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MBB GENEL KURULU 
TOPLANDI

HEdİyE kEdİ-köpEk kuLÜbEsİ

MBB 2014 yılı Birlik Meclisi II. Ola-
ğan Toplantısı, deprem gündemi ile 
Antalya’da gerçekleştirildi. 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan çevreci çalışmayla bir-
likte plastik toplayanlara kedi ve köpek kulübesi hediye edile-
cek. Böylelikle hem hayvanlar hem de çevre korunacak.

bEbEk mEyvE baHÇEsİ İLk 
maHsuLLErİNİ vErdİ
Bolu Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen ‘İki Fidanı Birlikte Büyüte-
lim’ projesi kapsamında ‘Bebek Mey-
ve Bahçesi’  ilk mahsulünü verdi.

Bolu Belediyesi’nin “İki Fidanı Birlikte 
Büyütelim” projesi diğer belediyelere 
örnek oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
şehir genelindeki 260 büyük sağlık 
kuruluşunun tıbbi atıklarını toplayarak, 
dünyanın en büyük kapasiteli tesisin-
de bertaraf ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 
çevreci bir çalışma daha. İBB, şehir 
genelindeki 260 büyük sağlık kuru-
luşunun tıbbi atıklarını toplayarak 
dünyanın en büyük kapasiteli tesi-
sinde bertaraf ettiğini açıkladı. Çalış-
malar çevre ve insan sağlığına zarar 
vermeden gerçekleşiyor ve bunun 
için son teknoloji kullanılıyor.

Göksu, GazzE İÇİN 
kurabİyE yaptı
Esenler Belediye Başkanı Tevfi k 
Göksu, Gazze’ye yardım etmek 
amacıyla kurabiye yaptı.

Esenler Belediyesi farklı bir çalışma-
ya ev sahipliği yaptı. Esenler Beledi-
ye Başkanı Tevfik Göksu geçtiğimiz 
günlerde gazetecilerle birlikte Gaz-
ze’ye yardım etmek amacıyla kura-
biye yaptı.

artık İLÇE oLma 
zamaNımız GELdİ
Yalova’ya bağlı Kadıköy Belediye-
si’nde ilçe olmak için hummalı bir 
çalışma gerçekleştiriliyor. 

Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet 
Şahin, Kadıköy’ün sahip olduğu gü-
zelliklerle birlikte artık ilçe olma za-
manının geldiğini söyledi. Bu amaçla 
bölgedeki diğer belediye başkanları 
ile bir araya gelinerek gerekli adımla-
rın atılmasına karar verildi. 
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bursa vE koCaELİ’dEN 
bİLİmE dEstEk!

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinin 
başarılı ve dünyalar tatlısı Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta ile Antalya’da 
gerçekleştirilen Marmara Belediyeler 
Birliği’nin Genel Kurul Toplantısı’nda 

bir araya geldik. Başkan Usta, soyadının 
hakkını verircesine yöneticilikte ve belediye 

başkanlığında oldukça iddialı.

“bELEdİyE başkaNı
orGaNİk oLmaLı”

S7

ursa’da geleceğin bilim insanlarını 
yetiştirme hedefi ve ‘Başımıza İcat 
Çıkarın’ düşüncesinden hareketle ça-
lışmalarını sürdüren Bursa Teknoloji 
Merkezi, mevcut yapıya yeni eklenecek 
olan ‘Uzay ve Havacılık’ bölümü için ça-
lışmalarını hızlandırdı. 2013 yılında 12 
bin metrekarelik alanda hizmete açılan 
BTM, modüler olarak büyümeye devam 
ediyor. Bilime destekte bulunan beledi-

yelerden biri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Kocaeli 
Bilim Merkezi, 2005 yılında kapatılan tarihi Seka Kağıt 
Fabrikası’ndaki 15 bin metrekarelik alanda kuruluyor. 
Kurulacak olan Bilim Merkezi’nin bilimsel çalışmaları TÜ-
BİTAK tarafından yürütülüyor.

Tasarım Kanadalı Firmadan
TÜBİTAK ve Kanadalı firma yetkilileri, Bursa ziyaret-
lerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sey-
fettin Avşar ile görüştü. Avşar, Büyükşehir Belediye-

si’nin kentte eğitimi destekleyen önemli çalışmalara 
imza attığını, BTM’nin de bu adımlardan biri olduğu-
nu söyledi. BTM’nin teknik donanımı ve işleyişi hak-
kında Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Rıfat Bakan’ın 
bilgi verdiği görüşmede, TÜBİTAK yetkilileri de 
BTM’de ‘Uzay ve Havacılık’ ana temasıyla çalışmalar 
yapacak olmanın sevincini yaşadıklarını ve Kanadalı 
firmanın da ihale usulüyle belirlendiğini söylediler.  

TÜBİTAK İşbirliği İle
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise Bilim Merkezi’nin 
yapılma sürecinde TÜBİTAK ile 16 Mayıs 2012 ta-
rihinde protokol imzaladı. Protokol kapsamında 
Bilim Merkezi çalışmalarında TÜBİTAK Büyükşehir 
Belediyesi’ne destek oluyor. Bu kapsamda Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’ne ve Tür-
kiye’ye kazandırılacak Bilim Merkezi’nde sergilene-
cek düzeneklerin tasarımı için TÜBİTAK, 1935 yılın-
da dünyanın en büyük bilim merkezi Exploratorium 
ile anlaştı.
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esenler - istanbul Esenler Be-
lediyesi Aile Yaşam ve Danışma 
Merkezi (ESAYDAM), Gazze için 
çeşit çeşit kurabiyelerin yapıl-
dığı bir atölyeye dönüştü. Her 
hafta farklı gazeteciler kampan-

ya için kollarını sıvayarak geliri 
Gazzeli çocuklara gitmek üzere 
birbirinden güzel kurabiyeler 
tasarlamaya devam ediyor. Son 
olarak Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu, bir grup 
gazeteci ile birlikte kurabiye 
yaptı. Başkan Göksu’nun yanı 
sıra; gazeteci Fikri Akyüz, Sema-
nur Sönmez Yaman, Esra Elönü, 
Nehir Aydın Gökduman, Demet 
Tezcan ve Nuriye Çakmak da 

önlüklerini giyip Gazzeli çocuk-
lar için birbirinden güzel kurabi-
yeler yaptı.

Gazze Yararına 
Satılacak
Esenler Belediye Başkanı Meh-
met Tevfik Göksu, Esenler Be-
lediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde 
(ESAYDAM) hanımların kendi 
el maharetlerini sergilediklerini 

belirterek, “İstedik ki bizim için 
önemli bir yeri olan, Esenler’in 
kardeşi Gazze’yi burada da ha-
yatın merkezine taşıyalım. Ha-
nımlar Gazze için bir emek or-
taya koysunlar ve biz de böylece 
bir kurabiye festivali yapalım. 
Kurabiye festivalinde de  yazar-
larımız, akademisyenlerimiz ve 
gazetecilerimiz gelip burada ku-
rabiye yapıyorlar. Kurabiyeleri 
Gazze yararına satacağız” dedi.

Göksu Gazze İçin Kurabiye YaptıEsenler Belediye Başkanı Meh-
met Tevfik Göksu, ESAYDAM’da 
gazeteci ve yazarlarla birlikte 
kurabiye yaptı.  Göksu, yapılan 
kurabiyeleri yakın zamanda 
düzenleyecekleri bir kermesle 
Gazze yararına satacaklarını 
söyledi.

kENtsEL döNÜşÜm 
sEmpozyumu’Na 
bayrampaşa 
damGası
Uluslararası Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu’na Bayrampaşa  
ilçesi damgasını vurdu.

baYraMPaŞa - istanbul 2. 
Uluslararası Kentsel Dönü-
şüm Sempozyumu, Antalya’daki 
Harrington Park Otel’de ya-
pıldı. Sempozyumda kentsel 
dönüşümle ilgili bilinmesi ge-
reken konular ve hukuki sü-
reçler ile Türkiye’deki örnek 
uygulamalar ele alındı. Türki-
ye’nin farklı il ve ilçelerinden 
çok sayıda belediyenin katıldı-
ğı sempozyumda Bayrampaşa 
Belediyesi de Vatan Mahallesi 
Kentsel Dönüşüm Projesi ile 
yer aldı. Bayrampaşa Beledi-
yesi’nin projesi katılımcılardan 
tam not aldı.

İpsaLa’da  
ÇELtİk FEstİvaLİ
İpsala Belediyesi tarafından 
“İpsala Çeltik Festivali ve 
Tarım Fuarı” gerçekleştirildi. 
Festival kapsamında yağlı 
güreş turnuvası düzenlendi.

iPsala - edirne 15’inci İpsala 
Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı 
İpsala Belediyesi’nin katkıla-
rıyla gerçekleşti. Fuar renkli 
görüntülere sahne oldu. Fes-
tival kapsamında yağlı güreş 
turnuvası düzenlendi. İpsala 
Belediye Başkanı Mehmet 
Kerman konuya ilişkin yaptı-
ğı açıklamada “Rahmetli Kel 
Aliço pehlivanımızı anmak, 
güreşlerimizi devam ettirmek 
ve geleneksel hale getirmek 
adına İpsala Belediyesi olarak 
elimizden geldiğince destek 
verdik. Ben bu güreşlerde, 
güreşlerin başlangıcından 
bugüne kadar desteklerini 
esirgemeyen ve bu köyün ye-
tiştirdiği iş adamı, Borsa Baş-
kanımız İbrahim Girgin’i can-ı 
gönülden tebrik ediyorum” 
dedi. Başpehlivanlık güreşle-
rinin finalinde Güngör Ekin, 
rakibi Mahmut Kavakçı’yı 
yenerek Kel Aliço Pehlivan’ı 
Anma Yağlı Güreşleri’nin baş-
pehlivanı oldu ve Başpehlivan 
ödüllendirildi. Festival kapsa-
mında gerçekleşen güreşlere 
çok sayıda vatandaş katıldı.

kEstEL’E kEdİ EvLErİ
4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü etkinlikleri kapsamında 
Kestel Belediyesi’nce yaptırı-
lan kedi evleri ilçe genelindeki 
parklara yerleştirildi. 

Kestel - bursa Kestel Beledi-
ye Başkanı Yener Acar “İçinde 
yaşadığımız çevrenin parçala-
rı bitkiler ve hayvanlar. Yaşa-
dığımız çevrede en az bizim 
kadar yaşama hakkı bulunan 
hayvanların sağlıklı bir şekilde 
yaşamlarını sürdürmelerine 
destek olmak amacıyla Zabı-
ta Müdürlüğü ekiplerimizce 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bu çalışmalar kapsamında 
‘Kedi Evleri’ projemizi hayata 
geçirerek parklarımıza dağıt-
tık” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
geleceğin bilim insanlarının 
yetişmesi amacıyla kurdukları 
“Bilim Merkezleri” ile dikkatleri 
üstlerine çekiyorlar.

bursa-KOCaeli Bursa’da gele-
ceğin bilim insanlarını yetiştirme 
hedefi ve ‘Başımıza İcat Çıkarın’ 
düşüncesinden hareketle çalış-
malarını sürdüren Bursa Teknoloji 
Merkezi, mevcut yapıya yeni ekle-
necek olan ‘Uzay ve Havacılık’ bö-
lümü için çalışmalarını hızlandırdı. 
2013 yılında 12 bin metrekarelik 
alanda hizmete açılan BTM, mo-
düler olarak büyümeye devam 
ediyor. Şu anki haliyle açıldığı gün-
den itibaren 85 bin kişiyi ağırlayan 
BTM’de yeni yapılacak bölüm için 
TÜBİTAK yetkilileri ve yeni bö-
lümünü içerik çalışmasını ve iç 
tasarımını yapacak olan Kanadalı 
Aldrichpears Associates firması 
yetkilileri, Bursa’da bir araya geldi.

Tasarım Kanadalı 
Firmadan
TÜBİTAK ve Kanadalı firma 
yetkilileri, Bursa ziyaretlerinde 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar ile 
Acemler’deki makamında görüş-
tü. Avşar, Büyükşehir Belediye-
si’nin kentte eğitimi destekleyen 

önemli çalışmalara imza attığını 
BTM’nin de bu adımlardan biri 
olduğunu söyledi. BTM’nin tek-
nik donanımı ve işleyişi hakkında 
Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü 
Rıfat Bakan’ın bilgi verdiği gö-
rüşmede, TÜBİTAK yetkilileri de 
BTM’de ‘Uzay ve Havacılık’ ana 
temasıyla çalışmalar yapacak ol-
manın sevincini yaşadıklarını ve 
Kanadalı firmanın da ihale usu-

lüyle belirlendiğini söylediler. 
BTSO´nun da dikkatini çeken 
projede yeni bölümün içerik ça-
lışmasını ve iç tasarımını yapa-
cak olan Kanadalı Aldrichpears 
Associates firması, daha önce 
de her kıtada bilim merkezi iç 
tasarımı yapan bir firma olması 
yönüyle dikkat çekiyor. Projeye 
göre, alanda bulunacak biyoloji, 
tıp, kimya, matematik, geometri, 
çocuk alanı, gözlem kulesi gibi 
diğer disiplinler ana temaya uy-
gun olarak işlenecek. Tamamen 
interaktif düzeneklerden oluş-
ması beklenen ‘Uzay ve Havacı-
lık’ alanının, yerçekimsiz ortamın 
deneyimleneceği ve çocuklarda 
astronot olma isteğini uyandıra-
cak bir eğitim istasyonu kurulma-
sı hedefleniyor.

Türkiye’nin En 
Büyük Bilim Merkezi 
Kocaeli’de
Bilime destekte bulunan beledi-
yelerden biri de Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi. Kocaeli Bilim 

Merkezi, 2005 yılında kapatılan 
tarihi Seka Kâğıt Fabrikası’nda-
ki 15 bin metrekarelik alanda 
kuruluyor. Kurulacak olan Bilim 
Merkezi’nin bilimsel çalışmaları 
TÜBİTAK tarafından yürütülü-
yor. Bilim Merkezi’nde çok sayı-
da sergiler ile eğitim birimlerin-
de gerçekleştirilecek etkinlikler 
için laboratuvar ve sınıflarlar yer 
alacak.

TÜBİTAK İşbirliği İle
Bilim Merkezi’nin yapılma süre-
cinde Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi ile TÜBİTAK arasında 16 
Mayıs 2012 tarihinde protokol 
imzalandı. Protokol kapsamın-
da Bilim Merkezi çalışmalarında 
TÜBİTAK Büyükşehir Belediye-
si’ne destek oluyor. Bu kapsam-
da Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Kocaeli’ye ve 
Türkiye’ye kazandırılacak Bilim 
Merkezi’nde sergilenecek düze-
neklerin tasarımı için TÜBİTAK, 
1935 yılında San Francisco’da 
kurulan dünyanın en büyük bilim 
merkezi Exploratorium ile anlaş-
tı. Buradan gelecek düzenekler 
merkezde sergilenecek. Türki-
ye’nin en büyük bilim merkezi 
olan Kocaeli Bilim Merkezi’nin 
yapımı devam ediyor. Endüstri-
yel dönüşüm projesi olan Kocaeli 
Bilim Merkezi, kağıt üretimi ya-
pan ilk fabrikadan bilim üreten 
bir merkeze dönüşüyor. Kocaeli 
Bilim Merkezi’nde 200 sergi dü-
zeneğinin yanı sıra eğitim prog-

ramları, bilim gösterileri, bilim 
kampları, sertifika programları, 
bilim insanlarıyla söyleşiler, se-
minerler ve konferanslar düzen-
lenecek. Merkez ulusal ve ulus-
lararası kongrelere, seminerlere 
ve proje yarışmalarına da ev sa-
hipliği yapacak.

Kocaeli Bilim 
Merkezi’nde Neler 
Olacak?
Kocaeli Bilim Merkezi’nde 200 
deney düzeneği ve bu düzenek-
lerin sergileneceği dört adet 
özel tasarım galeri bulunacak. 
Merkezde tüm ziyaretçilere 
hitap edecek eğitim salonları 
ve bilimsel çalışmaların yapıla-
cağı atölyelerin yanı sıra bilim-
sel söyleşilerin ve gösterilerin 
yapılacağı sahneler, araştırma 
ofisleri, gökevi, hediye dükkan-
ları ve bilim kafe de yeralacak. 
Bilim merkezindeki atölyelerde 
Fizik ve Astronomi, Kimya, Biyo-
loji, Roket ve Havacılık, Elektrik 
Elektronik, Mekatronik ve Ro-
botik, Matematik ve Zeka Oyun-
ları, Yerbilimleri ve Arkeoloji 
eğitimleri verilecek. Uygulamalı 
bilim düzeneklerinin sergilene-
ceği alanda her yaş ve kesimden 
ziyaretçilerin dokunabileceği ta-
sarımlar yer alacak. Sergi alanın-
da yeryüzü, mekanik, dinamik, 
su, hava, optik, ışık, algı, enerji, 
elektrik, hareket konularının uy-
gulandığı düzenekler bulunacak.

bursa vE koCaELİ’dEN bİLİmE dEstEk!
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“Artık İlçe Olma 
Zamanımız Geldi”

“Muhtarlar Belediyenin 
Vatandaşa Açılan Kapısı”

MBB Başkanı,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli okurlar,
Marmara Haber’in Kasım sayısın-
da sizlere gazetemizle ilgili güzel 
bir haberle merhaba demek isti-
yorum. Marmara Haber gazete-
mizde, Birliğimize üye belediyele-
rimize ilişkin haberleri, altyapıdan 
eğitime, çevreden spora, kültürel 
faaliyetlerden sağlığa birçok kate-
goride sizlerle paylaşmaktaydık. 
Artık bu haberleri, çok daha sü-
ratli ve güncel bir şekilde rahat-
lıkla okuyabilmeniz adına sadece 
üyelerimize hizmet edecek olan 
“marmarahaber.gov.tr”nin yayına 
başladığını duyurmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Hız, şef-
fafl ık, okurla karşılıklı iletişim ve 
temas halinde olmak yeni med-
yanın getirdiği şeyler. Marmara 
Haber web sayfamızda internet 
gazeteciliğinin tüm yöntemlerini 
kullanmaya özen göstereceğiz. 
Tüm bunlarla beraber “Marma-
ra’nın Sesi” olacak online radyo 
kanalımız Radyo Marmara’nın da, 
“radyomarmara.net” adresinde 
deneme yayınını başlatmış bulu-
nuyoruz. Marmara Haber’de bizi 
takip ederken fonda Türk müzi-
ğinin nadide eserlerini dinlemek 
isterseniz “radyomarmara.net” 24 
saat yayında. MBB’nin 2014 yılı 
Birlik Meclisi II. Olağan Toplantı-
sı’nda bu iki yeni web sayfamızın 
lansmanını yaptık. Birliğimizin 
kurumsal sitesi Marmara.gov.
tr’nin sade ve şık bir tasarımla 
yenilenen yüzünü de beğenileri-
nize sunuyoruz.  Bu sayımızda da 
şahit olacağınız üzere, belediyele-
rimizin halkın ihtiyaçlarını sadece 
yol, su ve kanalizasyondan ibaret 
görmediğini, sosyal belediyecilik 
faaliyetlerinin kapsamını her ge-
çen gün genişlettiklerini görüyo-
rum. Bursa ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyeleri’nin geleceğin bilim 
insanlarını yetiştirmek amacıy-
la kurdukları “bilim merkezleri” 
bunun en güzel örneklerinden. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Başımıza İcat Çıkarın’ düşünce-
sinden hareketle yola çıkan Bursa 
Teknoloji Merkezi’nin bünyesine 
Uzay ve Havacılık Bölümü’nü ek-
lemesi ve Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi’nin 2005 yılında kapatılan 
tarihi Seka Kâğıt Fabrikası’ndaki 
15 bin metrekarelik alana bilimsel 
çalışmaları TÜBİTAK tarafından 
yürütülecek Kocaeli Bilim Mer-
kezi’ni kurması, küresel gerçekleri 
kavradığımızın en güzel ifadeleri.  
Gücünü bir arada olmaktan alan 
Birliğimize yeni katılan Yalova Ka-
dıköy ile Balıkesir Sındırgı Beledi-
yeleri’ne aramıza hoş geldiniz der, 
iyi okumalar dilerim.
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bELEdİyELErdEN kısa kısa

Yalova’ya bağlı Kadıköy Belediye 
Başkanı Mehmet Şahin, “Bel-
demizin artık ilçe olma zamanı 
gelmiştir. Bu ilçemizdeki her 
bireyin ortak isteğidir” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğ-
lu ve Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, muhtarların 
sorunlarını dinledi.

