
Ankara, İstanbul ardından Brüksel...  
Peş peşe yaşanan terör olayları tüm ülkeyi 
derinden sarstı. İstanbul’un kalbi İstiklal 
Caddesi’nde gerçekleştirilen canlı bomba 

saldırısına toplumun her kesiminden 
verilen tepkiler çığ gibi büyümeye devam 
ediyor. Ortak mesaj ise aynı: “Teröre karşı 
tek yüreğiz!”

Yalnızca güneşli günlerde yürürsen 
gideceğin yere varamazsın. Kararlı 
yürüyüşümüz devam edecek.

#TeröreTeslimOlmayacağız
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BEYOĞLU- istanBUL   Türkiye’de teknolojik ye-
niliğe öncülük eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta 
ekipleri, Ginger ve Tek Teker’den sonra şimdi 
de yeni elektrikli mini zabıta aracı ile yine 
milyonlarca yerli ve yabancı turistin ilgi odağı 
oldu. Taksim meydanında yapılan çalışmaları 
inceledikten sonra direksiyona geçen Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan vatandaş-
ların gösterdiği bu ilgiden oldukça memnun 
olduğunu belirtti. Taksim’den Galatasaray 
meydanına kadar vatandaşları selamlayan Baş-
kan Demircan, turistler ile İngilizce ve Arapça 
sohbet etti. Vatandaşlar fotoğraf ve selfie 

çekerek memnuniyetlerini dile getirdiler. 

ÇEVREYE DUYARLI ‘TWİZY’
Beyoğlu Zabıtasının çevreye duyarlı elekt-
rikli araçla hizmet verdiğini belirten Baş-
kan Demircan, “Zabıtamız sürekli denetim 
yapıyor. İşimizi yaparken kullandığımız araç ve 
gereçler hedeflerimize de uygun olmalı. Bizler 
de çevreye duyarlı ve çevreyi kirletmeyen 
araçların kullanılmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu çerçevede Beyoğlu’nda uzun 
zamandır bu tip elektrikli araçları kullanmaya 
gayret ediyoruz. Kullandığımız araç bu ürün 

yelpazesi içerisinde yeni bir ürün. Tabi bundan 
önce de çevreye duyarlı araçları kullanmaya 
özen gösteriyorduk” dedi.

HEM GÖZE HEM GÖNÜLE HİTAP
Twizy tam şarj edildiğinde saatte 80 km hızla 
100 km yol gidiyor. Aracın kapılarının yukarı 
doğru açılıyor olması ise araca uzay mekiği 
görüntüsü veriyor. Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre elektrikle çalışan aracın batarya 
hariç 375 kg ağırlığında ve 0-45 kilometreye 
6.1 saniyede ulaşabildiği gelen bilgiler arasın-
da yer aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 
filosuna yeni kattığı çevre dostu elektrikli Twizy aracın direksiyonuna geçti. İstiklal 
Caddesi’nde vatandaşları selamlayan Başkan Demircan “Beyoğlu’nda çevreye duyarlı ve 
çevreyi kirletmeyen bu tip elektirikli araçları kullanmaya gayret ediyoruz” dedi.

YILDIRIM - BURsa Uludağ’ın eteklerinde yer 
alan Fidyekızık Köyü ile Cumalıkızık Köyü 
arasında kalan parkurda, Yıldırım Kent 
Konseyi tarafından düzenlenen yürüyüşe 
Başkan İsmail Hakkı Edebali’ye önemli pek 
çok isim eşlik etti. Sağlıklı yaşam için sporun 
vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten 
Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Spor yalnızca 

kapalı mekanlarda yapılan bir etkinlik ol-
maktan çıkarılmalıdır. Doğal güzellikleriyle 
adeta cennetten bir bahçe olan Uludağ’ın 
eteklerinde kurulu olan ilçemiz, benzersiz 
yürüyüş parkurları ve doğa sporları alan-
ları ile tarihin kucaklaşmasına ev sahipliği 
yapmaktadır.  Tüm misafirlerimizi doğayla 
kucaklaşmaya davet ediyorum” dedi.

Edebali’den Doğaya Saygı

BaLIkEsiR   Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, tarım ve hayvancılığı 
destekliyor.  Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı’nın yaptığı 
çalışma sonucunda Balıkesir’deki 
üretici kuruluşları ve üretici-
lere geçtiğimiz günlerde 1000 
adet buzağı kulübesi, 15 adet 
selektör makinesi ve 10 adet süt 
soğutma tankı dağıtıldı. Balko-
nuk Center’da gerçekleştirilen 
törene çok sayıda önemli isim 
katıldı.  Başkan Vekili Mehmet 
Birol Şahin, “Her türlü zorluğa 

rağmen, ülkemizin kalkınmasın-
da, ekonominin büyümesinde, 
soframıza ulaşan en güzel sebze-
nin, meyvenin, etin, sütün, balın, 
tahılın ve ekmeğin üretiminde, 
alın teri döken, çaba harcayan ve 
emek sarf eden Balıkesirli çiftçi 
kardeşlerimizin yükünü omuz-
lamak, onlara her tür desteği 
vermek boynumuzun borcudur. 
Burada, bu gayeyle gerçekleştir-
diğimiz desteklerimizin dağıtım 
töreni için toplanmış bulunuyo-
ruz” dedi.

Büyükşehir’den Tarıma Dev Destek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,  tarım ve hayvancılığın 
başkenti Balıkesir’deki üreticileri desteklemeye devam 
ediyor. Bölgenin çifçileri için tüm çalışmalar sürüyor.

Sağlıklı yaşama önem veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, yeşilin eşsiz güzelliğinde ‘Doğaya Saygı Yürüyüşü ’ne katıldı.

ataşEhiR - istanBUL   
Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü tarafından daha 
temiz bir çevre oluşturmak 
ve geri dönüşüm bilincini 
aşılamak amacıyla Ataşe-
hir’deki 3 bölgeye “Yeşil 
Nokta” yerleştirildi “Yeşil 
Nokta” konteynerlerinde; 
kitap, kağıt-karton-kom-
pozit, plastik ve elektronik 
atıklar başta olmak üzere 
9 farklı atık toplama grubu 
bulunuyor. 

hEnDEk - sakaRYa  Hen-
dek Belediyesi, “Atık 
Elektrikli ve Elektronik 
Eşyaların Ayrı Toplanması 
ve Değerlendirilmesi Pro-
jesi “ için harekete geçti. 
Hendek Belediyesi tara-
fından elektronik atıkların 
toplanması için, özel bir 
şirketle anlaşılarak beledi-
ye karşısındaki otoparka 
elektronik atık konteyneri 
koyuldu. Belediye yetkilile-
ri elektronik atıkları diğer 
atıklardan ayrı toplayacak-
larını açıkladılar.

Okullarda 
çevreci eğiTim

ATık Tesislerini 
gezdiler

ATAşehir’e “Yeşil 
nOkTAlAr”

“e- ATıklAr” AYrı 
TOplAnAcAk

MUDanYa - BURsa  Geri 
dönüşüm konusunda ilçede 
gerçekleştirdiği çalışma-
larına hız katan Mudanya 
Belediyesi, ilçedeki ilk ve 
orta dereceli okullarda 
öğrencilere geri dönüşüm 
konusunda eğitici semi-
nerler vermeye başladı. 12 
Eylül İlk ve Ortaokulu’nda 
başlatılan seminerlerde, 
öğrenciler slayt gösteri 
eşliğinde geri dönüşüm 
hakkında bilgilendirildi.

YaLOva  Yalova Katı Atık 
Birliği (YAKAB) Üyesi Bele-
diye Başkanları katı atıktan 
enerji üretimi yapan 
tesislere yapmış oldukları 
inceleme gezilerini sürdü-
rüyor. Daha önce yurt içi ve 
dışında incelemelerde bu-
lunan belediye başkanları 
son olarak Zonguldak’taki 
katı atık tesislerini incele-
yerek bilgi aldılar.

Bu kez BAşkAn misBAh
demircAn direksiYOndA
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Türkiye’nin ilk gergedanını 
ve yüzlerce hayvanı 
bünyesinde bulunduran 
Darıca Hayvanat 
Bahçesi ve Botanik 
Parkı’nın bu seferki 
konuğu, Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu 
oldu. 

musTAfA demir’i 
duYgulAndırAn 
hediYe

aDaPaZaRI - sakaRYa  Adapazarı 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü, hayvan-
severlerle birlikte düzenlediği 
etkinlikte sokak hayvanlarını 
besleyerek tedaviye muhtaç olan-
ları barınağa teslim etti. Bölgede 
bulunan yaklaşık 60 sokak köpeği 
toplayan hayvanseverler, onları 
elleriyle besledi.

EDiRnE Kansere dikkat çekmek, 
erken tanının hayat kurtara-
bileceğinin önemini, bilincini 
ve farkındalığını oluşturmak 
amacıyla hazırlanan “Kanserde 
Erken Tanı Hayat Kurtarır” projesi 
kapsamında kanser taramasından 
geçen Edirne Belediyesi’nin kadın 
personeli, Başkan Gürkan’a teşek-
kür ziyaretinde bulundu.

Dostlarımızı Unutmadılar Başkana Teşekkür Ettiler

Kartepe Belediyesi, Türkiye’de ilk kez 
uygulanacak bir proje başlattı. Belediye, “Alo 
Evlat Hattı” ile ebeveynlerin evlatlarından 
isteyeceği ihtiyaçları karşılayacak.

Kartepe Belediyesi’nden 
ALO EVLAT HATTI

kaRtEPE - kOcaELi  Daha önce hizmete soktuğu “Sıcak 
Yemek Yardımı” ve “Yaşlı Hasta- Evde Bakım Hizmeti” gibi 
dikkat çekici projelerle şefkate muhtaç insanların ayağına 
hizmet götüren Kartepe Belediyesi, önemli bir adım daha 
attı. Belediye sosyal belediyecilik hizmetleri çerçe-
vesinde “Alo Evlat Hattı” projesini hayata geçirdi. 
Peki bu proje nasıl işleyecek? Kartepe Beledi-
yesi bünyesinde “Alo Evlat Hattı” projesinden 
faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi, yaşlı ve 
kimsesiz vatandaşlar, telefonun ucun-
daki belediye görevlilerine taleplerini 
iletecek. 

AMAÇ FIRSAT EŞİTLİĞİ 
Telefonun ucunda koordinasyonu 
sağlayan  görevlinin yönlendirme-
siyle, bir anne-babanın evladından 
isteyeceği temel ihtiyaçlar, beledi-
ye ekipleri tarafından ilçe halkına 
sağlanacak. Kartepe Belediye 
Başkanı Hüseyin Üzülmez,  Tür-
kiye’de ilk olma özelliği taşıyan 
projenin temel ihtiyaçlar baz 
alınarak, fırsat eşitliğinin 
sağlanması amacını taşıdı-
ğını söyledi. 

Başkan Üzülmez, “Bu 
proje bazen, bozulan bir 

musluğun tamiratı, bazen 
de refakatçısı olmayan bir 

hastanın  
yanında manevi  

destek olmak  
şeklinde geniş  

bir hizmet  
yelpazesinde 

 yapılandırılacak”  
dedi. 

fatih -istanBUL  Fatih Bele-

diye Başkanı Mustafa Demir 

geçtiğimiz günlerde Şehre-

mini İbrahim Alaattin Gövsa 

Ortaokulu’nu ziyaret etti. 

Okul Müdürü Mustafa Güney 

tarafından kapıda karşılanan 

Başkan Demir, ders başlama-

dan önce öğrencilerle bir araya 

geldi. Karşılama sırasında gös-

terdikleri sıcak ilgiden dolayı 

gençlere teşekkür eden Başkan 

Mustafa Demir, “Bahar çiçek-

leri gibisiniz, sabah enerjimizi 

sizden alıyoruz” dedi. Okul Aile 

Birliği Başkanı’nın kızı Nilüfer 

Okyay, Demir’e sürpriz yaparak 

babası ile birlikte çekilen bir fo-

toğrafın kara kalem çalışmasını 

çerçeve içerisinde hediye etti. 

kOcaELi Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, 
Darıca Kaymakamı Ömer 
Karaman, Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü Karabacak ile bir-
likte Darıca Hayvanat Bahçesi ve 
Botanik Parkı’nı geçtiğimiz günlerde 
ziyaret etti. Parkta keyifli zaman geçiren 
ve hayvanlarla yakından ilgilenen Başkan 
Karaosmanoğlu, “Bu park şehrimizin meda-
rı iftiharı. Böyle bir yeri işletmek kolay de-
ğildir ve masraflı bir hizmettir. Ama burayı 
kuran Faruk Yalçın ve evlatları gerçekten 
bu işi seviyorlar ve yapıyorlar. Buradan 
Kocaeli’deki gençlerimize ve çocukları-
mızın anne ile babalarına burayı ziyaret 
etmelerini öneriyorum” dedi. 7 gün süren 
bir yolculuğun ardından parka getirilen 
Hint gergedanı Samir’i de ziyaret eden Baş-

kan Karaos-
manoğlu’na, Parkın 
Genel Müdürü Yücel Yılmaz eşlik etti. Yıl-
maz, 7 yaşında, 3,5 ton ağırlığındaki Samir’e 
eş olarak önümüzdeki yıl dişi bir gergeda-
nın daha getirileceğini, bu hayvanların 40 
yaşına kadar yaşamlarını sürdürebildikle-
rini ifade etti. Ziyaret sonrası bir açıklama 
yapan Karaosmanoğlu, “Vatandaşlarımızın 

şehir 
içinde 

yer alan 
hayvanat bah-

çesine  İzmit’ten ve 
İstanbul’dan toplu taşıma 

hatlarıyla ulaşmaları mümkün. 
Halkımız burada göremedikleri hayvanları 
görebilir ve keyifli bir zaman geçirebilir. 
Bütün hemşerilerimize Darıca Hayvanat 
Bahçesi’ni görmelerini ve ziyaret etmeleri-
ni özellikle tavsiye ediyorum” diye konuştu. 
Karaosmanoğlu, hayvanlarla fotoğraf 
çekilmeyi de unutmadı.

BAşkAn’dAn

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

kArAOsmAnOğlu’nun 
dArıcA sefAsı

Kararlı  
Yürüyüşümüz  
Devam Edecek
Toprağa verdiğimiz şehitler 
ve hain saldırılar sonucunda 
kaybettiğimiz masum in-
sanlarımızın acısını derin-
den hissediyoruz. Masum 
insanlarımızı hedef alan bu 
alçakça saldırılar karşısında 
tek yürek olduk, ülke olarak 
teröre karşı büyük bir müca-
dele veriyoruz. Teröre karşı 
duruşumuz çok net: Terör 
bir insanlık suçudur. “Haksız 
yere cana kıymanın, bütün 
insanları öldürmekten” 
farkı olmadığına inanırız biz. 
Ankara’da, İstanbul’da ya da 
Brüksel’de... Bu suç nerede 
işleniyorsa işlensin, tutum 
ve duruş aynı olmalı, aynı 
şekilde gür çıkmalı “Hayır!”  
sesleri... Terörle mücade-
le uluslararası bir nitelik 
kazanmalıdır. Sınırları aşan 
bir meselenin çözümü de 
sınırları aşan bir dayanışma 
ve bilgi paylaşımı ile müm-
kündür. 
Bizler bir yandan acımızı 
yaşıyor, bu acının en yakın 
şahitlerinin yaralarını sarma-
ya çalışıyoruz; bir yandan da 
hedeflerimiz doğrultusunda 
yürüyüşümüzü kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Bu kararlılık 
teröre karşı, yaratılmaya 
çalışılan korku iklimine karşı 
verilebilecek en sert yanıt 
olacaktır. “Korkma!” diye 
başlayan bir marşı olan bir 
milletin yüreğinde besleyece-
ği en son duygudur korku... 

