretlerde Marma-
ra Belediyeler Birliği adına 
Uluslararası İşbirliği Merkezi 

Görevlisi İskender Güneş eş-
lik etti. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Tahir Büyükakın’ın 
da hazır bulunduğu ziyarette 
Çin heyetine başkanlık eden 
Xiaofang, ‘’Türkiye ziyare-
timiz çerçevesinde güzel 
şehrinize konuk olmak iste-
dik. Kocaeli’nde bulunmak-
tan ve sizi ziyaret etmekten 
onur duyuyoruz. Rengârenk 
çiçeklerle süslenmiş ve çok 
güzel dizayn edilmiş olan 
Sekapark’ı gezdik ve çok be-
ğendik’’ açıklamasını yaptı. 
90 milyon nüfusu bulunan ve 
21 belediyeye sahip Sichuan 
eyaleti hakkında bilgi akta-
ran Xiaofang, iki ülke arasın-
daki dostluğun, ticari ve sos-
yal ilişkilerin gelişmesine katkı 
sunmak istediklerini söyledi.

Sekapark’a Hayran Kaldılar
Çin’in güneybatı bölgesinde bulunan Sichuan eyaleti yöneticilerinden olu-
şan 7 kişilik yerel yönetim heyeti Sekapark’a hayran kaldı.
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Topbaş Rio İçin ABD’ye Gidiyor 
İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, 
BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon ve UCLG Eşbaş-
kanlarıyla görüşmek için 
ABD’ye gitti. Görüşmede, 
yeşil büyüme konusunda 
entelektüel bir zemin oluş-
turabilmek, bir uzlaşı yarat-
mak amacı taşıyan “Dün-
ya Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı”nın (Rio+20) ha-
zırlıkları yapılacak. Hareke-
tinden önce Atatürk Hava-
alanı VİP Salonu’nda basın 
mensuplarına bir açıklama 
yapan Başkan Topbaş, 4 

günlük New York seyahatin-
de UCLG ve UNACLA Baş-
kanı olarak BM Genel Sek-
reteri Ban Ki-Moon ile UCLG 
Eşbaşkanlarının da katılımıy-
la bir toplantı yapacaklarını 
söyledi. Toplantının ama-
cının 22 Haziran’da Rio’da 
yapılacak “Rio +20” konfe-
ransının çalışmalarını göz-
den geçirmek ve deklere 
edilecek programı oluştur-
mak için çalışma yapmak 
olduğunu ifade eden Kadir 
Topbaş, “Ziyaretimizde 21 
Nisan Cumartesi günü Bro-
oklyn Belediye Başkanı ile 
yemekli bir toplantıda gö-
rüşeceğiz’ dedi.
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ÇORLU / TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, 2012 yılın-
da şehrin farklı bölgelerin-
de bulunan park, kavşak ve 
refüjlere çiçek dikti. Bahar 

mevsiminin gelmesiyle bir-
likte çalışmalarına hız veren 
yetkililer  75.000 adet lale 
soğanı, 5.000 adet sümbül 
ve 6.000 adet nergis dikildi-
ğini açıkladı. 

ARNAVUTKÖY / İSTANBUL

Arnavutköy Belediyesi kenti 
güzelleştirmek adına  “Ba-
harın Tüm Renklerini Evinize 
Taşıyoruz” etkinliğini baş-
lattı. Belediye bu çalışma-
lar kapsamında 5 bin adet 

sümbül çiçeği dağıttı. Süm-
bül çiçeklerinin halka dağı-
tımına; çok sayıda önemli 
isim katıldı. Saksıda sunulan 
sümbül çiçekleri, özellikle 
bayanlar tarafından çok 
beğenildi. Vatandaşlar Be-
lediye Baskanı Ahmet Ha-
şim Baltacı’ya teşekkür etti. 

GEMLİK / BURSA

Gemlik Belediyesi’nin dü-
zenlediği “Geri Dönüşüm 
Projesi” Lale Kemal Kılıç. İl-
köğretim Okuluna 5 bin lira 
kazandırdı. Okul bahçesin-
de düzenlenen törende 5 
bin liralık zarfı okul müdürü 
Can Olgun’a veren Gem-
lik Belediye Başkanvekili 
Refi k Yılmaz, Gemlik Lale 
Kemal Kılıç İlköğretim Oku-

luna yapacakları projeleri 
de anlatınca büyük alkış 
topladı.  Yağmurlarda su 
baskınlarına neden olan 
okul bahçesinin dolduruldu-
ğunu, yolunun düzenlenip, 
asfaltlandığını hatırlatarak 
konuşmasına başlayan Re-
fi k Yılmaz, Merdiven ilave 
projesinin de bittiğini, yapım 
ihalesinin de yakında ger-
çekleşeceğini söyledi. Öğ-
rencilerin, “En Büyük Başkan 
Bizim Başkan” sloganları ve 
alkışları eşliğinde konuşma-
sına devam eden Gemlik 
Belediye Başkanvekili Refi k 
Yılmaz, okul bahçesindeki 
oyun gruplarını yenileye-
ceklerini ifade ederek ko-
nuşmasına devam etti. 

Çorlu Rengarenk Oldu

Geri Dönüşümle Para Kazandılar

5 Bin Adet Sümbül

KADIKÖY / İSTANBUL  

Geçen yıl aynı işlemle 90 
asırlık çınar ağacına yeni-

den hayat veren Kadıköy 
Belediyesi ekipleri, adeta 
bir cerrah özeniyle bu kez 
hastalıklı 100 çınarı tedavi 

etmeye başladı. Ekipler, çı-
narların çürüyen yaralarını 
temizleyip, ilaçlıyor, hasta-
lıklı bölümleri bakterilerden 
uzaklaştırarak betonla dol-
durup, yaşama sürelerini 
uzatıyor.  Tıpkı insanlar gibi 
çevre koşullarıyla hastala-
nabilen ağaçlar için Ka-
dıköy Belediyesi geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da resto-
rasyon çalışması başlattı. 
Kadıköy Belediye Başkanı 
Selami Öztürk, ağaçların 
uygulanan tedavi ile ölüm-
den kurtarılıp, ömürlerinin 
uzatıldığını belirtti. Öztürk 
“Hiç müdahale edilmeyip, 
bu ağaçlar kaderlerine terk 
edilseydi öleceklerdi” dedi. 

Kadıköy Belediyesi, çürümeye başlayan hastalıklı 100 çınar ağacına 
“ağaç restorasyonu” ile yeniden hayat verdi. 

Çorlu Belediyesi’nin kenti güzelleştirmek için diktiği 
çiçekler güzel havalarla beraber açtı. 

Gemlik Belediyesi’nin organize ettiği “Geri Dönüşüm Projesi” Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’na 5 bin lira kazandırdı.

Arnavutköy Belediyesi, vatandaşlara 5 bin adet 
sümbül çiçeği dağıttı.

Pamukçu’da 
Bir Orman 

Dikildi! 

PAMUKÇU / BALIKESİR 

Orman Haftası kapsamın-
da Pamukçu Belediyesi 
sınırları içerisinde yer alan 
bin 50 dekarlık araziye 
116 bin 500 fi dan dikildi.  
Orman Bölge Müdürlü-
ğünün, “Orman Haftası” 
etkinlikleri kapsamında 
Çinge köyünde gerçek-
leştirdiği faaliyette, çok 
sayıda öğrenci fi dan dik-
ti. Orman Bölge Müdürü 
Recep Ateş, etkinlikte, il 
genelinde ücretsiz fi dan 
dağıtımı yaptıklarını ifade 
etti. Etkinliğe, Pamukçu 
Belediye Başkanı İsma-
il Çoban başta olmak 
üzere çok sayıda önemli 
isim katıldı.  Konuşmala-
rın sonunda lokma ikram 
edildi. 

Çınarlar Hayat Buldu

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Rio’da düzenlenecek olan Dünya Sürdürülebi-
lir Kalkınma Konferansı’nın hazırlıklarını yapmak üzere ABD’ye gitti.
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Çatalca’nın kısa bir süre 
içinde turizmin merkezi 

olacağını anlatan Çatal-
ca Belediye Başkanı Cem 
Kara, çalışkan bir başkan 
olmasının yanında sporcu 
kimliğiyle de dikkat çeki-
yor. Basketbol, futbol ve 
atıcılık sporları ile uğraşan 
Kara, aynı zamanda sa-
bahları koşmayı sevdiği 
söylüyor ve ekliyor: “Özel-
likle her sabah koşarım. 
Sabah bir işe başlamadan 
önce koşmak insanın zih-
nini açıyor ve rahatlatıyor. 
Bu yüzden Çatalca’nın bol 
oksijenli havasında koşmak 
en keyif aldığım aktiviteler-
den biridir.”  

Başkanım ilk olarak bize 
Çatalca’yı anlatabilir mi-
siniz?