IŞİD’in saldırdığı Suriye’nin Ko-
bani kentinden ailesiyle birlikte 
kaçarak Türkiye’ye sığınan 8 
yaşındaki Esma’ya Üsküdar 
Belediyesi sahip çıktı. Doğuştan 
kalbi delik olan minik Esma 
tedavi altına alındı.

KadIKÖY - YalOVa Kadıköy 
Belediyesi ilçe olma talebi ve 
kararlılığını ortaya koymaya ha-
zırlanıyor. Bu amaçla geçtiğimiz 
günlerde Zonguldak İli Çayde-
ğirmeni Belediye Başkanı Satıl-
mış Gebeş ile görüşen Kadıköy 
Belediye Başkanı Mehmet Şahin 
ilçe olmak isteyen 33 belde be-
lediye başkanını Termal’de top-
layacak. Planlanan toplantıda 
33 belediye başkanı ilçe olma 
taleplerini tek bir ağızdan dile 
getirerek Ankara’ya mesaj vere-
cek. Konuyla ilgili bir açıklama 

yapan Kadıköy Belediye Başkanı 
Mehmet Şahin, “Beldemizin artık 
ilçe olma zamanı gelmiştir. Bu il-
çemizdeki her bireyin ortak iste-
ğidir” dedi. Başkan Şahin açıkla-
malarında ayrıca Yalova’ya bağlı 
Kadıköy’ün güzelliklerinden de 
bahsetti. Başkan Mehmet Şahin, 
“Yalova’ya bağlı Kadıköy, pek çok 
güzelliğe sahip  olan bir kenttir. 
Biz kentimizin bu güzelliklerini 
artırmak ve insanlara anlatmak 
için Kadıköy Belediyesi olarak 
durmadan çalışıyoruz. Amacımız 
kentimizi marka bir kent haline 
getirmek ve sahip olduğumuz bu 
değerlerle birlikte ilçe olmak. Ar-
tık ilçe olma zamanımız gelmiştir.  
Tüm vatandaşlarımızı bu konuda 
Kadıköy Belediyesi’ne yardım 
etmeye çağırıyorum” diyerek 
önemli açıklamalarda bulundu.

GebZe - KOCaeli Başkanlar, Geb-
zeli muhtarlarla buluştu. Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İb-
rahim Karaosmanoğlu ve Gebze 
Belediye Başkanı Adnan Köşker, 
Gebze’nin mahalle muhtarlarıyla 
düzenlenen kahvaltılı toplantıda 
bir araya geldi. Mahalle muhtar-
larının sorunlarını dinleyen Kara-
osmanoğlu ve Köşker, muhtarlarla 
hizmetlere ilişkin istişarede de 
bulundu. Mutlukent’te bulunan 
Sultan Pastanesi’nde düzenlenen 
toplantıda Başkanlar mahalle 
muhtarlarının sorularını da cevap-

landırdı. Mahalle muhtarlarının 
eksiksiz katıldığı toplantının açı-
lışında konuşan Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, “Muhtar-
lar bir nevi Belediyemizin mahal-
lelere, vatandaşa açılan kapısı. 
Muhtarlarımızı önemsiyoruz, ma-
hallelerden bizlere ulaştırdıkları 
sorunların çözümü bizim önceliği-
miz” dedi.

“Geleceğe Dair Planlar 
Yapıyoruz”
Başkan Adnan Köşker’in ardın-
dan muhtarlara hitaben bir ko-
nuşma yapan Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu ise, “Geleceğe dair 
planlar yapıyoruz. Şehrimizde 
var olan sıkıntıların çarelerini de 
sizlerle birlikte üretiyoruz” dedi.

ÜsKÜdar-istanbul IŞİD’in ku-
şatma altına aldığı Suriye’nin Ko-
bani kentinde yaşayan sivil halk 
Türkiye’ye sığınıyor. Savaştan 
kaçmayı başaranlardan biri de 
Hami ailesi. Önce Şanlıurfa’ya ar-
dından da İstanbul’a gelen Hami 
ailesi ve kalbi delik olan tek kız-
ları 8 yaşındaki Esma’ya Üsküdar 
Belediyesi sahip çıktı.

Başkan Türkmen Minik 
Esma’yı Ziyaret Etti
Doğuştan kalbindeki delik nede-
niyle Kobani’de tedavisine devam 
edilemeyen minik Esma Hami, 
İstanbul’daki Siyami Ersek Göğüs 

Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne yatırıl-
dı. Esma’nın tedavisini üstlenen 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, minik Esma’yı ziyaret 
ederek sağlık durumu hakkında 
bilgi aldı.

Ailenin Tüm Masrafl arı 
Belediyeden
Kendilerine sahip çıkan Üsküdar 
Belediyesi’ne ve Başkan Hilmi 
Türkmen’e teşekkür eden baba 
Mustafa Hami “Türkiye bize 
çok yardımcı oldu. Çocuğumu-
zun hastalığından dolayı bizimle 
çok yakından ilgilendiler. Kızım 

buraya gelip tedavi gördükten 
sonra sağlık durumu her geçen 
gün daha iyiye gidiyor. Bizimle 
yakından ilgilenen Türkiye’ye ve 
Üsküdar Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu. Suriye’den gelen misafirler 
ile yakından ilgilendiklerini be-
lirten Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen ise, “Hastamız 10 
gündür Siyami Ersek Göğüs ve 
Kalp Hastanesi’nde yatıyor. Hami 
ailesiyle hastanedeki doktorlar 
ve yetkililer yakından ilgileniyor-
lar. Biz de Üsküdar Belediyesi 
olarak Hami ailesinin tüm mas-
rafl arını üstlenmiş durumdayız” 
dedi.

kobaNİLİ Esma’NıN kaLbİ ÜskÜdar’da İyİLEşECEk

başkaN’daN

EzİNE’dE soN 
tEkNoLoJİk araÇLar
eZine - ÇanaKKale Ezine Be-
lediye Başkanı Haluk Babaoğlu 
tarafından belediye bünyesine 
kazandırılan 2 yeni otobüs ve 
1 yeni çöp toplama aracı için 
tören düzenlendi. Babaoğlu 
konuya ilişkin yaptığı açıkla-
masında “Yeni satın aldığımız 
araçlarla yıllardır Ezinemiz’de 
ulaşım hizmeti veren eski mo-
del araçlar artık tarihe karışıyor. 
Otobüslerimizi yaklaşık 800 bin 
TL civarına satın aldık. Mevcut 
araçlarımız ilçemize yetmiyor 
ve yakışmıyordu. Biz halkın 
ödediği vergileri yine onlara 
geri veriyoruz. 2 otobüs şehir içi 
ulaşımında halkımıza ucuz, kali-
teli taşımacılık hizmeti verecek. 
Engelli vatandaşlarımızın da 
rahatlıkla binebileceği otobüs-
lerimiz 12 metre uzunluğunda, 
çevre dostu motoru, konforu 
ve sağlamlığıyla, yüksek tavanı, 
geniş iç hacmi ve 25 oturarak 75 
ayakta olmak üzere toplam 100 
yolcu kapasitesi, güçlü klima ve 
ısıtma sistemi, alçak ve düz ze-
mini, ergonomik rahat koltuk-
ları ve 3 adet basamaksız geniş 
kapısıyla, engelli vatandaşla-
rımızın da kullanımı için özel 
dizayn edilmiş teknik yapısıyla 
vatandaşlarımıza büyük rahat-

lık sunacak. Araçlarımızda bulu-
nan ABS, ASR, kapıda sıkışmayı 
önleyen akıllı kapı sistemi ve 
kapılar açıkken hareket etme-
sini engelleyen durak freni gibi 
güvenlik teknolojileriyle başta 
göz bebeğimiz ve yarınlarımızın 
teminatı çocuklarımız ve öğren-
cilerimiz olmak üzere tüm yol-
cularımız huzur ve güven içeri-
sinde yolculuk edecekler” dedi. 

“öĞrENCİ şEHrİ 
oLaCaĞız”
ÇatalCa - istanbul IV’üncü 
Uluslararası Türk Coğrafyası 
UFRS (Uluslararası Finansal Ra-
porlama Standartları) Sempoz-
yumu 18 Ekim 2014 Cumartesi 
günü saat 09:00’da Çatalca Na-
zım Özbay Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Sempozyuma ülke-
nin dört bir yanından akademis-
yen ve mali müşavirler katıldı. 
Çatalca Belediye Başkanı Cem 
Kara konuşmasına, ilçede ilk 
defa bir sempozyum düzenlen-
diğini belirterek başladı ve tüm 
katılımcılara “hoş geldiniz” dedi. 
MUMEYEK Vakfı ve Çatalca Be-
lediyesi işbirliği ile kurulması 
hedeflenen İstanbul Finans Üni-
versitesi hakkında da bilgi veren 
Çatalca Belediye Başkanı Cem 
Kara, “3 yıldır üniversitenin ku-
rulması için işbirliği içerisinde-

yiz. İlçemiz Çatalca, İstanbul’un 
en büyük coğrafyasını oluştur-
maktadır. En büyük coğrafya 
Çatalca ise biz de ekonomik ola-
rak da en büyük ilçe olmak için 
mücadele ediyoruz. Çatalca, İs-
tanbul için geçmişte olduğu gibi 
bugün de önemlidir. İstanbul’un 
içme suyu kaynakları, ormanları, 
önemli ulaşım aksları Çatalca’da 
bulunmaktadır. İlçemizin yüz-
de 65’ini orman alanları, yüzde 
29’unu tarım alanları oluştur-
maktadır. İlçemizde yalnızca 
yüzde 6’lık bir kesim yerleşime 
açıktır. Bunlarla beraber ilçemi-
zin yüzde 90’ı da İSKİ koruma 
havzaları içinde yer almaktadır. 
Çatalca için birçok hayalimiz 
var. Görev yaptığımız kısa bir 
süre içine  çok çalışma sığdırdık. 
Bir eğitimci olarak Çatalca’nın 
bir öğrenci şehri olmasını arzu 
ediyorum” dedi.

traFİk EĞİtİm parkı 
yapıLıyor
erenler - saKarYa Erenler 
Belediyesi tarafından öğrenim 
çağındaki gençler için yaptırı-
lan ADA AVM yanındaki Trafik 
Eğitim Parkı çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. Trafik 
Eğitim Parkı’nda öğrencilere 
teorik olarak anlatılan ders-
ler sonunda uygulamalı olarak 

direksiyon eğitimi, karşıdan 
karşıya geçme, trafik sinya-
lizasyon işaretleri ve bir çok 
konuda uygulamalı olarak eği-
tim verilecek. Bu çalışmaların 
uzun vadede başarılı olacağını 
belirten Başkan Öztürk, “Arka-
daşlarımız çok hızlı bir şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. Trafik 
Eğitim Parkımızın uzun vadede 
buradan eğitim alıp, direksiyo-
na geçecek olan çocuklarımıza 
etkisi tabiki ileride görülecek. 
Dünya geneline baktığımızda 
trafik kazalarında en önde gi-
den ülkemizde kaza sayısını 
düşürecek bir etken olacağına 
inanıyorum. Buranın vatandaş-
larımızın hoşça vakit geçirebile-
ceği bir mekan olacak olmasının 
yanı sıra, çocuklarımızın gele-
ceği için eğitimin sağlanacağı 
bir yer olacak. Burada eğitim 
alan herkes bunun semeresini 
de trafiğe çıkınca alacak” dedi.



MARMARA HABER
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bEbEk mEyvE baHÇEsİ İLk maHsuLÜNÜ vErdİ
Hayata geçirdiği birçok proje ile 
Türkiye’de ilklere imza atan Bolu 
Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen ‘İki Fidanı Birlikte Büyü-
telim’ projesi kapsamında 2013 
yılı içerisinde Bolu’da dünyaya 
gelen her bebek adına dikilen 
ağaçlardan oluşan ‘Bebek Mey-
ve Bahçesi’  ilk mahsulünü verdi.

bOlu 2013 Sosyal Sorumluluk 
projeleri kapsamında, Bolu Va-
liliği, Bolu Belediyesi ve Bolu 
Orman Bölge Müdürlüğü tara-
fından hayata geçirilen ‘İki Fi-
danı Birlikte Büyütelim’  projesi 
kapsamında oluşturulan ‘Bebek 
Meyve Bahçesi’nde 2013 yılında 

dünyaya gelen her bebek adına 
bir meyve ağacı bulunuyor. Be-
bek meyve bahçesinde bulunan 
armut, döngel, şeftali, erik, dut, 
ayva ve elma ağaçları ilk meyve-
lerini verdi.

“Çocuklarımız  Bizim  
Geleceğimiz”
Proje sorumlusu Bolu Belediye 
Başkan Yardımcısı Emine Da-
varcıoğlu Bolu Belediyesi’nin 
doğumdan ölüme kadar vatan-
daşların yanında olduğunu söy-
ledi. Davarcıoğlu açıklamasında 
“2013 yılında dünyaya gelen her 
bebek adına bir meyve ağacı bu-
lunuyor. Ağaçlarımız ilk meyve-
lerini vermeye başladı. Çocukla-
rımız  bizim geleceğimiz” dedi.

GİrİşİmCİLEr 
EĞİtİmE başLadı
Serdivan Belediyesi ve KOSGEB 
ortaklığında girişimcilere uygu-
lamalı girişimcilik eğitimi verildi. 

serdiVan - saKarYa Geçtiğimiz 
günlerde Serdivan Belediyesi 
ve KOSGEB (Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı) 
arasında “Uygulamalı Girişimci-
lik Eğitimi Protokolü” imzalandı. 
Protokol kapsamında katılım-
cılar eğitime başladılar. Başkan 
Yusuf Alemdar, Serdivan Beledi-
yesi’nin eğitime yapmış olduğu 
yatırımlardan bahsetti. Başkan 
Alemdar, “Serdivan Belediyesi 
olarak eğitime gereken  önemi 
veriyor ve pek çok katkıda bu-
lunuyoruz. Amacımız her zaman 
vatandaşlarımızın gelişmesini 
sağlamak” diyerek önemli açık-
lamalarda bulundu.

“EĞİtİm İÇİN 
İmkaNLarımızı 
sEFErbEr 
Edİyoruz”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, “Eğitimin her 
aşamasında, ilköğretimden 
üniversiteye varıncaya kadar 
her yerde  daha güzel bir 
toplumun oluşması için gayret 
gösteriyoruz” dedi. 

tuZla - istanbul Türk Deniz 
Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafın-
dan ve İMEAK Deniz Ticaret 
Odası desteği ile denizcilik ca-
miasının maddi manevi katkı 
ve de gayretleri ile kurulan Piri 
Reis Üniversitesi’nin akademik 
eğitim yılı açılış töreni Tuzla’da-
ki kampüste gerçekleştirildi. 
“Eğitim Kenti Tuzla” projesinin 
ev sahibi olan Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Eği-
timin her aşamasında ilköğre-
timden üniversiteye varıncaya 
kadar her yerde bize emanet 
edilen bu şehrin geleceğinin de 
emanet edildiği düşüncesiyle; 
gelecekte daha güzel bir top-
lum oluşması için her şeyi yap-
ma gayretimizi gösteriyoruz” 
dedi.  Başkan Yazıcı’nın açılış 
konuşmalarının ardından, üni-
versitenin akademik birimleri 
tanıtıldı.

başkaN, EsNaFıN 
yaNıNda
Dilovası Belediye Başkanı Ali 
Toltar, Bağdat Caddesi’nde 
esnaf ziyaretinde bulunarak 
esnafın istek, sıkıntı ve sorunla-
rını dinledi. Başkan kapılarının 
herkese açık olduğunu söyledi. 

dilOVasI- KOCaeli  Esnafı ziya-
ret ederek hayırlı işler dilekle-
rinde bulunan ve vatandaşlarla 
da sohbet eden Başkan Toltar 
“Halkımıza hizmetlerin en gü-
zelini ulaştırmak için gece gün-
düz demeden çalışıyoruz. İlçe 
merkeziyle ve köyleriyle Dilo-
vası gelişiyor ve değişiyor. İlçe 
genelindeki eserlerimize yeni 
eserler katmanın gayreti içinde-
yiz. Bundan sonra her Pazartesi 
halkımızı dinleyeceğiz. Sorunu 
ve sıkıntısı olan vatandaşımıza 
kapımız her zaman açık” dedi.

