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kan ŞamPİyonU  
kİm olaCak ?

en güzel laleyİ sİz yetİŞtİrİn

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü, Türk Kızılay’ı ile birlikte kan 
bağışı kampanyası gerçekleştiriyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş. tarafından kentin 13 
noktasında lale satışları başladı. Satışa sunulan 30 bin paket lale 
soğanı baharda boy gösterecek. 

beyoğlU’ndan  
balkanlara köprü
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan ile Dubrovnik 
Belediye Başkanı Andro Vıahusic 
buluştu.

Dubrovnik Belediye Başkanı Andro 
Vıahusic, Beyoğlu Belediye Başkanı 
Demircan’ı ziyaret etti.

Bursa’da spora ve sporcuya  yatı-
rımlarıyla destek olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursaspor Teknik Direktörü Şenol 
Güneş ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursaspor Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, Bursaspor İdari Me-
najeri Adil Cenkçiler ile yardımcı 
antrenörler Ersel Uzgur ve Mehmet 
Kulaksızoğlu’nu makamında ağırla-
dı. Altepe, “Bursaspor’un başarısı, bu 
kent için, bu şehirde yaşayan Bur-
sasporlular için çok büyük bir moral 
kaynağı oluyor” dedi.

emİrhan, baŞkan  
doğan’ı gUrUrlandırdı
Eğitime ve öğrencilere desteği ile 
bilinen İzmit Belediye Başkanı Dr. 
Nevzat Doğan, Şehit Selçuk Göktağ 
İlköğretim Okulu’nda katıldığı bir 
etkinlik sırasında duygusal anlar 
yaşadı. 

Okul öğrencilerinin müzik grubu ta-
rafından verilen konseri seyreden 
Başkan Doğan kendisini duygulandı-
ran bir görüntüyle karşılaştı. 

“bremen mızıkaCıları” 
çanakkale’deydİ
Çanakkale Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen aylık kültür etkinlikleri 
kapsamında “Bremen Mızıkacıları” 
adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Tiyatro Elma tarafından, Süleyman 
Demirel Konferans Salonu’nda iki se-
ans sahnelenen oyunda köpek, eşek, 
horoz ve kedinin hikayesi anlatılıyor.
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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzül-
mez’in en büyük hayali ve hedefi; belediye 

başkanlığı koltuğuna oturmadan önce ekibiy-
le birlikte daha güzel bir Kartepe için yapmayı 
planladığı 41 projeyi, 5 yıllık dönem içerisinde 

faaliyete geçirmek. Başkan Üzülmez,  “En 
büyük hayalim ortaya koyduğum 41 projeyi 

bitirmek. Ama en önemlisi insanların gönlüne 
girip ‘Allah razı olsun’ dedirtebilmek” diyor.

en büyük hayalİm...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 36’ncısını düzenlediği Voda-
fone İstanbul Maratonu, 100 binin üzerinde katılımcı ve muhteşem 

görüntülerle dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri 
olduğunu bir kez daha gösterdi.

İstanbUl aŞkına  
koŞtUlar!

stanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, 
sabah 08:45’te Boğaziçi 
Köprüsü’ne 300 metre 
mesafeden Maraton En-
gelliler Kategorisi’nin star-
tını verdi. Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Kadir Topbaş, İstanbul Va-

lisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet 
Müdürü Selami Altınok ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin bürok-
ratları daha sonra bir otobüsle Halk 

Koşusu’nun yapılacağı Altunizade 
Köprüsü’ne geçti. Burada katılım-
cılara hitap eden Başkan Kadir Top-
baş, üçüncü kez ‘Altın Kategori’de 
(Gold Label) koşulan Vodafone İs-
tanbul Maratonu’nun New York ve 
Londra Maratonu gibi birinci sınıf 
bir spor organizasyonu haline gel-
diğini söyledi. Bu yılın onur konuğu 
dünyaca ünlü atlet Paul Tergat ile 
birlikte maratonun katılımcılarını 
selamlayan Başkan Kadir Topbaş, 
“İstanbul aşkına koşuyoruz” dedi.
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En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin! İşitme Engelliler İçin “SMS”

“anneler çağırdı, 
bİz koŞUP geldİk”
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu beraberinde Kültür 
ve Sosyal İşlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Mesut Eray, 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Elvan Bahar Göktepe ile birlikte 
Anneler Derneği Başkanı Zeki-
ye Seferbey ve üyeleri dernek 
binasında ziyaret etti.

ALTIEYLÜL - BALIKESİR  Anne-
ler Derneği Başkanı Zekiye 
Seferbey’in ihtiyaç sahibi ço-
cukların ayakkabı talebine Al-
tıeylül Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu hemen yanıt verdi. 
Başkan Zekai Kafaoğlu ihtiyaç 
sahipleri çocukların yüzünü 
güldürdü; çocuklara verilmek 
üzere ayakkabılar dernek yet-
kililerine teslim edildi. Anneler 
Derneği Başkanı Zekiye Sefer-
bey belediyeye teşekkür etti.

Vİze’de UygUlamalı 
gİrİŞİmCİlİk eğİtİmİ 
baŞlıyor 
Trakya Kalkınma Ajansı ve 
Vize Belediyesi’nin katkılarıyla 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğiti-
mi” verilecek. 

VİZE - KIRKLARELİ Trakya Kal-
kınma Ajansı tarafından 19-30 
Aralık 2014 tarihlerinde Vize 
Belediyesi’nde “Uygulamalı Gi-
rişimcilik Eğitimi” verilecek. 
Belediyeden konuyla ilgili yapı-
lan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “KOSGEB eğitimlerine 
katılmak ve detaylı bilgi almak  
için 15 Aralık 2014 tarihine 
kadar Vize Belediyesi Halkla 
İlişkiler Birimi’ne gelerek kayıt 
yaptırabilirsiniz”. Vize Beledi-
ye Başkanı Sedat Balkı konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada ise 
Vize Belediyesi’nin eğitim ça-
lışmalarına gereken destek ve 
önemi verdiğinden bahsetti. 
Balkı, “Tüm vatandaşlarımı-
zı Trakya Kalkınma Ajansı ile 
birlikte yaptığımız ‘Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi” kursumu-
za bekliyoruz. Vize Belediyesi 
vatandaşlarımızın eğitimine 
ve kendilerini geliştirmelerine 
her zaman destekte bulunma-
ya devam edecektir” dedi.

çınarCık’ta kent 
konseyİ toPlandı
Çınarcık Kent Konseyi 1.Ola-
ğan Genel Kurulu geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşti. Toplan-
tıya çok sayıda önemli sima 
katıldı.

ÇINARCIK - YALOVA Çınarcık 
Belediyesi hizmet binasında 
gerçekleştirilen toplantıya Çı-
narcık Kaymakamı Cafer Sa-
rılı ve Belediye Başkanı Avni 
Kurt’un yanı sıra Kent Kon-
seyi paydaşları olarak kamu 
kurumları temsilcileri, muh-
tarlar, siyasi parti temsilcileri, 
dernek temsilcileri  ve meslek 
kuruluşları temsilcileri katıldı. 
Yapılan seçimde 44 paydaş 
oy kullanırken 12 oya karşılık 
31 oyla Turhan Çam, Çınarcık 
Kent Konseyi Başkanlığına se-
çildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Belde A.Ş. tarafından kentin 13 
noktasında lale satışları başladı. 
Satışa sunulan 30 bin paket lale 
soğanı baharda boy gösterecek. 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen ‘En Güzel Laleyi 
Siz Yetiştirin’ yarışmasının kaza-
nanı satılan soğanlar arasından 
çıkacak.

İşitme ve konuşma engelli 
bireylerin günlük yaşam içinde 
karşılaştıkları sorunları dikkate 
alan Şişli Belediyesi, işitme 
engelliler için SMS iletişim siste-
mini hayata geçirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin bu yıl 36’ncısını düzenledi-
ği Vodafone İstanbul Maratonu, 
100 binin üzerinde katılımcı ve 
muhteşem görüntülerle dünya-
nın en prestijli spor organizas-
yonlarında biri olduğunu bir kez 
daha gösterdi.

KOCAELİ Nisan ayında gerçek-
leştirilecek olan ‘En Güzel La-
leyi Siz Yetiştirin’ yarışmasına 
katılmak isteyenlerin satış nok-
talarından lale soğanlarını şim-
diden alıp ekmeleri gerekiyor. 
Yarışmaya katılmak isteyenler, 

lale satış noktalarından yarış-
maya ilişkin bilgi de alabiliyor-
lar. 2,5 TL’den satışa sunulan 
lale soğanı paketleri 9 renkten 
oluşuyor.

Paketi 2,5 TL
Kocaeli’nde 13 ayrı noktadan satı-
şa sunulan lale soğanları Fevziye, 
Belsa Plaza, Antıkpark, Başiskele, 
Karamüsel, Gölcük, Tütünçiflik, 
Derince, Kandıra, Gebze Merkez, 
Darıca, Çayırova ve Dilovası’n-
da kurulan stantlarda satılıyor. 9 
renkten oluşan lale soğanları 2,5 
TL’ye satılıyor. Vatandaşlar satış 
noktalarında verilen broşürlerle 
‘En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin’ ya-
rışmasına katılım şartlarını öğre-
nebiliyorlar.

ŞİŞLİ - İSTANBUL İşitme ve ko-
nuşma engelli vatandaşların 
günlük yaşam içerisinde, uzak-
tan ve doğrudan bilgiye erişme-
deki sıkıntılarını en aza indirmeyi 
amaçlayan proje, engelli vatan-
daşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Mesaj 
Gönderebilecekler
Sistem kapsamında işitme ve 
konuşma engelli vatandaşlar, is-

teklerini 0212 320 8295 numa-
raya kısa mesaj olarak göndere-
biliyor. Şişli Belediyesi’nin sabit 
numarasına gelen kısa mesaj, 
Mavi Masa biriminde bulunan 
çağrı merkezi sisteminde görün-
tüleniyor.

Mesaj İçeriğine Göre 
Belediye hizmet ve yetki alanına 
giren konularda kurumda başla-
tılan fiziki uygulamayla, gerekli 
durumlarda, dile getirdikleri 
sorun, istek ve şikayetlerle ilgili 
olarak engelli vatandaşlara sms 
yoluyla geri bildirim yapılıyor. 
Şişli Belediyesi ve Türk Telekom 
işbirliği ile geliştirilen proje, en-
gelli vatandaşların engellerini 
hissetmeden belediyeye kolayca 
ulaşmalarını hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, sabah 
08:45’te Boğaziçi Köprüsü’ne 
300 metre mesafeden Maraton 
Engelliler Kategorisi’nin startını 
verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, Kadir Topbaş, İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Emniyet Müdürü Selami Altınok 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin bürokratları daha sonra bir 
otobüsle Halk Koşusu’nun yapıla-
cağı Altunizade Köprüsü’ne geçti. 
Burada katılımcılara hitap eden 
Başkan Kadir Topbaş, üçüncü kez 
‘Altın Kategori’de (Gold Label) 
koşulan Vodafone İstanbul Ma-

ratonu’nun New York ve Londra 
Maratonu gibi birinci sınıf bir 
spor organizasyonu haline geldi-
ğini söyledi. Bu yılın onur konuğu 
dünyaca ünlü atlet Paul Tergat ile 
birlikte maratonun katılımcılarını 
selamlayan Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul Maratonu’nun dünyanın 
tek kıtalararası yarışı olduğunu 
hatırlatarak “36. İstanbul Mara-
tonu’nda İstanbul aşkına koşuyo-
ruz” dedi.

“Kurulmuş Yay 
Gibisiniz”
Organizasyona katılan vatan-
daşlara teşekkür eden Kadir 
Topbaş, “Gördüğüm kadarıyla 
kurulmuş yay gibisiniz. 25 bin 
profesyonel atlet ve 100 binin 
üzerinde İstanbullu ile dünyanın 
en büyük maratonlarından bi-
rinde Asya’dan Avrupa’ya doğru 
koşacağız. 3. kez Altın Katego-
ri’de koşulan İstanbul’un marka 
spor organizasyonundan dünya-
ya barış ve sevgiyi haykıracağız” 
diye konuştu. Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç da 
muhteşem organizasyondan do-

layı Başkan Kadir Topbaş ile eki-
bine teşekkür ederek katılım-
cılara sağlık ve mutluluk diledi. 
Konuşmaların ardından Başkan 
Topbaş ve Bakan Akif Çağatay 
Kılıç atış yaparak 16 bini yer-
li, 9 bini yabancı toplam 25 bin 
sporcunun katıldığı Profesyonel 
Maraton yarışının startını verdi. 
Daha sonra beraberindekilerle 
Acıbadem Köprüsü’ne geçen 
Kadir Topbaş, buradan da çok 
geniş katılımlı Halk Yürüyü-
şü’nü başlattı. 

Maratonu Erkeklerde 
Faslı Chani, Kadınlarda 
Etiyopyalı Gobena 
Kazandı 
Kadir Topbaş, daha sonra bir 
süre Halk Yürüyüşü’ne katılan 
vatandaşlarla yürüdü ve hatıra 
fotoğrafı çektirdi.  Halk yürüyü-
şüne katılan 100 binin üzerinde 
katılımcı da Boğaziçi Köprü-
sü’nü geçerken renkli ve güzel 
görüntüler yaşandı. Katılımcılar 
bol bol hatıra fotoğrafı ve video 
çektirdi. Boğaziçi Köprüsü gişe-

lerinin yaklaşık 300 metre ge-
risinden başlayan 42 kilometre 
195 metrelik koşuda erkekler-
de Chani, 2.11.53’lük derece-
siyle birinci olurken, Etiyopyalı 
Gebo Burka, 2.12.23’lük dere-
cesiyle ikinci, Kenyalı Michael 
Kiprop da 2.12.39’luk derece-
siyle üçüncü sırada yer aldı. Er-
keklerde Türk sporculardan 
en iyi dereceyi Fatih Bilgiç, 
2.19.57’lik derecesiyle 9. ola-
rak elde etti. Türk sporculardan 
Mert Girmalengesse 12., Bekir 
Karayel de 14. oldu. Kadınlarda 
ise Etiyopya’dan Amane Gobe-
na, 2.28.46’lık derecesiyle ilk 
sırada yer aldı. Aynı ülkeden Sa-
lomie Getnet, 2.30.36’lık zama-
nıyla ikinciliği elde etti. Ukray-
nalı atlet Olena Burkovska ise 
2.31.30’luk derecesiyle üçüncü 
oldu. Türk sporculardan Elvan 
Abeylegesse, 2.32.15’le beşinci, 
yarışı uzun süre lider götüren 
Ümmü Kiraz ise 2.32.52’lik de-
recesiyle altıncı sırada yer aldı. 
Bir başka Türk sporcu Nilay 
Esen ise sekizinci sırada yarışı 
tamamladı.

İstanbUl aŞkına koŞtUlar!



MARMARA HABER
2014 günCel03

Kent Estetiği Dairesi 
Başkanlığı Kuruldu

Yıldırım’da Hayat 
“Paylaşım”la Güzel

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Değerli Okurlar,
Aralık ayının bitişiyle birlikte 
2014 yılını geride bırakacağız. 
Bu ay bizlere geçtiğimiz yıl içe-
risinde yaptıklarımızı değer-
lendirme fırsatı sunduğu gibi, 
başardıklarımızdan aldığımız 
güçle, yeni ve taze başlangıçlar 
için duyduğumuz heyecanı kö-
rüklüyor. 
Hem bireyler hem de şehirler 
için başarılı olmak; disiplin, so-
rumluluk duygusu, kendine gü-
ven ve sıkı bir takım çalışması 
gerektirir. Gelecekte milletimi-
ze daha iyi bir hizmet sunmaları 
için bayrağı devredeceğimiz 
gençlerimizde bu hasletlerin 
gelişmesinde, spor büyük önem 
taşıyor. Belediyelerimizin bu-
nun bilincinde olup, spora ve 
sporcuya verdiği destek göğsü-
müzü kabartıyor. 
Bu ay gazetemizin manşetine 
taşıdığımız, Türkiye’de düzen-
lenen en önemli spor organi-
zasyonlarından biri olan 36. 
Vodafone İstanbul Maratonu, 
118 ülkeden çok sayıda spor-
cuyu ağırladı. Dünyada 2 kıta 
arasında koşulan tek maraton 
olan bu etkinliğin, şehrin mar-
ka değerine olan katkısı da göz 
ardı edilemez. 
Spora ve sporcuya yatırımlarla 
destek olmak, şüphesiz ki en 
önemli görevlerimiz arasında 
yer alıyor. Gazetemizin spor 
sayfasında da okuyacağınız 
üzere, bu ay Bursaspor Tek-
nik Direktörü Şenol Güneş ile 
bir araya geldik. Bu buluşma-
da Bursaspor’un, Bursa’nın en 
önemli tanıtım kaynağı oldu-
ğunu, altını çizerek belirttim. 
Şehir takımları için yapılacak 
her türlü katkı, büyük bir büt-
çenin ortaya çıkması için atılan 
bir adım olacaktır. Yine ilerle-
yen sayfalarda okuyacaksınız; 
Sakarya Erenler Belediyesi’nin 
Sakaryaspor’a yaptığı 100 
bin TL’lik bağış da bunun gü-
zel örneklerinden biri. Pendik 
Belediyesi’nin, ampute futbol 
maçlarının oynanabileceği bir 
futbol sahası yapması spor adı-
na yapılmış takdire şayan çalış-
malardan biri. Kuşkusuz bunlar 
yapılan yüzlerce faaliyetten sa-
dece birkaç tanesi.
Spora ve sporcuya verilen de-
ğerin ve katkının artmasını 
umuyor, keyifli okumalar dili-
yorum.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda 
Kent Estetiği Dairesi Başkanlı-
ğı’nın kurulmasına karar verildi.

Yıldırım Belediyesi, ‘Yıldırım Pay-
laşım Atölyesi’ ile ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaşıyor. Başkan Edebali, 
“Büyük bir aileyiz” diyerek önem-
li açıklamalarda bulundu.

Eğitime ve öğrencilere desteği 
ile bilinen İzmit Belediye Başkanı 
Dr. Nevzat Doğan, Şehit Selçuk 
Göktağ İlköğretim Okulu’nda 
katıldığı bir etkinlik sırasında 
duygusal anlar yaşadı. 