Çatalca, İstanbul’un 30-40 
km dışında yeşil alanları ve 
deniziyle ünlü bir yer. Böyle 
doğal bir yaşamın yanında 
Çatalca tarihi bir bölge. 
2500 yıl önce Trakya’nın 
ilk yerli halkı olan Traklar 
Çatalca’nın İnceğiz Mağa-
raları diye adlandırdığımız 
bölgesine gelip yerleşmiş-
ler. Şimdi yeni yapılan çalış-

malarda tarihin 5000 yıla 
gittiği söyleniyor. Ama bi-
zim şu anda resmi olarak 
tespit ettiğimiz 2500 yıllık 
bir tarih olduğu. Traklar-

dan sonra birçok me-
deniyet Çatalca’ya 
gelmiş, gitmiş. Ve 
Çatalca Kurtuluş 
Savaşı’nda çok 
önemli bir rol oyna-
mış. Avrupa’dan 
gelen akınları 
İstanbul’u korumak 
adına engelleyen 
bir son kale olarak 
görev yapmış. Yani 
Balkan ve Kurtuluş 
savaşlarında gelen 

düşman saldırılarını 
bu bölgede engel-
lemişiz. Birçok istilalar 
görmüş geçirmiş bir 

ilçeyiz. Bu bölgenin in-
san yapısına baktığımız-
da çoğu Balkan köken-
lidir. Ama bu bölge asıl 
göçü 1924 yılında müba-
dele döneminde almış. 
Mübadele döneminde 
Yunanistan, Selanik gibi 
bölgelerde yaşayan 500 
bin Müslüman Türkiye’ye 
gelmiş. Çatalca’da yaşa-
yan 1 milyon 250 bin Hristi-
yan, Rum, Ortodoks ise bu-
radan Yunanistan’a gitmiş. 
Kısacası Çatalca, tarihi ile 
çok değerli bir bölge. 
 

“Çatalca’da saklı bir 
miras gizli”

Bir de bölgemizin önem-
li olan bir diğer özelliği de 
İstanbul’a yakın olması. 
Çatalca 1043 kilometrelik 
bir bölge. Ve bu bölgenin 
% 19’unu su havzaları oluş-
turuyor. İstanbul’un suyunu 
biz karşılıyoruz ve bununla 
da övünüyoruz. Aynı za-
manda 1043 kilometrelik 
alanın % 39’u ormanlık 
alanlarla kaplı. Çatalca’da 
bugün hem kırsal hem de 
kentsel yapılaşma var. 
Çatalca, 3-5 yıllık bir süre 
içerisinde daha da gelişe-
cek. Aynı zamanda turizm 
bölgesi olarak da ismini 
duyuran bir ilçe olacak. 
Son olarak tek bir cümley-

le Çatalca’yı özetlemek 
gerekirse, denizle ormanın 
birleştiği, İstanbul’un yanı 
başındaki nadir alanlardan 
biridir ve Çatalca’da saklı 
bir miras gizli…
 

“Çatalca, turizmin 
merkezi olacak”

Bize çalışmalarınızdan bah-
seder misiniz?

Göreve geldiğimiz ilk yıl 
Çatalca’nın tarihi ve kültü-
rel varlıklarını kayıt altına al-
dık ve bir kitap çıkardık. Bu 
kitapta 300 küsur tane eser 
yer alıyor. Bu çalışma doğ-
rultusunda da Çatalca’nın 
içerisinde yer alan 70 tane 
tarihi eserin relöve resta-
tisyon makine elektrik te-
sisat projelerini yaptık. Bu 
yılın sonuna kadar 47 tane 
eserin restorasyonunu da 
yapacağız. Bu çalışmaları 
da ilçemizin turizmini ge-
liştirmek, İstanbul’a gelen 
turistlerin Çatalca’ya gel-
mesini sağlamak için yapı-
yoruz. Bunun dışında 2010 
yılında Türkiye’nin ilk ve 
tek göç müzesini açtık. Bu 
göç müzesinde mübadele 
döneminde ilçemize gelen 
insanların yanında getirdiği 
eşyalar sergileniyor. Çeyiz-
lerden nüfus kâğıtlarına, 
köstekli saatlerden yazmalı 
yemenilere kadar her şeyi 
burada sergiliyoruz. Müze-
nin etrafına da o müba-
dele zamanlarını anlatan 
amfi  tiyatro şeklinde bir 
anıt oluşturduk. Orada bir 
kaymakamlık lojmanımız 
bulunuyordu. Ona biraz 
daha çeki düzen verdik 
ve şimdi lojmanın etrafı-
na Rumların zamanında 
ilçemizde bulunan evlerin 
benzerlerini yapacağız. 
Böylece kısa bir süre içeri-
sinde bir Safranbolu’dan 
bir Beypazarı’ndan çok 
daha fazla turist çekece-
ğiz. Kısacası Çatalca çok 
kısa bir süre içinde turizm 
merkezi haline gelecek. 
Bahsettiğim çalışmaların 
dışında ilçede 7’den 70’e 
insanların katıldığı balesin-

den gitarına kadar eğitim 
kursları düzenliyoruz. Bunun 
yanı sıra 70 yaşını aşmış 
insanlara pratik İngilizce 
eğitimi veriyoruz. Bu kurslar 
sosyal hayata tutundurma 
açısından çok önemli. Tabi 
bunların dışında bir ken-
tin en önemli özelliği imar 
planıdır. Çatalca’nın imar 
planı 1985 yılında yapılmış-
tı. Yeni imar planlarının ha-
zırlanması da bize kısmet 
oldu. Çatalca’nın 30-40 
yıllık planını büyükşehir be-
lediyemiz ile birlikte yaptık. 
Güzel bir plan yaptığımıza 
inanıyorum. Bizim bölge-
mizde sanayi ve çok katlı 
binalar olmayacak.  Ça-
talca hiçbir zaman kirlen-
meyecek.
 

“İstanbul’u 
sağlık alanında 
markalaştıracağız”

Sağlık alanında yaptığınız 
çalışmalardan bahseder 
misiniz?

Sağlık Vadisi adında bir 
projemiz var.  Avrupa’da 
var olan biyomedikal sis-
temleri ile ilgili tesisler bulu-
nuyor. Bunlar AR-GE kısım-
ları ile insanın geleceğine 
yönelik proje üretiyor. Yani 
kulaklık cihazı, protez gibi 
insan sağlığında önemli 
bir yer tutan aletleri üreti-
yor. Çok ince bir teknoloji. 
Avrupa’da bu tesisler yıllar 
önce yapılmış. Ancak İsviç-
re ve İrlanda gibi ülkelerde 
bulunan bu tesisler artık 
ülkelerine dışarıdan insan 
getirmek istemiyorlar. Ken-
di ülkelerinde de iş gücü 
yok. O nedenle bu tesisler-
de çalışan insanların ücret-
leri yüksek. Bu ülkeler artık 
Avrupa’dan yeni bir pazar 
bulmak istiyorlar. Bunun 
içinde temiz havasıyla ve 
diğer öncelikleriyle en uy-
gun alanlardan bir tanesi 
Çatalca olarak belirlendi. 
Bununla ilgili de dünyanın 
en büyük kateder ve stend 
üreten fabrikası kuruldu. 
İstanbul’u sağlık alanında 
markalaştıracağız. 

Çatalca’nın Sportmen Başkanı
AYIN SÖYLEŞİSİ

Röportaj: İrem Ekkaldır

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Çatalca’nın bol oksijenli temiz havasında koşmaktan büyük keyif aldığını söylüyor.Sporun atıcılık-
tan basketbola kadar aşağı yukarı tüm alanlarında yer alan Başkanla keyifl i bir söyleşi yaptık.

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI CEM KARA

Başkan’la 
Çok Özel

Kitap okur musunuz?
Eskiden çok kitap okur-

dum. Şimdi işlerimin yoğun-
luğundan dolayı çok kitap 
okuyamıyorum.

Son okudunuz kitabı ha-
tırlıyor musunuz?

2023 Yılının Stratejik Planı, 
2023 Yılının Türkiye’si, Mo-
dern Şehircilik, Yeni Beledi-
yecilik Anlayışı ve Lüzumlu 
Adam kitaplarını okudum. 
Hatta Lüzumlu Adam kita-
bını 2 gecede bitirdim. Şim-
di Lüzumsuz Adam kitabını 
okumak istiyorum.

Tiyatro ve sinemaya gi-
der misiniz?

En son Çağan Irmak’ın 
‘Dedemin İnsanları’ fi lmi-
ne gittim. Tiyatroya da en 
son ‘Sandalım Kıyıya Bağ-
lı’ adında bir tiyatro oyu-
nunu seyrettim. Ayrıca bir 
oyunda rol almayı çok arzu 
ediyorum. Umuyorum ki 
önümüzdeki sene 27 Mart 
Dünya Tiyatrolar Günü’nde 
bir tiyatro oyununda oyna-
yacağım.

Bir takımın taraftarı mısı-
nız?

Koyu Fenerbahçeliyim.
Başkanlıktan arta kalan 

zamanda neler yaparsı-
nız?

Balık tutmayı, doğayla 
baş başa kalmayı ve spor 
yapmayı çok severim. Özel-
likle her sabah koşarım. 
Sabah bir işe başlamadan 
önce koşmak insanın zihnini 
açıyor ve çok rahatlatıyor. 
Bu yüzden Çatalca’nın bol 
oksijenli havasında koşmak 
en keyif aldığım aktiviteler-
den biridir.

Başka ilgilendiğiniz bir 
spor var mı?