Şarkılar ve 
Hikayelerle Veda

Çorlu’da Sağlıklı Yaşam 
Yürüyüşü Düzenlendi

Büyük Yürüyüş Bandırma’da

İsveçli Mimarlar Yeşil Binayı Gezdi

KadIKÖY - istanbul Yaz bo-
yunca parklarda çeşitli organi-
zasyonlar düzenleyen Kadıköy 
Belediyesi, gerçekleştirdiği et-
kinliklerle yaza veda etti. Kadı-
köylüler, Ahmet Ümit ve Meh-
tap Meral ile birlikte İstanbul 
şarkıları ve hikayeleri dinlediler. 
Fenerbahçe Parkı’ndaki etkin-
likte yazar Ahmet Ümit “İstan-
bul Hatırası” kitabından pasajlar 

okurken, Mehtap Meral de tan-
go eserlerden oluşan İstanbul 
şarkıları söyledi. Doyasıya eğle-
nen Kadıköylüler unutulmaz bir 
akşam yaşadılar. Şarkılara eşlik 
ettiler, adeta geçmişe yolculuk 
ettiler.  Gecenin sonunda etkin-
liğin bitmesini istemediğini dile 
getirerek konuşmasına başlayan 
Kadıköy Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Günalp, “Sanat-
çı arkadaşlarımız Kadıköy’e çok 
yakıştı. Ama sizler de bir o kadar 
yakıştınız. Arkadaşlarımız sade-
ce güzel şiirler okuyup güzel şar-
kılar söylemediler, bize İstanbul 
ve Kadıköy’ü tekrar tekrar yaşat-
tılar. Kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

ÇOrlu - teKirdaĞ Çorlu’da ya-
pılan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü 
Çorlu Kaymakamlığı, Çorlu Be-
lediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
Çorlu Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Müdürlüğü ayrıca Vatan Hasta-
nesinin katkılarıyla gerçekleş-
tirildi. Sağlıklı yaşam yürüyüşü 
etkinliği kapsamında yüzlerce ka-
tılımcı Halk Eğitim Merkezi’nden 

başlayarak Omurtak Caddesi ve 
Çevre Yolu üzerinden Çorlu Sağ-
lık Meslek Lisesi’ne kadar yürüdü. 
Ayrıca atletizm sporcuları daha 
uzun bir güzergah üzerinde koşu 
yaptı. Yürüyüş ve koşunun sona 
ermesinin ardından Sağlık Mes-
lek Lisesi’nde hazırlanan tören 
alanında katılımcılara ikramlar 
yapıldı. Yürüyüş koşuda dereceye 
giren kadın ve erkek sporculara 
kupa ve ödüllerinin takdim edil-
mesiyle son buldu. Yarışmacılara 
ödüllerini Çorlu Belediye Başkan 
Yardımcısı Kemaleddin Avcı tak-
dim etti. Bu yıl ilki gerçekleştirilen 
sağlıklı yaşam yürüyüşünün önü-
müzdeki yıllarda da düzenlenme-
si planlanıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin Yaza Veda 
Etkinlikleri kapsamında ilki dü-
zenlenen Ahmet Ümit ve Mehtap 
Meral konseri Kadıköylüler’in 
yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Çorlu Kaymakamlığı, Çorlu Be-
lediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
Çorlu Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Müdürlüğü’nün işbirliği ve Vatan 
Hastanesi’nin girişimiyle sağlıklı 
yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye Görme Engelliler Derne-
ği Çanakkale Şubesi tarafından 
organize edilen Büyük Yürüyüş 
için yola koyulan kafi le, Bandır-
ma Belediye Başkanı Dursun 
Mirza ve Bandırma’da faaliyet 
gösteren Engelli Dernekleri tara-
fından coşkuyla karşılandı.

Çeşitli ülkelerden gelen mimari 
gruplar,  Küçükçekmece Bele-
diyesi’nin Halkalı’da bulunan, 
Türkiye’nin ilk yeşil sertifi kalı kamu 
binası olma özelliğine sahip yeni 
binasını ziyaret etti. İsveçli mimar-
lar ekolojik bina ile ilgili soruları 
yetkililere yönelttiler. 

bandIrMa - balIKesir Bu yıl 
Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı 
olması nedeniyle yanlarına al-
dıkları toprak ve Türk Bayra-
ğıyla Gelibolu’dan başlayarak 
Ankara’ya gitmek için yola çıkan 
görme, işitme, bedensel ve zi-
hinsel engelli 10 vatan sevdalı-

sının katıldığı “Büyük Yürüyüş” 
ilk olarak 8 Ekim sabahı 57. 
Alay Şehitliği’nden yola koyul-
du.  Önce Biga’ya ve ardından 
Bandırma’ya uğrayan engelli va-
tandaşlar sırasıyla Bursa, İnegöl, 
Bozüyük, Eskişehir, Polatlı ve 
sonunda da Ankara’ya vararak 
Büyük Yürüyüş’ü tamamlamayı 
hedefl iyor. Büyük Yürüyüş’ün 
gerçekleşmesinde önemli pay 
sahibi olan Türkiye Görme En-
gellileri Çanakkale Şube Baş-

kanı İbrahim Batdal yaptığı ko-
nuşmada, böylesine anlamlı bir 
amaca hizmet eden bu projenin 
Bandırma kısmında kendileri-
ne her türlü katkıyı sağlayan, 
başta Belediye Başkanı Dursun 
Mirza’ya ve bu sürece destek 
veren diğer engelli derneklerine 
teşekkür etti.  

Anı Defterine Yazdı
Dernek Başkanı İbrahim Bat-
dal’ın ardından söz alan Başkan 

Mirza, böylesine anlamlı bir 
organizasyonun kahramanları-
nı görmekten büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek, Bandır-
ma Belediyesi olarak şimdiye 
kadar engelli vatandaşlar için 
birçok alanda ilkleri başardıkla-
rını ve önemli işler yerine getir-
diklerini söyledi. Başkan Mirza, 
yaptığı konuşmanın ardından 
günün anlam ve önemiyle ilgili 
açılan anı defterine düşüncele-
rini yazdı. 

KÜÇÜKÇeKMeCe - istanbul 
İsveç’ten gelen 29 kişilik mi-
mari ekip, pek çok açıdan örnek 
teşkil eden yeşil binayı gezip, 
fotoğraflayarak, incelemeler-
de bulundu. İçlerinde mimar 
ve restoratörlerin bulunduğu 
ekibe belediye fen işleri ekibi 
mühendisleri eşlik ederek, bina 
ile ilgili bilgi verdi. Türkiye’nin 
ilk yeşil sertifikalı kamu bina-
sı olma özelliğine sahip olan 
yapıyı gözlemleyen mimarlar,  
ekolojik bina ile ilgili sorularını 
yetkililere yönelterek, değer-
lendirmelerde bulundu.
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İştE bİLECİk’İN vİzyoN proJELErİ
Bilecik Belediyesi tarafından 
“Şehirlerarası Otobüs Terminali, 
Katı Atık Entegre Dönüşüm Tesi-
si ve Osmanlı Padişahları Tarih 
Şeridi” projelerindeki çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor.

bileCiK Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı’nın büyük önem ver-
diği Osmanlı Tarih Şeridi Projesi 
ile şehrin tarihi değerleri ve özel-
likleri gün yüzüne çıkacak, Katı 
Atık Entegre Dönüşüm Tesisi ile 
çevreci bir belediye örneği sergi-
lenecek ve Bilecik Belediyesi Şe-
hirlerarası Otobüs Terminali ile 
Bilecik’in tüm Türkiye ile yeni ve 
modern bir bağlantı noktası ku-
rulmuş olacak. Bilecik Belediyesi 

tarafından Osmanlı Devleti’nin 
tüm aşamalarını sanatsal ve gör-
sel eserler ile dünümüzü; bugüne 
ve gelecek nesle,  en güzel şekilde 
aktaracak olan Osmanlı Padişah-
ları Tarih Şeridi örnek bir proje 
olarak dikkatleri üstüne çekiyor. 
Şeyh Edebali Türbesi’nde gerçek-
leştirilecek olan ve şehrin turizm 
potansiyelinde büyük artışların 
olmasını sağlayacak projenin ilk 
etabı olan, sanatsal eserlerin ko-
runmasına ve sergilenmesi için 
tasarlanan estetik yapıya beton 
zarf ve taşıma konstrüksiyonları 
yerleştirildi. Dünyanın en büyük 
katı atık entegre dönüşüm tesisi 
olan Katı Atık Entegre Dönüşüm 
Tesisinde ise hafriyat çalışmaları 
Aralık ayında tamamlanacak.

EdrEmİt 
E-bELEdİyECİLİĞE 
HazırLaNıyor
Edremit Belediyesi’nde 
e-belediye sisteminin uygula-
maya geçilmesi için düğmeye 
basıldı. Edremit Belediye 
Başkanı Kamil Saka, vatan-
daşların belediyeye daha 
kolay bir şekilde ulaşabilmeleri 
için e-belediyecilik sistemine 
geçmek istediklerini söyledi. 
Sistem 2015 yılında uygula-
maya geçecek.

edreMit - baliKesir Edremit 
Belediyesi’nde e-belediye sis-
temini uygulamasına geçilmesi 
için gerekli altyapı çalışmaları-
na başlandı. İlk olarak Büyük-
şehir Yasası gereği kapatılarak 
Edremit Belediyesi’ne devir 
edilen belde ve köylerdeki si-
cil bilgileri düzenlenerek tek 
sicil olarak birleştirme işlemi 
yapılacak. Edremit Belediye 
Başkanı Kamil Saka, Edremit’in 
çağdaş ve marka bir kent hali-
ne getirebilmek için teknoloji-
nin sunduğu olanaklardan da 
en iyi şekilde yararlanmayı ar-
zuladıklarını belirterek, “Yurt-
taşlarımızın belediyelerine en 
kolay şekilde ulaşabilmeleri 
için e-belediye uygulamasına 
geçilebilmesi amacıyla Bilgi iş-
lem Müdürlüğümüz tarafından 
gerekli çalışmalara başlandı. 
Büyükşehir Yasası gereği ka-
patılan eski beldelerimizdeki 
mükellef bilgilerinin güncel-
lenmesi için sicil servisi oluş-
turduk. Güncellemeler ve alt 
yapı hazırlıklarının tamamlan-
masından sonra e-belediye uy-
gulamasını hizmete sokacağız. 
Vatandaşlarımızın başta öde-
meler olmak üzere belediye ile 
ilgili her türlü iş ve işlemlerine 
internet ortamında ulaşabile-
cekleri uygulama 2015 yılında 
uygulamaya geçecek” dedi.

amaÇ, traFİk 
GÜvENLİĞİNİ 
saĞLamak
Hayrabolu’da Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi ve Hayrabolu 
Belediyesi’nin çalışmaları 
ile yollara çizgiler yapılıyor. 
Hayrabolu Belediye Başkanı 
Fehmi Altayoğlu konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada 
yol çizgileri ile birlikte trafi k 
güvenliğinin sağlandığına 
dikkat çekti. 

HaYrabOlu - teKirdaĞ Al-
pullu Caddesi’nde Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı tara-
fından yapılan asfaltlama ça-
lışması tamamlandıktan sonra 
yol çizgi çalışması yapıldı. Ça-
lışmalara Hayrabolu Belediye-
si de destekte bulundu. Hayra-
bolu Belediye Başkanı Fehmi 
Altayoğlu konuya ilişkin yaptı-
ğı açıklamada, “Trafikte sürücü 
ve yayaların güvenliği açısın-
dan önem arz eden yol çizgi-
lerini tamamlayıp, ulaşımın 
daha sağlıklı ve güvenli bir hale 
getiriyoruz. Ayrıca hem yol es-
tetiği hem de trafik güvenliğini 
de sağlamış olacağız” dedi. Al-
tayoğlu açıklamasında ayrıca 
alt yapı ve üst yapı çalışmaları 
ile birlikte Hayrabolu’yu güzel-
leştirmek hedefinde oldukları-
nı söyledi. Çalışmalar devam 
edecek.

Hayvan Koruma 
Görevlisi Oldular

Çevre ve Şehircilik 
Sorunları Bakana Anlatıldı

İnteraktif Eğitim Kartları Dağıtıldı

Belediyeden “Soba Kampanyası”

Down Sendromu Dostluk Yürüyüşü

YalOVa Hayvan Koruma Kurulu 
kararı doğrultusunda Yalova Be-
lediyesi tarafından düzenlenen 
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, İl 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

personelleri ve Yalova Belediye-
si veteriner hekimlerinin verdiği 
eğitim ile yerel hayvan koruma 
görevlilerinin katılım sertifika-
ları hazırlanarak teslim edildi. 
Yalova Belediyesi Veterinerlik 
İşleri Müdürü Yener Öz, teslim 
töreninde kısa süre içerisinde 
yeni bir tesis yapılarak bakıma 
muhtaç hayvanların hayvanse-
verler tarafından bakılacağının 
müjdesini verdi.

OrHanGaZi - bursa Çevre ve 

Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 

hafta sonu iki gününü Bursa’da 
geçirdi. Bakan Güllüce’nin ziya-
reti kapsamında Bursa’nın zirvesi 
ve ilçe belediye başkanlarının ka-
tıldığı özel bir toplantı düzenlen-
di. Çelik Palas Otel’deki toplantı 
basına kapalı yapıldı. Orhangazi 
Belediye Başkanı Çağlayan top-
lantı sonunda yaptığı bilgilendir-
mede, belediye başkanlarının ilçe-
lerindeki çevre ve şehircilik adına 
yaşanan sorunları Güllüce’ye biz-
zat aktardıklarını ifade etti. 

sÜleYManPaŞa - teKirdaĞ Sü-
leymanpaşa Belediye Başkanı M. 
Ekrem Eşkinat tarafından ‘‘Eğiti-
me Destek Projesi ’’ kapsamında 
17.000 öğrenci ve 2000 öğret-
mene internet üzerinden eğitime 
katkı amacıyla gerekli olan şifre 
kartları dağıtılmaya başlandı. 
Süleymanpaşa İnteraktif Eğitim 
Sistemi, Matematik, Sosyal Bilgi-
ler ve Atatürkçülük, İngilizce, Fen 
ve Teknoloji, Türkçe ve Dilbilgisi 

derslerinin yanında sesli hikaye ki-
tapları ve yaprak testlerden oluş-
makta ve bu kartlara sahip olan 
öğrencilerin bu bilgilere kolayca 
ulaşmasını sağlamakta.

“Bu Okulun 
Benim İçin Önemi Ayrı”
Namık Kemal İlkokulu’nun yeri-
nin ayrı olduğunu belirten Başkan 
Eşkinat öğrencilere, “Bu okulun 

benim için anlamı farklıdır. Çünkü 
ben de bu okulda okudum. Bu sı-
ralarda oturdum” dedi. Kartların 
öğrencilere çok faydalı olacağını 
belirten Mustafa Özdemir de, 
“Süleymanpaşa Belediyesi olarak 
amacımız daha başarılı, daha bi-
linçli, araştıran ve sorgulayan bir 
nesil yetiştirmektir. Bu kartlarla 
bu başarıda bizimde bir katkımı-
zın olması bizim için büyük bir 
övünç kaynağı olacaktır” dedi.

aKYaZI - saKarYa Akyazı Beledi-
yesi tarafından geçtiğimiz yıllarda 
yapılan ve bu yıl da havaların soğu-
ması ile tekrar edilen ihtiyaç fazlası 
soba toplama ve ihtiyacı olanlara 

soba yardımı kampanyası Akyazı 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından yeniden 
başlatıldı. Akyazı Belediye Başka-
nı Hasan Akcan “Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri-
mizce Akyazı genelinde ihtiyaç faz-
lası sobaları topluyoruz. Vatandaş-
larımızdan bu kampanyaya destek 
bekliyoruz” dedi.

Yalova’da 30 gönüllü, eğitim 
programını tamamlayarak ‘Yerel 
Hayvan Koruma Görevlisi’ oldu. 
Sertifi kalarını alan gönüllüler 
göreve başlayacaklar.

Orhangazi Belediye Başkanı 
Çağlayan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce’nin ve ilçe 
belediye başkanlarının katıldığı 
toplantıda yer aldı. Çevre ve şe-
hircilik adına yaşanan sorunlar 
Bakan Güllüce’ye aktarıldı.

Süleymanpaşa İnteraktif Eğitim 
Sistemi’nin kartları dağıtılma-
ya başlandı. Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 
Başkan Yardımcıları Gülferah 
Güral ve Mustafa Özdemir’in de 
katıldığı dağıtım, Namık Kemal 
İlköğretim Okulu’nda gerçekleş-
tirildi.

Soğuk kış aylarında yakacak 
sobası olmayanlara her yıl soba 
kampanyası düzenleyen  Akyazı 
Belediyesi 3 yıldır yürütmekte 
olduğu ihtiyaç fazlası soba top-
lama ve ihtiyacı olanlara soba 
yardımı dağıtma kampanyasına 
devam ediyor.

Down Sendromu Derneği, 5 
yıldır düzenledikleri Dostluk Yü-
rüyüşü için bu yıl Şişli Belediyesi 
ile beraber Şişli’de bir araya gel-
di. Klasik otomobillerin destek 
verdiği yürüyüşü vatandaşlar da 
merakla izledi. Yürüyüş Mecidi-
yeköy’de son buldu. 

ŞiŞli - istanbul Şişli Meydanı’n-
da toplanan dernek üyeleri ve 
down sendromlu çocuklar, yürü-
yüş öncesinde bando takımı eşli-
ğinde danslarla eğlendi. Eğlence-
nin ardından ‘Down Sendromu 
Dostluk Yürüyüşü’ pankartı açan 
dernek üyeleri, ‘Biz Biriz’, ‘Gerçek 

Dostlar Kromozom Saymaz’ ya-
zılı dövizlerle yürüyüşe başladı. 
Klasik otomobillerin de destek 
verdiği yürüyüşü vatandaşlar da 
merakla izledi. Mecidiyeköy’de 
son bulan yürüyüş sonrası der-
nek üyeleri ve down sendromlu 
çocuklar doyasıya eğlendi. 
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tıbbİ atıkLar İbb’NİN koNtroLÜNdE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), şehir genelindeki 260 büyük 
sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını 
toplayarak, dünyanın en büyük ka-
pasiteli tesisinde bertaraf ediyor.

istanbul İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) mevcut du-
rumda yaklaşık 260 adet sağlık 
kuruluşunun tıbbi atıklarını top-
larken, 1 Ocak 2015 tarihinden 
itibaren de sayıca yaklaşık 9.000 
adet olan İstanbul genelindeki 
tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi 
atıklarını yerinden alacak, ber-
taraf tesislerine taşıyacak, Tür-
kiye’nin ilk yakma tesisinde ve 
dünyanın en büyük kapasiteli ste-
rilizasyon tesisinde çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeden berta-
raf edecek. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, tıbbi atıkları kriterlere 
uygun bir şekilde topluyor.

GöLCÜk’tE aĞaÇLar 
ARTIK DAHA 
saĞLıkLı oLaCak
Gölcük Belediyesi ilçe genelin-
de ağaç budama çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Ağaçlar böy-
lelikle daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşmuş olacak. Amaç, 
ağaçların gelişimini kuvvetlen-
dirmek ve sağlıklı yaşamaları-
nı sağlamak. Çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor. 

GÖlCÜK - KOCaeli Gölcük Be-
lediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekiplerinin ilçe gene-
linde başlattıkları ağaç budama 
çalışmaları program dahilinde 
devam ediyor. Ağaçların ge-
lişimini kuvvetlendirmek ve 
sağlıklı yaşamalarını sağlamak 
amacıyla yapılan ağaç budaya-
rak çalışmaları büyük bir titizlik 
ile sürüyor. Belediye ekipleri, 
yol kenarlarında kuruyan ve 
tehlike arz eden ağaçları buda-
yarak bakımlarını yapıyorlar. 
Her yıl düzenli olarak yapılması 
gereken budama işlemlerinin 
en uygun mevsimi olması se-
bebiyle başlatılan çalışmaların 
ilçe genelindeki oyun parkları 
çevresinde de uygulanacağı be-
lirtildi. Sıkıntıların yaşanmama-
sı ve en aza indirgenmesi için 
ağaç budama çalışmaları, hızlı 
bir şekilde sürdürülüyor. Göl-
cük Belediye Başkanı Mehmet 
Ellibeş, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada Gölcük Belediye-
si’nin çevre çalışmalarına özen 
gösterdiğini söyledi. Ellibeş, 
açıklamasında ağaçların daha 
sağlıklı bir şekilde hayatlarına 
devam edebilmeleri için buda-
ma çalışmalarının zorunlu oldu-
ğuna dikkat çekti. 

