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Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, farklı yaş gruplarından çocuklara deniz sevgisi ve çevre eğitimi  verdi

Büyükçekmece Gölü üzerine kurulan güneş panelleri 
ile elektrik üretilecek

Ayvalıklı Çocuklar Denize Sahip Çıkıyor

Çocukların küçük yaşlardan 
itibaren denizle olan bağlarını 

güçlendirmeyi hedefleyen Ayvalık 
Belediyesi, gelecek nesillere temiz 
denizlerin kucakladığı yaşanabilir 
bir Türkiye bırakmak amacıyla 
hizmet veren DenizTemiz Derne-
ği ile işbirliği yapma kararı aldı.

“Deniz Varsa Hayat Var” sloganıy-
la  çocuklara, denizler hakkında 
eğitim veren belediye, gönüllü da-
lış ekiplerinin de katılımı ile deniz 
dibi temizliği yaparak farkındalık 
oluşturulmasını hedefledi.

Projenin amacının, eğitimlerin so-
nunda çocukların sadece doğaya 
değil, tüm canlılara bakış açısına ışık 
tutmak ve bir bilim insanı gibi düşü-
nerek yeni fikirler ve projeler üret-
mesini sağlamak olduğu bildirildi.

Eğitmenler, çocuklara denizlerdeki 
hayatı, ekosistemi, deniz temizliği-
nin önemini içeren bir eğitim ver-
di. Ayvalık’ın çok geniş coğrafyada 
farklı kültürlerde yaşanan renga-
renk bir kent olduğunu ifade eden 
Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 
‘‘Çocuklarımız için kentini bilen, 
onun asıl miras olarak edindiyse 
öylede bırakması için sayısız sosyal 
sorumluk projesi ürettik, üretme-
ye de devam ediyoruz. Bilindiği 
üzere, kırık camlar, petler doğada 
kolay kolay erimiyor ve doğaya bü-
yük zarar veriyor. Can dostlarımız 
da maalesef onları yiyecek zanne-
diyor. Doğamız canlılarımız böyle 
kirleniyor. Buna karşılık biz de 
Ayvalık’ın sosyal dokusuyla bütün-
leşmiş çocukların ve ailelerinin, 
aktif katılım gösterdiği dayanışma 

ve paylaşım merkezleri kurmak 
istiyoruz. Organizasyonda amacı-
mız bir de mesaj vermek. İnsanlar 
elindeki çöpü doğaya atarken bunu 
bir kere daha düşünmesini sağ-
lamak. Etkinlik sırasında Zeytin 
Çekirdeklerimizde bizimle olacak. 

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu’na, Deniz Temiz 
Derneği ailesine önemli bir projeyi 
Ayvalık’ımızda gerçekleştirdikleri 
için çok teşekkür ediyorum. Siz de 
çocuğunuzla birlikte bize katılabi-
lirsiniz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin İlk Yüzer 
Enerji Santrali 

Sahip olduğu potansiyelle güneş 
enerjisinden en iyi istifade etmeye 
çalışan ülkelerden biri olan Türki-
ye’de ilk Yüzer Güneş Enerji Sant-

rali Başkan Kadir Topbaş’ın talima-
tıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Şir-

ketlerinden İstanbul Enerji ve bağlı 
kuruluşlardan İSKİ, Türkiye’deki 
ilk Yüzer Güneş Enerji Santralini 
(GES) devreye aldı. İstanbul’a temiz 
su sağlayan kaynaklardan biri olan 
Büyükçekmece Gölü üzerine kuru-
lan santral, Türkiye de ilk kez uy-
gulanan bir sistem olma özelliğini 
taşıyor. Türkiye’deki ilk GES’i basın 
mensuplarına tanıtan İBB Genel 
Sekreteri Hayri Baraçlı, amaçla-
rının enerji çeşitliliğini arttırarak 
enerjide dışa bağımlılığı azaltmak 
olduğunu belirterek, “Hedefimiz, 
belediye olarak kendi enerjimizi 
üretebilmek ve yenilenebilir ener-
ji kaynaklarıyla enerji üretiminde 
sürdürülebilirliği arttırmak” dedi. 
Türkiye’nin enerjide artan dışa ba-
ğımlılığını azaltmak amacıyla Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 
vizyon projeler ortaya koyduğuna 
dikkat çeken Baraçlı, “İBB olarak bu 
vizyona katkıda bulunmak amacıy-
la bu projeyi gerçekleştirdik. 2023 
yılında belediye olarak tükettiğimiz 
enerjinin yüzde 55’ini kendimiz 
üretmeyi hedefliyoruz” diye konuş-
tu. Santralin yapımında 960 adet 
260W gücünde polikristal fotoyol-
taik panel kullanıldı. Panel ve diğer 

malzemelerin seçiminde korozyona 
karşı dayanımlı ürünler tercih edi-
lerek santral ömrünün uzatılma-
sı planlandı. Yüzer Güneş Enerji 
Santrali için tasarlanan iki farklı 
yüzdürücü sistemin kullanıldığı 
sistem, kapladığı su yüzeyini yüzde 
70 oranında havadan izole ediyor. 
Böylece, özellikle yaz aylarında 
karşılaşılan en önemli sorunlardan 
biri olan buharlaşma ile su kaybı 
da azalmış olacak. Büyükçekmece 
Gölü üzerine kurulu Yüzer GES, 
her sene 210 ton karbondioksit sa-
lınımını da engelleyecek. Tesis ku-
rulumunun tamamlanmasının ar-
dından başlanan AR-GE çalışmaları 
kapsamında, yüzdürücü sistemlerin 
enerji üretimi, su kalitesi, su canlı-
ları ve yosun oluşumu gibi etkileri 
izlenecek. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Büyükçekmece Gö-
lü’nün ardından Terkos ve Ömerli 
barajlarına da kurmayı planladığı 
Yüzer Güneş Enerji Santralleri ile 
geniş yüzey alanına sahip olan su 
havzalarının ve barajların, İstan-
bul’un artan elektrik üretimine 
katkıda bulunması ve yenilebilir 
kaynaklardan enerji üretiminin pa-
yının arttırılması amaçlanıyor.
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Dünya’ya “İznik Gümüş Balığı” 
olarak satılan, İznik Gölü’nde 

tutulan bir balık türü dünyanın en 
ünlü mutfaklarına girdi. İznik Gü-
müş Balığı,  İtalya ve İspanya başta 
olmak üzere dünyanın en lüks res-
toranlarının mutfaklarında hazırla-
narak Avrupa’ya sunuluyor. Göllü-
ce Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Hasan Karabacak, Belediye Başkanı 
Osman Sargın’a yaptığı açıklamada 