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi birimlerinden Sağ-
lık ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı kaldırılarak yerine 
Kent Estetiği Daire Başkanlı-
ğı’nın kurulmasına karar verildi. 
Kent Estetiği Dairesi Başkanlı-
ğı’nın şehri güzelleştirecek mi-
mari ve üstyapı projeleri üreten 
bir birim olacağı belirtilirken, 
Meclis kararıyla kaldırılan Sağ-
lık ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı’nın görevleri diğer 
daire başkanlıklarına devredildi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 

Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda 
toplu taşıma elektronik ücret 
toplama sisteminin tüm ilçeler-
de kullanılması hususunda gö-
rüşülürken, bu kararla Balıkesir 
merkez ilçelerinde toplu taşıma 
araçlarında kullanılan elektronik 
sistemin il genelinde kullanılması 
için ilk adım atıldı. Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı 
Performans Planı ve 2015 Mali 
Yılı Gelir ve Gider Bütçesi husu-
su görüşüldü. Meclis’e sunulan 
önergeyle kırsal mahallelerdeki 
hayvansal işletmelerin kurulma-
sıyla ilgili yola 15 metre uzaklık-
ta olma koşulu Büyükşehir Be-
lediye Meclisi’nin aldığı kararla  
10 metreye indirildi. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Kasım 
ayı toplantısının ardından BASKİ 
Genel Kurulu toplandı.

YILDIRIM - BURSA Yıldırım Bele-
diyesi, ‘Yıldırım Paylaşım Atöl-
yesi’ projesi ile sosyal ağırlıklı 
projelerine bir yenisini daha 
ekledi. İlçe sakinlerinden kul-
lanılabilir durumda olan ihtiyaç 
fazlası eşyalarını alacak olan 
Yıldırım Belediyesi, bu eşyaları 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaş-
tıracak. Proje ile Yıldırım’da bir-
lik ve beraberlik duygularını pe-
kiştirmeyi amaçladıklarını dile 
getiren Yıldırım Belediye Baş-
kanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıl-
dırım’da büyük bir aileyiz. Bu 

aile arasındaki bağları güçlen-
dirmek ve el birliği ile Yıldırım’ı 
daha iyi bir noktaya getirmek 
için projeler üretmeye devam 
ediyoruz. Bu kapsamda hayata 
geçirdiğimiz ‘Yıldırım Paylaşım 
Atölyesi’ ile ‘Yıldırım ailemizin’ 
bireyleri arasında yardımlaşma-
ya katkıda bulunmak istiyoruz” 
dedi. İhtiyaç fazlası olan eşyala-
rı ihtiyaç sahiplerine ulaştırma-
yı hedeflediklerini dile getiren 
Başkan İsmail Hakkı Edebali, 
“Yönetime halkımızı katmak için 
projeler üretirken diğer yandan 
da hemşehrilerimiz arasındaki 
bağları güçlendirmek için de 
adımlar atıyoruz. İlçe sakinle-
rimiz ihtiyaç fazlası eşyalarını 
Yıldırım Çağrı Merkezimizi ara-
yarak bize bildirebilirler” dedi.

İZMİT - KOCAELİ İzmit Belediyesi 
tarafından Şehit Selçuk Göktağ 
İlköğretim Okulu’nda yaptırılan 
çok amaçlı salonun açılışında  
okul öğrencilerinin müzik grubu 
tarafından verilen konseri sey-
reden Başkan Doğan kendisini 

duygulandıran, aynı zamanda 
da gururlandıran bir görüntüyle 
karşılaştı. Öğrencilerin seslendir-
dikleri parçaları büyük bir keyifle 
dinleyen Doğan, doğuştan görme 
engelli 5/A sınıfı öğrencisi 10 ya-
şındaki Emirhan Bülbül’ün bateri 
gösterisini hayranlıkla seyretti. 
6 yaşından itibaren bateri çalan 
görme engelli öğrencinin perfor-
mansından çok etkilenen Başkan 
Doğan gösterinin ardından öğ-
renciyi kucaklayarak  tebrik etti. 
Başkan Doğan, öğrencinin bu 
başarısının herkese örnek olacak 
bir başarı olduğunu söyleyerek 
çalışmalarında başarılar diledi.

emİrhan, baŞkan doğan´ı gUrUrlandırdı

baŞkan’dan

beledİyenİn hİzmet 
kalİtesİ artıyor
UZUNKöpRÜ - EDİRNE Uzunköprü 
Belediyesi’nin Trakya Kalkınma 
Ajansı ile imzaladığı Hizmet Kali-
tesinin Artırılması isimli projenin 
eğitim programı gerçekleşti. Trak-
ya Kalkınma Ajansı tarafından % 
100 hibe ile desteklenen projede, 
belediyenin insan kaynaklarını ve 
hizmet kalitesini artırmaya yönelik 
olarak planlanan “Hizmet Kalitesi 
Geliştirme” eğitimleri yer alıyor. 
Bu eğitimler kapsamında beledi-
yede çalışan personele iletişim, 
insan ilişkileri, sunum teknikleri, 
zaman yönetimi ve beden dilini 
doğru kullanmaya ilişkin bilgiler 
veriliyor. Belediyeden konuya iliş-
kin yapılan açıklamada “Eğitim 
sonunda katılım belgesi verilecek 
olup, personelin iletişim kalitesi ve 
insanlarla ilişki kurma becerileri 
gelişecek, doğru ve etkili sunum 
yapmayı, zamanı maksimum fayda 
ile kullanmayı öğrenecektir. Böyle-
likle kurumun hizmet kalitesi geliş-
tirilecektir” ifadelerine yer verildi. 
Uzunköprü Belediyesi Başkanı 
Enis İşbilen ise eğitimin insan ha-
yatındaki öneminden bahsederek 
Uzunköprü Belediye personeline 
belirli aralıklarla bu tür eğitim se-
minerlerinin verilmeye devam ede-
ceğini söyledi.  Eğitim seminerine 
çok sayıda belediye çalışanı katıldı 

ve eğitim sonunda Belediye Başka-
nı Enis İşbilen’e teşekkür ettiler.

eğİtİmCİ baŞkanın 
öğrenCİ seVgİsİ
ÇATALCA - İSTANBUL Çatalca Be-
lediyesi eğitim ve öğretim adına 
yapmış olduğu çalışmalarla dik-
katleri üstüne çekiyor. Şüphesiz 
bunda en önemli faktör Başkan 
Cem Kara’nın eğitimci kimliği. Ça-
talca Belediye Başkanı Cem Kara 
Ovayenice İlkokulu öğretmen, öğ-
renci ve Okul Aile Birliği Üyeleri 
ile öğle yemeğinde bir araya geldi. 
25 yıl boyunca eğitime hizmet ve-
ren Çatalca’nın eğitimci Belediye 
Başkanı Cem Kara, yoğun iş tem-
posundan fırsat buldukça öğrenci 
ve öğretmenler ile bir araya gelip 
fikir alışverişinde bulunmaya özen 
gösteriyor. Belediye Başkanı Cem 
Kara Ovayenice İlkokulu öğret-
men, öğrenci ve Okul Aile Birliği 
ile bir araya geldi. 25 yıl boyunca 
eğitime hizmet veren Çatalca’nın 
eğitimci Belediye Başkanı Cem 
Kara, yoğun iş temposundan fırsat 
buldukça öğrenci ve öğretmenler 
ile bir araya gelip fikir alışverişinde 
bulunmaya özen gösteriyor. Bele-
diye Başkanı Cem Kara Ovayeni-
ce İlkokulu öğretmen, öğrenci ve 
Okul Aile Birliği ile bir araya geldi. 
Burada öğrenciler ve okul yöne-

ticileri ile buluşan Başkan Cem 
Kara öğrenciler ile bol bol sohbet 
etti. Buluşmada okul yöneticileri 
ile bilgi alışverişinde bulunan Be-
lediye Başkanı Cem Kara okulun 
sorun ve sıkıntıları konusunda Ça-
talca Belediyesi olarak geçmişte 
olduğu gibi yine her zaman destek 
olmaya hazır olduklarını ifade etti. 
Belediye Başkanı Cem Kara daha 
sonra öğretmen, öğrenci ve Okul 
Aile Birliği Yöneticileri ile hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Eğitimci Başkan 
Cem Kara’nın öğrencilere sevgisi 
görülmeye değerdi. Öğrenciler 
Başkan Kara’dan tekrardan gele-
ceğine ilişkin söz aldılar.

baŞkana teŞekkür 
Plaketİ
göLCÜK - KOCAELİ Türkiye Yar-
dımseverler Derneği Gölcük Şube 
Başkanı Güler Karataş ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Gölcük Belediye 
Başkanı Mehmet Ellibeş’e, Derne-
ğe yapmış olduğu destek ve kat-
kılarından dolayı teşekkür plaketi 
takdim ettiler. Törende Gölcük 
Esnaf Odası Başkanı Necmi Ko-
caman ve Gölcük Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Nurten Tur-
nalı Özgören de hazır bulundular. 
Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi 
Sanat Kahvesi’nde, Gölcük Beledi-
ye Başkanı Mehmet Ellibeş ile bir 
araya gelen Türkiye Yardımsever-
ler Derneği Gölcük Şube Başkanı 

Güler Karataş ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, birlikte yemek yedikten 
sonra sohbet ettiler. Belediye Baş-
kanı Mehmet Ellibeş burada yaptı-
ğı açıklamada “Gölcük Belediyesi 
olarak İlçe genelindeki Kurum, 
Kuruluş ve tüm sivil toplum örgüt-
leriyle uyum içinde çalışmaktayız. 
Belediyemizin imkanları ölçüsün-
de Gölcük’ün ve Gölcük halkının 
menfaatleri doğrultusunda hiz-
met üreten, çalışma yapan, faali-
yetlerde bulunan herkesle birlikte 
çalışmaktan mutlu oluyoruz” dedi. 
Başkan Ellibeş, konuşmasının 
devamında ayrıca Gölcük Bele-
diyesi’nin kentin gelişmesi adına 
yapmış olduğu çalışmalardan da 
bahsetti. Ellibeş, “Sizlerin destek 
ve yardımlarıyla Gölcük Belediye-
si olarak kentimizin gelişmesi için 
çalışmaya devam edeceğiz. Gös-
terdiğiniz ilgiden ve destekten do-
layı teşekkür ediyoruz” dedi. Baş-
kana plaket verilmesinin ardından 
toplu fotoğraf çekildi. 
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balkanlara kardeŞlİk köPrüsü
Beyoğlu Belediye Başkanı Ah-
met Misbah Demircan’ı maka-
mında ziyaret eden Dubrovnik 
Belediye Başkanı Andro Vıahu-
sic, Beyoğlu’nun Dubrovnik ile 
benzer birçok yanı bulunduğunu 
söyledi ve kardeş şehir olmak 
istediklerini açıkladı.

BEYOĞLU - İSTANBUL Dubrovnik 
Belediye Başkanı Andro Vıahu-
sic ve Hırvatistan Ankara Büyü-
kelçisi Drazen Hrastic, Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan’ı makamında ziyaret 
etti. Dubrovnik Belediyesi ile 
Beyoğlu Belediyesi arasında kar-

deşlik görüşmelerinin ilk adımı-
nı atan Başkan Andro Vıahusic, 
Beyoğlu’nu çok beğendiğini, Be-
yoğlu’nun Dubrovnik ile benzer 
birçok yanının olduğun ifade 
ederek Başkan Demircan’ı önü-
müzdeki aylarda Dubrovnik’te 
Beyoğlu ile Kardeş Kent anlaş-
masını imzalamaya davet etti.

‘’Bu İsimler  
Bizim İçin Çok Değerli’’
Başkan Andro Vıahusic, Türki-
ye’de 3 Ahmet’in Hırvatistan ve 
Dubrovnik için çok önemli oldu-
ğunu ifade ederek, ‘’Bunlar Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu, Zagreb 
Büyükelçisi Ahmet Tuta ve Be-
yoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan’dır” dedi.

baŞkan 
mUhtarlarla bİr 
araya geldİ
İpsala Belediye Başkanı Meh-
met Kerman, Muhtarlar Derne-
ği’ni ziyaret ederek, sohbet etti. 
Sohbetin ardından Kerman, DSİ 
Sosyal Tesisleri’nde muhtarlarla 
öğle yemeği yedi.

İpSALA - EDİRNE Öğle yemeği-
nin ardından, Belediye Başkanı 
Mehmet Kerman muhtarlarla 
mahallelerdeki sorunları istişa-
re etti. Başkan Mehmet Kerman 
yaptığı açıklamada kanalizasyon 
çalışmalarından dolayı bozulan 
yolların onarım çalışmalarının 
bütün hızıyla sürdüğünü söyledi. 
Kerman, Trakya’nın en büyük Ak 
Parti Belediyesi’nin İpsala oldu-
ğunu kaydederek, bu bakımdan 
İpsalalılar’ın şanslı olduğunu ifa-
de etti.

bU motosİkletler 
çeVreCİ
Karamürsel Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’nde kullanılmak 
üzere çevre dostu, egzoz gazı 
emisyonlu, sıfır kilometre iki 
adet motosiklet alındı.

KARAMÜRSEL - KOCAELİ Denizin 
mavisi ile doğanın yeşilinin bu-
luştuğu, turizm kenti olma yo-
lunda önemli yatırımlar yapan 
Karamürsel Belediyesi, ilçe 
halkının sağlıklı ve rahat yaşa-
yabilmesi için teneffüs edilen 
havanın da mutlaka temiz ol-
masını hedefliyor. Bu vesileyle 
çevreyi kirletmemek ve örnek 
olmak adına Karamürsel Zabı-
ta Müdürlüğü’ne çevreye du-
yarlı, egzoz gazı emisyonlu iki 
yeni motosiklet alındı. Egzoz 
gazı çıkarmayan, hava kirliliği-
ne son veren 2014 model Hon-
da marka iki adet motosiklet, 
zabıtaların vatandaşlara daha 
hızlı hizmet verebilmesi için 
kullanılacak. Karamürsel Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler ilçe genelinde-
ki şikâyetlere daha hızlı ve 
anında müdahale edebilecek. 
Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada çevreci ça-
lışmaların öneminden bahsetti 
ve uyarılarda bulundu.

“benİm kentİm” 
yaloVa’daydılar
Kütahya Altı Nokta Körler Der-
neği üyelerinden oluşan 28 kişi-
lik grup, Ulu Önder Atatürk için 
anlamı olan şehirlere yaptıkları 
geziler kapsamında M. Kemal 
Atatürk’ün “Benim Kentim” 
dediği Yalova’yı   ziyaret ederek, 
Yalova Belediyesi’nin konuğu 
oldular.

YALOVA Termal Atatürk Köş-
kü ile başlayan gezi programı, 
İbrahim Müteferrika Kağıt 
Müzesi, Yalova Kent Müzesi, 
Yürüyen Köşk ve Deprem Anı-
tı’nın ziyaretleri ile devam etti. 
Ziyaret edilen mekânlarda, 
görme engelli ziyaretçiler için 
betimlemeli anlatım ve kulak-
lıklarla sesli sunum yapıldı.

Tuzla’da Sokak 
Hayvanları Mutlu

Saraylı Öğrenciler 
TÜYAP’taydı

100 Bin Lale Toprakla Buluşuyor

“Doğayı Zehirli Atıklardan Arındıralım”

TUZLA - İSTANBUL Tuzla Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, so-
kakta yaşayan hayvanların yem 
ve su ihtiyaçlarının giderilmesi 
için hizmetlerine bir yenisini 
daha ekledi. Tuzla Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokak 
hayvanlarının beslenmesi için 
ilçenin belirli noktalarına suluk 
ve yemlik koyup, bu kapları her 
gün dolduruyor ve takip edi-
yor. Gönüllülere yem desteği 
de sağlayan Tuzla Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü, evinde, 
sokağında hayvan besleyenlere 
bu kapları ücretsiz olarak sunu-
yor. 

SARAY - TEKİRDAĞ Saray Beledi-
yesi öğrencileri Türkiye’nin dört 
bir yanında gezdirmeye devam 
ediyor. En son belediye yetkili-
lerinin önderliğinde öğrenciler 
TÜYAP Kitap Fuarı’na katıldılar. 
Öğrenciler otobüslerle İstan-
bul’da gerçekleşen Türkiye’nin en 
önemli itap fuarlarından biri olan 
TÜYAP’a katılmanın mutluluğunu 
yaşadılar. Saray Belediye Başka-
nı Nazmi Çoban konuya ilişkin 
yapmış olduğu açıklamada Saray 
Belediyesi’nin eğitim ve öğretim 
çalışmalarına önem verdiğini ve 
bu amaçla eğitime yapılan yatı-
rımların devam edeceğini söyledi.

Tuzla Belediyesi, sokak hayvanla-
rının beslenmesi için parklardaki 
otomatik suluk sisteminin ardın-
dan yemlik ve suluk kaplarıyla 
hizmetine devam ediyor.

Saray Belediyesi, öğrencileri 
Türkiye’nin en büyük kitap fuar-
larından biri olarak kabul edilen 
TÜYAP’a götürdü.

Peyzaj düzenlemeleri kapsa-
mında kentin çeşitli alanlarında 
çiçeklendirme çalışmalarını sür-
düren Gelibolu Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
binlerce lale soğanını toprakla 
buluşturmaya başladı.

