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Karapürçek Belediye Başkanı 
Orhan Yıldırım

Sakarya’nın son 
zamanlarda ön 

plana çıkan yeşil ken-
ti Karapürçek’i, Belediye 
Başkanı Orhan Yıldırım’dan 
dinledik. Başkan tüm sami-
miyetiyle sorularımızı cevap-
landırdı.

Kadıköy Belediye 
Başkanı Av. Selami 

Öztürk, Kadıköy’ü ve be-
lediyenin kentin gelişimi 
adına yapmış olduğu ça-
lışmaları tüm samimiyetiyle 
anlattı.

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

Kadıköy Belediye Başkanı 
Av. Selami Öztürk

 � Devamı  7’de

AYIN
söyleşisi

 � Devamı  3’te

 � Devamı  15’te

Altın Karınca Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

Geleneksel ola-
rak düzenlenen ve 

Türkiye’nin en ciddi yerel 
yönetimler ödülü olarak 
kabul edilen Marmara 
Belediyeler Birliği Örnek 
Belediyecilik Proje Yarış-
ması ödül töreninin ismi 
bu yıldan itibaren ALTIN 
KARINCA belediyecilik 
ödülleri olarak değiştirildi. 
Bu yıl Turkcell’in desteğiy-
le beşincisi düzenlenen 
ve altı ayrı kategoride 
toplam 512 katılımla rekor 
kırılan Altın Karınca ya-
rışması kapsamında, ön 
elemeleri geçemeyen 
veya projesi olduğu hal-

de gerçekleştirilemeyen 
projelerin elenmesiyle 
toplam 203 seçkin pro-
je fi nallere kaldı. Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu ve Prof. 
Dr. Rafet Bozdoğan’ın 
Bilim Kurulu Başkanlığını 
yaptığı, 12 akademisyen 
ve uygulayıcının da jüri 
üyesi olduğu Altın Karın-
ca yarışmasının sonuçları 
Taksim Martı Hotel’de ger-
çekleştirilen ödül töreniyle 
sahiplerini buldu. Ekran-
ların sevilen simalarından 
İnci Ertuğrul’un sunduğu 
törende, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Zihinsel ve 
Bedensel Engelliler Gös-

teri Grubu (İSÖM-X) tara-
fından da mini bir konser 
verildi. Yarışmayla ilgili 
açıklama yapan Marma-
ra Belediyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
“Belediyecilikte özgün 
projelerin desteklenmesi 
ve yapılan çalışmaların 
tüm belediyelere örnek 
olacak şekilde tanıtılarak 
yaygınlaştırılması amacıy-
la, yarışmaya büyük önem 
veriyoruz. Yarışmamız, say-
gın yerel yönetimler ödülü 
olarak kabul ediliyor” diye 
konuştu. 

 � Devamı  8-9’da
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 temiz Marmara için en bü-
yük çevre yatırımlarından birini daha hayata geçirdi.  � Devamı  2’de
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BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi’nin 
desteklediği “Akıllı Şehirler 
Zirvesi”nin ikinci gününde, 
modern şehircilik atılımla-

rı konusunda, inovasyon, 
akıllı şehirler ve akıllı beledi-
yecilik  hizmetleri gündeme 
geldi. Zirvede Başakşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, akıllı şehirleri anlattı.

PAMUKÇU / BALIKESİR

Pamukçu Belediyesi’nin 
personeli görev dağılımın-
dan sonra çalışma alan-
larına giderken Atatürk 
Caddesi’nde bir elektrik di-
reğine takılarak asılı kalmış 

çaresiz leyleği fark ettiler. 
Hayvansever personelin öz-
verili çalışmasıyla leylek bu-
lunduğu yerden kurtarıldı ve 
Balıkesir Belediyesi Hayvan 
Barınağı’nda tedavi altına 
alındı. Personelin bu hareketi 
memnuniyetle karşılandı. 

Akıllı Şehirleri Anlattı

Leyleğin Hayatını Kurtardılar

Bakan Günay’dan Tekirdağ’a Ziyaret
TEKİRDAĞ

Kültür ve Turizm Bakanı Er-
tuğrul Günay, yapımı de-
vam eden Tekirdağ Kültür 
Merkezi’nde incelemelerde 
bulunmak üzere Tekirdağ’a 
geldi.

Başkan bilgi verdi

Kültür Merkezi binasında in-
celemelerde bulunan ve 
çalışmaların gidişatı ile ilgili 
yetkililerden bilgi alan Bakan 
Günay’a incelemelerinde 
Vali Ali Yerlikaya, Tekirdağ 
Milletvekili Özlem Yemişçi, 
Belediye Başkanı Op. Dr. 
Adem Dalgıç ve çok sayıda 
önemli sima eşlik etti. İnce-
lemeler esnasında Bakan 
Günay’a bilgi veren başkan 
Dalgıç’ta, biyolojik arıtma 

tesisinin proje ve fi nansma-
nının tamamlandığını ve en 
kısa sürede yapımı aşama-

sına geçileceğini söyledi, 
kültür merkezinin yollarının 
düzenleneceğini, etrafının 

çevre düzenlemesi ve yeşil 
kuşak yürüyüş yolu yapılaca-
ğını da sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başkan Adem Dalgıç ile birlikte 
Tekirdağ Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 

Kentsel 
Dönüşüm Birimi 

Kuruldu

BAĞCILAR / İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, kentsel 
dönüşüm için hazırlıklarını 
tamamlıyor. Bu kapsamda 
“Kentsel Dönüşüm  Birimi” 
kuruldu. Kentsel Dönüşüm 
Ofi si kurma çalışmaları ise 
devam ediyor. Birim bün-
yesinde bir inşaat mühen-
disi, bir mimar, şehir ve böl-
ge plancısı ile 2 danışman 
görev yapıyor.  Kentsel 
Dönüşüm Birimi bir taraf-
tan vatandaşların bilinç-
lendirilmesi çalışmalarını 
sürdürürken diğer taraf-
tan da kentsel dönüşüm 
bölgelerinin oluşturulması 
için çalışmaları yürütüyor. 
Kentsel dönüşümün bir za-
ruret olduğunu ifade eden 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, konuyla 
ilgili “Bağcılar Belediyesi 
olarak kentsel dönüşüme 
hazırız. Bunun için Kentsel 
Dönüşüm Şefl iğimizi kurduk 
ve hemşehrilerimizi bilinç-
lendirme çalışmalarını yü-
rütüyoruz. Yine siteler başta 
olmak üzere vatandaşla-
rımızla görüşmeler devam 
ediyor. Kentsel dönüşüm 
konusunda proje hazırla-
dığımız ve sona yaklaştı-
ğımız siteler var. Hemşeh-
rilerimizle ortak çalışarak 
daha güzel, daha sağlam 
ve yaşanabilir, daha gü-
venli bir Bağcılar’ı kurabi-
liriz. Tüm hemşehrilerimizi, 
‘ne yapabiliriz’i konuşmak 
üzere belediyemize bekli-
yoruz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Akıllı 
Şehirler Zirvesi”nde akıllı şehirleri anlattı. 

Pamukçu Belediyesi’nin çalışanları elektrik direği-
ne takılı kalan leyleğin hayatını kurtardı. 

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi İSKİ, günde yaklaşık 600 
bin m3 suyu son teknolojiyle 
arıtarak Marmara sahillerinin 
kirlenmesini önleyecek dev 
bir tesisini daha açtı. 5 yıllık iş-
letim bedeli ile birlikte 108 mil-
yon euroya mal olan Ataköy 
İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 
açılışı, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla ya-
pılan bir törenle gerçekleşti. 
Tesisle, Marmara Denizi’ne 
atıksu girişi engellenerek 
geri dönüşü sağlanacak. 
Günlük 2,5 milyon nüfusa 
hizmet veren tesis sayesin-
de Bakırköy, Bahçelievler, 
Bağcılar ve Esenler’in ta-
mamı ile Küçükçekmece ve 
Sultangazi’nin bir bölümü 
atıksuları Marmara Denizi’ni 

kirletmeyecek. 2009 yılında 
tamamlanan tesiste kade-
meli olarak 350,4 milyon 
metreküp atıksu arıtıldı. 

Çevreci şehir

Tesisin, Türkiye’nin en büyük 
enerji ve katı yakıt üretebi-
len ileri biyolojik atık su arıt-
ma tesisi olduğunu anlatan 
Başbakan Erdoğan, etap 
etap hizmete giren bu tesi-
sin, Tesisin tam kapasiteyle 
çalıştığında günde, 600 bin 
metreküp atık su arıtarak, 
2,5 milyon nüfusa hizmet ve-
receğini söyledi. Başkan Ka-
dir Topbaş ise “İstanbul bu 
tür tesisler sayesinde çevre 
kirliliği ile en iyi mücadele 
eden şehirlerden biri haline 
geldi.”dedi. 

Marmara Denizini Kurtaracak Açılış
İBB, yüzde 100 temiz Marmara için en büyük çevre yatırımlarından birini daha hayata geçirdi. Marmara sahillerinin kirlenme-
sini önleyecek olan Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni Başbakan Erdoğan ve Başkan Topbaş birlikte açtı. 
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Kurtuluşu 
Kutlandı

Şelale 
Görünümlü 

Tasarım

“Boza Festivali 
ve Sünnet 

Şöleni”

Tarihi Kentler 
Birliği’ne Üye 

Oluyor

ZEYTİNBAĞI / BURSA

Tirilye’nin düşman işga-
linden kurtuluşunun 90. 
yıldönümü Zeytinbağı 
Belediyesi tarafından 
Atatürk Meydanı’nda 
çeşitli etkinliklerle kut-
landı. Etkinlikler kapsa-
mında Bursa Mehteran 
Takımı ve Mudanya Be-
lediyesi Güzelyalı Halk 
Dansları Topluluğu muh-
teşem bir gösteriye imza 
attılar. 

LAPSEKİ / ÇANAKKALE

Lapseki Belediyesi ilginç 
bir tasarıma imza atıyor. 
Lapseki Belediyesi’nin  İs-
kele ile Çınarlı Dere ara-
sında inşaatı süren tuva-
letin,  şelale görünümü 
verilen dış cephesinin ya-
pımı sona erdi. Sahil yo-
lundan bakıldığında dış 
cephesine yapılan uygu-
lama ile kamufl e edilen 
bina şelale görünümünü 
yansıtıyor. 

VELİMEŞE / TEKİRDAĞ

Velimeşe’de geleneksel 
Boza Festivali ve Sünnet 
Şöleni’nin dördüncüsü 
görkemli bir şekilde ger-
çekleşti. Boza Festivali 
ve Sünnet Şöleni’nin açı-
lışına ilgi bir hayli yoğun 
oldu. Toplam 34 çocu-
ğun sünnet edildiği fes-
tival açılışı öncesinde 
Başkan Rasim Yüksel, ço-
cuklarla birlikte zaman 
geçirdi. 

EDİNCİK / BALIKESİR

Edincik Belediyesi’nin, 
“Tarihi Kentler Birliği’ne 
üye olacağı açıklandı. 
Edincik Belediye Başkanı 
Mehmet Yağcı, konuyla 
ilgili  yaptığı açıklama-
da, yörelerinde tarihi 
açıdan gezilebilecek tek 
yerin Edincik olduğuna 
dikkati çekti. Yağcı, ko-
nuşmasında ayrıca her-
kesi Edincik’i görmeye 
davet etti. 

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

Kamuoyunda Türkiye’nin en ciddi ye-
rel yönetimler ödülü olarak kabul edilen 
Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerini, 
birbirinden başarılı projeleriyle yarışan 
belediyelerimize teslim ettik.