“İtalya ve İspanya gibi zengin mut-
fak kültürüne sahip ülkeler, İznik 
Gümüş Balığı menşei ile gelmeyen 
balıkları kabul etmiyorlar. İznik 
Gümüş Balığı şu an dünyanın bir 
numarası olmuş durumda” dedi. İz-
nik Belediye Başkanı Osman Sargın 
Göllüce Su Ürünleri Kooperatifin-
de balıkçılarının dertlerini dinle-
di,  balıkçılarla ırp çekerek gümüş 
balıklarını sandıklara doldurdu. 

Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Hasan Karabacak yaptığı 
konuşmada “2010 yılında kurdu-
ğumuz kooperatif 45 üye ile hiz-
met veriyor. Bizler geçimimizi bu 
İznik Gümüş Balığı ile sağlıyoruz. 
Kilosunu 2 liraya verdiğimiz balık 
Avrupa’da 30TL ile 40 TL’ye sof-
ralara ulaşmakta. İtalya ve İspanya 
gibi zengin mutfak kültürüne sahip 
ülkeler “İznik Gümüş Balığı” menşei 
ile gelmeyen balıkları kabul etmi-
yorlar. İznik Gümüş Balığı şuan 
dünyanın bir numarası olmuş du-
rumda. Bu yüzdende barajlarda ve 
diğer göllerde yetişen gümüş balık-
ları bile “İznik Gümüş Balığı” başlığı 
altında satılıyor. Gümüş balığının 
Avrupa pazarına açılması da ilk kez 
İznik Gölü’nden olmuştur. Burada 
asıl emek sahibi olan bizler kendi 
tesislerimizde kendimiz pazarlamak 
istiyoruz. Bu işte aracılar çok haksız 
kazanç elde ederek yüksek paralar 

ekliyorlar. Bu konuda tesislere ihti-
yacımız var. Sizlerden destek bekli-
yoruz” dedi. İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın ise, “Bugün Göllüce 
Mahallemiz de Göllüce Su Ürünleri 
Kooperatifini ziyaret ettik. Onlarla 
birlikte ırp çekerek, gümüş balığı-
nın serüvenini izledik. Balıkçıları-
mız gümüş balığını “İznik Gümüş 
Balığı” başlığıyla dünya pazarlarına 
buralardan ulaştırıyor. Dünyanın 
en meşhur mutfaklarında en lüks 
sofralarında İznik Gümüş Balığı 
yer alıyor. Dünyada ciddi bir pazara 
sahip olan İznik Gümüş Balığı İz-
nikli balıkçılarımız tarafından aracı 
firmalar ile satılıyor. Burada balıkçı-
larımızın bizden talebi gerekli tesis-
lerin kendilerine sağlanması. Bizler-
de bunu yerinde görerek inceledik. 
Aldığımız talep ve istekleri gerekli 
birimlerimiz ile istişare ederek, ken-
dilerinin taleplerine cevap vermeye 
çalışacağız” dedi.

“Çevreni Koru Hediyeni Al” 
sloganıyla başlatılan kampanya 
ile atık yağların çevreye verdiği 
zararların en aza indirgenmesi 
ve aile bütçesine katkı sunulma-
sı hedefleniyor. 31 Aralık 2017 
tarihine kadar devam edecek 
olan kampanyada, ilçe genelinde 
vatandaşlar getireceği her 5 lit-
re bitkisel atık yağa karşı 1 litre 
bulaşık deterjanı hediye alacak-
lar. Konuyla ilgili konuşan Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
atık yağların kanalizasyon sis-

Eyüp Belediyesi, çevre duyarlılığını desteklemek amacıyla 5 litre atık yağ getirene 1 litre bulaşık deterjanı 
hediye kampanyası başlattı. 

Sadece İznik Gölü’nde yetişen gümüş balıklarına İtalyan ve İspanyollar rağbet gösteriyor.

İznik Gümüş Balığı, Avrupa’nın Bir Numarası

Eyüp Belediyesi’nden Atık Yağ Kampanyası 

teminde tıkanmalara yol açtığı-
nı belirterek, “İlçemizde çevre 
duyarlılığı adına böyle bir kam-
panya başlattık. Eyüp halkının 
da bu kampanyaya ilgi göste-
receğini umuyorum. Bu sayede 
bir yandan çevre kirliliğinin 
önlenmesine yardımcı olunacak, 

bir yandan da çok az miktarda 
da olsa ev ekonomisine katkıda 
bulunulacak” dedi. Uzmanlar, 
bitkisel atık yağların, su kirliliği-
nin yüzde 25’ini oluşturduğunu 
ifade ediyor. Lavaboya dökülen 
1 litre atık yağ, 1 milyon litre 
suyu kirletiyor ve yüzey suların-

da yaşayan canlı hayatını tehli-
keye sokuyor. Ayrıca lavabolara 
dökülen atık yağlar borularda 
ve kanalizasyon sistemlerinde 
tıkanmalara açıyor. İlçe sakinleri 
konu ile ilgili 444 30 00 numa-
ralı telefondan Beyaz Masa Bi-
rimi’ni arayarak bilgi alabilirler. 