Bir olmak, birlik olmak şüp-
hesiz ki her zaman gücümüze 
güç katar. Ama böyle zaman-
larda daha da önem kazanır 
aramızdaki sevgi harcı. 
Bizi bir arada tutar, bağlar. 
Bu bağdan aldığımız güçle 
rotamızı hiç değiştirmeden, 
eskisinden daha da kararlı 
bir şekilde ilerleyeceğiz. Bir 
tarafta beraberce, kol kola, 
kardeşçe yürümeye çalışan-
lar, bir yanda bu yürüyüşü 
durdurmak için, üretilen her 
şeye düşmanca bir tavır ser-
gileyenler... Şüphesiz ki kaza-
nan birleştirici ruh olacaktır. 
Anadolu’nun toprakları bu 
gerçeğe defalarca şahitlik 
etti. Bu bereketli topraklar-
daki medeniyetler her türlü 
tahribata, düşmanlığa ayak 
dirediği için yükseldiler.  Bu-
nun emanetçisi olarak bizler 
de üretmeye, değer oluştur-
maya, projelerimizi hayata 
geçirmeye; barış ve kardeş-
liğin yeşereceği bir iklimi 
beslemeye devam edeceğiz. 
Durmadan ve bıkmadan...
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TerÖre kArşı el ele

Başkanlardan Birlik ve Beraberlik Mesajı 

Aralarında Amerika, 
İngiltere, Belçika ve 

İsrail’in de olduğu 19 
ülkenin başkonsolosu ile 

belediye başkanları  ve 
turizm sektörünün önde 

gelen isimleri “Teröre 
Hayır” demek için İstiklal 

Caddesi’nde bir araya 
geldi.

Tarih, 19 Mart. Güne terörle başlayan Türkiye, İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırının acılarını sarmaya çalışıyor. Acımız ve 
üzüntümüz sonsuz... Marmara Bölgesi’nin Belediye Başkanları’ndan ise ortak bir mesaj var: Terörü lanetliyoruz! 

Türkiye, Ankara’dan sonra İstanbul İstiklal 
Caddesi’nde yaşanan canlı bomba saldırısıyla 
karşı karşıya geldi ve ne yazık ki dört vatan-
daşımız hayatını kaybetti. Hepimizi derin-
den etkileyen olay sonrasında başta devlet 
büyükleri olmak üzere, belediye başkanları 
ve sivil toplum kuruluşlarından kınama me-
sajları çığ gibi yağmaya devam ediyor.  Olayın 
yaşandığı yere bırakılan kırmızı karanfiller  
ise yaşadığımız üzüntünün en büyük göster-
gelerinden biriydi. Terör saldırısının ardından 
İstanbul’un belediye başkanları başta olmak 
üzere, 19 ülkenin temsilcileri ve turizmciler 
kol kola girerek ‘Teröre Hayır’ yürüyüşünü 
gerçekleştirdiler. 

‘TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ’  
Saldırının yapıldığı yerde açıklama yapan en 
önemli isimlerden biri şüphesiz ki Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demir-
can’dı. Demircan, cadde üzerindeki esnafı 
ziyaret ederek, İstiklal’i teröre teslim etme-
yeceklerinin mesajını verdi. Başkanın umut 
veren mesajı şöyle:  “İstiklal Caddesi’ni cıvıl 
cıvıl yaparak, teröre teslim olmayacağımızı 
bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bütün insanla-
rımızı İstiklal’de, İstiklalimiz için buluşmaya 
davet ediyorum. Burada alışveriş yapacağız, 
sokak müziği dinleyeceğiz, kitap okuyacağız,  
sinemaya ve tiyatroya gideceğiz” 

‘BRÜKSEL’İN ACISINI PAYLAŞIYORUZ’ 
Teröre Karşı Hayır yürüyüşünde Brüksel’de 
yaşanan törer saldırısını da unutmayan 
Başkan Demircan; “Brüksel’de 30’a yakın can 
kaybı var. Oradaki insanların acısını paylaşı-
yoruz. Demek ki terör sadece Bağdat’ta, Mu-
sul’da, Diyarbakır’da, İstanbul’da değil, Paris’i 
de Brüksel’i de vuruyor. Acımasızca insanlığı 
tehdit ediyor ve insanları sindirmeye çalışı-
yor. Hem Türkiye’nin hem de Belçika’nın başı 
sağ olsun” dedi. Terörü lanetleme yürüyüşü-
ne Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner 
de katıldı.

Birlik ve beraberliğimize 
karşı yapılan bu terör saldırı-
ları bizleri asla yıldırmayacak, 
birliğimizi ve beraberliğimizi 
asla bozamayacaklardır. Her 

seferinde gerçekleştirilen hain 
saldırılara karşı tek gücümüz 

birlik ve beraberliğimizdir. 
BiLEcik BELEDiYE BaşkanI 

sELiM YaĞcI

Sözün bittiği yerdeyiz. Vatana göz 
diken, huzurumuzu bozmaya ça-
lışan herkesi Allah, kahrı perişan 
eylesin. Biz Türkiye’yiz, yenilme-

yiz. Teröre karşı birlikteyiz. 
ÜskÜDaR BELEDiYE BaşkanI 

hiLMi tÜRkMEn

İstanbul’da meydana gelen terör 
saldırısında hayatını kaybeden 

yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. 

Terörden beslenenlere de, terör-
den medet umanlara da, terörü 
taşeron olarak kullananlara da 

lanet olsun. 
EDREMit BELEDiYE BaşkanI 

kaMiL saka

Terör, küresel bir sorundur. Bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın 

mantığı yanlıştır. Tümüne lanet 
olsun.  Terör yenilecek, millet 

kazanacak. 
BaĞcILaR BELEDiYE BaşkanI 

LOkMan ÇaĞIRIcI

Yüce milletimiz en çetin 
zorlukları, birlik, beraberlik ve 
kardeşlikle aşmıştır. Tarihten 

bu yana her zaman böyle 
olmuştur. Bugün oynanmak 

istenen senaryo asla gerçekleş-
meyecek ve bu kardeşliği kimse 

bozamayacak. 
YaLOva BELEDiYE BaşkanI 

vEfa saLMan

İnsanlık adam öldürerek cennete 
gideceğine inandırılan bir şizof-
reni salgını ile karşı karşıyadır. 

İstanbul Taksim’de yapılan bom-
balı saldırıyı şiddetle kınıyorum. 
avcILaR BELEDiYE BaşkanI 

hanDan tOPRak BEnLi

Terör ve katliamlarla yaşamaya 
alışmayacağız. Bir sabah güzel 
ülkemin gökyüzünde hepimizi 
aydınlatacak güneş doğacak. 

MaLtEPE BELEDiYE BaşkanI 
aLi kILIÇ

İstanbul’un göbeğinde terör 
yine can aldı, yine canımız 

yandı. Kaybettiğimiz insanları-
mıza Allah’tan rahmet diliyo-

rum. Ailelerine, sevenlerine ve 
ülkemize başsağlığı diliyorum. 
Lanet olsun teröre ve destek 

verenlere. 
niLÜfER BELEDiYE BaşkanI 

MUstafa BOZBEY

İnsanın canı, malı ve namusu 
kutsaldır. Bunu böyle biliyor, 
böyle kabul ediyoruz. Terör 
nereden gelirse gelsin, her 
türlüsüne şiddetle karşıyız, 

amasız karşıyız. İstiklal hürri-
yetimizdir, özgürlüğümüzdür, 
EYÜP BELEDiYE BaşkanI 

REMZi aYDIn

Demokrasimizi ve ülkemizin 
huzurunu hedef alan bu men-
fur saldırıyı lanetle kınıyorum. 

Patlamada hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına 

ve milletimize ise acil şifalar ve  
başsağlığı dilerim.

MaLkaRa BELEDiYE BaşkanI 
ULaş YURDakUL

Sorunlara özgürlükçü ve ada-
letli bir çözüm bulamadığımız 
için bunları yaşıyoruz. Teröre 

karşı tek bir yürek olmalıyız. Bu 
dönemlerde siyasi duruşumuzdan 

bağımsız hareket ederek ortak 
tavır almayız. 

BEşiktaş BELEDiYE BaşkanI 
MURat haZinEDaR

Terörü ve terörizmi lanet-
liyoruz. Fatih’te belediye, 

turizmciler ve esnaflar olarak 
İstiklal’deki arkadaşları-

mıza destek veriyoruz. Bu 
sorunları birlik ve beraberlik 

içerisinde  aşacağız. 
fatih BELEDiYE BaşkanI 

MUstafa DEMiR

Terör asla birliğimizi bozama-
yacak. Biz bir bütün olacağız, 

birbirimize sıkıca kenetlenece-
ğiz. Bizim toplumumuz ülkeyi 
bölmeye yönelik oyunlara hiç-

bir zaman gelmeyecek.
istanBUL BÜYÜkşEhiR 

BELEDiYE BaşkanI  kaDiR 
tOPBaş
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Bilenler, bilmeyenlere anlatsın... Uzmanlara göre hayatta mutlu olmanın 
en basit yollarından biri çocuk kalabilmek... Eğer bir çocuğunuz varsa 

onunla birlikte, yoksa sevdiklerinizle İstanbul Oyuncak Müzesi’ne gidin, 
huzuru koklayın,  çocuk olmanın tadını sonuna kadar çıkarın... 

Z
aman makinası kalkışa hazır! Burada 
çocukluğunuzun vazgeçilmez oyuncakları-
nı bulacak, bu eşsiz koleksiyon karşısında 
büyüleneceksiniz. Rotamız Şair, Yazar Sunay 

Akın’ın aile yadigarı köşkünü müzeye dönüştürdü-
ğü İstanbul Oyuncak Müzesi. Yaşlısından gencine, 
çocuğundan yetişkinine herkese kapılarını açan, 
ziyaretçilerini çocukluk yıllarına götüren içsel 
yolculuğun adresi... Kapıdan girer girmez çocukların 
cıvıltısı, yerinde duramaz enerjileri ile karşılaşıyoruz. 
Müzenin arkasında bir şairin olduğunu hissediyoruz 
birkaç dakika içinde...  

KİTAP VE GÖSTERİLERİN BİRİKİMİ 

Sunay Akın, bu köşkü dünyanın birçok farklı ülkenin 
antikacılarından, açık artırmalarından toparladığı 
koleksiyonu ile müzeye çevirdi. Gösterilerinden ve 
kitaplarından elde ettiği kazanç ile bu müzenin kapı-
larını ziyaretçilerine açtı. Peki, Sunay Akın’ın aklına 
İstanbul’da bir oyuncak müzesi açma fikri nereden 
gelmişti? Bu soru 20 yıl geriye götürüyor bizi. Aynı 
zamanda İstanbul Oyuncak Müzesi’nin başlangıç 
öyküsüne de… Akın, Almanya’nın Nürnberg kentinde 
bir oyuncak müzesi olduğunu öğreniyor. Müzeyi çok 
merak ediyor ve gidip görmek istiyor. Gittiğinde ken-

dini oyuncak müzesinden alamıyor. En sonunda artık 
omzuna bir kolun dokunduğunu hissediyor. Görevli 
müzenin kapandığını, çıkması gerektiğini söylüyor. 
Sunay Akın bu müzeden inanılmaz etkileniyor.  

AİLE MİRASI, TOPLUMA MİRAS OLDU 

Sonrasında Akın araştırmaya koyuluyor ve görü-
yor ki dünyanın pek çok farklı ülkesinde oyuncak 
müzeleri var. Hatta bazı ülkelerde oldukça fazla 
sayıda… Akın’ı bu kadar çok etkilenmesini sağlayan 
şey ise, oyuncak müzelerinde oyuncak tarihi ile 
düşlerin, bilimin, dünyanın tarihinin anlatıldığını 
görmesi oluyor. Her haliyle buram buram bir ‘duygu 
adamı’ olan  Akın, benim ülkemde neden bir oyuncak 
müzesi olmasın diye düşünüyor ve o gün karar veri-
yor. 20 yıl boyunca gitmiş olduğu bütün ülkelerdeki 
antikacılardan, açık artırmalardan aldığı 4 bine yakın 
oyuncak ile 23 Nisan 2005’te müzenin kapılarını zi-
yaretçilere açıyor. Sunay Akın’ın mesleğinden ötürü 
çok sık seyahat etmesi de bu anlamda avantajlı bir 
durum yaratıyor. Gösterilerinden ve kitaplarından 
kazandığı paralar ile bu müzeyi kuruyor ve buradaki 
tüm oyuncakları o sayede müzeye kazandırıyor.  
Ailesinden kalan köşkü de müze olarak kullanmayı 
tercih ediyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi ve oyuncakların 
tarihi hakkında bilgi sahibi olabilmek için 
Müdür Yardımcısı Başak Ellibeş’e kulak 
veriyoruz...  
“Toplumlar arasındaki farka baktığımız zaman 
Batı toplumlarının oyuncağı çok daha farklı 
kullandığını, geleceği şekillendirmekte oyuncak 
üzerinden gittiklerini görüyoruz. Çünkü o oyun-
cak ile oynayan çocuklar geleceği yaratacaklar. 
Örneğin; 1920 yılında yapılan bir uzay aracı oyun-
cağı var. İnsanoğlu aya daha adımını atmamış. O 
tarihlerde uzaya gitmek imkansız gibi bir şey. Ama 
aradan yıllar geçtikten sonra bunu başarıyorlar. 
Sunay Bey hep ‘Bununla oynayan çocuklar ileride 
NASA’yı kurdular. Bu hayali gerçekleştirdiler’ der. 
Hitler 2. Dünya Savaşı başlamadan önce oyuncak 
fabrikalarına özel oyuncaklar yaptırır. Hitlerin 
ordusu, komutanları, askerleri ve değişik asker 
figürleri vardır. Buradaki amacı şudur, çocukları 

aslında savaşa hazırlayabilmek. Çünkü onunla 
oynayan çocuklar aradan 5-6 yıl geçtikten sonra 
kendilerini gerçek savaşın içerisinde buldular 
ve savaşı doğal bir yaşam süreci gibi algıladılar. 
Dolayısıyla düşleri şekillendiren şeylerin oyuncak 
olduğunun farkına vararak oyuncakların gücünün 
olumlu yanlarını ele alalım. Müzede çok zengin 
bir koleksiyon var ama Avrupa’daki oyuncaklar ile 
kıyaslandığında müze değeri açısından çok daha 
zayıf kaldığını söyleyebiliriz.

NE GÜZEL ŞEYDİR 
ÇOCUK OLABİLMEK

‘Düşleri Şekillendiren 
Oyuncaklardır’
İstanbul Oyuncak Müzesi Müdür Yardımcısı Ellibeş, 
oyuncakların gelecek nesilleri  yönlendirmek amaçlı 
kullanıldığını belirtiyor ve Hitler örneğini veriyor

RÖPORTAJ: CANSU MEŞEDİLCİ

YAĞIZ KARAHAN

İstanbul Oyuncak Müzesi 
dünya tarihinin oyuncakların 
dilinden anlatıldığı bir yer 
adeta. Yetişkinler için ayrı, 
çocuklar için ayrı anlam taşı-
yor. Savaşların, uzaya çıkma 
tarihinin, bilimin, tıp tarihinin 
hepsinin aslında oyuncaklar-
la anlatılabilmesi mümkün. 
Çocuklar da kendilerine 
çok yakın bir kavramdan, 
oyuncaklar üzerinden tarihi 
öğreniyorlar.