Kandıra Belediyesi’nin öncülüğün-
de “Doğayı zehirli atıklardan arın-
dıralım” kampanyası düzenlendi. 
Kampanya hakkında açıklama 
yapan Kandıra Belediye Başkanı 
Ünal Köken, doğayı kirletmeyin 
çağrısında bulundu.

gELİBOLU - ÇANAKKALE Ana ar-
terlerdeki kavşaklar ve refüjler-
de gerçekleştirilen çalışma ile 
ilgili açıklamada bulunan yetki-
liler, ilçenin değişik noktalarına 
bu yıl toplam 100 bin adet lale 
soğanı dikileceğini belirttiler.  
“Lalelerin ömrü kısa ama eğer 
bu çiçekler korunursa mevsim 
sonuna kadar Gelibolu’yu süs-
lerler. Korunmazlarsa kısa sü-
rede bu alanlar hiç dikilmemiş 
gibi olur. Yeşili, çevreyi ve çiçeği 

sevenleri bize destek olmaya ça-
ğırıyoruz” diyen yetkililer, çevre 
ve çiçek sevgisini artırmak için 
bahçelerine, balkonlarındaki 
çiçekliklere dikmek isteyen va-
tandaşlara geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da lale soğanı dağıtımı 
yapılmasının planlandığını söz-
lerine eklediler. Gelibolu Bele-
diye Başkanı Mustafa Özacar 
ise konuya ilişkin yaptığı açık-
lamada Gelibolu Belediyesi’nin 
çevreci çalışmalara çok önem 

verdiğini ve çalışmaların devam 
edeceğini söyledi.

Belediyeye Teşekkür
Lalelerin ekilmesiyle birlikte 
Gelibolu’da dört taraf lale aça-
cak. Belediyenin sadece bu yıl 
değil önümüzdeki yıllarda da 
lale soğanı dağıtması bekleni-
yor. Bu çalışmasından dolayı va-
tandaşlar da belediyeye teşek-
kür ettiler. 

KANDIRA - KOCAELİ “Doğayı 
zehirli atıklardan arındıralım” 
kampanyası düzenlendi. Kandı-
ra Kaymakamı Oktay Erdoğan, 
Kandıra Belediye Başkanı Ünal 
Köken, İlçe Jandarma Komutanı 
İlker Emirze, Orman ve Su İşleri 
Şube Müdürü Kerim Gençoğlu, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 
İstanbul 1. Bölge Müdür Vekili 
Ömer Furtun, Kandıra Avcılar 
Derneği Başkanı İsmail Açık-
göz, Yaban Hayatı Koruma Der-

neği yetkilileri ile vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği program-
da bir araç dolusu atık madde 
toplandı.

Doğaya  
Kirletmeyin Çağrısı
Program çerçevesinde yaptık-
ları konuşmada doğayı koru-
manın önemine değinen İlçe 
Kaymakamı Oktay Erdoğan ve 
Kandıra Belediye Başkanı Ünal 
Köken, vatandaşları duyarlı ol-

maya ve doğayı kirletmemeye 
özen göstermeye davet etti. 
Başkan Köken sözlerinde “Biz-
ler doğayı evimiz olarak görü-
yor ve temizlik çalışmalarımızı 
bu düşünce ekseninde gerçek-
leştiriyoruz. Evimiz olan ilçe-
mizi temiz tutmak,  kendimiz 
ve diğer insanlar için yapacağı-
mız en güzel eylemdir. Yaşamın 
kalbinde  temiz bir çevre inşa 
etmek öncelikli görevlerimiz 
arasındadır” dedi.
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bolU’nUn bİnbİr emek Pazarı
2014 Bolu Yılı etkinliklerinin 
vazgeçilmezi haline gelen ‘Binbir 
Emek Pazarı’ yüzlerce ev hanı-
mının birbirinden güzel, el emeği 
göz nuru ürünlerinin sergilendiği 
stantlarda açıldı.

BOLU 2014 Bolu Yılı kapsamında 
her ayın 14’ünde gerçekleşti-
rilen etkinliklerin vazgeçilmezi 
olan ‘Binbir Emek Pazarı’ açıldı. 
Tamamı ev hanımlarının el eme-
ği göz nuru ürünlerinden oluşan 
pazarın açılışını yapan ve sergi-
lenen birbirinden güzel ürünleri 
inceleyen Bolu Belediye Başkan 
Yardımcısı Emine Davarcıoğ-
lu, bu etkinliğin önümüzdeki yıl 
da başka bir tarih belirlenerek 

yapılmaya devam edebileceği-
ni belirtti. Emine Davarcıoğlu, 
konuşmasının devamında, ‘Bin-
bir Emek Pazarında’ ürünlerini 
sergileyen bayanları kutlayarak; 
“Her ayın 14’ünde gerçekleştir-
miş olduğumuz Bolu Yılı etkin-
liklerinin bugün 11.’sinde bir-
likteyiz. Hanımların stantlarını 
dolaştığımda gördüğüm kadarıy-
la her seferinde çok daha iyiye gi-
diyorlar ve çok daha güzel şeyler 
yaratıyorlar. Ayrıca hanımlarımı-
zın tamamı bu etkinlikleri sür-
dürmemizden yana fikir beyan 
ediyorlar. İnşallah gelecek sene 
de bu etkinlikleri tarihini değiş-
tirerek devam ettirebiliriz. Ben 
hanımlarımızı bu yaratıcılıkların-
dan dolayı kutluyorum” dedi.

sokak hayVanları 
İçİn gerİ dönüŞüm 
kUtUları
Çorlu Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü tarafından sokak 
hayvanlarının beslenmesi 
amacıyla akıllı geri dönüşüm 
kutuları hizmete sunuluyor.

ÇORLU - TEKİRDAĞ Çevre ve 
hayvan dostu proje kapsamın-
da Çorlu’nun farklı bölgelerine, 
sokak hayvanlarını besleyen 
akıllı geri dönüşüm üniteleri 
yerleştirilecek. İlk aşamada 
sokak hayvanlarını besleyen 2 
adet akıllı geri dönüşüm ünite-
si hizmete sunuldu. Özel tasa-
rıma sahip akıllı geri dönüşüm 
üniteleri cam, metal ve pet şi-
şeler ile atık pillerin atılmasıyla 
alt kısmındaki bölmeye köpek - 
kedi maması boşaltıyor. Atılan 
geri dönüşümlü atık sayısına 
göre makinenin bölmeye bırak-
tığı mama miktarı da artıyor. 
Ayrıca sokak hayvanlarının ih-
tiyacını karşılamak amacıyla 
bir de su bölmesi de bulunuyor. 
Söz konusu projeyle ilgili ola-
rak Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen tanıtım toplantı-
sına Çorlu Belediye Başkanı 
Ünal Baysan, Çorlu Belediye 
Başkan Yardımcısı Kemaled-
din Avcı, Sağlık İşleri Müdürü 
Nedim Testereci, Global Gıda 
Binbir Ltd. Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Tetikoğlu, 
Firma Genel Müdürü Timur 
Paftalı, Hayvan Hakları Fede-
rasyonu (Haytap) Temsilcileri, 
hayvan severler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Çorlu Beledi-
ye Başkanı Ünal Baysan, akıllı 
geri dönüşüm makinelerini 
test etti. Sokak hayvanlarını 
besleyen akıllı geri dönüşüm 
ünitesinin özellikleri ve ne şe-
kilde kullanılacağı hakkında 
firma yetkilileri tarafından bil-
gi verilmesinin ardından toplu 
fotoğraf çekimi ve plaket töre-
ni düzenlendi.

mUdanya 
narenCİyesİ 
Pazara İndİ
Mudanya Belediyesi’nin 
ilçedeki değerleri ekonomiye 
kazandırmak ve köylüyü 
üretime özendirmek amacıyla 
yürüttüğü projeler ilk 
meyvesini verdi.  Kumyaka 
Kadınları Dayanışma Derneği, 
Mudanya’nın ünlü narenciye 
ürünlerini Mudanya Kapalı 
Pazar Alanı önünde açılan 
stant ile görücüye çıkardı.

MUDANYA - BURSA Kumyaka 
Kadınları Dayanışma Derne-
ği tarafından açılan stantta, 
mandalinadan portakala, li-
mondan şadoka,  yer kavu-
nundan, zeytine,  zeytinya-
ğından, reçel, erişte, turşu 
ve mercimeğe kadar onlarca 
ürünü bulmak mümkün. Mu-
danyalı girişimci kadınların 
tezgâhında en çok ilgi gören 
meyve ise şeker ve koleste-
role iyi gelen, tat olarak grey-
furtu andıran ‘’Şadok’’ oldu.  
Standın ilk müşterisi ise Mu-
danya Belediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz oldu. Tezgâhtaki 
ürünleri tek tek inceleyen ve 
alışveriş yapan Başkan Türk-
yılmaz, girişimci kadınlarla da 
uzun süre sohbet etti.

Düzce’nin Yarınlarına Ortak Çözüm Arandı

Can Dostlara İnternetten Yuva Bulunacak

Belediye ve Esnaf El Ele Verecek

SAKARYA Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğ-
lu, Tarihi Uzunçarşı Yaşatma ve 
Güzelleştirme Derneği üyele-
riyle bir araya geldi. Gerçekleş-
tirilen ziyarette bölge esnafının 

yenileme projesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Der-
nek Başkan Yardımcısı Murat 
Uslu, “Sayın Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na 
çok teşekkür ediyoruz. Projenin 
açıklanmasından itibaren yürü-
tülen süreçten gayet memnu-
nuz. Yenileme projesinin arka-
sındayız. İnşallah bizler de çarşı 
esnafı olarak bu projeye elimiz-
den gelen desteği sağlayacağız. 
Belediyemizle el ele vereceğiz. 
İnşallah samimi ve içten geçece-

ğini düşündüğümüz sürecin ar-
dından Tarihi Uzunçarşı’yı tek-
rar şehrimize kazandıracağız” 
diye konuştu.

Tarihi Ada Şehirle 
Bütünleşecek
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu, “Adapazarı Be-
lediyemiz yaklaşık 3 yıldır bu 
proje üzerinde çalıştı. Ve proje 
Anıtlar Müdürlüğü onayını aldı. 
Projenin ana hatları belirlen-

di. Ama biz her fırsatta ifade 
ediyoruz; bu proje esnafımızın 
projesi olacak. Esnafımızın is-
tekleri ile şekillenecek. İnşallah 
kısa süre içerisinde de belediye, 
esnaf ve mimarlardan oluşacak 
heyet proje üzerinde çalışma-
larına başlayacak. Esnafımızla 
birlik ve beraberlik içerisinde 
bu hassas süreci de güzel bir 
noktaya taşıyacağız. Hep birlik-
te tarihi adayı tekrar şehrimizle 
bütünleştireceğiz” ifadelerini 
kullandı.

DÜZCE  Düzce Belediyesi’nin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile ortaklaşa hazırladığı Düzce 
Şehir Kimliği Çalıştayı gerçek-
leşti. Çalıştaya protokol üyeleri, 
akademisyenler, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri, kanaat 
önderleri, iş adamları, esnaflar 
ve muhtarlar katıldı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
belirlenen akademisyenlerin 

moderatörlüğünde 12’şer kişilik 
14 çalışma grubu Düzce’nin ya-
rınları için ortak akıl, ortak irade 
felsefesiyle çeşitli çalışmalarda 
bulundu. Düzce Belediye Başka-
nı Mehmet Keleş’in de katılımıy-
la gerçekleşen Düzce Şehir Kim-
liği Çalıştayı, 2 oturum şeklinde 
gerçekleşti, 6 saat sürdü. Çalış-
tayda, moderatörler önderliğin-
de 9 soruya cevap arandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu, Tarihi Uzunçarşı 
Yaşatma ve Güzelleştirme Der-
neği üyeleriyle bir araya geldi.

Düzce Belediyesi ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın ortak 
çalışmaları sonucu gerçekleşen 
Düzce Şehir Kimliği Çalıştayı’n-
da Düzceli akademisyenler, iş 
adamları, kanaat önderleri Düz-
ce’nin yarınlarına ortak çözüm 
aradı.

“Önce insan” diyerek dezavantaj-
lı gruplar için harekete geçerek 
bir dizi  proje başlatan Avcılar 
Belediye Başkanı Dr. Handan 
Toprak Benli, hayvanları da 
unutmadı…

AVCILAR - İSTANBUL Avcılar’da 
Türkiye’de  bir ilk gerçekleşti-
rilerek sokak hayvanları için 
web sitesi kuruldu. Konuya iliş-
kin bilgi veren Avcılar Beledi-
ye Başkanı Dr. Handan Toprak 
Benli, şunları söyledi:  “Avcılar 
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü Sokak Hayvanları Kı-
sırlaştırma ve Rehabilitasyon 
Müdürlüğümüz’ün çalışmaları 
ile www.abvim.com adlı inter-
net sitemiz kuruldu.  Sitede 
müdürlüğümüzün barınağımız-
da bulunan sokak hayvanları-
nın bilgileri ve fotoğrafları yer 
alacak. Sokak hayvanı edinmek 
isteyenler bu siteye girerek, 
gerekli bilgileri edinebilecek. 
Online olarak başvuruda bulu-
narak, istediği hayvanı sahip-

lenebilecek.” Başkan Toprak 
Benli,  her ay Avcılar Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü So-
kak Hayvanları Kısırlaştırma ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde te-
davi edilen ortalama 25 sokak 
hayvanına yuva bulunduğuna 
da işaret etti.

Ameliyathane Yenilendi
Başkan Toprak Benli, Avcılar 
Belediyesi  Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü Sokak Hayvanları Kı-
sırlaştırma ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nin ameliyathanesinin 
tamamen yenilendiğini ve ame-
liyathanenin modern malzeme-
lerle donatıldığını da kaydetti: 
“Rehabilitasyon Merkezimizde, 
her ay ortalama 500 sokak hay-
vanının (kedi ve köpek)  acil 

müdahale, muayene ve tedavisi 
yapılmaktadır” diyen Başkan 
Toprak Benli,  şu bilgiyi verdi: 
“Bölgeden alınan sokak hayvan-
ları,  öncelikle müşahede altında 
tutularak tedavisi yapılmaktadır. 
Sonra hayvanımızın kısırlaştırma 
işlemi yapılmaktadır. Daha sonra 
küpesi ve  (takip sistemini yapa-
bilmek için) mikroçip takılarak 
aşıları yapılmaktadır. Bu tedavi 
bakım hizmetinin ardından hay-
vanımızı sahiplendirme işlemi 
yürütülmektedir. Ancak bu hay-
vanlarımızı,  yuva bulamadığımız 
taktirde de alındıkları bölgeye 
geri bırakmaktayız.” Başkan 
Handan Toprak Benli,  sokak 
hayvanlarının barındırıldıkları 
kafeslerde ısıtma sitemi kurul-
duğunu da belirtti.
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yeŞİl bUrsa’ya bİr adım daha
Daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve 
daha yeşil Bursa’ hedefiyle çevre 
konusunda hizmetlerini aralıksız 
sürdüren Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, İsmeti-
ye ve Demirtaş mahallelerinde 
atık suların Doğu Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne aktarımının sağlandığını 
söyledi.

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’yı daha yaşanabilir ve sağ-
lıklı hale getirmek amacıyla sür-
dürdüğü çalışmalar kapsamında 
Nilüfer Çayı’na nefes aldıracak 
olan önemli bir adım daha atıldı. 
Demirtaş ve İsmetiye mahalle-
lerinde dereye akan atık suların 
Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’ne 
bağlantısı yapıldı. 

“alo çöP taksİ” 
lütfen!
Biga Belediyesi tarafından 
uygulamaya konulan “Alo Çöp 
Taksi” 08:00-17:00 saatleri 
arasında vatandaşların 
taleplerini 153 no’ lu telefonla 
belediyeye iletmeleri 
durumunda mahallelerde 
biriken çöpleri almak amacıyla 
hizmete girdi.

BİgA - ÇANAKKALE Vatandaş-
lar çevrede biriken çöplerin 
hızlı bir şekilde kaldırılmasını 
istediği zaman, 153 numara-
lı telefonu arayarak Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ‘Çöp Taksi’ 
ekipleri tarafından kaldırıl-
masını sağlayacak. Verilen ad-
rese hızlı bir şekilde ulaşarak 
çöpleri alacak ekipler, gerek 
duydukları takdirde yıkama 
ekiplerinin de desteğini ala-
rak çöp alınan yeri tam anla-
mıyla temizlemiş olacak. Biga 
Belediye Başkanı İsmail Işık, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen ‘Çöp Taksi’ 
aracının tanıtımının yapıldığı 
organizasyondaki konuşma-
sında; “Alo Çöp Taksi diye ifade 
ettiğimiz 153 numaralı telefon 
aranarak ‘Çöp Taksi’ ekiplerine 
ulaşılacaktır. Bu çalışmada he-
defimiz normal seyri ile giden 
çöp toplama hizmetlerinin dı-
şında olası herhangi bir yer-
de görülen bırakılmış ve çöp 
araçlarının gelmesi gecikecek 
ve olumsuzluk bırakacak tüm 
çöplerin anında alınması için 
yapılan bir hazırlıktır. Vatan-
daşlarımız aradığında adresi 
verip ‘çöp var’ dediği zaman 
bu gördüğünüz küçük aracımız 
hızlı bir şekilde intikal edecek” 
diyerek açıklamalarda bulundu.

sarıyer’de atık Pİl 
seferberlİğİ
Sarıyer Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ilçe genelinde 106 okula 
atık pil afişi asarak, atık pil 
toplama kutusu koydu. 

SARIYER - İSTANBUL Atık pil-
lerin geri dönüşüme kazandı-
rılmasını sağlamak amacıyla 
seminerler düzenleyen Sarı-
yer Belediyesi, TAP işbirliği 
ile ilçedeki okullarda ‘’Doğa-
nın Pili Bitmesin’’ kampanyası 
düzenleyerek çevre ve doğa 
kirliliğinin önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Her yıl düzenli 
olarak yürütülen okullar arası 
ödüllü atık pil toplama kam-
panyası kapsamında, Sarıyer 
Belediyesi tarafından 106 
okula atık pil toplama afişi 
asılarak, atık pil toplama ku-
tusu konulmasıyla çocuklara 
kimyasal kirlilikten arınmış bir 
dünya bırakmak için pillerin 
mutlaka ayrı bir şekilde top-
lanması belirtiliyor. Kampanya 
sonuçlarının değerlendirilme-
sinde okullardaki öğrenci sayı-
sına bakılmaksızın, belediyeler 
kategorisinde dereceye giren 
ilçelerin en çok atık pil topla-
yan ilk üç okul ve belediyeler 
kategorisinde derece alama-
yan diğer tüm ilçelerinin de, 
en çok atık pil toplayan birinci 
okulları ödüllendiriliyor. Atık 
pil toplama alışkanlığını daha 
erken yaşlarda başlatabilmek 
amacıyla, ilçe sınırları dahilin-
de atık pil toplama yarışması 
düzenlemesine karar verildi.

