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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Bölgesel belediye bir-
likleri içerisinde başarının 
ve öncülüğün simgesi 
olan Marmara Belediyeler 
Birliği’ne, 37 yıllık tarihinin 
en verimli dönemlerini ya-
şatmaktayız. 

 � Devamı  2’de

600 Yıllık Külliye Tekrar Canlanıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük külliyeleri arasında yer alan 
Muradiye Külliyesi’nde restorasyon çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş’ta 
Özel Buluşma

Türkiye Belediyeler 
Birliği, Marmara Bele-
diyeler Birliği işbirliğiyle 
Kahramanmaraş’ta 
özel kalem müdür-
lerine yönelik eğitim 
programı gerçekleş-
tirildi. Yerel yönetim-
lerde eğitimin öne-
mine dikkat çekilen 
toplantıda TBB’nin 
belediyelere yönelik 
çalışmaları hakkında 
bilgilendirme yaptı.

MARMARA

05 0808 13
İstanbul’da 
Edirne Rüzgarı

Her Mahalleye 
112 Acil Servis

İpsala’dan Eğitime 
Destek

Tuzlalı Gençlerin
Vapuru Oldu
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Osmanlı başkenti Bur-
sa’nın açık hava mü-

zesine dönüşerek, turizmden 
alınan payın artırılması ama-
cıyla bu dönem tarihi ve 
kültürel miras çalışmalarına 
büyük önem veren Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, bu güne 
kadar yeterli ilgi gösterilme-
mesi nedeniyle bakımsız hale 
gelen sultan külliyelerinin ilk 
günkü ihtişamına kavuşturul-
ması için çalışmalara Muradi-
ye Külliyesi’nden başladı. 

Akçay Belediye Başkanı 
Cahit İnceoğlu

Akçay Belediye Baş-
kanı Cahit İnceoğlu, 

Akçay’ın gelişen ve deği-
şen yüzünü anlattı. Başkan 
İnceoğlu, “Beldemiz tatilin 
ve suyun beldesi olarak pek   
çok güzelliğe sahiptir” dedi.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Ümraniye ile ilgili merak 
edilen tüm soruları Beledi-
yeHaber gazetesi için  ya-
nıtladı. 

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can

 � Devamı  7’de

AYIN
SÖYLEŞİSİ

 � Devamı  3’te

 � Devamı  12’de

 � Devamı  15’te

 � Devamı  10’da

Türkiye’nin İlk Temalı Parkı

Marmara’nın Geleceği
Bu Sempozyumda Şekilleniyor

Başkan Topbaş, dünya standartlarındaki eğlence ünitelerini İstanbul’a 
taşıyan Türkiye’nin ilk temalı parkı Vialand’ı tanıttı. 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: MARMARA” 
Çevre Sempozyumu 18-19 Aralık tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü’nde yapılacak.

Marmara Denizi’nin 
geleceğinin tartışıla-

cağı “Derdimiz, Değerimiz, 
Denizimiz: MARMARA” sem-
pozyumu, MBB Encümen 

Heyeti’nin öncülüğünde 
18-19 Aralık tarihi arasında 
yapılıyor.  Kadir Has Üniver-
sitesi Haliç Kampüsü’nde 
gerçekleştirilecek olan sem-

pozyumun hazırlıklarını, İs-
tanbul, Bursa ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyeleri ile 
bu belediyelere bağlı Su ve 
Kanalizasyon İdareleri Genel 

Müdürlükleri İSKİ, BUSKİ ve İSU 
ile TÜBİTAK-MAM Çevre Ens-
titüsü uzmanlarından oluşan  
Yürütme Kurulu yapıyor. 

 � Devamı  2’de



www.facebook.com/marmarabb
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BEYOĞLU / İSTANBUL

İstanbul Kalkınma Ajan-
sı ve İstanbul Üniversitesi 
işbirliğiyle Doç. Dr. Murat 
Şeker’in koordinatörlüğün-

de yedi kişilik akademik bir 
kadro tarafından hazırla-
nan “İstanbul’da Bilgi Odaklı 
Küresel Rekabet Projesi-İstan-
bul Rekabet Endeksi 2012” 
isimli araştırmaya göre Be-

yoğlu sosyal yaşam alanın-
da gösterdiği performansla 
İstanbul şampiyonluğunu 
açık ara kazandı. Turizm en-
deksinde de Fatih’ten sonra 
ikinciliğe yerleşen Beyoğlu 
ulaşım ve erişilebilirlik endek-
sinde ise dördüncü oldu. 
Araştırma sonuçlarını de-
ğerlendiren Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan şunları söyledi: 
“Bu başarılı sonuçta düzen-
lediği etkinlik ve festivallerle 
Beyoğlu’nun sosyal hayatını 
daha da canlandıran, tu-
rizm sektörünün önünü aça-
rak ilçedeki otel ve yatak 
sayısını büyük oranlarda art-
tıran Beyoğlu Belediyemizin 
çok büyük payı var.”

KADIKÖY / İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi Gönül-
lülerinin bir araya gelerek 
düzenlediği “ATA’ya Saygı 

Zinciri” ne onbinlerce Kadı-
köylü katıldı. Onbinlerce kişi 
siyah tişörtleriyle Fenerbah-
çe-Bostancı sahil yolunda 
bir araya geldi.

Ata’ya Saygı Zinciri
Kadıköy Belediyesi tarafından  10 Kasım’da “Ata’ya 
Saygı Zinciri” oluşturuldu. Zincire onbinler katıldı.

600 Yıllık Külliye Ayağa Kalkıyor 

MBB’den Dev Çevre Sempozyumu

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
bugüne kadar yeterli ilgi gös-
terilmemesi nedeniyle ba-
kımsız hale gelen sultan külli-
yelerinin ilk günkü ihtişamına 
kavuşturulması için çalışma-
lara Muradiye Külliyesi’nden 
başladı. Sultan II. Murad 
tarafından 1425-1426 yılları 
arasında yaptırılan ve Fatih 
Sultan Mehmed’den itiba-
ren 100 yılı aşkın bir dönem 
içinde peyderpey yaptırılan 
12 türbeyi bünyesinde barın-
dıran Muradiye Külliyesi’nde 
restorasyon çalışmaları baş-
ladı. Türkiye’nin en büyük 
külliyeleri arasında yer alan 
Muradiye Külliyesi’ndeki 
restorasyon çalışmalarının 
başlangıç törenine Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra Kültür ve 

Turizm Bakanı Ertuğrul Gü-
nay, Vali Şahabettin Harput, 
ilçe belediye başkanları ve 
çok sayıda davetli katıldı.

İhmal edilen eserler 
ayağa kaldırılıyor

Başkan Recep Altepe, 
Osmanlı’nın ilk 130 yılı ve 6 
padişaha ev sahipliği yapan 
Bursa’nın ruhaniyeti olan ve 
her türlü nimeti bünyesinde 
barındıran bir kent olduğu-
nu söyledi. Başkan Altepe, 
“İçinde 12 adet türbe bu-
lunan Muradiye Külliyesi de 
şehrimizin en çok ziyaret edi-
len noktalarından biri. Tüm 
türbelerin restorasyonu, çev-
re düzenlemesi ve ışıklandırıl-
masını kapsayan yaklaşık 4 
milyon 800 bin TL’lik çalışma-
ları başlatıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük külliyeleri arasında yer 
alan Muradiye Külliyesi’nde restorasyon çalışmalarına başladı.

Beyoğlu’nda Sosyal Yaşam Başarısı

Marmara Denizi’ne kıyısı 
olan İstanbul, Bursa ve Koca-
eli Büyükşehir Belediyeleri ile 
bu belediyelere bağlı Su ve 
Kanalizasyon İdareleri Genel 
Müdürlükleri İSKİ, BUSKİ ve İSU 
ile TÜBİTAK-MAM Çevre Ens-
titüsü uzmanlarından oluşan 
Yürütme Kurulu, Sempozyu-
mun hazırlıklarını görüştü ve 
önümüzdeki dönemde izle-
necek yol haritasını belirledi. 
Düzenlenmesine Marmara 
Belediyeler Birliği Encümen 
Heyeti tarafından karar ve-
rilen sempozyum, üniversite-
ler, bakanlıklar, belediyeler, 
kamu kurumları, medya, STK 
ve ilgili özel sektörel paydaş-
larının katılımıyla 18-19 Aralık 
2012 tarihlerinde Kadir Has 
Üniversitesi Haliç Kampüsün-
de gerçekleştirilecek. Sem-
pozyuma Başbakan, İçişleri 
Bakanı, Marmara Bölgesi bü-
yükşehir belediye başkanları 
ve Marmara Denizi’ne kıyısı 
olan belediye başkanları, 
İstanbul Valisi, Çevre ve Şe-

hircilik, Orman ve Su, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji, Gıda 
Tarım ve Köy  ile Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanları katılacak. 

Marmara’nın mevcut 
durumu tartışılacak

Yoğun fi kir alışverişinin ger-
çekleştiği hazırlık toplantısın-
da Yürütme Kurulunda yer 
alan kurumların Marmara 
Denizine dair çalışmaları gö-
rüşüldü ve Sempozyumun 
oturum başlıkları belirlendi. 
Oturumlarda sunulacak ko-
nuların da belirlendiği top-
lantıda Sempozyumun bilim 
kurulu ve organizasyonla ilgi-
li öneriler sunuldu. Sempoz-
yumda Marmara Denizi’nin 
mevcut durumu, Marmara 
Denizi’ne kirlilik veren kay-
naklar ve yürütülen çalışma-
lar hakkında oturumlar dü-
zenlenecek. 

“İstanbul Rekabet Endeksi” araştırmasında Be-
yoğlu Belediyesi büyük başarı kazandı. 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Derdimiz, Değerimiz, 
Denizimiz: MARMARA” Çevre Sempozyumu 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.
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Türkiye’nin En 
Hızlı Adamı

Balıkesir Valisi 
Göbel’deydi

Halk Oyunları 
Dersi 

Yardım Cezvesi 
Altınova’da 

DARICA / KOCAELİ

Darıca Belediyesi Eğitim 
Spor Kulübü, gençler ve 
yıldızlarda Türkiye rekort-
meni olan aynı zamanda 
geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 
en iyi 100 metre dere-
cesine sahip atlet Aykut 
Ay’ı transfer etti. Dares’e 
transfer olan Ay, Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak’ı makamın-
da ziyaret etti.

GÖBEL / BALIKESİR

Balıkesir Valisi Ahmet Tur-
han, Göbel Belediye Baş-
kanı Tahir Demiryakan’ı 
makamında ziyaret etti. 
Vali,  beldenin ihtiyaç-
ları ve belediyenin ça-
lışmaları hakkında bilgi 
aldı. Göbel Beldesi ile 
ilgili genel bilgiler veren 
Başkan Demiryakan, ya-
pılacak faaliyetler için 
Turhan’dan yardım is-
tedi.

ÇORLU / TEKİRDAĞ

Bulgaristan’da konser 
ve halk oyunları göste-
rileri düzenlendi.  Proje 
kapsamında Çorlu Bele-
diyesi Halk Oyunları Eki-
bi ile Çorlu Halk Eğitim 
Merkezi Bünyesi’ndeki 
Türk Halk Müziği Korosu 
Bulgaristan’a gitti. Va-
tandaşlar hem koroyu 
hem de halk oyunları eki-
bini alkışlayarak beğeni-
lerini ortaya koydular.

ALTINOVA / YALOVA

124 santimetre yüksek-
liğinde, 95 santimetre 
çapında ve 800 litre su 
kapasiteli cezve, Adapa-
zarı, Bursa ve İnegöl’ün 
ardından Altınova’ya 
getirildi. Altınova’ya ku-
rulan dev cezveden 
vatandaşlara ücretsiz 
olarak kahve ikram edil-
di. Altınovalıların devasa 
boyuttaki cezveye ilgileri 
oldukça yüksek oldu.