Kampanyaya katılmak isteyenler 
aynı zamanda muhtarlıklarda bu-
lunan başvuru formunu doldu-
rabilirler. Sonrasında belediye 
yetkilileri katılımcılarla iletişime 
geçerek topladıkları bitkisel katı 
yağ atıkları oranında sürpriz he-
diyelerini alacaklar.
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Yaşadığı bölgedeki ihtiyaç ve 
sorunları ilk merci olarak bele-

diyelere taşıyan vatandaşlar, sosyal 
isteklerini de öncelikle belediyeler-
den talep ediyor. Küçük birer yerel 
devlet görevi gören belediyeler va-
tandaşa sadece fiziki hizmet değil, 
sosyal hizmetlerde vermeye başladı. 
Yerel yönetimlerden başlayan sos-
yal hizmet anlayışı, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin 25. madde-
sinde yer alan “Her şahsın, gerek 
kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, 
giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli 
sosyal hizmetler dahil olmak üzere 
sağlığı ve refahını temin edecek uy-
gun bir hayat seviyesine ve işsizlik, 
hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık 
veya geçim imkânlarından iradesi 
dışında mahrum bırakacak diğer 
hallerde güvenliğe hakkı vardır” il-
kesini temel alır. Bu bağlamda sos-
yal belediyeciliğin, bir ülkenin her 
belediyesinde aktif olması demek, 
ulusal yönetimin yetişemediği sos-
yal hizmet ihtiyacı olan bölgelerin 
kalmaması anlamına gelir. Sosyal 
belediyecilik, tüm ülke belediyele-
rinde düzenli ve sürekli şekilde iler-
lerse, ulus sosyal devlet yönetimine 
sahip olmuş olur. 

Sosyal Belediyeciliğin Dört Te-

mel Ögesi

• Sosyal belediyecilik kavramı; Sos-
yalleştirme, 

• Rehberlik Etme, 
• Sosyal Yardımları Gerçekleştirme, 
• Sosyal Hizmetler Sunmak, 

olarak 4 ana başlık altında toplanır. 
Görev ve sorumluluklarını bu 4 
başlığa göre şekillendiren belediye-
ler, öncelikli amaçlarını insana hiz-
met olarak belirlemiştir. 

Sosyal Belediyecilik Hizmetleri:

• Ana-çocuk sağlığı merkezi, 
sağlık ocağı, tanı merkezleri 
kurmak

• Ucuz konut alanları üretmek
• Kimsesizlere, evsizlere, sokak 

çocuklarına ve muhtaç kadınlara 
barınma hizmeti vermek

• Gençlerin, engellilerin ve kadın-
ların sosyalleşmesini sağlayacak 
sosyal danışma ve psikolojik 
yardım merkezleri açmak

• Muhtaçlara yiyecek, giyecek, ya-
kacak, ilaç, kırtasiye malzemesi 
yardımı yapmak

• Aşevleri ve imarethaneleri 
kurmak

• İstihdam ofisleri kurmak
• Kimsesiz çocuklar için çocuk 

koruma evleri ve kreşler yapmak
• Tiyatro, sinema, kütüphane, 

kültür, spor ve sanat merkezleri 
açmak ve yaygınlaştırmak

• Engelliler için ulaşım, eğitim 
ve sosyo-kültürel ortamlarda 
kolaylık sağlayıcı tedbirler almak

• Engellilerin rehabilite edilme-
lerini sağlayacak merkezler ve 
tesisler kurmak

• Gençlerin, engellilerin ve kadın-
ların toplumla bütünleşmesini 
sağlayacak merkezler açmak

• Sivil Toplum Kuruluşları, 
toplumsal gruplara ve kitle 
örgütlerine rehberlik etmek, 
onlarla dayanışma ve yardımlaş-
ma içinde bulunmak. 

• Sanat, beceri, meslek edindirme 
kursları düzenlemek

• Tanzim satış mağazaları, gıda 
ve giyim bankaları kurmak 
ucuz ekmek sağlayacak ekmek 
fabrikası işletmek

• Yaşlı ve düşkünler için bakımev-
leri, güçsüzler yurdu, huzurev-
leri kurmak, evde yaşlı bakım 
hizmeti vermek

• Karşılıksız eğitim bursu vermek
• Çocuklara, gençlere, yaşlıla-

ra, engellilere ve yetişkinlere 
yönelik sosyal-kültürel faaliyet 
alanları düzenlemek ve hizmet 
merkezleri açmak

• Gençlerin beden ve ruh sağlı-
ğını korumak, sosyo-kültürel 
gelişimlerini desteklemek, ilgi 
alanları doğrultusunda eğitim-
lerine destek vermek ve beceri 
kazandırma hedefiyle gençlik 
merkezleri kurmak

• Geçici bir süre için hasta refa-
katçisi veya hasta olarak ikamet 
edenlere şefkat evleri açmak

Sosyal belediyecilik hizmetleri kap-
samında, Türkiye’de pek çok beledi-
ye cenazesi olan vatandaşlara taziye 
hizmeti sunuyor. Yine Tüm Türki-
ye’de her Ramazan ayında kurulan 
iftar çadırları bir sosyal belediyecilik 

faaliyetidir. Belediyelerin sosyal bele-
diyecilik anlayışı ile geliştirdiği Kül-
tür Evleri, Spor Kompleksleri, Aile 
Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezleri, 
Sağlık Merkezleri, Mobil Eğitim ve 
Mobil Sağlık Tarama Araçları, En-
gelli ve Yaşlı Bakım Evleri, Engelsiz 
Kafe Hizmeti, Çorba Çeşmeleri, 
Semt Konakları birer sosyal beledi-
yecilik hizmetidir. Ayrıca belediyeler 
sadece merkezlerde değil, evde hiz-
met veren projeler de imza atıyor. 
Ev hizmetleri kapsamında belediye-
ler; hasta, yaşlı ve engelli vatandaşa 
evde bakım hizmeti, ihtiyaç sahiple-
rinin evlerine temizlik hizmeti,  yeni 
doğan bebeklere Hoş Geldin Bebek 
ziyaretleri, ihtiyaç sahibi ailelerin 
evlerine yapılan ziyaretlerle “Gönül 
Köprüsü Projesi” kapsamında eşya 
ve gıda yardımı gibi pek çok sosyal 
hizmeti veriyor.  Türkiye’nin her 
yerinde ulaşım sorunu olan beldeler-
de öğrencilerin okullara taşınması, 
engelli vatandaşın hastaneye nakli, 
hastaların diyaliz merkezlerine taşın-
ması gibi ulaştırma hizmeti de bele-
diyelerin sosyal belediyecilik faaliye-
tidir. Sosyal belediyecilik faaliyetleri 
kapsamında bazen belediyeler sivil 
toplum örgütleri, dernekler, kamu 
kurumları, özel sektör veya bir başka 
belediye ile ortaklaşa projeler ger-
çekleştirebilir.  Bu tip projeler genel-
de ihtiyaç sahiplerine maddi destek, 
eğitim, sağlık ve istihdam sağlamaya 
yönelik olarak hayata geçirilir. 

Sosyal Belediyeciliği biraz daha 
iyi anlamak için örneklerle de-
ğerlendirelim; 

Çanakkale Belediyesi Halk Kart 

Uygulaması

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile 
yoksulluk içerisinde olup temel 
ihtiyaçlarını karşılayamayan ve ya-

Belediyeler Sosyal Belediyeciliği Çok Sevdi
Gelişen ve değişen dünyamızda bireylerin temel ihtiyaçları farklılaşmaya başladı. Yaşadığı yerde 
fiziksel hizmetlerin dışında, bireyin içinde bulunduğu topluma yönelik sosyal hizmet verilmesi 
üzerine artan talep, ulusal ve yerel yöneticileri harekete geçirdi. Vatandaşın beklentilerine göre 
şekillenen ulusal ve yerel yöneticiler farklılaşan temel ihtiyaçları göz önüne alarak çalışmalara baş-
ladı. Yerelden başlayan bu çalışmalar hayatımıza ‘Sosyal Belediyecilik’ kavramını kattı. 
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şamlarını en düşük seviyede dahi 
sürdürmekte güçlük çeken kişile-
re ve ailelere yönelik aylık olarak 
gıda alışverişlerine destek ver-
mek amaçlı uygulanan projedir.

Tuzla Belediyesi Taziye Hizmeti 

Tuzla Belediyesi, sosyal beledi-
yecilik uygulamaları kapsamın-
da, taziye hizmeti veriyor. Ta-
ziye Hizmeti kapsamında; 2010 
yılından beri cenaze evlerine pi-
de-ayran ikramı, din görevlisi ve 
talep doğrultusunda taziye çadırı 
ve ev hissi sağlayan VİP özel-
liklerle donatılan Mobil Taziye 
Aracı gönderiyor. Cenazesini 
Tuzla dışına defnetmek isteyen 
ailelerin gidiş-dönüş ulaşımını 
da gerçekleştiriyor.

Ümraniye Belediyesi ‘Biz Gö-

nüllüyüz, Biz Öğretiriz’ Projesi 

Ümraniye Belediyesi, eğitimi ‘okula 
gidemeyen’ engellilerin ayağına gö-
türüyor. ‘Biz Gönüllüyüz, Biz Öğre-
tiriz’ adını taşıyan proje aracılığıyla 
eğitimi, ilçede yaşayan ve okula 
gidemeyen engelli vatandaşların 
ayağına götüren belediye, bu yolla 
yüzlerce vatandaşa okuma yazma 
öğretti. Üniversite öğrencileri ve 
gönüllü öğretmenlerle yürütülen 
projede yüz yüze eğitim verilmekte.

Beşiktaş Belediyesi Sosyal 

Alarm Hizmeti

Beşiktaş Belediyesi, ilçede yaşayan 
75 yaş ve üzeri vatandaşlar için 
“Sosyal Alarm” projesini hayata ge-
çirdi. Proje kapsamında 75 yaş ve 
üzeri vatandaşlar, kendilerine da-
ğıtılan cihazla; bir tuşla ambulans 
çağırabiliyor, diğer tuşla esenlik 
hizmetlerimizden faydalanabiliyor, 
bir diğer tuşla ise yakınlarından 
biriyle doğrudan iletişime geçebi-
liyor. Sosyal alarm, telefon hattına 
bağlanan elektronik bir sistemle 
çalışıyor. 75 yaş ve üzeri vatandaş-
lardan alınan bilgiler çağrı mer-
kezindeki sisteme kaydediliyor. 
Böylelikle düğmeye basıldığında 
cihazın numarası çağrı merkezin-
de gözüküyor ve kişiyle iletişime 
geçiliyor. Sosyal alarm cihazının 
üstünde kırmızı (Acil Durum), 
turuncu (Sosyal Destek) ve mavi 
(Ailem) üç tuş bulunuyor. Kırmı-
zı tuş; acil bir durum olduğunda 
kullanılıyor ve direkt olarak ambu-
lansı yönlendiriyor. Turuncu tuş; 
kişisel bakım, ev temizliği, çilingir 
hizmeti ve her gün sıcak yemek 
gibi hali hazırda var olan Esenlik 
Hizmeti ve Dost Eller Mutfak hiz-
metlerimizden faydalanmak için 
kullanılıyor. Bunların yanı sıra acil 
olmayan evde doktor muayenesi, 

hasta bakıcı hizmetleri, hasta na-
kil ambulansı, psikolojik destek ve 
diyetisyen danışmanlığı gibi hiz-
metler de turuncu tuşun kapsama 
alanına giriyor. Mavi tuş: ise ön-
ceden çağrı merkezine kaydedilen 
bir kişiye, numara çevirmeden tek 
tuşla doğrudan ulaşmayı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hal-
kın refahı ve gelişimi için hizmet 
veren Marmara bölgesi belediye-
leri Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından geçen yıl 6.sı düzenle-
nen Altın Karınca Belediyecilik 
Ödülleri’nde Sosyal Belediyecilik 
kategorisinde değerlendirilerek, 
ödüllendiriliyor. Bu bağlamda 
2016 yılında düzenlenen Altın Ka-
rınca Ödül Töreni’nde Sosyal Be-
lediyecilik Kategorisinde ödül alan 
belediyeler ve projeleri şöyledir: 
• Yalova Çınarcık Belediyesi- Ço-

cuk ve Genç Gözüyle Çınarcık 
Çalıştayı 

• Kırklareli Pınarhisar Belediyesi- 
Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri 

• Çanakkale Karabiga Belediyesi- 
Karabiga Kadın Çevre Kültür 
İşletme Kooperatifi 

• Bursa Mudanya Belediyesi- Zey-
tin Dalı Projesi

• Balıkesir Kepsut Belediyesi- Ve-
falı Yurt Kepsut

• Edirne Uzunköprü Belediyesi- 
Svilengrad Sınır Bölgesindeki 

Deavantajlı Sosyal Gruplar 
İçin Destek 

• İstanbul Sarıyer Belediyesi - En-
gelli Çocuk ve Ailelerine Destek 
Merkezi 

• İstanbul Eyüp Belediyesi- ESER 
(Engelli Sürekli Eğitim ve Reh-
berlik Merkezi)

• Kocaeli Kartepe Belediyesi- En-
geller Atla Aşılıyor - Umutlar 
Taşınıyor (Atla Terapi Merkezi)

• Tekirdağ Süleymanpaşa Beledi-
yesi- Yatağa Mahkum Hayatlara 
Bir Yataklık Dünya 

• İstanbul Beşiktaş Belediyesi- 
Sosyal Alarm     

• İstanbul Bağcılar Belediyesi- 
Türkiye’nin Yeni Yazarları 

• İstanbul Pendik Belediyesi- Sağ-
lıklı Yaşam Merkezi  

• İstanbul Ümraniye Belediye-
si- Çocuk Üstün Yetenekliler 
Eğitimi

• Edirne Belediyesi- Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
(TCDB)

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi- 
İstanbul Görme Engelliler Bilgi 
Merkezi

• Balıkesir Büyükşehir Belediyesi- 
“Büyük Aile” Başlangıç Etabı 

• İstanbul Büyükçekmece 
Belediyesi- Büyükçekmece’nin 
Büyükleri 

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- 
Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi
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Geçtiğimiz sabah Bandırma Be-
lediyesi Geçici Hayvan Barınağı 
ekiplerince terk edilmiş bir köpek 
perişan halde bulundu. Bacağı 
kırık olduğu tespit edilen hayvan 
tedavi altına alındı. Müdahalede 
bulunan Bandırma Geçici Hayvan 
Barınağı yetkilileri, “Sabah ekiple-
rimizce perişan halde sokakta bu-
lunan bu oğlanın belki bacağı yola 
atılmadan önce kırıldı ve tedavisi 
masraflı olduğu için sahibi tara-

fından ölüme terk edildi. Belki 
de sahibi onu terk ettiğinde 
sokak yaşamına alışık olmadığı 
için araba çarptı kırıldı. Ayağı-
nın kırılma nedeni ne olursa 
olsun bunun adı sorumsuzluk-
tur” dedi. Sahipleri tarafından 

terk edilen ve Bandırma Geçici 
Hayvan Barınağı ekiplerince bu-
lunan Cocker cinsi erkek köpeğin 
barınakta önce röntgeni çekildi. 
Arka bacakta Femur denilen uy-
luk kemiğinin kırık olduğu tespit 
edildi. Operasyon kararı alındı 
ve başarılı bir operasyon geçirdi. 
Şimdi, Bandırma Belediyesi Geçi-
ci Hayvan Bakım Evi’nde sahiple-
nilmeyi bekliyor.

İlk adımını büyük bir heyecanla atan minik Elif’in 
ailesi duygulu anlar yaşadı.

Minik Elif Üretilen Özel 
Cihazla İlk Kez Yürüdü 

Doğuştan gelişme geriliği, 
serebral palsi (beyin felci) 

tanısı konan minik Elif, Esenyurt 
Belediyesi tarafından kendisine 
hediye edilen hard wolker cihazı 
sayesinde ilk kez yürüdü. Minik 
Elif’e gelişme geriliği, serebral 
palsi (beyin felci) tanısının kon-
ması üzerine Kılıç ailesi birçok 
doktora gitti. Doktorlar yapılan 
tetkiklerin sonucunda 8 yaşın-
daki Elif’in ileride yürüyebilmesi 
için özel olarak üretilen bir yürü-
me cihazı ile egzersiz yapması ge-
rektiğini söyledi. Bunun üzerine 
Kılıç ailesi, Esenyurt Belediyesi’ni 
arayarak yardım istedi. Bundan 
haberdar olan Esenyurt Belediye 
Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun ta-
limatıyla Sosyal Yardım Müdür-
lüğü harekete geçti ve minik Elif 
için özel olarak hard wolker ciha-
zı üretilerek hediye edildi. 

İki engelli kızının olduğunu vurgu-
layan Zeynep Kılıç, “Bu cihazın ve-
rilmesi bizim için çok anlamlı oldu. 

Benim iki engelli kızımı sürekli aynı 
anda egzersiz yaptırmam mümkün 
değil. Bu cihaz sayesinde kızımı eg-
zersiz yapmaya alıştıracağım daha 
sonra kendi başına yürüyebilecek. 
Belediyeye cihazı istediğime dair 
başvuruda bulundum. Belediyeden 
olumlu bir yanıt geldi, belediye 
başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Bu cihazla Elif yeniden doğmuş 
gibi hissediyorum, çok mutluyum. 
Umutsuzluğuma umut oldu” ifade-
lerini kullandı. 

Minik Elif’in tek başına yürür-
ken zorluk çektiğine dikkat çeken 
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu, “Elif’e verdiğimiz cihaz 
yardımı ile daha rahat yürüyebile-
cek, verdiğimiz cihaz aynı bisiklete 
benziyor. Ailesi, Elif cihazı kullan-
maya başlayınca daha rahat edecek, 
çünkü kilo almaya başladı, büyüdü. 
Dolayısıyla bu alete çok ihtiyacı var-
dı. Engellilerle ilgili ne isteniyorsa, 
bedeli ne olursa olsun yardım edi-
yoruz” dedi.

Şimdiye kadar 60 binden fazla me-
zun veren İZMEK’te hasta kabul ve 
kayıt kursu açıldı. İzmit Belediye-
si’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbir-
liği ile açılan İZMEK bünyesindeki 
hasta kabul kursuna 30 kişi katılıyor. 
Sağlık sektöründeki kalifiye eleman 
eksikliği düşünülerek açılan kursu 
bitirenlerin istihdam konusunda 
sıkıntı yaşamayacakları kaydedildi. 
Kursta, sosyal hayatta iletişim, iş 
hayatında iletişim, tıbbi terimler, 
tıbbi arşivleme, bilgisayar kullanımı, 
sağlık bilgisi, hasta, doktor, hemşi-
re arasındaki hasta kabulü, iletişim 
sağlama ve doğru yönlendirme gibi 
konularda eğitim veriliyor. Hasta 
kabul ve kayıt kursuna katılanlardan 
Sema Atalan ve Aslı Balkan “İlimiz-

de böyle bir kursun açılmış olmasına 
çok mutlu olduk. Kursu bitirince 
hasta kabul işleminin yapıldığı her-
hangi bir sağlık kuruluşunda çalışma 
imkanını bulabilecek bir sertifikaya 
sahip olacağız. Bu nedenle kursu çok 
önemsiyoruz. Böyle bir kursun açıl-
masını sağlayanlara teşekkür ederiz” 
dedi. Kurs öğretmeni Veysel Oti, 
“Kursu başarıyla bitiren öğrencile-
rimiz Milli Eğitim onaylı sertifika 
almaya hak kazanıyor. Ayrıca bu 
sertifikaya sahip kişiler, diş hasta-
nelerinde, kliniklerde, poliklinik-
lerde, tıp fakültelerinde, devlet veya 
özel fark etmeksizin hastanelerin 
tümünde, kısacası hasta kabulünün 
olduğu her kurumda çalışabilirler” 
şeklinde konuştu.

Terk Edilen Köpeğe Başarılı Operasyon Bu Kursu Bitirenler İşsiz Kalmayacak 
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Madde bağımlılığının önlen-
mesi ve toplumsal bilincin 

oluşturulması amacıyla hayata geçi-
rilen ‘Değerlisin Sağlıklı Kal’ projesi, 
TBMM ve Başbakanlığın yayınladı-
ğı uyuşturucu faaliyet raporunda ör-
nek proje uygulaması olarak yer aldı.

Yıldırım Belediyesi’nin öncülüğün-
de, Bursa Valiliği, İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, Yıldırım Kaymakam-
lığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İlçe Müftülüğü, Üsküdar Üniversi-

tesi ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi iş 
birliğinde, ‘Değerlisin Sağlıklı Kal’ 
sloganıyla başlatılan ve zararlı alış-
kanlıkların önlenmesini amaçlayan 
proje, TBMM ve Başbakanlığın 
yayınladığı uyuşturucu faaliyet ra-
porunda örnek proje seçildi. Proje 
kapsamında, aile hekimlerinden, 
sağlık çalışanlarına, Yıldırım Top-
lum Sağlığı Merkezi çalışanlarından 
okul yöneticilerine, anne ve babalar-
dan din görevlilerine, muhtarlardan 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

öğretmenlerine ve gençlere olmak 
üzere 9 bin 913 kişiye eğitim veril-
di. Yıldırım’da kurulan stantlarda 
vatandaşa bilgilendirici broşürler 
de dağıtılan projede ilçedeki 31 ca-
mide de binlerce vatandaşa eğitim 
verildi. Böylece ilçede yaşayan her 
30 kişiden biri bu projeden fayda-
lanmış oldu. 

“Geleceğimizin Karartılmasına 

Müsaade Etmeyeceğiz”

Yıldırım’da gençlerin öncelikli hiz-
met grupları arasında yer aldığını  
dile getiren Yıldırım Belediye Baş-
kanı İsmail Hakkı Edebali, gençlerin 
ülkenin aydınlık geleceği olduğu-
nun altını çizerek, “Geleceğimizin 
karartılmasına asla müsaade etme-
yeceğiz. Gençlerimizin karşı karşıya 
olduğu tehlikeleri bertaraf etmek ve 
sorunlarının çözümüne katkı sağ-
lamak için projeler geliştiriyoruz. 
Günümüz gençliğinin önündeki en 
büyük tehlike madde bağımlılığı. 
Göreve geldiğimiz günden itibaren 
bu illete karşı topyekûn savaş açtık. 
Bedeli ne olursa olsun gençlerimizi 
bu illetin pençesine teslim etmeye-
ceğiz. Bu kapsamda paydaşlarımızla 
birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Değer-
lisin Sağlıklı Kal’ projemizle binler-

ce gencimize ve ailelerine ulaşarak 
madde bağımlılığı konusunda bil-
gilendirmelerde bulunduk” ifadele-
rini kullandı.

Gençler için Özel Projeler

Gençlerin beklentileri’ni ve talepleri 
ile ilgili sürekli araştırmalar yaparak, 
buradan çıkan sonuçlar doğrultu-
sunda projeler geliştirdiklerini de 
kaydeden Başkan Edebali, “İlçemize, 
gençlerimizin gelişimine doğrudan 
katkı sağlayacak, beklentilerine ya-
nıt verecek gençlik merkezleri ka-
zandırıyoruz. 75. Yıl Gençlik Mer-
kezi faaliyetlerine başladı. Yıldırım 
Beyazıt ve Çelebi Mehmed Gençlik 
Merkezleri’ni de çok yakında ilçe-
mize kazandıracağız. Gençlik mer-
kezlerimizin bünyesinde eğlence sa-
lonlarından kütüphaneye, seminer 
ve sinema solanlarından atölyelere 
gençlerimizin tüm beklentileri kar-
şılık bulacak. Yine gençlerimizin 
sağlıklı bireyler olarak yetişmesine 
katkı sağlamak adına Türkiye’nin en 
büyük spor kompleksi Yıldırım’da 
yükseliyor. Gençlerimizin yaşadık-
ları şehre aidiyetlerini güçlendirmek 
ve onların fikirlerinden istifade et-
mek için münazara yarışmaları dü-
zenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağımlılık İle Mücadele Projesi 
Türkiye’ye Örnek Oldu 

Engelli Çocuklar At Binerek Tedavi Oluyor 

Yıldırım’da gençlerin uyuşturucu batağına düşmemeleri için başlatılan eğitim projesi TBMM tarafından 
örnek proje seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin düzenlediği atla terapi, engelli çocuklara umut oluyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Tür-
kiye Jokey Kulübü’nün işbirliğiyle 
otizmli çocuklar, at ile tedavi olu-
yor. Proje kapsamında Veli Efendi 
Hipodromu’nda engelli çocuklar, 
tedavi olmanın yanı sıra eğlenceli 
vakit geçiriyorlar. Veli Efendi Hi-
podromu At’la Terapi Merkezi’nde 
ata binmenin keyfini yaşayan en-
gelli çocuklar bir yandan da tedavi 

oluyor. Atları bir “terapist” olarak 
kullanarak yapılan bir tedavi şekli 
olan hipoterapi yöntemi, engelli 
kişilerde kavrayışa ait fiziksel, duy-
gusal, sosyal öğrenmeyi ve davra-
nışı geliştiriyor. Aynı zamanda bir 
oyun olarak algılanan hipoterapi 
hizmeti engelli çocukların gelişi-
mine de katkı sağlıyor. 20’şer kişilik 
gruplar halinde uygulanan hipo-

terapi seansları her hafta pazartesi 
günleri Veliefendi Hipodromu’nda 
gerçekleştiriliyor. Atla terapinin 
gördüğü yoğun ilgi ve beğeni üze-
rine harekete geçen Gaziosmanpaşa 
Belediyesi bu hizmeti daha geniş bir 
şekilde vermek üzere Türkiye Jokey 
Kulübü ile anlaşmaya vardı. Bu an-
laşmayla engelli çocuklar Veliefendi 
Hipodromu’nda daha fazla vakit 

geçirerek atla terapi yapma imkanı 
kazanacak. Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi’nin faaliyetleri sadece bununla 
sınırlı değil. Engelsiz Yaşam ve Da-
yanışma Merkezi, verdiği kurslarla 
aynı zamanda engellilere umut olu-
yor. 25-45 yaş arası her engellinin 
başvurabileceği kurslarda vatandaş-
lar hem el becerilerini geliştiriyor 
hem de meslek sahibi oluyor.
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Bağcılar Belediyesi, “Kitap 
Okuma Günleri” düzenliyor. 

Etkinliklere katılan Bağcılarlı ka-
dınlar neredeyse her gün kitap 
okumaya başladı.  2011 yılında 
hayata geçirilen “Bilge Kadın Plat-
formu”na ise katılım her geçen 
gün artıyor. Kitap okuyan 10 ev 
hanımının bir araya gelmesiyle 
kurulan sivil topluluğun üye sa-
yısı bugün 200’ü aştı. Üyeler, her 
15 günde bir Bağcılar Belediyesi 
Şehit Savcı Mehmet Selim Ki-
raz Kütüphanesi’nde toplanıyor. 
Kendilerine önceden verilen ki-
tapları okuyan kadınlar, tahlil ve 
analiz çalışması yapıyor.

John Steinbeck’in ‘Fareler Ve 

İnsanlar’ Kitabını Yorumladılar

Son toplantının konusu ise John 
Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” 
kitabıydı. Masaya yatırılan kitabın 
konusu, karakterleri ve edebi yön-
leri tartışıldı. Bilge Kadın Platformu, 
kadınların hayatlarına da olumlu bir 
şekilde yansıyor. Kişisel gelişimden 
edebiyata kadar farklı kategorilerde 
okunan kitaplar, kadınların dert ve 
sıkıntılarına da çözüm oluyor.

“Psikolojik Rahatsızlığını Ki-

tapla Yendi”

Kitap Okuma Günlerine katılarak 
okudukları kitaplarla dünyalarını 
değiştiren kadınların kendi ağızla-

rından hikayeleri: Emine Kılıç: “43 
yaşında 2 çocuk annesiyim. 3 yıl 
önce ağır bir depresyon geçirdim. 
Yaşadığım 3 ayı hiç hatırlamıyo-
rum. Sürekli bir korku ve baygınlık 
hali vardı. Hastaneler bile bir çare 
bulamamıştı. Bilge Kadın Platfor-
mu bu konuda bana çok yardımcı 
oldu. İlk günler buraya kardeşimin 
kolunda geliyordum. Yavaş yavaş 
atlatmaya başladım. Psikiyatrist 
ve psikoloğun verdiği ilaçlar kul-
landım. Bir süre sonra psikiyatrist 
bana çok çabuk iyileştiğimi söyledi. 
Nasıl başardığımı sordu okuduğum 
kitapları söyledim. Sorunlarımız ve 
çözümleri mutlaka kitapların içinde. 
Kitaplar doktorum oldu diyebilirim.  
Kitap okumak psikolojik rahatsız-
lığımı yendi. Mutlaka herkes kitap 
okusun. Özellikle psikolojik rahat-
sızlığı olanlar kesinlikle okusunlar 
faydasını görecekler. Bunun en can-
lı örneği benim”

“Azmetti ve 45 Yaşında Üniver-

siteyi Bitirdi”

Kadriye Yavuz: “45 yaşındayım ve 3 
çocuk annesiyim. Komşumun tavsi-
yesiyle burayla tanıştım ve 5 senedir 
geliyorum. Buraya gelip giderken 
bir yandan da üniversite okumaya 
başladım. Üniversiteye de çocuğu-
ma örnek olması için başlamıştım. 
Bilge Kadın’ın desteğiyle Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni 

bitirdim. Her gördüğüme burayı 
söylüyorum ve gelmelerini tavsi-
ye ediyorum. Kitap okumak çok 
farklı sevmeyen yapamıyor. Eşi-
min çok hoşuna gidiyor. ‘Keşke 
benim de zamanım olsa sana im-
reniyorum’ diyor.”