Geleneksel olarak düzenlediğimiz Mar-
mara Belediyeler Birliği Örnek Belediyecilik 
Proje Yarışması ödül töreninin ismi bu yıl-
dan itibaren ALTIN KARINCA belediyecilik 
ödülleri olarak değiştirildi. Bu yıl beşincisi 
düzenlenen ve altı ayrı kategoride top-
lam 512 katılımla rekor kırılan Altın Karın-
ca yarışması kapsamında, ön elemeleri 
geçemeyen veya projesi olduğu halde 
gerçekleştirilemeyen projelerin elenmesiy-
le toplam 203 seçkin proje fi nallere kaldı. 
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Rafet 
Bozdoğan’ın bilim kurulu başkanlığını yap-
tığı, 12 akademisyen ve uygulayıcının da 
jüri üyesi olduğu Altın Karınca yarışması, 
belediyelerimiz için stratejik önemdedir.

Büyük önem 
verdiğimiz yarış-
maya gönderi-
len her bir proje, 
hiçbir siyasi baskı 
ve iradeye mu-
hatap kalmak-
sızın sadece jüri 
üyeleri tarafın-
dan görülmekte, 
d e ğ e r l e n d i r i l -
mekte ve dere-
celendirilmekte-
dir. Aynı puanı 
alan projelerde 
dahi siyasi dav-
ranı lmamakta, 
bilim kuruluna karşılaştırmalı değerlen-
dirme yaptırılması istenmektedir.

Altın Karınca yarışmamızın en güzel 
yanlarından biri de başarılı belediyenin 
veya başkanın değil, başarılı projenin 
ödüllendirilmesi oluyor. Proje bazında 
yapılan değerlendirme, diğer beledi-
yelerimiz için de anlamlı hale geliyor 
ve başarılı projenin tüm detaylarıyla 
anlatılması ile örneklik teşkili artıyor. En 
gelişmiş belediyeler Marmara’da oldu-
ğundan, projelerin tüm Türkiye’ye ışık 
tutması sağlanıyor ve Marmara’dan 
doğan güneş Türkiye’ye yayılıyor.

Yarışmamıza katılan tüm Büyükşehir, 
il, ilçe ve belde belediyelerimize, işti-
raklerimize ve bağlı kuruluşlarımıza bir 
kez daha teşekkür ederken; Türk bele-
diyecilik sisteminin gelişmesi ve ilerle-
mesi adına her zaman, her konuda, her 
yerde belediyelerimizin yanında olan, 
belediyelerimizin daha doğru iletişim 
kurabilmesi için hiçbir özveriden kaçın-
mayan Turkcell’in değerli CEO’su Sürey-
ya Ciliv’e de yarışmamıza verdiği des-
tekten ötürü teşekkür ediyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Bursa´nın Altın Kolyesi

Tuzla’ya Otomobil Müzesi

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Bursa´ya kazandırılan 
müzeler zincirinin son halkası 
olan Merinos Enerji Müzesi, Tari-
hi Kentler Birliği Bursa Buluşması 
kapsamında düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Bursa´nın modern 
bir kent olması noktasında ula-
şımdan spora kadar her alanda 
çalışmalarını sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, kent kültürüne özel 
müzelerle hareket kazandırma-
ya devam ediyor. Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yaklaşık 12 yıl önce üre-
timi duran Bursa´nın sembollerin-
den Merinos fabrikasının yerinde 
hazırlanan Merinos Enerji Mü-
zesi ile tarih ve medeniyet kenti 
Bursa´nın yeni bir değere daha 
kavuştuğunu söyledi. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak yaşanabilir, 
sağlıklı ve ulaşılabilir çağdaş bir 
kent olma yolunda altyapıdan 
üstyapıya kadar her alan da 

çalışmalar yaptıklarını anlatan 
Başkan Altepe, Bursa´ya eserler 
bırakmaya devam ettiklerini vur-
guladı. Başkan Altepe, yapılan 
çalışmaların Bursa’yı canlı bir ta-
rih kenti olarak ayağa kaldırdığı-
na dikkati çekti.

TUZLA / İSTANBUL

Tuzla Belediyesi tarafından ya-
pımı hızla devam eden Şelale 
Park’ta bir de otomobil müzesi 
yer alacak. Nostaljik otomobil 
müzesi, İstanbul’un dördüncü, 
Anadolu yakasının ise ilk ve tek 
otomobil müzesi olacak. Toplam 
bin 700 metrekarelik alana sa-
hip iki kattan oluşacak otomobil 
müzesinde denize hakim bir de 
kafeterya bulunacak. İçerisinde 
asansör, yangın merdiveni, idari 
bürolar, tuvaletler ve otomobil 
teşhir alanlarının bulunacağı mü-
zede bir de araç bakım servisi 
olacak. Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı, “Şelale Park, içe-
risinde yer alacak fonksiyonel 
hizmet birimleri ile bölgede çok 
önemli bir boşluğu dolduracak 
ve sadece Tuzla halkına değil, 
çevresindeki bölge halkına da 
hizmet verecek” dedi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Parkı’nda düzenlenen Merinos Enerji Müzesi, 
Bursa’nın enerji geçmişiyle bugüne ve geleceğe ışık tutuyor.

İstanbul’un dördüncü, Anadolu yakasının ise tek otomo-
bil müzesi Tuzla’da Şelale Park’ın içerisinde olacak. 
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Osmaneli’nde 
Ön Ödemeli Su 

Sayacı

Belediye 
Çalışmalarını 

Anlattı
OSMANELİ / BİLECİK   

Osmaneli Belediyesi tara-
fından eski su sayaçları kal-
dırılarak yerine ön ödemeli 
elektronik su sayacı sistemi-
ne geçildi. Osmaneli Bele-
diye Başkanı Mehmet Isıkan 
yeni sistemin ekonomik açı-
dan çok avantajlı olduğunu 
söyleyerek, “Ön ödemeli 
elektronik su sayaçları Bele-
diyemiz ve abonelerince bir 
milat olarak kabul edilmeli. 
Tüm çevrecilerinde hassasi-
yetle üzerinde durduğu te-
miz içme suyu ve rasyonel 
su kullanımının esas alındığı 
sistemin gördüğü talepten 
çok memnun kaldık. Bu yeni 
sayaçlar büyük çözümler 
üretecek” dedi. 

SARIKÖY / BALIKESİR  

Sarıköy Belediye Başka-
nı Ali Yeşildağ Balıkesir’in 
Güre beldesinde tatilini 
geçiren Eski Meclis Başka-
nı, Devlet Bakanı ve Baş-
bakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ile Balıkesir Milletvekili 
Ali Aydınlıoğlu’yla bir ara-
ya geldi. Başkan Yeşildağ, 
belediyenin yapmış oldu-
ğu çalışmalardan ve ken-
tin sorunlarından bahsetti. 
Samimi bir havada geçen 
görüşmede Bakan Bülent 
Arınç, Sarıköy’e  yapılacak 
olan otomatif yan sanayi 
fabrikasının temelinin atılmış 
olmasından dolayı ülkemiz 
adına çok memnun olduğu 
söyledi.

Yollar Parke 
Taşıyla 

Kaplanıyor

Ezine’de Yol 
Çalışmaları 

Başladı
KARACAKILAVUZ / TEKİRDAĞ 

Karacakılavuz Belediyesi ta-
rafından yollarda bakım ça-
lışmaları yapılıyor. En son Zafer 
Mahallesi Muhtar Sokak kilit 
parke taşla kaplandı. Kara-
cakılavuz Belediye Başkanı 
Ömer Gümüş, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada amaçla-
rının vatandaşların daha ra-
hat etmesini sağlamak oldu-
ğunu ve altyapı çalışmalarının 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu 
yılda devam edeceğini söy-
ledi. Gümüş, daha güzel bir 
Karacakılavuz için belediye 
olarak canla başla çalıştıkla-
rını ifade etti. Vatandaşlar da 
Karacakılavuz Belediyesi’nin 
yapmış olduğu bu çalışmalar-
dan oldukça memnunlar. 

EZİNE / ÇANAKKALE

  

Ezine Belediyesi tarafından 
Camikebir Mahallesi Gölcük 
Sokak’ta altyapı çalışmaları 
tamamlanılarak kaldırım ve 
beton parke taştan yol çalış-
maları tüm hızıyla başlatıldı. 
Ezine Belediye Başkanı Halil 
Büyükerol, Belediye Destek 
Birimleri İdari Sorumlusu Suat 
Bozok’u da yanına alarak 
çalışmaları bizzat yakından 
takip ediyor. Başkan Büyü-
kerol konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada “Hava şartları-
nın verdiği imkan dahilinde, 
yapılan beton parke yol ça-
lışmaları en kısa sürede biti-
rilerek halkımızın kullanımına 
sunulacaktır.” diyerek yapı-
lan çalışmaları anlattı.
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Otopark 
Sorununa Kökten 

Çözüm
KESTEL / BURSA

Kestel Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan otoparkın 
genişetilmesi  için yapılan 
çalışmalar son aşamaya 
geldi. İlçeye hizmet vermek-
te olan bodrum artı zemin 
katlı proje ye ilave edilen iki 
kat için inşaat çalışmaları-
nın ince işçilik çalışmalarına 
kısa süre içinde başlanacak. 
Konu hakkında açıklama 
yapan Kestel Belediye Baş-
kanı Yener Acar, “İlçemizde 
otopark sorununun çözümü 
amacıyla başlattığımız ve 
kısa süre içerisinde hayata 
geçirdiğimiz katlı otoparkı-
mızın projesi dahilinde sür-
dürdüğümüz çalışmalar ta-
mamlandı” dedi. 

LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ

Lüleburgaz Belediyesi okul 
servislerini kontrol etti. Okul 
servislerinin muayenesi, ka-

palı pazar ve semt paza-
rında yapıldı. Muayeneye 
katılan ve okul servisçiliğine 
uygun olan araçlara çalış-
ma izini verildi. 

YILDIRIM / BURSA

Yıldırım Belediyesi perso-
neli geleneksel pikniklerin-

de bir araya geldi. Yıldırım 
Belediyesi’nin kuruluşunun 
25. yılını da kutlayan per-
sonel, aileleri ve çalışma 

arkadaşları ile gönüllerince 
güzel bir gün geçirdi. Perso-
neli ile tavla, okey oynayıp 
tek tek sohbet eden Başkan 
Keskin, yemek dağıtımını da 
kendi yaptı. Başkan Keskin, 
her zaman bir aile oldukla-
rını söyledi. 

Okul Servisleri Kontrol Altında
Lüleburgaz Belediyesi, öğrencilerin güvenliği için 
okul servislerinin denetimini yaptı. 

Yıldırım Belediyesi’nin personeli geleneksel pik-
nikte bir araya geldi. 