Atık Toplama Merkezi Hizmete Girdi

Üsküdar’da Afişsavar Timi 
Göreve Başladı

Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Buluştu

Edremit’te Sahiller Temizleniyor

gEBZE - KOCAELİ Gebze Bele-
diyesi tarafından Küçük Sanayi 
sitesinde oluşturulan Atık Topla-
ma Merkezi, düzenlenen törenle 
açıldı. Ev sahibi Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra 
açılış törenine Gebze Kaymakamı 
Mehmet Arslan, AK Parti Gebze 
İlçe Başkanı Cemalettin Kaflı, ilçe 
yöneticileri, İlçe Emniyet Müdürü 
Güner Yılmaz, GTO Başkanı Nail 

Çiler, Belediye Başkan Yardım-
cıları Orhan Sipahioğlu, Engin 
Güzel, Başkan Danışmanı Şakir 
Bitmez, sanayi sitesi yöneticileri 
ve esnaflar katıldı.

Köşker’in Girişimiyle
Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker burada yaptığı açıklama-
da “Geçmişte sanayi sitemizde 

bazı sıkıntılar yaşandı. Tehlikeli 
ve çevre kirliliğine neden olan 
atıkların belli bir yerde topla-
narak ayrıştırılması ve bertaraf 
edilmesi için kurumlarımız ara-
sında işbirliği yaparak atık topla-
ma merkezimi kurduk. Atık top-
lama merkezimizde katkısı olan 
başta Kocaeli Valiliğimize ve Ko-
caeli Büyükşehir Belediyemize 
teşekkür ediyorum” dedi.

Küçük Sanayi Sitesi’nde çevre 
kirliliğine neden olan tehlikeli 
atıkların bir yerde toplanarak 
bertarafını sağlayacak Atık Top-
lama Merkezi, düzenlenen geniş 
katılımlı törenle hizmete girdi. 

ÜSKÜDAR - İSTANBUL Türk’ün 
‘pratik çözüm gücü’ bir kez daha 
kanıtlanmış oldu. Ot biçme ma-
kinesi olarak kullanılan cihaza, 
özel tasarım parçalar eklenerek, 
afiş temizleyen makine haline 
dönüştürüldü.  Üsküdar Beledi-
yesi Atölyesi tarafından gelişti-
rilen cihaza ‘Afişsavar’ adı veril-
di. Türkiye’de bir ilk olan cihaz 
düzenlenen basın toplantısıyla 
tanıtıldı. Temizlik İşleri Müdür-
lüğü personelinden oluşturulan 
40 kişilik Afiş Savar Timi ise Üs-
küdar’ın sokak ve caddelerinde-
ki afişleri temizlemeye başladı. 
Belediye hizmet binası önünde 
Afişsavar cihazı ve timi hakkında 
bilgi verildi.

BAŞİSKELE - KOCAELİ 3 Büyük-
şehir Belediyesi, 9 İl Belediyesi, 
59 İlçe Belediyesi ve 4 Belde 
Belediyesi olmak üzere toplam 
75 belediyeden oluşan Jeoter-
mal Kaynaklı Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen progra-
ma Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğ-

lu, Başiskele Kaymakamı Ali Par-
tal, Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz ile Birliğe üye be-
lediyelerin başkanları ve yöneti-
cileri katıldı.

Görevimiz,  
Marka Şehirler
Programın açılış konuşmasını ya-
pan Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz, “Bugün hamdolsun 
ilçemizde iki tane 5 yıldızlı oteli-
miz var. Bir tanesi de Kocaeli’nin 
ilk termal oteli. Önümüzdeki gün-
lerde göreceksiniz ki Başiskele’de 
yeni termal oteller açılmaya de-
vam edecek. Bir belediye başkanı 
olarak görevimizin marka şehirler 
yaratmak” dedi.

EDREMİT - BALIKESİR  Edre-
mit Belediyesi’ne bağlı Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından sahillerde genel bir 
temizlik seferberliği başlatıldı. 
Altınoluk Mahallesi Avcılar altı 
mevkiinden başlayarak Zeytinli 
Mahallesi Altınkum sahiline ka-
dar uzanan tüm sahil şeridinde 

her türlü atık ve kirlilik yara-
tan unsurlar, iş makineleri ve 
ekipler tarafından kaldırılmaya 
başlandı. Sahillerdeki yosunlar, 
moloz ve diğer atıklar temizle-
nerek pırıl pırıl bir görünüme 
kavuşmaya başladı. Edremit Be-
lediye Başkanı Kamil Saka, ilçe 
genelinde temizlik hizmetlerine 

çok dikkat ettiklerini belirterek 
“İlçemiz uzun bir sahil bandına 
sahip. Yazın binlerce yurttaşımı-
zın yararlandığı sahillerimizde 
ortaya çıkan kirlilikler ve her 
türlü olumsuzlukları ortadan 
kaldırıyoruz. En kısa zamanda 
yeni projelerimizi de hayata ge-
çireceğiz” dedi.

Türkiye’de bir ilk olan ve ‘Afişsa-
var’ adı verilen cihaz, direk, çöp 
konteyneri ve duvarlara yapıştı-
rılan afişleri temizliyor. Ot biçme 
makinesi, Üsküdar Belediye-
si’nin atölyesinde afiş temizleme 
cihazı haline dönüştürüldü.

Türkiye Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği’nin Olağan 
Toplantısı ve Belediyelerde Yenile-
nebilir Enerji Uygulamaları Paneli, 
Başiskele Belediyesi ev sahipliğin-
de The Ness otelde gerçekleşti. 
Düzenlenen programa 75 belediye 
başkanı katıldı. 

Edremit Belediyesi tarafından 
tüm sahillerde temizlik seferber-
liği başlatıldı. Sahillerde oluşan 
kirlilik ortadan kaldırılarak tüm 
sahiller pırıl pırıl hale getirilmeye 
başlandı.
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Kartepe Belediye Başkanı Hüse-
yin Üzülmez’in en büyük hayali 
ve hedefi; belediye başkanlığı 
koltuğuna oturmadan önce eki-
biyle birlikte daha güzel bir Kar-
tepe için yapmayı planladığı 41 
projeyi 5 yıllık dönem içerisin-
de faaliyete geçirmek. Başkan 
Üzülmez,  “En büyük hayalim 
ortaya koyduğum 41 projeyi bi-
tirmek. Ama en önemlisi insan-
ların gönlüne girip ‘Allah razı ol-
sun’ dedirtebilmek. Önemli olan 
insanlara hizmet edebilmek, 
gönüllerinde hoş seda bırakabil-
mektir” diyor.

Kartepe sınırları içerisine girdi-
ğiniz ve sokaklarında dolaştığı-
nız zaman Başkan Üzülmez’in 
önderliğinde yapılan çalışmaları 
görebilmeniz mümkün. Başkan, 
belediyecilikte başarılı olduğu 
kadar renkli ve sıra dışı kimliği 
ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 
Başkan spor yapıyor ve son za-
manlarda vakit bulamasa da ki-
tap okumaya bayılıyor. Şimdi söz 
Üzülmez’de!

Başkanım ilk olarak Kartepe’yi 
sizden dinlemek isteriz…

Kartepe adından da anlaşıla-
cağı gibi karlı tepesi olan bir 

kenttir. Doğal güzellikleriyle, 
kış sporlarıyla, kişi başına dü-
şen milli geliriyle, İstanbul’a, 
İzmir’e, Ankara’ya yakınlığı, 
kara yolu, demir yolu ve diğer 
alternatif yollarıyla her yer-
den ulaşılabilir bir yer olması 
gibi özellikleri ile Türkiye’nin 
en önemli marka kentlerinden 
biridir. İzmit ile sınır komşusu 
olan diğer taraftan da Sakarya 
ve Sapanca ile komşu olan bir 
ilçedir. Kartepe, artık insanların 
dört mevsim yaşayabildikleri 
bir yaşam merkezi haline gel-
miştir. Biz de kentimizin sahip 
olduğu bu güzellikleri öncelikle 
yurdumuz insanına sonrasında 
ise uluslararası düzeyde insan-
ların hizmetine sunmak istiyo-
ruz. Bunlarla ilgili çok önemli 
yatırımlarımız var. Uluslararası 
fuarlara ve festivallere katılı-
yoruz. Kentimizin gelişimi adı-
na pek çok proje üretiyoruz. 
Kartepemiz’de sürekli ırmaklar 
akıyor. Yeşillikler hiç bozulma-
mış. Kar yağdığında ise ayrı bir 
güzellik oluyor. Kısacası Karte-
pe, yaşamak için ideal bir yer-
dir. Yaşamamak veya yönetici 
olmamak için hiçbir neden yok. 
Kendimi bu sebeple şanslı görü-
yorum. 

Kartepe’ de Özel 
Üniversite Kurulacak

Peki, kenti geliştirmek için yap-
mak istediğiniz ne gibi projeleri-
niz var?

Kartepe çok genç bir ilçe. 10 ayrı 
beldenin birleşmesi ile ilçe haline 
gelmiş. Fiziki nüfusuyla birçok il-
den büyük bir yer. Kent kimliği çok 
önemli bir kavram. Bir kentin kim-
liğinin oluşabilmesi için o kentin 
ticari ve sosyokültürel hayatının 
olması gerekiyor. Örneğin Karte-
pe adını tamamlayacak meydan 
projemiz var. Kent meydanları 
kentin kimliğini ortaya çıkaran en 
önemli unsurlardan biridir. Kendi 
kimliğimize kavuşmak için kamu 
yatırımları ve buna bağlı olarak 
ticari yatırımların Kartepe’ de yer 
bulması için biz de öncülük ediyo-
ruz. Çok şükür belli bir noktaya 
geldik. İlk geldiğimizde bir banka 
şubesi vardı. Kentimizin şu anda 
10’dan fazla bankası var. Yakında 
hizmete geçecek noteri ve has-
tanesi ile buna bağlı olarak ticari 
yatırımlar ve kenti tamamlayacak 
yapılar kurulmaya başlanacak. 
Tamamlayıcı başka bir konu özel 
bir üniversite kurulacak. Kartepe 
büyük bir çekim merkezi olacak.

en büyük hayalİm…

KARTEPE BELEDİYE BAşKANI  
hüseyİn üzülmez

Doğal güzellikleri ile ünlü Kartepe’nin başarılı Belediye 
Başkanı Hüseyin Üzülmez, kentine sevdalı, renkli ve 

sıra dışı bir başkan. Başkanın en büyük hayali ise söz 
verdiği 41 projeyi bitirmek…

Başkanla Özel
Kitap okumayı sever misi-
niz?

Özellikle seyahatlerde ki-
tap okumayı çok seviyo-
rum. Ama bir itirafta da 
bulunayım özellikle seçim 
propagandası dönemi ve 
sonrasında da hızlı bir şe-
kilde, seçildikten sonra 41 
projeyi 5 yıl öncesinde bi-
tirmek gibi hedefi ortaya 
koymak, yine aynı partiden 
de olsa yeni bir belediye 
başkanı olmak, yeni kad-
roları oluşturabilmek ve 
tamamen sahip olabilme 
noktasında çok yoğun ça-
lışıyoruz. Seçildikten sonra 
bir meclis üyesi adayımızın 
verdiği bir kitap var. O ki-
tabı bitirmeye çalışıyorum. 
Gönül Bahçesinde Son Ne-
fes diye bir kitap. Kısmet 
olursa belediyelerle ilgili 
bir Çin seyahatimiz olacak,  
giderken kitaplarımı yanı-
ma alacağım. 

Spor ile aranız nasıldır?

Eskiden profesyonel ola-
rak futbol oynuyordum. 
Dolayısıyla spor yapmaya 
devam ediyorum. Yürüyüş 
yapıyordum. 30 Mart’ın bir 
iki ay öncesine kadar; yak-
laşık 15 yılı yakın süredir 
her hafta futbol oynuyor-
dum. Çok güzel de bir kad-
romuz vardı. Vali, başsavcı, 
belediye başkanlarının 
olduğu bir kadroydu. Ama 
bırakmak zorunda kaldık. 
Kendimi hantallaşmış his-
sediyorum. Çünkü hayatım 
boyunca spor yaptım. En 
son gelen valimizle konuş-

tuk o da spor yapıyormuş, 
tekrar futbola başlayaca-
ğız. Ben yine de her sabah 
vakit bulabildiğim kadar 
spor yapıyorum. 

Hayat felsefeniz nedir?

5 yılın sonunda istediğim 
sonuç. İnsanların aslında 
hayat felsefesi belli dö-
nemlerde değişiyor. Me-
sela çocukluk dönemimde 
okulun veya sınıfın en ba-
şarılısı olmak istiyordum; 
Allah’a hamd olsun, olmu-
şum da. Böyle bir azmim 
vardı. Güzel derecelerle de 
bitirdim. Hedeflerime çok 
fazla odaklanıyorum. Okul 
yıllıkları yazılır. En yakın 
arkadaşlar yazar. Yıllığımı 
yıllar sonra açtığımda gör-
düm ki 1985 yılında arka-
daşım şöyle yazmış: “Sınıfın 
en başarılısısın ve bursla da 
Amerika’da mastır yapacak 
düzeyde birisin”

O arkadaşınızla sonrasın-
da görüştünüz mü? Kısaca 
anlatır mısınız?

Evet, yıllar sonra üniversi-
teden sınıf arkadaşlarımı 
Kartepe’de ağırladım. De-
diğim gibi hedeflerime çok 
fazla odaklanıyorum. Şim-
diki hedefim ortaya koy-
duğum 41 projeyi bitirmek. 
Ama en önemlisi insanların 
gönlüne girip ‘Allah razı ol-
sun’ dedirtebilmek. Önemli 
olan insanlara hizmet ede-
bilmek, gönüllerinde hoş 
seda bırakabilmektir. Her 
zaman yaptığımın işin en 
iyisini yaptım. Siz işinizi iyi 
yaparsanız insanlar sizi bir 
yerlere layık görüyor.
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Çayırova’da Bilgi Evi  
Kütüphanesi Açılıyor

Üniversiteli Gençlere  
“Time To Move” Çağrısı

ÇAYIROVA - KOCAELİ Çayırova 
Belediyesi Şekerpınar Bilgi Evi, 
üye öğrencilerinin hem okul ba-
şarılarına hem de kitap okuma 
aktivitelerine katkıda bulunmak 
amacıyla kütüphanesini yenileye-
rek, yepyeni kitaplarla güncelledi. 
Çocukların ve gençlerin kelime 
dağarcıklarını geliştirmeye katkı-
da bulunmak, hayal dünyalarına 
yeni esintiler katmak, kitap oku-
ma ve kütüphane alışkanlıklarını 
artırmak için getirdiği birbirinden 
güzel roman, hikaye, şiir ve araş-
tırma kitap setleri ile raflarını süs-
leyen Bilgi Evi yeni yüzüyle üye-

lerinin karşısına çıkıyor. En son 
çıkan ve en çok okunan kitaplar-
dan özel bir köşe de kütüphanede 
yerini alıyor.

Online İnteraktif  
Eğitim Sistemi
Ayrıca, Bilgi Evi’nde ücretsiz kul-
lanıma sunulan interaktif online 
sistemle kurs programını destek-
leyen Çayırova Belediyesi Bilgi 
Evi, üyelerine gerek evlerinden 
gerekse de Bilgi Evi’nden ulaşabi-
lecekleri internet eğitim programı 
imkanlarını da sağlıyor. Bu sayede 
internet ortamında öğrenciler 
istediği konuyla alakalı sorular 
çözebiliyor, canlı ders anlatımı 
alabiliyor, deneme sınavlarına gi-
rebiliyor. Çayırova Belediye Baş-
kanı Şevki Demirci, İnönü ve Öz-
gürlük Mahallesi’nde 2 yeni Bilgi 
Evi’nin yakın bir süre içerisinde 
açılacağının müjdesini verdi.

BEYKOZ - İSTANBUL Gençler için 
eğitim ve gençlik alanlarındaki 
Avrupa fırsatları ve gençlerin Av-
rupa faaliyetlerine katılımı hak-
kında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi 
Ağı demek olan Eurodesk, düzen-
lemiş olduğu etkinlikle ilçedeki 
üniversitelere giderek, öğrencile-
re bilgilendirme toplantıları yaptı. 
Bu toplantılarda,”Eurodesk”in ne 
olduğu, gençlerin Avrupa’ya han-
gi yollarla gidebileceği ve beledi-
yenin proje çalışmaları anlatıldı.

Fırsatı Yakalayın!
Belediyenin resmi web sitesinde 
etkinlik hakkında şu ifadelere 
yer verildi: “Hiç yurt dışında eği-
tim almayı düşündünüz mü? Gö-
nüllü olarak kendinizi denemek 
ister misiniz? Stajyer pozisyonu-
na mı ihtiyacınız var? Avrupa’da 
kolay bir şekilde nasıl iş bulacağı-
nızı hiç merak ettiniz mi? Doğru 
yerdesiniz”

Time To Move “Nedir? 
Time to Move” girişimi gençlere 
yönelik bir bilgilendirme kam-
panyası. Bütün hafta boyunca, 
gençlik uzmanları Eurodesk ile 
ortaklaşa olarak, Avrupa’da se-
yahat etmeyi sağlayacak somut 
fırsatlar hakkında gençleri bire-
bir bilgilendirmeyi amaçlamakta. 
Beykoz Belediye Başkanı Yücel 
Çelikbilek, gençler için bu tür 
etkinliklerin devam edeceğini 
söyledi. 

Çayırova Belediyesi Şekerpınar 
Bilgi Evi bünyesinde faaliyet 
gösteren kütüphane yenilendi. 
Yeni yüzü ile üyelerine daha 
verimli ve kaliteli hizmet veren 
kütüphane yeni kitaplarla da 
güncellendi.

Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki 
üniversitelerde okuyan gençlerin 
AB fırsatlarından yararlanma-
sına yönelik faaliyetleri devam 
ediyor. Belediye bünyesinde 
Avrupa Birliği fırsatları hakkında 
gençlere bilgi sağlayan  “Euro-
desk” kapsamında  “Time To 
Move” isimli bir etkinlik düzen-
ledi.

yenİden “enderUn okUlları” madde Ve İnternet 
bağımlılığını 
anlattılar
Kestel Kaymakamlığı Kestel 
Belediyesi ve Kestel İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 
Kültür Merkezinde düzenlenen 
Uyuşturucu Madde ve İnternet 
Bağımlılığı konulu konferans 
yoğun bir katılımla gerçekleşti.