İstanbul Oyuncak Müzesi 
Müdür Yardımcısı Başak 
Ellibeş bize müzede gerçek-
leştirilen etkinlikler ile ilgili 
bilgi verirken “Ziyaretçileri-
mize özel etkinlikler düzenli-
yoruz.  Özellikle çocuklar için 
bu etkinlik programları çok 
büyük önem taşıyor. En az 
20’ye yakın farklı etkinlikler 
yapılıyor. Atölye çalışmaları, 
seminerler, kurslar, tiyatro 
organizasyonları gibi pek çok 
farklı etkinliğe ev sahipliği 
yapıyoruz. Çünkü özellikle 
çocuklar buraya geldikleri 
zaman görsel zekâları ve 
yaratıcılıkları inanılmaz gelişi-
yor ve bunu mutlaka bir yere 
aktarmaları gerekiyor’’ diyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi’ni 
ziyaret edenlerin tepkilerini
Başak Ellibeş anlatıyor: “Ço-
cukların bakış açısı bizden 
çok daha yaratıcı. Çocukların 
tepkilerinden çok besle-
niyoruz. Burada yapmaya 
çalıştığımız şey; büyüklerin 
içlerindeki çocukluklarıyla 
tekrar buluşmalarını sağ-
lamak, çocukluk dünyasına 
tekrar çekebilmeyi başara-
bilmek. Çocuklar bunu çok 
daha kolay başarabiliyorlar. 
Oyuncaklar konseptlerine 
göre sergileniyor. Müze 5 
kattan oluşuyor ve her oda-
da farklı bir konu ve konsept 
var. Bizim müzede en çok 
rastladığımız koridorlarda 
‘Bundan bende de vardı’ 
cümlesiyle başlayıp devam 
eden çocukluk hatıraları.”

Tarih dersi 
oyuncaktan

20’ye yakın 
ayrı etkinlik

‘Çocuklardan 
besleniyoruz’

İstanbul Oyuncak Müze-
si’nin uluslararası platform-
larda görünürlüğü nasıl?
Avrupa Müzeler Akade-
misi’nin 2012’de yaptığı 
değerlendirmesi sonucunda 
İstanbul Oyuncak Müzesi, en 
iyi müzeler arasında finale 
kalan tek müze unvanını taşı-
yor. İstanbul Oyuncak Müzesi 
2013 yılında Toyco adını 
taşıyan çok özel bir proje ger-
çekleştirdi. Avrupa Oyun ve 
Oyuncak Müzeleri Birliği’nin 
kurulması yönünde atılan ilk 
adımı teşkil ediyor. 24 farklı 
müzenin katılım gösterdiği 
proje İstanbul Oyuncak 
Müzesi’nin önderliğinde ger-
çekleşti. 19-20 Kasım tarihle-
rinde dünyadaki tüm oyuncak 
müzelerinin yetkililerini 
İstanbul’a davet ettik. Aslında 
bu bir tanışma toplantısıydı. 
Dünyadaki oyuncak müzeleri 
ile deneyimleri paylaşmanın 
bizleri de daha güçlü kılacağı-
nı düşündük. 

Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu’nun müze 
için yorumu ne oldu?
Kadıköy Belediyesi İstanbul 
Oyuncak Müzesi’nin arka-
sında her zaman desteğini 
hissettiriyor. Kadıköy Beledi-
yesi’nin desteğini hissetmek 
bizim için de çok onur verici. 
Bundan dolayı çok mutluyuz. 
Kadıköy Belediyesi’nin de 
Kadıköy’de böyle bir müze-
nin olmasının değerini bil-
diğini düşünüyorum. Burayı 
çok seviyorlar. Sağ olsunlar 
hiçbir davetimizi kaçırma-
dan geliyorlar. Müze Sayın 
Selami Öztürk zamanında 
açıldı. Selami Bey’in de ilgisi 
çok güzeldi. Aykurt Bey’in de 
ilgisini ve desteğini yanımız-
da hissediyoruz. 

Diğer belediyelerin ilgisi 
nasıl müzeye?
Özellikle Sunay Bey’in müze-
cilik alanında yapmış olduğu 
çalışmalarla diğer belediye-
lerin de müzeye ilgisinin çok 
fazla olduğunu söyleyebili-
rim. Örneğin; Gaziantep Be-
lediyesi ile bir çalışma yaptı 
Sunay Bey. Gaziantep’e bir 
oyuncak müzesi kazandırdı. 
Aynı şekilde Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi’ne de... 
Bunlar hep belediye bünye-
sinde açılan müzelerdir. Son 
olarak Ataşehir Belediyesi 
ile yapmış olduğu çalışma-
da Sayın Battal İlgezdi ile 
birlikte Ataşehir’e bir Oyun 
Müzesi kazandırdılar. Kon-
septi oyuncak müzesinden 
farklı fakat o da çok kıymetli 
bir müzedir. Oyunun tarihini 
200 yıl geriye giderek bu 
müzede görebiliyorsunuz. 

‘Avrupa’da 
finale kaldık’

Belediye’den 
tam destek

Ataşehir’e de 
Oyun Müzesi
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sakaRYa Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Kent Orkestrası... Ya 
da eski adıyla Sakarya Belediye 
Bandosu... Gelin size bu değişim 
sürecini, dünü, bugünü, yarını 
anlatalım... Geçmişi 1903 yılına 
kadar dayanan Sakarya Belediye 
Bandosu için dönüm noktası 
2010 yılı... 2010’da Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu’nun, Belediye 
Bandosu’nun şefi Cevat Yurda-
kul’a verdiği “Bundan böyle çok 
sesli müziği icra edeceksiniz ve 
orkestra görevini yapacaksınız” 
talimatı, büyük dönüşümü de 
beraberinde getirmiş... Bando-
da olmayan bateri, bas gitar ve 
klavye orkestraya dahil edilmiş, 
Kent Orkestrası hem Batı mü-
ziğinin hem Türk müziğinin çok 
sesli eserlerini seslendirmeye 
başlamış... Devamı mı? Devamını 

tüm bu sürecin en yakın tanığı 
olan Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi Kent Orkestrası Şefi Cevat 
Yurdakul’dan dinleyelim. 

2006’DAN BU YANA... 
Kent Orkestrası kaç kişilik bir 
ekipten oluşuyor? Orkestrada 
hangi enstrümanlar var? 
Orkestramız benimle birlikte 18 
kişiden oluşuyor. Orkestramızda 
müzik aletleri olarak alto saksa-
fon, klarnet, trompet, soprano, 
saksafon, tenor, bariton, tenor 
saksafon, bariton saksafon, yaylı 
kontrbas, telli basgitar, bateri ve 
trombon var. Bir senfoni orkest-
rasının bizim kadar detaya inme 
şansı yoktur. Biz inebiliriz. Batı-
nın çeşitli klasiklerini, caz müziği, 
film müzikleri, halk müzikleri, 
Türk sanat müziği gibi çok geniş 
bir repertuarımız var. Ayrıca 90’lı 

yıllardan bu yana orkestramız 
sanat müziği içerikli olan Mehter 
Takımı görevini de icra ediyor. 
Ben de 2006 yılından bu yana ilk 
olarak Şehir Bandosu’nun daha 
sonra da Kent Orkestrası’nın 
şefliğini yapıyorum. 
Orkestra’nın Sakarya’da nasıl 
misyonu var? 
Kent Orkestrası olarak amacımız 
Sakarya’yı hem şehir içerisinde 
hem yurt içinde hem de dünyada 
temsil etmektir. Biz insanları 
hem yöresel müziklerimizden 
örneklerle hem de Batı müziğin-
den örneklerle buluşturuyoruz.   
Çocuklara ve gençlere de müziği 
sevdirmeye çalışıyoruz. . Aynı 
zamanda şunu da hatırlatmak 
istiyorum; çalışmala-
rımızı halkımıza 
açık yapıyo-
ruz.

Kent Orkestrası bu zamana kadar farklı 
şehir veya ülkelerde konser verdi mi? 
Biz genel itibariyle müstakil konserler 
veriyoruz. Dinleyicilerimiz genelde Sa-
karya halkı. Ancak şehir dışında ve yurt 
dışında konserler de verdik. Halk konser-
leri veriyoruz.  Farklı üniversitelerden 
de konser davetleri alıyoruz. Valiliklerin 
de davet talepleri olabiliyor. Yurt dışında 
da davet edildiğimiz oldu. Macaristan ve 
Güney Afrika’da Mehter Takımı olarak 
konser verdik. Almanya’da orkestra 
olarak bir konser gerçekleştirdik.

Sakarya’ya dair, yöresel 
parçalar da repertuarı-
nızda mevcut mu? 
Sakarya’ya ait çok sesli 
parça sayısı maalesef az. 
Şu anda birkaç tane halk 
türküsü üzerinde çalışıyo-
ruz. Mesela Hendek türküsü 
olan “Elmayı Top Top Yapar-
lar” ve yerel türkülerimizden 
“Evlerine Varamadım Gazelden” 
gibi parçalarımız üzerinde çalışıyo-
ruz.

BURsa  Öğrencilerin okulların-
da gördükleri teorik bilgileri 
uygulamaya geçirmeleri ve bilime 
meraklı bir nesil yetiştirilmesi 
amacıyla kurulan ve düzenlediği 
etkinliklerle bilimsel farkındalık 
oluşturan Bursa Bilim ve Tekno-
loji Merkezi, uzay ve havacılığa 
meraklı çocukları geceleme 
etkinliğinde buluşturdu. “Mars’ta 
Bir Gece” adı altında düzenlenen 
bilimsel geceleme etkinliğine 
katılan 10-14 yaş arası yaklaşık 
50 bilim meraklısı, astronot kıya-
fetleri giydi, BTM içinde kurulan 
çadırlarda konakladı, teleskopla 
gökyüzünü inceledi. Suriyeli 
Astronot Muhammed A. Faris’in 
ağzından uzayın gizemini dinledi.

ALTEPE YANLARINDAYDI 
Ardından spor oyunu ile devam 
eden gecede katılımcılar Facing 
Mars Sergisi içerisinde macera 

dolu bir Survivor oyunu oynadı-
lar. Suriyeli Astronot Muhammed 
A. Faris dev ekranda katılımcılara 
uzay, astronotluk ve gökyüzü ile 
ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 
Faris’in 1987 yılında uzay yol-
culuğu esnasında çekilen video 
görüntülerini de paylaştığı su-
numda katılımcılar duygulu anlar 

yaşadı. Max-Flight, Simülatörler, 
Planetaryum, Mars’ta Yürüyüş 
ve Cambaz Bisikletine binen ka-
tılımcılar eğlencenin doruklarına 
çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve BTSO 
Başkanı İbrahim Burkay da küçük 
astronotları uzay yolculuğunda 
yalnız bırakmadı.

Bursa Bilim Teknoloji 
Merkezi’nde “Mars’ta Bir 

Gece” adı altında düzenlenen 
etkinliğin katılımcısı 50’ye 

yakın uzay ve havacılık 
meraklısı öğrenci, geceyi 

merkezdeki çadırlarda 
geçirdi ve öğrenciler Suriyeli 

Astronot Faris’in uzay 
tecrübelerini dinledi. 

Sakarya Belediye Bandosu olarak hizmet verirken, 2010 yılında bambaşka 
bir noktaya geçiş yaptılar... Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu onlardan “Kent 
Orkestrası” olmalarını istedi. Bu görevin üstesinden başarıyla gelen ekip, 
artık gözünü daha yükseğe dikti. Hedef Sakarya’yı dünyada temsil etmek 

Astronotlarla Mars’ta Bir Gece

Orkestranın bandodan 
ayrılan tarafları neler? 
Bandodan en büyük fark 
olarak orkestra, dinleti mü-
ziği icra eder. Biz burada çok 
sesli Türk ve Batı müziğini 
icra ediyoruz. Bandolar ise 
törenlerde marşlar çalar. 
Ayrıca orkestrada bandoda 
olmayan bateri, bas gitar ve 

klavye kullanabili-
yoruz.

Afrika’da Mehter Marşı

Sesli Türk ve 
Batı Müzikleri

bu sOkakta 
BurAm BurAm 
kültür var

pendik’Te en 
TATlı eTkinlik 
YApıldı

saPanca - sakaRYa  Sanat 
Sokağı’ndaki hazırlıkların ta-
mamlanmak üzere olduğunu 
belirten Sapanca Belediye 
Başkanı Aydın Yılmazer, 
sanat sokağındaki reyon-
larda Sapanca için tanıtıcı 
objeler ve işlerin olacağını, 
ilçe tanıtımının sokak saye-
sinde daha estetik düzeylere 
çıkarılacağını ifade etti. Baş-
kan Yılmazer, amaçlarının 
Sapanca’yı marka bir kent 
yapmak olduğunu söyledi.

PEnDik - istanBUL   Sanat 
Kahve’de geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen etkinlik prog-
ramında  Pendik İSMEK Yaş 
Pastacılık kursiyerlerinin 
yaptığı çikolata ve kurabiyeler 
izleyenleri büyüledi. Eritme 
çikolata parçaları, kek pop gibi 
malzemeleri kullanan kursi-
yerler, hem göze hem damağa 
hitap ettiler.

çOcuklar 
kelOğlAnı çOk 
sevdi
ÇaYIROva - kOcaELi Her 
yaş grubuna göre ayrı tiyatro 
oyunlarını izleyiciyle buluş-
turan Çayırova Belediyesi, 
“Keloğlan ve Bilgisayar” isimli 
çocuk komedi oyununu mi-
nikler için sahneledi. Üç seans 
olarak sahnelenen oyuna 3-6 
yaş arası çocuklar anneleri 
ile beraber katıldı. Çocuklar 
tiyatroyu dikkatli bir şekilde 
izlediler.
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TerÖre kArşı 
dimdik BeYOğlu

BurAYA AYrı Bir 
YÖneTim şArT

Akm çOk gÜzel 
Bir fırsAT

dÜnYAnın en 
gÜzel Yeri Olur 

Sevgili okurlar, Beyoğlu Güzel-
leştirme ve Koruma Derneği 
Başkanı Nizam Hışım’la bu 
söyleşimizi İstiklal’deki terör 
saldırısından kısa bir zaman 
önce gerçekleştirmiştik. Hışım, 
yaşanan üzücü olayların son-
rasında şu mesajı bizlerle pay-
laştı: “Beyoğlu’nda yaşadığımız 
üzücü terör olayı bizleri çok 
etkiledi. Öncelikle milletimizin 
başı sağ olsun. Gücümüzün 
farkına varmalıyız. Artık 
korkularımızdan kurtulma 
zamanıdır. İnsanlarımızı terör 
ile yıldırmaya çalışan hainlere 
karşı birlik olmalıyız.” 

Beyoğlu’nun en önemli sorun-
larından biri de güvenlik. 
Beyoğlu 24 saat yaşayan nüfus 
oranı ile diğer yerleri kıyasladı-
ğınızda suçu en az olan bölgeler-
den biridir. Sorun şudur; buraya 
gelen emniyet müdürlerinin 
Beyoğlu’nun özel bir yer oldu-
ğunu idrak etmeleri gerekiyor. 
Bir emniyet müdürü geliyor suç 
oranı %10 oluyor, başka biri geli-
yor %50’ye çıkıyor. Burası 
ayrı bir yönetim... Bütün 
gösteriler, eylemler burada 
yapılıyor. Bütün içkili 
mekanlar, kültür merkezleri 
burada. Onun için burayı bir 
Üsküdar, Bayrampaşa gibi 
yönetemezsiniz. 