Yıldırımlılar Piknikte Buluştu

Tekne Park Dönemi Başlıyor
İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi, sahildeki teknelerin 
düzensiz parklanmasına 
modern, çevreci ve estetik 
bir çözüm üretmek ama-
cıyla İstinye ve Tarabya’ya 
Teknepark (marina) yaptı. 
Kıyıda daha önce var olan 
beton kütlenin kaldırılarak 
yerine çevre dostu, porta-
tif, istenildiğinde taşınabi-
len ve kıyıdan uzak, yüzer 
iskeleler kuruldu. Tekne-
parkların İstinye koyunda 
gerçekleştirilen açılışına 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra çok sayıda önemli 
sima katıldı. Tören alanı-

nı dolduran vatandaşlara 
hitap eden Başkan Kadir 
Topbaş, “Denizdeki değ-
nekçilik olayını bitiriyoruz. 
Kesilip denize atılan halat-
lar sahilde gece ve gün-
düz yaşanan sıkıntılar da 
artık olmayacak. Kayıt dışı 
para kayıt altına alınmış 
oluyor. Devletin kasasına 
giren bu para hizmete dö-
nüşmüş oluyor. Düzenli ve 
kararlı bir şehir oluşturmak 
kentlerle yarışmanın ön 
şartı. Bu şehir bu tür çalış-
malarla bambaşka bir hale 
geliyor’’ dedi. Topbaş, va-
tandaşların desteğiyle şeh-
ri geleceğe hazırladıklarını 
söyleyerek yapılan çalış-
maları anlattı. 

İstinye ve Tarabya Tekneparkları, Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı bir tö-
renle hizmete alındı. Parklar bölge ekonomisine katkıda bulunacak. 



twitter.com/marmarabb

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
  

Birçok ilklere imza atarak 
Türkiye’ye örnek olan Zey-
tinburnu Belediyesi, İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
İTÜ’nün de destek vereceği 
‘Yeşil Okul Projesi’yle, ilçe-
deki 40 okuldaki, elektrik, su 
ve doğalgaz tüketiminden 
yılda yaklaşık 1 milyon liralık 
tasarruf sağlayacak. Zey-
tinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü Muammer 
Yıldız ve İTÜ Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Karaca, Zeytin-
burnu Novotel’de düzenle-
nen törende, attıkları imza 
ile projenin startını verdi. 

Okullar 
ödüllendirilecek

Zeytinburnu’nda bulunan 
40 okulun katılımıyla ger-
çekleştirilecek yarışma; 
tasarrufun yanında çevre 
konusunda kamu farkında-
lığının arttırılması, atıkların 
kaynağında ayrıştırılması, 
üniversite ve yerel yönetim-

ler arasındaki işbirliğinin ge-
liştirilmesini de amaçlıyor. 
Yarışmada birinci olacak 
okul 20 adet laptop, ikinci 
okul öğretmenler odası de-
korasyonu, üçüncü okul ise 
konferans salonu dekoras-
yonu ile ödüllendirilecek. 
Zeytinburnu Belediye Başka-
nı Murat Aydın, “Bu sayede 
Zeytinburnu’nda yılda 1 mil-
yon lira tasarruf sağlayacak. 
Hedefi miz bu ve bunun gibi 
projelerle bu kaynakları ta-
sarrufl u kullanmak ve doğa-
ya sahip çıkmak.” diyerek 
çalışmaları anlattı.
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‘Yeşil Okul Projesi’yle, 40 okuldaki, elektrik, su ve doğalgaz tüketimin-
den yılda yaklaşık 1 milyon liralık tasarruf sağlanacak. 

NİLÜFER / BURSA

Yaşanabilir kentler yara-
tarak, yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, uluslararası iyi 
uygulamaların ve deneyim-
lerin paylaşılması amacıyla 
organize edilen “Yaşanabilir 
Kentler 2012”ye “kent ödü-
lü” kategorisinde Nilüfer, 
“proje ödülü” kategorisinde 
“Nilüfer Çocuk Kütüpha-
nesi” ve “burs ödülü” kate-
gorisinde “Güneşi Yakala” 
projeleriyle başvuran Nilüfer 
Belediyesi, tüm kategoriler-
de kenti ve Türkiye’yi temsil 
etmeye hak kazandı. Kent 
ödülü kategorisinde Nilüfer 
150.000-400.000 nüfusa sa-
hip kentler kategorisinde fi -
nale kalan 12 kent arasında 
yer alma başarısını gösterdi. 
Yaşanabilir Kentler yarışması 
1997 yılından bu yana her yıl 
farklı bir kentin ev sahipliğin-
de düzenleniyor. 

05GÜNCEL

Nilüfer Çok İddialı
“Yaşanabilir Kentler 2012” yarışmasına başvuran Nilü-
fer Belediyesi, tüm dallarda fi nalist oldu.

Altınovalı 
Gençlerin Büyük 

Başarısı

Armutlu 
Belediyesi’nden 
Çevreci Proje

Ayçiçek Festivali 
Geliyor        

“Kemalpaşa 
Mahallesi Parkı”

Yenileniyor
ALTINOVA / BALIKESİR

Tamamı Altınovalı genç-
lerden oluşan 26 kişilik Al-
tınova Belediyesi Folklor 
Ekibi, ve Mogili Halk Oyun-
ları Festivali’ne başarılı gös-
terileriyle damga vurdu. 4 
gün festivalin bir bölümüne 
Altınova Belediye Başkanı 
Dr. Metin Oral ile Belediye 
Meclis üyesi Emrah Özçolak 
da katılarak, folklor ekibine 
destek oldular. Ülkemizi ve 
Yalova’yı Bulgaristan’da en 
iyi şekil eden Folklor ekibini 
kutlayan Başkan Oral, “Biz eki-
bimizi ilçemizin gençlerinden 
oluşturduk. Yurt dışı etkinliklere 
okullarında başarılı olan genç-
lerimizi götürüyoruz. Hepsine 
teşekkür ederim” dedi. 

ARMUTLU / YALOVA

Armutlu Belediyesi çok bü-
yük bir projeye imza atıyor. 
Yenilenebilir, çevreci ve en 
önemlisi kendi öz kaynağı-
mız olan Jeotermal enerji-
den en iyi şekilde faydala-
narak ilçeye ve bölgede 
çok katkılar sağlayacak 
ARJESS projesi tüm hızıyla 
devam ediyor. Projenin ge-
nel amacı geçtiğimiz yıllar-
da sondajlar ile elde edilen 
yaklaşık 75 0C termal suyun 
ilçe merkezine getirilmesi 
ve ilçe merkezindeki konut-
ların ısıtmacılığı yapıldıktan 
sonra turizm bakanlığı tara-
fından onaylı termal turistik 
tesislere termal suyun veril-
mesini kapsıyor.

FERİZLİ / SAKARYA

Ferizli  Kemalpaşa Mahallesi 
Şehit Hakan Bayram Cadde-
si üzerinde 10 yıl önce yapılan 
çocuk parkı yeniden günün 
şartlarına göre düzenlemi-
yor. Belediye Başkanı Ahmet 
Soğuk “Şehit Hakan Bayram 
caddesi Ferizli’nin 4 lise, 1 ilk 
öğretim okulu, Emniyet  Ta-
rım Kredi Koop: kurumlarının 
bulunduğu en büyük mahal-
lesidir.  Mahalle sakinlerinin 
isteklerine göre tekrar günün 
şartlarına göre modern yapı-
sıyla dinlenme alanı, çocuk 
alanı, fi tness (spor aletleri)nin 
debulunduğu alanlar yapılı-
yor. Hedefi miz en geç 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’na yetiş-
tirip açılışını yapmaktır” dedi.

Kızıksa’da Okullar 
Hayat 
Oluyor

12. Tarım Aletleri 
ve Hayvancılık 

Festivali
KIZIKSA / BALIKESİR

Kızıksa, Okullar Hayat Ol-
sun Projesi kapsamında 
yeni bir proje ile yeni eği-
tim ve öğretim dönemine 
girdi. Belediyeden konuyla 
ilgili yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Her 
alanda başarıyı hedefl e-
yen okulumuza önemli bir 
hizmzet daha sunuyoruz. 
Okul Müdürlüğümüzün 
hazırladığı  “her yaşta her 
spor”  isimli proje kapsamın-
da gerek öğrencilerimizin 
gerekse vatandaşlarımıızn 
rahatça kullanabileceği, 
içinde voleybol, basketbol, 
tenis, badminton ve hent-
bol oyunlarının oynanacağı 
bir saha yapıyoruz.”

HAVSA  / EDİRNE  

Havsa Belediyesi 12. Ta-
rım Aletleri ve Hayvancılık 
Festivali’nin açılışını yapmak 
üzere Atatürk İ.Ö.O. önünde 
kortej oluşturuldu. Korteje 
çok sayıda önemli sima katıl-
dı.Belediye Başkanı Oğuz Te-
kin  burada yaptığı konuşma-
da şunları söyledi: “Değerli 
misafi rler, basın mensupları 
ve sizlere hizmet etmekten 
dolayı çok gurur ve mutluluk 
duyduğum sevgili Havsalılar,
12. Tarım Aletleri ve Hayvan-
cılık festivalimizin açılış töreni-
ne hoşgeldiniz. Hepinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum.” 
Başkan Tekin, konuşmasında 
aynı zamanda belediyenin 
çalışmalarını anlattı. 
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1 Milyon Liralık Tasarruf Sağlanacak

MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA

Mustafakemalpaşa’nın sos-
yal, ekonomik, mekânsal 
ve kültürel yönleri, konula-
rında uzman eğitmenler ve 
kanaat önderlerinin katıldı-
ğı ‘Sürdürülebilir Kalkınma 
Çalıştayı’nda ele alındı.      Be-

lediye Başkanı Sadi Kurtulan 
burada yaptığı konuşmada 
Mustafakemalpaşa’nın ta-
rım ve tarıma dayalı sana-
yiye bağlı olarak kalkınmayı 
planlayan bir ilçe olduğunu 
vurgulayarak, en büyük ih-
tiyacın yetişmiş insan gücü 
olduğunu söyleyerek konuş-
masına devam edi. 

Geleceğini Konuştu
Mustafakemalpaşa’nın geleceği “Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalıştayı”nda ele alındı. 



www.facebook.com/marmarabb
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Çiçek Yetiştiriyorlar UZUNKÖPRÜ / EDİRNE

Uzunköprü Belediyesi kendi 
çiçeğini kendisi yetiştiriyor. 
Belediyeye ait çiçek yetiş-
tirme bahçesinde 5620 m2 
alanda 2 adet 416m2’lik 
sera bulunuyor. Belediye-
den yapılan açıklamaya 
göre bahçede bunun dı-
şında viyolleme sistemi kul-
lanılıyor. Yetkililer “Şu anda 
halen devam etmekte bu-
lunan yetiştirme çalışması 
dahilinde 130.000 adet Her-
cai Menekşe’nin şaşırtma 
işlemi ile beraber viyollere 
yerleştirilmesi devam et-
mektedir.” dedi. Uzunköprü 
Belediye Başkanı Enis İşbilen 
konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada çevreci bir belediye 
olduklarını söyledi.

06 ÇEVRE

MUDANYA / BURSA

Mudanya Belediyesi çöp 
konteynırları dezenfekte 

çalışmasına hız kazandırıyor. 
Kentteki tüm konteynırlar 
temizlenerek çevre halkına 
kazandırılıyor.

KAĞITHANE / İSTANBUL

Cam, plastik, metal, kâğıt, 
karton ve kompozit amba-
laj atıklarının geri dönüştü-
rülmesini amaçlayan Kağıt-
hane Belediyesi bu proje 
kapsamında her yıl ortala-

ma 410 ton ambalaj atığı 
topluyor. 2006 yılından bu 
yana süren çalışmalarda 
Çevre ve Kontrol Müdürlü-
ğü ekipleri tarafından top-
lanan ambalaj atıkları, bu 
işlem için kurulan tesiste iş-
lenerek yeniden ekonomiye 
kazandırılıyor. Öğrencilerin 

bu konuda bilinçlendiril-
mesi ve eğitilmesi için İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
ortaklaşa bir çalışma yapan 
Kağıthane Belediyesi, ilk 
öğretim okullarında her yıl 
öğrencileri çevre koruması 
ve atık toplanması konula-
rında bilgilendiriyor. 