NİLÜFEr’dE EN 
Çok atık yaĞ 
topLayaNa ödÜL
Nilüfer Belediyesi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Kolza 
Biodizel Yakıt ve Petrol Ürün-
leri Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş 
birliğiyle düzenlenen Okullara-
rası Bitkisel Atık Yağ Toplama 
Yarışması başladı. 

nilÜFer - bursa Nilüfer Be-
lediyesi öncülüğünde 2007 
yılından bu yana okullarda 
bilinçlendirme eğitimleri sa-
yesinde çevre duyarlılığının 
kazandırılmasının amaçlandı-
ğı yarışmada dereceye giren-
ler ödüllendirilecek. Çevreye 
duyarlı çalışmalarıyla Türki-
ye’ye örnek olan Nilüfer Bele-
diyesi Nilüfer İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Kolza Biodizel 
Yakıt ve Petrol Ürünleri Sana-
yi ve Ticaret A.Ş. iş birliğiyle 
Okullararası Bitkisel Atık Yağ 
Toplama Yarışması başladı. 
İmzalanan protokol çerçeve-
sinde başlayan projeyle Nilü-
fer’deki ortaokul ve liselerde 
bilinçlendirme eğitimleri sa-
yesinde çevre duyarlılığının 
kazandırılması amaçlanıyor. 
8 ay boyunca sürecek yarış-
maya Nilüfer ilçesinden 99 
okul katıldı. Yarışma sonunda 
5 Haziran Dünya Çevre Gü-
nü’nde düzenlenecek ödül 
töreniyle özel okullardan ve 
devlet okullarından toplam 
6 okul ile öğrenciler ödüllen-
dirilecek. Yarışmaya katılan 
okul ve öğrencilerin isimleri 
siteden açıklanacak.

Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi

Belediye Kendi 
Çiçeklerini Yetiştiriyor

Plastik Toplayanlar Kedi-
Köpek Kulübesi Kazanıyor

Beykoz’da “Kelebeğin Hikayesi”

baŞaKŞeHir-istanbul Başak-
şehir Belediyesi mühendisleri 
tarafından tasarlanan ve yoğun 
bir Ar-Ge çalışmasının ürünü 
olan yer altı çöp toplama sistemi, 
mevcut konteynırlardan kay-
naklanan tüm olumsuz şartları 
ortadan kaldırdı. Üç yılda yerli 
tasarımla geliştirilen proje, Ba-
şakşehir’in çöp yönetimini daha 

modern bir işleyişe kavuştur-
masının yanı sıra; kendi “yerli 
sistemini” kurması ile de benzer 
uygulamalara örnek oluşturdu. 
Başakşehir’de yaşayan vatandaş-
ların ihtiyaçları ve atık eğilimleri 
göz önüne alınarak seçilen proje 
ile ilçede daha kaliteli ve temiz 
yaşam alanları oluşturulması he-
defl eniyor.  Sistemin uygulandığı 

yerlerde, normal çöp konteynır-
ları çevresinde gördüğümüz hoş  
olmayan görüntü ve çevre kir-
lilikleri ortadan kalkarken, geri 
dönüşüm atıklarının daha verimli 
toplanmasının teşvik edilmiş 
oldu. Ayrıca, çöp toplayan araç 
sayısı ve sefer sayılarının azal-
ması ile CO² (karbondioksit) sa-
lınımı azaldı.

Başakşehir Belediyesi atık topla-
mada Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirerek Başakşehir’i “Akıllı Çöp 
Toplama Sistemi”yle tanıştırdı.

uZunKÖPrÜ-edirne Uzunköp-
rü Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, kış mevsimi için 
kendi bünyesinde oluşturduğu 
seralarda 150.000 adet hercai 
menekşe tohumunun ekimini ya-
parak, şaşırtma işlemine başladı. 
Yazın olduğu gibi kışında Uzun-
köprü’nün rengârenk olması için 
15 renk menekşe yetiştiren Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, Ekim ayı 
başlarından itibaren yeşil alan ve 
parklara dikime başlamış oldu. 
Uzunköprü Belediye Başkanı 
Enis İşbilen, belediyenin çevre 
çalışmalarına önem verdiğini 
amaçlarının daha yeşil bir Uzun-
köprü yapmak olduğunu söyledi.  
Ekim çalışmaları tüm hızıyla de-
vam ediyor. 

beYliKdÜZÜ - istanbul Doğal 
ortamda yaşayan hayvanların 
barınma ihtiyaçlarını karşılamak, 
plastiklerin birçok defa geri dö-
nüştürülebildiğinin, doğa ve do-
ğadaki tüm canlılar için dost ol-
duğunun topluma anlatılabilmesi 

maksadıyla PAGDER tarafından 
geliştirilen “Yuvaya Dönüşen 
Plastikler” projesi Beylikdüzü 
Belediyesi’nin yoğun katkıları ile 
başlıyor. Plastikleri toplayarak 
kedi ve köpeklere bir yuva orta-
mı sunacak her duyarlı vatandaş, 
bu kurumsal sosyal sorumluluk 
kampanyasının önemli bir parça-
sı olacak. Proje, toplumun ilgisini 
hem sahipsiz hayvanlar konusu-
na çekecek hem de geri dönüşü-
mün ekonomik katkıları konu-
sunda toplumu bilinçlendirecek. 
Beylikdüzü Belediyesi de proje 
kapsamında PAGDER’in bedelsiz 
olarak bağışladığı kedi-köpek ku-
lübelerine karşılık, 20 adet atık 
toplama kumbarasını belediye 
sınırları içinde nüfusun yoğun ol-
duğu yerlere yerleştiriyor.

beYKOZ - istanbul Beykoz 
Zerzevatçı Mahallesi’nde bulu-
nan, tropikal türlerde 450 kele-
beğin yer aldığı  ‘Kelebek Çiftli-
ği’ ziyaretine Meclis Üyeleri’nin 
yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı 
Adem Sefer ve CHP İlçe Başka-
nı Şevket Arıkan da eşlik etti. 
Çiftlikte ilk olarak 20 dakikalık 

“Kelebeğin Hikâyesi” adlı sine-
vizyon gösterisini izleyen heyet, 
kelebeklerin biyolojik yapısı, ya-
şam döngüsü, kamufl aj sıraları 
gibi konularda bilgi edindiler. 
Sinevizyonun ardından tropik 
türlerin yaşadığı serayı gezen zi-
yaretçiler, kelebeklerin sevdiği 
tropik bitkilerle donatılan ve ha-

yat koşullarına göre iklimlendi-
rilen serada rengârenk kelebek-
leri ve yaşam döngülerini canlı 
olarak gözlemleyip; yumurta, 
tırtıl, pupa ve erişkinlik dönem-
lerini izleme fırsatı buldular. Ar-
dından Meclis Üyeleri Kelebek 
Çiftliği’nin kurucusu ve sahibin-
den bilgi aldılar. 

Uzunköprü Belediyesi  kendi 
bünyesinde oluşturduğu seralar-
da 150.000 adet hercai menek-
şe tohumunun ekimine başladı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin destek 
verdiği Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER) tarafından geri dönü-
şüm bilincini toplumda oluştur-
mak için geliştirilen kurumsal 
sosyal sorumluluk projesiyle, 
belirli miktarlarda plastik malzeme 
toplayan vatandaşların katkıları 
sayesinde, derneğin bağışladığı 
kedi ve köpek kulübeleri, hayvanla-
ra sıcak birer yuva olacak.

Beykoz Belediyesi Meclis Üye-
leri, Türkiye’de ilk kez Beykoz’da 
açılan ‘Kelebek Çiftliği’ne ziyaret 
gerçekleştirdi.
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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi-
nin başarılı ve dünyalar tatlısı Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 
ile Antalya’da gerçekleştirilen 
Marmara Belediyeler Birliği’nin 
Genel Kurul Toplantısı’nda bir ara-
ya geldik. Başkan Usta, soyadının 
hakkını verircesine yöneticilikte 
ve başarılı olma konusunda olduk-
ça usta bir isim. Okurlarımız abart-
tığımızı düşünebilir ama Başkanın 
Gaziosmanpaşa ile ilgili hayallerini 
ve isteklerini dinlerken, kendisinin 
tüm istediği ve arzu ettiği projeleri 
bir bir gerçekleştireceğinden o ka-
dar emin olduk ki...

Başkan samimi, içten ve doğal. 
Hasan Tahsin Usta’ya göre ba-
şarılı olmak isteyen bir belediye 
başkanı mutlaka organik olmalı. 
Kendisinin doğallığına ve içtenli-
ğine hayran kalarak dinledik Ga-
ziosmanpaşa’yı ve bu kente dair 
hayallerini, hedefl erini. Kendisi-
nin deyimiyle Gaziosmanpaşa’da 
öncelikli hedef, kentsel dönüşüm. 
Başkan bir de müjde verdi; Gazi-
osmanpaşalı gençleri önümüz-
deki günlerde güzel çalışmalar 
bekliyor.

Bize Gaziosmanpaşa’yı anlatır 
mısınız?

Gaziosmanpaşa ilçesi 1950’li yıl-
lardan sonra hızlı büyüyen ve ge-

lişen bir ilçe. Beş yıl önce üç ilçeye 
ayrılmasına rağmen şu anda 500 
bin nüfusa sahip. Gaziosmanpaşa 
stratejik olarak İstanbul’un orta 
noktasında yer almaktadır. Coğ-
rafi olarak İstanbul’un hemen he-
men her noktasına yakındır. An-
cak bir türlü kabuğunu kırıp şehir 
görünümünü kazananamamış. 
Bu dönem Gaziosmanpaşa’da 
Türkiye’nin en kapsamlı kentsel 
dönüşüm projesi çalışması ger-
çekleştiriliyor. Hedefimiz Gazi-
osmanpaşa’yı yenilemek, yeni 
bir şehir oluşturmak ve bununla 
birlikte metropol İstanbul ken-
tine entegre etmek. Dolayısıyla 
çalışmalarımızın büyük bir bölü-
münü kentsel dönüşüm çalışma-
ları oluşturmakta. Tabi ki bununla 
birlikte toplumun ihtiyaçlarını 
gidermeyi de hedefl iyoruz. Ula-
şımdan tutun otoparkına, sosyal 
ve kültürel tesis ihtiyaçlarına 
kadar her bir sorunu kentsel dö-
nüşümle birlikte kökten çözmeyi 
hedefl iyoruz. Toplam alanın %40’ı 
kentsel dönüşüm alanına alındığı 
için yaklaşık 29 bin konutta ye-
niden yapılanmaya yönelik çalış-
malar yürütülüyor. Bu vesileyle 
yapılacak kentsel dönüşümle 
birlikte demokratik, kültürel ve 
sosyal yapının da değişeceğini 
düşünüyorum. Biz de bunu so-
runsuz bir şekilde yürütebilmek 

için kendi bünyemizde oluştur-
duğumuz gruplarla ve yapılarla 
süreci yönetmeye ve planlama-
ya çalışıyoruz. İlçemizde sanayi 
alanları çok olmamakla beraber 
nüfusun yaklaşık %20’lik kısmının 
istihdam sorununun bu şekilde 
çözüldüğünü düşünüyoruz. Tabii 
ki nüfusun büyümüş olması da 
istihdam noktasında taleplerinde 
artmasına vesile oluyor. Bizim en 
önemli çalışmamız her defasında 
söylediğim gibi kentsel dönüşüm 
çalışmalarıdır. Yoğun bir şekilde 
bunu tamamlamaya çalışıyoruz.

Yerinde Dönüşüm
Peki Başkanım kentsel dönü-
şüm; yerinde dönüşüm olarak 
mı gerçekleştirilecek?

Kuşkusuz ilk hedef yerinde 
dönüşüm. Müsait olan, uygun 
olan ve istihdamını sağlayabi-
leceğimiz insanları öncelikle 
yerinde dönüşüme tabi tutmak 
istiyoruz. Başka alan olmadığı 
için yine şartları zorlayarak bu-
lunduğu bölgelerde yahut ya-
kın olan bölgelerde bu sorunu 
çözmeyi hedefl iyoruz. Kentsel 
dönüşüm çalışmaları yaklaşık 3 
yıldır Gaziosmanpaşa’da devam 
ediyor. Şu anda tüm ilçemizin 
kentsel dönüşüm master planını 
yapıyoruz. 2015 yılı itibariyle de 

kademe kademe bunların inşaat 
yapım süreçlerini başlatmış ola-
cağız. Şu anda inşaatı başlayan 
bölgelerimiz de var. Ama ağırlık-
lı olarak 2015 yılından itibaren 
inşaat yapım çalışmaları başla-
mış olacak. 

Gaziosmanpaşa’yı beş yıl son-
rasında nerede görüyorsunuz?

Gaziosmanpaşa’nın özellikle kent-
sel dönüşümün hayat bularak 
şehrimizin bir çok anlamda 
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla 
birlikte İstanbul’un kendiliğin-
den gelişen konumunu dikkate 
aldığımız zaman, önümüzdeki 
süreçte belki beş yıla kalmadan 
İstanbul’un cazibe merkezlerin-
den biri konumuna geleceğini 
düşünüyoruz. 

Peki Gaziosmanpaşa’da gençler 
belediyeden ne tür hizmetler 
alıyorlar?

Şu anda ilçe olarak kültürel te-
sis, eğitim ve sportif alanlarda 
biraz sıkıntımız var. Gaziosman-
paşa Belediyesi olarak en kısa 
zamanda bu eksiklikleri gidere-
bilmek için süratle spor, kültürel 
ve eğitim tesislerimizi gençleri-
mize kazandıracağız.  Buna emin 
olabilirsiniz.

“BELEDİYE BAŞKANI 
orGaNİk oLmaLı”

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI 
HasaN taHsİN usta

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, başarılı olmak isteyen bir belediye başkanının 

samimi, içten, doğal kısacası organik olması 
gerektiğini söylüyor...

Başkanla Özel
Başkanım kitap okumayı 
seviyor musunuz?
Kitap okumayı sevmeme 
rağmen vakit bulamadığım 
için kitap okuyamıyorum. 

En son okuduğunuz kitap 
hangisidir?
Şu anda okuduğum kitap 
“Mazaret Yok”.

Çocuklarınızın belediye 
başkanı olmasını ister miy-
diniz?
Mimarlıkta okuyan bir 
kızım var. Onun belediye 
başkanı olmasını isterdim. 
Proje üretmeyi seviyor.

Son olarak bir belediye baş-
kanının başarılı olabilmesi 
için hangi özelliklere sahip 
olması gerektiğini düşünü-
yorsunuz? 
Dürüst olması yetiyor. Or-
ganik olmalı, doğal olmalı. 
Hangi projeyi yaparsanız 
yapın kamuoyunun deste-
ği ve inandırıcılığı olmadığı 
sürece hiç bir şey ifade et-
meyecektir. Yaptığın proje-
yi sahiplenmediğin sürece 
yaptığın projenin karşılığı-
nı da alamazsın.
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Kampanya Esnafın 
Yüzünü Güldürdü

Sulukule 
Sanat Akademisi Başlıyor

eYÜP - istanbul Eyüp Beledi-
yesi’nin eğitime desteği devam 
ediyor. Eyüp Belediyesi’nin İstan-
bul Kırtasiyeciler Derneği işbir-
liğiyle düzenlediği kampanyayla 
ilgili Eyüplü kırtasiyeciler, veliler 
ve öğrenciler, uygulamadan çok 
memnun olduklarını belirterek 
önümüzdeki yıllarda da devam 
etmesini istediklerini belirttiler.

Uygulamadan Çok 
Memnunlar
İlköğretim 3.sınıf öğrencilerinden 
Sena Küçük, Başkan Remzi Ay-
dın’a çok teşekkür ettiğini, seneye 
kupondaki rakamları biraz daha 
yükseltmesini rica ettiğini söyle-
di. Esnaftan alışveriş yapan veliler 
de memnuniyetlerini dile getir-
diler ve eğitim masrafl arının cep 
yaktığı bir zamanda yapılan bu ça-
lışmanın devam etmesini istediler. 
Otuz yıldan beri Eyüp Merkez’de 
Tunç Kırtasiye’yi işleten Yusuf 
Tunç, yapılan organizasyondan 
hem ailelerin, hem öğrencilerin, 
hem de esnafın memnun olduğu-
nu, bu çalışmanın başka belediye-
ler tarafından da örnek alındığını 
söyledi. Tunç “Başkanımız Remzi 
Aydın’a hem bu uygulama hem 
de eğitim ve öğretim için gerçek-
leştirdiği çalışmalar için teşekkür 
ediyoruz” dedi.

FatiH - istanbul Fatih Belediyesi 
Sulukule Sanat Akademisi’nin 7-14 
yaş arası çocuklara hitap eden 
kurslarında, özellikle çocukların 
kişisel ve sanatsal gelişimine zemin 
hazırlayarak başlangıç seviyesinde 
eğitimler veriliyor. Sanatsal alanda 
gelişim gösteren ve çalışmalarını 
bu alanda yoğunlaştırmak isteyen 
çocuklar, daha sonra, akademik 
eğitime yönlendiriliyor. Beledi-
yeden konuyla ilgili yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: 
“Çocuklara yönelik kurslarımızda 
konservatuvar mezunu hocaları-

mız piyano, gitar, bateri, keman, 
bağlama, klarnet, perküsyon, 
modern dans, halk oyunları ve ti-
yatro-drama branşlarında eğitim 
vermektedir. Program, yıl sonu 
gösterileri ile sona erer”.

Akademik Eğitime 
Yönlendiriliyorlar
Kursiyerler, bir dönemde sadece 
bir branş seçebiliyorlar. Hafta son-
ları gerçekleştirilecek derslere de-
vam mecburiyeti var. Fatih Beledi-
yesi Sulukule Sanat Akademisi’nin 
yetişkinlere yönelik kursları ise her 
yaştan ilgililerin katılımına açık. 
Sadece müzik çalışmalarına yer 
verilen yetişkin kurslarında, Türk 
Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği 
koroları ile şan, ney, ud eğitimleri 
verilmekte. Amatörlere yönelik, 
hobi amaçlı kurslarda  ise gelişim 
gösterenler akademik eğitime yön-
lendiriliyor. 

Eyüp Belediyesi’nin ilköğretim 
öğrencilerine Eyüplü kırta-
siyecilerde kullanmak üzere 
dağıttığı hediye eğitim kupon-
ları, ilçedeki kırtasiye esnafının 
yüzünü güldürdü.  Öğrenciler 
de kırtasiyelerden diledikleri 
gibi alışveriş yaptıkları için çok 
mutlu oldular.