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

Bölgesel belediye birlikleri içerisinde 
başarının ve öncülüğün simgesi olan 
Marmara Belediyeler Birliği’ne, 37 yıl-
lık tarihinin en verimli dönemlerini ya-
şatmaktayız. 2012 yılının ilk 11 ayında 
organize ettiğimiz 288 faaliyete 16 bin 
600 kişi katıldı. Son 4 yılda yaptığımız 
eğitim faaliyetlerine ise yaklaşık 62 bin 
kişi katıldı. Sadece bölgemizde değil, 
ülkemizin de birçok şehrinde düzenle-
diğimiz faaliyetlerle Marmara Beledi-
yeler Birliği olarak, eğitim konusunda 
üye belediyelerimizin en önemli mu-
hatabı ve çözüm ortağı hâline gelmiş 
bulunmaktayız.

Belediyecilikte en yoğun dönem ola-
rak bilinen sonbahar mevsimini de, tüm 
belediyelerimizde olduğu gibi Marma-
ra Belediyeler Birliği’nde de oldukça 
hareketli bir şekilde geçiriyoruz. Mar-
mara Belediyeler Birliği olarak kentsel 
dönüşüm ve 
çevre konusun-
da iki önemli 
sempozyum ha-
zırlığındayız. 

Aralık ayının 
sonunda Yıldız 
Teknik Üniversi-
tesi ile ortaklaşa 
Çevre ve Şehir-
cilik Bakanımız 
Sayın Erdoğan 
Bayraktar’ın da 
katılımıyla “Med-
ya ve Halkla İliş-
kiler Boyutuyla 
Kentsel Dönü-
şüm” sempozyumu ile, Marmara’daki 
büyükşehir belediyelerinin de deste-
ğiyle 18-19 Aralık’ta düzenleyeceğimiz 
“Derdimiz, Denizimiz, Değerimiz: Mar-
mara” sempozyumunun kamuoyunda 
büyük ses getireceğine inanıyoruz.

Mevzuat ve yönetmelik eğitimlerin-
den kişisel gelişim seminerlerine, çevre 
ve sağlık konularındaki sempozyumlar-
dan liderlik ve yöneticilik eğitimlerine 
kadar sayısız eğitim organizasyonunun 
düzenlendiği, Marmara bölgesinde-
ki 233 belediyenin çatı kuruluşu olan 
Marmara’nın eğitim üssü Marmara Be-
lediyeler Birliği’nde Aralık ayında da ol-
dukça yoğun bir tempo bizleri bekliyor.

Marmara Belediyeler Birliği olarak be-
lediyelerimize yönelik programlarımıza 
hız kesmeden devam ederek, gelecek 
seçimler için değil, gelecek nesiller için 
ve Marmara’nın yarınları için elbirliğiyle, 
gönül birliğiyle, işbirliği içerisinde çalış-
malarımızı sürdüreceğimizi hatırlatıyor, 
saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Örnek Şehir Kocaeli

Tekirdağ’da 90. Yıl Kutlaması

KOCAELİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
“Genişletilmiş İl Başkanları ve Be-

lediye Başkanları Toplantısı”na 
çok sayıda önemli isim katıldı. 
Toplantıya katılanlara seslenen 
Başbakan Erdoğan, Kocaeli’nde 
başarıyla gerçekleşen büyükşe-

hir uygulamasını Türkiye’ye örnek 
gösterdi. Erdoğan, “İstanbul ve 
Kocaeli gibi mülki sınırların ihtiva 
ettiği bir şehircilik anlayışını uygu-
ladık” ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’ın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 90. yıldönümü tö-
renlerle kutlandı. Törene Tekirdağ 
Belediye Başkanı Adem Dalgıç 
başta olmak üzere çok sayıda 
önemli sima katıldı. Törende ilk 
olarak saygı duruşunda bulunul-
du, İstiklal Marşı okundu ve Şehit-
lik Anıtına çelenk koyuldu. Valilik 
önünde yapılan törenlerde de 
anıta çelenk konularak günün 
anlam ve önemini belirten ko-
nuşma Tekirdağ Belediye Başkanı 
Adem Dalgıç tarafından yapıldı. 
Daha sonra Dalgıç, şeref defte-
rini imzaladı. Törenlerde ayrıca 
şiirler okundu ve halk oyunları 
gösterileri yapıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Büyükşehir düzenlemesini pilot bölge olarak seçtiğimiz 
Kocaeli’nde başarıyla uyguladık, uyguluyoruz” diyerek Kocaeli’ni örnek gösterdi.

Tekirdağ Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 
90. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.
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BOLU

Bolu Belediyesi tarafından 
Emine & Mehmet Baysal 

Özel Eğitim ve Uygulama 
Merkezi’ ne yapılan çocuk 
parkının açılışına katılan 
Bolu Belediye Başkanı Ala-
addin Yılmaz, açılış öncesi 

bir sürprizle karşılaştı. Başkan 
Yılmaz’a okula verdiği des-
teklerden ve hizmetlerden 
dolayı okul aile birliği tara-
fından Yılın En İyi Belediye 
Başkanı ödülü verildi.

“Ne mutlu bize”

Okul bahçesinde gerçek-
leştirilen törenin ardından 
Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz, okul yöneticileri ve 
okul aile birliği tarafından 
yeni açılan çocuk parkının 
kurdelesini kesti. Başkan Yıl-
maz; burada yaptığı konuş-
mada “Çocuklarımızın eğiti-
me ve hayata tutunmaları 
adına en ufak bir katkımız 
olur ise çok ama çok mutlu 
oluruz.” diyerek yapılan ça-
lışmaları anlattı. 

DURSUNBEY / BALIKESİR

Balıkesir’de bulunan Be-
lediye Başkanlarının bü-
yük bir kısmı Kasım ayı 
istişare toplantısı için 
Dursunbey’de bir araya 
geldi. Toplantıya 15 civa-
rında İlçe ve Belde Beledi-
ye Başkanı katılırken gelen 
konukları Dursunbey Bele-
diye Başkanı M. Ruhi Yılmaz 
karşıladı. Belediye Başkan-
lığı makamında yapılan 
toplantıda Belediyelerin 
çalışmaları ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunulurken, 
gündemi Büyükşehir yasa 
tasarısı oluşturdu. Belediye 
Başkanları Balıkesir’in Bü-

yükşehir olması ile oluşacak 
yeni sistem hakkında bilgi 
alışverişinde bulunurken, 
beldelerin, köylerin ma-
halle olması ve hizmetlerin 
belediyeler tarafından ve-
rilecek olması tartışıldı.

Başkanı kutladılar

Ayrıca belediyelerin faali-
yetlerinin görüşüldüğü isti-
şare toplantısında Beledi-
ye Başkanları Dursunbey’e  
yapılacak olan Toplumsal 
Gelişim Merkezi projesi için 
Başkan Yılmaz’ı kutlayarak 
yapılan diğer çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar.
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Özel Çocuklardan Özel Ödül 

Dursunbey’de Büyük Buluşma

Başkan Alaaddin Yılmaz’a, engelli çocuklar tara-
fından “Yılın En İyi Belediye Başkanı” ödülü verildi.

Balıkesir Bölgesi’ndeki Belediye Başkanları, Dursunbey’de bir araya geldi. 
Başkanlar, “Toplumsal Gelişim Merkezi” projesi için Başkan Yılmaz’ı kutladı.

Lapseki’de 
Çocuklar Emin 

Ellerde

LAPSEKİ / ÇANAKKALE   

Lapseki Belediyesi tarafın-
dan “Çocuklar Emin Ellerde 
Projesi” tüm hızıyla sürüyor. 
Belediyenin Çocuk Gelişimi 
ve Yetenek Eğitim Merke-
zinde proje kapsamında fa-
aliyetler 1 eğitmen, 3 çocuk 
eğiticisi, 1 hemşire, 1 aşçı 
ve 1 hizmetli nezaretinde 
devam ediyor. Merkezde  
öğrencilere günde  3 öğün 
olmak üzere gelişimlerine ve 
mevsimine uygun yemekler 
veriliyor. Merkezde ayrıca 
08.00 – 17.00 saatleri ara-
sında öğrencilerin  gelişim          
düzeylerine uygun olarak 
boyama ve çizgi çalışmaları 
ile küçük kasları geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapılıyor.

Organize 
Sanayiye Teknik 

Destek

Subaşı’da 
Duygu Dolu

Anma

Kıyıköy’e 
Sosyal Tesis 

Müjdesi
YENİŞEHİR / BURSA 

Yenişehir Organize Sanayi 
Bölgesi (YOSAB), Bursa Eski-
şehir Bilecik Kalkınma Ajan-
sından (BEBKA) teknik des-
tek almaya hak kazandı. 
Yönetim Kurulu Başkanlığını 
Yenişehir Belediye Başka-
nı Bülent Hamdi Cingil’in 
yaptığı YOSAB’ın hazırladığı 
projede, YOSAB ve Yenişe-
hir Belediyesi personelinden 
oluşan 15 kişiye BEBKA tara-
fında, çalıştıkları kurumlarda 
bilgi ve uygulama pratikleri-
nin arttırılması amacıyla eği-
tim verildi. Uzmanlar tarafın-
dan tamamlanan eğitim 5 
gün sürdü. Eğitime katılan 
personel, Başkan Hamdi 
Cingil’e teşekkür ettiler. 

SUBAŞI / YALOVA

  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk 
ölümünün 74. yıl dönümün-
de Subaşı’da gerçekleşen 
tören ile anıldı. Anma töre-
nine Subaşı Belediye Baş-
kanı Musa Kuş başta olmak 
üzere çok sayıda önemli isim 
katıldı. Tören, merkezdeki 
Atatürk Büstü’ne çelenk ko-
nulması ile başladı. Ardından 
Atatürk’ün hayatını kaybetti-
ği saat olan 9:05 de siren ses-
leriyle birlikte törene katılan-
lar ile çevredeki vatandaşlar 
saygı duruşunda bulundu ve 
İstiklal Marşı okundu. Atatürk 
Anıtı yanında bulunan Türk 
bayrağı yarıya indirildi.

KIYIKÖY / KIRKLARELİ

Kıyıköy Belediyesi bölgenin 
ihtiyacı olan sosyal tesisin 
inşaatına başladı. 17 Tem-
muz 2013’te bitmesi plan-
lanan tesis hakkında açık-
lamalarda bulunan Kıyıköy 
Belediye Başkanı İsmail 
Gök; “Çalışmalara başladık 
ve tüm hızıyla çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Bu 
tesisi Kıyıköy Beldesi halkı-
na kazandırmaktan dolayı 
duyduğum gururu tüm Kıyı-
köy halkımla paylaşmaktan  
mutluluk duyuyorum. Hal-
kımıza hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre altyapı 
çalışmaları tüm hızıyla de-
vam edecek. 
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Modifi ye 
Otomobiller 
Mudanya’da

MUDANYA / BURSA

Mudanya Belediyesinin des-
tekleriyle Eski Bursalılar Plat-
formu Modifi ye Araç Festivali 
düzenlendi. Mudanya Bele-
diye Başkanı Hasan Aktürk 
etkinlik hakkında yaptığı açık-
lamada, “Eski Bursalılar plat-
formu üyeleri böyle bir etkinlik 
düzenleyeceklerini ve Modifi -
ye araçların geleceği için yer 
gösterilmesi noktasında bazı 
istekleri olduğunu belirtmele-
ri üzerine bizler de Mudanya 
Belediyesi kapalı pazar yeri-
mizi gösterdik. 250’ye yakın 
Modifi ye araç gelerek bura-
daki festivale renk kattılar. Bu 
etkinlik Mudanya’mızın da 
tanıtımı noktasında oldukça 
yararlı olmuştur.” dedi.

HAYRABOLU / TEKİRDAĞ

Hayrabolu Belediyesi’nin 
destekleriyle Gazi İlköğre-
tim Okulu’na tam dona-
nımlı bir müzik sınıfı kuruldu. 

Müzik sınıfında elektronik 
piyano, ses sistemi, projeksi-
yon aleti ve perdesi, müzik 
aletleri, nota sehpaları, yazı 
tahtası, koltuk ve sıraları 
gibi birçok donanım bulu-
nuyor. 