GELİBOLU / ÇANAKKALE

Gelibolu Sürek Ovası mev-
kiinde bulunan eski Vahşi 
Çöp Depolama Sahasında 
Gelibolu Belediyesi tara-
fından düzenleme çalış-
maları yapılıyor. Eski çöp 
depolama alanına hâlâ 
sorumsuzca çöp ve inşa-
at atıklarının bırakılmaya 
devam edilmesi yetkilileri 
harekete geçirdi. Bölge, 
belediye yetkililerince ka-
mera sistemiyle güvenlik 
altına alındı. 

Çöp Konteynırları Pırıl Pırıl

Kağıthane Geri Dönüşümde İddialı

Çevre Kirliliğine Kameralı Önlem

ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi, çev-
reye duyarlı, kendi enerjisini 
kendisi üreten çevreci bina 
yapıyor. Konuyla ilgili geçti-
ğimiz günlerde bir toplantı 
yapıldı. Toplantıda Beledi-
ye Başkanı Ülgür Gökhan; 
Çanakkale Belediyesi’nin 
hizmetlerinin sağlıklı ve tek 
bir binada yürütülebilmesi 
ve kültür merkezi ile bir bü-
tün olacak şekilde kentliye 
açık, farklı konseptte, eko-
lojiye ve çevreye duyarlı, 
enerjisini kendi üreten yeni 
ve çağdaş bir yerel hizmet 
alanı yaratılması amacı ile 
proje yarışmasının düzen-
lendiğini söyledi. Gökhan, 

yapılan proje yarışmasının, 
kentin gelecekteki yapı-
laşmasına da örnek teşkil 
etmek üzere “yeşil bina” 
bağlamında bina ekolojisi-
ne ve tarihine önem veren, 
işlevsel bir yerel yönetim ve 
kültür merkezi mekânının 
yaratılması için düzenlendi-
ğini belirtti. Proje hakkında 
bilgiler veren Çanakkale 
Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürü Özleyiş Çetin  ise 
hedefl erinin belediyenin 
hizmet binasını yeni bir for-
mata kavuşturmak olduğu-
nu belirtti. Yarışmada veri-
lecek ödülleri de açıklayan 
Çetin, birinciye 55 bin, ikin-
ciye 45 bin, üçüncüye 30 
bin verileceğini söyledi. 

Çanakkale Belediyesi, çevreye duyarlı, enerjisini kendi üreten yeni ve 
çağdaş bir yerel hizmet binası yapmak amacıyla kolları sıvadı.

Mudanya Belediyesi’nin çöp konteynırları dezen-
fekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kağıthane Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarıyla  adından söz ettiriyor. Bele-
diye her yıl ortalama 410 ton ambalaj atığı topluyor.

Gelibolu Belediyesi tarafından eski çöp depolama 
sahası kameralarla koruma altına alındı. 

Çevreye Duyarlı Bina Yapılıyor

Uzunköprü Belediyesi, kavşakları ve refüjleri süsleyen çiçekler yetiştiriyor. 
Belediyenin kendisine ait bir çiçek yetiştirme bahçesi var. 

Tarımsal 
Üretim Arttı

AYVACIK / ÇANAKKALE

Uzun yıllardır yapımı de-
vam eden ve son beş 
yıllık dönemde faaliyete 
giren Ayvacık Barajı’na 
bağlı olarak sulama 
çalışmaları ikinci etabı 
devam ederken, su ve-
rilmeye başlanan bölge-
lerde tarımsal üretimin 
artışı vatandaşın yüzü-
nü güldürüyor. Tarımsal 
üretimin artmasıyla aynı 
zamanda Ayvacık eko-
nomisinin can damarla-
rından hayvancılıkta da 
muhteşem bir hızlanma 
yaşanıyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan 
Belediye Başkanı Meh-
met Ünal Şahin “Tarım 
demek bölgemizde 
hayvancılığın da ha-
reketlenmesi demektir. 
Yaptığımız yatırımlar ile 
vatandaşlarımızın yüzü-
nü güldürmeye devam 
edeceğiz” dedi.
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İstanbul’un en eski semt-
lerinden olan ve son yıl-

larda özellikle kültür ve sa-
nat anlamında ön plana 
çıkan Kadıköy’ün hüma-
nist Belediye Başkanı Av. 
Selami Öztürk, Kadıköy ile 
ilgili bilinmeyenleri anlattı. 
4 dönemdir Kadıköy’de 
Belediye Başkanlığı ya-
pan Öztürk: “İnsanlar 
Kadıköy’e taşınmak için 
boğazdan evini satıp bu-
raya geliyor” diyor.

Bize Kadıköy’ü ve Beledi-
ye Başkanlığa gelişinizin 
hikâyesini anlatabilir mi-
siniz?

Kadıköy Belediyesi 1984 yı-
lında kurulan bir belediye 
ancak 1989’dan bu yana 
sosyal demokratlar tarafın-
dan yönetiliyor. Belediye 
Başkanlığı görevinin son 
döneminde de ben Baş-
kan olarak görev yaptım. 
Tabii Belediye Başkanlıkları 
sürekli yapıldığı zaman per-
formansların daha da arttı-
ğı bir mevkidir. Bunu sade-
ce kendim için değil genel 
olarak söylüyorum. İlk beş 
yılda kenti tanıma, sorun-
ları yerinde görme, kuram 
kurabilme konusunda son 
derece önemli bir konu. 
Bir diğer önemli konusu 
ise Belediye Başkanı olan 
kişilerin genelde belediye-
cilikten gelmemiş olma-
maları. Bir kurumu birden 
bire yönetmek çok ciddi 
bir olay. Benim en büyük 
şansım 1984 yılında bele-
diye kurulduğunda Meclis 
Üyesi olmam oldu. 1989-
1994 yılları arasında Meclis 
Üyesi Başkan Vekili görevi-
ni üstlenmiştim. Dolayısıyla 
göreve geldiğim zaman 
Kadıköy’ü iyi tanıyan biri 
oldum. Haklı olarak diğer 
başkanlara göre daha iyi 
bir performans sağladım. 
Bir diğer şansım Kadıköylü-
ler oldu. Kadıköy insan pro-
fi li açısından Türkiye’nin en 
verimli yeri. Kadıköy proje 
üreten, projelere katkı sağ-
layan bir yapıya sahip. Bu 
nedenle bilişim alanında 

Türkiye’de ödül alan ilk 
kamu kuruluşuyuz. Bunun 
nedeni de çok basit, siz 
istediğiniz kadar internet-
te bilgi sunun, bilgi alan 
insanlar olmadıkça ve bu 
bilgiler paylaşılmıyorsa or-
tada ciddi bir sıkıntı vardır. 
Kadıköylüler teknolojiyi çok 
iyi kullanır. Hatta sizin onla-
ra yetişebilmeniz için çaba 
göstermeniz gerekiyor. Hal 
böyle olunca da başarı 
kendi kendine geliyor. Bi-
zim bütün projelerimizin al-
tında Kadıköylülerin imzası 
var. Kadıköy yoğun göç-
lerle beraber İstanbul’un 
yatakhanesi olmuştur. İn-
sanların işyerleri Şişli’de, 
Bakırköy’de, Yenibosna’da  
ya da Eminönü’nde olsa 
dahi çocuğunu burada 
büyütmüş, ailesi burada 
kalmış. Durum böyle olun-
ca Kadıköy bir sayfi ye böl-
gesi yada bir turizm bölgesi 
değil. Tabi kenti yöneten-
lerin kenti çok iyi tanıma-
sı gerekir. Bizim en büyük 
şansımız kenti iyi bilmemiz 
ve ona göre davranma-
mız. Durum böyle olunca 
burada yaşayan insanlar 
burada lokantaya, tiyat-
roya, sinemaya, hastane-
ye, spora burada gitmek 
istiyor. Biz de Kadıköy’de 

vatandaşların ihtiyaçları 
doğrultusunda çalışmaları-
mızı yaptık. Bunda da ba-
şarılı olduğumuzu düşünü-
yorum. Eskiden insanlar bir 
kültür sanat etkinliğinden 
yararlanmak için karşıya 
giderlerdi. Sağlık merkez-
lerinin çoğu Avrupa ya-
kasında bulunurdu. Şimdi 
sağlıktan tutun da spor 
merkezine kadar her şey 
Kadıköy’de var. Kadıköy 
sahil bandı dünyanın hiçbir 
yerinde bulunmayan yürü-
yüş bandı özelliğine sahip. 
Hafta sonları 10 binlerce 
kişi buraya gelip orada yü-
rüyor. Birçok kişi boğazdaki 
evini satıp Kadıköy’den ev 
satın alıyor. 

Çalışmalarınızdan biraz 
bahsedebilir misiniz?

Hemen hemen her ma-
hallede Kültür Merkezimiz 
var. Tiyatrolar inanılmaz 
çoğaldı. Ben göreve gel-
diğim zaman Kadıköy’de 

5 tane sinema salonu 
yoktu. Bir elin parmakla-
rı kadar sinema salonu 
yoktu. Ama şu anda sa-
dece Cadde Bostan Kül-
tür Merkezi’nde 8 tane 
var. Sadece Belediye’nin 
kendi mülkü olan 15 
salon var. Şu anda 
Kadıköy’de toplam kaç 
tane salon var bilmiyo-
rum. Çünkü her geçen 
gün bu sayı artmaya de-
vam ediyor. Dolayısıyla 
Kadıköy, eğitim, sağlık ve 
kültür sanat anlamında 
çok ciddi atılımlar yaptı.  
Biz Kadıköy’de kendimize 
3-4 hedef grubu belirle-
dik. Eğer kent yatakhane 
ise önce insana hizmet 
edeceksiniz. Biz çocuk-
lar, kadınlar, yaşlılar ve 
engelliler olmak üzere 
hizmetlerimizi yoğunlaş-
tırdık. Çocuklar konusun-
da; Kadıköy’de yaşayan 
bütün ilkokul çocukları-
nın tüm sağlık kontrolleri 
belediye tarafından ya-
pılıyor. Kulak, burun, bo-
ğaz, göz problemi hepsi 
kontrol altında. 

Kültür ve Sanat Merkezi: Kadıköy
AYIN SÖYLEŞİSİ

Röportaj: Serbest Çelebi

“Çiçekleri ve çocukları çok seviyorum. Hayvanlara bayılırım. Köpeklere bilhassa… Bir yaşlı gördüğüm zaman içim titrer. Sarılmak öp-
mek isterim.” diyen Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, kültür ve sanatın kenti Kadıköy’ü anlattı.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI AV. SELAMİ ÖZTÜRK

Başkan’la 
Çok Özel

Ailenize zaman ayırabili-
yor musunuz? 

Benim eşim avukat. Ben 
de avukat idim ancak işimi 
bırakıp bu işe devam ettim. 
Eşimin avukat olması benim 
için büyük avantaj oldu. Ben 
ayrılınca işlere o devam etti. 
O zamanlar ciddi şekilde 
belli fi rmaların müşavirliğini 
yapıyordum ve davalarına 
giriyordum. Eşim avukat ol-
masaydı o parayı bırakıp 
buraya gelip meclis üyeliği 
ve başkan olamazdım. O 
bakımdan eşime çok şey 
borçluyum. İki çocuğum 
var. Çok özel günlerimizde 
onları yalnız bırakabiliyorum. 
Geç gidiyorum eve ya da 
sabah erkenden evden çı-
kabiliyorum. Ailem bunları 
benimsediği için sorun yaşa-
mıyoruz. 