KESTEL - BURSA Kestel Kay-
makamı Ziya Polat, Kestel 
Belediye Başkanı Yener Acar, 
Belediye Başkan Yardımcısı Mu-
zaffer Ertem, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri ilçe genelindeki 
okullarda görev yapan Rehber 
Öğretmenler ve öğrenciler bir 
araya geldiler. İl Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve Narkotik 
Şube  ve Siber Suçlarla  Mücade-
le Şube Müdürlüğü’nde görevli 
polis memurları Hasan Uyar, İl-
yas Kabadayı’nın sunumları son-
rasında Gazeteci Yazar Kişisel 
Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu 
Keziban   Bayık  tarafından öğ-
rencilere  hayata bakış açısı ve 
hedefleri yakalama konusunda 
bir sunum gerçekleştirildi. Prog-
ram sonunda bir açıklama yapan 
Kestel Belediye Başkanı Yener 
Acar “gençlerimiz geleceğimiz. 
Ülkemizin aydınlık yarınlara 
uzanabilmesi amacıyla elimiz-
den gelen çabayı sarf ediyoruz. 
Bugün gerçekleşen çalışmada 
bunlardan biri. Çalışmalarımız 
tüm hızla devam edecek. Genç-
lerimiz için elimizden geleni ya-
pıyoruz” dedi.

sermek’ten eV 
ekonomİsİne 
destek 
Serdivan Belediyesi ve 
İlçe Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü vatandaşlar için 
ücretsiz meslek edindirme 
kursları açıyor.

SERDİVAN - SAKARYA Serdivan 
Meslek Edindirme Kursları 
(SERMEK) adı altında faaliyet 
gösterecek kursların, Belediye 
hizmet binasında gerçekleşen 
protokol töreninde konuşan 
Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar, 2009’dan bu 
güne kadar açılan kurslardan 
5000 kişinin faydalandığını be-
lirterek, “Mesleki açıdan ken-
dini geliştirmek, yeni bir mes-
lek sahibi olmak, yeteneklerini 
keşfetmek ya da aile bütçesine 
katkıda bulunmak isteyen tüm 
vatandaşlarımız bu kurslardan 
ücretsiz olarak yararlanabile-
cek” dedi. Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ve Serdivan Bele-
diyesi, vatandaşlardan gelen 
kurs taleplerini kaydederek 
değerlendirmeye alacak. Be-
lediyenin ve Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğü’nün ortak 
kayıtlarının yeterli sayıya ula-
şılmasını müteakip, uzman eği-
timciler rehberliğinde kurslar 
açılacak. Açılacak kurslarda, 
teorik eğitimin yanı sıra uy-
gulamalı eğitim de verilecek. 
Protokol kapsamında; kurslar-
da kullanılan masa, sandalye, 
makine, kitap, kırtasiye, test 
gibi eğitim araç ve gereçlerinin 
yanı sıra; kurs merkezlerinin 
ısınma, elektrik, su, internet, 
telefon ve doğalgaz gibi tüm 
giderleri Serdivan Belediyesi 
tarafından karşılanacak. Kurs-
larda ayrıca seminerler ve kül-
türel geziler de düzenlenecek.

Dershane Öğrencilerin Ayağına Geldi

Depreme Karşı Bir Saat, Bir Hayat

KöRFEZ - KOCAELİ Uzun zaman-
dır çalışmalarını devam eden 
e-dershane hizmeti Körfez’de 
başladı. Kocaeli’de bir ilk olan 
e- dershane, konu anlatımları ve 
deneme sınavlarının da bulundu-
ğu sisteme giriş yapan öğrenci-
ler, evlerinde, günün her saatin-
de dershane hizmetini internet 
üzerinden alabilecekler. Kalaba-
lık bir ekiple Yeniyalı Fahri Ko-
rutürk İlkğretim okuluna giden 

Başkan Baran’a Körfez Kayma-
kamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Be-
lediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, 
Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Okutan eşlik etti.

Teknoloji Öğrencilerle 
Buluşuyor
Çocuklara hizmet hakkında bil-
giler aktarılırken, Başkan Baran 
çocuklarla sıcak ve samimi iliş-

kiler kurdu. Çocukların yoğun 
ilgisini karşısında ilgi ve alakası-
nı eksik etmeyen Başkan Baran 
okulun bahçesinde bulunan alan-
da öğrencilerle birlikte voleybol 
oynayıp sohbet etti. Öğrencilerle 
hatıra fotoğrafı çektiren Başkan 
Baran öğrencilere tekrar bu-
luşma sözü verdi.Başkan Baran 
burada yaptığı açıklamasında 
“teknolojiyi öğrencilerle buluş-
turuyoruz” dedi.

gÜNgöREN - İSTANBUL Bugüne 
kadar Bilgi Evleri, Kültür Mer-
kezleri, Halk Eğitim Merkezi gibi 
çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
öğrencilerden din görevlilerine, 
ev hanımlarından kamu persone-
line kadar binlerce kişiye ulaşan 
Güngören Belediyesi bu kez de 
okullarda öğrenci velilerine eği-
tim verdi. Güngören’deki ilkokul 

ve anaokulu öğrenci velilerine 
yönelik sabah ve öğle olmak üze-
re iki grupta verilen eğitimlerde 
afet konusunda bilinçlendirme, 
afet öncesi ve sonrası neler yapı-
lacağına ilişkin dersler anlatıldı. 
Seminerlerin amacı; olası doğal 
afetlere karşı vatandaşları bilgi-
lendirerek hazırlıklı olmalarını 
sağlamak.

Körfez Belediye Başkanı 
İsmail Baran, henüz Kocaeli’de 
bulunmayan e-dershane online 
eğitim sistemini ilkokul öğren-
cilerinin ayağına götürdü.

Güngören Belediyesi Sivil 
Savunma Şefliği ve İstanbul 
Valiliği, İstanbul AFAD işbirliği 
ile deprem gerçeğine dikkat 
çekmek, İstanbulluları depre-
me karşı bilinçlendirmek ve 
olası bir depremde can ve mal 
kaybını en aza indirmek ama-
cıyla “Bir Saat Bir Hayat” adlı 
eğitim semineri verildi.

ZEYTİNBURNU - İSTANBUL “Ço-
cuklar ve Gençler Mali Destek 
Programı” kapsamında İstanbul 
Kalkınma Ajansı destekli “Ende-
run Çocuk Üniversitesi Projesi”-
nin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Topkapı Yerleşke-
si’nde açılışı gerçekleştirildi. Fa-
tih Sultan Mehmet Vakıf Üni-

versitesi koordinatörlüğünde ve 
Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zey-
tinburnu Belediyesi, Uluslararası 
Enderun Bilim ve Eğitim Derneği 
ortaklığında gerçekleştirilen En-
derun Çocuk Üniversitesi Proje-
si kapsamında Zeytinburnu ilçe-
sindeki okullarda öğrenim gören 
üstün zekalı 200 öğrenci kişilik, 
zeka ve üretkenlik testleri uy-
gulanarak tespit edilecek. Tespit 
edilen öğrenciler oryantasyon 
programlarına tabi tutulacak ve 
daha sonra kendileri için proje 
kapsamında belirlenen bilim, fen, 
teknoloji, tarih gibi alanlarda üc-
retsiz olarak uygulamalı özel eği-
tim programlarına tabi tutulacak. 

Tarihin bilinen ilk üstün yete-
nekliler okulu olan Enderun, gü-
nümüz eğitim şartlarına uygun 
olarak yeniden açılıyor. Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversi-
tesi bünyesinde eğitim verecek 
olan okulun açılışı yapıldı.
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“öğrenCİlerİmİzİn 
her zaman 
yanındayız”
Lapseki Belediye Başkanı 
Eyüp Yılmaz, “Öğrencilerimizin 
her zaman yanındayız” diyerek 
önemli açıklamalarda bulundu

LApSEKİ - ÇANAKKALE Lapseki 
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 
geçtiğimiz günlerde 25 Eylül 
İlkokulu’nu ziyaret ederek 
öğrencilerle bir araya geldi. 
Okulun eksiklikleri hakkında 
yetkililerden bilgi alan Başkan 
Yılmaz, Lapseki Belediyesi’nin 
öğrencilerin her zaman yanın-
da olduğunu söyledi. Başkan 
Yılmaz, “Öğrencilerimizin geli-
şimine önem veriyoruz. Beledi-
ye olarak onların gelişimi adına 
her türlü desteğe ve yardıma 
hazırız” dedi.  Lapseki Bele-
diye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın 
ilkokulu ziyareti sırasında ay-
rıca renkli görüntüler yaşandı. 
Öğrencilerle bir araya gelen 
Yılmaz, öğrencilerin isteklerini 
dinledi. Başkan Yılmaz, burada 
ayrıca öğrencilere eğitim ve 
öğretimin neden önemli oldu-
ğunu anlattı. Yılmaz, “Sizler bi-
zim geleceğimizsiniz. Kendinizi 
geliştirmeniz ve çalışmanız çok 
önemli. Biz Lapseki Belediyesi 
olarak sizlere her türlü des-
teği vermeye hazırız” diyerek 
önemli açıklamalarda bulundu.  
Başka’nın ziyareti sonrasında 
toplu fotoğraf çekimi yapıldı. 
Lapseki Belediyesi eğitime 
yapmış olduğu çalışmalara de-
vam edecek. Ziyarete katılan 
okul yöneticileri ve öğrenciler-
de başta Lapseki Belediye Baş-
kanı Eyüp Yılmaz olmak üzere 
yetkililere teşekkür ettiler.

hayat kUrtarmak 
İster mİsİnİz?
Bahçelievler Belediyesi ve 
Özel Medicana Bahçelievler 
Hastanesi, Organ Bağış 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında nakil olan ve 
nakil bekleyen hastaları Türk 
Sanat Müziği konserinde bir 
araya getirdi.
BAHÇELİEVLER - İSTANBUL 
Nurettin Topçu Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen etkinliğine, 
Türkiye’nin Organ Nakli konu-
sunda öncü hekimleri katıldı. 
Prof. Dr. Hasan Taşçı tarafın-
dan verilen ‘Organ Bağışı’ se-
mineri ve sanatçı Aylin Şengün 
Taşçı’nın solist olarak katıldığı 
Türk Sanat Müziği konseri, 
yoğun ilgi gördü. Bahçelievler 
Belediyesi ve Özel Medicana 
Bahçelievler Hastanesi işbir-
liği ile gerçekleşen Türk Sanat 
Müziği Konseri’ne Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu, Medicana Bahçe-
lievler Hastanesi yöneticile-
ri, doktorları ve ilgili dernek 
temsilcileri katıldı. Program, 
protokol konuşmalarının ar-
dından Medicana Bahçelievler 
Hastanesi Genel Cerrahı Prof. 
Dr. Hasan Taşçı’nın sunumu ve 
Kültür Bakanlığı Sanatçısı so-
list Aylin Şengün Taşçı’nın kon-
seriyle devam etti. Etkinlikte 
konuşan Belediye Başkanı Os-
man Develioğlu organ bağışı 
başta olmak üzere farkındalık 
yaratmak adına geliştirilen 
projelerinin önemine dikkat 
çekti.

Engelsiz Sağlık 
Seminerleri

Başkandan  
“Geçmiş Olsun” Dilekleri

SULTANgAZİ - İSTANBUL Sultan-
gazi Belediyesi, engellilere yönelik 
faaliyetlerini sağlık seminerleriyle 
sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi 

Engelliler Koordinasyon Merkezi 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Koordinasyon Merke-
zi(İSEM) işbirliğinde yapılan semi-
nerlerde engellilere ve ailelerine 
sağlık alanında eğitici bilgiler veri-
liyor. Sultangazi Belediyesi Nikah 
Salonu’nda düzenlenen seminer-
lerde sağlıklı bir yaşam sürmek 
için dikkat edilmesi gerekenlere 
dikkat çekiliyor. Eğitimlerde ağız 
ve diş sağlığından psikolojik des-
tek süreçlerine kadar engellilerin 
hayatını kolaylaştıracak bilgiler 
aktarılıyor. Seminerler Mayıs 2015 
tarihine kadar devam edecek.

DİLOVASI - KOCAELİ Dilovası Be-
lediye Başkanı Ali Toltar, Başkan 
Yardımcısı Muhiyettin Gültekin 
ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Abdullah Şanlı ile birlik-
te Anadolu Sağlık Merkezi’nde, 

SP Dilovası İlçe Başkanı Ercan 
Oğuz’un eşi Naime Oğuz’a ve 
tedavi altındaki Hacı Salih Kara-
kaya’ya geçmiş olsun dileklerin-
de bulundu. Hastanede tedavi 
gören diğer hastaları da ziyaret 
eden ve hastalara geçmiş olsun 
dileklerinde bulunan Başkan Tol-
tar, “Yaşadıkları acıyı paylaşmak, 
dertleriyle dertlenmek, varsa ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere has-
talarımızı ziyaret ettik ve onlar-
dan hayır duası istedik. Allah tüm 
hastalarımıza acil şifalar versin” 
diye konuştu.  Vatandaşlar da 
Başkana teşekkür ettiler.

Sultangazi Belediyesi, engellilere 
yönelik sağlık seminerleri dü-
zenliyor. Sultangazi Belediyesi 
Engelliler Koordinasyon Merkezi 
ile İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Engelliler Koordinasyon Mer-
kezi (İSEM) işbirliğinde yapılan 
seminerlerde engellilere; birçok 
konuda eğitici bilgiler veriliyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ali 
Toltar, Anadolu Sağlık Merkezi’n-
de tedavi gören Dilovalı hem-
şerilerini ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu.

kan ŞamPİyonU kİm olaCak?

Organ Bağışı Hayata Bağlar!

Diyabet Etkinliğine Başkan Desteği 

BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL Başak-
şehir Emin Saraç Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen seminere ko-
nuşmacı olarak; Medipol Mega 
Üniversite Hastanesi Organ 
Nakli Merkezi Koordinatörü 
Esin Gülkaya Anık ve Vaiz Nec-
det Kahveci katıldı. Başakşehirli-

ler’in ilgiyle takip ettiği seminer-
de bir sunum yapan Esin Gülkaya 
Anık, organ bağışı ve naklinin tıb-
bi, yasal boyutlarını ele aldı. Anık, 
“İlk organ nakil yasası Türkiye ve 
İtalya’da çıkmasına rağmen çok 
gerilerde kaldık. Unutmayın or-
gan bağışı, hayata bağlar” dedi.

gEMLİK - BURSA Umurbey Ma-
hallesinde bulunan Sağlık Meslek 
Lisesi Öğretmenleri Pervin Dinç-
türk ve Cumhur Eser, öğrencileri 
ile birlikte 12-18 Kasım Diyabet 

Haftası’nda, haftanın anlam ve 
önemine dikkat çekip, hastalı-
ğın yaygınlaşmasını önlemek ve 
kamuoyunu bilgilendirmek adı-
na, afişli, pankartlı, broşürlü bir 
eylem gerçekleştirdiler. Gemlik 
Merkezinde ve Umurbey Mahal-
lesinde, esnafları, kahvehaneleri 
ve vatandaşları Diyabet (Şeker 
Hastalığı) konusunda uyaran öğ-
retmen ve öğrenciler, Umurbey 
Futbol Stadyumu’nun temel atma 

töreni içen gelen İsmail Aydın’dan 
ve Belediye Başkanı Refik Yıl-
maz’dan da destek gördüler. 

Şekere Dikkat!
Afişli, broşürlü ve pankartlı et-
kinliklerle ve birebir görüşme-
lerle toplumu bilgilendirmeye 
çalıştıklarını ifade eden Celal 
Bayar Sağlık Meslek Lisesi öğret-
meni Pervin Dinçtürk, hastalığın 

isminin şeker ancak sonuçları-
nın çok acı olduğunu vurguladı. 
Pervin Dinçtürk, “Kanda yüksek 
şeker değerlerine yol açan şe-
ker hastalığı yani diyabet, ömür 
boyu süren, kronik bir hastalıktır. 
İnsan vücudundaki kan şekerini 
dengelemek için pankreas aracı-
lığı ile insülin ismi verilen bir hor-
mon üretilir. Şeker hastası olan 
kişilerde ise insülin az üretiliyor” di-
yerek önemli açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Belediyesi, Medipol 
Mega Üniversite Hastanesi 
işbirliği ile ‘Organ bağışı hayata 
bağlar’ isimli seminer düzenledi.

Gemlik Celal Bayar Sağlık Mes-
lek Lisesi öğrencilerinin orga-
nize ettiği, diyabet hastalığının 
artışına dikkat çeken, pankartlı 
ve afişli etkinliğe Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail Aydın ve 
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’dan da destek geldi. 

ESENLER - İSTANBUL Esenler Be-
lediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
Türk Kızılayı ile birlikte kan ba-
ğışı kampanyası gerçekleştiriyor. 
Kampanya çerçevesinde; Kızı-
lay’ın Kan Bağış Aracı Esenler 
Dörtyol Meydanı’nı ziyaret ede-
rek, kan bağışında bulunmak iste-
yenlerin ayağına hizmet götürü-
yor. “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” 
sloganıyla düzenlenen kampanya 
ile her türlü iç donanıma sahip 
mobil Kan Bağış Aracı ile isteyen 
herkes kan bağışında buluna-
biliyor. 10.30 ile 19.30 saatleri 

arasında bağış toplayacak araçta, 
toplam 6 görevli hizmet veriyor. 
Ülkemizdeki kan talebini karşıla-
ması amacıyla yürütülen kampan-
ya, Esenler’deki gönüllü bağışçı-
lardan da büyük ilgi görüyor.