Müziğin Ritmine Uydular
Hayrabolu’da Gazi İlköğretim Okulu’na tam dona-
nımlı bir müzik sınıfı kuruldu. 
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İstanbul 4.Dünya Uluslararası Dans gösterileri et-
kinliklerinde, Sultanahmet Meydanı’na “Edirne” 
damgasını vurdu.

EYÜP / İSTANBUL

Eyüp Belediyesi’nin düzen-
lediği etkinlikler yediden 
yetmişe herkesin ilgi oda-

ğı olmaya devam ediyor. 
Haftasonu Kemerburgaz 
Hisar Okulları’nda sahnele-
nen Sonbaharı Beklerken 
adlı oyun büyük ilgi gördü. 
Kişiyi kendisine ve çevresi-

ne yabancılaştıran çağın 
en baş edilemez hastalığı 
Alzheimer’ı konu alan oyun, 
ayakta alkışlandı.

Hem güldüler, hem
ağladılar

Gökhan Erarslan’ın ya-
zıp yönetmenliğini Naşit 
Özcan’ın yaptığı Sonba-
harı Beklerken adlı oyunda 
Çolpan İlhan, Ahmet Uz, 
Begüm Birgören, Tansu Ta-
şanlar gibi önemli oyuncu-
lar yer alıyor. Bir gün karınız 
sizin kim olduğunuzu hatta 
kendi adını bile unutursa ne 
yapardınız?.. Oyunda traji 
komik olaylar seyircileri kâh 
güldürdü, kâh ağlattı.

05GÜNCEL

“Sonbaharı Beklerken”
Eyüp Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler herkesin ilgi odağı olmaya de-
vam ediyor. En son “Sonbaharı Beklerken” adlı oyun büyük ilgi gördü.

Bayırköy 
Çalışmalara 

Başladı
Havsa’da Yüzler 

Gülüyor
Ayçiçek Festivali 

Geliyor        
Öğretmenler Günü

Kutlandı
Mezarlıklar 
Yenileniyor

BAYIRKÖY / KIRKLARELİ

Bayırköy Belediye Başkanı 
Mustafa Yaman; belde-
nin mahallesi olmayı kabul 
eden Sarmaşıklı Vatan-
daşlara teşekkür ederek, 
Sarmaşık Mahallesi ile bir-
likte beldenin üç mahal-
lesi olduğunu ve buradaki 
ihtiyaca göre gerekli olan 
her türlü çalışmalara hiç 
zaman kaybetmeden baş-
ladıklarını söyledi. Başkan 
ayrıca öncelikli olarak, 
Sarmaşık mahallesinin ihti-
yacı olan muhtelif yerlere 
4 adet yangın vanası ko-
nulduğunu, 2 adet daha 
vana konulacağını ve ge-
nel çevre temizliğinin yapı-
lacağını ifade etti.

HAVSA / EDİRNE

Havsa Belediyesi ilçe ve 
köylerde karma aşı uygu-
lamasının ardından 2000 
öğrenciye diş fırçası dağıttı. 
Dış fırçası dağıtımlarını Hav-
sa Belediyesi Zabıta ekipleri 
gerçekleştirdi. Havsa Bele-
diyesi Başkanı Oğuz Tekin 
daha sağlıklı bir nesil yetiş-
tirilmesi için temel sağlık ku-
rallarının küçükten kazandı-
rılması gerektiğini belirterek 
bunun en iyi ve kalıcı yolu 
okullar olduğunu söyledi. 
Başkan Tekin: “İlçemiz ve 
köylerindeki okullarımızda 
uygulanan karma aşıların 
ardından çocuklarımıza diş 
fırçası dağıtarak çocukları-
mızı destekledik” dedi.

KÜÇÜKKUYU / ÇANAKKALE

“24 Kasım Öğretmenler 
Günü” Türkiye’nin dört bir 
yanında çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Bunlardan biri de 
Küçükkuyu oldu. Küçükku-
yu Belediye Başkanı Cengiz 
Balkan, Öğretmenler Günü 
dolayısıyla beldede görev 
yapan ve emekli olan öğ-
retmenleri Seğmen Otel’de 
düzenlenen yemekte bir 
araya getirdi. Öğretmen-
lerin eşli katılımıyla gerçek-
leşen bu anlamlı gece; 
Belediye Başkanı Cengiz 
Balkan’ın günün anlam ve 
önemini belirten konuşma-
sını yapmasıyla başladı. 
Konukların yoğun ilgi gös-
terdiği gecede  canlı müzik 
eşliğinde yemek yendi.

TERZİALAN / ÇANAKKALE  

Terzialan Belediyesi, mezarlık 
rehabilite çalışmalarına baş-
ladı. Çakmakçayır mezarlığı 
odası yanı sıra mezarlık duvar 
yenileme çalışmalarına baş-
landı. Terzialan Belediyesi Fen 
İşleri Memurluğu’nca yürütü-
len çalışmaları yerinde ince-
leyerek çalışmalar hakkında 
bilgi alan Terzialan Belediye 
Başkanı Bahattin Sağın, me-
zarlıkların manevi değerler 
arasında önemli bir yere sa-
hip olduğunu vurguladı ve 
Terzialan Belediyesi’nin sa-
dece Çakmakçayır mezarlığı 
değil Süle mezarlığında da 
aynı hassasiyet ile çalışmalar 
yürüteceğini ifade etti. 

Zeytin Ağaçları 
Göz Kamaştırıyor

HAVRAN / BALIKESİR

Havran Belediyesi’ne ait zey-
tin ağaçları göz kamaştırıyor. 
Hayran Belediyesi ve Havran-
lılar tarafından koruma altına 
alınan zeytin bahçelerinin ol-
dukça verimli olduğunu söy-
leyen  Havran Belediye Baş-
kanı  Hasan Lofçalıoğlu, her 
yıl yapılan çalışmalar netice-
sinde zeytin mahsullerinde 
kalite ve ürün kapasitesinde 
artışlar olduğunu gözlemle-
diklerini açıkladı. Başkan Lof-
çalıoğlu, “Göreve geldiğim 
tarihten itibaren belediyemi-
ze vakfedilmiş olan bu kutsal 
zeytin ağaçlarının bakımı, 
aşısı, sulaması ve ilaçlanma-
ları konusunda bizzat kendim 
ilgilendim” dedi.
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EDİRNE
  

4.Dünya Uluslararası Dans 
gösterileri etkinliklerinde, 
Edirne Tanıtım Standı açan 
Edirne Belediyesi, Sultanah-
met Meydanı’nda 4 peh-
livan, 1 hakem, 1 cazgır ile 
birlikte güreş gösterisi dü-
zenleyerek, UNESCO Somut 
Olmayan Dünya Kültür Mi-
rası listesine alınan Kırkpınar 

Yağlı Güreşleri’nin tanıtımını 
gerçekleştirdi.

Edirne, İstanbul’a
taşındı

Edirne Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 
konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, “Edirne şehri-
mizi İstanbul’a taşıdık.” dedi.

İstanbul’da Edirne Rüzgarı

ÇAN  / ÇANAKKALE  

Çan’da Termal Kent olma 
yolunda 2. dev projenin 
temeli, düzenlenen bir or-
ganizasyonla atıldı. Çan 
Belediyesi Termal Oteli’nin 

ardından yapılan bu 2. dev 
proje ile Çan, bölgenin yeni 
termal merkezi olma yolun-
da hızla ilerliyor. Çan Bele-
diye Başkanı Abdurrahman 
Kuzu, burada yapılan çalış-
maları anlattı.

Çan “Termal Kent” Oluyor
Çan Belediyesi, Termal Otel’den sonra Termal Ko-
nutlar projesine imza atıyor. 
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Yıldırım’da Kestane Fidanı
YILDIRIM / BURSA

Yıldırım Belediyesi ve Bursa 
Valiliği önderliğinde; Uludağ 
Üniversitesi, Orman Bölge 
Müdürlüğü, Kızıklar Kültür ve 
Dayanışma Derneği, Güney 
Marmara Aşçılar Derneği, 
Kardelen, Kafkas, Dağlı, 
Ferah, İpek, Kestat, Köşk 
Çiftliği gibi kestane şekeri 
ve mamulleri imalatçılarının 
da destek olduğu “Kestane 
ve Kestane Şekeri Festivali” 
sona erdi. Barış Manço Kül-
tür Merkezi’nde çeşitli etkin-
liklerle başlayan “Kestane 

ve Kestane Şekeri Festivali” 
Fidyekızık’taki kestane ağa-
cı fi desi dikimi ile bitti. Yıldı-
rım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, önümüzdeki yıllarda 
da düzenlenmesi planla-
nan “Kestane ve Kestane 
Şekeri Festivali”nin uluslara-
rası hale gelmesini istedik-
lerini belirterek, Bursa’nın 
marka değerlerinden olan 
kestanenin önemine değin-
di. Öğrencilerin mutluluğu 
görülmeye değerdi. 

ESENYURT /  İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi Çev-
re Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’nün düzenlemiş 
olduğu geri dönüşüm eği-
tim seminerleri tüm hızıyla 
devam ediyor. 2 yıldır de-
vam eden ve bu yılda 3.sü 
düzenlenen çevre bilinci ve 
sevgisini arttırmaya yönelik 
“Geri Dönüşüm” konulu 
eğitim seminerlerine ilköğ-

retim okullarında başlandı. 
Bu yıl “Enerji Verimliliği ve 
Tasarrufl u Tüketim” konuları-
nın da işleneceği eğitim se-
minerleri, ilçedeki İsmek ve 
Kültür Merkezlerinde de ye-
tişkin bireylere sunulacak. 
Eğitimlerde Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’nün 
faaliyetlerini içeren geri dö-
nüşüm konulu broşürlerle 
birlikte mavi poşet dağıtımı 
yapılmaktadır. Çevre eği-
timinin ana hedefi  çevre 
duyarlılığını,ahlak anlayışını 
ve tüketim bilincini topluma 
kazandırmak,ihtiyacı kadar 
tüketen, gelecek nesillere 
karşı sorumluluk hisseden, 
çevre sorunlarına karşı du-
yarlı ve bilinçli bir nesil yetiş-
tirmektir.

06 ÇEVRE

Yıldırım Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen “Kestane ve Kestane Şe-
keri Festivali”nde Başkan Özgen Keskin kestane fi danı dikti.

Esenyurt Belediyesi 2 yıldır düzenlediği “Geri Dönüşüm” konulu eğitim se-
minerlerine bu yıl ilköğretim okullarında başladı.

BANDIRMA / BALIKESİR

Bandırma Belediyesi yep-
yeni bir ağaçlandırma 
kampanyasını daha ha-
yata geçiriyor. Gerçekleş-
tirilecek olan Fidan Dikme 
Etkinliği’nde boyları 1 ile 
1,5 metre arasında deği-
şen toplam 3500 adet sedir 
ağacı fi danı toprakla bulu-
şacak. Bandırma Belediyesi 
Su Arıtma Tesisi’nin olduğu 
bölgede yapılacak olan 
etkinlik, önümüzdeki gün-
lerde gerçekleşecek.

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 
“Güzelce Mahallemizin giri-
şindeki düzensizliği ortadan 
kaldırmak için yol düzenle-
me çalışması yaptık. Ağaç-
landırma çalışmalarımız ise 
devam ediyor” dedi.

Bandırma Yeşilleniyor 
Bandırma Belediyesi’nin öncülüğünde 3500 adet 
sedir ağacı fi danı toprakla buluşacak.

Güzelce’de  PTT ve Geçit Caddesi’nde belediye ta-
rafından ağaçlandırılma çalışması yapılıyor. 