Fatih Belediyesi Sulukule 
Sanat Akademisi’nde eğitimler 
başlıyor. 7’den 77’ye herkese 
hitap eden eğitimlerde başarı 
gösterenler akademik eğitime 
yönlendiriliyor. 

GENÇ kaLEmLEr İÇİN öykÜ yarışması koza yapmayı bİLE 
öĞrENİyorLar
DER-MEK bünyesinde eğitim 
veren Kusachi Bilgi ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen kurs-
lara katılan bin 305 kursiyer, 
satrançtan koza yapımına, 
ahşap boyamadan hızlı klavye 
kullanımına kadar bir çok farklı 
alanda kendilerini geliştirme 
imkanı buluyor.

derinCe - KOCaeli Derince Be-
lediyesi Mesleki Eğitim Kursları 
(DER-MEK), yeni dönemde altı 
ayrı kurs merkezinde çalışma-
larını başlatırken, bu altı nokta 
arasında en büyük ilgi ise Dum-
lupınar Mahallesi’nde hizmet 
veren Kusachi Bilgi ve Sanat 
Merkezi’ne oldu. Kurs merkez-
leri arasında en yoğun talebin 
gerçekleştiği Kusachi’de şu an 
itibariyle bin 305 kursiyer eği-
tim imkanlarından faydalanıyor. 
Derince Belediyesi’nin Halk Eği-
tim Müdürlüğü ile eğitime yöne-
lik projeler çerçevesinde hizmet 
verdiği merkezlerden biri olan 
Kusachi Bilgi ve Sanat Merke-
zi’nde bu yıl 38 ayrı branşta kurs 
açılırken, en fazla müracaat 297 
başvuru ile Zeynep Kabakaş’ın 
öğreticiliğindeki step-aerobik 
kurslarına oldu. Step-aerobik 
branşının ardından 93 kişinin 
katılım sağladığı satranç yo-
ğunluk olarak ikinci sırada yer 
alırken, 86 başvurunun gerçek-
leştiği dikiş kursu ve 83 kişinin 
katılımıyla açılan iğne oyası kurs-
ları da ilgi gördü.

mECLİs ÜyELErİ’NE 
özEL sEmİNEr
Lüleburgaz Belediyesi’nde 
Meclis Üyeleri’ne yönelik 
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
Encümen Görev ve Yetkileri, 
Meclis Üyeleri’nin Görev ve 
Sorumlulukları ile Meclis Üye-
leri’nin Özlük Hakları’ konulu 
seminer düzenlendi. Seminere 
konuşmacı olarak İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Müfetti-
şi Züver Çetinkaya katıldı. 
Çetinkaya önemli açıklamalar-
da bulundu.
lÜleburGaZ - KIrKlareli 
Lüleburgaz Belediyesi eğitim 
çalışmalarına önem veriyor. 
Lüleburgaz Belediyesi’nde bu 
eğitim çalışmaları kapsamın-
da geçtiğimiz günlerde Meclis 
Üyeleri’ne yönelik seminer 
düzenlendi. Seminere konuş-
macı olarak katılan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Müfet-
tişi Züver Çetinkaya, Sokullu 
Mehmet Paşa Külliyesi’nde 
yaptığı konuşmada, bilinçli 
Meclis Üyeleri’nin önemine 
dikkat çekti. Alınan kararlar 
hakkında olabildiğince bilgi 
sahibi olunması gerektiğini 
belirten Çetinkaya, Belediye 
Kanunu, Meclis Üyeleri’nin 
görev ve sorumlulukları ile 
Meclis Üyeleri’nin özlük hak-
ları konularında detaylı açık-
lamalarda bulundu. Lülebur-
gaz Belediye Başkanı Emin 
Halebak ise eğitim çalışma-
larına yönelik yapmış olduğu 
açıklamada Lüleburgaz Be-
lediyesi’nin eğitim seminer-
lerine önem verdiğini ve her 
zaman önceliklerin kişilerin 
gelişimi ve eğitimi olduğunu 
söyledi. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre bu tür semi-
nerler devam edecek.

Üsküp’te “Bağcılık” Anlatıldı

Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

ÜsKÜP-KIrKlareli Kırklareli 
Belediyesi’nin öncülüğünde ve 
Üsküp Belediyesi’nin destekle-
riyle Uluslararası Yayla, Bolluk 
ve Bereket Şenliği kapsamında 
“Bağcılık Paneli” düzenlendi. 
Panel başlamadan önce Hatice 
Kunt’a ait resim sergisi göste-
rime sunuldu. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunmasıyla 
başlayan panelin açılış konuşma-
sını İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürü Dr. Hakan Keçeci yap-
tı. Ardından söz alan ve kısa bir 
konuşma yapan Üsküp Belediye 
Başkanı Hüseyin Kasap böyle bir 
panele ev sahipliği yapmaktan 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdi. Tekirdağ Bağcılık Araştırma 
İstasyon Müdürlüğü görevlileri 
Ziraat Yüksek Mühendisi Meh-
met Ali Kiracı, Ziraat Mühendi-
si Erhan Solak ve Gıda Yüksek 
Mühendisi Mehmet Gülcü’nün 

gerçekleştirdiği panel sonunda, 
katılımcılar görevlilere sorularını 
yönelttiler. Soru cevap kısmın-
dan sonra günün anısına katılım-
cılara plaketleri takdim edilirken 
Kırklareli Belediye Başkan Yar-
dımcısı Tahsin Gencay kısa bir 
konuşma yaparak katılımcılara 
teşekkürlerini sundu. Panele ka-
tılan vatandaşlar Üsküp’te böyle 
bir panelin düzenlenmesinden duy-
dukları memnuniyeti dile getirdiler.

baŞisKele - KOCaeli Başiskele 
Belediyesi Sepetlipınar Mahalle-
si Semt Konağı ve Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde mahalle halkına yö-
nelik yapılan anket sonuçlarına 
göre sosyal ve kültürel alanda 
kurslar düzenlenmeye başlandı. 
Semt Konağı’nda toplumsal ko-
nulara yönelik, eğitim ve sağlık 
alanında bilgilendirici seminerler 

de düzenleniyor. Aile Danışmanı 
Uzman Psikolog Muharrem Köse 
tarafından ailelere yönelik dü-
zenlenen ilk eğitim seminerinde 
öğrenci başarısını artırabilmek 
için anne ve babaların neler yap-
ması gerektiğine ilişkin önemli 
açıklamalarda bulunuldu. Köse, 
çocukların verimli ders çalışma-
ları için bilgiler verdi.

Kırklareli Belediye Başkanlığı 
ve Kırklareli Kent Konseyi ta-
rafından bu yıl 6’ncısı düzenle-
nen Uluslararası Yayla, Bolluk 
ve Bereket Şenliği etkinlikleri 
kapsamında, bağcılıkla ilgili 
panel Üsküp’te düzenlendi. Pa-
nelde bağcılığın ekonomideki 
yeri, bağ hastalıkları, zararlı-
ları ve mücadele yöntemi ile 
üzümün gıda sanayi açısından 
önemi masaya yatırıldı.

Başiskele Halk Eğitim Merkezi 
işbirliği ile Semt Konağı’nda 
eğitim seminerleri başladı. 
Seminerde öğrenci başarısını 
artırabilmek için neler yapılma-
sı gerektiği anlatıldı.

ZeYtinburnu-istanbul Bil-
gi Evleri bu yıl birincisini dü-
zenleyeceği öykü yarışması ile 
üyelerini, okumaya ve yazmaya 
teşvik ederken, kişisel ve sosyal 

gelişimlerini desteklemeyi, dili-
mizi doğru ve etkin bir biçimde 
kullanmayı, kalemlerine cesaret 
katmayı, özellikle de öykücülüğü-
müze yeni eserler kazandırmayı 

hedefl iyor.  Öykü yarışmasının 
konusu serbest olmakla birlik-
te yarışmaya girecek öykülerin 
daha önce yayımlanmamış, baş-
ka bir yarışmaya veya herhangi 

bir yayın evine gönderilmemiş 
olması gerekiyor. Öykü Yarışma-
sı 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri (1. 
Grup), lise öğrencileri (2.Grup) 
üniversite öğrencileri ve yetiş-
kinler (3. Grup) olmak üzere üç 
farklı grupta gerçekleştirilecek. 
Yarışmaya gönderilecek olan 
eserlerin 7 Ocak 2015 Çarşamba 
gününe kadar kayıtlı olunan Bilgi 
Evi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Şubat’ta Ödül Töreni
Değerlendirme sonucunda 14 
Şubat 2015 Cumartesi günü 
Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde bir ödül töreni ger-
çekleştirilecek.

Tematik geziler, seminerler, 
atölyeler, kulüp çalışmaları ve 
kitap okuma yarışması gibi pek 
çok sosyal faaliyetle tam on 
yıldır Zeytinburnulu çocuk ve 
gençlere kültürel şuur ve okuma 
sevgisi kazandıran Zeytinburnu 
Belediyesi Bilgi Evleri, okurken 
düşünen ve yazan yetenekleri 
keşfetmek amacıyla öykü yarış-
ması düzenliyor.
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öĞrENCİ şEHrİ 
“HENdEk”
Hendek Belediye Başkanı Ali 
İnci, Ünlü Gagavuz Res-
sam Mete Savaşan (Dimitri 
Savastin) ile birlikte Sakarya 
Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Firdevs 
Karahan’ı makamında ziyaret 
ederek önemli açıklamalarda 
bulundu.

HendeK - saKarYa Hendek’in 
bir öğrenci şehri olduğunu ifa-
de eden Başkan İnci, yeni dö-
nemde kültürel faaliyetlerin 
de yoğun olacağını söyleyerek, 
ünlü Gagavuz Ressam Dimitri 
Savastin’in ücretsiz resim dersi 
vereceğini ifade etti. Öğren-
cilerin bu imkanı değerlendir-
mesi gerektiğini söyleyen İnci,  
Hendek’in öğrencilerin hem 
eğitim görüp hem de sosyal 
ve kültürel aktivitelerini en 
ekonomik şekilde gerçekleşti-
receği bir ilçe olduğuna dikkat 
çekti. İnci, Sakarya Üniversite-
si Eğitim Fakültesi ile birlikte 
gerçekleştirilecek projelere 
açık olduklarını ifade etti.

8500 öğrenci
Bu yıl Eğitim Fakültesi’nde 
4500, formasyon öğrencisi ola-
rak da 4000 kişinin Hendek’te 
eğitim göreceğini söyleyen Sa-
karya Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs 
Karahan, Başkan İnci’ye eğiti-
me katkılarından dolayı teşek-
kür etti. SAÜ Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Alparslan Okur’un bulunduğu 
ziyarette, Hendek’te eğitimin 
durumu konuşuldu.

körFEz’dE 
uyuşturuCuLarLa 
İLGİLİ mÜCadELE 
başLadı
Kullanımı her geçen gün yay-
gınlaşan ve gençler için büyük 
bir tehdit oluşturan bonzai 
başta olmak üzere tüm sente-
tik uyuşturucu türleriyle etkin 
mücadele için Körfez Belediye 
Başkanı İsmail Baran öncülü-
ğünde ilçedeki kamu kurumla-
rı üst yöneticilerin katıldığı bir 
toplantı gerçekleştirildi.  

KÖrFeZ - KOCaeli Günümüz 
gençleri tarafından kullanımı 
oldukça artan bonzai isimli 
uyuşturucu maddesi ve diğer 
sentetik uyuşturucularla mü-
cadele için Körfez Belediye 
Başkanı İsmail Baran liderli-
ğinde bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıya ilçedeki kamu ku-
rumları üst düzey yöneticileri 
de katıldı. Gerçekleştirilen zir-
veye Körfez Belediye Başkanı 
İsmail Baran, Belediye Başkan 
Yardımcıları İsa Taş ve Selahat-
tin Kabadayıoğlu, Körfez İlçe 
Emniyet Müdürü Cenk Öz-
men, Körfez İlçe Müftüsü Ha-
san Erdoğan, Körfez İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İbrahim Oku-
tan, Körfez İlçe Tarım Müdürü 
Semra Koşumcu, Körfez İlçe 
Sağlık Müdürü Osman Karaca 
katıldı. Sentetik Uyuşturucu-
larla mücadele ile ilgili önemli 
kararların alındığı toplantı-
da sadece bonzai değil diğer 
uyuşturucu madde türlerine 
karşı çalışmalar ve yapılması 
gerekenler kararlaştırıldı. 

Başkan Yalnız Bırakmadı Hasta Nakil Aracı Alındı

teKirdaĞ  Geçtiğimiz günlerde 
çıkan bir yangına müdale ettiği 
sırada 3 metrelik çukura düşen 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Personeli Hüseyin Topçu, Başkan 

Kadir Albayrak tarafından kaldığı 
hastanede ziyaret edildi. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Albayrak personelin durumuna 
çok üzüldüklerini belirterek bir an 
önce iyileşmesi temennisinde bu-
lundu. Genel Sekreter Yardımcısı 
Tamer Dodurka ile birlikte İtfaiye 
erine geçmiş olsun dileklerini ile-
ten Başkan Albayrak, “Geçtiğimiz 
günlerde itfaiye ekibimiz bir yan-
gına müdahale ettiği sırada ar-
kadaşlarımızdan biri depo içinde 
bulunan 3 metre derinliğinde bir 
boşluğa düşmesi sonucu yaralan-
mıştı. Arkadaşımıza büyük geçmiş 
olsun dileklerimi ilettim” dedi.

saPanCa - saKarYa Sapanca 
Belediyesi sağlığa yatırım yapı-
yor. Belediye tarafından hasta 
nakil aracı alındı. Başkan Yılma-
zer yaptığı açıklamada; “Göreve 

geldiğimiz günden bugüne ka-
dar halkımızın hasta nakil aracı 
konusunda yoğun talebi oldu. 
Hasta nakil aracının ilçemize 
gerekliliğini görerek Sapanca’da 
yatırımlarına devam eden Mero-
sa Yatırım ve Danışmanlık Grubu 
Yetkilisi Mehmet Bey’e ilçemize 
bir hasta nakil aracı ihtiyacının 
olduğunu belirtmiştik, kendisi de 
bu konuda çalışma yaparak bize 
bu konuda destek oldu. Bu saye-
de ilçemize bir hasta nakil aracı 
kazandırdık. Merosa firmasına 
ve Mehmet Bey’e ilçemize katkı-
larından dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak, geçti-
ğimiz günlerde Çorlu’da çıkan 
bir yangını söndürürken 3 metre 
derinliğinde bir boşluğa düşerek 
yaralanan Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Personeli 
Hüseyin Topçu’yu tedavi gör-
düğü hastanede ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sapanca Belediye Başkanı Dr. 
Aydın Yılmazer yerel seçimler 
sonrası geçen altı aylık süreçte 
gelen aşırı talep üzerine, hasta 
nakil aracının ilçeye gerekli-
liğini ve bir ihtiyaç olduğunu 
görerek girişimlerde bulundu ve 
Sapanca Belediyesi’ne Merosa 
Firması’nın da desteği ile bir 
hasta nakil aracı kazandırdı.

baĞCıLar EĞİtİmdE Çıtayı yÜksELttİ

Temel İlke, Sağlığın Korunması

“Ben Anneyim Çocuğumu Emziriyorum”

iZMit - KOCaeli İzmit Belediyesi 
olarak insan sağlığına çok önem 
verdiklerini ve bu konuda hiçbir 
şekilde taviz vermeyeceklerini 
belirten Başkan Doğan ‘’Özellik-
le hijyenik gıda konusunda bele-
diyemiz ekiplerince sürekli dene-

timler gerçekleştiriliyor. Halkın 
sağlını tehlikeye atan işletmele-
rin gözlerinin yaşına bakılmıyor. 
Okullardaki sıkı denetlemeleri-
mizle birlikte vatandaşlarımızı 
ve öğrencilerimizi her zaman bi-
linçlendiriyoruz” dedi.

sanCaKtePe - istanbul Nejla 
Kılıç anne sütünün faydalarını 
şöyle sıraladı: “Her bebek için 
en iyi, en doğal ve en taze besin 
anne sütüdür. Her zaman, temiz 
ve mikropsuz, daima hazır ve 
bedavadır. Özel harcama gerek-
tirmez. Tamamıyla ve kolaylıkla 
sindirilir. İshal, karın ağrısı ve 

kabızlık daha az görülür. Bağışık-
lık sistemini güçlendirir, kas ve 
kemik gelişimini artırır. Bebek-
lerin daha zeki olmasını sağlar. 
Bebeğin su ihtiyacını tam olarak 
karşılar, ayrıca su verilmesine 
gerek yoktur. Enfeksiyonlara 
karşı korur. Doğumdan sonra 
gelen ağız sütü, bebeği hastalık-
lardan korur. Bebekle anne ara-
sında özel sevgi bağı kurulmasını 
sağlar.” Anne sütü beslenmenin 
önemine de değinen Kılıç, açık-
lamasını şöyle sürdürdü: “Anne 
sütü ile beslenmiş çocuklarda 
egzama, alerjik hastalıklar, diş 

eti hastalıkları, kanser ve diyabet 
gibi hastalıklar daha az görül-
mektedir. Anne sütüyle beslenen 
bebeklerin gözlerinin daha güç-
lü, beyin gelişimlerinin de daha 
hızlı olduğunu belirlendi. Nedeni 
ise, anne sütünün içerdiği DHA 
adlı yağ asidine bağlı. Anne sütü 
alan bebeklerde güven duygusu 
gelişir. Psikolojik olarak bebek 
daha huzurludur.” Emzirmenin 
faydalarını da anlatan Kılıç, “Em-
zirme, anneyi idrar yolu enfek-
siyonlarından korur, meme ve 
rahim kanseri olma riskini azaltır. 
Meme emme işlemi çocuğun yüz 

kaslarının ve kemiklerinin ge-
lişmesini sağlar. Emziren anne 
kısa sürede eski kilosuna döner. 
Rahim daha çabuk toparlanır. 
Anne ile bebek arasındaki duy-
gusal birlikteliğe ve gelişmeye 
yardım eder. Doğumdan hemen 
sonra emzirme annenin doğum 
sonrası kanama riskini azaltır. 
Sağlıklı ve mutlu bir bebeğe 
sahip olmak için bebek ilk 6 ay 
sadece anne sütü ile beslenme-
li, 6. aydan sonra ek gıdalara da 
başlanmalı ve 2 yaşına kadar 
emzirmeye devam edilmelidir” 
diye konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nev-
zat Doğan, Dünya Gıda Günü 
nedeniyle bir mesaj yayınladı. 
Doğan “Beslenme insanlığın en 
temel gereksinimlerinin başında 
gelmektedir. Bütün gelişmiş 
ülkelerde, gıda konularında 
öngörülen temel ilke; sağlığın 
korunmasıdır” dedi.