Peki, kendinizi dinlendir-
mek için neler yapıyorsu-
nuz?

Uzun dönem Belediye 
Başkanlığı yaptığınız zaman, 
Başkanlık yaşam tarzınız 
oluyor. Artık bunu iş değil, 
yaşamın bir parçası sayıyor-
sunuz. Yani bunu iş olarak 
saymıyorsunuz. Sabahleyin 
kalkmak, yürüyüşe gitmek, 
yüzmek nasılsa benim için 
de buraya gelip işlerimi yap-
mak aynı şey. Benim için ça-
lışmak yaşamın bir parçası. 
Ama spor olarak sabahları 
yürürüm. 

Hayat felsefenizi özetle-
yen bir cümle alabilir miyiz?

Çiçekleri, çocukları kısa-
cası  insanları  çok seviyo-
rum. Hayvanlara bayılırım. 
Köpeklere bilhassa… Ço-
cuklara bayılırım. Sümüğü 
aksa dahil. Bir yaşlıyı gördü-
ğüm zaman içim titrer. Sarıl-
mak, öpmek isterim. Dolayı-
sıyla bütün canlıları yaşayan 
her şeyi sevmek lazım. 
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Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu
Geleneksel olarak düzenle-
nen ve Türkiye’nin en ciddi 
yerel yönetimler ödülü ola-
rak kabul edilen Marmara 
Belediyeler Birliği Örnek Be-
lediyecilik Proje Yarışması 
ödül töreninin ismi bu yıldan 
itibaren ALTIN KARINCA be-
lediyecilik ödülleri olarak 
değiştirildi. Bu yıl Turkcell’in 
desteğiyle beşincisi düzen-
lenen ve altı ayrı kategoride 
toplam 512 katılımla rekor 
kırılan Altın Karınca yarışması 
kapsamında, ön elemeleri 
geçemeyen veya projesi 
olduğu halde gerçekleşti-
rilemeyen projelerin elen-
mesiyle toplam 203 seçkin 
proje fi nallere kaldı. Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. 
Rafet Bozdoğan’ın bilim ku-
rulu başkanlığını yaptığı, 12 
akademisyen ve uygulayıcı-
nın da jüri üyesi olduğu Altın 
Karınca yarışmasının sonuç-
ları Taksim Martı Hotel’de 
gerçekleştirilen ödül töreniy-
le sahiplerini buldu. Ekran-
ların sevilen simalarından 
İnci Ertuğrul’un sunduğu tö-
rende, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Zihinsel ve Beden-
sel Engelliler Gösteri Grubu 
(İSÖM-X) tarafından da mini 
bir konser verildi.

Başkan Altepe: 
Türkiye’nin en 
prestijli yerel 
Yönetimler ödülü

Yarışmayla ilgili açıklama 
yapan Marmara Belediye-
ler Birliği ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Belediyecilikte 
özgün projelerin desteklen-
mesi ve yapılan çalışmala-
rın tüm belediyelere örnek 
olacak şekilde tanıtılarak 
yaygınlaştırılması amacıyla, 
yarışmaya büyük önem ve-
riyoruz. Türkiye’nin yerel yö-
netimler alanında en seçkin 
ve konusunda uzman aka-
demisyenlerinden oluşan 
bilim kurulumuzun tercih-
leriyle sonuçları belirlenen 
yarışmamız, bu özelliğiyle 
Türkiye’nin en saygın yerel 
yönetimler ödülü olarak ka-
bul ediliyor” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 11 Ödül 
Birden Aldı

Yarışmada, iştirakleri ve 
bağlı kuruluşlarıyla birlikte 

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (Yeşil Alanlar Daire Baş-
kanlığı, KUDEB, İSKİ 2, İSBAK 
2, İGDAŞ 2, İETT, KÜLTÜR A.Ş. 
ve AĞAÇ A.Ş) toplam 11 
ayrı ödül birden aldı. Sakar-
ya Büyükşehir Belediyesi ve 
Tekirdağ Belediyesi’nin 3’er 
ödül aldığı gecede, Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi, 
Bolu Belediyesi ve Yalova 
Belediyesi de ikişer ödülle 
dikkat çekti.

İlçe belediyelerinde 
büyük rekabet

İlçe belediyeleri kategorisin-
de de kıyasıya bir rekabet 
yaşandı. Beyoğlu Beledi-
yesi 3 ayrı ödül alarak ilçe 
belediyeleri kategorisinde 
yarışmaya damga vurur-
ken Bağcılar, Kadıköy, Kü-
çükçekmece, Ümraniye ve 
Çan belediyeleri de ikişer 

ödüle layık görüldü. Yarış-
mada, Ataşehir, Avşa, Başis-
kele, Bayrampaşa, Beykoz, 
Biga, Büyükçekmece, Çer-
kezköy, Çınarcık, Çorlu, Ed-
remit, Esenler, Eyüp, Fatih, 
Gebze, Güngören, Hendek, 
İzmit, Karabiga, Lüleburgaz, 
Malkara, Mustafakemalpa-
şa, Pendik, Sancaktepe, Sul-
tangazi, Şişli, Tuzla, Üsküdar, 
Yıldırım ve Zeytinburnu Bele-
diyeleri de birer ödül aldı.

Turkcell özel ödülü 
verildi

Ödül töreninin destekçisi 
Turkcell adına geceye, Turk-
cell Kurumsal Müşteriler Satış 
Direktörü Eda Uluca katıldı. 
Gecede ayrıca, Fatih, Gün-
gören ve Büyükçekmece 
belediyelerine “Turkcell Mo-
bil Teknoloji Özel Ödülleri” 
takdim edildi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Turkcell’in desteğiyle düzenlenen ve kamuoyunda Türkiye’nin 
en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, İstanbul 
Taksim’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) “Oto-
büs Yolu” uygulaması, İBB 
ve İstanbul Emniyeti’nin titiz 
çalışması ve İstanbulluların 
kurallı davranmasıyla başa-
rılı bir şekilde hayata geçti. 
Böylece, toplu ulaşım araç-
larını tercih edenlerin seya-
hat süreleri kısalmış oldu. 
Kurallara uymayanlara ise 
Emniyet ekiplerince ceza 
kesildi. Kurallara uymayan 
araçlara Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri ve EDS’ler ile  
ceza kesildi. Otobüs yolu 
projesi hakkında da bilgi 
veren İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, bunun Türkiye’de 
ilk defa yapılan bir uygu-
lama olduğunu anlattı. 

Avrupa’da gördükleri ve 
inceledikleri bu uygulama-
nın İstanbul’da ilk etabını 
bir cadde üzerinde ger-
çekleştireceklerini kayde-
den Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bariyerlerle yolu 
ayırmayacağız. Sabah 
07.00-10.00 ile akşam 16.00-
20.00 aralığında buradan 
sadece otobüsler geçebi-
lecek. Bu da toplu taşımayı 
özendirmek ve daha rahat 
hareket ettirebilmek adına 
yapılan bir çalışmadır. Bu-
rada ayrım sadece renkler-
le, ufak bir yazı ile belirtile-
cek. EDS kameralarla tespit 
edilecek. Uygulama saat-
lerinde oraya özel araç gi-
remeyecek. İleri de bu tip 
yerlere 3 yolcu ve fazlasını 
taşıyan normal araçlar da 
girebilecek.”
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Başiskele’de 
Yollar Genişliyor

“Otobüs Yolu” Çok Sevildi

BAŞİSKELE / KOCAELİ

Başiskele Belediyesi’nin 
Döngel Mahallesi Millet 
Caddesi’nde bir süre 
önce başlattığı yol ge-
nişletme ve taş duvar 
örme çalışmaları devam 
ediyor. Genişletme sonu-
cu oluşan kot farklılıkları 
nedeniyle toprak kay-
malarının önüne geç-
mek için taş duvarlarla 
örülüyor. Yol genişletme 
ve taş duvar çalışmala-
rını tamamlamak üzere 
olan ekipler şu ana ka-
dar yaklaşık 1.000 metre-
lik alanda 3 bin metreküp 
taş duvar ördü. Başiskele 
Döngel Mahallesi Millet 
Caddesi’nde  mevcutta 
8-10 metre genişliğinde 
bulunan cadde, imar 
planlarına uygun olarak 
2 ila 4 metre arasında ge-
nişletildi. Başiskele Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Ayaz, 
konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada çalışmaların de-
vam edeceğini söyledi. 

EDREMİT / BALIKESİR

Edremit Belediyesi tarafın-
dan tüm Edremit’teki çöp 
konteynırları yenilendi. 200 
adet 800 litrelik daldırma 
çöp konteynırları alındı. Ön-
celikle şehrin ana yerleri ol-
mak üzere bozuk olan tüm 

konteynırlar değiştirildi. Yet-
kililer vatandaşlardan yeni-
lenen çöp konteynırlarına 
yanıcı madde, inşaat molo-
zu, kül, kireç gibi zarar verici 
maddelerin atılmaması için 
uyarıda bulundu. Edremit 
Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürü İsmail Hakkı Akkoyun, 

“İlçemizin nüfus artışından 
dolayı gün geçtikçe elimiz-
deki konteynırlar yetersiz 
kalmaya başlamıştı. Beledi-
ye Başkanımız Av. Tuncay 
Kılıç’ın emri doğrultusunda 
mevcut konteynırların yeri-
ne daha kullanışlı ve hacmi 
daha büyük konteynırları 
Edremit ilçemize kazandır-
dık. Şehrimizin çöp sıkıntısı-
nın giderilmesi amaçlı 400 
litrelik yerine 800 litrelik çöp 
konteynırları aldık.” diyerek 
yapılan çalışmaları anlattı.    

Konteynırlar Yenilendi

GÖKÇEADA / ÇANAKKALE
  

Gökçeada Belediyesi ta-
rafından alınan hizmet 
araçları düzenlenen tören 
ile hizmete girdi. Araçlar 
için Gökçeada Müftüsü Dr. 
Halim Işık’ın dua okumasın-
dan sonra kurban kesildi ve 
araçlar hizmete girdi. Töre-
ne Gökçeada Kaymakamı 
Kamuran Taşbilek, Beledi-
ye başkanı Yücel Atalay 
ve çok sayıda önemli isim 
katıldı. 

BANDIRMA / BALIKESİR
  

Bandırma Belediyesi tara-
fından yeni oto terminal 
yanında oto galericiler sitesi 

ile birlikte yapılan tır parkı ta-
mamlanarak hizmete alındı.
Böylelikle nakliye fi rmaları 
daha güzel bir çalışma orta-
mına kavuşmuş oldu.

BEYKOZ / İSTANBUL
  

Beykoz’da 50 bin ton asfalt 
serilecek, ilçe genelindeki 
yollar yıl sonuna kadar as-
falt ve yama çalışmalarıyla 
onarılacak.  Beykoz Bele-
diye Başkanı Yücel Çelik-
bilek, asfaltlama çalışma-
larıyla vatandaşların daha 
standart ve bakımlı yollara 
kavuşacağını söyledi.  

Edremit Belediyesi tarafından çöp konteynırları 
yenilendi. 

İstanbul’da “Otobüs Yolu” uygulaması başarıyla hayata geçti  ve İstan-
bullular projeye sahip çıktı.

Tır Parkı Tamamlandı

Yollar Onarılıyor

Gökçeada’ya Yeni Araçlar

Bandırma Belediyesi tarafından Tır parkı tamam-
lanarak hizmete girdi. 

Beykoz Belediyesi tarafından yollar modernize edi-
liyor. Yıl sonuna kadar 50 bin ton asfalt dökülecek. 