Kimler Kan Verebilir?
Kan bağışı kampanyasına 18–65 
yaşlarında ve 50 kilogram vücut 
ağırlığının üzerindeki sağlıklı her 
birey katılabiliyor. Kan vermek 
isteyenler önce kan bağışçısı ka-
yıt formunu dolduruyor. Kan ba-
ğışının yaygınlaştırılmasına des-
tek vermek isteyen gönüllülerin, 
kan bağışına engel bir durumu 
yoksa, genel durumu değerlen-
dirilip kan basıncı ve nabzı ölçü-
lerek, kan sayımı için küçük bir 
örnek alınıyor. Kan bağışı yapan 
vatandaşlara, sıvı kaybının ön-
lenmesi için mineral yönden zen-
gin maden suyu ile bisküvi ikram 
ediliyor. Kronik hastalığı ve düşük 
tansiyonlu olanlar ve sürekli ilaç 
kullananlar kan veremiyor.

Kızılay’ın Kan Bağış Aracı, Esenler 
Dörtyol Meydanı’nı ziyaret ederek, 
kan bağışında bulunmak iste-
yenlere hizmeti ayağına getirdi. 
Kan bağışında bulunanların hangi 
takımın taraftarı olduğu da kayıt 
altına alınıyor. Kampanya sonun-
da hangi takım taraftarının en 
çok kan bağışında bulunduğu da 
ortaya çıkacak.
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İSTANBUL Avrupa ve Asya yaka-
sında bulunan raylı ulaşım siste-
mini birleştiren ve Atatürk Ha-
valimanı - Kartal metro ulaşım 
süresini 81 dakikaya düşüren sis-
temin açılışı Aksaray’daki metro 
girişinde yapıldı. Açılışta konu-
şan Başbakan Ahmet Davutuğlu, 
İstanbul’un ulaşımında önemli 
adımlar attıklarını söyledi.
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yenİ metro hattı hayırlı olsUn!
Aksaray - Yenikapı metro hattını 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş açtı.

Pınarhİsar’da 
“sosyal Park” 
Projesİ
Pınarhisar Belediyesi altyapı ve 
üstyapı çalışmalarını hızlandırdı. 
Belediye tarafından “sosyal 
park” projesine başlandı.

pINARHİSAR  - KIRKLARELİ 
Pınarhisar Belediyesi tarafın-
dan “Sosyal Park Projesi”ne 
başlandı. Proje kapsamın-
da parkın içerisine 20 adet 
spor aleti, 5 adet engelliler 
için spor aleti ve 7 adet pik-
nik masasının konulacağı be-
lediye yetkilileri tarafından 
açıklandı. Pınarhisar Belediye 
Başkanı Mustafa Cingöz yap-
tığı açıklamada çalışmaların 
en kısa zamanda tamamla-
nacağının müjdesini verdi.

osb’de çalıŞmalar 
deVam edİyor
Ferizli Belediyesi tarafından 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
700 dönümün ve yolların alt 
yapı çalışmaları bitti.

FERİZLİ - SAKARYA Ferizli 
Belediyesi tarafından  Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde 700 
dönümün ve yolların alt yapı 
çalışmaları bitti.  Başkan So-
ğuk konuya ilişkin yapmış 
olduğu açıklamada “Ferizli 
Organize Sanayi Bölgemiz 
çok önemli bir projedir. Her 
adımını yakından takip edi-
yoruz. 700 dönümün ve yol-
ların alt yapı çalışmaları bitti 
ve yatırımcılar fabrikalar için 
inşaat çalışmalarına başladı. 
Organize Sanayi Bölgemizde 
boş yerimiz yok, sanayicile-
rimiz hızla yatırımlarını yap-
maktadır ve OSB alanı büyüt-
me çalışmalarımız da devam 
etmektedir. Sakarya’da hızla 
büyümekte olan ilçemiz yatı-
rımların odak noktası haline 
geldi. İlçemizin değeri kat be 
kat artıyor” dedi. Çalışmaların 
önümüzdeki günlerde bitmesi 
bekleniyor.

mahallelerİn 
çeVrelerİ 
düzenlenİyor
Keles Belediyesi tarafından 
mahallelerde çevre düzenle-
me çalışmaları yapılıyor. Eski 
evler vatandaşların talepleri 
doğrultusunda yıkılıyor. Bu 
çalışmalar Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa ger-
çekleştiriliyor. 

KELES - BURSA Keles’te 
Akçapınar Mahallesi’ndeki 
binalar gözden geçiriliyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte ortaklaşa yapılan 
çalışmalar neticesinde ma-
hallelerde çevre düzenleme 
çalışmaları başlamış oldu. 
Buradaki eski evler vatan-
daşların talebi doğrultusunda 
yıkılıp çevre düzenlemeleri 
gerçekleştiriliyor. Keles Be-
lediye Başkanı Mehmet Teke, 
konuya ilişkin yapmış olduğu 
açıklamada Keles Belediye-
si’nin alt yapı ve üst yapı ça-
lışmalarına önem verdiğini ve 
Keles’in marka bir şehir olma-
sı için ellerinden geleni yapa-
caklarını söyledi.

Fidan Han, Arkeopark’a Dönüşüyor 

Dayanıklı ve Uzun Ömürlü 
Mastik Asfalt

Adapazarı Araç Filosunu 
Genişletiyor

Esentepe’de Asfalt Tamam, Sırada Kaldırımlar Var

OSMANgAZİ - BURSA Mül-
kiyeti Osmangazi Belediyesi ile 
BTSO’ya ait olan, İç Fidan Han 
olarak anılan bölge, yapılacak 
rekonstrüksiyon ve düzenleme 

çalışmaları ile mevcut çöküntü 
bölgesinden arındırılacak. Tuz Pa-
zarı’nda bulunan Balık Pazarı da 
projeye dahil edilerek, Fidan Han 
ve İç Fidan Han’ın bulunduğu böl-
ge yürütülecek çalışmalarla yeni 
çehresine kavuşturulacak.

İç Fidan Han 
Arkeopark’a Dönüşecek
Çalışmaların yapılacağı bölgede 
incelemelerde bulunan Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, yapılacak yenileme ve 

restorasyon çalışmalarının ardın-
dan Fidan Han’ın tarihi dokusu-
nun yeniden gün yüzüne çıkaca-
ğını söyledi. BTSO’nun projeden 
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan Gürses, Bursa Kültür Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nden yetkililerin de 
katıldığı inceleme gezisinin ardın-
dan değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Dündar, “Fidan Han ve 
çevresi ile ilgili yürütülecek çalış-
malarla ilgili imar planı ve proje 
çalışmaları devam ediyor. Proje 
hazırlıklarının tamamlanmasının 

ardından başlatılacak çalışma ile 
İç Fidan Han’ın içerisindeki kalın-
tılar bir bir ortaya çıkartılarak, İç 
Fidan Han arkeoparka dönüştü-
rülecek. Doğu cephesinden yeni 
bir kapı açılarak, Fidan Han’ın 
yaya aksına açılmasını hedefliyo-
ruz. Böylece, Fidan Han ve çev-
resi turistik bir alan özelliği ka-
zanacak” dedi. Bursa’nın en güzel 
hanlarından biri olan Fidan Hanı, 
Sadrazam Mehmet Ağa’nın oğlu 
İbrahim Paşa tarafından yaptırıl-
mış. XV. yüzyıl yapısı olan hanın 
iki avlusu bulunuyor.

BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL Yurt 
dışında çok sayıda örneği olan, 
dayanıklılığı, estetik görünü-
şü, kaydırmayan yapısı ve hava 
koşullarına olan uyumluluğu 
ile artık Beylikdüzü’nde de 
tercih edilen mastik asfalt; ilk 
olarak Fransa’nın Başkenti Pa-
ris’te kaldırımda, yollarda ise 
ilk Almanya’da kullanıldı. Doğ-
ru uygulamaları ilçeye taşıyan 
Beylikdüzü Belediyesi ise Tur-
gut Özal Koruluğu’nda yaptığı 

mastik asfalt ile ilk çalışmasını 
tamamladı.  Çevreye ve insan 
sağlığına herhangi bir zararı 
bulunmayan mastik asfalt uy-
gulaması ile su geçirmezlik, uy-
gulandıktan sonra hemen kulla-
nıma açılabilme ve dayanıklılık 
gibi çok önemli özellikleri nede-
niyle uzun yıllar boyunca bozul-
mayan yürüyüş yolları ve spor 
sahaları Beylikdüzü’ne kazan-
dırılmış olacak. 

“Yeni Bir Şehir İnşa 
Ediyoruz”
Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, ilçenin kon-
forunu artırmak adına gereken 
hangi uygulama varsa yapacak-
larını belirterek, “Biz yeni bir 
şehir inşa ediyoruz. Dönüşümü 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. De-
ğişim, her aşamayı kapsıyor” diye-
rek önemli açıklamalarda bulundu.

ADApAZARI - SAKARYA Adapa-
zarı Belediyesi’nin Dağdibi’nde 
bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’n-
de araç garajına giden Adapa-
zarı Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli, yeni dönemde temizlik 
işleriyle ilgili çalışmaların biraz 
daha hızlandırıldığını ifade etti. 
Başkan Dişli,  “Biliyorsunuz ki, 
eski dönemde köy statüsünde 
olan yerler mahalle olarak bizim 
belediyemize dâhil oldu. Hizmet 
alanımızın genişlemesiyle birlik-

te 12 adet çöp aracı, 2 adet yol 
süpürme, 2 adet damperli araç ve 
6 adet kontrol aracı olmak üzere 
toplam 22 adet yeni araç alarak 
hizmeti hızlandırıyoruz. Mahalle 
sayımızın artmasıyla sorumluluk 
alanımız genişledi. Her mahal-
leye eşit hizmet verebilmek için 
araç sayımızı artırıyoruz. İnşal-
lah bu araçlarla şehrimize daha 
güzel daha kalıcı hizmetler ya-
pılacaktır. İlçemize hayırlı olsun” 
dedi.

 

DERİNCE - KOCAELİ Yoğun bir şe-
kilde alt yapı ve üst yapı çalışmala-
rının devam ettiği Derince’de son 
olarak Çenedağ Mahallesi’nde yer 
alan Esentepe Caddesi elden geçi-
rildi. Bölgedeki altyapı işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından üstya-

pı çalışmalarına başlanan Esentepe 
Caddesi’nde asfalt serimi tamam-
landı. Bin 200 metrelik Esentepe 
Caddesi’nin tamamı asfaltlanırken 
bölgeye ekipler tarafından yakla-
şık 2 bin 500 ton asfalt döküldü. 
Hummalı bir şekilde devam eden 

çalışmalar kapsamında caddede 
asfalt serimi tamamlanırken, be-
lediye ekipleri şimdi de kaldırım 
düzenlemelerine başladı. Pırıl pırıl 
bir görünüme kavuşan Esentepe 
Caddesi’nin sakinleri de yetkililere 
teşekkür ettiler.

Tarihi ve kültürel mirasın 
korunup yaşatılması için yoğun 
bir çaba harcayan Osmangazi 
Belediyesi, Çarşı ve Hanlar böl-
gesinde bulunan Fidan Han’ın 
canlandırılması ve hak ettiği 
değere kavuşturulması için 
düğmeye bastı.

Beylikdüzü Belediyesi, ABD ve 
AB ülkelerinde uzun yıllardır 
uygulanan mastik asfalt uygu-
lamasını parklar, yürüyüş yolları 
ve spor sahalarında kullanmaya 
başladı.

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri 
ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 
22 adet yeni araç alındı. Araç 
sayılarını ve hizmet ağını geniş-
lettiklerini ifade eden Adapazarı 
Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli, “Yeni araçlarımız hayırlı 
olsun” dedi.  

 

Derince’de devam eden alt ve 
üst yapı çalışmaları kapsamında 
Esentepe Caddesi’ne asfalt seri-
mi tamamlanırken, kaldırımların 
da yapımı devam ediyor.
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fatİh’te bİnalar yenİlenİyor
Fatih Belediyesi tarafından Fe-
ner-Balat’ta rehabilitasyon çalış-
maları başlatıldı. Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir’in duvar 
boyayarak start verdiği rehabili-
tasyon çalışmaları kapsamında 
136 bina yenilenirken, 36 metruk 
bina yıkılacak.

Akyazı Belediyesi tarafından 
kentin dört bir yanında peyzaj 
çalışmaları yapılıyor. Amaç 
Akyazı’nın daha güzel gözükme-
sine katkıda bulunmak.

baŞkan temel atma 
törenİne katıldı
Orhangazi Belediye Başka-
nı Neşet Çağlayan, Demirtaş 
Köprülü Kavşağı’nın temel 
atma törenine katıldı. Bu kav-
şakla birlikte bölgedeki trafik 
sorunu da çözülmüş olacak.

ORHANgAZİ - BURSA Belediye 
başkanı Neşet Çağlayan, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapılacak olan Demirtaş 
Köprülü Kavşağı’nın temel 
atma törenine katıldı. Bursa’yı 
vizyon projeleriyle geleceğe 
taşırken ‘daha ulaşılabilir bir 
kent’ hedefine yönelik çalışma-
larını da sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, yıllardır çözüm 
bekleyen trafik problemlerini 
kökten çözecek adımları atı-
yor. Bu kapsamda Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırı-
lacak olan Demirtaş Köprülü 
Kavşağı’nın temeli törenle 
atıldı. Törene, Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe’nin yanı sıra çok sayıda 
önemli isim katıldı.

kentsel dönüŞümü 
konUŞtUlar
Osmaneli’nde “Kentsel Dönü-
şüm Toplantısı” düzenlendi.
Toplantıya çok sayıda önemli 
isim katıldı. Toplantıda A’dan 
Z’ye kentsel dönüşüm ele 
alındı ve akıllardaki sorular 
cevaplandırıldı.

OSMANELİ - BİLECİK Bilecik 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 
tarafından  Necla Hanım Kona-
ğı’nda “Kentsel Dönüşüm Bil-
gilendirme Toplantısı” yapıldı. 
6306 sayılı Afet Riski altındaki 
alanların dönüştürülmesi hak-
kında kanun ve uygulama yö-
netmeliği kapsamında modern 
çağa uygun, daha güvenli, daha 
sağlam yapılar yapılmasını teş-
vik etmek amacıyla yapılan 
toplantıya çok sayıda önemli 
isim katıldı. Açılış konuşması-
nı Belediye Başkan Yardımcısı 
Hayati Kaba’nın yaptığı toplan-
tıya Bilecik Çevre veŞehircilik İl 
Müdürü Murat Akat, İl Müdür 
Yardımcısı Yeşim Çakır, Bele-
diye Yüksek Mimarı Ayşegül 
Damkacı, çok sayıda mimar, 
mühendis, müteahhit ve halk-
tan dan çok sayıda davetli ka-
tıldı. Bilecik Alt Yapı ve Kentsel 
Dönüşüm Şube Müdür Vekili 
Elif Çelik, program kapsamında 
sunum yaptı. Programdan son-
ra soru cevap kısmına geçildi ve 
sorular cevaplandırıldı. Osma-
neli Belediye Başkanı Münür 
Şahin konuya ilişkin yapmış 
olduğu açıklamada kentsel dö-
nüşümün önemine dikkat çekti 
ve insanların bu konu hakkında 
bilinçlendirilmesi gerektiğini 
söyledi.  Şahin, modern, çağa 
uygun ve daha güvenilir bina-
ların yapılmasının önemli oldu-
ğunu ve olası bir depreme hazır 
olunması gerektiğini söyledi. 
Belediyenin önderliğinde bu 
tür etkinlikler devam decek. 

Altıntepsi’ye Altın Değerinde Proje

Akyazı’da Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor

Altyapı Desteğine Teşekkür Yenilenen Birlik Parkı Açıldı!

BAYRAMpAŞA - İSTANBUL Bay-
rampaşa Belediyesi ‘ileri beledi-
yecilik’ projelerini hayata geçir-
meye devam ediyor. Altıntepsi 
Mahallesi Merkez Camii arkası 
ile Ordu Caddesi ve Mektep So-
kak’a cepheli kamulaştırılan 6 

bina törenle yıkıldı. Törene AK 
Parti İstanbul Milletvekili Şi-
rin Ünal, Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atilla Aydıner, AK Parti 
Bayrampaşa İlçe Başkanı Ce-
mil Yıldız, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mevlüt Bulut, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanı Tayfun Karaali, 
Belediye Başkan Yardımcıları, 

Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, 
Muhtarlar ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Yıkımın tamamlan-
masının ardından yaklaşık bin 
500 metrekarelik alanın altına 
3 katlı 150 araç kapasiteli oto-
park, üstüne park ve sosyal tesis 
yapılacak. Ayrıca projede Altın-
tepsi Spor Kulübü binası da yer 
alacak.

Mahalleler  
Nefes Alacak
Başkan Atilla Aydıner, “Söz verdi-
ğimiz gibi ileri belediyecilik pro-
jelerimizi bir bir hayata geçiriyo-
ruz. Altıntepsi Mahallemiz’e altın 
değerinde bir hizmet sunacak 
olmanın gururunu hep birlikte ya-
şıyoruz. Bu çalışmamızla birlikte 
mahallemiz nefes alacak” dedi.

ALTINOVA - YALOVA Altınova 
Belediye Başkanı Dr. Metin 
Oral, Kocaeli Büyükşehir Be-
lediye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu ile İSU Genel 
Müdür İlhan Bayram´i altyapı 
desteklerinden dolayı ziyaret 
ederek, teşekkür etti. Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi İSU Ge-
nel Müdürlüğü, komşu Yalova 
iline bağlı Altınova İlçe Beledi-
yesi’nin işlettiği atıksu arıtma 
tesisi ile atıksu terfi merkezi ve 
kanalizasyon hatlarına teknik 
bakım desteği veriyor. Altıno-
va Belediye Başkanı Dr. Metin 
Oral, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu ile 
Genel Müdür İlhan Bayram’ı zi-
yaret ederek teşekkür etti. İSU 
Genel Müdürlüğü, kuraklık ne-
deniyle yaz aylarında su sıkıntı-
sı yaşayan Yalova’ya günlük 80 
bin kişinin ihtiyacını karşılaya-
cak şekilde 10 bin m3 su verdi. 
Kurum, Altınova Belediyesi’nin 
talebi doğrultusunda kanali-
zasyon hatlarının bakımlarını 
yapıyor.