 Basketbolu ve futbolu 
çok seviyorum. Gençliğim-
de çok oynardım basket-
bol. Şimdi çok vakit ayıra-
mıyorum ama futbolu hâlâ 
oynuyorum. Herhangi bir 
yerde maç oynayan insan-
lar görünce belediyedeki 
arkadaşlardan eşofman 
istiyorum.  Ve hemen eşof-
manımı giyip yanlarına gi-
diyorum.

malarda tarihin 5000 yıla 
gittiği söyleniyor. Ama bi-
zim şu anda resmi olarak 
tespit ettiğimiz 2500 yıllık 
bir tarih olduğu. Traklar-

dan sonra birçok me-
deniyet Çatalca’ya 
gelmiş, gitmiş. Ve 
Çatalca Kurtuluş 
Savaşı’nda çok 
önemli bir rol oyna-
mış. Avrupa’dan 
gelen akınları 
İstanbul’u korumak 
adına engelleyen 
bir son kale olarak 
görev yapmış. Yani 
Balkan ve Kurtuluş 
savaşlarında gelen 

düşman saldırılarını 
bu bölgede engel-
lemişiz. Birçok istilalar 
görmüş geçirmiş bir 

ilçeyiz. Bu bölgenin in-
san yapısına baktığımız-
da çoğu Balkan köken-
lidir. Ama bu bölge asıl 
göçü 1924 yılında müba-
dele döneminde almış. 
Mübadele döneminde 
Yunanistan, Selanik gibi 
bölgelerde yaşayan 500 
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BAKIRKÖY / İSTANBUL

Bakırköy Belediyesi “Çocuk 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-
ni” açtı. Merkezde uzman 
6 diş hekimi, 1 psikolog ve 
diğer yardımcı personeller 
hizmet veriyor. Bakırköy’de 
yaşayan 4-14 yaş grubu 
arasındaki tüm kreş, anasını-
fı ve ilköğretim okulu öğren-
cileri, hazırlanan program 
çerçevesinde belediye ait 
otobüsle bir öğretmen ve 1 
sağlık personeli gözetiminde 
okullarından alınarak mer-
keze getiriliyor. Uzman eğit-
menler tarafından ağız-diş 
bakımı, beslenme ve hijyen 
konularında eğitim veriliyor. 

Bakırköy Sağlıkla Gülüyor

Dünyanın İlk Leylek Hastanesi

Bakırköy Belediyesi’nin “Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi” bir yılda tam 20 bin çocuğa hizmet verdi. 

BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
 

Beylikdüzü Belediyesi ile 
Dünya Göz Kliniği ilçedeki 
tüm engelliler ve aileleri için 
göz taraması gerçekleşti-
riyor. Etkinlik kapsamında 
Beykent’teki Dünya Göz 
Kliniği’ne gelen vatandaş-
lara genel göz muayenesi 
yapılıyor. 

Devam edecek

Göz taramalarına katılan 
Beylikdüzü Belediye Baş-

kan Yardımcısı Efrahim Ye-
şil, engelli vatandaşlar için 
gerçekleştirilen bu projenin 
bir süre daha devam ede-
ceğini söyledi. Çalışmaya 
destek veren Dünya Göz 
Kliniği yetkililerine teşekkür 
eden Başkan Yardımcısı 
Yeşil, engelli vatandaşları-
mızın beklentileri doğrultu-
sunda bu çalışmayı haya-
ta geçirdiklerini ifade etti. 
Göz taraması için kliniğe 
gelen engelliler ve aileleri 
de uygulamadan oldukça 
memnun olduklarını dile 
getirdiler.

GÖNEN / BALIKESİR
 

Gönen Belediyesi hizmet içi 
eğitimini sürdürüyor. Beledi-
ye personeli, Gönen Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. 
Özkan Ömercioğlu tarafın-
dan ilk yardım konusunda 

bilgilendirildiler. Ömercioğlu 
özellikle ilk müdahalelerde 
yapılan yanlışlıklar yüzün-
den kaza anında oluşan 
yaralanmaların bilinçsiz mü-
dahalelerle daha da zor-
laştırıldığından bahsederek, 
yapılması gerekenleri uygu-
lamalı olarak gösterdi. 

ÜSKÜP / KIRKLARELİ

Üsküp Belediyesi kentte 
bulunan içme suyu arıtma 

tesisinde bozulan kiremit 
örtüsü ve yağmur olukları 
kaldırılarak yerine oluklu bi-
tümlü levha çatı kaplama 
yaptırdı. 

Engellilere Göz Taraması

Personele “İlk Yardım”

Sular Daha Temiz

Beylikdüzü Belediyesi tarafından  ilçedeki tüm en-
gellilerin ve ailelerinin göz taramaları yapılıyor.

Gönen Belediyesi tarafından belediye personeli-
ne ilk yardım konusunda bilgiler verildi. 

Üsküp Belediyesi kentte bulunan içme suyu tesi-
sindeki eksiklikleri tek tek giderdi. 

Rapor Olumlu 
Çıktı

OSMANGAZİ / BURSA

Osmangazi Belediyesi tara-
fından Bursa’ya kazandırılan 
“Gurabahane-i Laklakan” 
sokak hayvanlarının tedavi-
sinin yapılacağı bir sağlık üni-
tesi olarak yeniden hizmet 
verecek. İki yıl önce Bursa 
Fotoğraf Sanatı Derneği’ne 
(BUFSAD) devredilen 
“Gurabahane-i Laklakan” 
da Osmangazi Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı sağlık ünitesi sahipsiz 
hayvanları ücretsiz olarak 
tedavi hizmeti sunacak. Os-
mangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada 
belediye olarak sokak hay-
vanlarına her zaman sahip 
çıktıklarını söyledi. 

Profesyonel 
bir ekip hazır

Yetkililerden alınan bilgiye 
göre, Pazartesi, Çarşam-
ba ve Cuma olmak üzere 
haftanın üç günü 10 ile 15 
saatleri arası hizmet vere-
cek olan Gurabahane-i 
Laklakan Hayvan Tedavi 
Bölümü’nde hekim ve tekni-
kerlerden oluşan profesyo-
nel bir ekibin hazır buluna-
cağı bildirildi. Aşı, enjeksiyon 
ve pansuman gibi basit iş-
lemlerin yapılacağı birimde 
daha ciddi vakalarla karşı-
laşıldığında ise hasta hay-
van Osmangazi Belediyesi 
Sahipsiz Hayvanlar Doğal 
yaşam ve Tedavi Merkezi 
sevk edilecek. 

KÜÇÜKKUYU / ÇANAKKALE

Küçükkuyu Belediye-
si tarafından Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
“İnsani Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkında Yönet-
melik“ hükümleri doğrul-
tusunda içme sularının 
dağıtımını sağlayan şe-
bekenin denetimi sağ-
landı. Suyun Çanakkale 
Halk Sağlığı Laboratuarı 
Analiz Raporu sonuçla-
rına göre uygun olduğu 
ortaya çıktı. Küçükkuyu 
Belediye Başkanı Cen-
giz Balkan, suyun temiz 
çıkmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getire-
rek insan sağlığının öne-
mine vurgu yaptı. 

Dünya’nın ilk leylek hastanesi olarak bilinen ve Osmangazi Belediyesi’nce 
restore edilen “Gurabahane-i Laklakan” yeniden hizmet verecek. 

SAĞLIK-EĞİTİM
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 Bigadiç’te 
Okullar Hayat 

Buluyor

BİGADİÇ / BALIKESİR

“Okullar  Hayat  Olsun 
Projesi” uygulama proje-
si Bigadiç Belediyesi’nin 
desteğiyle hayata ge-
çirildi. Projenin protoko-
lü Bigadiç Kaymakamı 
Süleyman Yıldırım, Bi-
gadiç Belediye Başka-
nı Mustafa Göksel, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Er-
dal Özenci ve Bigadiç 
Orman İşletme Müdürü 
Gürsel Şentürk arasında 
imzalandı. Kaymakamlık 
binasında imzalanan tö-
rende konuşan Başkan 
Göksel, hayata geçir-
dikleri tüm çalışmalar-
da Kaymakamlık başta 
olmak üzere tüm kamu 
kurumlarıyla koordinas-
yon içinde olduklarını 
söyledi.  Göksel, “Bu pro-
jede görev almak bizleri 
ayrıca heyecanlandırdı. 
Okullarımız önemli birer 
aktivite merkezi haline 
gelecek” dedi.

ŞİLE / İSTANBUL

Şile Belediyesi kadınların 
ekonomik ve sosyal hayata 
katılımı ve toplumla bütün-
leşmesini sağlamak ama-
cıyla Şile Belediyesi, İstanbul 
Kalkınma Ajansı desteğiyle, 
Şile Kadın Toplum Merke-
zi projesini hayata geçirdi. 
Yapımı tamamlanan mer-
kezde eğitim başladı. Şile 
Belediye Başkanı Can Ta-
bakoğlu, Şile Kadın Toplum 
Merkezini ziyaret ederek 
eğitime başlayan kadınlara 
başarılar diledi. 

SANCAKTEPE / İSTANBUL

Sancaktepe Belediyesi, ta-
rafından aile içi şiddeti konu 
alan bir seminer düzenlendi. 

Seminerde konuşan Prof. Dr. 
Belma T. Akşit, şiddetten duy-
gusal olarak en fazla çocuk-
ların etkilendiğini söyleyerek 
yapılan hataları anlattı. 

FATİH / İSTANBUL

Fatih Belediyesi’nin des-
teğiyle, hayata  geçirilen 
“Bir Gün de Sen Engelli Ol” 
projesinin başlangıcı dolayı-
sıyla Fatih Atikali İlköğretim 
Okulu’nda bir tanıtım töreni 
düzenlendi. Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, en-
gelli öğrencilerle bir araya 
geldi. Demir burada yaptığı 
konuşmasında “Onların bir 
günde olsa yaşadıklarını an-
lamaya çalışıyoruz. Dünya 
nüfusunun yaklaşık %10’u 
engelli. Bu insanlar maale-
sef engelsizlerin kurallarıyla 
yaşıyorlar.” dedi. 