Gökçeada Belediyesi tarafından alınan yeni araçlar düzenlenen törenle 
hizmete girdi. Törene çok sayıda önemli isim katıldı. 
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“Sağlam Altyapı Önemli”
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Altyapı Haritala-
ma ve Bilgi Sistemi Çalıştayı”nda önemli açıklamalarda bulundu. 

BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, 360 
Derece “Kent Otomasyon” 
sisteminin ikinci aşamasına 
geçti. Konuyla ilgili  basın 
toplantısı düzenlenerek sis-
tem, katılımcılara detayla-
rıyla tanıtıldı. Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Yusuf Uzun; 
toplantıda yaptığı konuşma-
da “Kent bilgi sistemi çer-
çevesinde NETCAD fi rması 

tarafından gerçekleştirilen 
uygulama, 360 derece pa-
noramik görüntü sistemi sa-
yesinde GPRS bağlantısıyla 
hareket halindeki panora-
mik fotoğrafı konumlandıra-
biliyor. Beylikdüzü Belediyesi, 
geliştirilen bu sistemle bina 
ve bina detaylarından ze-
min bilgilerine kadar bütün 
verilere, ruhsat, kaçak yapı 
ve bunların mülkiyetle olan 
ilişkisi, imara göre oturulup 
oturulmadığı gibi bütün bil-
gileri takip edilebiliyor. Ta-
mamen Türk mühendislerin 
geliştirdiği sistemin, yıkımına 
karar verilecek binalarda 
hak sahipliği ve döküm tes-
pitinde büyük kolaylıklar ge-
tireceği belirtiliyor” diyerek 
yapılan çalışmaları anlattı. 

SAKARYA

SAMPAŞ AŞ. tarafından dü-
zenlenen Altyapı Haritalama 
ve Bilgi Sistemi Çalıştayı’nda 
konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, “Su ve 
kanal hizmetleri tek elde top-
landığından beri çok önemli 
çalışmalara imza attık. Ama 
yetmez. Yerin altını da yerin 
üstü gibi gözümüzün önüne 
getirmedikçe sorunlardan 
kurtulamayacağımızın altını 
çizmek istiyorum” dedi. 

Altyapı çalışmalarına 
dikkat

Toçoğlu, “Yakın bir zama-
na kadar bizler yeraltı hiz-
metlerini bizlere seçim kay-
bettiren angarya hizmetler 
olarak görüyorduk. Zaman 
içerisinde gördük ki yerin 
üstünde olduğu gibi yerin 
altında da canlı bir dünya 
var, canlı bir hayat var. Bu 
canlı hayatı da en iyi şe-
kilde değerlendirmeliyiz. 

Sağlam bir altyapı oluştur-
mazsak asla sağlam bir üst 
yapıya sahip olamayaca-
ğımızı gördük. Bu nedenle 
bu çalışmalara giriştik” dedi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu konuşmasının 
son bölümünde ise şunları 
kaydetti; “Geçtiği bölge-
lerde patladığı an üzerinde 
hiçbir canlıyı bırakmayacak 
su hatlarının üzerinde evler 
var. Su ve kanal hizmetle-
ri tek elde toplandığından 
beri çok önemli çalışmalara 
imza attık.”

Kent Otomasyon Sistemi

Yağmur Suyu  
Giderleri 

Yenileniyor

Kanalizasyon 
Hattı 

Yenileniyor

SÖLÖZ / BURSA

Sölöz Belediyesi kanali-
zasyon-kolektör hattı ve 
yağmur suyu giderlerini 
yeniliyor. İhaleyi alan fi r-
ma geçtiğimiz günlerde 
Sölöz Beldesinde arıtma 
tesisinin yapılacağı böl-
geden belde merkezine 
kadar uzanacak olan ko-
lektör hattının inşaatına 
başladı. Sölöz Belediye 
başkanı Ahmet Peker, 
içme suyu hattının  41 
yıllık olduğunu ve yeni-
lenmesinin halk sağlığının 
korunması açısından çok 
önemli olduğunu söyledi. 

KARABİGA / ÇANAKKALE

         

Karabiga’da Mehmet 
Bey Caddesi’nde kilit 
parke yol yapım  çalış-
malarına başlandı. Ka-
rabiga Belediyesi Atık Su 
Arıtma Tesisinin inşa aşa-
masında aynı bölgeden 
geçirilen atık su hatlarının 
da   tamamlanmasıyla, 
Mehmet Bey Cadde-
si, Biga Caddesi, Büyük 
Mektep Sokak ve Cengiz 
Topel Caddelerinin ihale-
leri yapılarak ilgili nokta-
larda çalışmalar başladı.

AVCILAR / İSTANBUL
  

Avcılarda cadde ve so-
kakların temizlenmesinde 

kullanılan robot fi llere yeni-
leri eklendi. Belediye yeni 
fi l robotlar aldı. Filli robotlar 
temizlik elemanlarına büyük 
kolaylık sağlıyor. 

ÇINARCIK / YALOVA
  

Yalova Üniversitesi Çınarcık 
Meslek Yüksek Okulu bina 
inşaatının yapımı tamam-
lanmak üzere. Çınarcık 
Belediye Belediye Başkanı 
Murat Erdoğan, meslek yük-
sek okulunun inşaat ve yol 
çalışmalarını inceledi. Konu 
ile ilgili açıklama yapan Çı-
narcık Belediye Başkanı Mu-
rat Erdoğan; “İlçemizde  yer 
alan Yalova Üniversitesi Çı-
narcık Meslek Yüksek Okulu-

nun  inşaatı bitmiş durumda.
Bina içerisinde son çalışma-
lar da bitmek üzere.” dedi. 

Çevre düzeni 
yapılıyor

2010 yılı Aralık ayında inşaatı-
na başlanan, bodrum ve gi-
riş katı tamamlanan, Yalova 
Üniversitesi Çınarcık Meslek 
Yüksekokulu 2000 metrelik 
alana kurulmuş. Toplamda  
bir bodrum, zemin kat, iki 
normal kat olmak üzere 8000 
mlik kapalı alana sahip Mes-
lek Yüksekokulu’nda şu anda 
çevre düzenlemesi yapılıyor. 

DİLOVASI / KOCAELİ
  

Dilovası Belediye Başkanı 
Cemil Yaman’ın geçtiğimiz 

aylarda Mimar Sinan Ma-
hallesine yaptığı ziyarette 
mahalleli çocukların 549. 
sokakta bulunan parklarının 
çok kötü olduğunu ve ba-
kımsız olduğunu söylemesi 
üzerine belediye ekipleri 
harekete geçti. Hızlı bir ça-
lışma ile 549. sokakta bulu-
nan parkın boya badana, 
ağaçlandırma, oyun grup-
larının yenilenmesi, kumlan-
dırılması ve korkuluklarının 
yenilenmesi gerçekleşti. 

Beylikdüzü Belediyesi; 360 Derece Kent Otomasyon Sistemi’ni, ilk uygulayan 
öncü belediyelerden biri olarak ikinci aşamayı da tamamlıyor.

Çocuk Parkları Yenileniyor

Avcılar’ı Filler Bastı

Başkandan Yerinde İnceleme

Dilovası Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 
yer alan çocuk parkını yeniledi.

Avcılar Belediyesi’nin cadde ve sokakları temizle-
mede kullandığı fi l robotlara yenileri eklendi. 

Çınarcık  Belediye Başkanı Murat Erdoğan, inşaat 
çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. 
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BALIKESİR

Konuyla ilgili basın men-
supları için Balıkesir 
Belediyesi’nin İçme Suyu 
Arıtma Tesisi’ne teknik gezi 
düzenleyerek tesisin ça-
lışmaları hakkında bilgiler 
veren Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Öztozlu, Ba-
lıkesir’deki suyun sağlık ve 
hijyen koşulları bakımından 
hiçbir sakınca içermediğini 
ifade ederek, herkes tara-
fından rahatlıkla içilebile-
ceğini kaydetti. İzmir Yolu 
İkizcetepeler mevkiinde 
bulunan ve 2003 yılından 
bu yana şehrimizin içme 

ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşılayan İçme Suyu Arıt-
ma Tesisi hakkında basın 
mensuplarına bilgiler veren 
Ali Öztozlu, tesiste 45’i teknik 
olmak üzere 62 personelin 
hizmet verdiğini söyledi. 

Teknolojik imkanlar 
seferber edildi

Öztozlu, tesisin Türkiye’de en 
çok teknik ekibin yer aldığı 
bir tesis olduğunu söyledi. 
Basın mensuplarıyla tesisin 
bölümlerini gezerek, yapılan 
çalışmalar hakkında açıkla-
malarda bulunan Öztozlu, 
“İkizcetepeler Barajı’ndan 
arıtma tesisine gelen su, bu-
rada birçok işlemden geçi-
rilerek halkın kullanımına su-
nuluyor.” dedi.

Balıkesir’in İçme Suyu Sağlıklı
Balıkesir’deki içme ve kullanma suyunun, sağlık ve hijyen koşullarına uy-
gun olduğu ve gönül rahatlığıyla içilebileceği bildirildi.

ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
 

Arnavutköy Gençlik Eğitim 
Merkezi ARGEM gençlere 
artı değer katmaya devam 
ediyor. İlçe genelinde fa-
aliyet gösteren 6 şubesi ve 
kayıtlı 10 bine yakın öğrenci-
siyle dev bir aileye dönüşen 
ARGEM bu yıl da 25 gencimi-
ze üniversite kapılarını ara-
ladı. Üniversiteyi kazanan 
25 öğrenci aileleri ile birlikte 
Taşoluk Ek Hizmet Binası’nda 
Arnavutköy Belediye Başka-

nı Haşim Baltacı’yı ziyaret 
etti. Gençlere ve eğitime 
yapmış olduğu katkılardan 
dolayı Başkan Baltacı’ya 
teşekkür eden öğrenciler, 
üniversiteyi kazanmalarında 
ARGEM’in çok büyük katkısı 
olduğunu dile getirdi.

ARGEM’li Olan Kazanıyor
ARGEM’le sınava hazırlanarak üniversiteyi kazanan 25 öğrenci, aileleri ile 
birlikte Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’ya teşekkür etti.

DERİNCE / KOCAELİ

Derince Belediye Başkanı 
Dr. Aziz Alemdar’ın talima-
tıyla, okulla yeni tanışan 
öğrenciler için örnek ola-
cak nitelikte bir uygulama 
başlatıldı. İlçedeki okulların 
ana sınıfına ve 1. sınıfa kayıt 
olan öğrencilerin, okullarına 
olan uyum sürecine katkı-
da bulunması maksadıyla 6 
ayrı bölgede düzenlenecek 
olan programların ilki Çınarlı 
İlkokulu’ndan start aldı. Tır 
tiyatrosu, çocuk oyunları, 
animasyon gösterileri, pal-
yaço etkinlikleri ve çeşitli 
yarışmaların yer aldığı ilk 
gün programına minik öğ-
rencilerin yanı sıra aileler de 
yoğun ilgi gösterdi. 

Başkana teşekkür 
ettiler

Çınarlı İlkokulu bahçesinde 
düzenlenen etkinlikte renkli 
bir gün geçiren öğrenci-
lerin mutluğu gözlerinden 
okunurken veliler de uygu-
lamanın son derece yararlı 
olduğunu belirterek Derin-
ce Belediye Başkanı Dr. Aziz 
Alemdar ve belediye yetki-
lilerine teşekkür ettiler. Baş-
kan Alemdar, önümüzdeki 
yıllarda da bu şekilde bir 
çalışmayı hayata geçire-
ceklerini ve öğrencileri hiç-
bir zaman yalnız bırakma-
yacaklarını söyledi. Derince 
Belediyesi’nin çalışmaları 
tüm hızıyla devam edecek. 