Peki, AKM’nin gidişatı ne 
durumda?
AKM yeniden inşası ile 
Türkiye’nin en güzel opera, 
tiyatro, kültür merkezi binası 
olabilir. Sidney Opera Binası 
Avustralya’da bir simge 
olarak gösterilir. Size sorarım, 
cumhuriyetten sonra İstan-
bul’un simgesi olacak bir yapı 
var mı? AKM’ye otoparkıyla 
yeni bir bina yapabilirsiniz. Be-
yoğlu için AKM çok güzel bir 
fırsat. Devlet oraya uluslarara-
sı bir yarışma açarak çok güzel 
bir opera binası yaptırabilir. 

5 yıl sonra nasıl bir Beyoğlu ile 
karşılaşacağız?
Beyoğlu Türkiye’nin kalbi... Bura-
da turizm düşüyorsa her yerde 
düşüyor, iyiyse her yerde iyi. 
Burası merkez olması özelliğiyle 
belediyesiyle, özel kanunlarıyla 
ses, görüntü ve koku kirliliği 
disiplin altına alınarak halledil-
melidir. O zaman dünyanın ve 
Türkiye’nin en güzel yeri olur.

Bu projeler gerçekleştiğinde Beyoğlu sadece belli kesi-
min nüfus edebileceği bir yere mi dönüşecek?
Beyoğlu aslına dönüyor. 1800- 1900 yıllarında zen-
ginler Balat ve Haliç civarında oturuyordu.  Boğaz’da 
köylerin ve birkaç konsolosluğun dışında bir şey yoktu. 
Şişhane’de Yahudiler,  Balat ve Tarlabaşı’nda Rumlar,  
Kurtuluş’ta yine Ermeni ve Rumlar ağırlıktadır. Burada 
yaşayanların çoğu da sanatkardır. Onun için Beyoğlu o 
dönemde çok zengin bir kültür mozaiği halindeydi. O 
dönem o insanlarla güzelmiş. İnsanlar bu dönemde de 
Galata’da, Balat’ta oturmaya başladılar. Yani geriye dö-
nüş var. Umarım daha çok insan oturur. Çünkü insanın 
oturmadığı yer akşam 5’ten sonra ölüdür.

Dönüşen, dönüştükçe gelişen ve yenilenen bir Beyoğlu var karşımızda. Biz de Beyoğlu Güzelleştirme 
ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım ile dönüşümü ilk ağızdan öğrenmek için sohbete koyulduk 

Şu an hangi dönemde diyebiliriz Beyoğlu için? 

Toparlanma ve yükselme döneminde diyebiliriz. Geçmiş 

dönemlerde belediyeler çöp, su, elektrik ve yol sorunla-

rıyla uğraşırlardı. Günümüz belediyesinde bölgeyi kal-

kındırma ile uğraşılıyor. Turizmin olduğu bir bölge burası. 

Turizm kökenli bir belediye başkanımız olması nedeniyle 

Beyoğlu’nu turizm ile kalkındıracak projeler yapılmakta. 

Bunların en güzel örneklerinden biri de Talimhane’dir.  

Talimhane 1990 yılına kadar araba parçalarının satıldığı 

bir bölgeydi.  Galataport Beyoğlu’nun çehresini gelişti-

recek projelerden bir tanesidir; diğeri ise Haliçport’tur. 

Okmeydanı ve Tarlabaşı projelerinin tamamlanması ile 

Beyoğlu çok daha güzel olacaktır. 

aktüel

BEYOĞLU ASLINA DÖNÜYOR

Şimdi Yükselme 
Devri Başladı

Nizam Hışım, turizm kökenli bir belediye 
başkanına sahip olmayı şans olarak görüyor 
ve ekliyor: Beyoğlu yükselme devrine geçti...

Derneğin hayata geçirdiği 
projeler nelerdir? 
En son projemizi anlatmak 
isterim. Taksim’in hemen 
girişinde döner satan büfeler, 
Avrupa standartlarındaki 
görünümüne kavuştu. Bir 
başka projemiz Beyoğlu 
tramvayının arkasındaki 
sahnedir. Bu dünyada bir 
ilktir,  yürüyen bir sahnedir.  
2010 Avrupa Başkenti ile 
başladı, beş senedir devam 
ediyor. Müzik gruplarına 
destekte bulunmak adına da 
önemli bir projedir. Bunların 
dışında Beyoğlu’nu ışıklandır-
ma projesini gerçekleştirdik. 
Kapkaranlık olan Beyoğlu 
şu an ışıl ışıldır. Şahsen şuna 
inanıyorum; neresi karanlık 
ve mezbelelikse orada suç 
ürer. Tinercisi de şarapçısı da 
oraya gider. Biz bu konuya 
çok ehemmiyet verdik. 

Tramvay sahnesi 
dünyada bir ilk

İstanbul denildiği zaman akla ilk gelen 
yerlerden biri ‘Beyoğlu’. Öyle ki her sokağı, 
her caddesi ayrı bir hikaye anlatıyor. Bu hi-
kayeye kulak vermek isterseniz Beyoğlu’nun 
ünlü caddesi İstiklal’de kısa bir tur atmanız 
yeterli. Caddede ilerlerken sağlı sollu ışıl ışıl 
dükkanları, tarihi mekanları ve her daim 50 
metrede bir bulabileceğiniz sokak sanatçıları 
ile Beyoğlu’nu yaşamak güzeldir, çok güzeldir. 
Evet, Beyoğlu’nu anlatıyoruz… Ama dönüşü-
mü ile birlikte. Dönüşen, dönüştükçe gelişen 
ve geliştikçe yenilenen bir ilçeden bahsediyo-
ruz artık. İşin mutfağında olan Beyoğlu Güzel-
leştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam 
Hışım ile Beyoğlu’nun nasıl bir dönüşüm 
içerisinde olduğunu ilk ağızdan öğrenmek 

üzere bir araya geldik.  

BEYOĞLU ÇÖKMÜŞ DURUMDAYDI 
Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği 
hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 
Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği, 
1984 yılında Beyoğlu’nun dibe çöktüğü bir 
dönemde Beyoğlu’nda bulunan iş adamları-
nın, sanatçıların, akademisyenlerin bir araya 
gelerek kurduğu bir dernektir. Rahmi Koç’tan 
Perran Kutman’a, İnan Kıraç’tan Erdoğan 
Demirören’e, Şehircilik Uzmanı Kemal Ahmet 
Aru’dan daha pek çok önemli kişiye uzanan bir 
kuruluşu var. Rahmetli Bay Vitali Hakko’nun 
başkanlığının ardından Milli Savunma Bakanı 
Nevzat Ayaz’a geçmiştir.  Bugün derneğin 
başkanlığını ben sürdürüyorum. 

1980’lerdeki Beyoğlu’nu anlatır mısınız?  
Çökmüş vaziyetteydi. Nasıl devletlerin bir 
yükselme, duraklama ve çöküş dönemleri 
varsa Beyoğlu da 1923’ten 1960’lara kadar şa-
şaalıydı. Ticaretin, sanatın çok aktif bir şekilde 
döndüğü, konsoloslukların, sinagogların, kili-
selerin olduğu, bütün filmlerin prömiyerlerinin 
yapıldığı bir Beyoğlu’ydu. 1964’te gayrimüs-
limlerin yurtdışına çıkarılması ve 1974’te Kıb-
rıs hadisesi ile beraber aşağı doğru bir hareket 
gösterdi. 1980’e kadar Türkiye’nin çalkantılı 
döneminde en dibe vuran dönemini yaşadı. 
Karanlık, prömiyerlerin yapıldığı sinemalarda 
porno filmlerin oynadığı, sokakların pislikten 
geçilmediği dibe vurmuş bir Beyoğlu vardı.

O yıllar bir kültür mozaiği

CANSU 
MEŞEDİLCİ

YAĞIZ 
KARAHAN
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H
er başkanın göreve geldikten sonra bir 
hayali ve hedefi vardır. Karşısına koydu-
ğu hedefte ilerleyerek, kenti hayal ettiği 
doğrultuda şekillendirmeye başlar. Yıldırım 

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de hedefleri 
doğrultusunda ilerleyen bir başkanımız. Başkan Ede-
bali göreve geldiği günden beri canla başla Yıldırım’ı 
güzelleştirmek için çalışıyor. Başkanın öncelikli he-
defi kentsel dönüşümle beraber kenti çarpık yapılaş-
madan kurtararak daha yaşanabilir bir alan yaratmak. 
Bunun yanında vatandaşları da her daim önemseyen 
ve onlar için güzel çalışmalar yapan Başkan Ede-
bali, tüm yaş grubundaki insanlar için de yenilikler 
yapmayı seviyor. Özellikle madde bağımlısı gençler 
için başlattığı ve binlerce kişiye ulaşan ‘’Değerlisin 
Sağlıklı Kal’’ projesi oldukça dikkat çekiyor. Engelli 
gençleri de unutmayan Başkan Edebali onların mutlu 
olmaları ve daha sosyal bir yaşam geçirmeleri için 
de elinden geleni yapıyor. Bu denli başarılı bir grafik 
çizen başkan, bunun formülünü de bizimle paylaşma-
dan geçmiyor. Lafı çok fazla uzatmadan sözü Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye bırakıyo-
rum.
2016 yılına girdiğimizden itibaren Yıldırım’da ilçenin 
neredeyse tamamını kapsayacak bir kentsel dönü-
şüm projesi başlattınız. Projenin detayları hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Göreve geldikten sonra hizmet anlayışımız, hükü-
metimizin ortaya koyduğu 2002 yılından bugüne 
reformcu bir yaklaşım var. Biz de merkezi hükümetin 
yerel düşünce gücü olarak Yıldırım’da bugüne kadar 

Yıldırım BelediYe 
BAşkAnı i. hAkkı edeBAli 

‘Yeni Bir kenT’ için 
çAlışıYOr

‘’Bir alanda başarılı olmak istiyorsanız 7 T formülünü uygulamanız gerekli. 7 T formülünün birincisi; 
bir işe başlamadan önce düşünmemiz lazım ‘tahayyül’. İkincisi; bu iş olur mu olmaz mı bunu 
kafamızda düşüneceğiz ‘tetkit’. Üçüncüsü; projeyi değerlendirme aşaması ‘tahkik’. Dördüncüsü; 
zaman planlaması yapacağımız ‘takvim’. Beşincisi; uygulamaya başlayacağız ‘tatbik’. Altıncısı; 
‘takip’. Yedinci aşama; ‘tekamül’ o işi takip ettikten sonra başarı kendiliğinden geliyor.’’

KÜBRA BAL YAĞIZ KARAHAN

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Ede-
bali de ülkemizde ve dünyada son aylarda 
terör olaylarına ilişkin olarak şunları şöy-
ledi: “Birlik ve beraberliğimizi bozamazlar.  
Bize bu acıları yaşatanlar unutmamalılardır 
ki bu saldırılar bizi güçsüz düşüremeyece-
ği gibi tam tersine birbirimize daha fazla 
kenetleyecek. Bu zor günlerimizi birlik ve 
beraberlik içinde, hep birlikte atlataca-
ğız. Coğrafyamızı kan gölüne çevirmeye 
çalışanlar hiçbir zaman hedeflerine ulaşa-
mayacaklar. Türkiye, devleti ve milleti ile bir 
bütündür ve bütün olmaya devam edecektir. 
Terörü lanetliyoruz.’’

Birlik ve 
BerABerliğimizi 
BOzAmAzlAr 

Geri dönüşümde de Türkiye’de Avrupa 
standartlarına ulaşan ilk belediye oldu-
nuz. Neler söyleyeceksiniz?
Çevre, belediyeciliğin ana başlıklarından 
bir tanesi. Çevre belediyeciliğinde çok 
önemsediğimiz bir kavram var. Sahip 
olduğumuz kaynakları doğru ve tasarruf-
lu kullanmamız lazım. Bu kaynaklarımız 
sınırsız değil. Belediyelerin çevreyle ilgi 
yaptıkları çalışmalar genelde evsel atık-
ları toplayan bir hizmetle hareket eden 
anlayış. Fakat çevre çok daha önemli ve 
farklı başlıkları olan ayrıca kaynakları-
mızı doğru yönde kullanmak adına daha 
az enerji tüketmek gereken bir alan. 
Çünkü enerji bağımlısı bir ülkeyiz. Ortada 
heba ettiğimiz atıklarımızın çoğu enerji 
kaynağıdır. Biz çevre konusunda bir üst 
seviyeyi konuştuk. Evsel atıkları topluyo-
ruz, bu zaten bizim asli işimiz. Yıldırım’ın 
her mahallesinden her gün mutlaka çöp 
toplanır. Bunların yanında bir de ambalaj 
atıkları var. Ambalaj atıkları toplayıp 
tekrar sektöre kattığımız zaman orman-
ları kesmek zorunda kalmıyorsunuz. Çok 
ciddi bir enerji tasarrufu sağlamış olu-
yorsunuz. Ambalaj atıklarında çok iyi bir 
noktaya geldik. Bunun yanında toplumu 
da bilinçlendiriyoruz. Sitelerde binlerce 
insanla toplantılar yaptık. Ambalaj ve 
cam atığı konusunda Avrupa standardını 
yakaladık. Atık piller, atık lastikler ve atık 
yağlarla ilgili bilinçlendirme yaptık ve 
her birini ayrı kulvarda toplayarak tekrar 
bunları ekonomiye kazandırarak topra-
ğımız ve suyumuzu koruyup kaynakları-
mızı az tüketeceğiz. Çevre belediyeciliği 
başlı başına bizim çok önemsediğimiz bir 
kavram ve bununla ilgili çalışmalarımız 
devam edecek.

çevrecilikTe 
avruPa 
sTAndArTlArındA

Geçtiğimiz günlerde gençler için bir 
seminer vererek başarının formülü-
nü anlattınız. Bizim için bu formülü 
tekrar anlatır mısınız?
Başarıyı elde etmek için önce iste-
mek gerekiyor. Gençlere, bir alanda 
başarılı olmak istiyorsanız ‘’7 T’’ 
formülünü takip etmelerini söyle-
dim. Bahsettiğim 7 T formülünün 
birincisi; bir işe başlamadan önce 
düşünmemiz lazım ‘tahayyül’. Önce 
hayal etmemiz lazım, hayal etmeden 
hiçbir şeyi gerçekleştiremezsiniz. 
İkincisi; Bu iş olur mu olmaz mı bunu 
kafamızda düşüneceğiz ‘tetkit’. 
Üçüncü olarak; projeyi değerlendir-
me aşaması olan ‘tahkik’. Dördüncü-
sü; zaman planlaması yapacağımız 
‘takvim’. Beşincisi; uygulamaya 
başlayacağız ‘tatbik’. Altıncısı; tüm 
bu aşamalardan sonra ‘takip’. Son 
olarak yedinci aşama; o işi takip 
ettikten sonra başarı kendiliğin-
den geliyor ‘tekamül’. Bu verdiğim 
formülü uygulayan kişilerde başarı 
kaçınılmazdır. 