Sancaktepe Belediyesi Fatma 
Ana Mutlu Evler Merkezi tarafın-
dan, Emzirme Haftası nedeniyle 
“Ben Anneyim Çocuğumu 
Emziriyorum” konulu seminer 
düzenlendi.

baĞCIlar - istanbul Kadın ve 
Aile Kültür Sanat Merkezi, Bilgi 
Evleri ve Engelliler Sarayı gibi 
Avrupa’da bile benzeri az sayı-
da bulunan tesislerde kadınlara, 
öğrencilere ve engellilere yö-
nelik kurslar veriliyor. Değişik 
branşlardaki kurslara katılan 
kursiyerler hoşça vakit geçiriyor, 
meslek öğreniyor. Kemerburgaz 
Üniversitesi ile Medipol Üniver-
sitesi Hastanesi’nin hizmet ver-
diği Bağcılar’da bir üniversitenin 
de yüksek okul proje çalışmaları 
devam ediyor. 22 yıl önce 16 
okulun bulunduğu, kütüphane-
nin bile olmadığı Bağcılar ilçesi 
şimdi önemli eğitim kurumları ve 

tesisleriyle dikkat çekiyor. Bağcı-
lar Belediyesi’nin hayata geçirdi-
ği projelerle ilçedeki eğitim çıtası 
daha yukarılara çıkarken, ilçe sa-
kinleri de bu hizmetlerden yete-
rince faydalanmak için kurslara 
yoğun ilgi gösteriyor. Asansörlü, 
otoparklı ve bahçeli yaşam alan-
larına kavuşan Bağcılar’da eğitim 
ve öğretimin gelişmesi için de 
yeni projeler hizmete sunuluyor. 

Başarılı Öğrenciler 
Ödüllendiriliyor
Katılımcı belediyecilik örneği 
sergileyen Bağcılar Belediye-
si’nin, eğitime yönelik önemli 
hizmetleri bulunuyor. Belediye, 
son 11 yıl içinde hayırseverlerin 
de desteğiyle 50 civarında okul 
yapılmasını sağladı. 22 yıl önce 
16 okulu olan Bağcılar’da, bugün 
özel okullarla birlikte yaklaşık 
150 okul bulunuyor.  Okulların 
her sınıfına projeksiyon sistemi 
ile bilgisayar sağlandı ve okulla-
rın içi ve dışı güvenlik kamerası 
ile donatıldı. Ayrıca başarılı öğ-
renciler ödüllendiriliyor.

Bağcılar’da eğitime yönelik 
önemli projeler hayata geçiriliyor. 
Bağcılar Belediyesi tarafından 
okulların dış cephe kaplaması ile 
temizlik çalışmaları devam ediyor. 
Tüm okullara güvenlik kamera-
ları yerleştirildi. İmkanı olmayan 
öğrencilere kırtasiye yardımında 
bulunuluyor. 
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istanbul Özellikle yaz aylarında 
otobüsün iç sıcaklığında tasarruf 
eden Botobüs İstanbul’un çeşitli 
hatlarında yolcu taşıyacak. Boto-
büs ilk olarak 87 Edirnekapı-Tak-
sim hattında hizmet verecek. 
Botobüs, bitkileri ile fotosentez 
yaparak karbon emisyonunu 
azaltıyor. Aynı zamanda ener-
jiden tasarruf sağlıyor ve klima 
performansını artırıyor.

10aLtyapı vE yatırımLar

bİNdİĞİNİz otobÜs bİLdİĞİNİz otobÜs dEĞİL
İETT daha fazla yeşil alan fi kri 
ile bir otobüs tasarladı. “BO-
TOBÜS” adını taşıyan botanik 
otobüs, üstündeki bahçesiyle 
trafi ğe çıktı.

pamukova’da 
yoLLar 
GÜzELLEşİyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(SASKİ) ile Pamukova Beledi-
yesi tarafından Pamukova’da 
başlatılan altyapı çalışmalarında 
son aşamaya gelindi. 100 kilo-
metrelik kanalizasyon çalışması 
yaklaşık 17,5 Milyon TL’lik 
yatırımla hayata geçiriliyor.

PaMuKOVa - saKarYa Alt-
yapı çalışmaları hakkında açık-
lamalarda bulunan Pamukova 
Belediye Başkanı Cevat Keser, 
“Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
ile Belediyemiz tarafından yü-
rütülen kanalizasyon çalışma-
sında sona yaklaştık” dedi.

bursa’NıN 
döNÜşÜmÜ 
osmaNGazİ’dEN 
başLıyor
Osmangazi Belediyesi’nin 
Soğanlı Mahallesi’nde gerçek-
leştireceği kentsel dönüşüm 
projesi konutları, iş yerleri, 
meydanları ve sosyal donatı 
alanları ile son şeklini aldı. 
Toplam 42 hektar alan üzerin-
de gerçekleştirilecek Soğanlı 
Kentsel Dönüşüm Projesi, 
planlaması ve mimarisiyle 
kentsel dönüşümde Türki-
ye’ye rol model olacak.

OsManGaZi - bursa Kent-
sel dönüşüm konusunda yıl-
lardır planlı bir çalışma yü-
rüten ve hazırladığı Kentsel 
Dönüşüm Master Planı ile 
tüm ilçenin teknik altyapısını 
çizen Osmangazi Belediyesi, 
edindiği bilgi birikimi ve tec-
rübe ile muhteşem bir dönü-
şüme imza atmaya hazırla-
nıyor. Soğanlı Mahallesi’nde 
hayata geçirilecek olan kent-
sel dönüşüm ile günümüz 
dünyasının örnek şehir moza-
iği Osmangazi’de yükselecek.

köy yoLLarıNa 
BETON
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi, Karamürsel Belediyesi 
işbirliğiyle beton yol çalışma-
larını sürdürüyor. Çalışmalar 
özellikle yüksek kesimlerdeki 
köy yollarında uygulanıyor. 

KaraMÜrsel - KOCaeli 
Uygulama kapsamında Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı ekip-
leri, Karamürsel’de beton yol 
çalışması yapıyor. Çalışma Ka-
ramürsel’in Ereğli ve Osmani-
ye Sünnibaba Mahallesi ara-
sında gerçekleştiriliyor. Ereğli 
ve Osmaniye Köyü Sünnibaba 
Mahallesi arasındaki 6 kilo-
metrelik yol bölümü beton 
yolla kaplanıyor. Yol bölümü 
C35 adı verilen çimento ora-
nı yüksek betonla kaplanıyor. 
Toplam 6 kilometrelik yol 
bölümünde 6 bin metreküp 
beton kullanılacak. 2 kilomet-
resi tamamlanan yol, 6 buçuk 
metre genişliğinde yapılıyor. 
Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım alt ve üstyapı 
çalışmalarının devam edece-
ğini söyledi.

Beyoğlu’nda Dev Projeler Gerçekleşiyor

Balıkpazarı 
Gerçek Kimliğine Kavuşuyor!

Mahalle Konakları Geliyor

Arif Çobanoğlu Parkı Şekilleniyor

beYOĞlu - istanbul Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, Park Otel’de düzenle-
nen sabah kahvaltısında Beyoğ-
lu’ndaki 45 mahalle muhtarı ile 
bir araya geldi. Başkan yardımcı-
ları, birim müdürleri ve belediye 
meclis üyelerinin katıldığı toplan-
tıda konuşan Başkan Demircan, 
“Son 10 yılda yaptığımız dev pro-
jelerin hayata geçmesiyle birlikte 
Beyoğlu’nda umutlar tekrar ye-
şerdi. Bu projeler ile birlikte cad-
de ve sokakların yenilenmesiyle, 
artık Beyoğlu’nda herkes yerine 
sahip çıkmaya başladı. İşte bunun 

en belirgin örneği Okmeydanı. 
Buradaki değişim beni gerçekten 
çok mutlu ediyor” dedi.

“Buralarda Mülkler 
Çok Değerleniyor Sakın 
Satmayın”
“Eskiden, Okmeydanı’nda, Süt-
lüce’de, Kasımpaşa’da, Kuledi-
bi’nde, Hacıahmet’te oturan in-
sanlar ‘buralara çivi çakılamaz, 
satılıp çıkalım’ duygusunda idiler” 
diyen Demircan, “Artık her şey 
çok değişti. Buralarda mülkler 
çok değerleniyor sakın satma-

yın, gelecekte daha iyi olacak. 
Yani Beyoğlu’nda on yıl önce bir 
umutsuzluk hakimken, şimdi bir 
umut duygusu var. Biz bu duygu-
yu umuda çevirecek Beyoğlu’nda 
bir çok iş yaptık. Tarlabaşı’nın so-
kaklarında birçok bina bizim de 
desteklerimiz ile yeniden aslına 
uygun olarak sahipleri tarafından 
restore ediliyor” diye konuştu. 
Göreve geldiği günden itibaren 
Beyoğlu’nun geleceğini planladık-
larını belirten Demircan sözlerini 
şöyle tamamladı; “Dönüşüm ham-
lesi tamamlandığında, Beyoğlu ve 
İstanbul değerine değer katacak” 

GeMliK - bursa Yaklaşık bir yıl 
önce Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’nin 
direktifleriyle hazırlanan pro-
jeler, Balıkpazarı semti sakin-
lerinin beğenisine sunuldu. En 
çok beğeni toplayan ahşap yapı 
kamuoyunun takdirini alınca 
çalışmalara başlandı.  Gemlik 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
ve Belediye Meclis Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu ile birlikte Balık-
pazarı semtinde vatandaşlar ve 

daire müdür ve amirleriyle bir 
araya gelen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
kışın rüzgârdan, yazın sıcaktan 
korunabilecek ahşap ve bahçe 
düzenlemeli yapının yapımına 
kısa sürede başlanacağını müj-
deledi. Balıkpazarı Mahallesini 
Gemlik’in nabzının attığı önem-
li bir merkez olarak anlatan 
Recep Altepe, bahçe düzenle-
mesi, yeşil alan, açılır kapanır, 
yazlık ve kışlık ahşap proje ile 
semtin çehresini değiştirecek-
lerini açıkladı. Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz da, ilçenin 
en eski ve tarihi yerleşim böl-
gesi olan Balıkpazarı’nın ahşap 
projenin yaşama geçmesiyle 
gerçek kimliğine kavuşacağını 
anlattı. Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe’ye 
teşekkür eden Refik Yılmaz, 
projenin yapımına kısa sürede 
başlanacağını söyledi.

KartePe - KOCaeli 41 Vizyon 
Proje çalışmalarına hız kesme-
den devam eden Kartepe Bele-
diyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, 
Mahalle Konakları’nın ilk ikisinin 
yer tespitini tamamladı. Ma-
şukiye ve Derbent’in ardından 
diğer bölgelerde de yapılacak 
mahalle konakları için yer tespiti 
çalışmaları ise sürüyor. Başkan 
Hüseyin Üzülmez’in geleceğin 
Kartepe’sini şekillendireceği ve 
Kartepe Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 

her mahalleye bir konak pro-
jesiyle ilgili proje çalışmalarına 
başlandı. Kartepe Belediyesi, 
Mahalle Konakları ile hizmeti 
halkın ayağına götürme kolaylı-
ğı sağlayacak, muhtarlık, sağlık 
ocağı, kütüphane, spor salonları, 
meslek edindirme kurslarının bir 
arada bulunduğu mekanlar ile 
huzur ortamı içerisinde vatan-
daşa hizmet verecek. İlçedeki 
mevcut binaları değerlendiren 
Kartepe Belediyesi Plan ve Pro-
je Müdürlüğü tasarımlarını yap-
tığı Mahalle Konakları’ndan ilk 
ikisini Maşukiye ve Derbent’te 
kuracak. Ekipler Maşukiye eski 
belediye binası  ve Derbent gar 
binasının karşısında bulunan ya-
pıyı bu amaçla değerlendirecek.

ÇaYIrOVa - KOCaeli İnşaat, ze-
min, sulama, aydınlatma, beton ça-
lışmaları ve oyun grubunun monte 
çalışmalarının yapıldığı parkta; 
fıtness aletlerinin montajı, yeşil-

lendirme ve çim ekim çalışmaları 
ile son rötuşlar yapılacak. Kısa bir 
sürede yapım çalışmaları Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 
bitirilen park, 691 metrekarelik bir 

alana sahip. Parkın yapım çalışma-
larına paralel olarak yeni açılacak 
tesisin çevresinde de yeşillendir-
me ve ağaçlandırma çalışmaları 
yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, “Son 
10 yılda yaptığımız dev projele-
rin hayata geçmesiyle birlikte 
Beyoğlu’nda umutlar yeşerdi. Bu 
beni çok mutlu ediyor” dedi.

Gemlik’in nabzının attığı, tarihi 
Balıkpazarı semti gerçek kimliği-
ne kavuşuyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile işbirliği çerçevesin-
de Balıkpazarı semtine el atan 
Gemlik Belediyesi, kahvehaneler 
bölgesindeki görsel kirliliğe 
yol açan görüntüyü ortadan 
kaldırıyor.

Kartepeliler’in yaşam standar-
dını iyileştirme hedefi yle yola 
çıkan Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez’in 41 vizyon projesinde 
yer alan yatırımlardan biri daha 
hayat buluyor. Kartepeliler, muh-
tarlık, sağlık ocağı, kütüphane, 
spor salonları, meslek edindirme 
kurslarının bir arada bulunacağı 
mekanlar olan Mahalle Konakla-
rı’na kavuşacak. 

Çayırova Belediyesi tarafından 
Arif Çobanoğlu Parkı’nda revize 
çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
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bursa’NıN yENİ stadyumuNa ödÜL
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan inşa edilen ‘Bursa Büyük-
şehir Stadyumu’, Avrupa’nın en 
prestijli gayrimenkul ödüllerin-
den olan ‘Avrupa Gayrimenkul 
Ödülleri (International Property 
Awards)’ yarışmasında ödül 
kazandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ta-
rafından olası bir depreme karşı 
önlemler alındı. 2 adet tır ve 2 
adet kamyonetten oluşan afet 
fi losu hizmete giriyor.

maHaLELEr yENİ 
bİr GörÜNÜmE 
kavuşuyor
Keles’te mahalleler yeni bir gö-
rünüme kavuşuyor. Keles Be-
lediye Başkanı Mehmet Teke 
konuya ilişkin önemli açıkla-
malarda bulundu. 

Keles - bursa Keles Belediye-
si tarafından mahalleler yeni-
leniyor. Belediyeden konuya 
ilişkin yapılan açıklamada 
“Sorgun Mahallemizin yolla-
rına asfaltlama ve parke taşı 
çalışması yapılarak yeni bir 
görünüme kavuşturuldu. Ayrı-
ca “Eğitime Tam Destek” pro-
jemizle Sorgun Mahallemizde 
bulunan okulun ve lojmanın 
gerekli bakım ve boya işleri 
belediyemiz tarafından ya-
pıldı”  ifadelerine yer verildi. 
Ayrıca Keles Belediye Başkanı 
Mehmet Teke konuya ilişkin 
yapmış olduğu açıklamada Ke-
les Belediyesi’nin altyapı ça-
lışmalarına önem verdiğini ve 
mahalleleri güzelleştirmeye 
devam edeceklerini söyledi. 

kİLİsE 
rEstorasyoNu 
dEvam Edİyor
Osmaneli’nde kilise restoras-
yon çalışmaları devam ediyor.

OsManeli - bileCiK Eskişe-
hir Koruma Bölge Kurulu’na 
teslim edilen kilisenin resto-
rasyon projesinde istenilen 
değişiklikler için projenin 
hazırlayıcısı Prof. Dr. İsmet 
Ağaryılmaz, Osmaneli’ndey-
di. Kilisede istenilen proje 
değişiklikleri en kısa zaman-
da hazırlanıp, restorasyonu 
yapılarak kültür sitesi olarak 
kullanılmaya başlanacak. Yet-
kililer konuya ilişkin yaptıkları 
açıklamada kilisenin turizme 
katkıda bulunacağını söyledi.

LapsEkİ şEHİtLİĞİ 
yENİLENdİ
Lapseki Belediyesi tarafın-
dan kentin dört bir yanında 
yenileme çalışmaları yapılıyor. 
Bunlardan biri de şehitlik oldu. 
Şehitlik güzel bir görünüme 
kavuştu. 

laPseKi - ÇanaKKale Lapseki 
Belediyesi tarafından şehitlik 
yenilendi. Lapseki Belediye 
Başkanı Eyüp Yılmaz konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada Bele-
diyenin Lapseki’nin değerleri-
ne önem verdiğini ve yenileme 
çalışmaları başlattığını söyledi. 
Şehitlik, belediye ekipleri ta-
rafından daha düzenli bir hale 
getirildi ve temizlik çalışmaları 
gerçekleştirildi. Şehitlikte yapı-
lan çalışmalar Lapsekili vatan-
daşlardan da tam not aldı. Va-
tandaşlar başta Başkan Eyüp 
Yılmaz olmak üzere belediye 
yetkililerine teşekkür ettiler.

Gönen’de Konutlar Yükseliyor

Gaziosmanpaşa Depreme Hazır!

Çerkezköy’de Yollar Asfaltlanıyor Pendik’e Yeni Parklar Geliyor

GÖnen - balIKesir Gönen Bele-
diyesi öncülüğünde gerçekleşen 
ve 3. Etap uygulaması yapılan 
Gönen TOKi konutları hızla yük-
seliyor. Müteahhit firma yetkilileri 
konutları zamanında yetiştirmek 
için gece gündüz çalışırken, Gönen 

Belediye Başkanı Hüseyin Yakar 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada 
vatandaşlar adına heyecanlı oldu-
ğunu söyledi. 

Heyecanlı Bekleyiş
176 ve 96 konut ile daha önce 2 
etabı hayata geçirilen TOKi proje-
sinde 376 konut daha yükseliyor. 

Uygulamanın ilk etabında evlerine 
kavuşan vatandaşların memnuni-
yeti karşısında önce 96 konutluk 2. 
etap uygulaması gerçekleşmiş ar-
dından da Gönen’de 3. Etap konut 
uygulaması başlamıştı. Çalışmala-
rın hızlı bir şekilde devam etmesi 
sonucunda bloklar birbiri ardına 
yükselince 3. Etap’ta hak sahibi 
olan vatandaşlardaki heyecanlı 
bekleyiş de doruğa ulaştı. İnşaat 

alanını uzaktan seyreden vatan-
daşların bu durumları Gönen Be-
lediye Başkanı Hüseyin Yakar’ı da 
heyecanlandırdı. Projenin tamam-
lanmasını beklediklerini belirten 
Başkan Yakar, “Vatandaşlarımızın 
uygun ödeme kolaylığı ile kaliteli 
konutlara sahip olacak olmaları 
bizleri derinden mutlu ediyor. Va-
tandaşlarımız belirtilen süre so-
nunda evlerine kavuşacaklar” dedi.