Güzelce Ağaçlandırıldı

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından ilköğretim 
öğrencilerine yönelik ola-
rak geri dönüşüm ve çevre 
temizliği eğitimleri başladı. 
Bu zamana kadar beledi-
yeden yapılan açıklamaya 
göre 350 öğrenciye eğitim 
verildi. Belediye yetkilile-
ri konuya ilişkin yaptıkları 
açıklamada şu ifadelere 
yer verdiler:  “Ceza ve yap-
tırımlar yerine bilinçli birey-
ler yetiştirmek temiz çevre 
temiz toplum hedefi nin ilk 
basamağını oluşturmakta-
dır. Bu bilinçle faaliyetlerine 

devam eden belediyemiz 
gelecek nesillere daha te-
miz ve daha sağlıklı bir İstan-
bul bırakmak için ilköğretim 
öğrencilerine geri dönüşüm 
ve çevre temizliği eğitimleri 
düzenlemeye başlamıştır. 
Düzenlenen eğitimlerde ev-
lerde, okullarda ve sokaklar-
da ambalaj atıklarının ayrı 
toplanması hakkında bilgi 
verilmekte kısa videolar ile 
öğrencilerin dikkati konuya 
çekilmektedir. İstanbul’da 
yapılan temizlik çalışma-
larına değinilerek çevre 
sağlığının önemi anlatıl-
maktadır” Çevre eğitimleri 
devam ediyor.

Öğrencilere Çevre Eğitimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilköğretim öğrencilerine geri dö-
nüşüm ve çevre temizliği eğitimi veriliyor. 

“Geri Dönüşüm” Başladı 

Ağaçlar 
Budanıyor

KARASU / SAKARYA

Karasu Belediyesi ağaç 
budama çalışmaları-
na devam ediyor. Ana 
cadde üzerinde bulunan 
ağaçların yere sarkan 
dallarının temizlenme-
si, ağaçların formlarının 
geliştirilmesi ve güzel bir 
görünüm sağlanması 
için başlatılan ağaç bu-
dama çalışmaları 2 ekip 
tarafından sürdürülüyor. 
Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Karasu Belediye 
Başkanı Mehmet İspiroğ-
lu, ağaçların gelişimini 
kuvvetlendirmek ve sağ-
lıklı kalmalarını sağlamak 
amacıyla yapılan ağaç 
budama çalışmalarının 
titizlikle sürdürüldüğünü 
söyledi. Başkan İspiroğlu, 
“Yol kenarlarında, park 
ve bahçelerde kuru-
yan ve tehlike arz eden 
ağaçların budamasını ve 
bakımlarını yapıyoruz.” 
diyerek belediyenin yap-
mış olduğu bu çalışmaları 
anlattı. Vatandaşlar da 
başkana bu hizmetlerin-
den dolayı teşekkür etti.
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Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can, gö-

reve geldikleri günden 
itibaren yaptığı çalışmalar 
sayesinde Ümraniye’nin 
kabuk değiştirip bir cazi-
be merkezi haline geldiği-
ni söylüyor.  Başkan Can, 
yaptığı çalışmalarla ilgili 
olarak, “Ümraniye halkı-
na söz vermiştik, sözümüzü 
tutuyoruz”diyor. 

Belediye olarak yapmış 
olduğunuz işlerden biraz 
bahsedebilir misiniz?

Belediyeciliği iki önemli yö-
nüyle ele alıyoruz. Bunlar-
dan biri klasik belediyecilik 
hizmetleri, diğeri de sosyal 
belediyecilik hizmetleri. 
Yaptığımız çalışmalarla on-
larca yılda yapılamayan 
hizmetleri 8,5 yıla sığdırarak 
rekorlara imza attık. Kla-
sik belediyecilik hizmetleri 
alanında yaptığımız çalış-
malarla Ümraniye kabuk 
değiştirerek İstanbul’un 
yeni cazibe merkezi haline 
geldi.  Söz gelimi, altyapı 
ve çevre düzenlemeleri 
alanında yaptığımız çalış-
malar sonucu Ümraniye, 
modern görünümlü asfalt 
yolları ile göz dolduruyor. 
Baştan ayağa yenilediği-
miz mevcut asfalt fabrikası 
ve belediyemiz tarafından 
Ümraniye’ye kazandırılan 
yeni asfalt fabrikası ara-
lıksız hizmet veriyor. Öte 
yandan çevre konusunda 
son derece hassas olduk. 

40 yılda 120 park yapıla-
bilmişken, biz 8,5 yıllık süre 
zarfında Ümraniye’ye 
120’nin üzerinde park ka-
zandırdık. Yine ilçemizde 
bulunan çok sayıda kurum 
ve kuruluşa önemli katkılar-
da bulunduk, bulunmaya 
devam ediyoruz. İlçemi-
zin büyük eksiklerinden 
biri de Nikâh Sarayı’nın ol-
mayışıydı. İvedi bir biçim-
de hazırladığımız bir proje 
kapsamında, Ümraniye’ye 
7 ay içinde dev bir nikâh 
sarayı inşa ettik. Meyda-
nı olmayan Ümraniye’ye, 
vatandaşlarımızın rahat 
nefes alacakları büyük bir 
meydan kazandırdık. Pro-
je kapsamında, yıktığımız 
okulun yerine, 40 derslikli, 
spor salonu olan modern 
bir bina yaptırarak hizmete 
açtık.  

Onbinlerce aileye 
yardım

Belediyeciliği klasik ve 
sosyal belediyecilik diye 
ayırdınız. Peki, sosyal be-
lediyecilik anlamında ne-
ler yaptınız?
Ümraniye’de yaşayan yar-
dıma muhtaç 
vatandaşlarımı-
za destek olmak 
amacıyla her 
fırsatta çeşitli yar-
dımlarda bulun-
duk. On binlerce 

aileye ilaç, gıda, nakit yar-
dımı ve hasta vatandaşlara 
muayene ve tedavi olmak 
üzere yardım ulaştırdık. Halil 
İbrahim Sofrası Aşevimiz-
le, her gün 700 kişilik sıcak 
yemeği, vatandaşların ka-
pısına kadar götürüyoruz. 
Engelli vatandaşlarımızın 
yaşamlarını kolaylaştıra-
cak önemli bir adım attık.  
‘Engelleri Birlikte Aşıyo-
ruz’ sloganı ile yola çıktık 
ve ilçemiz sınırları içinde 
ikamet eden engelli va-
tandaşlarımız için tasar-
lanmış dört adet ‘Engelli 
Aracı’ aldık. Aynı zaman-
da asansörlü olan ve her 
biri 4 hasta, 6 refakatçi 
taşıyabilen bu araçlar ile 
belediyemize başvuran 
engelli vatandaşlarımızı 
evlerinden alarak, diledik-
leri yere bırakıyoruz. Daha 
sonra, işleri biten vatan-
daşlarımızı evlerine geri 
götürüyoruz. Maddi ola-
naksızlıklar yüzünden te-
kerlekli sandalye alama-
yan engelli kardeşlerimize 
tekerlekli sandalye dağıt-
tık. Yine bu hayata geçir-
diğimiz önemli projelerden 
biri olan ‘Biz Gönüllüyüz, 
Biz Öğretiriz’ kampanyası. 

Ümraniye’de yaşayan ve 
çeşitli nedenlerden ötürü 
okuma-yazma öğrene-
memiş engelli kardeşleri-
mize yönelik başlattığımız 
kampanya ile onlara ev-
lerinde eğitim imkânı sun-
duk. Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
değerli kızları Esra Erdo-
ğan Albayrak ve Sümeyye 
Erdoğan hanımefendilerin 
de aralarında bulunduğu 
gönüllü öğretmenlerimiz 
aracılığıyla verdiğimiz eği-
timin birinci kurunda ba-
şarılı olanlara sertifi kalarını 
verdik. Ümraniye’ye 3 okul 
kazandırdık, yeni okullar 
için de arsa bağışladık. 
8,5 yıl boyunca düzen-
li olarak ilçede bulunan 
okulların bakım, yapım ve 
onarımlarını ücretsiz olarak 
karşıladık. Diğer bir önemli 
eğitim hizmetimiz de ilçe-
mize kazandırdığımız 30 
adet Bilgi Evi’dir. Bununla 
birlikte her yıl yaz ayların-
da düzenlediğimiz Yaz 
Spor Okulu, çocuklara al-
ternatif bir yaz tatili imkânı 
sağlıyor. Kültürel ve sa-
natsal hizmetler alanın-
da Anadolu yakasında 
çığır açtık. 

“Ümraniye Kabuk Değiştirdi”

AYIN SÖYLEŞİSİ
Röportaj: Merve Korkmaz

“Belediyeciliği iki önemli yönüyle ele alıyoruz. Bunlardan biri klasik belediyecilik 
hizmetleri, diğeri de sosyal belediyecilik hizmetleri. Yaptığımız çalışmalarla on-
larca yılda yapılamayan hizmetleri 8,5 yıla sığdırarak rekorlara imza attık.”

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI HASAN CAN

Başkan’la 
Çok Özel

Dinlenmek için neler 
yaparsınız?

Seyahate çıkmayı 
severim. Yurtdışına se-
yahate gidiyorum fakat 
bu tatiller kısa oluyor. 
Eşim ve arkadaşlarım ile 
şehir dışına çıkmayı sevi-
yorum. Doğayı gezmek 
ve tarihi yerleri görmek 
bana büyük haz veriyor.

Kitap okumayı sever 
misiniz?

Marka olmuş isimlerin 
hatıra kitaplarını oku-
mayı severim. Hikaye 
okumaktan zevk duya-
rım. Ama başucu kita-
bım Kuran-ı Kerim’dir.

Tek cümle ile hayat 
felsefi nizi özetler misi-
niz?

Hz. Muhammed(S.A.V) 
’in bir sözü benim için 
hayat felsefesi olmuştur 
“İnsanların en hayırlısı in-
sanlara hizmet edendir.”

Başkan’la 

yandan çevre konusunda 
son derece hassas olduk. 

duk. On binlerce 

tık. Yine bu hayata geçir-
diğimiz önemli projelerden 
biri olan ‘Biz Gönüllüyüz, 
Biz Öğretiriz’ kampanyası. 

sağlıyor. Kültürel ve sa-
natsal hizmetler alanın-
da Anadolu yakasında 
çığır açtık. 

“Ümraniye Kabuk Değiştirdi”“Ümraniye Kabuk Değiştirdi”
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BEYKOZ / İSTANBUL

Beykoz Belediyesi 2 adet 
hasta nakil ambulansıyla va-
tandaşın güvenli bir şekilde 
sağlık kuruluşlarına ulaşımını 
sağlıyor. Mavi şeritli hasta 
nakil  ambulansı özellikle en-
gelli ve yaşlı kimselere büyük 
kolaylık sunuyor. İlgili yasa 
gereği ambulansta sadece 
durumu stabil (acil müdaha-
le gerektirmeyen) hastalar 

taşınabiliyor,  araç durumu 
acil olan hastalara hizmet 
vermiyor.  

Evden hastaneye 
kadar hizmet

Yardımcı sağlık personelinin 
eşlik ettiği hasta nakil ambu-
lansı talepler doğrultusunda 
vatandaşları evleriden ala-
rak hastaneye ulaştırıyor. 
Hastanede tedavisi tamam-
lanan vatandaşlar yine gü-
venle evlerine ulaştırılıyor.  
Bu hizmetten  bu zamana 
kadar 1700 kişi yararlandı.

Hasta Nakil Ambulansı Kapınızda
Gezici Sağlık Otobüsü’yle  15 bin 500 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti veren Bey-
koz Belediyesi, 2 hasta nakil ambulansıyla da ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.   

BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
 

Bayrampaşa Belediyesi 
ekipleri Bayrampaşa’daki 
okul kantinlerinde iki aydır 
aralıksız denetimler yapıyor. 
Denetimlerde; kantinlerde 
kullanılan gıdaların Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’ndan 
onaylı olması ve belgelen-
mesi, gıdaların uygun ko-
şullarda ve kaplarda sak-

lanması, kullanılan mutfak 
gereçlerinin çelik ve pas-
lanmaz olması, personel 
giysileri, kantin ilaçlamasının 
periyodik aralıklarla yapılıp 
yapılmadığı, gazlı içecek 
bulundurulup bulundurul-
madığı, kantinlerde çalışan 
işçilerin portör muayene 
kartları, kantinlerin çalışma 
ruhsatları ve işletme kayıt 
belgeleri, temizlik ve hijyen 
koşulları, tuvalet ve paspas 
temizliği, havalandırma sis-
temleri ve bulundurulması 
gereken etiketler tek tek 
kontrol edildi. Yetkililer öğ-
rencilerin sağlıklarının her 
şeyden önemli olduğunu 
söyledi.