Çocukların korkularını aşması 
için polikliniklerde cesaret 
madalyası veriyorsunuz. Bu, 
çocuklardaki korkuyu bir neb-
ze de olsa azalttı mı?
Hayatta en büyük engeller 
korkulardır. Çocuğun gelişimi,  
0-5 yaş arasında tamamlanı-
yor. Hayatı boyunca ‘’ben bu 
korkuyu kırdım’’ diyebilmeli. 
Bunlar çok etkili hizmetler. 
Fikir belediyemiz içinden çıktı. 
Çocuklar bizim için çok önemli. 
Gelişimleri adına birçok proje 
gerçekleştiriyoruz.

BU FORMÜL 
BAŞARI 
GETİRİYOR

BAşkAnlA kısA kısA
Ailenize vakit ayırabiliyor musunuz?
Bu konuda çoğu zaman zorlanı-
yorum. 
En sevdiğiniz yemek 
nedir?
Sumaklı dolma.
Spor 
yapıyor 
musu-
nuz?-
Her 
hafta 
mutlaka fut-
bol oynarım.
Hangi ta-
kımlısınız?
Bursaspor

BAşArının fOrmulu ‘7 T’
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H
er başkanın göreve geldikten sonra bir 
hayali ve hedefi vardır. Karşısına koydu-
ğu hedefte ilerleyerek, kenti hayal ettiği 
doğrultuda şekillendirmeye başlar. Yıldırım 

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de hedefleri 
doğrultusunda ilerleyen bir başkanımız. Başkan Ede-
bali göreve geldiği günden beri canla başla Yıldırım’ı 
güzelleştirmek için çalışıyor. Başkanın öncelikli he-
defi kentsel dönüşümle beraber kenti çarpık yapılaş-
madan kurtararak daha yaşanabilir bir alan yaratmak. 
Bunun yanında vatandaşları da her daim önemseyen 
ve onlar için güzel çalışmalar yapan Başkan Ede-
bali, tüm yaş grubundaki insanlar için de yenilikler 
yapmayı seviyor. Özellikle madde bağımlısı gençler 
için başlattığı ve binlerce kişiye ulaşan ‘’Değerlisin 
Sağlıklı Kal’’ projesi oldukça dikkat çekiyor. Engelli 
gençleri de unutmayan Başkan Edebali onların mutlu 
olmaları ve daha sosyal bir yaşam geçirmeleri için 
de elinden geleni yapıyor. Bu denli başarılı bir grafik 
çizen başkan, bunun formülünü de bizimle paylaşma-
dan geçmiyor. Lafı çok fazla uzatmadan sözü Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye bırakıyo-
rum.
2016 yılına girdiğimizden itibaren Yıldırım’da ilçenin 
neredeyse tamamını kapsayacak bir kentsel dönü-
şüm projesi başlattınız. Projenin detayları hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Göreve geldikten sonra hizmet anlayışımız, hükü-
metimizin ortaya koyduğu 2002 yılından bugüne 
reformcu bir yaklaşım var. Biz de merkezi hükümetin 
yerel düşünce gücü olarak Yıldırım’da bugüne kadar 

ortaya koyduğumuz icraatlar 2019 hedefi kapsa-
mında aynı hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bizim 
ilçemizin yapısal sorunları var. Türkiye’nin şu anda 
nüfusu en kalabalık 12. ilçesiyiz. Alanımız küçük. Bu 
küçük alanda insanların yoğun bir şekilde Bursa’ya 
akın etmesi, şehri ona göre planlayamadığımız için 
de plansız bir yapılaşmayla Yıldırım ilçemiz büyüdü. 
Kentte dönüşümü yapabilmemiz finansmanı sağla-
mak için var olan değersiz alanlarımızı değerli hale 
getirmemiz lazım. Nasıl değerli hale getirilir? 
Plan yapmakla. İnsanlar buraya yerleş-
tiklerinde tarla vasfındaki alanlara 
yerleştiler. Bizim arazilerimiz 
plansızlıktan dolayı değersizdi. 
Bunun üzerine biz de top-
rağımıza plan yaparak, bu 
toprağın üzerinde tarım 
ürünü değil de; konut, 
ticaret, sanayi, yaşam 
alanlarıyla toprağımızı 
değerli hale getirmeye 
başladık. 1 buçuk yıldır 
çalışıyoruz. Yıldırım’ın 
yaklaşık yarısı bunun içinde 
45-50 mahallemiz var. Yeni-
den bir planlama çalışmasıyla 
şehir hayatına katacak imar 
düzeni yapıyoruz. Son aşamaya 
geldik. Çalışmalar insanların şehre 
aidiyetini güçlendirecek, birliğimizi 
sağlayacak, mahallelerimiz ekonomik 

olarak kalkındıracak, ticari alanlar ve sosyal alanlar 
olacak. Her mahallemizin bir ekonomik gücü olacak. 
Üretim yapmak isteyenler, üretim yapacaklar. Biz işin 
imar uygulaması tarafını yaptık. Kentsel dönüşümün 
doğru kurgusu budur. Belediyemiz bünyesinde ‘’Yeşil 
Yıldırım’’ şirketimiz var. Bu şirketimiz kentsel dönü-
şümü daha da hızlandırmak için problemli alanlardaki 
mülk sahipleriyle görüşerek oradaki koordinasyonu 

ayarlıyor. 
Kentsel dönüşüm yanında bir de 

vizyon projeleriniz var. On-
ları kısaca anlatır mısınız?

2019 yılına geldiğimiz-
de Yıldırım’a kalıcı 

eserler bırakacağız. 
2 büyük meydan 

yapacağız. Kültür 
merkezleri yapa-
cağız. Yıldırım’ın 
büyük salonlara 
ihtiyacı var. Şu 
anda sürecimiz 

işliyor. Kentimize; 
sinema salonları, 

gençlik merkezleri, 
engelsiz yaşam mer-

kezleri, tematik parklar, 
yapacağız. Ayrıca Türki-

ye’nin en büyük spor komp-
leksini burada inşa edeceğiz. 

Madde bağımlılığıyla mücadele etmek ve bir-
çok genci bu bataktan kurtarmak için ‘’Değer-
lisin Sağlıklı Kal’’ projesi başlattınız. Projeyi 
ben de çok merak ediyorum, biraz bilgi verir 
misiniz?
Yaptığınız fiziki hizmetlerin insanlığa temas 
noktasında, insanın isteğini karşılayacak bir 
alanı yoksa bir şey ifade etmez. Hizmet anlayışı-
mızın temelinde insan var.  Çünkü yaşadığımız 
zaman dilimiyle sınırlı değiliz. Hizmet döne-
mimizle de bu işler sınırlı değil. Neslimiz ve 
toplumumuz bizden sonra da devam ediyor. 
Bizim temel yaklaşımımız insanlara dokuna-
rak,  değerleri muhafaza ederek bir yol çizmek. 
‘’Değerlisin Sağlıklı Kal’’ projesi kapsamında 
birçok kurumu bir araya getirdik. Projeye kamu 
kurumları, Bursa Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü, 
Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de 
destek veriyor. Projeyi Birlik Vakfı’yla beraber 
yapıyoruz. Yıldırım genç bir nüfusa sahip. Bizim, 
gençleri ve çocukları muhafaza etmemiz lazım. 
Bir insanı inşa etmek ve dönüştürmek çok zor-
dur. Madde bağımlılığıyla ilgili meseleye bir sağ-
lık ya da güvenlik konusu olarak bakmadık. Asıl 
bir çocuğu bu alışkanlığa bulaşmadan aileyi, 
toplumu ve eğitmenleri bilinçlendirmek gere-
kiyor. Madde konusu bilinç düzeyinde çocukla-
rımızı yetiştirirken madde lafı geçtiği an bilinci 
bunu reddetmesi gerekiyor. Başlangıç ilk olarak 
eğitimden geçiyor. Nasıl eğiteceğiz diye araştır-
maya başladık. Türkiye’de madde bağımlılığıyla 
ilgili etkin eğitim veren 4 üniversite var. Biz de 
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’la 
görüştük. Üniversitede bulunan akademisyen-
ler ilçemize geldiler. Aile hekimlerimizi konuyla 
ilgili eğittiler. Bunlardan önce fiziki bir mekan 
oluşturduk. 1000 metre karelik bina yaptık, 
sırf bu proje için. Binada psikologlar, kişisel 
gelişim uzmanları ve sosyal gelişim uzmanları 
var. Çocuğuyla ilgili çözüm bulamayan aileler de 
buradan destek alabiliyor. 

Eşiniz Şükran Hanım Yıl-Mek kursla-
rına katılarak dericilik eğitimi aldı. Eşiniz 

kurs bitince sertifikasını sizin elinizden aldı. 
Nasıl bir duyguydu?

Yıldırım’ın nüfusunun yarısı kadın. Biz tek kanatla 
uçuyoruz toplum olarak. Fakat iyi uçmamız için çift 
kanat gerek; kadın ve erkek… Mutlaka kadınlarımız 

hayatın her alanında olmalı. Çünkü insanı eğiten 
kadındır. Yıldırım’da kadınlara yönelik birçok 

faaliyetimiz var. Eşim Şükran Hanım da dericiliği 
merak ediyordu. Şükraniye mahallemizde 
olan kursa katıldı. Çok da memnun kaldı. 

Sertifikasını vermek benim için 
de ayrıca güzel oldu.

‘’değerlisin  
sAğlıklı kAl’’

‘’engelliler 
Bizim için Özel’’

‘’Bir alanda başarılı olmak istiyorsanız 7 T formülünü uygulamanız gerekli. 7 T formülünün birincisi; 
bir işe başlamadan önce düşünmemiz lazım ‘tahayyül’. İkincisi; bu iş olur mu olmaz mı bunu 
kafamızda düşüneceğiz ‘tetkit’. Üçüncüsü; projeyi değerlendirme aşaması ‘tahkik’. Dördüncüsü; 
zaman planlaması yapacağımız ‘takvim’. Beşincisi; uygulamaya başlayacağız ‘tatbik’. Altıncısı; 
‘takip’. Yedinci aşama; ‘tekamül’ o işi takip ettikten sonra başarı kendiliğinden geliyor.’’

Engelliler için sürekli yeni çalışmalar yapıyor-
sunuz ve onların yüzlerini güldürüyorsunuz. 
Hatta geçtiğimiz günlerde down sendromlu 
gençleri aileleriyle beraber Bursaspor maçına 
gönderdiniz. Engelli gençler Yıldırım’da mutlu 
diyebilir miyiz?
Engelli oranı yüksek olan bir ilçeyiz. Nüfusu-
muzun yüzde 13’ü engelli. Engelsizlerin sahip 
olduğu ne kadar yaşam hakkı varsa, engelli 
insanlarımızın da en az onlar kadar hakkı var. 
İnsana yönelik hizmet politikaları, yapacağımız 
çalışmalar mutlaka tüm kesimleri kuşatması 
lazım. Engelliler her alanda bizim için özel bir 
başlıktır. Bir müzik akademisi projemiz var. 
Kentte bulunan bir ticaret meslek lisesisinde 
akşam saat 5 olunca örgün eğitim gören öğren-
cilerimiz evlerine gidiyor ve o saatten sonra 
engelli gençlerimiz burada eğitim alıyor. Müzik 
akademisinde 2 binin üzerinde engelli vatanda-
şımız var. Her birinin engel durumu farklı. Hepsi 
ayrı ayrı ilgi duydukları enstrümanları çalıyor 
ve istedikleri sanat dallarıyla ilgileniyor. Aileler 
bundan dolayı çok mutlu. Akademiye başladığı 
ilk zamanlarda aldıkları engel durumu raporla-
rıyla, akademiye başladıktan 6 ay sonra aldıkla-
rı raporlar arasında oldukça fazla fark var. Engel 
durumları müzik akademisine başladıktan 
sonra iyileşme gösteriyor. Down sendromlular 
da ayrı bir kitlemiz. Ailelerini yaptığımız pro-
jelerle hayata bağladık. Engellileri hem hayata 
katıyoruz, hem aileleri mutlu oluyor, hem de 
toplum insan kaynağı açısından zenginleşiyor. 
Engelli vatandaşlarımız mutlu olmadıkça bizim 
mutlu olmamız da mümkün değil. 

Yıldırım tarihi açıdan önemli bir 
yere sahip kentlerimiz arasında. 
Özellikle insanlar tarihi yüzyıllar 
öncesine dayanan Cumalıkızık’ı 
görmek için akın akın geliyorlar. 
Cumalıkızık’ı bu kadar özel kılan 
nedir?
Şehirler tarihleriyle anılırlar. Cuma-
lıkızık 700 yıllık Osmanlı köyü. 700 
yıl önce; Amerika keşfedilmemişti, 
Avrupa’da feodal bir yapı vardı… Cu-
malıkızık Osmanlı’daki kırsal mimari 
örneklerindendir. Aynı zamanda bir 
vakıf köyüdür. Kültürümüzün, de-
ğerli mirasımızın emanetidir. Biz de 
onu restore ederek tarihi yapımızı 
koruyoruz. Gelenekler tabi ki devam 
ediyor. 700 yıl önceki kanalizasyon 
sistemi hala mevcut. Mekanlarda-
ki tasarım, odaların dağılımı ve o 
dönemin kültürü mimariye yansımış. 
Bu sebeplerden dolayı Cumalıkızık 
çok kıymetli bir alan. Cumalıkızık’ı 
muhafaza ediyoruz. Sadece Cuma-
lıkızık değil Yeşil Türbemiz de var. 
Yeşil Türbe 1521 yılında inşa edilen, 
yeryüzünün en yüksek mabedi ve 
bir şaheser. Osmanlı’nın ilk mimari-
sinin bir örneği. Çiniciliğin ilk defa 
duvarlarda kullanıldığı ve Osmanlı’yı 
2. Dönem ayağa kaldırdığı Mehmet 
Han’ın ebedi ikametgahı. Bursa’nın 
sembolü. Yeşil Türbe ve Cumalıkızık 
UNESCO tarafından dünya miras 
listesine girdi. 1421 yılında Şehirci-
ğin ilk temelleri Yıldırım Külliyesi’yle 
atıldı. 

BAşkAndAn eşine 
serTifikA

BAşArının fOrmulu ‘7 T’
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DÜZcE  Düzce Belediyesi 
tarafından, yolcu taşımacı-
lığında kullanılmak üzere 
CNG’li yakıt sistemli 5 adet 
belediye otobüsü alınacak. 
Söz konusu araç alımı Be-
lediye Meclisi’nin mart ayı 
ikinci oturumunda oybir-
liği ile kabul edildi. Düzce 
Belediye Meclisi mart ayı 
ikinci oturumu yapıldı. Mec-
liste birinci oturumundan 
komisyonlara havale edilen 
konular ele alındı. Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale 
edilen belediye otobüsü 
alınmasına ilişkin gündem 
oybirliği ile meclisten de 
geçti. Böylelikle Düzce 
Belediyesi ulaşım filosu 
zenginleştiriliyor. 5 adet 
belediye otobüsü ulaşım 
filosuna katılmış olacak.

sancaktEPE - istanBUL  Şehit Furkan Doğan 
Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen tapu 
dağıtım törenine Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem ve başkan 
yardımcıları ile tapu sahipleri 
katıldı. Tapu almaya hak kazanan 
vatandaşlara tapuları Sancak-
tepe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem, Başkan yardımcıları 
ile Meclis üyeleri tarafından 
takdim edildi.  

TAPULAR BAŞKANDAN 
Sancaktepe Belediye Başkanı  
İsmail Erdem yaptığı konuşmada, 
“Bugün Milli Emlak tapularından 
kalan 53 tapuyu  hak sahiplerine ulaş-
tırmış olduk. Bugün buraya iştirak eden 
komşularımız büyük bir mutlulukla evlerine 
dönüyorlar. Emlak ile ilgili olan 2B Milli Emlak, 
diğer taraftan belediyemizin üzerinde var olan 
parsellerin satışını ve devirlerine devam ediyo-
ruz. Sancaktepe’de küçük bir rakamla artık mül-
kiyet problemi kaldı. İnşallah önümüzdeki aylar 
içerisinde Milli Emlak’ta parseli olup da üzerinde 
ikamet eden komşularımızın tabularını devre-
deceğiz” dedi. Sancaktepe’nin hem imar yönüyle 
hem mülkiyet yönüyle İstanbul’un en sorunsuz 
ilçelerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan 

Er-
dem, 

“Onun 
içinde diyoruz 

ki en son kalan tapu-
ları da en kısa zamanda hak sahiplerine ulaştıra-
rak herkesin mutlu olmasını sağlayacağız. Çünkü 
mülkiyet kullanan açısından önemli, kullanan kişi 
de parasını versin, tabusunu alsın diyoruz. Diğer 
taraftan belediye imarını vererek depreme daya-
nıklı binaların yapılaşmasıyla da Sancaktepe’nin 
güzelliğine güzellik katmış oluruz” şeklinde açık-
lamada bulundu. Büyük bir mutlulukla tapularını 
alan vatandaşların sevinciyle tören sona erdi.

Yeni OTOBÜsler 
AlınAcAk 

Mülkiyet Problemi Kalktı

DURsUnBEY - sakaRYa  Dur-
sunbey Belediyesi, Orman 
Ürünleri A.Ş ortaklığı ile 
kurulan Şelale Beton Dur-
sunbey’de hizmete başladı. 
Yapılan anlaşma sonucu, 
ilçede özel bir firmaya ait 
olan beton santrali satın 
alınarak çalışmaya başlatıldı. 
Beton santralinde inceleme 
yapan Belediye Başkanı 
Ramazan Bahçavan,  “Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın belirttiği 
gibi ‘Türkiye bir anonim 
şirket gibi yönetilmeli’. Biz 
de belediyemizi öyle yöneti-
yoruz. Kazandığımız parayla 
ilçemize en güzel hizmeti su-
nuyoruz. Selimağa Bölgesin-
deki yeni mıcır sahamız ve 
beton santralimiz ilçemize 
hayırlı olsun” dedi.

AlT YApıdA 
ATılım BAşlAdı

DERincE-  kOcaELi  Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi tara-
fından otogar ve Sekapark 
arasında yapımı sürdürü-
len Tramvay Hattı Projesi 
kapsamında Yahya Kaptan 
Hanlı Sokakta çalışmalar 
sürüyor. Hat kazısında 
güzergâh boyunca zemin 
iyileştirmesi yapılarak 
grobeton ve ray montajı 
imalatına başlandı. Altyapı 
imalatlarının tamamlan-
masının ardından tramvay 
hattının kazısına başlandı. 
Akçaray tramvay hattı inşa-
atında; altyapı deplase ça-
lışmaları 80 günde tamam-
landı. Polonya’dan gelen  
oluklu raylarla tüm alt yapı 
sistemleri yenilendi.

İETT’den Afrika’ya 
Otobüs ve Eğitim Desteği

kaDIköY - istanBUL  İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi meclis kararı ile Kadıköy’deki 
binalara 15 kat sınırı getirildi. Başkan Aykurt 
Nuhoğlu “Vatandaşın hak kaybı yok” diyor. 
Kentsel dönüşümün yoğun olarak yaşandığı 
Kadıköy’de inşaat denetimleri ise sürüyor. 
Kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçe-
lerin başında gelen Kadıköy ile ilgili yeni bir 

karar alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
meclis kararı ile bölgede yüksekliğin serbest 
olduğu alanlara 15 kat sınırı getirildi. Ko-
nuyla ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, alınan bu kararın 
vatandaş açısından herhangi bir imar hakkı 
kaybı yaratmayacağını vurgulayarak, “Hak 
kaybı kesinlikle yok” dedi.

Filosunu tamamen yenileyen İETT, TİKA işbirliğiyle çalışır durumdaki otobüslerini ihtiyaç duyulan 
ülkelere göndermeye devam ediyor. Ayrıca İETT, Liberya gibi çeşitli ülkelerden gelen ekiplere 
otobüslerin kullanımı ile ilgili eğitimler de veriyor.

Kadıköy’e 15 Kat Sınırı Geldi

istanBUL  İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin iştiraklerinden İETT, sadece ülkemizde 
çalışmalarını sürdürmüyor, aynı zamanda 
yurtdışında da faaliyetlerine devam ediyor. 
Öyle ki filosunu tamamen yenileyen İETT, 
geçtiğimiz günlerde örnek bir sosyal sorum-
luluk projesine imza attı. TİKA ile işbirliğiyle 
çalışır durumdaki otobüsler ihtiyaç sahibi 
ülkelere gönderilmeye başlandı. Bununla da 
yetinmeyen İETT yetkilileri, çeşitli ülkeler-
den gelen ekiplere otobüslerin kullanımı ile 
ilgili eğitimler de veriyor. 

İLK EKİP LİBERYA’DAN
Otobüslerin kullanımı ve bakım onarımı ile 
ilgili eğitim almak için ilk ekip Liberya’dan 
İstanbul’a geldi. 2 hafta boyunca İETT tara-
fından eğitime tabi tutulan ekip ülkelerinde-
ki personele aynı eğitimi vermek üzere gö-
revlendirildiler. Liberya’dan gelen 10 kişilik 
teknik heyete mühendis ve teknik personel 
tarafından uygulamalı ve teorik eğitimler 
verildi. Otobüslerin tamir ve bakımı, filo 
yönetimi, elektrik -mekanik sistem ve arıza 
tespiti gibi konularda bilgilendirmeler yapıl-
dı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Baş-
kanı Kadir Topbaş’ın, Çad Başbakanı Kalzeu-
be Payimi Deubet ile görüşmesi ile Çad’a 
ve Liberya’ya 20’şer otobüs göndermişti.  
Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan hibe edilen otobüslere 
yenilerini ekleyerek Gana’ya 30 otobüs gön-

derileceğini açıkladı. Otobüs hibeleri İETT 
ve TİKA işbirliğinde ihtiyaç sahibi ülkelere 
önümüzdeki günlerde de gönderilmeye de-
vam edecek. Otobüs hibe edilecek bölgeler 
arasında Fildişi Sahilleri, Nijerya, Novipa-
zar gibi yerler bulunuyor. Konuya ilişkin 
açıklama yapan İETT yetkilileri amaçlarının 
ihtiyaç sahibi ülkelere de ellerinden geldi-

ğin-
ce yardım 
etmek olduğunu söyledi. 
Bunun için bilhassa eğitim çalışmaları-
na ağırlık verdiklerini kaydeden yetkililer, 
“Otobüs hibe edilecek bölegeler arasında 
Fildişi Sahilleri de bulunuyor. Çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam edecek” dedi. 

Sancaktepe Belediyesi ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçek-
leştirilen çalışmalar kapsamında, 53  arsa sahibine  düzenlenen programla tapuları dağıtıldı. 
Tapularını alan vatandaşların sevinçleri görülmeye değerdi.

ÇInaRcIk - YaLOva  Çınarcık 
Belediyesi’nin araç filosuna; 
temizlik işlerinde kullanıl-
mak üzere mini damperli 
çöp toplama aracı eklendi. 
Çınarcık kent içi temizlik 
sorunlarına daha çabuk 
müdahale etmek ve daha 
seri,  daha sağlıklı hizmetler 
vermek için son model mini 
damperli çöp toplama aracı 
Temizlik İşleri Biriminin 
araç filosuna alınmış oldu. 
Yeni araçla dar ve ara 
sokaklardaki ev atıklarını 
toplamak için kullanılacak 
olan mini damperli çöp 
toplama aracı sayesinde çöp  
sorununa daha hızlı cevap 
verilebilecek. Yetkililer yap-
mış oldukları açıklamada 
vatandaşların daha sağlıklı 
bir çevrede yaşamaları için 
ellerinden geleni yaptıkları-
na değindiler. 

ÇINARCIK’IN 
YENİ FİLOLARI

hATlAr 
Yenilendi
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İstanbul’un en iddialı projelerinden Bahçelievler Kongre 
Merkezi’nde sona yaklaşılıyor. Merkez, faaliyete geçmesi ile 
İstanbul’un en büyük kongreleri arasında yerini alacak.

Karasu Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince ilçede 
asfalt yama çalışmaları baş-
latıldı. Karasu’nun yeni yol ve 
asfaltlarıyla ulaşım çok daha 
kolay olacak.

‘Her Mahalleye Bir Semt 
Konağı’ projesi kapsamın-
da devam eden 2 yeni semt 
konağından biri olan Emek 
Mahallesi Semt Konağı’nın 
inşaatında sona gelindi

İstanbul’un En Büyük Merkezi Olacak

kaRasU - sakaRYa Karasu 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğüne bağlı asfalt yama ekipleri, 
Karasu genelinde asfalt yama ve 
onarım çalışmalarını sürdürüyor. 
Karasu Belediye Başkanı Meh-
met İspiroğlu açıklamasında,  
“Hedefimiz Sakarya Büyükşehir 
Belediyemizin de desteğiyle, 
kış mevsiminde bozulan yolları 
imkânlarımız çerçevesinde onar-
mak. Bizler, vatandaşlarımızın 

hayatını kolaylaştırmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz ve im-
kânlarımızın el verdiği ölçüde de 
çalışmalarımıza devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı. İspiroğ-
lu, yoğun geçen hava şartları ve 
çeşitli alt yapı çalışmalarından 
dolayı zarar görmüş  yollarda 
da çalışmaların sürdürüldüğüne 
dikkat çekti. Çalışmalar tamam-
landığında Karasu yeni yüzüne 
kavuşacak.

ÇaYIROva - kOcaELi  Yaklaşık 
1,5 milyon liralık bir maliyetle 
yapımı tamamlanan Her Mahal-
leye Bir Semt Konağı projesi bu 
yaz hizmete açılıyor. Anne-Ço-
cuk Kulübü, Bilgievi, Aile Sağlığı 
Merkezi, ödeme noktası ve 
muhtarlık bürosu da projede yer 
alacak birimler arasında yer alı-
yor. Çayırova’nın en büyük Semt 
Konağı olma özelliğini taşıyan 
Emek Mahallesi Semt Konağı, 

eğitim, kültür ve sağlık alanında 
önemli bir eksiği gidereceği 
düşünülüyor.  Projenin hayata 
geçmesiyle Konak, anaokulu 
çağından üniversite çağına 
kadar binlerce öğrencinin yanı 
sıra, velilerin de faydalanacağı 
bir yer haline gelecek. Sosyal 
belediyecilik alanında her geçen 
gün bir adım daha atan Çayırova 
Belediyesi, yeni Semt Konakları 
için çalışmalarını sürdürüyor. 

OsManGaZi - BURsa   Bursa’nın 
tarihi ve turistik mekanlarının 
başında gelen Ördekli Kültür 
Merkezi ile Tayakadın Camii 
arasında kalan bölge, Osmangazi 
Belediyesi’nin gerçekleştire-
ceği proje ile cazibe merkezi 
haline gelecek. 2014 seçimleri 
öncesinde açıkladığı 16 vizyon 
proje içerisinde de yer alan Tarihi 
Bursa Evleri Kültür Adası Proje-
si’nin hayata geçirileceği bölgede 
incelemelerde bulunan Başkan 
Dündar, projenin tarihi Bursa ev-

lerinin yeniden yaşatılması adına 
çok önemli bir çalışma olduğunu 
söyledi.

TURİZME BÜYÜK KATKI
Başkan Mustafa Dündar, “Bursa 
tarihi bir şehir ve Osmangazi 
bu tarihi şehrin kalbinin attığı 
merkez. Dolayısıyla bu tarihi 
şehrin, özgün yapısını koruyarak 
ayağa kalkması da çok önemli. 
Dokusuna, tarihi kimliğine uygun 
bir çalışma gerçekleştireceğiz. 
Böylece, hem bu kötü görüntüyü 

ortadan kaldırmış olacağız hem 
de mimarisi ve özgün yapısıyla 
yaşayan tarihi bir Bursa’yı ortaya 
çıkartmış olacağız” diye konuştu.
Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası 
projesinin, bölgenin de dönüşü-
müne çok büyük katkı sağlaya-
cağını belirten Dündar, “Tarihi 
kimliği korunarak ayağa kalkacak 
olan bu bölge, aynı zamanda 
Bursa turizmi adına da büyük 
bir kazanım olacak” ifadelerini 
kullandı.

eski bursa evleri 
Yeniden hayat Bulacak

YOllAr 
gÜzelleşiYOr

deneme sÜrÜşÜ 
BAşkAndAn

saPanca - sakaRYa   Sapan-
ca Belediyesi Yol İşleri Şefliği 
ekipleri tarafından, yokuşlara 
sahip olan ve trafik bakımın-
dan sorun teşkil eden Balkaya 
Mahallesi ana ulaşım yolu, 
genişletilerek düzenleniyor. 
Yaklaşık olarak 2 kilometrelik 
güzergah boyunca yolun, 
gerek eğiminden kaynaklanan 
gerekse darlığından ötürü 
sağlıklı bir trafik güzergahına 
sahip olmaması açısından ya-
şanan olumsuzlukları, yapılan 
çalışmalarla gideriliyor.

BiGa - BaLIkEsiR   Biga Bele-
diyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü, bünyesine katılan çim 
biçme traktörünü kullanmaya 
başladı. İlk deneme sürüşünü 
Biga Belediye Başkanı İsmail 
Işık yaptı. Çalışmaları izleyen 
Biga Belediye Başkanı İsmail 
Işık yaptığı açıklamada; “Be-
nim Biga ile ilgili üç hayalim ve 
hedefim var: Temiz, eğitimli 
ve ekonomisi ile kalkınmış 
bir Biga. Bu üç ilkeden ‘temiz 
bir Biga’ için var gücümüzle 
çalışıyoruz. “ dedi.

sERDivan  - sakaRYa   Ser-
divan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar, “Her Mahalleye Yeni 
Park” projesi kapsamında sö-
zünü verdiği ve tek tek hayata 
geçirdiği projelere bir yenisini 
daha ekliyor. TÜİK verilerine 
göre 2015 yılında Sakarya’da 
nüfusunu en çok arttıran ve 
şehrin en kalabalık 3. mahalle-
si olma yolunda hızla ilerleyen 
Kemalpaşa Mahallesi’ndeki 
proje büyük ölçüde tamam-
landı. Altı kapalı pazar yeri, 
üstü ise futbol sahası ve din-
lenme alanı olarak tasarlanan 
kompleks Kemalpaşalılara hiz-
met vermek için gün sayıyor. 
Projenin tamamlanmasıyla 
birlikte Çarşamba günleri aynı 
güzergahta kurulan semt pa-
zarı ferah ve sağlıklı yapısıyla 
esnafın da yüzünü güldürecek.

BAşkAndAn 
deneTleme

“her mAhAlleYe 
Yeni pArk”

ÇataLca  - istanBUL  Çatalca 
Belediye Başkanı Cem Kara, 
Mehmetçik Meydanı’ndaki 
çalışmaları denetledi. Başkan 
Kara, vatandaşlarla fikir 
alışverişinde bulundu. Denet-
lemelere Çatalca Belediye 
Başkan Yardımcısı Erhan 
Güzel de eşlik etti.

BahÇELiEvLER - istanBUL  
İstanbul’un en büyük kongre 
merkezlerinden biri olacak 
Bahçelievler Kongre Merke-
zi’nin inşaası için çalışmalar 
devam ediyor. Kocasinan’da 
15 bin metrekarelik alanda 
yer alacak kongre merkezi 5’i 
yeraltına toplam 10 kattan 
oluşmakta olup toplamda 
46 bin 419 metrekarelik 
kullanım alanına sahip ola-
cak. Aynı zamanda merkez 
uluslararası toplantılara da 
ev sahipliği yaparak sadece 

Bahçelievler’in değil, İstan-
bul’un da en önemli eserle-
rinden biri olma niteliğini ta-
şıyor. Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu 
merkezin bölgeyi kalkındıra-
cak büyük bir proje olduğuna 
dikkat çekerek kültür turizmi 
açısından da Bahçelievler 
Kongre Merkezi’nin önemine 
vurgu yaptı. Merkezin faa-
liyete geçmesiyle beraber  
Bahçelievler çehresinin de 
yenileneceği ve canlanacağı 
düşünülüyor.

Asfalt Yama Çalışmalarına 
Start Verildi

Çayırova’da Her Mahalleye 
Bir Semt Konağı

Osmangazi Belediyesi, 
kentin merkezinde 
olup çöküntü alanı 

haline gelmiş 
bölgeleri ayağa 

kaldırmak için yepyeni 
bir projeyi daha 

hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. 
Osmangazi 

Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 

“Gerçekleştirilecek 
proje ile Tarihi Bursa 
Evleri yeniden hayat 

bulacak” dedi.
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Marmara Belediyeler Birliği, Acil Durum Koor-
dinasyon ve İşbirliği Planı MAKİP’e son şeklini 
veriyor. Afet durumlarında işbirliği ve koordi-
nasyona çok önem veren MBB Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’da gerçekleştirilen toplantıda, 
MBB üyeleri olarak olası afetlere karşı tedbirli 
olmak adına çalışmalarını olgunlaştırdıklarını 
söyledi. Toplantıya çok sayıda önemli isim 
katıldı ve önemli açıklamalar yapıldı.

MARMARA,  
TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ 
Başkan Altepe, Marmara Bölgesi’nin deprem 
riski taşıyan bir bölge olduğunu ifade ederek, 
“Olası afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Mar-
mara Belediyeler Birliği olarak, afetlerle müca-
dele edebilmek için tedbir alıyor, planlamalar 
yapıyoruz. Marmara, Türkiye’nin lokomotifi… 
Marmara çökerse Türkiye çöker” dedi. Başkan 

Altepe, afetlere karşı her zaman 
hazırlıklı olunması gerekti-
ğini vurgulayarak, “Tüm 
coğrafyalar için olası 
afetlere karşı teşkilatlı 
olunmalıdır. Marmara 
Belediyeler Birliği olarak 
somut adımlar atıyoruz. 
Hem Marmara için hem de 
diğer bölgeler için hazırlıklı 
olmalıyız. Afet halinde herkes 
ancak kendi canını düşünebiliyor. Bu 
nedenle afet sırasında destek olunmalı, bu da 
ancak iyi bir organizasyonla olur. İlk aşamada, 
en az 10 bin kişinin etkilenebileceği bir afet 
durumunda tüm detaylarıyla yardımda buluna-
bilecek bir ekip ve sistem üzerinde çalışıyoruz” 
diye konuştu. Marmara Belediyeler Birliği’nin 
gücünü ortaya koyması gerektiğini kaydeden 

Başkan Altepe, “Marmara’nın yaklaşık 25 
milyon nüfusu var. Örnek bir faaliyet 

yapabiliriz. Lider bir ülkeyiz. Yerel 
yönetimlerde şehrin her konusun-
dan sorumluyuz. Afet en önemli 
konu… “ dedi. 

BİLİNÇLİ ADIMLAR 
ATILMALI 

Altepe, konuşmasının devamında bi-
linçli adımlar atılması gerektiğini söyledi. 

Başkan Altepe’nin devam eden açıklamaları 
şöyle: “Belediyeler olarak kendi atabileceğimiz 
adımları atalım ve ne kadar mesafe alabiliyor-
sak alalım. Afete hazırlık konusu önemli bir or-
ganizasyon gerektirir. Bilinçli adımlar atarsak 
olası bir felakette herkes ne yapacağını bilir ve 
yaraları daha da kolay sarmış oluruz. İhtiyacı 
olana destek oluruz”

lÜBnAnlı 
heYeTTen Birlik 
ziYAreTi

mÜfeTTiş 
YArdımcılığı 
eğiTimi

ATık YÖneTimi 
kOmisYOnu 
TOplAndı

Marmara Belediyeler Birliği, 
geçtiğimiz yıl Ocak ayında “İyi 
Niyet Sözleşmesi” imzaladığı 
Lübnan Dannieh Belediyeler 
Birliği Başkanlarını ağırladı. 
Yapılan toplantıda iş birlikleri, 
ortak projeler ve kardeş şehir 
ilişkileri ele alındı.  Lübnan’ın 
Dannieh Belediyeler Birliği 
Başkanı Mohamad Saadieh 
başkanlığındaki, Kuzey 
Lübnan’ın belediye başkan-
larından ve belediye birlik-
leri başkanlarından oluşan 
heyet, Marmara Belediyeler 
Birliği’ni ziyaret etti.  Heyet,  
Marmara Belediyeler Birliği 
Başkan Vekili ve Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı tarafından ağırlandı. 
Toplantıda, ortak projeler, 
iş birlikleri ve kardeş şehir 
ilişkileri konuşuldu.

Marmara Belediyeler Birliği 
Yerel Yönetimler Akademisi 
belediye personelinin ku-
rumsal kapasite gelişimlerine 
katkıda bulunmak amacıyla 
Müfettiş Yardımcılığı Eğitim 
Programı serisinin birincisini 
İstanbul Ticaret Üniver-
sitesinde gerçekleştirdi.  
Marmara Belediyeler Birliği 
bünyesinde yer alan Yerel 
Yönetimler Akademisi, birliğe 
üye belediyelerin müfettiş 
yardımcılarına yönelik bir 
eğitim programı gerçekleş-
tiriyor.  Uzman isimler tara-
fından verilecek eğitimlerde 
mevzuata ilişkin konular kap-
samlı bir şekilde ele alınacak. 
Eğitimlerde kamu denetçiliği 
de anlatılacak.

Marmara Belediyeler Birliği 
bünyesinde, sektörün tüm 
paydaşlarını bir araya geti-
rerek kurulan Atık Yönetimi 
Maliyet Belirleme Komisyo-
nu ilk toplantısını geçtiğimiz 
ay İstanbul’da gerçekleştirdi.  
Doğa tahribatının azaltıl-
masından canlı sağlığına, 
kaynakların verimli kullanıl-
masından şehir estetiğine 
kadar birçok başlıkta önem 
arz eden Katı Atık Yönetimi 
konusunda kurulacak ko-
misyonun gerçekleştireceği 
çalışmalar sonucunda nesnel, 
bilimsel ve güncel bir kaynak 
oluşturulacağı bildirildi. 

mArmArA’dA  
gÜndem AfeT YÖneTimi Oldu

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı, alanında uzman 
isimlerle, merkezi ve yerel yönetim idarecilerini 
bir araya getirdi. “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl 
Kuracağız?” sorusu kapsamlı bir şekilde ele alındı. 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sürdürülebilir Şehirler Kon-
feransı”, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen 
ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye’de 
Çevre Yönetimi İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (ÇE-
KAP) C bileşeni kapsamında düzenlendi. Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin de destekçileri arasında yer aldığı konferansta, yerli ve yabancı 
çok sayıda katılımcı, özel sektör ve medya temsilcileri “Sürdürülebilir 
Şehirleri Nasıl Kuracağız?” sorusuna yanıt aradı. İçerik kapsamında 
içinde yaşayan insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve çevresel 
olarak sağlıklı ve kaliteli yaşayabildiği, bunu gelecek nesillere aktara-
bildiği yerleşim merkezleri olan Sürdürülebilir Şehirlerin, ekonomik 
ve insani kalkınmayı ve kültürel gelişimi gerçekleştirirken yakın ve 

uzak çevrelerindeki kaynakları olabildiğince az tüketen ve yenileme 
becerisi gösteren yerleşim birimleri olduğu esas alındı. Konferansın 
açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Meh-
met Ceylan şehirleri tehdit eden en önemli unsurun çevre sorunlarını 
ve iklim değişikliğini olduğunu söyledi.

MBB, Acil Durum Koordinasyon ve İşbirliği Planı MAKİP’e son şeklini veriyor. Afet durumlarında 
işbirliği ve koordinasyona çok önem veren MBB Başkanı Recep Altepe, MBB üyeleri olarak olası 
afetlere karşı tedbirli olmak adına çalışmalarını olgunlaştırdıklarını söyledi. 

sÜrdÜrÜleBilir şehirler 
nAsıl kurulABilir?
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istanBUL Stevie Awards 2016 ödül-
leri, 4 Mart gecesi Amerika Birleşik 
Devletleri’nin ev sahipliğinde Las 
Vegas’ta düzenlenen törenle sahip-
lerini buldu. Törene İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi adına Genel Sekre-
ter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Destek 
Hizmetleri Daire Başkanı Osman 
Savaş ve İBB Gençlik Meclisi Başka-
nı Samed Ağırbaş katıldı. Şirketlere 
ve markalara değer katan uluslara-
rası otoritelerden biri olarak kabul 
edilen ve Uluslararası İş Ödülleri 
olarak nitelendirilen Stevie Awards 
2016’da, 4 binin üzerinde ulusla-
rarası şirket ve organizasyon, yıl 
içinde gösterdikleri performans ve 
sosyal hayata yansıyan pozitif kat-

kıları çerçevesinde değerlendirildi. 
Benzerlerinin arasından sıyrılmayı 
başaran İBB Lojistik Destek Mer-
kezi, Müşteri Hizmetleri Kategorisi 
Kamu Hizmetleri ve Eğitim dalında 
ödüle layık görüldü. İBB Lojistik 
Destek Merkezi, internet üzerinden 
dünya çapında gerçekleştirilen halk 
oylamasında en fazla oyu alıp rakip-
lerine açık ara fark atarak, Halkın 
Favori Kurumu unvanını elde etmiş 
oldu. İBB Gençlik Meclisi ise başarı-
lı projeler ile Müşteri Hizmetlerin-
de Başarı alanında ödül aldı.

TOPBAŞ’IN SAYESİNDE
Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Osman Savaş ödül töreninde yaptı-

ğı konuşmada, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak Başkan Dr. Kadir 
Topbaş’ın vizyonu sayesinde farklı 
alanlarda birçok projeye imza attık-
larını ifade etti. Savaş, İBB Lojistik 
Merkezi’nin üstün nitelikleri ve 
ileri görüşlü vizyonu ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin kente 
verdiği önemin bir göstergesi oldu-
ğunu kaydetti. İBB Gençlik Meclisi 
Başkanı Samed Ağırbaş ise “Dün-
yanın birçok yerinde çalışmalarını 
sürdüren İBB Gençlik Meclisi’nin 
başarılarının arkasında İstanbullu 
gençlerin azmi ve Kadir Topbaş’ın 
büyük katkıları bulunuyor. Kendi-
lerine teşekkürü bir borç biliyoruz” 
diye konuştu.

persOnel ilk 
YArdım eğiTimi 
aldı
UZUnköPRÜ - EDiRnE  Uzun-
köprü Belediyesi tarafından, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu hükümleri 
gereğince çeşitli birimlerde 
görev yapan 8 personele, 2 
gün süren uygulamalı ilk yar-
dım eğitimi aldırıldı. Eğitime 
katılan Belediye personeline 
yapılan yazılı sınavın ardından 
“Temel İlk Yardım Eğitimi” 
sertifikası verildi. Eğitimlerde 
personellere ilk yardım nedir, 
nasıl yapılır, temel yaşam 
desteği, hasta ve yaralı taşıma 
teknikleri uygulamalı olarak 
gösterildi.  Eğitimlerin devam 
edeceği açıklandı.

EYÜP - istanBUL  Eyüp 
Belediyesi’nin eğitime desteği 
devam ediyor. Eyüp Bele-
diye Başkanı Remzi Aydın 
“Destek Bizden Başarı Sizden” 
kampanyası kapsamında, 
lise son sınıf öğrencilerine 
eğitim desteklerini dağıttı.  
Gençlerle uzun uzun sohbet 
eden Başkan Aydın, “Yaklaşık 
6 -7 yıldır Eyüp Belediyesi 
olarak her zaman biz eğitime, 
gençliğe, kültüre sanata kısa-
ca insana yatırım yapacağız 
demiştik, yapmaya devam 
ediyoruz. Bugün de lise son 
sınıftan üniversiteye geçmek-
te olan öğrencilerimize maddi 
anlamda bir katkıda bulunduk. 
Gençlerimizle sabah sohbet-
ler, söyleşiler gerçekleştirdik. 
Şimdi de yardımlarımızı dağıtı-
yoruz. Bir parça olsun onların 
bu süreçlerine katkı sağlama-
ya çalışıyoruz” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

“desTek Bizden, 
BAşArı sizden” 
mesAJı

GEBZE - kOcaELi  Gebze 
Belediye Başkanı Adnan 
Köşker kan bağışında bulun-
du. Başkan burada yaptığı 
açıklamada kan bağışının 
önemine dikkat çekti. Köşker, 
“Bir kan üç can diyerek bizler 
de düzenli olarak yaptığımız 
kan bağışımızı gerçekleştir-
dik. Kan, ne zaman gerekli 
olacağı belli olmayan bir ihti-
yaç. Kana ihtiyaç olmayacağı 
sağlıklı günler temennisiyle, 
ihtiyaç hasılında yanımızda 
olan Kızılayımıza destek 
amaçlı kan bağışımızı gerçek-
leştirdik. Hastalarımıza acil 
şifalar dilerim” dedi.

BAşkAn 
kÖşker´den 
kAn BAğışı

iBB’Ye ABd’den
çifTe ÖdÜl

Dünyanın en iyi 
kurumlarının 

ödüllendirildiği 
Stevie Awards 

2016’da 4 
binden fazla 
uluslararası 

şirket arasından 
sıyrılan İBB 

Lojistik Destek 
Merkezi ile İBB 
Gençlik Meclisi 

ödül almayı 
başardı

Son yıllarda hızla yaygınla-
şan obezite hastalığına karşı 
Sağlık Bakanlığı ve Esenyurt 

Belediyesi’nin ortaklaşa baş-
lattığı sağlıklı yaşam yürüyü-

şüne katılım yüksek oldu.

Maltepe Belediyesi tarafın-
dan yapılan ankette halkın 

yüzde 95’i kendilerine ücret-
siz olarak sunulan sağlık hiz-

metlerinden büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti 

Obeziteye Dikkat Çekmek 
İçin Yürüdüler 

Maltepelilerden Sağlığa 
Tam Not Geldi

EsEnYURt  -  istanBUL Sağlık Ba-
kanlığı, Esenyurt Belediyesi Spor 
İşleri Müdürlüğü ve Esenyurt 
Toplum Sağlığı Merkezi obe-
ziteye karşı sağlıklı yaşam için 
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan 
Parkı’nda yürüyüş düzenledi. 
Yürüyüşe Beylikdüzü, Silivri, 
Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca, 
Başakşehir, Arnavutköy ilçele-
rinden ve sivil toplum kuruluş-
larından temsilciler ve Esenyurt 
‘ta eğitim gören öğrenciler, 

sporcular ve vatandaşlar katıldı. 
Yürüyüşe katılanların ellerindeki 
dövizlerde “Obeziteye karşı on 
bin adım, sağlıklı yaşam için yü-
rüyelim, hareketli yaşama destek 
obeziteye karşı savaş” sloganları 
yer alıyordu. Yürüyüşe katılanlar 
öncelikle spor eğitmenleri eşli-
ğinde ısınma hareketleri yaptı. 
Ardından parkın etrafında yavaş 
ve hızlı tempoda yürüdüler. 
Yürüyüşün sonunda yeşil elma 
ikram edildi.

MaLtEPE - istanBUL Maltepe 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlü-
ğü tarafından, belediye polikli-
niğine başvuran bin kişiyle yüz 
yüze yapılan ankette, vatan-
daşların yüzde 95.5’inin sağlık 
hizmetlerinden memnun olduğu 
ortaya çıktı. Anketten çıkan 
diğer verilere göre, vatandaş-
ların yüzde 46.5’i polikliniğe ilk 
başvurduğunu, hastaların yüzde 
79.4’ü kayıt işlemleri sırasında 
çok beklemediğini, yüzde 94.5’i 

bekleme yerinin rahat olduğunu 
belirtti.  Anketten çıkan sonuçla-
ra göre, hastaların yüzde 89.2’si 
doktorun kendisine yeterince za-
man ayırıp bilgi verdiğini, yüzde 
94.9’u muayene eden doktorun 
kibar ve saygılı olduğunu, yüzde 
94.4’ü tüm personelin mahre-
miyete saygılı olduğunu, yüzde 
87.7’si tetkikler için çok bekle-
mediğini, yüzde 96’sı polikliniği 
başkalarına tavsiye edebileceği-
ni ifade etti.

Bursa’ya Havacılık Okulu Müjdesi
Girne Amerikan Üniversitesi yetkilileri, Bursa’ya havacılık 
okulu kazandırmak için düğmeye bastı. Destek için 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ziyaret edildi.
BURsa  Bursa’nın Büyükşehir Be-
lediyesi öncülüğünde yerli üretim 
konusunda attığı güçlü adımlar, birçok 
alanda sinerjinin oluşmasına neden 
oldu. Türkiye’nin ilk yerli tramvayını 
üreterek dünya piyasalarında adından 
söz ettiren kent, kurulan uçak fabri-
kasıyla marka bilincini bir adım öteye 
taşıdı. Bursa’nın Almanya’da uçak 
fabrikası satın almasının ve bu alanda 
yerli üretim planlaması yapmasının 
ardından kente gelen Girne Amerikan 
Üniversitesi yetkilileri, Yenişehir’de 

havacılık okulu kurma isteklerini 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye iletti. Başkan Altepe’yi 
Büyükşehir Belediyesi’ndeki maka-
mında ziyaret eden Girne Amerikan 
Üniversitesi Kurucusu Serhat Akpınar 
ve Rektör Kutsal Öztürk, yapılması 
düşünülen yatırımla ilgili Başkan 
Altepe’yi bilgilendirdi. Girne Ame-
rikan Üniversitesi Kurucusu Serhat 
Akpınar, Türkiye’de birkaç noktada 
havacılık okulu kurmayı istediklerini 
ifade etti.

sÜrdÜrÜleBilir şehirler 
nAsıl kurulABilir?
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iZMit  - kOcaELi  İzmit Belediyesi’nce 
2012 yılında startı verilen ve şimdiye kadar 
30 binden fazla öğrenciye bedava bisiklet 
dağıtılan proje devam ediyor. Bu sene de 
5 bin öğrenci ile 5 bin öğretmene bisiklet 
dağıtılacağını açıklayan belediye, Mehmet 
Sinan Dereli Ortaokulu’nda 300’e yakın 
bisiklet sahiplerine teslim etti. 

‘DÜNYADA BÖYLE PROJE YOK’ 

Bisiklet dağıtımında konuşan İzmit Be-
lediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Ço-
cuklarımız bizim gördüğümüz eksiklikleri 
görmesin istiyoruz. Çocukken bisikleti 
ancak rüyalarımızda görürdük. Biz ise 
çocuklarımızın hiçbir eksiği olmasın diye 
çalışıyoruz. Onlar bizim bu dünyadaki 
en değerli varlığımız, bizim bugünümüz, 
yarınımız ve en önemlisi de  ülkemizin 
gelecekteki garantileridir.  Bayrağımızın, 

ezanımızın, değerlerimizin en önemli koru-
yucu ve kollayıcılarıdır. Onların var olması 
bizlerin de var olması anlamına geliyor. İlk 
başlarda öğrencilere bisiklet veriyoruz diye 
bizleri eleştirenler olmuştu. Fakat bizler bu 
eleştirileri dikkate almayarak öğrencilere 
bisiklet dağıtmaya devam ettik. Şimdiye 
kadar 30 binden fazla öğrencimize bisiklet 
verdik. Dünyada böyle bir proje yok. Sağlık 
Bakanlığı bisiklet dağıtacağını açıkladı. 
Cumhurbaşkanımız bütün belediyelere bi-
siklet dağıtmaları konusunda talimat verdi. 
Bu bizim için milli bir görev. Bu yıl Türki-
ye’de yine bir ilki gerçekleştirerek 5000 öğ-
retmenize bisiklet hediye ediyoruz. Bizim 
amacımız, başta öğretmenlerimiz olmak 
üzere anne babalarımız çocuklara model 
olmalı. Öğretmen bisiklete binerse, anne 
baba bisiklete binerse nesiller de bisikletle 
büyür, bisikleti hayatına alır” dedi.

‘Biz BisikleTi 
rÜYAmızdA gÖrÜrdÜk’

İzmit Belediye Başkanı Doğan, miniklere bisiklet dağıtımının yapıldığı törende “Biz çocukken 
bisikleti rüyamızda görürdük. Bugün ise çocukların hiçbir eksiği olmasın diye çalışıyoruz” dedi.

İznikspor Kürek Takımı 
Büyük Türkiye Kupası Deniz 

Küreği erkekler kategorisinde 
kazandığı birincilik kupasını 

İznik Belediye Başkanı Os-
man Sargın’a sundu. 

Dünya Okçuluk Salon Şam-
piyonası’nda, altın madalya 

kazanan şampiyon okçu Ne-
vin Akdağ, Gelibolu Belediye 
Başkanı M.Mustafa Özacar’ı  

makamında ziyaret etti.

İznik’in Kürek Takımı 
Türkiye Şampiyonu Oldu

Özacar’dan Dünya 
Şampiyonu Okçuya Ödül

iZnik - BURsa  İznikspor Kürek 
Takımı İBB Spor Tesisleri Su 
Sporları Merkezi’nde düzenle-
nen Gençler Türkiye Müsaba-
kasında Deniz Küreği erkekler 
kategorisinde Türkiye Şampiyo-
nu oldu. İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın yaptığı açıklama 
da “Deniz Küreği kategorisinde 
Türkiye Şampiyonu olan İzniks-
por Kürek Takımını ve Antrenör 
Levent Selvi’yi ilçemize kazan-
dırdıkları kupa ve madalyalardan 
dolayı tebrik ediyorum. Takım 
ruhu ile mücadele eden tüm genç 

sporcularımızı ayrıca tek tek 
kutluyorum. Kürek yarışlarının 
İznik gölünde de düzenlenmesi 
için  girişimlerde bulunalım. 
İznik gölünü de kürek, kano, 
yelken sporuna kazandıralım. 
İznikspor Kürek Takımı’na ve 
ilçemize kupa hayırlı olsun” dedi. 
İznikspor Kürek Takımı Antrenö-
rü Levent Selvi ise “İznik’i en iyi 
şekilde temsil etmek için çalışı-
yoruz. Gittiğimiz tüm yarışlarda 
İznikspor Kürek Takımı’na kupa 
ve madalya kazandırıyoruz. Baş-
kanımıza çok teşekkürler” dedi.

GELiBOLU - ÇanakkaLE  Türkiye 
Okçuluk Federasyonunun ev 
sahipliğinde  Ankara’daki ATO 
Congresium’da düzenlenen Dün-
ya Okçuluk Salon Şampiyonası’n-
da, altın madalya kazanan milli 
takım genç kızlar takımındaki üç 
sporcudan biri olan şampiyon 
okçu Nevin Akdağ, Gelibolu 
Belediye Başkanı M.Mustafa 
Özacar’ı geçtiğimiz günlerde 
ziyaret etti. Akdağ’ın ziyaretin-
de, Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Alpay Çardak, Milli 
Takım antrenörlerinden Emre 

Özdemir de bulundu. Başkan-
lık makamında gerçekleşen 
buluşmada dünya şampiyonu 
olan Nevin Akdağ’ı tebrik eden 
Belediye Başkanı Özacar,  “Bu 
haklı gururu yaşatan siz ve 
arkadaşlarınla gurur duyuyoruz, 
bizlerin göğsünü kabarttınız. Bu 
başarının yaşanmasında emek 
harcayan teknik kadroyu ve en 
büyük destekçiniz olduğuna 
inandığım ailenizi de ayrıca 
kutluyorum” dedi. Özacar, şam-
piyon milli okçuya altın ve çeşitli 
hediyelerle ödüllendirdi.

sinOp’TAn 
BAşArıYlA 
dÖndÜler
GöLcÜk - kOcaELi  Türkiye 
Güreş Federasyonu tarafın-
dan Sinop´ta yapılan Yıldız 
Erkekler Grekoromen Güreş 
Grup müsabakalarına Gölcük 
Belediye Spor Kulübü Güreş 
Takımı Antrenör Rüstem 
Çavdar nezaretinde beş 
güreşçiyle katıldı. Kocaeli 
Güreş İl Temsilciliği tarafından 
düzenlenen Yıldız Erkekler 
Grekoromen Güreş il seçme-
lerinde dereceye giren Gölcük 
Belediye spor Kulübü güreş-
çileri Yaşar Usta, Emirhan 
Taştan, Yunus Emre Akman, 
Osman Özdemir ve Asım Baki 
Bilgin Gölcük’ü temsil etti.

GaZiOsManPaşa - istanBUL  
Gaziosmanpaşa Belediye-
si’nin gerçekleştirdiği ‘Sporda 
Yetenek Tespiti ve Spora 
Yönlendirme Projesi’nin tanı-
tımı Galatasaray’ın efsanevi 
futbolcusu Hakan Ünsal’ın 
katılımıyla yapıldı. Programa 
Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta 
başta olmak üzere çok sayıda 
önemli sima katıldı. Proje 
kapsamında ilçedeki ilkokul 3. 
sınıf öğrencilerinden oluşan 
7 binin üzerindeki çocuğun 
yetenekleri test edilerek, 
9 spor dalında kendilerine 
uygun branşa yönlendirilecek. 
Yetenek Projesi hakkında bilgi 
veren Başkan Usta, ““Bu sene 
7 bin öğrenci çalışmaya tabi 
tutuldu. Amacımız ilçedeki 
öğrencilerin, gençlerin hangi 
spora meyilli olduğunu test 
etmek. Bunun içinde çeşitli 
branşlar var” dedi.

geleceğin 
YeTenekleri 
keşfedildi

ORhanGaZi - BURsa  
Orhangazi Fenerbahçeliler 
Derneği’nin yeni yönetimi 
Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan’ı makamında 
ziyaret etti.  Fenerbahçeliler 
Derneği yöneticileri, Neşet 
Çağlayan’ın derneklerinin her 
zaman destekçisi ve yanında 
olduğunu belirterek, Başkan 
Çağlayan’a teşekkür ettiler. 
Çağlayan “Belediye olarak 
tüm sivil toplum kuruluş-
larının yanında yer almaya 
çalışıyoruz. STK’lar, dernek-
ler, spor kulüplerinin taraftar 
dernekleri bizler için son 
derece önemli” dedi.

“TArAfTAr  
dernekleri Bizim  
için Önemli”

istanbul için koştular
BaşakşEhiR - istanBUL  İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) Spor A.Ş’nin 
‘İstanbul’u Koşuyorum’ sloganıyla düzen-
lediği ‘Fun Run Series’ yol yarışlarının ilk 
etabı Başakşehir’de koşuldu. Türkiye’deki 
yol yarışı katılımcılarına alternatif yarış 
imkânı sunabilmek ve Türk koşucu sayı-
larını arttırabilmek amacıyla planlanan 6 
etaplık Fun Run Series (Yol Yarışı Serisi) 
Başakşehir’den başladı. Ev sahipliğini 
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal’ın yaptığı koşu öncesi sporcular 

sunucu Ece Vahapoğlu eşliğinde ısındı. 
Yarışmanın startını Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, Spor A.Ş Genel 
Müdürü İsmail Özbayraktar ile birlikte 
verdi.  Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun 
yanında bulunan Olimpik Park Atletizm 
Tesisi’nden başlayan 7.8 Km.’lik koşu yine 
Olimpik Park Atletizm Tesisleri’nde son 
buldu. Fun Run Series koşusunda derece-
ye girenler ödüllerini Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal ve Spor A.Ş Genel 
Müdürü İsmail Özbayraktar’tan aldı.
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Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

15sOsYAl medYA

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU                 /KocaeliBaskani

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu, çocukları çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. Baş-
kan twitter hesabından bu fotoğrafı paylaşarak şöyle yazdı: 
Hayırlı Sabahlar...Çocuklarımızın samimi gülüşleri devam 
etsin diye hizmete devam

MEHMET KELEŞ                                        /dbbmehmetkeles

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversi-
tesi’nin kuruluşunun 10. yıldönümünü twitter hesabından 
kutladı.

EKREM EŞKİNAT                                                 /ekrem.eskinat

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat şöyle yazdı: “Ka-
racakılavuz Mahallemizde kadınlarımız üretmeye devam ediyor.
Emeklerine sağlık.”

AHMET MİSBAH DEMİRCAN          /AhmetMisbahDemircan

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın mesa-
jı şöyle: Gününüz hayırlı ve bereketli olsun...

VEFA SALMAN                                             /vefa.salman.1

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, güleryüzü ile Yalova-
lıların çok sevdiği bir başkan. Başkan, gülmeyi ve gülümset-
meyi çok seviyor.

MUSTAFA BOZBEY
/mbozbey

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 
kızı...

MURAT HAZİNEDAR
/m_hazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazine-
dar’ın Nazım Hikmet’in sözlerinin yanında yer 
alan fotoğrafı.

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...

SELİM YAĞCI                                                    /Selim-Yağcı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın minik bir çocukla 
birlikte resim yaparken çekilen fotoğrafı çok sayıda beğeni 
aldı.

MEHMET  ELLİBEŞ                           /baskanmehmetellibes

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Facebook’tan 
paylaştığı bu fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Akşamınız Hayırlı, 
Bedeniniz Sağlıklı, Eviniz Bereketli, Yuvanız Mutlu Olsun.”

ZEKAİ KAFAOĞLU                                               /zekaikafaoglu

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, her daim vatan-
daşlarla bir arada. Başkan Kafaoğlu, vatandaşlarla çekildiği 
fotoğrafları sosyal medya hesabından sürekli paylaşıyor.

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

3 milyar. Bu da, dünya nüfusunun %42’sine 

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan

Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey

Karesi Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz

Kandıra Belediye Başkanı
Ünal Köken

Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker

Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen

Hayrabolu Belediye Başkanı 
Fehmi Altayoğlu

  Bakırköy Belediye Başkanı Başkanı Bülent Kerim
oğlu