Belediye Öğrencileri Unutmadı
Derince Belediyesi ilk kez okula gidecek olan öğrencilerin uyum sürecine 
katkıda bulunması amacıyla örnek bir uygulamaya imza attı.

SAĞLIK-EĞİTİM

İspiroğlu’ndan 
Kan Bağışı 

KARASU / SAKARYA

Türk Kızılayı Kan Merkezi 
tarafından Karasu’da 
düzenlenen Kan Bağışı 
kampanyasına Karasu 
Belediye Başkanı Meh-
met İspiroğlu da kan 
verenler arasındaydı.
Karasu Belediye Başkanı 
Mehmet İspiroğlu yap-
tığı açıklamada; kan 
vermenin insan sağlığı-
na sanıldığının aksine bir 
çok faydası olduğunu 
söyledi ve “Kan verme-
nin vücuda hiçbir zararı 
yoktur.” diyerek herkesi 
kan vermeye çağırdı.

EDİRNE

Cenaze ve defi n işlemlerinin 
kolaylaştırılması amacıyla 
Edirne Belediye Başkanlı-
ğı tarafından kurulan Alo 
188 Cenaze Hattı faaliyete 
geçti. 24 saat boyunca ula-
şılabilen hattı arayan vatan-
daşların ölen yakınları için 
cenaze yıkama ve içinde 
kefen, gül suyu ve pamuk 

bulunan kefenleme hizmeti 
veriliyor. İsteyenler için mev-
lüt yemeği ve helva da ha-
zırlanıyor. Cenaze nakil hiz-
meti de sağlanıyor. Edirne 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Ertuğrul Tanrıkulu, cenaze 
yıkama ve kefenleme ile 
mevlit yemeği hizmetleri-
nin ücretsiz verildiği hatta 
24 saat ulaşılabileceğini 
söyledi. Tanrıkulu, “Yakınla-
rını kaybeden vatandaşla-
rımızın işlerini kolaylaştırmak 
amacıyla hattı faaliyete 
geçirdik” dedi. Tanrıkulu, 
“Belediye olarak verdiği-
miz bu hizmeti duyurmaya 
çalışıyoruz”diyerek konuş-
masına son verdi.

Alo 188 Cenaze Hattı
Edirne Belediyesi tarafından “Alo 188 Cenaze Hattı” faaliyete geçti.   Edirneliler bu 
hatla birlikte cenaze işlerimlerini kolaylıkla halledebilecekler. 
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ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen Katibim 
Kültür ve Sanat Festivali kap-
samında uçuş gösterileri ya-
pıldı. Milli sporcu Abdullah 
Yıldız tarafından Paramotor 
ile Sarayburnu İskelesi’nden 
başlayan uçuş, boğaz üze-
rindeki şiddetli rüzgâra rağ-
men 35 dakikada tamam-
landı. Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara ise 
yaptığı konuşmada Hezar-
fen Ahmet Çelebi’den 382 
yıl sonra anlamlı bir etkinli-
ğe ev sahipliği yapmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Modern Hezarfen Üsküdar’da

BOLU

Bolu Belediyesi tarafından bu 
yıl altıncı kez “Uluslararası Bolu 
Beyaz Et Festivali” düzenlen-
di. Uluslararası Bolu Beyaz 
Et Festivali programının son 
günü alternatif sahnede ço-
cuk tiyatrosu gösterisiyle baş-
ladı. Tiyatro gösterisinin ardın-
dan Yeniçağa Profesyonel 
Aşçılar Yemek Yarışması’na 
geçildi. Beyaz etten yapılan 
birbirinden güzel yemeğin 
yarıştığı yarışmada dere-
ceye girenler ödüllendirildi. 
Daha sonra Okan Karacan 
ile tavuk yakalama yarışması 
düzenlendi. Yarışmada renkli 
görüntüler oluştu.

KARTEPE / KOCAELİ

Kartepe Belediyesi ta-
rafından kurulan Çocuk 
Mehteran Takımı, Osmanlı 
kültürünü günümüze taşı-
yor. Belediye Başkanı Şükrü 
Karabalık, minikleri kültür 
gezisine göndererek jest 
yaptı. 

ADALAR / İSTANBUL

Adalar Belediyesi ve Adalar 
İlçe Halk Kütüphanesi’nin 
işbirliğiyle “Adalı Yazarlar 
Buluşması ve İmza Günü” 
etkinliği düzenlendi. İmza 
gününe katılan Ahmet 
Tanrıverdi, Alberto Modia-
no, Bilgesu Erenus, Feride 
Özmat, Bercuhi Berberyan, 
Gün Zileli, Gündüz Vas-
saf, Hayati Kocal, Hüsnü 
Çoruh, Mustafa Kıran ve 
Özge Ç. Denizci okurlarıy-
la buluşarak kitaplarını im-
zaladılar. 

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Büyükçekmece Beledi-
yesi’nin alt yapı çalış-
maları devam ediyor. 
Sinanoba’da Mabet ve Ke-
rim Sokak’ta deforme olan 
yollar asfaltlanarak araçla-
rın rahatlıkla geçebileceği 
yollara dönüştürülüyor. Ya-
pılan açıklamaya göre yol-
ları asfaltlama çalışmaları 
devam edecek.

Et Festivali’ne Yoğun İlgi

Adalı Yazarlar Buluştu

Büyükçekmece Yolları Asfaltlıyor

Bolu Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Bolu Be-
yaz Et Festivali’ne vatandaşlardan yoğun ilgi. 

Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen etkin-
likle Adalı yazarlar okurlarıyla buluştu.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından deforme olan yollar asfaltlanarak 
araçların rahatlıkla geçebilecekleri alanlara dönüştürülüyor. 

Kartepe Belediyesi tarafından “Çocuk Mehteran Ta-
kımı” kuruldu. 

Minik Mehteranlara Jest

Minik 
Sanatçılardan 
Resim Sergisi

YENİŞEHİR / BURSA 

Yenişehir Belediyesi’nin 
desteğiyle 5 öğrencinin 
tuvale aktardığı resimlerin 
sergilendiği serginin açılışı-
na Yenişehir Belediye Baş-
kan Vekili Nevzat Canlı, 
Yenişehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü 
Ahmet Baştürk, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Hü-
seyin Hacıoğlu, okul mü-
dürleri, öğretmenler ve 
vatandaşlar katıldı. Yeni-
şehir Belediye Başkan Ve-
kili Nevzat Canlı serginin 
açılışında yaptığı konuş-
mada “Sanat, insanların 
duygu ve düşüncelerinin 
dışa yansımasıdır, baka-
lım çocuklarımız duygu-
larını resimlere nasıl yan-
sıtmışlar” diyerek hayırlı 
olsun dilekleri ile serginin 
açılışını gerçekleştirdi. 4 
gün boyunca sergilenen 
minik sanatçıların eserle-
ri büyük beğeni topladı. 
Çocukların mutluluğu 
yüzlerinden okunuyordu.

Modern Hezarfen Üsküdar’da
Üsküdar Belediyesi’nin bu yıl 24’üncüsünü gerçekleştirdiği Kâtibim Kültür ve Sanat Festivali, 
İstanbul semalarında farklı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. 



www.facebook.com/marmarabb

Beledı̇yeHaber  /  Ekim 201214 Beledı̇yeHaber  /  Ekim 2012SPOR

DURSUNBEY / BALIKESİR

Dursunbey Belediyesi’nin 
organize ettiği ve Türkiye 
Güreş Federasyonu’nun 
katkıları ile yapılan 2. Dur-
sunbey Uluslararası Güreş 
Turnuvası çekişmeli müca-
delelere sahne oldu. Sabah 
saat 09.00’da başlayan mü-
sabakaları uluslararası çap-
ta müsabakaları yöneten 

hakemler yönetirken karşı-
laşmalar an ve an kamera-
lar ile kayıt edilerek itirazlar 
sonrası kayırlar incelenerek 
tekrar karar verildi. Dursun-
bey Belediye Başkan vekili 
Cemal Ergenç, basın men-
suplarına yaptığı açıklama-
da bu tür organizasyonlara 
Dursunbey Belediyesi olarak 
çok önem verdiklerini ve 
önümüzdeki yıl da yapa-
caklarını söyledi. 

BURSA

Türkiye’nin 21 Haziran-13 
Temmuz 2013′te ev sahipliği 
yapacağı ve dünyanın en 
büyük spor etkinliklerinden 
olan FIFA U20 Dünya Kupası 
öncesi en önemli toplantı-
lardan bir tanesi, FIFA’nın 
İsviçre’nin Zürih kentinde 
bulunan merkezinde yapıl-
dı. Toplantıda Bursa’yı Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe temsil etti. 
FIFA Başkanı Sepp Blatter 
ve FIFA Genel Sekreteri Je-
rome Valcke’in evsahipli-
ğinde gerçekleştirilen etkin-
liğe, UEFA 1. Başkanvekili, 
FIFA İcra Kurulu üyesi ve TFF 
Onursal Başkanı Şenes Erzik, 

TFF Başkanı Yıldırım Demirö-
ren, TFF 2. Başkanvekili Ser-
vet Yardımcı, Spor Genel 
Müdürü ve TFF Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet Baykan, 
TFF İcra Kurulu Üyesi Edip 
Eren, turnuvaya ev sahipli-
ği yapacak olan Antalya, 
Bursa, Gaziantep, İstanbul, 
Kayseri, Rize ve Trabzon şe-
hirlerinin vali ve belediye 
başkanları, TFF Genel Sek-
reteri Prof. Dr. Emre Alkin ile 
FIFA ve TFF’nin yetkilileri ka-
tıldı.    Şampiyonaya Antalya, 
Bursa, Gaziantep, İstanbul, 
Kayseri, Rize ve Trabzon şe-
hirleri ev sahipliği yapacak. 
Şampiyonada 10 karşılaşma 
ile en fazla maç İstanbul’da 
oynanırken, Bursa’da da 9 
müsabaka oynanacak.

BİLECİK

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen 
Kuruluştan “Kurtuluşa Bisiklet 
Turu” bu yıl yine Söğüt’ten 
start aldı. Türkiye genelinde 
birçok sporcunun iştirak etti-
ği bisiklet turu, ilk durak yeri 
olan Bilecik’de mola ver-
di. Vali H. İbrahim Akpınar, 
Milletvekili Fahrettin Poyraz, 
Jandarma Alay Komutanı 
Ertan Yıldız’ında Söğüt-Bi-
lecik etabında yer aldığı 
sporcular Edebali Türbesi 
alanında karşılandı. Bilecik 
Belediyesi adına Kızılay Der-
neği ile işbirliği içerisinde 11 
sporcu “Kuruluştan Kurtuluşa 
Bisiklet Turu”nda yer aldı. 

Belediyeye teşekkür

Bilecik Belediye Başkanı Se-
lim Yağcı’nın desteklediği 
sporcular belediyeye ken-
dilerine vermiş oldukları bu 
desteklerden dolayı teşek-
kür ettiler. Belediye Başka-
nı Selim Yağcı da konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada 
“Kuruluştan Kurtuluşa Bisik-
let Turu”nun bölge için çok 
önemli olduğunu ve Bilecik 
Belediyesi olarak her za-
man sporun ve sporcuların 
yanında olduklarını söyledi. 
Bisiklet turunu, izleyen va-
tandaşlar da tura katılan 
sporculara alkış ve slogan-
larla destek verdiler. 