KARTAL / İSTANBUL
 

Kartal Belediyesi, “Apart-
man ve Site Yöneticilerini 
Bilgilendirme Paneli” dü-
zenledi. İki oturum halinde 
düzenlenen panelde Kartal 
Belediye Başkanı Op. Dr. Al-
tınok Öz başta olmak üzere 
alanında uzman çok sayıda 
mühendis, kurum temsilcisi 
yer aldı. Birçok apartman 
site yöneticileri ve vatan-
daşın katıldığı panelin açılış 
konuşmasını yapan, Makine 
Mühendisleri Odası Kartal 
Şubesi Başkanı Hüseyin Şim-

şek, Kartal Belediyesi’nin ve 
meslek odalarının desteği-
nin altını çizerek,  “Kitle ör-
gütü olan  Makine Mühen-
disleri Odası’nın topluma ve 
üyelerine karşı bir çok so-
rumluluğu vardır. Bugünkü 
etkinliğimizin çıkış noktası da  
topluma karşı sorumluluğu-
muzdan kaynaklıdır.” dedi.

Öğrencilerin Sağlıkları Kontrol Altında

Site Yöneticilerine Eğitim

Bayrampaşa Belediyesi okul kantinlerinde ayrıntılı hijyen kontrolü yapa-
rak, belirlenen kriterleri yerine getirmeyen kantinleri uyardı.

Kartal Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde “Apartman ve Site Yöne-
ticilerini Bilgilendirme Paneli” düzenlendi.

İpsala’dan 
Eğitime Destek

İPSALA / EDİRNE

”Okullar Hayat Olsun” 
projesi kapsamında İp-
sala’da Belediye Baş-
kanlığı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Keşan Or-
man İşletme Müdürlüğü 
arasında  iş birliği proto-
kolü imzalandı. İpsala Be-
lediye Başkanı Mehmet 
Karagöz konuşmasında: 
“Değerli arkadaşlarım, 
basınımızın değerli tem-
silcileri,  ilçemizde eğitim 
öğretim faaliyetlerinin is-
tenilen düzeyin üstünde 
gerçekleşmesi hepimizin 
en büyük dileğidir. Biz de 
yerel yönetim olarak bu 
konuda Milli Eğitim Ba-
kanlığımızın ve Orman 
ve Su İşleri Bakanlığımı-
zın da ortak protokolü 
gereği okullarımızda 
yapacağımız çalışma-
larla ilgili Okullar Hayat 
Olsun Projesi’nin proto-
kolünü bugün 3 birim 
yetkilileri olarak sizlerin 
huzurunda imzalıyoruz. 
Burada amaç ilçemiz-
de bulunan Milli Eğitim 
Bakanlığına ait, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığına 
ait, Belediye Başkanlığı-
na ait alanlardan en iyi 
şekilde yararlanabilmek. 
Bu alanlarda insanların, 
özellikle öğrencilerin ve 
halkımızın yararlanma-
sına katkı sağlamak. Bu 
anlamda baktığımızda 
bu proje olumlu ve çok 
güzel bir proje. Biz bele-
diye olarak bu konuda 
arkadaşlarımızla çalış-
maktan büyük mutluluk 
duyarız” dedi.

BİLECİK

Bilecik Belediyesi’nin des-
tekleriyle yaptırılan 112 Acil 
Servis İstasyonu’nun açılışı 
geçtiğimiz günlerde ger-
çekleşti. Belediye yetkilileri 
konuyla ilgili yaptıkları açık-
lamada “Sosyal Sorumlu-
luk Projeleri” kapsamında 
Türkiye çapında yürütülen 
projenin Bilecik’imizde de 
hayat bulması büyük önem 
arz ediyor. Ertuğrul Gazi 
Mahallesi’nde ilki tamam-
lanan ve iki mahallemizde 
de yapımı bitmekte olan 
112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu’nun açılış töreni 
görkemliydi.” dedi. Açılış ko-
nuşmasını projeyi gerçekleş-

tiren Ferşat Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Oktay Ferşat 
yaptı. Oktay Ferşat konuş-
masında projenin içeriğin-
den bahsetti ve kendilerine 
her türlü desteği veren Bile-
cik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı’ya teşekkür etti.

Sağlığın önemini 
anlattı

Belediye Başkanı Selim 
Yağcı ise, “Sağlık, yaşantı-
mız boyunca en çok ihtiyaç 
duyduğumuz unsurdur, bu 
nedenle bugün ilkini açtığı-
mız 112 Acil Sağlık Hizmet-
leri İstasyonu insanımız için 
büyük önem teşkil etmek-
tedir” dedi. 

Her Mahalleye 112 Acil Servis
Bilecik Belediyesi’nin öncülüğünde her mahalleye 112 Acil Servis İstasyonları 
yapılıyor. İlk istasyonun açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

SAĞLIK-EĞİTİM
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ÇATALCA / İSTANBUL
 

Çatalca’da açılacak olan 
Biyomedikal Lise’nin temeli 
atıldı. Alvimedica Yönetim 
Kurulu Başkanı İshak Alaton 
ve Alvimedica CEO’su Cem 
Bozkurt yaptıkları konuş-
malarda Çatalca Belediye 
Başkanı Cem Kara’nın bu 
projenin gerçekleşmesinde-
ki en önemli kişi olduğunu 
belirtti. Çatalca Belediye 
Başkanı Cem Kara ise “Ça-
talca’mızdan Türkiye’ye ar-
mağan olsun. Herkese teşek-
kür ederim” dedi.

Dünya’nın İlk Biyomedikal Lisesi Belediyeden 
Hanımlara Özel 

Eğitimler

Başkanın 
Makamı 

Öğrencilerin

SÖĞÜT / BİLECİK

Bu yıl da Söğüt Beledi-
yesi’nin Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde bayanların 
vakitlerini değerlendi-
recekleri kurslar açıldı. 
Merkez bünyesi içerisin-
de açılan iğne oya, tel 
kırma ve Park 1299 için-
deki spor merkezinde 
açılan plates kursu ha-
nımlar tarafından yoğun 
ilgi ile karşılandı. Kurslara 
katılan kadınlar beledi-
yenin vermiş olduğu bu 
hizmetten dolayı  Başkan 
Osman Güneş’e teşek-
kür ettiler.

GEBZE / KOCAELİ

Sosyal bilgiler dersini iş-
lemek üzere kendisini 
ziyaret eden ilköğre-
tim okulu öğrencilerini 
makamında ağırlayan 
Gebze Belediye Başka-
nı Adnan Köşker, “Tüm 
çabalarımız, geleceği-
mizin teminatı olan siz 
değerli çocuklarımızın; 
daha güzel bir kentte 
yaşabilmelerini sağla-
yabilmek için” dedi.

ADALAR / İSTANBUL

Adalar Belediyesi  İtfaiye 
Müdürlüğü’nce afet bilin-
cini geliştirmek ve yangına 
karşı mücadelede yapılma-
sı gerekenlerle ilgili olmak 
Adalar Belediyesi Meclis 
Toplantı Salonu’nda eğitim 
verildi. Adalar İtfaiye Perso-
neli Ahmet Üçkardeş tara-
fından verilen eğitimde ilk 
olarak binaların yangından 
korunması hakkında resmi 
ve özel binalarda alınacak 
yangın önlemleri ve acil du-
rum ekiplerinin yangın esna-

sında yapması gerekenler 
anlatıldı. Eğitimin ikinci bö-
lümünde, Adalar Belediye 
Binası yan bahçesinde yan-
gın tüpüyle yangının söndü-
rülmesi konusunda uygula-
malı eğitim verildi.

247 olaya müdahale

Adalar’da yaşanan yangın-
lara ilişkin bilgiler de veren 
Ahmet Üçkardeş, 2012 yılı-
nın Eylül sonuna kadar 247 
olaya müdahale ettiklerini 
belirterek 8 kere tatbikat 
yaptıklarını söyledi.

SULTANBEYLİ / İSTANBUL

Sultanbeyli Belediyesi’nin 
eğitime tam desteği sürü-
yor. 2012 yılını Sultanbeyli 
için “Eğitim ve Kültür Yılı” ilan 
eden belediye, yeni okul-
ların ve destek projelerinin 
ardından yepyeni bir mer-
kezi hizmete açtı. Eğitimdeki 
kalitenin çıtasını yükseltmek 
adına kurulan Sultanbeyli 
Gençlik Eğitim Merkezi (SU-

GEM), Sultanbeyli Kayma-
kamı Mehmet Ceylan, Bele-
diye Başkanı Hüseyin Keskin, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vefa 
Vedat Budak ve AK Parti İlçe 
Başkanı Ali Sevinç ile öğren-
cilerin ve vatandaşların katı-
lımıyla açıldı.  Başkan Keskin, 
“Bizim başından beri dile 
getirdiğimiz önemli bir ifade 
var: Eğitim bizim olmazsa ol-
mazımız ve bizim için herşe-
yin üzerinde.” dedi.

Afet Eğitimi Aldılar

Sultanbeyli’den 
Eğitim Atağı

Adalar Belediyesi tarafından halkın affet bilincini ge-
liştirmek amacıyla uygulamalı eğitim düzenlendi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından “Sultanbeyli 
Gençlik Eğitim Merkezi” (SUGEM) açıldı. 

SAĞLIK-EĞİTİM

ÇANAKKALE 

Çanakkale Belediyesi Sos-
yal Yaşam Evleri ve İl Emni-
yet Müdürlüğü Trafi k Şube 
Müdürlüğü’nün organizas-
yonuyla 7-12 yaş arası ço-
cuklara verilen teorik trafi k 
eğitiminin ardından, Esen-
ler, Troia ve Barbaros Sosyal 
Yaşam Evleri’nden Kordon 
Boyu’nda bulunan Çocuk 
Sokağı’na kadar uygula-
malı trafi k eğitimi yürüyüşü 
gerçekleştirildi. 

Toplu yürüyüşle 
bilgiler pekişti

Sosyal hizmet uzmanları, 
eğitmenler ve ailelerin de 
katıldığı yürüyüşte, İl Emni-

yet Müdürlüğü bünyesin-
deki Trafi k Şube Müdürlüğü 
ekiplerinden trafi k ışıklarını 
doğru kullanma, karşıdan 
karşıya güvenli bir şekilde 
geçme gibi konularda eği-
tim alan minikler, bilgilerini 
toplu yürüyüş ile pekiştirdi. 

Eğitim önemli

Esenler, Troia ve Barbaros 
Sosyal Yaşam Evleri’nde bir 
araya gelen çocuklar, bil-
gilerini uygulayarak trafi k 
ekipleri eşliğinde Kordon Bo-
yu’ndaki Çocuk Sokağı’na 
kadar yürüdü. Çocuklara 
eşlik eden sosyal hizmet 
uzmanları çocukların gelişi-
minde eğitimin çok önemli 
olduğunu söyleyerek bele-
diyeye teşekkür ettiler. 

Miniklere Uygulamalı Trafi k Eğitimi
Çanakkale Belediyesi’nin öncülüğünde 7-12 yaş arası çocuklara uygulamalı trafi k 
eğitimi verildi. Eğitime aileler ve sosyal hizmet uzmanları da katıldı.

‘İshak Alaton Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin temeli atıldı. Lise, dünya-
nın ilk ve tek biyomedikal cihaz teknolojileri eğitimini verecek.
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Altyapıya Ağırlık 
Veriliyor

Türkiye’nin İlk Temalı Parkı

AKSAKAL / BALIKESİR

Aksakal Belediyesi, tarafın-
dan yazın olduğu gibi kışın 
da altyapı çalışmalarına 
ağırlık verilecek. Balıkesir 
Caddesi’nde yol altında 
kalan su hattında bulunan 
patlak, yoğun çalışmalar 
sonunda belediye  tara-
fından giderildi. Aksakal 
Belediye Başkanı Üstün 
Taşdemir, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada Aksa-
kal Belediyesi’nin altyapı 
çalışmalarına yazın oldu-
ğu gibi kışın da ağırlık ve-
receğini söyledi. Başkan 
Taşdemir konuşmasında 
ayrıca vatandaşlara her 
zaman en iyi, en kaliteli 
hizmeti vermeyi amaç-
ladıklarını belirtti. Beledi-
ye yetkililerinden yapılan 
açıklamaya göre çalış-
malar devam edecek. 

BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

Değişen hava koşulları iti-
bariyle kışa hazırlık çalışma-
larına hız veren Beylikdüzü 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Beylikdüzü’nün 
her noktasında devam 
eden çevre düzenleme 
ve kent mobilyaları mon-
taj çalışmalarının yanı sıra, 

kentin uygun yerlerine ta-
rihi çeşmelerin montajını 
da sürdürüyor. İlçe halkının 
ihtiyaçlarını giderebileceği 
ferah ortamlar oluşturma-
ya devam eden Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, uy-
gulamaya konulan lokal 
düzenlemeler ile ilçenin 
modern yapısını koruyarak, 
Beylikdüzü’ne ayrı bir güzel-
lik ve tarih katıyor.

Osmanlı’dan Kalma Çeşmeler

EVRENSEKİZ / KIRKLARELİ
  

Evrensekiz Belediyesi 32 
kilometrelik kanalizasyon 
hattı yenileme çalışmala-
rına başladı. Kanalizasyon 
çalışmasının temellerini bir 
törenle başlatan Evrense-
kiz Belediye Başkanı Halil 
Abanoz,  “Evrensekiz Bele-
diyesi olarak Evrensekiz’in 
sorunlarını temelden çözme 
kararı vererek çalışmalara 
başladık. Amacımız göz bo-

yamak değil, iş yapmak. Bu 
nedenle önce alt yapı so-
runlarımızı çözmek için ka-
nalizasyon çalışmalarımızın 
temelini attık.  Bu büyük bir 
proje. Bu projenin ardından 
Evrensekiz’in kanalizasyon 
sorunu tamamen ortadan 
kalkacak.  Bunun yanında 
Evrensekiz’de belde içinde 
de 3 kilometrelik alanda 
elektrik telleri yer altına alını-
yor. Çalışmalarımız son sürat 
devam edecek” dedi.

İSTANBUL
  

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin yap-işlet mode-
liyle özel sektörle birlikte 
Eyüp Yeşilpınar’da gerçek-
leştireceği dünya standart-
larındaki eğlence merkezi 
Vialand, basın mensupla-
rına tanıtıldı. Dünyanın en 
ileri teknolojik eğlence üni-
telerini İstanbul’a taşıyan 
Türkiye’nin ilk temalı parkının 
tanıtım törenine çok sayıda 
önemli isim katıldı. İnşaat 
aşamasındaki 1 milyar 150 
milyon TL’lik dev parkın 23 
Nisan 2013’te tamamlana-
rak yılda 30 milyon ziyaretçi 
alması hedefl eniyor. Başkan 
Kadir Topbaş, İstanbul’un 
dünyada bir başarı hikayesi 
olarak anlatıldığını söyledi.

SERGEN / KIRKLARELİ
  

Sergen Belediyesi daha 
önce toprak yola sahip 
olan Sağlık Mahallesi Kırçık-
maz Sokağın asfalt dökme 
çalışmalarını tamamladı. 
Çalışmaların devam ede-
ceği açıklandı.

ARMUTLU / YALOVA
  

Armutlu Belediyesi ekipleri 
ilçenin içme suyu ihtiyacı-
nı karşılayan Armutlu İçme 
Suyu Göleti’nin  bakım, ona-
rım ve temizleme çalışmala-
rını başlattı. Armutlu Beledi-
ye Başkanı Mehmet Birkan, 
“Kısa sürede tamamlanması 
planlanan İçme Suyu Göleti 
temizliği tamamlandığın-
da, ilçemize daha temiz ve 
kapasitesi artmış olarak hiz-
met vermeye devam ede-
cektir” dedi.

Kanalizasyonlar Yenileniyor

Beylikdüzü Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulu-
nan eski çeşmeleri  tekrar hizmete sokuyor. 

Evrensekiz Belediyesi,  kanalizasyon hattı yenile-
me çalışmalarına başladı.

Yollar AsfaltlanıyorGölet Onarılıyor
Sergen Belediyesi asfalt kaplama çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor

Armutlu’nun içme suyu ihtiyacını karşılamakta 
olan İçme Suyu Göleti’nin bakımı yapılıyor.

Başkan Kadir Topbaş, dünya standartlarındaki eğlence ünitelerini İstanbul’a taşıyan Türkiye’nin ilk 
temalı parkı Vialand’ı basın mensuplarına tanıttı. 
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SİLİVRİ / İSTANBUL

Silivri Belediye Başkanı Öz-
can Işıklar, Piri Mehmet 
Paşa Camisi arka bahçesin-
de düzenleme çalışmaları 
başlattı. Caminin ön bah-
çesinde yaşanan yoğunlu-

ğu azaltmak ve cemaatin 
daha rahat şartlarda ibade-
tini sağlaması amacıyla İlçe 
Müftülüğü’nden gelen talep 
üzerine çalışmaları başlatan 
Işıklar, yapılan düzenlemeleri 
yerinde inceleyerek, konuya 
ilişkin bilgi aldı. 

BURSA 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Uludağ’ın 12 ay boyunca 
kullanılmasını amaçlayan 
projelerden biri olan yeni te-
leferik hattının çalışmalarına 
mevcut teleferiğin son sefe-
riyle hız kazandırdı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’da 1963 yılın-
dan bu yana hizmet veren 
ve kentin simgelerinden biri 
olan yarım asırlık teleferiğin 
son seferini Büyükşehir Bele-
diyesi bürokratları ve basın 
mensuplarıyla birlikte ger-
çekleştirdi. Başkan Altepe, 
yeni teleferiğin Bursa ekono-
misine katkıda bulunacağını 
söyledi. Kent merkezinde 
konaklayan turistlerin yeni 
sistemle Uludağ’a 22 dakika-
da ulaşabileceğini kaydetti.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi, Atatürk Parkı’nda ça-
lışma başlattı. Başkan Zeki 
Toçoğlu, yürütülen çalış-
maları yerinde inceleyerek 
açıklamalarda bulundu. 

Sakarya’nın tarihi ile özdeş-
leşmiş bir park olan Atatürk 
Parkı’nı eski haline dönüştü-
receklerini belirten Başkan 
Toçoğlu, “Burada mevcut 
işletmeleri işleten arkadaşla-
rın çalışmalarımıza yaptıkları 
katkılardan ötürü teşekkür 
ediyorum.” dedi.

YENİCE / ÇANAKKALE

Yenice Belediyesi, içme 
suyundaki arızaları tama-

men ortadan kaldırmak ve 
ilçeye uzun yıllar  sağlıklı bir 
şekilde içme ve kullanma 
suyu temin edebilmek için 
harekete geçti.

Cami Bahçesi Düzenleniyor

Atatürk Parkı Yeni Baştan

Su Sorunu Çözülecek

Mezarlık Duvarı 
Unutulmadı

Son Seferini Başkanla Yaptı

TAVŞANLI / YALOVA

Tavşanlı Belediyesi ta-
rafından yol genişletme 
çalışmaları sırasında yıkı-
lan ve yolda kalan me-
zarların iç tarafa taşınma-
sı kararı alınmıştı. Yapılan 
çalışmalardan sonra ge-
nişletilen yolun ardından 
yıkılan mezarlık duvarının 
yeniden inşa edildiğini 
belirten Tavşanlı Belediye 
Başkanı Mustafa Güler, 
“Çalışmalarımız çerçeve-
sinde yol genişletme se-
bebiyle yıktığımız Beyköy 
Mahallesi Mezarlığı’nın 
duvarını, Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerimiz tekrar 
inşa ediyorlar. Söz verdi-
ğimiz gibi çalışmalarımız 
devam edecek” dedi. 

AHMETBEY / KIRKLARELİ
  

Ahmetbey Belediyesi ile 
kardeş şehri Bulgaristan-
Stambolovo  Belediyesi iş-
birliğiyle “Ortak Bir Avrupa 
Geleceği İçin Sınır Ötesi 
Dostluk” projesi  kapsamın-
da  Ahmetbey’de yapılan 
dostluk parkı, düzenlenen 
bir törenle halka açıldı. Açılış 
konuşmasını yapan Ahmet-
bey Belediye Başkanı Ünal 
Kaymaz konuklara hoş gel-
din diyerek projede eme-
ği geçenlere teşekkür etti. 
Başkan Kaymaz, konuşma-
sının devamında “Dostluk 
Parkı’ndan Ahmetbeylilerle 
birlikte tüm çevre köylerde 
oturanlar da yararlanacak, 
hayırlı olsun” dedi.

Silivri Belediyesi tarafından Piri Mehmet Paşa 
Cami’nin bahçesinde düzenleme başlatıldı.

Başkan Zeki Toçoğlu, Atatürk Parkı’nda yürütülen 
çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yenice Belediyesi ilçenin en büyük ihtiyaçların-
dan bir tanesi olan su için çalışmalara başladı. 

Dostluk Parkı Açıldı
Ahmetbey Belediyesi tarafından yapımı tamam-
lanan “Dostluk Parkı” düzenlenen törenle açıldı.

Yeni teleferik projesinde inşaatın başlayacak olması nedeniyle, kentin yarım asırlık simgesi olan eski 
teleferik son seferine çıktı. Altepe, yeni teleferiğin kent ekonomisine büyük katkısı olacağını söyledi.
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VI. Bilişim Zirvesi’ne katılan 
MBB Başkanvekili ve Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, yaptığı konuş-

mada, Bilişim Teknolojilerinin 
şehirlerde vatandaşların ya-
şam kalitelerinin arttırılması-
na katkı sağladığını söyledi.

Özgen Belediye Başkanı 
Paltidin Mavlianov başkan-
lığında MBB’yi ziyaret eden 
Kırgızistan heyeti, Marmara 
Belediyeler Birliği’nin tecrü-
belerinden istifade etmek 
istediklerini ifade etti. He-
yeti, MBB Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya, Yazı İş-
leri Müdürü Hüsnü Kılıç ve 
Uluslararası İşbirliği Merkezi 
Direktörü Mustafa Özkul 
kabul etti. Toplantıda, Mar-
mara Belediyeler Birliği’nin 

çalışmaları hakkında bir 
sunum yapıldı. Kırgız bele-
diyeler ile ileriye dönük iş-
birlikleri için zemin hazırlan-
ması konuşuldu. 

Marmara Belediyeler Birli-
ği ve İstanbul İl Özel İdaresi 
işbirliği ile verilen ve 88 saat 
süren hizmetli eğitimleri son-

ra erdi. Eğitimlere İl Özel 
İdaresi’nde görev yapan 
memur ve işçi kadrosundaki 
çok sayıda personel katıldı. 