Kadınlara Özel Merkez

Bilecik’te Sertifi ka Heyecanı 

“Aile İçi Şiddet” Ele Alındı

Engelli Öğrencilere Destek

Şile Belediyesi kadınların sosyal hayata katılma-
ları için “Şile Kadın Toplum Merkezi”ni açtı. 

Sancaktepe Belediyesi tarafından “Aile İçi Şid-
det” konusu ele alındı.  

Fatih Belediyesi’nin  desteğiyle, “Bir Gün de Sen Engelli Ol” projesi başla-
tıldı. Başkan Demir, engelli öğrencilerle bir araya geldi. 

BİLECİK

Bilecik Belediye Başkanı Se-
lim Yağcı KOSGEB (Küçük 
ve Orta Ölçekli Sanayici-
leri Geliştirme Birliği) 3. dö-
nem kursiyerlerinin sertifi ka 
törenine katıldı. Törene İş-
kur İl Müdürü Ayhan Tozan 
ve KOSGEB yetkilisi Cemil 
Bahçe’de eşlik etti. Sertifi ka 
töreni Belediye Meclis top-
lantı salonunda gerçekleş-

tirildi. İşkur İl Müdürü Ayhan 
Tozan ve KOSGEB yetkilisi 
Cemil Bahçe yapılan serti-
fi ka kurslarına ilişkin teknik 
bilgi aktardı. 

Üç kurs yapıldı

Başkan Yağcı sertifi ka töre-
ninde gerçekleştirdiği ko-
nuşmasında; KOSGEB uygu-
lamalı girişimcilik eğitimi ile 
2011 yılından bu yana 3 kurs 
yapıldığını  söyledi. Kursiyer-
ler sertifi kalarını başkanın 
elinden aldılar. 

SAĞLIK-EĞİTİM

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, KOSGEB’in 3. Dönem kursiyerlerinin 
sertifi ka törenine katıldı. Kursiyerler sertifi kalarını başkanın elinden aldılar.

BURSA

Dumlupınar Üniversitesi 
Mezunları Derneği ve Ye-
dinci Şehir Enstitüsü tara-
fından ‘Belediyecilikte Ya-
şam Boyu Başarı Ödülleri’ 
verildi. Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak birçok projeyi 
hayata geçiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe de ‘yaşam boyu 
başarı’ ödülüne layık gö-
rüldü. Altepe’nin ödülünü 
Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanvekili Atilla Ödünç aldı. 

Recep Altepe’ye Onur Ödülü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği ve Yedinci Şehir Enstitüsü tarafından “Belediyeci-
likte Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Başkan Altepe’nin ödülünü Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ödünç aldı. 
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SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi Korucuk’ta yeni bir 
duble yol çalışması başlat-
tı. Çalışmayı yerinde ince-
leyen Başkan Zeki Toçoğ-
lu, “Göreve geldiğimizde 
Yenikent’e her alanda ya-
tırım yapacağımızın sözünü 
vermiştik. Sözlerimizi yerine 
getiriyoruz. Korucuk’ta 1 km 
uzunluğunda 30 m genişli-
ğinde duble yol çalışması 
başlattık, hayırlı olsun” dedi.

Yenikent’e yatırımlar 
sürüyor

Yenikent’e yatırımların 
tüm hızıyla sürdüğünü ifa-
de eden Başkan Toçoğlu, 
“Yenikentli hemşerilerimize 
daha önce verdiğimiz sözleri 

bir bir yerine getiriyoruz. Ye-
nikent İçmesuyu Projesi’yle 
Karaman, Camili,  Korucuk, 
Alandüzü, Karapınar ve Ev-
renköy  Mahalleleri ile Meşe-
li, Mahmudiye, Beşevler ve 
Kızılcıklı köylerinin  gelecek-
teki  içme suyu ihtiyaçlarını 
karşılayacağız. Yenikent’te 
sosyal hayatın canlanması 
adına çalışmalar gerçekleş-
tiriyoruz. Bu kapsamda Yeni-
kent Park’ı kurduk. Yenikent 
sosyal tesisleri çok yakında 
açılacak. Ulaşım konusunda 
da Yenikentli hemşerilerimizi 
mağdur etmiyoruz. Bu çalış-
malarımızla Yenikent’te ha-
yat çok daha güzel oluyor” 
dedi. Ulaşımı Yeniketlilere 
yakışacak şekilde geliştir-
meye devam edeceklerini 
belirten Başkan Zeki Toçoğ-
lu, “Duble yolumuzu yakın-
da hizmete açıyoruz” dedi. 
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Küre’de 
Sokaklara 

Bakım

Sakarya’da Yollar Duble Oluyor 

KÜRE / BİLECİK

Küre Belediyesi kış mevsi-
minde kentte meydana 
gelen kirliliği temizliyor. 
Küre Belediyesi ekiple-
ri kentteki caddeleri ve 
sokakları tazyikli su ile te-
mizliyor.  Belediye ekiple-
ri yollardaki çukur ve de-
liklerin de tamir edildiğini 
açıkladı. Küre Belediye 
Başkanı Kamil Aydınlı ise 
çalışmaları yerinde in-
celeyerek Küre’nin yazı 
dolu dolu geçireceğini, 
bu amaçla çalışmaların 
tüm hızıyla devam ede-
ceğini söyledi. Aydınlı,  
konuşmasının devamın-
da belediyenin bundan 
sonra da yapmayı plan-
ladığı çalışmaları anlat-
tı. Başkan vatandaşlara 
verdikleri destekten do-
layı teşekkür etti. 

ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
  

Çekmeköy Belediyesi zorlu 
geçen kış mevsiminin ar-
dından, alt yapı ve üst yapı 
çalışmalarına hız verdi. Bazı 
bölgelerde yaşanan su 
taşkınları ve beraberinde 
getirdiği vahim sonuçların, 
Çekmeköy’de de yaşan-
maması için başından ted-
bir alma hedefi yle 3 yıldır 
aralıksız çalışan belediye 
ekipleri, artan nüfusa bağlı 

olarak çalışmalarına yeni-
lerini ekliyor. Hava şartları-
nın düzelmesi ile birlikte hız 
kazanan çalışmalar Cum-
huriyet Mahallesi, Cumhuri-
yet Caddesi’ndeki yağmur 
suyu kanalı çalışmaları ile 
devam ediyor. 

Sıkıntı Yok

Çalışmaları yerinde ince-
leyerek, işçilerle de sohbet 
eden Çekmeköy Beledi-

ye Başkanı Ahmet Poyraz, 
konu ile ilgili şunları söyledi; 
“Göreve geldiğimiz ilk gün-
lerde yağmur yağdığı za-
man, ben ve ekiplerim ma-
halle mahalle dolaşarak 
su taşkını ihtimaline karşı 
önlem alınması için uyarılar 
yapıyorduk. Bazı bölge-
lerde evleri boşaltıyorduk. 
3 yıl içinde Çekmeköy’ü 
yağmur suyu kanalları ile 
ördük. Şu anda bir sıkıntı-
mız kalmadı. Artan nüfusa 
bağlı olarak bu sorunun 
tekrar ortaya çıkmaması 
için çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz.” Vatandaş-
lar da bu çalışmalardan 
duydukları memnuniyeti 
dile getirerek Belediye Baş-
kanı Ahmet Poyraz’a te-
şekkür ettiler. 

Su Kanalları Yenileniyor

BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
  

Bahçelievler Belediyesi, il-
çedeki tüm cadde ve so-
kaklarda mimari engelleri 
kaldırmak için kolları sıvadı. 
Önceki ay başlattıkları yo-
ğun çalışmayı ilçenin tüm 
mahallelerinde, giriş ve çıkış 
noktalarında sürdürdükleri-
ni belirten Bahçelievler Be-

lediye Başkanı Osman De-
velioğlu “Bahçelievler’de 
görme engelli yayaların 
güvenli geçişlerini sağla-
mak için, hissedilebilir kıla-
vuz izleri, bedensel engelli-
ler için de engelli rampaları 
kaldırım başlangıç nokta-
larına ve yaya geçitleri-
ne uyguladıklarını” belirtti. 
Başkan Develioğlu, mimari 
engellerin ortadan kaldırıl-
masıyla, çağdaş yaşamın 
daha da güçlendiğini söz-
lerine ekledi.

BAŞİSKELE / KOCAELİ
  

Başiskele Belediyesi’ne 
bağlı ekipler, parke taşı 
döşeme çalışmalarını ilçe 
genelinde farklı noktalarda 
sürdürüyor. Güzel havaların 
etkisiyle alt yapı sorunu ol-
mayan bölgelerde  daha 
iyi yaşam standardı oluştur-

mak amacıyla yapılan ça-
lışmalar belirlenen program 
dahilinde devam ediyor. 
Başiskele’nin  sürekli deği-
şim ve gelişim içinde oldu-
ğunu vurgulayan Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz  2012 yılı için hazırla-
nan çalışma takvimindeki 
hizmetlerin hızlı bir şekilde 
yerine getirileceğini belirtti.

KIZILPINAR / TEKİRDAĞ
  

Su Deposu çalışmalarına 
başlanıldığını açıklayan Kı-

zılpınar Belediye Başkanı Fa-
ruk Korkmaz, su deposu ile 
birlikte yolların da kazılaca-
ğını ve su hatlarının komple 
yenileneceğini belirtti. 