Dursunbey Belediyesi tarafından “2. Dursunbey 
Uluslararası Güreş Turnuvası” düzenlendi. 

Masa Tenisi 
Turnuvası 
Yapıldı

BİGA / ÇANAKKALE

Biga Belediyesi tarafın-
dan Biga’nın Kurtulu-
şunun 90. Yıl Dönümü 
etkinlikleri kapsamında 
Masa Tenisi turnuvası 
düzenlendi. 4 ayrı kate-
goride toplam 45 kişinin 
katılımıyla gerçekleşen 
turnuva, renkli görüntü-
lere sahne oldu. Bir hafta 
boyunca devam eden 
müsabakalar sonucun-
da fi nal maçını kazanan 
şampiyon masa tenisçisi 
düzenlenen törenle ödü-
lünü aldı. Biga Belediye 
Başkanı Mehmet Özkan, 
konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada gençlerin geli-
şimi için sporun önemli 
olduğunu ve onları spor 
yapmaya teşvik ettikleri-
ni söyledi. 

Güreş Turnuvası Çekişmeli Geçti

Bursa FIFA U20’ye Hazır

Bisikletle Tur Attılar
“Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet Turu”na bu yıl da yoğun ilgi vardı. Bilecik Be-
lediye Başkanı Selim Yağcı, bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÖLCÜK / KOCAELİ

Gölcük Belediyesi, tarafın-
dan “7. Değirmendere Yüz-
me Yarışması” düzenlendi. 
Yarışma kapsamında 187 
yüzücü Gölcük’te yarıştı. 
Gölcük Belediye Başkanı 
Mehmet Ellibeş yaptığı ko-
nuşmada; “Körfezimizde 
yüzülebildiğini beraberce 
gördük ve çok mutlu olduk. 
Gururluyuz. Spor yapmak 
çok güzel” dedi.

HAYRABOLU / TEKİRDAĞ

Türkiye Motosiklet Fede-
rasyonu (TMF), Hayrabolu 

Motor Sporları İhtisas Ku-
lübü ve Hayrabolu Bele-
diyesi tarafından Türkiye 
Motoroks Şampiyonası’nın 
3.ayak yarışması yapıldı.

Gölcük Belediyesi tarafından “7. Değirmendere 
Açık Su Yüzme Yarışması” yapıldı. 

22. Ayçiçeği Festivali kapsamında Türkiye Motokros 
Şampiyonası’nın 3. ayak yarışmaları yapıldı. 

187 Yüzücü Gölcük’te Yarıştı

Motokros Şampiyonası Nefes Kesti

Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden olan FIFA U20 Dünya Kupası’nda 
İstanbul’un ardından en fazla müsabaka Bursa’da oynanacak.



twitter.com/marmarabb
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Yemyeşil Kent: Karapürçek
AYIN BAŞKANI

Eski felsefe öğretmeni olan Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım’ın hayat felsefesi hayata ve Karapürçek’e hoş bir seda 
bırakmak. Hizmetlerini bu doğrultuda gerçekleştirmeyi amaçlayan Başkan Yıldırım, Karapürçek’te sanayiyi, tarımı ve doğa 
turizmini geliştirmekte kararlı.

KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANI ORHAN YILDIRIM

Beledı̇yeHaber  /  Ekim 2012

Sakarya’nın yemyeşil 
kenti, Karapürçek’in 

Belediye Başkanı Orhan 
Yıldırım Karapürçek’i ve 
Karapürçek için yaptıkları 
çalışmaları anlattı. Başkan 
göreve geldiği günden 
bu yana Karapürçek’i ge-
liştirmek için canla başla 
çalışıyor. Biz de Başkan 
Orhan Yıldırım’ı bu çalış-
malarından dolayı “Ayın 
Başkanı” olarak seçtik ve 
bu çalışmaları bizzat ken-
disinden dinledik. Başkan 
Yıldırım, Karapürçek’in 
coğrafi  konum bakımın-
dan şansız bir yerde ko-
numlandığını fakat bu 
dezavantajı, avantaja 
dönüştürmek için nasıl ça-
lıştıklarını şöyle anlatıyor: 
“Karapürçek bir ticaret 
ya da demir yolları üzerin-
de veya, bir su kenarında 
bulunmuyor. Denize kıyısı 
yok. Birçok yere sapa ka-
lıyor. Fakat bizim bahane-
miz bu değil. Şu an 3 şeye 
odaklandık; sanayi, turizm 
ve tarım. Sanayiyi geliştire-
rek ekonomik faaliyetlere 
hız kazandırıyoruz. Doğa 
turizmini canlandırmak 
için çalışmalarda bulunu-
yoruz ve tarımı destekli-
yoruz.” Karapürçek’i artık 
çok daha hareketli gün-
lerin beklediğini söyleyen 
Başkan Orhan Yıldırım, 
Karapürçek sakinlerinin 
mutluluğunu ön planda 
tuttuklarına değinerek, 
sosyal alanda da ger-
çekleştirecekleri projelerin 
müjdesini veriyor.

Sanayi 
Karapürçek’e can 
verecek

Karapürçek Belediye 
Başkanı Orhan Yıldırım’a 
göre Karapürçek’in en 
büyük sıkıntısı ekonomik 
gelirlerinin sınırlı olması. 
Belli bir ekonomik gelirin 
ilçeye sağlanmamasının, 
yapılan hizmetlerin bü-
yüklüğünü engellediğini 
düşünen Başkan Yıldırım, 
Karapürçek’te ekonomik 
sıkıntıyı çözmek için kolları 
sıvamış. Bölgede 2 tane 
fabrikanın bulunduğunu, 
buna ek olarak 1/1000 
metrekarelik bir alanı sa-
nayi bölgesi olarak ayır-
dıklarını söyleyen Başkan 
Yıldırım, Nisan ayında fa-
aliyete geçecek sanayi 
bölgesi sayesinde dışa-
rıdan göç alabilecekle-
rini, Karapürçeklilere de 
alternatif iş kolları sağla-
nacağını, kısaca bu pro-
jeyle Karapürçek’e renk 
geleceğini söylüyor. Yak-
laşık bin kişinin istihdam 
edileceği sanayi bölge-
sinin avantajları bununla 
bitmiyor. Yeni faaliyete 

geçecek fabrikaların 
elektrik tüketim vergileri-
nin gelirleri ve emlak ge-
lirleri belediye bütçesine 
büyük katlı sağlayacak.  
Karapürçek Belediye Baş-
kanı Orhan Yıldırım konu 
hakkında, “Hizmetlerimizi 
gerçekleştirmek için ge-
lir kaynağına ihtiyacımız 
vardı. Sanayi faaliyetlerini 
geliştirme çabalarımızla 
kaynak sıkıntısını çözmüş 
olduk. Sıra sosyal projeleri-
mizde” diyor.

Doğa turizmi 
gelişiyor

Karapürçek’in harika do-
ğasına her fırsatta vurgu 
yapan Başkan Yıldırım sa-
dece  sanayi faaliyetlerini 
geliştirmenin doğru ol-
madığını, Karapürçek’in 
doğa turizmine oldukça 
elverişli olduğunu söylü-
yor. Başkan Yıldırım bunun 
için çalışmalara çoktan 
başlamış.  Karapürçek’in 
yeşil ormanlarından 70 
dönümlük arazi kiraladık-
larını ve burayı bir cazibe 
merkezi haline getirecek-
lerini açıklayan Başkan 
Yıldırım, Karapürçek’te 
doğa turizmine yepyeni 
bir soluk getirmeye hazır-
lanıyor.

Parklarıyla yepyeni 
bir Karapürçek

Hizmete geldikleri gün-
den bu yana çevre dü-
zenleme ve altyapı ça-
lışmalarına ayrıca önem 
verdiklerini söyleyen Ka-
rapürçek Belediye Başka-
nı Orhan Yıldırım, göreve 
geldiklerinde ilk olarak bir 
şehir merkezi oluşturma 
çalışmalarına başlamış. 
Bir merkezin olmayışının 
büyük eksiklik olduğunu 
düşünen Yıldırım, beledi-
ye binasının hemen önü-
nü düzenleyerek ilçeye 
bir meydan kazandırmış. 
Çocuklara düşkün oldu-
ğunu söyleyen Başkan 
Yıldırım, hizmetlerinde ço-
cukları unutmamış ve her 
mahalleye bir çocuk par-
kı yaptırma çalışmalarını 
başlatmış.  Şehrin sosyal 
hayatına önem verdikleri-
ni, kendileri için  Karapür-
çek halkının rahatının ön 
planda olduğunu belirten 
Başkan Yıldırım, Karapür-
çekliler için yeni bir ya-
şam merkezi kuracaklarını 
söylüyor. Geniş bir alana 
kurulacak yaşam merke-
zinde aile çay bahçeleri, 
basketbol ve futbol saha-
sı, yürüyüş parkurları bulu-
nacak. Park  çok yakında 
Karapürçeklilerin beğeni-
sine sunulacak. 

bırakmak. Hizmetlerini bu doğrultuda gerçekleştirmeyi amaçlayan Başkan Yıldırım, Karapürçek’te sanayiyi, tarımı ve doğa 
turizmini geliştirmekte kararlı.



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

Bir araya gelmek başlangıçtır.  
Bir arada durabilmek ilerlemektir.  

Birlikte çalışmak başarıdır. 
| HENRY FORD |belediyehaberbirlikten

Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi

Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
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Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin
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03
EKİM

Yerel Yöneti mlerde Toplam Kalite Yöneti mi Ayşegül YİĞİT - Kalite ve Yöneti m Danışmanı Kağıthane Belediyesi / İSTANBUL

03
EKİM

5510 Sayılı Sosoyal Güvenlik Kanunu (1.grup) Mahmut ÇOLAK - SGK Müfetti  şi Bahçelievler Belediyesi / İSTANBUL

04
EKİM

Toplantı  - Zaman Yöneti mi ve Planlaması Yılmaz Sönmez - Eğiti mci, Yazar MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

10
EKİM

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu - (1.grup) Seyfetti  n ERGİN - İBB Müfetti  şi Bahçelievler Belediyesi / İSTANBUL

10
EKİM

4708 Yapı Deneti m Kanunu, Yapı Deneti mi 
Uygulama Yönetmliği M.Cemal İŞLEYİCİ (ODTÜ Öğreti m Üyesi) Kağıthane Belediyesi / İSTANBUL

10
EKİM

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu - (2.grup) Seyfetti  n ERGİN - İBB Müfetti  şi Bahçelievler Belediyesi / İSTANBUL

11
EKİM

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (1.Grup) Fikret Irmak - Sayıştay Başdenetçisi İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 
İSTANBUL

11
EKİM

Liderlik ve Yöneti cilik (1.grup) Dr.Yaprak TECİR - Eğiti mci İK Uzmanı Bahçelievler Belediyesi / İSTANBUL

12
EKİM

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2.Grup) Fikret IRMAK - Sayıştay Başdenetçisi İSKİ Kağıthane Konferans Salonu / 
İSTANBUL

16
EKİM

Yerel Yöneti mlerde Eti k Davranış İlkeleri (1.Grup) "Yrd.Doç.Dr. Mustafa Lütf i ŞEN Sakarya
Üniversitesi Kamu Yöneti mi Öğreti m Üyesi"

Gaziosmanpaşa Belediyesi / 
İSTANBUL

18
EKİM

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanun Murat BATI (Eski Maliye Uzmanı) Kağıthane Belediyesi / İSTANBUL