Marmara Belediyeler Birli-
ği tarafından düzenlenen 
teknik temas programları-
na İspanya incelemesiyle 
devam edildi. İstanbul Va-
liliği ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin yanı sıra Bağ-
cılar, Büyükçekmece, Üm-
raniye, Kağıthane, Kadıköy, 
Eyüp, Bahçelievler, Beylik-
düzü, Beykoz ve Adapazarı 
Belediyelerinden başkan 
yardımcısı, basın danışmanı, 
mühendis ve meclis üyesinin 
katıldığı programda ilk ola-
rak Sevilla ve Granada’da 
tarihi ve kültürel mirasın ko-
runması konusunda teknik 
inceleme yapıldı. Heyette 
bulunan Basın Danışmanları 
için Sevilla Belediyesi İleti-
şim Müdürü Santiago Mar-
tinez,  seçim kampanyaları 

ile Sevilla Belediyesi’nin 
genel iletişim çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Heyet 
adına Martinez’e teşekkür 
eden Ümraniye Belediye-
si Başkan Yardımcısı Mesut 
Özdemir, basın ve halkla iliş-
kiler çalışmalarının yanında 
Sevilla’nın genel işleyişini de 
aktaran Martinez’e teşekkür 
ederken, Türkiye’deki be-
lediyecilik sistemini aktardı. 
Sevilla Belediyesi’nin ardın-
dan Endülüs Sur TV ziyaret 
edilerek İspanya’da yerel 
yönetimler ile medya ku-
ruluşları arasındaki ilişkinin 
nasıl kurulduğuna dair bilgi 
alındı. MBB Basın Yayın Da-
nışmanı Fatih Sanlav, Türki-
ye’deki belediye-basın iliş-
kileri ile seçim kampanyaları 
hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılış konuş-
masını Türkiye Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Hay-
rettin Güngör, Marmara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Bozlağan ile Özel 
Kalem Müdürleri Platformu 
Başkanı ve Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Özel Kalem 
Müdürü Ercan Özel yaptı. 
Yerel yönetimlerde yetkin 
personelin sağlanmasında 
eğitimin önemine dikkat 
çeken Türkiye Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Hay-
rettin Güngör, TBB’nin bele-
diyelere yönelik çalışmaları 
hakkında bilgilendirme ya-
parken, yine Türkiye Beledi-
yeler Birliği’nin aynı mesleği 
icra eden belediye çalışan-
larına yönelik eğitimlerinin 
devam edeceğini vurgu-

ladı. Marmara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi De-
kanı ve Marmara Beledi-
yeler Birliği eski Genel Sek-
reteri Recep Bozlağan da 
Türkiye Belediyeler Birliği ile 
Marmara Belediyeler Birliği 
arasındaki işbirliğinin öne-
mine değinirken, belediye-
cilikte başarının personel 
eğitimleriyle geleceğine 
inandığını belirtti.

Eğitimler önemli

Özel ise programla ilgili ola-
rak, bu gibi toplantıların bil-
gi artırımı sağlamasının yanı 
sıra, moral ve motivasyon  
da verdiğini açıkladı. 

Marmara Belediyeler Birliği ve Basın Danışmanları Platformu’nun organizas-
yonunda Barselona Belediyesi’nden “Kentsel Dönüşüm” brifi ngi alındı. 

Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle Kahra-
manmaraş’ta özel kalem müdürlerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

VI. Bilişim Zirvesi’ne katılan Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı önemli açıklamalar yaptı.

Özgen Belediye Başkanı Paltidin Mavlianov baş-
kanlığında Kırgızistan heyeti MBB’yi ziyaret etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul İl Özel İda-
resi tarafından verilen hizmetli eğitimleri sona erdi. 

Barselona’da Öncelik Meydanların

Kahramanmaraş’ta Özel Buluşma

“Dönüşüm Zihinde Başlamalı”

Kırgızistan-MBB İşbirliği

Eğitimler Tamamlandı

Eceabat’ta 
‘Aile İçi İletişim’ 

Konferansı

“Şehirlerin 
Ruhu Vardır”

Eceabat Belediye Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen 
konferansta, eğitimde 
anne, baba ve çevre-
nin rolü, teknolojinin eği-
time ve öğretime etkisi, 
toplumda kaybolan de-
ğerlerin kazanılması için 
verilecek eğitimin öne-
mine dikkat çekildi. Kişisel 
Gelişim Uzmanı ve Yazar 
Sıtkı Aslanhan, gelecek 
nesillerin daha sağlıklı, 
ilkeli yetiştirebilmesi için 
nelere dikkat edilmesi 
gerektiği konularını an-
lattı. Konferansın sonun-
da Başkan Kemal Dokuz, 
Aslanhan’a teşekkür etti.

Tanınmış akademisyen, 
bilim adamı ve siyasetçi-
lerle eğitim programlarını 
sürdüren Marmara Be-
lediyeler Birliği, Fatih Sul-
tan Mehmet Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Fatih Andı’yı, 
birlik üyesi belediyelerin 
yönetici ve personeliyle 
buluşturdu. Prof. Dr. Fa-
tih Andı, “Vatan, şehirler 
toplamıdır. Boş araziler 
topluluğu değildir. Bir şe-
hir, ancak ruhu yok edilir-
se tarihten silinir.” dedi.

çok sayıda personel katıldı. 
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ÜSKÜDAR / İSTANBUL
   

Üsküdar Belediyesi, bağımlı-
lığa sanatla savaş açtı. Üs-
küdar Gençlik Merkezi’nde 
madde bağımlılığı konu-
sunda gençleri bilinçlen-
dirmek amacıyla tiyatro 
oyunları sergileniyor. Oyun 
öncesi bir konuşma yapan 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, uyuşturucuyla mü-
cadelenin sadece emniyet 
teşkilatının suçlulara yönelik 
yaptığı operasyonlarla ger-
çekleşmediğini, uyuşturucu-
nun gençlerle tanışmasına 
engel olmak adına önleyici 
sosyal aktivitelerin de son 

derece büyük önem taşıdı-
ğını ifade etti. Bu anlamda 
Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi’nin Üsküdar Beledi-
yesi ile birlikte organize et-
tiği ve 8 bine yakın genci 
kapsayan Çalıntı Düşler ti-
yatro oyununun bu aşama-
da önemli bir çalışma oldu-
ğunun altını çizen Hüseyin 
Avni Mutlu, sigaranın da bir 
tür uyuşturucu olduğunu ve 
bir bağımlılık yaptığını ifade 
etti. Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara ise yap-
tığı konuşmada “Sağlıklı ve 
nitelikli gençler yetiştirmenin 
öncelikli hedefl eri olduğunu 
söyledi. 

Bağımlılığa Karşı Sanat
Üsküdar Gençlik Merkezi madde bağımlılığı konusunda gençleri bilinç-
lendirmek amacıyla tiyatro oyunları sahneliyor. 

BALIKESİR

Devrim Erbil Çağdaş Sanat-
lar Müzesi’nde düzenlenen 
sergiye Vali Ahmet Turhan, 
Belediye Başkanı İsmail Ok, 
Vali Yardımcısı Selda Dural, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdullah Soykan ile çok sa-
yıda davetli katıldı. 

65 eser sergilendi

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi 
Müzesi’nin katkılarıyla dü-
zenlenen sergide Prof. Dr. 
Engin Berber, serginin ilk kez 
bir ilde sergilendiğini belir-
terek, bunun Balıkesir’de 
açılmasından dolayı mutlu 
olduklarını söyledi. Sergide 
toplamda 65 eser sergilendi.

ŞİŞLİ / İSTANBUL

Şişli Belediyesi, “Avrupa 
Kentleri Şişli’de” projesini 
“Şişli’de Amsterdam Sergisi” 
ile devam ettiriyor. Serginin 
açılışı için İstanbul’da bulu-
nan Amsterdam Belediye 

Başkanı Eberhard van der 
Laan ilk olarak Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa Sarıgül ile 
birlikte, Belediye tarafından 
Ayazağa’da inşa edilen 
Cruyff Vakfı Stadı’nı ziyaret 
ettiler. Amsterdam kentine 
ait 50 adet fotoğrafın yer 
aldığı sergiye Johan Cruyff 
Vakfı temsilcileri, birçok ül-
kenin İstanbul Başkonsolos-
luk temsilcileri ve misafi rler 
katıldı.

GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
Kültür Merkezi’nde yer alan 

sinema salonları ile yaptığı 
işbirliği sonucu Halk Günleri 
dışında da 5 liraya fi lm sey-
rettirecek. 

TUZLA / İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş tarafından 
tahsis edilen gemiyi, Tuzlalı 

gençlerin hizmetine sundu. 
Mehmet Akif Ersoy isimli 
geminin iç bölümleri, Tuzla 
Belediyesi tarafından yeni-
den düzenlenerek Gençlik 
Merkezi’ne dönüştürülece-
ği açıklandı.

Yunan Ordusu Anadolu’da

Avrupa Kentleri Şişli’deydi
Sinemaseverlere Müjde

Tuzlalı Gençlerin Vapuru Oldu

Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce dü-
zenlenen “Yunan Ordusu Anadolu’da” adlı obje sergisinin açılışına katıldı.

“Şişli’de Amsterdam Sergisi” Şişli Belediyesi’nin 
öncülüğünde açıldı. 

Belediye, kültür merkezinde bulunan sinemalarla 
anlaşarak  bilet fi yatlarını indirdi.

Mehmet Akif Ersoy isimli gemi, Tuzla’da Gençlik 
Merkezi olarak kullanılacak. 

Tuzlalı Gençlerin

5 Bin TL’lik 
Fotoğraf

ÇAYIROVA / KOCAELİ

Çayırova Belediyesi’nin 
geçtiğimiz yıl ilkini ger-
çekleştirdiği Çayırova Fo-
toğraf Yarışması’nın 2.’si-
başladı. Yarışmanın son 
katılım tarihi 01 Mart 2013 
olarak açıklandı.  Birinci 
fotoğrafa 5 Bin TL’lik ödül 
verilecek.
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İSTANBUL

Avrupa Spor Başkenti 
İstanbul’un marka organi-
zasyonu Avrasya Marato-
nu, bu yıl ‘Altın Kategori’ 
(Gold Label) kategorisinde 
ayrı bir heyecanla koşuldu. 
Bu yıl 34’üncüsü düzenle-
nen Kıtalararası Avrasya 
Maratonu’na yine onbin-
lerce İstanbullu ve turist ka-
tıldı. Başkan Topbaş’ın yanı 
sıra, İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili 
Göksel Gümüşdağ, İstanbul 
Emniyet Müdürü Hüseyin 
Çapkın ve İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin bürok-
ratları da maratonda yer 
aldı. Başkan Kadir Topbaş, 

sabah 08.45’te ilk olarak 
Boğaziçi Köprüsü’ne 300 
metre mesafeden Mara-
ton Engelliler Kategorisi’nin 
startını verdi. Çok sayıda 
yerli ve yabancı basın men-
subunun takip ettiği yarış-
ta 09:00’da 15 kilometrelik 
Profesyonel Maraton başla-
dı. Maraton TRT tarafından 
naklen ekranlara getirilirken 
birçok dünya televizyonu 
da bu yayını paylaştı. Kadir 
Topbaş ve beraberindeki-
ler daha sonra bir otobüsle 
Halk Koşusu’nun yapılacağı 
Altunizade Köprüsü’ne geç-
ti. Burada katılımcılara hi-
tap eden  Topbaş, Avrasya 
Maratonu’nun bu yıl ilk defa 
‘Altın Kategori’ de (Gold La-
bel) koşulduğunu söyledi.

BAKIRKÖY / İSTANBUL

Bakırköy Belediyesi tarafın-
dan “Engelli-Engelsiz Sat-
ranç Turnuvası” düzenlen-
di. Açılış hamlesini Bakırköy 
Belediye Başkanı Ateş Ünal 
Erzen’in yaptığı  turnuvaya 
Altı Nokta  Spor Kulübü, Ba-
kırköy Görme Engelliler Spor 

Kulübü, İstanbul Barosu ve 
İstanbul Tabip Odası takım-
ları katıldı. Bakırköy Beledi-
ye Başkanı Ateş Ünal Erzen, 
Türkiye’de ilk kez bu turnu-
vaya Bakırköy’ün ev sahip-
liği yapmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
önümüzdeki aylarda çok 
daha büyük katılımlı hatta 
Guinnes Rekorlar Kitabı’na 

girebilecek satranç turnu-
vasını da Bakırköy’de yap-
mak istediklerini dile getirdi.
Dereceye giren takımlara 
Bakırköy Belediye Başkanı 
Ateş Ünal Erzen tarafından 
kupa ve madalya verilirken 
turnuvaya katılan tüm sat-
ranç sporcularına BAKKART  
başta olmak üzere çeşitli 
hediyeler verildi.

MALTEPE / İSTANBUL

Sezon başında takım halin-
de Maltepe Belediye Başka-
nı Prof. Dr. Mustafa Zengin’i 
ziyaret ederek, şampiyonluk 
sözü veren Bayergi sözünde 
durdu. Şampiyonluk madal-
yasıyla beraber kazandığı 
zaferle Başkan Zengin’i zi-
yaret eden Bayergi, “Size 
verdiğim sözü tutmanın gu-
rurunu yaşıyorum Başkanım. 