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL Mahalle 
sakinlerinin talepleri doğrul-
tusunda yenilenen ve 3 Kasım 
2014 itibariyle tamamlanan 
Birlik Parkı’nda çocuklar için 
pek çok oyun alanı, sağlıklı bir 
hayat için spor aletleri ve keyifle 
dinlenmek için oturma alanları 
yer alıyor. Birlik Parkı yenileme 
çalışmaları kapsamında parkta 
daha fazla yeşil alan ve ağaçlan-

dırma yapıldı. Beşiktaş Belediye 
Başkanı Hazinedar park açılışı 
öncesinde yaptığı konuşmada, 
yeşil alanların önemi ve ihtiya-
cından bahsederken Beşiktaş’ta 
bu alanlara öncelik vererek daha 
da artıracaklarını ifade etti. Par-
kın açılışı sonrasında vatandaş-
lar da başta Belediye Başkanı 
Murat Hazinedar olmak üzere 
yetkililere teşekkür ettiler. 

Bayrampaşa Belediyesi, Altın-
tepsi Mahallesi’nde kamulaştırı-
lan 6 binayı törenle yıktı. Alana 3 
katlı 150 araç kapasiteli zemin 
altı otopark, park, sosyal tesis ve 
kulüp binası yapılacak.

Altınova Belediye Başkanı Dr. 
Metin Oral, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu ile İSU Genel Müdür 
İlhan Bayram´i altyapı destek-
lerinden dolayı ziyaret ederek, 
teşekkür etti.

Yenilenen Birlik Parkı, Beşiktaş 
Belediye Başkanı Av. Murat Ha-
zinedar, Belediye Meclis Üyeleri, 
Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin 
yoğun katılımıyla açıldı.

FATİH - İSTANBUL Fatih Beledi-
yesi tarafından Fener-Balat’ta 
rehabilitasyon çalışmaları baş-
latıldı. Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir’in duvar boya-
yarak start verdiği rehabilitas-
yon çalışmaları kapsamında 136 
bina yenilenirken, 36 metruk 
bina yıkılacak. Fatih Belediyesi, 
ilçe genelinde yer alan bina cep-
helerini tarihi dokuya uyumlu 
hale getirmek ve estetiğe aykırı 
uygulamaları gidermek ama-
cıyla yaptığı cephe onarım ve 
yenileme çalışmalarına devam 

ediyor. Daha önce Divanyolu- 
Yeniçeriler ve Ordu, Ankara ve 
Bab-ı Ali Caddeleri’nde cephe 
yenileme uygulaması yapan 
Fatih Belediyesi Zeyrek’te Sa-
lihpaşa Caddesi’ndeki evleri ta-

mamen aslına uygun bir şekilde 
onararak yenilemiş, cadde adeta 
film platosu haline gelmişti. Fa-
tih Belediyesi; onarım, yenileme 
ve rehabilitasyon çalışmalarına 
son olarak ‘Fener-Balat Rehabi-

litasyon Çalışmaları’ kapsamın-
da Yıldırım Caddesi ve Hızır Ça-
vuş Köprübaşı Sokak’ta başladı. 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, temsili olarak duvar bo-
yadı.

AKYAZI - SAKARYA Akyazı Bele-
diyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri tarafından Akyazı 
genelinde aralıksız olarak sürdü-
rülen peyzaj bakım, ağaç buda-
ma, çevre temizliği, ot temizliği 
çalışmaları Akyazı Pazarköy 
Mahallesi’nde devam ediyor. İlçe 
genelindeki tüm mezarlıklarda 

peyzaj ve bakım çalışmaları, Ak-
yazı Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
yapılıyor. Pazarköy Mahalle 
Muhtarı Ahmet Usta “Peyzaj ve 
bakım çalışmalarını Akyazı Pa-
zarköy Mahallesi’nde sürdüren 
Akyazı Belediyesi ekiplerine  te-
şekkür ederiz” dedi.
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beledİyeler 
çeVre PlatformU 
koCaelİ’ndeydİ 
Marmara Belediyeler Birliği 
bünyesinde çalışmalarına 
devam eden Belediyeler Çevre 
Platformu, belediyelerin çevre 
ve temizlik işleri birimlerinin 
aktif katılım sağladığı yoğun 
bir teknik inceleme programı 
gerçekleştirdi.

Her ay koordinasyon ve isti-
şare toplantılarıyla bir araya 
gelerek tecrübe paylaşımında 
bulunan ve ortak sorunlara çö-
züm arayan Belediyeler Çevre 
Platformu, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi İZAYDAŞ, Kartepe 
Belediyesi Atık Getirme Mer-
kezi ve Atık Yağ Geri Dönüşüm 
Tesisi’nden oluşan teknik ince-
leme programını İstanbul, Ko-
caeli ve Bursa belediyelerinin 
yoğun katılımlarıyla gerçekleş-
tirdi.

“Çevre-Enerji 
İşbirliğinin En Güzel 
Örneği”
İlk olarak İZAYDAŞ’ı ziyaret 
eden platform, burada Proje 
Şefi Onur Uludağ tarafından 
karşılanarak tesisin çalışma-
sıyla ilgili bilgi aldı.  Sonrasın-
da atık yakma tesisi, çöp de-
polama alanı, biyogaz üretim 
tesisi ve sızıntı suyu arıtma 
tesisi kapsamında saha ince-
lemelerinde bulundu. Önceleri 
teorik olarak kapasiteleri yıl-
da 35 bin ton atık yakma olsa 
da, bakım işlemleri nedeniyle 
bu rakama ulaşmakta zorlan-
dıklarını ifade eden Uludağ, 
yapılan optimizasyonlarla en 
yüksek kapasite miktarınca 
atık yakma seviyesine erişil-
diğini vurguladı. İZAYDAŞ’ı 
“çevre-enerji işbirliğinin en 
güzel örneği” olarak niteleyen 
MBB Çevre Yönetim Merkezi 
Direktörü Ahmet Cihat Kahra-
man, tehlikeli atıkları etkin bir 
baca arıtım sistemiyle yakarak 
çevreye hiç zarar vermeden 
gerçekleştiren, modern bir çöp 
depolama alanına sahip olan 
ve bu depolamadan etkin bir 
enerji üretimi gerçekleştiren, 
bunların yanı sıra organik atık-
ları değerlendirerek biyogaz 
üretimi yapan bir tesisin yalnız 
Türkiye’de değil dünyada da 
ön sıralarda olduğunun altını 
çizdi.

İnsan İçin Ulaşım Gündemdeydi

“Ortadoğu’da İnanç ve Kimlikler” Konuşuldu Ceren Kenar, MBB’ye Konuk Oldu

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
desteğiyle gerçekleşen prog-
ramda Viyana eyalet yöneticileri 
ziyaret edildi. Verimli fikir alış-
verişlerinin gerçekleştiği ziyaret 
sırasında başkanlar Viyana’daki 
tarihi binaların restorasyon ça-
lışmalarını, örnek tesis ve çevre 
projelerini yerinde inceleme fır-
satı buldu. 

Teknik ziyaret programına; Balı-
kesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ahmet Edip Uğur, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ce-
lalettin Güvenç, Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı, Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağrıcı, 
Lüleburgaz Belediye Başkanı 
Emin Halebak, Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü Karabacak, Kırk-
lareli Belediye Başkanı Mehmet 
Siyam Kesimoğlu, Edirne Bele-
diye Başkanı Recep Gürkan, Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 
İlbank Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Gedik, Bağcılar Belediyesi 

Başkan Yardımcıları Şahin Köse 
ve Kenan Gültürk, Edirne Beledi-
yesi Başkan Yardımcıları Ertuğrul 
Tanrıkulu, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyeleri Canet 
Şahinkara, Mehmet Urcu ve Ba-
hadır Yantaç ile birlikte Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sekre-
teri Cemil Arslan ve Çevre Danış-
manı Aynur Acar katıldı.

Şehircilik, Kentsel 
Dönüşüm ve 
Belediyecilik konuşuldu
Heyetin resmi kabulü Viyana 
Eyaleti İl Meclisi I. Başkanı Harry

Kopietz tarafından yapılırken 
Viyana şehrinin genel tanıtımı 
Viyana Şehri Güvenlik Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Richard 
Hassmann’ın sunumuyla gerçek-
leşti.  Viyana Eyaleti ve Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Michael 
Haeupl’in heyeti kabulünün de-
vamında İnşaat ve Teknoloji Üst 
Düzey Grubu UNESCO Kültür 
Mirası Özel Temsilcisi Rudolf 
Zunke, Viyana’daki tarihi bina-
ların restorasyonu ve kültürel 
mirasın korunması üzerine bir 
sunum yaptı. Ardından sunuma 
konu olan örnek uygulamalar 
gezildi. 

Programın ikinci gününde Viya-
na Eyaleti Kentsel Dönüşüm ve 
Şehircilik Bakanı Michael Lu-
dwig’in heyet için verdiği özel 
yemekte şehircilik, kentsel dö-
nüşüm ve belediyecilik alanın-
da fikir alışverişinde bulunuldu. 
Ardından Avrupa’nın en büyük 
kentsel gelişim projesi olan Se-
estadt Aspern ve Viyana Bü-
yükşehir Belediyesi iştirak şir-
keti Wien Energie’nin Katı Atık 
Yakma ve Enerji Üretim Tesisi 
gezilerek tesislerde uygulanan 
modern teknolojileri yakından 
incelendi.

Türkiye’yi temsilen Birliğimiz-
den Şehir Plancısı Ezgi Küçük ve 
Eğitim Sorumlusu Metin Tokta, 
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nden ise Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü’nden Murat Baştor 
ve Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan 
Hakan Akça’nın katıldığı Çalışta-
yın diğer izleyicileri Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, 
Makedonya ve Karadağ’dan kent 
ulaşımı üzerine çalışan yerel yöne-
tim temsilcileriydi. 

Toplu Taşıma ile Bisiklet 
Kullanımı Teşvik 
Edilmeli
Avrupa Komisyonu Genişleme 
Genel Müdürlüğü ve Bölgeler Ko-
mitesi yönetiminde gerçekleşen 
Çalıştayda ilk gün Avrupa Birli-
ği’nin kent hareketliliği çerçeve-
sindeki girişimleri, sürdürülebilir 
kent hareketliliği planları ve yarar-
ları anlatıldı. İkinci gün, Avrupa’nın 
farklı ülkelerinden gelen yerel 

yönetim mensupları, sürdürüle-
bilir kent hareketliliği çerçevesin-
de İspanya’nın Victoria-Gasteiz 
kenti, Bulgaristan’ın Burgas kenti, 
Belçika’nın Gent şehri ve Porte-
kiz’in Agueda şehrinde yaptıkları 
ulaşım planlarını ve uygulamaları-
nı sundular.  Şehirlerde özel araç 
kullanımını azaltıcı politikalar üze-
rinde durarak ve toplu taşıma ile 
bisiklet kullanımını teşvik ederek 
geliştirilecek kent hareketliliğinin 
sürdürülebilirliği, Çalıştayın temel 
sonucu oldu.

Konya Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Taşğın, konuşmasına Ortado-
ğu’nun bu bölgeyi bilmeyenler 
tarafından dizayn edilmeye ça-
lışıldığını vurgulayarak başladı.
Köklerimizin bağlı olduğu Sel-

çuklu ve Osmanlı üzerine bile 
bilgimizin ve bu alandaki uz-
manlarımızın sayısının az ol-
duğuna dikkat çeken Taşğın, 
Yezidiler ve Alevi kimliklerinin 
etnisite ve din kimlikleri olarak 
her dönemde farklı bir şekilde 
karşımıza çıktığını ve bunun bir 
sorun yarattığını belirtti. Ardın-
dan sözlerine şöyle devam etti: 
“Aleviler kamu alanında Aleviliği 
konuşamıyorlar. Sorunların esa-
sına dair bir çerçevede konuşu-
lamaması da sorunların çözüle-
memesini beraberinde getiriyor. 
Bu topluluğun tarihsel bağlam-
da sosyal ve kültürel bağlarını 
inceleyen yok.” Taşğın, kültürel 
ve dinsel temellerin birlikte ele 
alınması gerektiğini vurgulaya-
rak konuşmasını tamamladı.

Marmara Belediyeler Birliği, çe-
şitli konularda alanında uzman 
isimleri konuşmacı olarak konuk 
olarak ağırlayacağı Serbest Dü-
şünce Saati toplantılarına baş-
ladı. Serbest Düşünce Saati’nde 
ilk olarak “Orta Doğu’da Türkiye 
algısı ve Türkiye’de Orta Doğu 
Algısı” konu başlığı altında Tür-

kiye Gazetesi Köşe Yazarı Ceren 
Kenar ağırlandı.

“Ortadoğu Kaçılması 
Gereken Bir Bataklıktı”
Konuşmaya Türkiye’deki Orta 
Doğu algısından bahsederek 
başlayan Kenar “Orta Doğu, 
Türkiye’de uzun yıllar kaçılması 
gereken, ilişki içine girilmeme-
si gereken bir bataklık olarak 
görüldü. AK Parti’nin iktidara 
gelmesiyle dış politikada Tür-
kiye’nin çıkarlarını maksimize 
etmek üzerine kurulu bir para-
digma değişikliği oldu. Türkiye, 
diğer ülkelerin aksine demok-
ratik bir Orta Doğu üyesi. Tür-
kiye’nin kimliği İstiklal Caddesi 
gibi çeşitli ve renkli” diyerek 
önemli açıklamalarda bulundu.

NALAS’ın TAIEX (Teknik Destek 
ve Bilgi Değişim Mekanizması) 
ve Local Administration Facility 
(LAF) işbirliği ile düzenlediği 
beşinci etkinlik olan Sürdürülebi-
lir Kent Ulaşımı çalıştayı 10 – 12 
Kasım 2014 tarihleri arasında 
Brüksel’de gerçekleşti. 

Marmara Belediyeler Birliği, Kon-
ya Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Taşğın’ı ağırladı. 
Taşğın “Küreselden Yerele 
Ortadoğu’da Renkler, Kimlikler, 
İnançlar” başlıklı bir konferansla 
bölgedeki kimlik ve inançların 
gelişimini tarihsel bir bağlamda 
anlattı.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
Serbest Düşünce Saati’nin ilk 
konuğu Türkiye Gazetesi Köşe 
Yazarı Ceren Kenar oldu. Sohbet 
ortamında gerçekleşen toplantı-
da Kenar, “Orta Doğu’da Türkiye 
Algısı ve Türkiye’de Orta Doğu 
Algısı” başlıklı bir konuşma 
yaptı.

Belediye Başkanları, Marmara 
Belediyeler Birliği ve Denizbank 
işbirliğiyle 11-14 Kasım 2014 
tarihleri arasında Avusturya’nın 
başkenti Viyana’ya teknik 
inceleme ziyareti gerçekleştirdi. 
Ziyaret süresince başkanların 
gündemi şehircilik, kentsel 
dönüşüm ve belediyecilikti.

baŞkanlardan Vİyana’ya teknİk zİyaret
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müzİk dehasından 
yenİŞehİr’e 
teŞekkür
Yenişehir Belediyesi Uluslara-
rası 1. Altın Biber Festivali’nde 
sahne alan Tambi Djemouk, 
Moskova ve St. Petersburg’da 
düzenlenen uluslararası 
yarışmalarda birinci gelerek, 
otoriteler tarafından müzik 
dehası ilan edildi.

YENİŞEHİR  - BURSA Yenişehir 
Belediyesi Uluslararası 1. Altın 
Biber Festivali’ne davet edilen 
ve verdiği konserde büyük al-
kış toplayan Tambi, Bursa’da 
aldığı bir yıllık müzik eğitimi ile 
Moskova ve St. Petersburg’da-
ki yarışmalarda piyano çalarak 
birinci oldu. Geçtiğimiz günler-
de Bursa Çerkes Kültür Derne-
ği tarafından organize edilen 
Kafkas Diasporası Ödül Töre-
ninde Başbakan Yardımcısı Bü-
lent Arınç’ın da kendisine ödül 
takdiminde bulunduğu gecede 
konuşan Tambi “müzik kari-
yerimin daha başlangıcında 
Yenişehir Belediyesi Uluslara-
rası 1. Altın Biber Festivali’nde 
sahne almam ve bana verdik-
leri desteklerden dolayı Bele-
diye Başkanı Süleyman Çelik’e 
çok teşekkür ederim” dedi. 
Suriye’deki iç savaştan kaçıp 
ülkemize sığınan ve İstanbul’a 
yerleşen Tambi Djemouk Asa-
ad oradan Yalova’ya geçti. İki 
yıldan bu yana ailesi ile birlik-
te Bursa’da yaşamını sürdüren 
Tambi’ye bu süreçte Bursa ve 
Yalova’daki Çerkes Dernekleri 
sahip çıktı. Bursa’da geçen yıl 
gezerken gördüğü müzik mer-
kezine giren Asaad’ın yetene-
ğini piyano öğretmeni Yudina 
keşfetti. Tambi’nin hedefi, eği-
timini ABD’de sürdürmek.

Nilüfer’de Engelliler Notalarla Tanıştı
NİLÜFER - BURSA Nilüfer Bele-
diyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal 
Yaşam Destek Merkezi engel-
lilere yönelik yeni bir çalışmayı 
daha hayata geçirdi. Nilüfer Be-
lediyesi Roman Orkestrası,  Bi-
zim Ev Engelliler Yaşam Destek 
Merkezi’nde solfej eğitimi ver-
meye başladı. Verilen eğitimler-

le engelli bireylerin müzikle iç 
içe yaşamaları sağlanacak. Nilü-
fer Belediyesi Bizim Ev Engeliler 
Sosyal Yaşam Destek Merkezi 
Eğitmeni Emine Özdilli, “Sanatta 
da hep birlikte var olduğumuzu 
ve bu alanda da yeteneklerimi-
zi göstermek istiyoruz. Sanatta 
engel yok, sınır yok.” şeklinde 

konuştu. Bizim Ev’de başlatılan 
proje kapsamında farklı engel-
li gruplarından 45 engelli sol-
fej eğitimi alıyor. Gitar, keman, 
klavye, ritim ve şan dersleri alan 
engelliler eğitimlerin sonunda 
konser verecek. Nilüfer Beledi-
ye Başkanı Mustafa Bozbey, “sa-
natta engel olamaz” dedi.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev’de 
bulunan 45 engelli, notaların 
büyüsüyle buluştu. Nilüfer 
Belediyesi Roman Orkestrası ve 
Bizim Ev tarafından verilen mü-
zik eğitimlerinde engelli bireyler 
artık sanatta da yer alacak. 