ÇerKeZKÖY - teKirdaĞ Çer-
kezköy Belediyesi tarafından 
‘kaliteli hizmet’ anlayışı ile 
Kızılpınar’da sürdürülen yol 
yapım ve onarım çalışmaları 
kapsamında son olarak Bahar 
Caddesi’ne asfalt serimi yapıldı. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye-
si tarafından 1000 ton asfalt 
gönderilen Çerkezköy Beledi-
yesi, Kızılpınar Mahallesi Bahar 
Caddesi’nde sıcak asfaltlama 
çalışmalarını başlattı. Cadde 
üzerindeki çalışmalarını 2 gün 
boyunca sürdüren Belediye gö-
revlileri, Kızılpınar ve Veliköy 
mahallelerinde onarılmayan yol 
bırakmamayı hedefliyor.  Va-
tandaşlara kaliteli hizmet ver-
mek adına harekete geçen ve 
ana güzergahlardaki çalışma-
larını tamamlayan ekipler, son 
olarak Arda ve Saygın Sokak’ta 
asfaltlama başlattı.

PendiK - istanbul Pendik Bele-
diyesi Etüt Proje Ekipleri, şehre 
birbiri ardına park kazandırma-
ya devam ediyor. 7’den 77’ye 
herkesin yararlandığı parklarda 
çeşitli oyun gruplarından din-
lenme alanlarına, koşu parkur-

larından fitness aletlerine kadar 
birçok fonksiyon bulunuyor. Ça-
lışmalarını büyük bir hızla sür-
düren ekipler, Velibaba, Yenişe-
hir, Ahmet Yesevi ve Kaynarca 
mahallerinde yeni parkların ya-
pımına başladı. 

Gönen’de TOKİ konutları hızla 
yükseliyor. Gönen Belediye 
Başkanı Hüseyin Yakar, vatan-
daşlar adına heyecanlı olduğunu 
söyledi.

Çerkezköy Belediyesi asfaltlama 
çalışmalarına başladı. Daha 
güzel bir Çerkezköy anlayışı ile 
yollar asfaltlanıyor.

Park sayısı  her geçen gün artan 
Pendik’te  Velibaba, Yenişehir, 
Ahmet Yesevi ve Kaynarca Mahal-
lelerine yeni parklar inşa ediliyor.  
Güllübağlar’da bir, Kavakpınar’da 
iki park da bitme aşamasına geldi. 

bursa Büyükşehir Belediye-
si’nin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin öncülü-
ğünde Bursa’da inşa ettiği en 
önemli anıtsal yapılardan biri 
olan Bursa Büyükşehir Stadyu-
mu, ‘Avrupa Gayrimenkul Ödül-
leri’ yarışmasında, ödül kazandı.

GaZiOsManPaŞa - istanbul

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İs-
tanbul’da yaşanabilecek büyük 
bir depreme karşı hazırlıklarını 
tamamladı. Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi, 5 bin kişinin yemek ih-
tiyacını karşılayabilecek, 10 bin 
adet ekmek üretimi yapabilen 2 
adet TIR ve 2 adet kamyonetten 
oluşan afet filosunu Birleşmiş 
Milletler Dünya Afet Risklerinin 
Azaltılması Günü dolayısıyla va-
tandaşların bilgisine sundu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Ya-
şar Karadeniz, İstanbul Eski Mil-
letvekili Recep Koral, AK Parti 
İlçe Başkanı Av. Şahin Pirdal ve 
Gaziosmanpaşalı vatandaşların 
katıldığı programın açılış konuş-
masını yapan Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, şunları söyledi: “Türkiye 
bir deprem ülkesi. 17 Ağustos 
depreminin acısını hala yürekle-
rimizde hissediyoruz. Hepinizin 
bildiği gibi, deprem konusunda 
çalışan bilim adamlarının ortak 
bir kanaati var; o da İstanbul’u 
büyük bir depremin beklediği 
gerçeğidir. Bu hepimizi tedirgin 
eden bir olaydır. Dolayısıyla ola-
sı bir depreme karşı devletimiz 
tüm kurumlarıyla hazırlıklarını 
yapıyor.

Maliyet: 1.5 Milyon TL
Türkiye’de depreme hazırlığın 
bir yüzünü kentsel dönüşüm gibi 
çok önemli bir proje oluşturu-
yorken, diğer yüzünü de Allah 
korusun ama yaşanacak bir fe-
laketin ardından yapılacak acil 
müdahaleler ve yardımlar oluş-
turuyor. Bu anlamda ülkemiz 
gerek hükümetimiz gerek yerel 
yönetimler gerekse de STK’lar 
olarak afetlere karşı hazırlık ça-
lışmaları yapıyor. Biz de Beledi-
ye olarak bünyemize kattığımız 
afet TIR’ları ile olası bir olumsuz 
duruma karşı hazırlıklarımızı 
yaptık. TIR’larımız da bu konu-
daki en önemli çalışmalarımız-
dan biridir. 2 adet TIR ve 2 adet 
kamyonet olmak üzere toplam 4 
araçlık bir filodan oluşan araçla-
rımız özellikle afet sonrası olu-

şacak toplu gıda ihtiyacını kar-
şılamak üzere tasarlandı. Sivil 
savunma hizmetlerinde ve her 
türlü afet durumlarında, yemek 
ve ekmek yapımı ve dağıtımın-
da kullanılmak üzere bir adet 
mobil aşevi, bir adet mobil fırın 
ve iki adet yemek dağıtım araç-
ları alınmıştır. Bu araçların bize 
maliyeti yaklaşık 1,5 milyon TL 
olmuştur.

Vatandaşlara İkram
İnşallah bu afet TIR’larımızı olası 
bir kötü durumda kullanmayız. 
Ancak biz her hâlukârda bu çalış-
mayı yaparak sorumluluğumuzu 
yerine getirmek istedik.” Başkan 
Usta’nın konuşmasının ardından 
vatandaşlara etli pilav, irmik hel-
vası ve ayrandan oluşan menü-
den yemek ikram edildi.



MARMARA HABER
KASIM12bİrLİk’tEN HabErLEr

bELEdİyELEr ÇEvrE 
İÇİN topLaNdı 
MBB’ye üye belediyelerin çev-
re koruma ve kontrol birimleri 
ile temizlik işleri birimlerinin 
katılımıyla her ay gerçekleşti-
rilen koordinasyon ve istişare 
toplantısı yapıldı.

Birliğe üye 40 belediyenin 
temsil edildiği toplantıda 2010 
yılında yayınlanarak yürürlüğe 
giren Katı Atık Tarifeleri Yö-
netmeliği olarak da bilinen Atık 
Su Altyapı ve Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisleri Tarifeleri-
nin Belirlenmesinde Uyulacak 
Usul ve Esaslara İlişkin Yönet-
melik ile ilgili çıkmazlar değer-
lendirildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atık Yönetimi Şube 
Müdürü Türker Eroğlu konuya 
ilişkin yapılan çalışmaları ka-
tılımcılara anlatarak, yaklaşık 
3 aydır gerçekleştirdikleri bir 
dizi toplantıya ilişkin bilgilen-
dirmelerde bulundu. Tarifelerin 
belirlenmesinde en uygun yön-
temin Çevre Temizlik Vergisi 
(ÇTV) ile ilgili geliştirilecek dü-
zenlemeler sayesinde olacağını 
ifade eden Eroğlu, bu tesislerin 
ancak bu şekilde finanse edile-
bileceğini vurguladı.

Çocukların Kente Aidiyet Duygusunu Yerel Yönetimler Geliştirecek

Yeni Akademi ve Merkezler Doha Yardım Bekliyor

Toplantı, İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından Marmara 
Belediyeler Birliği ve Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin açılış konuşması 
ile başladı. Birliğe üye belediye 
başkanlarına ve meclis üyele-
rine Birliğin gelecek dönemde 
yapacağı faaliyetler ve izleyece-
ği stratejilerle ilgili bilgi veren 
Altepe, Akıllı Belediyecilik Zir-
vesi’nin 2015 yılında Bursa’da 
yapılacağı bilgisini katılımcılarla 
paylaştı.

Birliğin kurumsal web sitesi ‘mar-
mara.gov.tr’nin sade ve şık bir 
tasarımla yenilendiğini duyuran 
Altepe, Üyelere ilişkin haberle-
rin daha etkin olarak yer alacağı 
ve sadece üyelere hizmet edecek  
olan “marmarahaber.gov.tr”nin 
de lansmanını Meclis Toplantı-
sı’nda gerçekleştirdi. Altepe, tüm 
bunlarla beraber “Marmara’nın 
Sesi” olacak online radyo kanalı 
Radyo Marmara’nın “radyomar-
mara.net” adresinde deneme 
yayınını başlattığını üyelere du-
yurdu.

Marmara’da Deprem 
Gerçeği
Birlik Başkanı Recep Altepe, açılış 
konuşmasının ardından Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik’i 
“Marmara’da Deprem Gerçeği” 
başlıklı sunumunu yapmak üze-
re sahneye davet etmeden önce, 
17 Ağustos depremi ve sonrasın-
da yaşanan acıları hatırlatarak 
“1999’da deprem yaşandıktan 
sonra bir süre çadırlarda kalındı. 
Havalar soğuyunca aynı şekilde, 
hiçbir önlem almadan evlerimize 
geri döndük. Ülkemizin en önemli 
gerçeklerinden biri de deprem. 
Ama bizler yaşanan bu büyük 
deprem sonrasında atılması ge-
reken adımları atmada geç kaldık. 
Değerli hocamızın söyleyecekle-
rinin bizlere büyük katkı sağlaya-
cağına inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Erdik, deprem 
riskinin azaltılmasının temel ve 
öncelikli amacının depremden 
sonra yerine koyamayacağımız 
varlıkların korunması olduğunu, 
bunların da insan hayatı ile kültü-

rel ve tarihi mirasımız olarak nite-
lendirildiğini söyleyerek sözleri-
ne başladı. Deprem bölgelerinde 
tehlike haritalarının hazırlanma-
sının, deprem etkilerini göz önü-
ne alan kent planlaması ve arazi 
kullanım düzenlemelerinin, üst 
yapı ve altyapının yönetmeliklere 
dayalı projelendirilerek inşasının, 
deprem riskinin belirlenmesinde 
ve artırılmamasında büyük rol 
oynadığını belirtti.

“Kentsel Dönüşüm Can 
Kayıplarını Azaltacak”
2000 yılı sonrasında yapılan bi-
naların deprem performansların-
da belirgin bir iyileşme olduğuna 
dikkat çeken Erdik, bunun ne-
denleri arasında halkın deprem 
güvenliği konusunda bilinçlen-
mesini, yeni deprem şartnamesi-
nin varlığını, yerel yönetimlerin 
yaptığı düzenleme ve kontrolleri, 
azalan enfl asyona bağlı olarak ko-
nut üretiminde görülen endüstri-
leşmeyi gösterdi. 

Daha önce yaptıkları deprem 
senaryosu tahminlerini de katı-
lımcılarla paylaşan Erdik, toplam 

binaların ağır hasarlı, hasarlı, orta 
hasarlı ve hafif hasarlı oranlarına 
bağlı olarak; acil barınma ihtiya-
cı, hastane ihtiyacı gibi konular-
da bilgiler paylaştı. İstanbul’daki 
köprülerin depreme hazırlıklı 
olduğunun altını çizen Erdik, İG-
DAŞ Deprem Koruma Sistemi’nin 
İstanbul’un en büyük başarıla-
rından biri olduğunu ve dünyada 
başka bir örneğinin olmadığını 
söyledi.

Ardından deprem odaklı kentsel 
dönüşümün can kayıplarını büyük 
ölçüde azaltacağına dikkat çeken 
Erdik, deprem sonrasında yüksek 
yapıların onarılmasının çok zor 
olduğuna, bu yüzden yıkılmaları 
gerektiğine ve bu yıkım sürecinin 
yoğun yerleşim olan yerlerde zor-
lu ve neredeyse yapım kadar ma-
liyetli olduğuna değindi. Sunum 
bitiminde belediye başkanlarının 
ve meclis üyelerinin sorularını 
yanıtlayan Erdik’ten sonra söz 
alan Antalya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Menderes Türel ise  
Birliğin Antalya’da ağırlamaktan 
duyduğu mutluluğu belirttikten 
sonra belediyeciliğin insan ya-
şamını kolaylaştıran bir beceri 

sanatı olduğunu söyleyerek, ge-
leceğin belediyecilik anlayışının 
“gelecek” kaygısıyla sorunları 
çözmeye yönelen vizyon beledi-
yeciliği olduğunu vurguladı.

Genel kurulda ayrıca, Belediye 
Başkanları ve Meclis Üyeleri söz 
alarak, Birliğin faaliyetleri konu-
sunda değerlendirmeler yaptılar, 
büyükşehir belediyeleri ile ilçe 
belediyeleri arasındaki yetki ve 
kaynak dağılımına ilişkin değer-
lendirmelerde bulundular ve 
Torba Kanun’un getirdiği düzen-
lemeler konusunda bilgi paylaş-
tılar.

Genel Kurul sırasında ayrıca, 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan, Birliğin tazelenen mis-
yon ve vizyonu ile temel ilkeleri-
ni paylaşarak katılımcılara yeni 
dönemde kurulacak olan Şehir 
Politikaları Merkezi, Yönetici 
Geliştirme Merkezi ve Yerel Yö-
netim Akademisi ile ilgili  bilgi 
sundu.

Meclis Toplantısı’nda, Yalova’nın 
Kadıköy ile Balıkesir’in Sındırgı 
belediyelerinin üyelik başvurula-
rı da onaylandı.

Sempozyumun amaçlarından biri 
de ülkemizde neredeyse nüfu-
sun üçte birlik dilimini oluşturan 
çocuk nüfusa yönelik, kenti yö-
netenler ve kent üzerine çalışan-
larca farkındalığın artırılmasıydı. 
“Çocuk ve Kent” ile “Çocuk ve 

Yerel Yönetimler” olmak üzere 
iki oturum başlığı altında ger-
çekleşen sempozyumun açılış 
konuşmasını yapan Marmara 
Belediyeler Birliği Şehir Plancısı 
Ezgi Küçük önemli açıklamalarda 
bulundu. 

MBB, güçlenen eğitim ve hizmet 
yapısıyla üyelerine daha kaliteli 
ve verimli bir destek sağlayacak. 
Yönetici Geliştirme Merkezi ve 
Şehir Politikaları Merkezi ile Ye-
rel Yönetim Akademisi; sırasıyla 
yöneticilerin yeteneklerinin ge-
liştirilmesini, şehir ve  yerel yöne-
timler alanındaki bilimsel tezlerin 
desteklenmesini ve belediye ça-
lışanlarının uygulamaya yönelik 
eğitim programlarının sertifika-
landırılması ile niteliklerinin güç-
lendirilmesini hedefl iyor. Yönetici 
Geliştirme Merkezi, yöneticilerin 
liderlik vasıfl arını güçlendirecek.

Şubat ayında Filistin Yerel Yö-
netimler Bakanlığı öncülüğünde 
düzenlenen ziyaretin devamı 
niteliğindeki programda Khaled 
Mahboub, 16-20 Ekim tarihle-
ri arasında Bağcılar Belediye 
Başkan Yardımcısı Sami Kılıç, 
Zeytinburnu Belediyesi Başkan 

Yardımcısı Gönül Demirel, Pen-
dik Belediyesi Başkan Yardımcı-
sı  Ramazan Öztürk ve Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sekre-
teri M. Cemil Arslan ile görüştü.

“Görevim Çocuklarımızı 
Güldürmek”
Doha Belediye Başkanı Mah-
boub “Belediye Başkanı olarak 
asıl amacımız çocuklarımızı gül-
dürebilmek. Onlara hayat ümi-
di verebilmek. Halkımız bazı 
projelerimizi gerçekleştirmeye 
başladığımızda bu projelerde 
çalışacak” dedi. 

Marmara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetim-
ler Bölümü, Marmara Beledi-
yeler Birliği’yle Çocuk, Kent ve 
Yerel Yönetimler Sempozyumu 
düzenledi.

Başkan Recep Altepe, MBB 
2014 yılı Birlik Meclisi II. Olağan 
Toplantısı’nda, Yönetici Geliş-
tirme Merkezi, Şehir Politikaları 
Merkezi ile Yerel Yönetim Akade-
misi’nin kurulduğunu duyurdu. 

Filistin Batı Şeria Bölgesi’nin 
Doha İlçesi Belediye Başkanı 
Khaled Mahboub, Marmara 
Belediyeler Birliği öncülüğünde 
destek talep etti.

Marmara Belediyeler Birliği 
2014 yılı Birlik Meclisi II. Olağan 

Toplantısı, deprem gündemi 
ile Antalya’da gerçekleştirildi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem Araştır-
ma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Erdik’in “Marmara’da 

Deprem Gerçeği” başlıklı sunu-
mu toplantıda büyük ilgi gördü.

MBB
GENEL KURULU 

TOPLANDI 
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mudaNya’da GÜzEL 
şEyLEr oLuyor!
Mudanya Mütarekesi’nin 92 yıl 
dönümü etkinlikleri renkli gö-
rüntülere sahne oldu. Mütare-
ke’nin 92. yıl dönümü ve barış 
festivali kapsamında, ‘’Şimdi 
Mudanya Zamanı’’ başlığıyla 
düzenlenen etkinlikler ilçede 
bayram havasında geçti.

MudanYa  - bursa Etkinlik-
lerin ikinci gününde Mudan-
yalılar,  8 ülkeden gelen halk 
oyunları ekiplerinin gösterile-
rine yoğun ilgi gösterdi.  Kar-
deş şehir Romanya’nın Mecidi-
ye Belediyesi’nin halk oyunları 
ekibinin de sahne aldığı etkin-
likler de hemen her yöreye ait 
halk oyunları ekiplerinin gös-
terileri izleyenleri adeta bü-
yüledi. Sırbistan, Makedonya, 
Kosova, Yunanistan, Gürcis-
tan, Bulgaristan halk oyunları 
ekiplerinin de sahne aldığı et-
kinlikte Nilüfer Halk Dansları 
Ekibi de izleyenlerden büyük 
alkış aldı. Festivalin ikinci gü-
nünde profesyonel sanatçıla-
rın sokak grafitlileri de büyük 
beğeni topladı. Ayrıca yan fl üt, 
akordeon ve gitar konserleri 
düzenlendi.

GÜrsu’da FEstİvaL 
Coşkusu
Gürsu’ nun kültürel yaşamına 
hareketlilik getiren, Kültür, 
Sanat ve Armut Festivali 
kapsamında gerçekleştirilen 
Engelliler Sevgi Şöleni ve Sün-
net Şölenleri, renkli görüntüle-
re sahne oldu.