Bahçelievler’de Engeller Kalkıyor

Çekmeköy Belediyesi altyapı çalışmalarına hız 
verdi. Belediye kentteki su kanallarını yeniliyor. 

Bahçelievler Belediyesi, 11 mahallenin tüm cad-
de ve sokaklarında mimari engelleri kaldırıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaptığı duble yol çalışmalarına bir yenisini daha  
ekledi. Büyükşehir şimdi de Yenikent’te 30 metre genişliğinde yol yapıyor. 

Başiskele’nin Sokakları Güzelleşiyor

Kızılpınar’a Yeni Su Deposu
Başiskele Belediyesi, sokak ve caddelerde parke 
örme çalışmaları yapıyor. 

Kızılpınar Belediyesi, yeni bir su deposu yaptırı-
yor. Başkan Korkmaz, depoyu anlattı. 

karşılayacağız. Yenikent’te 
sosyal hayatın canlanması 
adına çalışmalar gerçekleş-
tiriyoruz. Bu kapsamda Yeni-
kent Park’ı kurduk. Yenikent 
sosyal tesisleri çok yakında 
açılacak. Ulaşım konusunda 
da Yenikentli hemşerilerimizi 
mağdur etmiyoruz. Bu çalış-
malarımızla Yenikent’te ha-
yat çok daha güzel oluyor” 
dedi. Ulaşımı Yeniketlilere 
yakışacak şekilde geliştir-
meye devam edeceklerini 
belirten Başkan Zeki Toçoğ-
lu, “Duble yolumuzu yakın-
da hizmete açıyoruz” dedi. 
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Keles Araç 
Filosunu 

Güçlendiriyor
KELES / BURSA 

Keles Belediye Başka-
nı Süleyman Kaynak 
İzmir’de düzenlenen 
törenle Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’dan belediye-
ye tahsis edilen çöp ara-
cını teslim aldı. Belediye 
bunun yanı sıra arazi ve 
fen işlerinde kullanılmak 
üzere bir de traktör ala-
rak araç parkını genişlet-
ti. Keles Belediye Başkanı 
Süleyman Kaynak ko-
nuyla ilgili yaptığı açık-
lamada “Talebimizi de-
ğerlendirerek bizlere çöp 
kamyonu veren Çevre 
ve Şehircilik bakanımı-
za ve yetkili arkadaşlara 
teşekkür ediyorum. Aynı 
zamanda arazi ve fen iş-
lerinde kullanmak amacı 
ile aldığımız traktörü de 
araç parkımıza dahil et-
tik.” diyerek yapılan çalış-
maları anlattı. 

ALTYAPI VE YATIRIMLAR

BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
   

Bayrampaşa Belediyesi, 
olası bir depremde yıkılma 
riski taşıyan Yıldırım Ma-
hallesi Şehit Kamil Balkan 
Caddesi’ndeki 28 konut-
lu 6 bloğu yıkarak, İstan-
bul’daki kentsel dönüşümü 
Bayrampaşa’dan başlat-
tı. Yıkılan binaların yerine 
depreme dayanıklı, oto-
parkı, asansörü olan 12 kat-
tan oluşan toplu konutlar 
inşa edilecek ve 28 aile bu 
konutlara taşınacak.

“Yepyeni bir 
Bayrampaşa inşa 
edeceğiz” 

Yıkım töreninde gazeteci-
lerin sorularını yanıtlayan 
Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Atila Aydıner, ‘Ada 
bazlı kentsel dönüşüm’ pro-
jesinde kısa sürede büyük 
aşama kaydettiklerini be-
lirtti.  Başkan Aydıner, “Pro-
fesyonel anlamda kentsel 
dönüşüm projesini ilk kez biz 
gerçekleştiriyoruz. Sırada 

eski cezaevi alanımız var. 
Eski cezaevinden boşalan 
alana depreme dayanıklı 
hastane, okul ve toplu ko-
nutlar yapacağız. Vatan-
daşlarımızı ‘ada bazında’ 
bu toplu konutlara yerleşti-
receğiz. Kentsel dönüşümü 
Bayrampaşa’dan başla-
tarak, İstanbul’da yepyeni 
bir Bayrampaşa inşa ede-
ceğiz.” dedi. Çalışmaların 
tüm hızıyla devam ettiğini 
söyleyen Başkan Aydıner 
belediyenin yapmış olduğu 
diğer çalışmaları da anlattı.

Bayrampaşa’da Kentsel Dönüşüm
İstanbul’da kentsel dönüşüm Bayrampaşa’dan başladı. Bayrampaşa Beledi-
yesi olası bir depremde risk taşıyan binaları yıktı. 

Bayrampaşa’da

SİLİVRİ /  İSTANBUL
   

Silivri Belediye Başkanı Öz-
can Işıklar’ın tüm mahal-
lelerde eş zamanlı olarak 
başlattığı yol ve meydan 
düzenlemeleri tüm hızıyla sü-
rüyor. Çanta Mahallesi’nde 
tamamlanan asfalt yenile-
me, aydınlatma ve mineral 
yüzeyli beton parke taşı ile 
kaldırım çalışmalarının ar-
dından başlatılan meydan 
ve park çalışmalarında da 
sona yaklaşıldı. 

SAPANCA /  SAKARYA
   

Havaların ısınmasıyla çev-
re düzenlemelerine ağırlık 
veren Sapanca Belediyesi, 
Sapanca’daki plajlarda te-

mizlik çalışması başlattı. İlk 
etapta plajlarda bulunan 
iskeleleri bakımdan geçi-
ren ekipler aynı zamanda 
plaja aydınlatma sistemi 
kurdu ve çöpler, yapraklar 
temizlendi. 

Meydanlara Düzenleme

Plajlar Temizlendi

Silivri Belediyesi kent çapında yol ve meydan düzenlemeleri yapıyor. En son 
Çanta Mahallesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi. 

Sapanca Belediye plajında temizlik ve bakım ça-
lışmaları başladı. 

BABAESKİ / KIRKLARELİ

Babaeski Belediye Başkanlığı 
ilçe merkezindeki  kaldırımla-
rı Avrupa Birliği Standartların-
da yeniliyor. İlçe merkezinde 
bulunan kaldırımlara görme 
engelli vatandaşlara yol 
gösteren özel taşlar döşen-
meye başlandı. 

“Engelsiz bir hayat 
sunmak istiyoruz”

Engelli vatandaşların kal-
dırımları rahat bir şekilde 
kullanabilmelerine imkân 
sağlayan çalışma hakkında 
bilgi veren Belediye Başkanı 
Av. Abdullah Hacı, “Avrupa 

Birliğine Üyelik süreci ile birlik-
te artık tüm belediyelerimi-
zin yollarını, altyapılarını AB 
Standartlarına göre yenile-
mesi gerekmektedir. Engelli 
vatandaşlarımız için yapmış 
olduğumuz özel taş döşeme 
çalışması da AB standartları-
na göre yapılan bir çalışma-
dır. Kaldırımları özel taşlar ile 
yeniliyoruz.” dedi. 

TAŞKÖPRÜ / YALOVA

Taşköprü Belediye Başka-
nı Hüseyin Arslan, üç yıllık 
çalışmalarını değerlendir-
di. Arslan, Taşköprü halkının 
beklediği içme suyu müjde-
sini değerlendirme toplan-
tısında verdi. Arslan, yaptığı 

konuşmada seçim vaadleri 
arasında da yer alan sağlıklı 
içme suyu projesi için arıtma 
tesisi yerine dünya standart-
larındaki doğal içme suyunu 
bu yıl programa alınan Ha-
sanlı Göleti’nden karşılaya-
caklarını vurguladı.
 

Dünya standartlarında

Arslan, içme suyunun insan 
sağlığı açısından önemini 
bildiklerini ve bu bağlamda 
doğal olan içme suyunu Taş-
köprülülerin hizmetine suna-
caklarını ifade etti. 

Görme Engellilere Özel Taş

Taşköprü İçme Suyuna Kavuşuyor 

Babaeski Belediyesi, ilçe merkezini görme engellilere uygun olarak yenili-
yor. En son kaldırımlara görme engellilere yol gösteren özel taşlar döşendi. 

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan temiz içme suyunun müjdesini 
verdi. Başkan dünya standartlarında bir tesis yapacaklarını söyledi. 
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Filistin 
Marmara’dan 

Destek Bekliyor

Gazze Belediye Başka-
nı Rafi g S. T. Mekky baş-
kanlığında MBB’yi ziyaret 
eden Gazze Belediyeler 
Birliği heyeti, teknik kapa-
site ve personelin eğitim 
seviyesinin geliştirilme-
si maksadıyla Marmara 
Belediyeler Birliği’nin bu 
alandaki tecrübelerinden 
istifade etmek istediklerini 
ifade ettiler. Heyeti, MBB 
Genel Sekreteri Züver Çe-
tinkaya ve Uluslararası 
İşbirliği Merkezi Direktörü 
Murat Daoudov kabul etti. 
Toplantıda, Filistin ve MBB 
üyesi belediyeler arasında 
kardeş şehir ilişkilerinin de 
geliştirilerek ileriye dönük 
işbirlikleri için zemin hazır-
lanması konuşuldu. Top-
lantıda  Türkiye’nin sadece 
bölgenin değil artık küresel 
olarak aktif bir role sahip 
olduğuna vurgu yapıldı. 