Tess Gerritsen İle Büyük Buluşma

Sapanca’ya Kültür Merkezi Geliyor

“Bremen Mızıkacıları” 
Çanakkale’deydi

Kristal Çınar Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

İSTANBUL Gala öncesinde Şehir 
Tiyatroları Genel Sanat Yönet-
meni Erhan Yazıcıoğlu ve bera-
berindeki sanatçılar, Muhsin Er-
tuğrul Sahnesi’nden Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’na yürüdü. 
Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin du-
varına da “Darülbedai Caddesi” 
tabelası astı. 

BAĞCILAR - İSTANBUL Bağcılar 
Belediyesi ile Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş-
birliğiyle hayata geçirilen “Türki-
ye’nin Yeni Yazarları” Altın Kalem 
Ödülleri yarışmasında gümüş ka-
lem ödülü alan Talha Yıldız, polisi-
ye roman yazarı Tess Gerritsen ile 

bir araya geldi. Talha Yıldız, soh-
bet sonrası Gerritsen’e kitaplarını 
imzalattı.  Ünlü yazar Gerritsen, 
Yıldız’ın kendisine yönelttiği so-
ruları cevapladı. Yıldız’ı yazar 
olmak için gösterdiği çabadan do-
layı kutlayan Gerritsen, polisiye 
romanın nasıl yazılması gerektiği 
ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

SApANCA - SAKARYA Sapanca 
Belediyesi mahallelerde yap-
mış olduğu spor, kültür ve bilgi 
evleri sonrası Kırkpınar Mahal-
lesi’nde daha önceki dönemde 
belediye ek hizmet binası olarak 

kullanılmış olduğu binayı Kültür 
Merkezi haline dönüştürerek 
halkın hizmetine sunuyor. Sa-
panca Belediyesi’ne ait Kırk-
pınar Mahallesi’nde bulunan 
modern ve estetik görüntüsüyle 

Sapanca’ya yakışan bir bina olan 
Sapanca Belediyesi Kültür Mer-
kezi kursiyerlerini ağırlayacak. 
Kursiyerler çeşitli dallarda ger-
çekleştirilecek olan kurslarda, 
el becerilerini geliştirecek.

ÇANAKKALE Tiyatro Elma ta-
rafından, Süleyman Demirel 
Konferans Salonu’nda iki seans 
sahnelenen oyunda Köpek, Eşek, 
Horoz ve Kedinin hikayesi anla-
tılıyor. Hırsızları yakalayamayan 

bir eşek, yaşlanmış bir köpek, 
farelerle dost bir kedi ve sürekli 
şarkı söyleyen bir horoz sahip-
leri tarafından işe yaramadıkla-
rı ve yaşlandıkları bahanesiyle 
evden kovulurlar. Bir araya ge-
lerek ortak hayalleri olan müzik 
ile buluşabilmek için Bremen’e 
gitmeye karar veren dörtlü yola 
çıkar. Yaşlı bir adamın evine gi-
ren hırsızları, yaptıkları plan ile 
kovan sevimli dörtlü, yaşlı adam 
ile dost olurlar.

BİLECİK  Bilecik 9. Ulusal Tiyatro 
Festivalinde “Kristal Çınar Onur 
Ödülleri” sahiplerini buldu. Bi-
lecik Belediyesi Şeyh Edebali 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen tören, Bilecik Be-
lediyesi tarafından hazırlanan 

‘’Bilecik İçin Söyle’’ türküsünün 
seslendirilmesiyle başladı. Bele-
diye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı 
konuşmada, her yıl heyecanla-
rının, gururlarının ve geleceğe 
yönelik umutlarının daha fazla 
arttığını, 2004 yılında göreve 
geldiklerinde kendilerine bir 
hedef koyduklarını, hedefe bir 
adım yaklaştıklarında daha faz-
la heyecanlandıklarını söyledi. 
Bilecik Belediye Başkanı Selim 
yağcı açıklamasının devamında 
“Salonlarımız artık dolup taşıyor” 
diyerek önemli bilgiler verdi.

“Türkiye’nin Yeni Yazarları Altın 
Kalem Ödülü” projesinde gümüş 
kalem ödülüne layık görülen 
spastik engelli Talha Yıldız, imza 
gününde ABD’li yazar Tess Ger-
ritsen ile bir araya geldi.

Sapanca Belediyesi Kırkpınar 
Mahallesi Hizmet Binasını Kül-
tür Merkezi olarak hazırlıyor.

Çanakkale Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen aylık kültür 
etkinlikleri kapsamında “Bremen 
Mızıkacıları” adlı çocuk oyunu 
sahnelendi.

Bilecik 9. Ulusal Tiyatro Festiva-
linde “Kristal Çınar Onur Ödül-
leri” sahiplerini buldu. Bilecik 
Belediye Başkanı Selim Yağcı 
tiyatronun Bilecik’e dinamizm ve 
enerji kazandırdığını söyledi.

İstanbul Şehir Tiyatrolarını’nın 
kuruluşunun 100. yılı Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda 
gerçekleştirilen galayla kutlandı. 
Galaya çok sayıda önemli isim 
katıldı.

İstanbUl Şehİr tİyatroları 1 asrı gerİde bıraktı

gürsU’da 
festİValde renklİ 
görüntüler 
yaŞandı
Gürsu Belediyesi tarafından 
“Kültür-Sanat ve Armutlu 
Festivali” düzenlendi. Festival 
renkli görüntülere sahne oldu. 
Festival kapsamında sünnet 
şöleni yapıldı. Ayrıca Belediye 
önünde de resim sergisi açıldı. 

gÜRSU - BURSA Gürsu’ nun kül-
türel yaşamına hareketlilik ge-
tiren, Kültür, Sanat ve Armut 
Festivali kapsamında gerçek-
leştirilen Engelliler Sevgi Şöle-
ni ve Sünnet Şölenleri, renkli 
görüntülere sahne oldu. Gürsu 
Belediye Başkanı Cüneyt Yıl-
dız,  “Gürsumuz’un sahip oldu-
ğu tarımsal zenginliğe vurgu 
yapmak adına, bu yıl yeniden 
Armut Festivali olarak kutladı-
ğımız Festivalimiz kapsamında, 
150 çocuğumuzu sünnet ettir-
dik. 600 engelli ve ailesinin ka-
tılımıyla düzenlediğimiz Sevgi 
Şölenimizle, birliktelik duygu-
sunu pekiştirdik. Festivalimizi, 
ilçemizin zenginliklerini tanı-
tan kültürel bir etkinlik olarak 
daha da geliştirerek devam et-
tireceğiz” dedi. Belediye önün-
de gerçekleştirilen etkinlikler, 
Hacivat-Karagöz, sihirbaz gös-
terileri ve konserlerle renklen-
di. Sünnet olan çocuklara saat, 
oyuncak, hediye çeki verildi.
Kültür, sanatın da ön plana çı-
karıldığı festival kapsamında, 
belediye önünde resim sergisi 
açıldı.
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bUrsa denİlİnCe, bUrsasPor...
Bursa’da spora ve sporcuya 
özellikli yatırımlarıyla destek 
olan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursaspor 
Teknik Direktörü Şenol Güneş ile 
bir araya geldi.

BURSA Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursaspor 
Teknik Direktörü Şenol Güneş, 
Bursaspor İdari Menajeri Adil 
Cenkçiler ile yardımcı antre-
nörler Ersel Uzgur ve Mehmet 
Kulaksızoğlu’nu Tarihi Belediye 
Binası’ndaki makamında ağırladı. 
Bursaspor sevdalısı olduğu bili-
nen Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, “Bursaspor’un 
başarısı, bu kent için, bu şehirde 
yaşayan Bursasporlular için çok 

büyük bir moral kaynağı oluyor” 
dedi. Bursaspor’un Bursa’nın 
en önemli tanıtım kaynağı oldu-
ğuna değinen Başkan Altepe, 
Bursaspor’a herkesin destek 
vermesi gerektiğini vurgulaya-
rak, “Avrupa’da Bursa dediğimiz 
zaman ‘Bursaspor’u duyuyoruz. 
Barcelona kenti takımıyla ünlü, 
takım kentin logosu olmuş. Ne ya-
parsanız yapın, takımların dünya-
ya yaptığı tanıtımın yüzde 10’unu 
yapamazsınız. Doğru işlere odak-
lanmak lazım. Bursa, bir kez şam-
piyon oldu ve herkes Bursaspor’u 
tanıdı” diye konuştu. Sporun ev-
rensel bir dil olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “Bursaspor için 
herkes elinden geleni yapmalı. 
Firmalar gidip stadyumdan loca-
sını almalı, taraftarlar biletlerini 
alıp stadyuma gelerek takımına 
destek olmalı. Ufak katkılarla bü-
yük bir bütçe ortaya çıkar” dedi.

beledİyeden sPora 
100 bİn tl bağıŞ
Sakaryaspor Başkanı 
Selahattin Aydın makamında 
ziyaret ettiği Erenler 
Belediye Başkanı Cavit 
Öztürk’ten 100 bin TL lik 
bağış aldı.

ERENLER - SAKARYA Sakar-
yaspor Kulüp Başkanı Selahat-
tin Aydın, “Cavit Başkanımız 
bize verdiği sözü her zaman 
yerine getirerek kulübümüze 
desteklerini esirgememiştir. 
Daha önceden de 50 bin TL lik 
bir miktarı kulübümüze bağış-
layan Cavit Başkanımız yine 
50 Bin TL daha vererek top-
lamda 100 bin TL’lik destekte 
bulunmuştur. Tüm taleplerimizi 
olumlu karşılayarak bizim yanı-
mızda olan Cavit Başkana Sa-
karyaspor camiası adına bir kez 
daha teşekkür ediyoruz” dedi.

baŞkan “doğa 
yürüyüŞü” yaPtı
Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, yardımcılarıyla 
birlikte Kemerburgaz 
Kurtkemeri’nde ormanda 
yürüyüş ve spor yaptı. 
Kemerburgaz ve Göktürk 
Mahalle sakinleri ile esnaflar 
da doğa yürüyüşüne katıldı.

EYÜp - İSTANBUL Sağlıklı yaşa-
mın temel taşının spor yapmak 
olduğunu belirten Aydın, “Her 
hafta sonu ben mutlaka spor 
ve yürüyüş yaparım. Yardımcı-
larımızla  ve Göktürk, Kemer-
burgazlılarla spor yapıyoruz. 
Orman havası alıyoruz. Spor-
larımız devam edecek” dedi.

voleybol ve 
basketbol 
kUrslarına yoğUn 
İlgİ
Keşan Belediyesi tarafından 
çocukların gelişimi ve boş 
zamanlarını iyi geçirmesi için 
açılan basketbol ve voleybol 
kursları büyük ilgi görüyor

KEŞAN  - TEKİRDAĞ Çocuklar 
açısından faydalı olan takım 
sporları, aynı zamanda ço-
cuklarda paylaşmayı, yardım-
laşmayı, kendini korumasını, 
diğer bireylere saygı göster-
meyi, aile dışındaki bireylerle 
iletişim kurmayı, beslenme 
alışkanlığı, özgüven ve liderlik 
becerilerini geliştirmek anla-
mında çok büyük önem kaza-
nıyor. Voleybol ve basketbol 
kursları hocası Mürüvvet Bu-
ruk, çocukların spor alışkan-
lıklarını sağlamanın öncelikle 
ailelerin katkısıyla mümkün 
olduğunu belirterek “Daha 
sağlıklı ve mutlu çocuklar için 
spor hayatlarından eksik et-
memeliyiz. Kurslarımıza vo-
leybol 2 grupta olmak üzere 
50  öğrenci, basketbolda da 4 
grup olmak üzere 90 öğren-
cimiz katılıyor. Kurslarımıza 
gösterilen ilgi bizleri bir hayli 
mutlu ediyor” dedi.

İstanbul’un Tek Ampute Futbol Sahası

Minik Tekvandoculara Kitap Molası

Dursunbey’e Stat Yapılıyor!

pENDİK - İSTANBUL Amatör spor 
kulüplerine desteklerini sürdüren 
Pendik Belediyesi, ampute futbol 
maçlarının oynanabileceği bir fut-
bol sahası yapıyor. Çamlık Mahal-
lesi’nde yapımı devam eden saha, 
ampute futbolunun ideal oyun 
alanı olan 46x64 metre ölçülerin-
de olacak. Suni çim ile kaplanacak 
sahanın kenarına maçı izlemek 
isteyenler için mini tribün inşa 
edilecek. Ayrıca gece de maçların 
oynanması için sahaya aydınlat-
ma sistemi yapılacak. Halen Yü-
züncü Yıl Parkı Futbol Sahası’nda 
maçlarını oynayan Pendik Engel-
liler Spor Kulübü Futbol Takımı, 

tamamlandığında lig heyecanını 
Çamlık Mahallesi’ndeki yeni saha-
ya taşıyacak.

Ampute takımından 
2’de 2
Ampute 1. Ligi’nde ilk maçında 
karşı karşıya geldiği Samsun Be-
densel Engelliler Spor Kulübü’nü 
2-0 yenen Pendik Engelliler Spor 
Kulübü ikinci maçında ise dep-
lasmanda Şehit Kamil Engelliler 
Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup etti.    
Pendik Engelliler Spor Kulübü , 
Ampute 1. Ligi’ne muhteşem bir 
başlangıç yaptı. 2. Grup’ta ilk haf-
tasını oynamadan geçen kırmızı 

beyazlı ekip, 2. Hafta Samsun 
Bedensel Engeliler Spor Kulübü 
ile Yüzüncü Yıl Parkı Futbol Sa-
hası’nda karşı karşıya geldi. Pen-
dik Belediye Başkanı Dr. Kenan 
Şahin’in de izlediği maçta rakip 
takımı 2-0 yenen takım, ikinci 
maçını da deplasmanda oynadı. 
Şehit Kamil Engelliler Spor Ku-
lübü ile oynadığı maçta üstün bir  
performans ortaya koyan kırmızı 
beyazlılar, rakibine 3-1 üstünlük 
sağlayarak sahadan galip ayrıl-
masını bildi. Böylelikle ampute 
takımı 2’de 2 yaparak ligde iddi-
alı takımlar arasında olduğunu 
gösterdi.

pENDİK - İSTANBUL Çok sayıda 
çocuğun tekvando eğitimi almak 
üzere kursa katıldığı Yenişehir 
Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Bilgi 
Evi ve  Spor Merkezi, Kütüphane 
Gönüllülerinin anlamlı bir etkin-
liğine sahne oluyor.  Tekvando 
Antrenörü Azmi Niğdelioğlu 
tarafından verilen eğitimde  te-

mel hareketleri öğrenen ve fiziki 
yeteneklerini geliştiren çocuk-
lar, dinlenme  saatini de kitap 
okuyarak geçiriyor. Kütüphane 
Gönüllülerinin pilot bölge olarak 
seçtiği merkezde dağıtılan ki-
tapları okuyan çocuklar, sadece 
bedenlerini değil, zihinlerini de 
geliştirmiş oluyor.

DURSUNBEY - BALIKESİR Balıke-
sir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ile 
birlikte ilçeye yapılacak olan stat 
için Gençlik ve Spor Bakanlığı’n-
da temaslarda bulunan Beledi-
ye Başkanı Ramazan Bahçavan 
vekilin de desteği ile 1 Milyon 
TL’lik yatırımı ilçeye kazandırdı. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 
Bakan Yardımcısı Metin Yıl-
maz’ı makamında ziyaret eden 
ikili Dursunbey ilçe stadı için 
son incelemeleri yaptı. Başkan 
Bahçavan ve Milletvekili Ali Ay-

dınlıoğlu yaklaşık iki yıldır stat 
olmadığı için Dursunbeyspor’un 
Balıkesir’de antrenman ve maç-
lara çıktığını hatırlattı.  Orman 
ve Su işleri Bakanlığı’ndan tah-
sisi yapılan stat yerini inceleyen 
Bakan Yardımcısı Metin Yılmaz 
Milletvekili ve Belediye Başka-
nının talebi doğrultusunda Ba-
kanlık Spor Tesisleri Yatırım Da-
iresi Müdürlerine stat yapımının 
2015 yatırımları içine alınması 
yönünde talimat verdi.

2015’te Başlayacak
2015 yılı içerisinde başlayacak 
olan stadın çimlerinin sentetik 
suni çim olarak yapılacağı öğre-
nilirken, stadın yaklaşık maliye-
tinin ise 1 Milyon TL’yi bulacağı 
öğrenildi. Yaklaşık bir saat sü-
ren ziyaretin ardından Bakan 
Yardımcısı Yılmaz’a teşekkür 
eden ikili daha sonra Bakanlık-
tan ayrıldı. Bahçavan, Ankara’da 
ki ziyaretlerin olumlu geçtiğini 
söyledi.

Pendik Belediyesi tarafından 
Çamlık Mahallesi’nde yapımı 
sürdürülen ampute futbol sa-
hası İstanbul’da ilk ve tek olma 
özelliğini taşıyor. Saha tamam-
landığında Pendik Engelliler 
Spor Kulübü Futbol Takımı tüm 
lig maçlarını burada oynayacak

Ali Ulvi Kurucu Bilgi Evi ve Spor 
Merkezi’nde tekvando eğitimi 
alan çocuklar, spor sonrası da 
Pendik Belediyesi Kütüphane 
Gönüllülerinin projesi kapsa-
mında topluca  kitap okuyarak 
dinleniyor.

Dursunbey Belediye Başkanı 
Ramazan Bahçavan ve Balıkesir 
Milletvekili Ali Aydınlıoğlu yapı-
lacak olan stat için Ankara’da 
temaslarda bulundu.
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baŞkanların  
sosyal medyası!

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...



renklİ baŞkanlar
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran Belediye Başkanlarımızın hayata dair fotoğraflarını yayınlıyor, devamını belediyele-
rimizden bekliyoruz.              

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı EdebaliBilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı  

Recep Altepe

Beykoz Belediye Başkanı  
Yücel Çelikbilek