GÜrsu -  bursa Gürsu’ nun 
kültürel yaşamına hareketli-
lik getiren, Kültür, Sanat ve 
Armut Festivali kapsamında 
gerçekleştirilen Engelliler 
Sevgi Şöleni ve Sünnet Şölen-
leri, renkli görüntülere sahne 
oldu. Gürsu Belediye Başkanı 
Cüneyt Yıldız,  “ Gürsumuz’ un 
sahip olduğu tarımsal zengin-
liğe vurgu yapmak adına, bu 
yıl yeniden Armut Festivali 
olarak kutladığımız Festiva-
limiz kapsamında, 150 çocu-
ğumuzu sünnet ettirdik. 600 
engelli ve ailesinin katılımıyla 
düzenlediğimiz Sevgi Şöleni-
mizle, birliktelik duygusunu 
pekiştirdik. Festivalimizi, ilçe-
mizin zenginliklerini tanıtan 
kültürel bir etkinlik olarak 
daha da geliştirerek devam 
ettireceğiz” dedi. Belediye 
önünde gerçekleştirilen et-
kinlikler, Hacivat-Karagöz, 
sihirbaz gösterileri ve konser-
lerle renklendi. Sünnet olan 
çocuklara saat, oyuncak, hedi-
ye çeki verildi. Kültür, sanatın 
da ön plana çıkarıldığı festival 
kapsamında, Belediye önünde 
açılan resim, hat, ebru sergisi 
de büyük beğeni topladı.

“Dünyanın Gözü Bursa’da”
bursa Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapılan çalışma-
larla özgün kimliği daha da öne 
çıkan tarih başkenti Bursa’nın 
değerleri, ‘Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Do-
ğuşu’ Dünya Miras Alanı, Orhan-
gazi Külliyesi ve çevresini içine 
alan Hanlar Bölgesi, Hüdaven-
digar (I. Murad) Külliyesi, Yıldı-
rım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. 
Mehmed) Külliyesi, Muradiye (II. 

Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık 
Köyü olarak UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girdi. Bu kap-
samda, kente değer katan çalış-
maların sürekliliğinin sağlanması 
ve bundan sonraki süreçte neler 
yapılacağı ile ilgili görüşlerin 
değerlendirilmesi hedefiyle dü-
zenlenen ‘UNESCO Buluşmaları’ 
toplantılarının ilki ‘Hanlar Böl-
gesi’ temasıyla Kayıhan Hamamı 
Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

“Hanlar Bölgesi, 
Bursa’nın Kalbi”
Bursa’ya marka kent kimliği ka-
zandıran çalışmalara imza atan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın değerle-
rinin UNESCO Dünya Miras Lis-
tesi’ne girmesinin kente önemli 
kazançlar sağladığına dikkati 
çekti. Altepe, Hanlar Bölgesi’nin 
Bursa’nın kalbi olduğunu söyledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık 
Köyü’nün UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesiyle Bursa’nın 
değerlerinin evrensel olarak 
tescillendiğini söyleyerek, “Dün-
yanın gözü Bursa’da” dedi.

“Türkiye Karikatüründe Tipler”

Bilgievi Öğrencileri Koro Oluşturdu

Engelsiz Kitap Fuarı 30 Bin Kitap Sizi Bekliyor

istanbul Mehmet Güntekin ta-
rafından İstanbul’un 100 Şarkısı 
adıyla yayıma hazırlanan kitap, 
içinde İstanbul geçen veya de-
korunu İstanbul’un oluşturduğu 
100 şarkıyı bir araya getiriyor. 
Güftesi kadar bestesi de İstan-
bul kokan ve İstanbul aşkıyla dile 
gelen 100 şarkıdan oluşan seçki, 
çeşitli dönemlerde İstanbul ha-
yatının ayrılmaz bir parçası olan 
musiki eserlerini notalarıyla be-
raber okuyucunun dikkatine su-
nuyor. Kitapta, yıllarca İstanbul 
müzik çevrelerinde kullanılan, 
çeşitli nota hattatlarının elinden 
çıkmış, radyo evi ve konservatu-
var gibi kurumlarda elden ele ge-
çerek İstanbul’a mal olmuş oriji-
nal nüshalar bulunuyor. Ayrıca 

kitapta, şarkıların hikâyeleri ve 
bestekârlarıyla ilgili bilgiler de 
yer alıyor.

Her Biri “Marş” Gibi 
Ezbere Biliniyor
İstanbul’un 100 Şarkısı’nda bu-
lunan eserler arasında klasik-
leşmiş olanlar bulunduğu gibi 
günümüze yakın dönemlerde 
bestelenmesine rağmen büyük 
başarı kazanan ve toplumsal ha-
fızada yer edinenler de var. Zeki 
Müren, Müzeyyen Senar, Nes-
rin Sipahi, Emel Sayın ve Ahmet 
Özhan gibi Türk müziğinin unu-
tulmaz isimlerinin seslendirdiği 
bu şarkılar, pek çok İstanbullu 
tarafında milli marş gibi ezbere 
biliniyor.

ÇanaKKale Çanakkale Beledi-
yesi Aylık Kültür Etkinlikleri kap-
samında “Türkiye Karikatüründe 
Tipler” adlı karikatür sergisinin 
açılışı Çanakkale Belediyesi Se-
ramik Müzesi’nde gerçekleşti. 
Avanak Avni, Fırat, Kötü Kedi 
Şerafettin gibi karikatürümüzün 

unutulmaz tiplerini Çanakkaleli 
sanatseverler ile buluşturan ser-
gi, mizahın güçlü ve etkili dilini bir 
kez daha gözler önüne serdi. Açı-
lışına birçok katılımcının yanında 
Başkan Yardımcısı Rebiye Ünü-
var’ın da katıldığı sergi, sanatı ve 
mizahı sevenleri buluşturdu.

adaPaZarI-saKarYa Sakarya 
Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr. Sertan Demir, Sakarya Üni-
versitesi Devlet Konservatuarı 
öğrencisi ve TRT Sanatçısı İlker 

Gökkaya’dan oluşan jüri tarafın-
dan yapılan değerlendirmelerde 
30 öğrenci koroya seçildi. Türk 
Halk Müziği’nin sevilen şarkıla-
rıyla koroya başlayan öğrenciler 
şarkıları büyük bir istek ve sev-

giyle seslendirdi. SAÜ Öğretim 
Üyesi Sertan Demir tarafından 
başarılı bulunan öğrenciler,  her 
hafta Perşembe günleri18.00’de 
Bilgievi’nde müzik eğitimi ala-
caklar.

beŞiKtaŞ - istanbul Türkiye’de 
bir ilk olma özelliğini taşıyan En-
gelsiz Kitap Fuarı’nın öncelikli 
amacı, engelli bireylerle kitap-
ları buluşturmak olarak ifade 
edildi. Fuara farklı alanlarda 
kitap basan yayınevleri katıldı, 
engelli bireylerin rahat hareket 

edecekleri bir mekânda, çeşit-
li alanlarda yazılmış kitaplara 
ulaşabilmeleri sağlanmış oldu. 
Öte yandan fuarın, toplumun 
“sağlıklı” ya da “engelsiz” olarak 
tanımlanan kesiminin engelli 
bireylerin çalışmalarına ulaşma-
sına ve bu çalışmalar aracılığıyla 
engellilerin toplumdaki durumu 
hakkında bilinçlenmesine hiz-
met ettiği belediye yetkilileri 
tarafından açıklandı. Ayrıca gör-
me engellilerin kitaplara erişimi 
konusunda yaşadıkları zorluğu 
görünür kılmak ve bu zorluğu 
birlikte aşabilmek adına kitapla-
rın seslendirmesi yapıldı.

arnaVutKÖY - istanbul Arna-
vutköy Belediyesi, Dünya Oku-
ma Yazma Günü’nde; ARGEM 
şubelerinde yer alan ve Kadın 
Kültür Merkezi’nde bulunan 
kütüphaneyi vatandaşların hiz-
metine sundu. Toplamda 30 bin 
kitabın bulunduğu kütüpha-

nelerden faydalanmak isteyen 
vatandaşlar, ARGEM şubeleri 
ile Kadın Kültür ve Sanat Mer-
kezi’ne gelerek üye formunu 
doldurduktan sonra ücretsiz 
olarak kitapları kullanabilecek-
ler. Arnavutköy Kadın Kültür 
Merkezi’nden bayan okuyucular 
yaralanabilecekken, Hastane 
ARGEM, Hadımköy Bilgi Evi, 
Merkez ARGEM, Haraççı AR-
GEM’den ise tüm vatandaşlar 
faydalanabilecekler. Ayrıca Ar-
navutköy Belediyesi’nde okur-
yazarlıkla ilgili sorunlara dikkat 
çekmek için kitap okuma etkin-
liği düzenledi. 

Çanakkale Belediyesi Aylık 
Kültür Etkinlikleri kapsamında 
“Türkiye Karikatüründe Tipler” 
adlı karikatür sergisinin açılışı 
Belediye’nin Seramik Müzesi’n-
de gerçekleşti.

Adapazarı Belediyesi Bilgievi 
Öğrencileri arasında yapılan 
seçmelerde 30 kişilik koro 
oluşturuldu.

Beşiktaş Belediyesi Engelli Ko-
ordinasyon Merkezi tarafından 
engelli bireylere yönelik kitap 
fuarı düzenlendi.

Arnavutköy Belediyesi, Arnavut-
köy Gençlik ve Eğitim Merkezle-
ri’nde bulunan kütüphaneleri ve 
Kadın Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde yer alan kütüphaneyi 
vatandaşların kullanımına açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş., dünyada adına en 
çok şarkı bestelenen şehir olan 
İstanbul’un en meşhur 100 şar-
kısını “İstanbul’un Yüzleri Serisi” 
arasında yayımladı.

İstaNbuL’uN 100 şarkısı
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başkaN Edİp uĞur’uN bİsİkLEt kEyFİ
Karesi Belediyesi’nin Karesi Kül-
tür ve Sanat Günleri etkinlikleri-
nin üçüncü gününde, “Bisikletle 
Her Yere Etkinliği” düzenlendi. 
Etkinliğe katılan Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı A. Edip 
Uğur, Balıkesir Valisi Mustafa 
Yaman ile birlikte spor kıya-
fetlerini giyerek vatandaşlarla 
beraber pedal çevirdi.

balIKesir Vali Mustafa Yaman 
ve Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı A. Edip Uğur ile Karesi 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 
parkurun tamamında bisiklet kul-
landığı etkinlik vatandaşlar tara-
fından da büyük ilgi ve beğeniyle 
takip edildi.

darıCa yarı 
MARATONUNDA 
zaFEr kENyaLıLar’ıN 
4.Uluslararası Darıca Yarı 
Maratonu ve Halk Koşusu 
Darıca’da yapıldı. 16 ülkeden 
bin 300 atletin yarıştığı Ma-
raton koşusunda erkeklerde 
1.02.38’lik derecesiyle Ken-
ya’lı Evans Kiplagat, bayan-
lar da ise 1.13.53 Kenya’lı 
Purity Cherotich Rionoripo 
birinci oldu.

darICa - KOCaeli Uluslara-
rası Darıca Yarı Maratonu ve 
Halk Koşusu Darıca’da renkli 
görüntülere sahne olurken, 
yediden yetmişe vatandaş-
ların coşkusu görülmeye de-
ğerdi. Maratona 16 ülkeden 
bin 300 sporcu katılırken 3 
km’lik halk koşusuna araların-
da Kocaeli Valisi Hasan Bahri 
Güzeloğlu, Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanı Fatih 
Çintimar, Kaymakam Ahmet 
Karaaslan, İl Emniyet Müdürü 
Levent Yarımel ve Darıca Be-
lediye Başkanı Şükrü Karaba-
cak’ında bulunduğu yaklaşık 
3500 kişi katıldı.

kaNdıra sporu 
öNEmsİyor
Kandıra Belediyesi’nin 
düzenlediği “Sağlıklı Yaşam 
Yürüyüşleri “hız kesmeden 
devam ediyor. Başkan Köken 
her Pazar vatandaşla bir ara 
gelip spor yapıyor.

KandIra - KOCaeli Her Pa-
zar olduğu gibi bu Pazar da 
devam eden yürüyüşe, Kan-
dıra Belediye Başkanı Ünal 
Köken, Başkan Yardımcıları, 
Belediye Meclis Üyeleri ve 
vatandaşlar katılım sağladı. 
Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü bu 
hafta yağmurlu bir havada 
başladı. Kandıra Namazgâh 
Mesire alanından start alına-
rak eski İzmit yoluna doğru 
devam etti ve 8 km yürünen 
yürüyüş başlangıç  noktası 
olan Namazgah Mesire Ala-
nında son buldu. Son olarak 
spor yapan vatandaşlar sıcak 
çorba ikram edildi. Kandıra 
Belediye Başkanı Ünal Köken 
yürüyüşe katılan herkese te-
şekkür etti.

karabİGa’da spor 
saLoNu aÇıLdı
Karabiga’da kadınları spora 
teşvik etmek amacıyla hazırla-
nan Karabiga Belediyesi Spor 
Salonu’nun açılışı geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşti.

KarabiGa - ÇanaKKale Ka-
rabiga Belediyesi tarafından 
spora teşvik etmek amacıyla 
“Karabiga Belediyesi Spor Sa-
lonu” açıldı. Belediyeden ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada 
“Salonumuzda bulunan koşu 
bandı, dikey kondisyon bisik-
leti, mekik sehpası, profıtness 
eliptikal bisiklet aletlerinin yanı 
sıra eğitmen Gülcan Erayman-
lı’nın vereceği zumba ve benze-
ri dersler neticesinde kapsamlı 
bir şekilde bütün spor imkanla-
rının sunulması planlanmakta” 
sözlerine yer verildi.

Basketbolculara Özel Tesis

“Bursaspor, Sporun Lokomoti�idir”

Şimdi Yüzme Zamanı!

saKarYa Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
Büyükşehir Basketbol Takımı 
oyuncuları ve teknik heyeti ile bir 
araya geldi. Tuna Tan Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen toplantıya Baş-
kan Toçoğlu’nun yanı sıra Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salih 
Koşu, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Basketbol Şubesi Başkanı 
Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk de 
katıldı.

Spora Destek
Yeni sezonun şehir ve takım için 
hayırlı olmasını temenni ederek 
konuşmasına başlayan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
“Bir yandan devam eden alt ve üst 
yapı yatırımlarımızla şehrimizde 
standartların daha da yükselme-
si adına çalışırken bir yandan da 
şehrimizin spor kültürüne katkı 
sağlamak düşüncesiyle basketbol 
takımımızı geçtiğimiz yıl kurmuş-
tuk. Çok şükür bugün 2. Lig’de mü-
cadelece eden bir takıma sahibiz. 

Şehrimiz basketbol takımımıza 
büyük bir istek ve özveriyle sahip 
çıktı. Bu sahiplenmede Basketbol 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerimi-
zin de katkısı çok büyük. Değerli 
Şube Başkanımız Akgün Altuğ’a 
ve yönetim kurulu üyelerimize çok 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
Ede edilecek başarıların basketbol 
takımına ilgiyi daha da artıracağını 
düşündüklerini de açıklamalarına 
ekleyen Toçoğlu, sportif faaliyetle-
ri desteklemeye devam edecekle-
rini söyledi.

YIldIrIM - bursa Bursaspor Baş-
kanı Recep Bölükbaşı ve Yönetim 
Kurulu’nu ağırlayan Yıldırım Bele-
diye Başkanı İsmail Hakkı Edebali; 
Bursaspor’un, Bursa’nın en önemli 
markalarından biri olduğunu söy-
leyerek, “Bursa, küresel bir şehir. 
Dolayısıyla bu küresel şehrin en 
önemli markalarından biri olan 
Bursaspor’un da başarılı olmasını 

arzu ediyoruz” dedi. Bursaspor’un 
sporun lokomotifi olduğunun altını 
çizen Başkan İsmail Hakkı Edebali, 
“Yönetim olarak göreve geldiğiniz-
den bu yana başarılı bir performans 
sergilediniz. Bursaspor’un başarısı, 
şehrimizde faaliyet gösteren tüm 
spor kulüpleri için de örnek teşkil 
eder. Biz de yerel yöneticiler ola-
rak spora gereken desteği verme-

ye devam edeceğiz” diye konuştu.
Yıldırım’da 0- 24 yaş aralığında 250 
bin gencin bulunduğunu söyleyen 
Edebali, “Bizim yerel yöneticiler 
olarak gençlerimize sporu sevdir-
mek, teşvik etmek ve desteklemek 
görevlerimiz arasındadır. Spor 
dostluk duygularını geliştirmesinin 
yanında gençlerimizi kötü alışkan-
lıklardan koruyor” dedi.

sanCaKtePe- istanbul Pazar-
tesi günleri  hariç haftanın di-
ğer günleri hizmet veren yarı 
olimpik havuzlardan  kadınlar 
saat 09.00 ile 20.00, erkekler ise 
12.00-22.00 saatleri arasında 
faydalanabiliyor. Çocuk seansla-
rı ise yetişkinlerden farklı olarak 
belli saatlerde yüzme antre-
nörleri eşliğinde  gerçekleşiyor.  
Her gün kimyasal ilaçlamanın ve 
bakımını yapıldığı havuzlar, hij-
yenik olarak güven içinde yüz-
me imkanı sunuyor. Soyunma 

odaları, duşlar ve kilitli dolaplar, 
yüzmeye gelenlerin rahatını ve 
güvenliğini sağlıyor.  Hepatit B 
ve tam idrar tahlili ile gelerek 
kaydını yaptıranlar, yüzmek için 
kendilerine en uygun saati seçe-
biliyor.  

Çocuklara Yüzme Kursu
İki havuzda büyüklerden hariç 
olarak ayrı seanslar halinde ço-
cuklar için yüzme kursu da veri-
liyor. Yüzme Federasyonu’ndan 
antenörlük belgesi almış spor 
akademisi mezunu hocalar eş-
liğinde küçük  çocuklar yüzme 
öğrenebiliyor. Ayrıca isteyen 
yetişkinler için de yüzme eği-
timi veriliyor. Sülüntepe Spor 
Kompleksi’nde yüzmenin yanı 
sıra fitness salonları da hizmet 
vermeye başladı. İki ayrı fitness  
salonundan 16 yaşından büyük 
herkes faydalanabiliyor

Basketbol takımı ve yöneticileri 
ile bir araya gelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu,  
yeni sezonun hayırlı olmasını 
diledi. Şehrin sosyal ve sportif 
projelerine iş adamlarından ge-
len desteğin mutluluk verici ol-
duğunu da ifade eden Toçoğlu, 
müjdeyi verdi: “Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğümüz’le 
istişare halindeyiz. Basketbol 
takımımız için bir tesis inşa 
etmeyi hedefliyoruz.”

Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, Bursaspor 
Başkanı Recep Bölükbaşı’nı 
makamında ağırladı. Başkan, 
“Bursaspor şehrimizde sporun 
lokomotifi dir” dedi.

Sülüntepe Mahallesi’nde hizme-
te giren Spor Kompleksinde yer 
alan yüzme havuzları  faaliyete 
geçti.  Kadınlar ve erkekler 
için iki ayrı yüzme havuzunun 
bulunduğu tesiste, çocuklar için 
de ayrı seanslar yapılıyor.
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Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 
anma gecesinde... 
Belediye 
Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 
ve duygularını 
paylaştılar... Biz de 
onların paylaşımlarına 
ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 
medya keyfi...
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran Belediye Başkanlarımızın hayata dair fotoğrafl arını yayınlıyor, devamını belediyele-
rimizden bekliyoruz.              

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeşİzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan

Esenler Belediye Başkanı Tevfi k Göksu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Recep Altepe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş