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından kurulan Basın 
Danışmanları Platformu her 
ay rutin olarak düzenlediği 
‘Mesleki Bilgi Paylaşım’ top-
lantılarına devam ediyor. 
Beykoz Belediyesi ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen top-
lantıya ‘Konuk Konuşmacı’ 
olarak Türkiye’nin önde ge-
len “Anchorman”lerinden 
Mehmet Ali Birand katıldı. 
1964 yılında Milliyet’teki 
göreviyle kariyeri başlayan 
Mehmet Ali Birand, basın 
danışmanlarına önemli 
uyarılarda bulunarak şun-

ları söyledi: “En büyük sorun 
iletişim. Belediyelerden ge-
len açıklamalar, bültenler 
belediye diliyle yazılmama-
lı, medya diliyle yazılmalı. 
Net, anlaşılır olmalı. Bülten-
lerinizi gerçekçi bir yakla-
şımla hazırlayın. Daha da 
önemlisi belediye başkan-
ları ile çok iyi anlaşmalısınız. 
Aranızda güven olmalı. Size 
güvenmeli.” Usta gazeteci 
ve televizyoncu Mehmet 
Ali Birand, açıklamaları-
nı şu sözlerle tamamladı; 
“Medya sadece gazete, 
televizyondan ibaret değil. 
İnterneti kesinlikle ihmal et-
meyin. Her haberin ulusal 
televizyonların ana haber 
bültenlerinde yayınlanma-
sını beklemeyin.”

Marmara Belediyeler Birliği, 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve Deniz Temiz Derne-
ği (TURMEPA) tarafından 
düzenlenen ‘l. Marmara 
ve Karadeniz Konferansı’, 
çok sayıda özel kuruluşun 
da desteğiyle İstanbul Lütfi  
Kırdar Kongre Merkezi’nde 
yapıldı. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım’ın da katıldığı top-
lantıda konuşan Marmara 
Belediyeler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Marmara 
Denizi’nde yaşanan kirlilik 
ve bu kirliliğin ortaya çıkar-
dığı sorunlar hakkında bilgi 
verdi. MBB’nin 1975 yılında 
Marmara Denizi’nin kirlenme 
sorununu çözmek amacıyla 
kurulduğunu belirten Başkan 

Altepe, deniz kirliliklerinin yüz-
de 80’inin karasal aktiviteler-
den kaynaklandığına dikkat 
çekti. Başkan Altepe, “Arıtıl-
madan deşarj edilen atık-
sular, denizlerde önemli bir 
kirliliğe yol açıyor. Türkiye’de 
denize kıyısı olan toplam 
1257 irili ufaklı belediye bulu-
nuyor. Ancak 1/3’ünde ka-
nalizasyon şebekesi ve atıksu 
arıtması bulunmuyor. Bunun 
sonucunda da 40-50 yıl ön-
cesinde denizlerimizde olan 
balık sayısı bugün yarıya, 
Marmara’da ise 1/10’lara 
kadar düştü. Sadece kendi 
sınırlarımızdan kaynaklanan 
kirlilik değil, uluslararası kirlilik 
de Marmara Denizi’ni tehdit 
ediyor. Bu kirliliğin önlenmesi 
amacıyla izlenecek strateji 
çok önemli” dedi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen 
Belediye Oscarları Ödül 
Töreni’nde, çeşitli projeleriyle 
ödüle layık görülen beledi-
ye başkanlarına ve belediye 
projelerine ödülleri verildi. Tö-
rende Marmara Belediyeler 
Birliği ve Marmara Üniversitesi 

işbirliğiyle sürdürülen İstanbul 
Dersleri programı da ödüle 
layık görüldü. Projenin mimarı 
olan Birlik eski Genel Sekre-
teri ve Marmara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Recep Bozlağan, 
önemli açıklamalar yaptı. 

Marmara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı ola-
rak yeni görevine başlayan 
Birlik Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Recep Bozlağan, Marmara 
Belediyeler Birliği personeliy-
le vedalaştı. Çalışma arka-
daşlarına veda eden Prof. 
Dr. Recep Bozlağan, veda 
konuşması sırasında Birlik 
personelinin gözyaşlarına 
boğulması dolayısıyla konuş-
masını devam ettiremedi.

Basın Danışmanları Platformu, Mehmet Ali Birand’ı konuk etti. Birand, “Bele-
diye başkanları ile basın danışmanları arasında güven olmalı” dedi. 

MBB Başkanı Recep Altepe, Türkiye sahillerinde 1257 belediye bulunduğu-
nu, ancak bunların 1/3’ünde kanalizasyon bulunmadığını söyledi.

MBB’nin “İstanbul Dersleri” ana başlıklı bilimsel eği-
tim programı “Belediyecilik Oscar’ı” aldı. 

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’na getirilen MBB Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Recep Bozlağan vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı. 

Mehmet Ali Birand Ağırlandı

“Sahillerde Kanalizasyon Yok”

“İstanbul Dersleri”ne Oscar

Recep Hoca Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Birliğin yeni Genel Sekreteri 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettişi 

Züver Çetinkaya oldu.
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BOLU
   

Bolu Belediyesi-BSM Çocuk 
Korosu “23 Nisan Çocuk 
Şarkıları” Konseri, kalaba-
lık bir davetli grubunun 
katılımıyla, BSM-Ressam 
Mehmet Yücetürk Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirdi. 
Küçük Koro üyeleri, öğret-
menleri Deniz Mercan ve 
Özge Gültopu yönetiminde 
çıktıkları konser programın-
da birbirinden güzel ço-
cuk şarkılarını seslendirdiler.
Yaklaşık 3 ay önce, BSM 
çatısı altında çalışmalarına 
başlayan, “Bolu Belediyesi 
BSM-Çocuk Korosu” üyeleri, 
ilk kez sundukları konserde, 
koro şarkıların yanı sıra, de-
ğişik seslerden solo şarkılar 
da seslendirdiler. Etkinlikte 

keman, gitar ve bağlama 
gibi enstrümanları da başa-
rıyla çalan küçük koro üye-
leri, dinleyicilerden tam not 
aldılar. 

Bolu’nun tek çocuk 
korosu

Önümüzdeki aylarda daha 
geniş kapsamlı konser prog-
ramları sunmayı amaçla-
yan BSM-Çocuk Korosu, 
Bolu’nun  tek çocuk korosu 
olma özelliğini de taşıyor. 
Konser sonrasında, koro-
nun çalışmalarına en bü-
yük katkıyı sağlayan müzik 
öğretmenleri Deniz Mercan 
ve Özge Gültopu’na, Bolu 
Belediyesi tarafından çiçek 
ve teşekkür belgesi takdim 
edildi.

Bolu’da En Güzel Konser Yapıldı
Bolu Belediyesi-BSM Çocuk Korosu tarafından “23 Nisan Çocuk Şarkıları” 
Konseri verildi. Konsere vatandaşların ilgisi yoğundu. 

BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
  

Beşiktaş Belediyesi, Çocuk 
Oyunları ve Spor Kulüpleri 
Federasyonu’nun öncülü-
ğünde bu sene ilki düzen-
lenen Beşiktaş Belediyesi 
Çocuk Oyunları Ligi ile unu-
tulmaya yüz tutan çocuk 
oyunları tekrar hatırlandı. 8 
ilköğretim okulundan çok 
sayıda öğrencinin katıldığı 
yarışmalar sonunda Mu-
rat Beyaz İlköğretim Okulu 
birici olurken, ikinci Nime-
tullah Mahruki İlköğretim 
Okulu, üçüncü ise Yüzüncü 
Yıl İlköğretim Okulu oldu. 

ATAŞEHİR / İSTANBUL 

Ataşehir Belediyesi’nin üç 
yıldır geleneksel olarak dü-
zenlediği Tiyatro Festivali bu 
yıl da birbirinden renkli gö-
rüntülere ev sahipliği yaptı. 
Festivalin açılış oyununda 
Genco Erkal ayakta alkışlan-
dı. Genco Erkal, Ataşehir’de 
tiyatro festivalini gerçekleşti-
ren Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi’ye teşekkür etti. 

GÖKÇEADA / ÇANAKKALE

Gökçeada Belediyesi tara-
fından Kıbrıs-Balkanlar-Av-

rasya Türk Edebiyatları Ku-
rumu ve Akademi Şiir Ailesi 
üyelerinin katılımı ile Şiir Gün-
leri düzenlendi. 

MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA

14 Eylül İlköğretim Okulu 4. 
sınıf öğrencileri Yakup Can 

Köseoğlu ve Yiğit Can Er-
man, ‘Belediye Başkanımı-
zı Tanıyalım’ konulu Sosyal 
Bilgiler dersi ödevini yerin-
de uygulamak için Başkan 

Sadi Kurtulan’ın kapısını 
çaldı. Başkan Kurtulan, ma-
kamında misafi r ederek, 
birlikte ders işlediği küçük 
öğrencilerin çeşitli konular-
daki sorularını yanıtlayarak, 
3 yıllık hizmet süreci ve yap-
mayı planladığı projeleri 
hakkında bilgiler verdi. 4. 
sınıf öğrencileri ile yakından 
ilgilenen Başkan Sadi Kurtu-

lan, ülkenin geleceği olan 
çocukları görmenin ve ma-
kam odasında ders işlemek 
istemelerinin kendisini  çok 
mutlu ettiğini  ifade ede-
rek; “Çocuklarımızı mede-
ni cesaretleri ve öğrenme 
azimlerinden dolayı tebrik 
ediyorum. Onları yetiştiren 
aile ve öğretmenlerini kut-
luyorum.” dedi. 

Beşiktaş’ta Çocuk Oyunları Ligi
Beşiktaş Belediyesi ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri’nin ortaklaşa dü-
zenlediği ‘Çocuk Oyunları Ligi’ sona erdi.

Ataşehir Belediyesi’nin 3 yıldır düzenlediği Tiyatro Festivali bu yıl Genco 
Erkal’ın “Nereye Gidiyoruz ‘Azizlikler’ oyunu ile başladı. 

Mustafakemalpaşa 14 Eylül İlköğretim Okulu öğ-
rencileri Başkan’ı makamında ziyaret ettiler. 

Gökçeada Belediyesi tarafından “2. Uluslararası 
Gökçeada Şiir Günleri” düzenlendi. 

Tiyatro Festivaline Yoğun İlgi

Başkandan Öğrencilere Ders

Gökçeada’da Şiir Günleri

Ünlü Tiyatrocular 
Vize’deydi

VİZE / KIRKLARELİ 

Ünlü tiyatrocu ve şovmen 
Süheyl ve Behzat Uygur  
kardeşler, Vize  Belediye 
Başkanı  Selçuk Yılmaz’ ı 
makamında ziyaret etti-
ler. Görüşmede Uygur kar-
deşler, Trakya bölgesinde 
sergiledikleri  “Benimle 
Oynar mısın”  adlı oyunu 
Vize ilçesinde sergilemek 
istediklerini belirtiler. 
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BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Büyükçekmece Spor Ku-
lübünün Bal Liginde fi nale 
kalmasından dolayı Büyük-
çekmece Protokolü kulübü 
ziyaret ederek  tebrik etti. 
Büyükçekmece Kaymakamı 
İsmail Gündüz, Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün  ve Büyükçek-
mece Garnizon Komutanı  
Topçu  Albay Metin Demir’in 

gerçekleştirdiği ziyarette 
Başkan Akgün Büyükçek-
meceli spor kulüplerinin ba-
şarılarından dolayı mutlu 
olduğunu söyleyerek “Fut-
bolda, basketbolda, bisiklet-
te ve diğer spor dallarında 
Büyükçekmece’nin farkı or-
taya çıkıyor. Kültür ve Sanat-
tan sonra Büyükçekmece 
sporsal faaliyetlerde de ön 
plana çıkmaya devam ede-
cektir” şeklinde konuştu. Pa-
zar  günü İstanbul Hasan Po-
lat  Stadı’nda Karagümrük’le 
gerçekleştirecekleri fi nal ma-
çına tüm halkı beklediklerini 
söyledi.

BURSA

Hükümetin acil eylem pla-
nı konu başlıklarından biri 
olan gençlik ve spor bel-
gesi hazırlanmasına yö-
nelik çalışmaların ilk ayağı 
Bursa’da başladı. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafın-
dan yılsonunda yapılacak 
spor şurasına ön hazırlık nite-
liği taşıyan Spor çalıştayının 
açılışı 15 farklı ilden gelen 
spor adamları, akademis-
yenler ve ilgili kurum amirle-
rinin katılımıyla Kervansaray 
Termal Otel’de yapıldı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, çalıştayın 
açılış töreninde yaptığı ko-

nuşmada, ülkenin geleceği 
açısından idealist ve sporcu 
gençler yetiştirilmesinin bü-
yük önem taşıdığını söyledi. 
Spor anlamında yapılacak 
yatırımların sadece merkezi 
hükümetten beklenmesinin 
doğru olmadığı dile getiren 
Başkan Altepe, bu konuda 
yerel yönetimler başta ol-
mak üzere kent dinamikleri 
ve sivil toplum örgütlerine 
de önemli görevler düştü-
ğünü vurguladı. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi olarak 
bu dönem spora önemli bir 
yatırım bütçesi ayırdıklarını 
kaydeden Başkan Altepe, 
“Futbol dışındaki branşlarda 
lisanlı sporcu sayımız 6 bine 

ulaştı. Yine geçtiğimiz hafta 
bayan voleybol takımımız 
birinci lige yükseldi. Bu ba-
şarılar sözle gelmiyor, yatı-
rımlarla oluyor.

“Sporda başarı sözle 
değil ”

Bu dönem başlattığımız spor 
tesisi sayısı 97’ye ulaştı. Bun-
lardan 30 kadarını hizmete 
açtık, diğerlerini de kısa za-
manda tamamlayıp, spor-
cuların hizmetine sunacağız. 
Eğer olimpiyatlardan iyi so-
nuçlar almak istiyorsak. Her 
branşın rahatlıkla yapılabile-
ceği tesislerimiz olmalı” diye 
konuştu.

İZMİT / KOCAELİ

İzmit Belediyesi tarafından 
kadınlar için fi tness salonu 
yapıldı. Yuvam Akarca’da-
ki Necip Fazıl Kısakürek 
Kültür Merkezi’ndeki fi tness 
ve aerobik salonunda Be-
lediye Başkanı Dr. Nevzat 
Doğan incelemelerde bu-
lundu. Merkezin çok güzel 
olduğunu söyleyen Başkan 

Doğan, “Çocuklara, emek-
lilere ve kadınlara yönelik 
projeler yapıyoruz. Kentin 
belirli yerlerinde bayanların 
ücretsiz yararlanacakları 
fi tness salonları yapmaya 
başladık. Yuvam Akarca 
da ilkini yaptığımız salon 
için kayıtlar alınmaya baş-
ladı. Yakında açılışını ya-
pacağımız salonda uzman  
ekip tarafından bayanlar 
fi tness, aerobik, step çalış-
ması yapacak.  Hedefi miz 
bu tür yerlerin sayısını artır-
maktır” dedi.  

Bayanlardan yoğun 
başvuru

Belediye Yetkilileri,  böl-
gedeki bayanların fi tness 
salonundan yararlanmak 
için yoğun bir başvuru tale-
binde bulunduklarını söyle-
diler. Necip Fazıl Kısakürek 
Kültür Merkezi’nde emek-
liler için de bir yer yapıldı. 
Başkan Doğan, emeklilerin 
yararlanacağı yerde ince-
lemelerde bulunarak çalış-
malar hakkında bilgi aldı. 

YALOVA 

Yalova Belediye Genç-
lik ve Spor Kulübü Genç 
Erkek Basketbol Takımı, 
Balıkesir’de gerçekleş-
tirilen Marmara Bölge 
Şampiyonası’nda rakipleri-
ni devirerek zafere uzandı. 

Mahalli ligde şampiyon ola-
rak Bölge Şampiyonası’nda 
temsil eden Yalova Belediye 
Gençlik ve Spor Kulübü, bü-
yük başarı yakaladı.  Türkiye 
Basketbol Federasyonu ta-
rafından 4-8 Nisan 2012 ta-
rihleri arasında Balıkesir’de 
düzenlenen Gençler Bölge 
Şampiyonası’nın Marmara 

grubunu Yalova Belediyes-
por zirvede kapadı. Final-
de birinci ligin güçlü rakibi 
Banvit’i yenen takım şam-
piyonluk elde etti. Yalova 
Belediyespor, Yalova’yı 

Anadolu Şampiyonası’nda 
temsil edecek. Rakiplerini 
deviren Yalovalı dev adam-
lar, fi nalde Banvitspor’u 66-
56 mağlup ederek Marma-
ra Bölge Şampiyonu oldu.

Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor kulübü bas-
ketbolda şampiyon oldu. 

Yalova Şampiyon Oldu

Bal Ligi’nde fi nale kalan Büyükçekmece Spor Ku-
lübü’nü belediye başkanı Hasan Akgün ziyaret etti.

Spor Şurası’na ön hazırlık niteliği taşıyan spor çalıştayı Bursa’da gerçekleşti.
Başkan Altepe, Bursa’nın sporda marka olacağını söyledi. 

İzmit Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz fi tness salonu. İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan, “Hedefi miz bu tür yerlerin sayısını artırmak” dedi

Ata Sporuna 
Destek

BANDIRMA / BALIKESİR

Bandırma Belediyesi, 
sportif faaliyetlerde bulu-
nan kulüplere verdiği des-
teklere bir yenisini daha 
ekledi. Son olarak Bandır-
ma İhtisas Kulübü Başkanı 
Orhan Turaçli, Kırkpınar 
Baş Pehlivanı Sabri Acar, 
kulüp yöneticilerini ve 
sporcularını makamında 
kabul eden Belediye Baş-
kanı Sedat Pekel, 5 bin 
TL’lik nakit para ve güreş 
malzemesi yardımında 
bulundu.  Aynı zamanda 
Bandırma Gençlik, Spor 
ve Kültür Vakfı Başkanı da 
olan Belediye Başkanı Se-
dat Pekel, güreşçilerimi-
zin bundan sonra da yeni 
başarılar kazanacağına 
inancının tam olduğunu 
belirterek Bandırma’yı 
başarıyla temsil eden 
sporculara desteklerini 
sürdüreceğini söyledi. 