Bizlere verdiğiniz maddi ve 
manevi tüm destekler için 
minnettarım. Keşke herkes 
spora ve sporcuya sizin ka-
dar önem verse, o zaman 
her şehirden değil, her il-
çeden madalya çıkardı.” 
sözleriyle duygularını dile 
getirdi.  Maltepe Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Zengin, “Gözde Bayergi he-
pimizin gururu oldu” diyerek 
duygularını ifade etti.

SANCAKTEPE / İSTANBUL

Sancaktepe Belediyesi tara-
fından yapımı tamamlanan 
Mutlu Evler Merkezi’ne, spor 
salonunun açılış töreni ger-
çekleşti. Sancaktepe Bele-
diye Başkanı İsmail Erdem’in 
gerçekleştirdiği kapalı spor 
salonu açılış törenine başkan 
yardımcıları ve vatandaşlar 
katıldı. “Mutlu Evler” projesi 

ile sosyal sorumluluk alanında 
Türkiye çapındaki yarışmada 
büyük ödül almış merkeze 
spor salonun yakışacağını 
belirten Sancaktepe Bele-
diye Başkanı İsmail Erdem, 
“Bir toplumda aile ne kadar 
sağlam ve sağlıklı olursa top-
lumların da o oranda sağlıklı 
ve başarılı olduğu anlayışı ile 
çalışmalar yapıyoruz” dedi 
ve yapılan çalışmaları anlattı. 

Maltepe Belediye Spor Kulübü branş sporcula-
rından Gözde Bayergi, Türkiye’nin gururu oldu. 

Sancaktepe Belediyesi Mutlu Evler Merkezi’nde 
kadınların yararlanabileceği spor salonu açtı.

Maltepe’ye 
Altın Madalya

Mutlu Evlere Spor 

Onbinler İstanbul’da Koştu

Engelli-Engelsiz Satranç Turnuvası

İstanbul’da

Bakırköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk kez  “En-
gelli-Engelsiz Satranç Turnuvası” düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Avrasya Maratonu 
Başkan Kadir Topbaş’ın startıyla başladı. 

Biga Kapalı Spor 
Salonu Hizmete 

Sunuldu

BİGA / ÇANAKKALE 

Biga Belediyesi’nin  4.000 
m² lik alana inşa ettiği Ka-
palı Spor Salonu düzen-
lenen bir törenle hizmete 
açıldı. Spor salonunun 
açılışını Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç gerçek-
leştirdi. Biga’nın büyük bir 
ihtiyacının karşılandığını 
söyleyen Biga Belediye 
Başkanı Mehmet Özkan; 
“Gerekli alt yapı çalışma-
ları tarafımızdan yapılarak 
Gençlik ve Spor Bakanlığı-
na bu konudaki talep iletil-
miş ve okullar bölgesinde 
4.000 m² lik arsa üzerinde 
bu bölgeye hizmet ede-
cek Kapalı Spor Salonu 
tamamlanarak öğrencile-
rimizin ve gençlerimizin hiz-
metine açılmıştır. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı bütçesi 
ile Biga’mıza kazandırılan 
tesisin hayırlı olmasını diliyo-
ruz” dedi.



twitter.com/marmarabb
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Tatil ve Suyun Beldesi; Akçay
AYIN BAŞKANI

Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu, Akçay’ı bu sözlerle tanımlıyor: “Tatil ve Su Beldesi.” Belediyenin 
yapmış olduğu çalışmalarsa saymakla bitmiyor.  Başkan anlattı, BelediyeHaber ekibi olarak dinledik. 

AKÇAY BELEDİYE BAŞKANI CAHİT İNCEOĞLU

Beledı̇yeHaber  /  Aralık 2012

Her ay bir belediye baş-
kanımızı “Ayın Başkanı” 

olarak seçmeye devam 
ediyoruz. Bu ay yolumuz 
Balıkesir’in Akçay belde-
sine düştü. İlçeleri kıskan-
dıracak kadar güzelliklere 
sahip olan Akçay’ın tüm 
bu güzelliklere sahip olma-
sında Akçay Belediye Baş-
kanı Cahit İnceoğlu’nun 
çok büyük bir payı var. 
Tüm bu çalışmaları anlat-
madan önce Başkan’dan 
Akçay’ı dinleyelim: “Ak-
çay, Türkiye’nin ilk turizm 
merkezlerinden biridir. 
Daha Antalya, Bodrum 
gibi yerler gündemde yok-
ken, Türkiye’de ilk turizm 
hareketlerinin başladığı 
yerdir burası. Akçay Bele-
diyesi olarak Akçay’da bir 
turizm hareketi başlattık. 
2004 yılına kadar Akçay, 

Edremit’in bir mahallesi 
konumundaydı. 2004 yılın-
da mahalleden beldeye 
döndük. Şimdi kapatıyor-
lar. Biz kurucu ve kapatıcı 
bir Belediye Başkanı ola-
cağız. 2004 yılından itiba-
ren Akçay’ı geliştirmek için 
elimizden geleni yaptık. 
Bir çok yurt içi ve yurt dışı 
turizm fuarlarına katıldık. 
Akçay’ın görünümüne 
çeki düzen verdik. Giriş bul-
varını düzenledik, kordo-
nunu düzenledik. Altyapı 
sorunlarını giderdik. Ayrıca 
özellikle belirtmek istiyorum 
ki belediye olarak yaptığı-
mız çalışmalar sonucun-
da şu anda Akçay’ın her 
noktasından denize girile-
biliyor. 10 yıl önce burada 
denize girebilmek müm-
kün değildi. Burayı biz hiç 
yoktan var ettik. Belediye 
kurulduğu gün belediye-
de ne bir sandalye vardı, 
ne de bir masa. Hiçbir şe-
yimiz yoktu. Kendi seçim 

büromuzu belediyeye 
çevirdik. Sabahleyin se-
çim bürosunun önüne bir 
bayrak diktik, hemen bir 
tabela koyduk. Tabelaya 
da “Akçay Belediyesi İrti-
bat Bürosu” diye yazdık. 
Birkaç masa vardı, dedik 
ki, ‘Bu masa başkanın ma-
sası, bu masa da görevlile-
rin masası’. Seçimde bize 
yardım eden gençlere de 
görevler verdik. Kısacası 
bu şekilde biz kendi kendi-
mize bir belediye kurduk. 
Gün oldu, gece traktörler-
le çöp topladık. Böyle bir 
hikâyemiz var. Akçay’da 
her şeyi sıfırdan biz yaptık. 
Şu anda Akçay’da yak-
laşık 1000 m2’ye yakın bir 
kaldırım düzenlemesi var. 
38 adet aracımız oldu. 
Hiç dikili ağacımız yok-
tu. Ağaç diktik. Belediye 
binamızı örnek bir bina 
haline getirdik. Akçay’a 
turistler gelmiyordu. Esnaf 
buradan kaçıyordu, hatta 
sadece bir iki tane ban-
ka vardı. Şu dönem içe-
risinde beş banka geriye 
geldi. Tanınmış markalar 
buraya gelmeye başla-
dılar. Alışveriş merkezleri 
açıldı. Zamanla Akçay’ın 
yıldızı parladı.” Belediyenin 
yapmış olduğu en önemli 
çalışmalardan biri Termal 
Suyun bulunması. Başkan 
bu konuyu ise şöyle anla-
tıyor: “Örneğin termal su 
bulduk. Önümüzdeki ay-
larda sondajını yapacağız. 
Belediye olarak termal su 
kaynağının bulunmasını 
önemsiyoruz. Akçay’da 
bu suyun bulunması kenti 
daha ileri seviyelere getire-
cektir. Gayri menkul fi yat-
ları birden artacaktır. Bir-
çok ilki gerçekleştirdik. Yeni 
iş yerleri açılacaktır, oteller 
açılacaktır. Bu bakımdan, 
termal su kaynağının bu-
lunmasını önemsiyoruz. Bu 
bölgede yaşayan insan-
lar kış aylarında İstanbul, 

Ankara’daki çocukların 
evlerine kaçıyorlar. Çünkü 
ısınma sorunu vardı. Bura-
da çoğunlukla yazlıkçılar 
olduğu için elektrikle ısın-
ma durumu vardı, bu da 
çok pahalıya geliyor. Böy-
le olunca da kaçıyorlardı. 
Ama termal suyla ısınma 
olayı da Akçay’da kış turiz-
mini artıracaktır. Böylelikle 
turizm tesisleri çoğalacak-
tır. Bu yüzden bu çalışmayı 
çok önemsiyoruz.”

Bölgenin ilk aşısı

Diğer taraftan Akçay’ın 
bölgenin hayvanlara ilk aşı-
lama kampanyası yapan 
belediye olduğunu biliyor 
muydunuz? Başkan’dan 
dinlemeye devam edelim: 
“Ayrıca Akçay için Deniz 
Dudut Kapısı bir şans. Nor-
malde açılmıyor, açılması 
ciddi anlamda bir prose-
dür gerektiriyor. Bakanlar 
Kurulu kararı gerektiriyor. 
Bizim içinse bu kapı açık. 
Biz yurtdışına deneme se-
ferleri yapıyoruz. Büyük 
bir iskele projemiz var, bü-
yük bir yat limanı projemiz 
var. Aynı zamanda ‘Sahil 
Dolgu Düzenleme’ proje-
miz var. Yaptığımız her işi 
önemsiyoruz. Bu yörede 
sokak hayvanları ile ilgi-
li ilk aşılama kampanyası 
başlatan belediye biziz. 
Yıllar önce bölgede mobil 
araçlarla hayvanlarımızı 
aşılamaya başladık. Diğer 
belediyelere de böyle-
likle örnek olmuş olduk.” 
Başkan sahili ise şöyle an-
latıyor: “Akçay’ın sahili 
meşhur bir sahildir, uğru-
na şarkılar bestelenmiş-
tir. Güzel bir kordonumuz 
var. Biz Akçay Belediyesi 
olarak sahilimizi de yenile-
dik. Sahilimiz özellikle yaz 
aylarında ve geceleri on 
binlerce kişinin yürüdüğü 
bir alandır. Çok ilginçtir, 

bütün yöredeki insanlar ve 
buraya tatile gelen insan-
lar bu sahilde bir kez olsun 
yürümek isterler. Bu kordon 
eskiden sevgililerin buluştu-
ğu, âşıkların buluştuğu bir 
yermiş.”

Su parasız

Son olarak Akçay’da su-
yun parasız olduğunu ber-
lirtelim. Başkan bu durumu 
şu sözlerle anlatıyor: “De-
nizden kaynayan suyumuz 
var. Bu sudan dünyada iki 
yerde vardır. Biri İtalya’nın 
bir köyünde vardır, biri de 
Akçay’da. Devamlı tatlı 
su kaynıyor. Yazın soğuk 
sudur, kışın sıcak sudur. Biz 
kentimizin bu özelliklerin-
den dolayı, Akçay’a sev-
gi ve su beldesi diyoruz. 
Bunca insan, on binlerce 
insan ihtiyaçlarını yer altı 
sularından karşılıyor. Su 
bedelsizdir.”

Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu, Akçay’ı bu sözlerle tanımlıyor: “Tatil ve Su Beldesi.” Belediyenin 
yapmış olduğu çalışmalarsa saymakla bitmiyor.  Başkan anlattı, BelediyeHaber ekibi olarak dinledik. 

Ankara’daki çocukların 
evlerine kaçıyorlar. Çünkü 
ısınma sorunu vardı. Bura-
da çoğunlukla yazlıkçılar 
olduğu için elektrikle ısın-
ma durumu vardı, bu da 
çok pahalıya geliyor. Böy-
le olunca da kaçıyorlardı. 
Ama termal suyla ısınma 

Akçay’ın meşhur 
Sarıkız Heykeli.



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

İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir 
uyku getirirse, iyi geçen bir ömür 

de mutlu bir ölüm getirir. 
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