Protokolden Büyükçekmecespor’a Ziyaret

Bursa Sporda Marka Oluyor

Kadınlara Ücretsiz Fitness Salonu

 Oluyor
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Zamanın Ayarı, Kartepe

Son yıllarda yıldızı par-
layan ve projeleri ile 

ön plana çıkan Kartepe 
Belediye Başkanı Şük-
rü Karabalık’tan kent-
teki değişimleri dinledik. 
Başkan Karabalık adeta 
Kartepe’yi baştan aşağı 
değiştiriyor. Dünya stan-
dartlarında Sukay Park, 
Havaalanı, Hipodrom 
gibi projeler bunlardan 
sadece birkaçı. Başkan 
Karabalık’ın önderliğindeki 
belediye ayrıca Türkiye’de 
niteliği bakımından bir 
ilk olarak gösterilen kent 
meydanı projesine imza 
atmış. Belediyenin hizmet-
leri sadece bununla sınırlı 
kalmıyor. Ülkemizde yaz 
ve kış saat farkını belirle-
yen, dünya ölçeğinde yer 
alan ve Kartepe İlçesin-
den geçen 30. Meridyenin 
ilçenin tanıtımında kullanıl-
ması amacıyla belediye 
tarafından  “Kartepe İçin 
Düşünüyorum - 30. Me-
ridyen Özgün Fikir Proje 
Tasarım Yarışması” düzen-
lenmiş. Amaç Kartepe’yi 
tüm bu güzellikleri ile ön 
plana çıkarmak olmuş. Biz 
de bu çalışmalarından do-
layı Şükrü Karabalık’ı “Ayın 
Başkanı” olarak seçtik. Ge-
lin beraber bu projeleri tek 
tek inceleyelim. 
 

Dünya 
Standartlarında bir 
Sukay Parkı

Kartepe Belediyesi’nin 
turizme yönelik yaptığı 

çalışmalar arasında yer 
alan Sukay Parkı dikkat-
leri üzerine çekiyor. Sukay 
Parkı dünya standartla-
rında bir eğlence mer-
kezi. Sapanca Gölü’nde 
belediyenin yaptırdığı 
bu turistik alanı Kartepe 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabalık şöyle tanıtı-
yor; “Sapanca Gölü’nün 
6’da 1’i Kartepe’ye bağ-
lı. Biz de buraya Beledi-
ye olarak bir Sukay Parkı 
yaptırdık. Geçen yıl ça-
lışmalarımızı tamamladık. 
Şu anda peyzaj çalışma-
larımız devam ediyor. 
Bu yıl resmi açılışımızla 
hizmete açacağız. Bu 
Sukay Parkı Türkiye’nin 
en büyük ve en gelişmiş 
olanı. Dünya standartları-
na uygun bir yer olacak. 

Sukay Parkı, Dünya Sukay 
Yarışması’na ev sahipli-
ği yapabilecek kalitede. 
Tabi Kartepe’nin doğal 
güzellikleri de muhteşem. 
Bu doğal güzellikler içeri-
sinde su sporları yapmak 
insanlara bambaşka bir 
zevk verecek.” 
 

Kartepe 
Havaalanına 
Kavuştu

Ulaşım alanında 
Kartepe’ye çağ atla-
tan Cengiz Topel Hava-
alanı 2 Kasım tarihinde 
Trabzon’a seferlerine 
başladı. Kartepe için en 
önemli projelerden biri 
olarak gösterilen Cen-
giz Topel Havaalanı için 
Kartepe Belediye Başka-
nı şunları söyledi; “Seçim 
vaadlerimizden bir tanesi 
olan Havaalanı’mıza ka-
vuştuk. Sayın Bakanımızın, 
Valimizin ve Milletvekille-
rimizin de takibi ile açıldı. 
Şu an her gün bir uçak 
Trabzon’a bir uçakta 
Ankara’ya kalkıyor. Ya-

kında yurtdışına da sefer-
lerimiz başlayacak.”
 

Kartepe 
Hipodromu’na 
Kavuşuyor
 

Hemen hemen her alan-
da çalışma başlatan Baş-
kan Karabalık kente bir de 
dev hipodrom kazandırı-
yor. Türkiye Jokey Kulübü 
ile ortaklaşa hazırladıkları 
projede üstlerine düşen 
görevleri yaptıklarını söy-
leyen Başkan Karabalık: 
“Bir hipodrom çalışmamız 
var. Bu çalışmayı Türkiye 
Jokey Kulübü ile beraber 
yürütüyoruz. Tarım Bakanı-
mız Mehdi Eker Beyi ilçe-
mize davet ettik. Çeşitli in-

celemelerde bulundu. Ve 
çalışmalar başladı. Biz de 
bu çalışmalar ile ilgili üze-
rimize düşen her şeyi yap-
tık. İnşallah bu yıl hipod-
romumuz bitmiş olacak” 
dedi. Yıldızı hızla parlayan 
ulaşım yollarından bir ta-
nesi olan Hızlı Trenlerle il-
gili Kartepe Belediyesi’nin 
önemli bir projesi de var. 
Belediye hızlı trenlerin 
merkezi Kartepe olsun isti-
yor. Bu konuyla ilgili çalış-
malarını sürdüren Başkan; 
“Kartape, Kocaeli’nin hızlı 
tren merkezi olacak. Sa-
nayimiz, turizmimiz, lojistik 
alanlarımız var. Size şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim; 
Marmara bölgesinde hız-
lı trenin merkez Kartepe 
olacak. Bunun artıları da 
olacak, eksileri de olacak. 
Ama Türkiye’nin bir milli 
kazancı olacak” dedi. 
  

Kartepe’nin Kaderini 
Değiştirecek Olan 
Kent Meydanı

Kartepe’deki büyük deği-
şim bugüne kadar türüne 
ender rastlanan bir proje 
ile süsleniyor. Başkan Ka-
rabalık bu proje için şun-
ları söyledi; “Kartepe için 
olmazsa olmaz tek eksik 
bir kent meydanıydı. 3 bin 
780 dönümlük bir alanda 
imar planı yaptık. Yapa-
cağımız meydan dünya 
şartlarına uygun bir mey-
dan olacak.”

AYIN BAŞKANI

Türkiye’de saat ayarlarının yapıldığı yer olan Kartepe, Sukay Park, Havaalanı, Hipodrom, Hızlı Tren ve Kent Meydanı 
gibi projelerle son yıllarda dikkatleri üstüne çekiyor. Kartepe, Kocaeli’nin en gözde ilçelerinden biri olmaya aday... 

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ KARABALIK
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M A Y I S  A Y I  E T K İ N L İ K  T A K V İ M İ

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

İnsanlar başaklara benzerler;  
içleri boşken başları havadadır,  

doldukça eğilirler.
| MONTAIGNE |belediyehaberbirlikten

GÜN EĞİTİMİN KONUSU                 KONUŞMACILAR EĞİTİMİN YERİ

03
MAYIS

3194 Sayılı İmar Kanunu  M. Cemal İŞLEYİCİ (ODTÜ Öğreti m 
Görevlisi) Beykoz Belediyesi / İSTANBUL

03
MAYIS

Halkla İlişkiler, Kurumlar ve Birimler Arası 
İleti şim Stres Moti vasyon Muhammed Safi , Adnan Yıldız Arnavutköy Belediyesi / İSTANBUL

04
MAYIS

4708 Sayılı Yapı Deneti m Kanunu  M. Cemal İŞLEYİCİ (ODTÜ Öğreti m Görevlisi) Beykoz Belediyesi / İSTANBUL

04
MAYIS

Türk Borçlar ve Ticaret Kanunu Eğiti mi PROF. DR. ERCAN AKYİĞİT - İstanbul Aydın 
Üniversitesi

İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 
İSTANBUL

05
MAYIS

İstanbul’un Tarihi Seyri Semineri PROF.DR. SAADETTİN ÖKTEN İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 
İSTANBUL

07
MAYIS

Bilinmeyen Yönleri İle EYÜP Talha UĞURLUEL - Tarihçi, Yazar Eyüp Belediyesi / İSTANBUL

07
MAYIS

İş Sağlığı ve Güvenliği Dr. ADNAN AĞIR - RECEP YAZGAN İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 
İSTANBUL

09
MAYIS

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Sadetti  n ÖZYAZICI (İBB Zabıta Müdür Yrd.) Bahçelievler Belediyesi / 
İSTANBUL

11
MAYIS

İstanbul Türkçesi
Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Mustafa S. Kaçalin, 
Prof.Dr. Uğur Derman, Prof.Dr. Hayati  Develi, 
Prof.Dr. Musa Duman, Doç.Dr. Mustafa Koç

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

15
MAYIS

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Fikret IRMAK - Sayıştay Başdenetçisi İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 
İSTANBUL

16
MAYIS

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Adem DİNÇ - Devlet Personel Uzmanı İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 
İSTANBUL

21
MAYIS

Resmi Yazışma Kuralları, Standart Dosyalama, 
Arşiv Belge Yöneti mi Doç. Dr. Niyazi ÇİÇEK - İstanbul Üniversitesi İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 

İSTANBUL

22
MAYIS

İstanbul ve Küresel Şehirler Prof. Dr. Recep Bozlağan MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

24
MAYIS

Stres Yöneti mi Dr. Yaprak TECİR (Eğiti mci, İK Uzmanı ve 
İmaj Danışmanı)

Bahçelievler Belediyesi / 
İSTANBUL

26
MAYIS

Küresel Sistemde Ortadoğu ve Türkiye Semineri Prof. Dr. Mehmet ÇELİK - Celal Bayar Üni. İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 
İSTANBUL

30
MAYIS

Uluslararası İşbirliğinde MBB Örneği Almanya / Kehl Üniversitesi "AB Kamu 
Yöneti mi" Programı Öğrencileri

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

Sapanca Belediye Başkanı İbrahim UsluBaşakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu

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

Havsa Belediye Başkanı 
Oğuz Tekin