“Tolstoy’un Kitaplarını Çok 

Beğeniyorum”

Aysun Erguvan: “Yerli yabancı bü-
tün yazarların kitaplarını okuyoruz. 
Yazarlardan özellikle Tolstoy’un 
kitaplarını çok beğeniyorum.  Ki-
taplarla ruhum teselli buluyor. Ye-
mek, temizlik ev işleri bunlar biz ev 
hanımlarını mutlu etmiyor. Yeni 
kitaplar okuduğumda yeni dünya-
lar keşfettiğimde mutlu oluyorum. 
Beni bunlar mutlu ediyor. Ben mut-
lu olunca eşimle de çocuklarımla da 
daha iyi geçiniyorum”

“Kitap Eve Girdikten Sonra Te-

levizyonu Kaldırdık”

“Kitap okumadan önce zamanı-
mızı televizyon izleyerek harcı-
yorduk. Kitap eve girdikten sonra 
televizyonu kaldırdım. Televiz-
yonun evde olmaması büyük bir 
nimetmiş. Çocukların günlük bir 
film izleme izinleri var onu da 
bilgisayardan izliyorlar. İlk günler 
zorlandık ama artık alıştık”

“Gelinini Koluna Takıp Kitap 

Okumaya Gidiyor”

Kafiye Nişancı (Kaynana): “Ev 
hanımıyım. Buraya da 5 yıldır 
geliyorum. Burası hayatımda çok 
şey değiştirdi. Normalde evde işle-
rimle uğraşırdım. Dışarıya sadece 
alışveriş ve davetler için çıkardık. 
Kitap okumaya başladıktan sonra 
dışarıda da bir dünya olduğunu 
öğrendim. Aslında kendime hiç 
vakit ayırmadığımı fark ettim. 
Kısacası kendimi keşfettim. Dı-
şarıdaki hayatın farkına vardım.  
Artık gelinimle birlikte gelmeye 
başladık. Ben gelemesem de geli-
nim mutlaka gelmesini istiyorum. 
Ben dünyayı o dört duvar arasında 
bildiğimi fark edince hayatımın 
aslında ne kadar da yarım geçtiğini 
anladım. Gelinimin öyle olmasını 
istemiyorum. Dışarıdaki hayatı da 
bilsin. Kendine de vakit ayırmayı 
da öğrensin. Kendisi için de yaşa-
mayı öğrenmesini istiyorum”

Esengül Nişancı (Gelin): “Bugün 
ilk kez geldim. Çok güzel bir 
ortam. Çok değişik duygular ya-
şıyorum. Ev hanımlarının böyle 
kitap okuduğunu ve ardından 
da yorum yaptığını görmek çok 
güzel bir şey. Artık bundan sonra 
ben de buraya devam edeceğim”

7

Bir Kitap Okudular  
Dünyaları Değişti 

“Bilge Kadın Platformu” kapsamında toplanan Bağcılarlı ev hanımları, kitap okuyarak hayatlarını değiştirdi.
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Zeytinburnu’nda yaşayan va-
tandaşlar, atıklardan ayırdık-

ları geri dönüşüm malzemeleriyle 
evlerine ekmek götürüyor. Va-
tandaşların 40 ton ambalaj atığı 
topladığı ilçede, biriktirilen atıklar 
karşılığında Halk Ekmek büfele-
rinden şu ana kadar 3 bin 600 tane 
ekmek alındı. Fabrikada türüne göre 
sınıflandırılan atık maddeler Top-
kapı Geri Dönüşüm Tesisleri’nde 
ayrıştırıldıktan sonra Halkalı Kağıt 
Fabrikası’nda işlenerek kağıt haline 
getiriliyor. Zeytinburnu Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, İstanbul 
Halk Ekmek (İHE) ve Çevre Koru-
ma Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle Zeytin-
burnu’nda Ekmeğini Çöpten Çıkar 
Projesi’ni başlattı. Nisan ayında 
başlayan proje için Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nün 10 personeli her 
gün kapı kapı dolaşarak yaklaşık 4 
bin vatandaşa projeyi tanıttı. Projey-
le vatandaşlar biriktirdikleri 5 kilo 
atık karşılığında Halk Ekmek’ten 1 
ekmeği kendilerine daha önceden 
verilen manyetik ‘Çevreci Ekmek 
Kart’lara yüklenen puanlarla ücret-
siz alabiliyor. Hem çevre kirliliği-
nin önlenmesi hem de ekonomiye 
katkı sağlaması beklenen projede 
toplanan atıkların teslim edilmesi 
için Seyitnizam Mahalle Muhtarlığı 
ve Mevlana Parkı’na Atık Getirme 
Merkezleri kuruldu.

5 Kilo Atık Getirene Halk 

Ekmek’ten 1 Ekmek Hediye

Her 2 ayrı merkezde toplanan atık-
lar; kağıt, karton, plastik, metal, cam 
ve kompozit türlerine göre görev-
liler tarafından ayrılıyor. Ardından 
merkez çalışanları vatandaşların 
getirdiği atıkları tartarak ağırlığına 
göre Akbil özelliği taşıyan Çevreci 
Ekmek Kart’lara POS cihazlarıyla 
puan yüklüyor. Vatandaşlar bu sa-
yede kartlarındaki puanlarla Halk 
Ekmek satışı gerçekleştirilen bü-
felerden ücretsiz ekmek alabiliyor. 
Kartlarına yüklenen puanlarla ev-
lerinin ekmek ihtiyacını karşılayan 
vatandaşlar, projeden oldukça mem-
nun. Ayrıca proje kapsamındaki 
askıda ekmek uygulamasıyla kimi 
vatandaşlar da puanlarıyla ihtiyaç sa-
hipleri için askıda ekmek bırakıyor.

40 Ton Ambalaj Atığı Toplan-

dı, 3 Bin 600 Ekmek Alındı

Nisan ayından bu yana ilçede 40 ton 
ambalaj atığı toplanırken vatandaş-
lar Halk Ekmek büfelerinden 3 bin 
600 tane ekmek aldı. Ayrıca mahalle 
sakinlerinin projeye verdiği destek 
sayesinde Seyitnizam Mahalle Muh-
tarlığı ve Mevlana Parkı’ndaki Atık 
Getirme Merkezleri’nde 46 kilog-
ram atık pil, 205 kilogram elektro-
nik atık, 823 kilogram tekstil atığı ve 
255 kilogram bitkisel atık yağ top-
landı. Proje kapsamında biriktirilen 

atıklar önce Topkapı Geri Dönüşüm 
Tesisleri’nde türüne göre ayrıştırılıp 
ardından Halkalı Kağıt Fabrika-
sı’na gönderiliyor. Fabrikada çeşitli 
işlemlerden geçen atık maddeler, 
hamur haline getirildikten sonra iş-
lenerek kağıda dönüştürülüyor.

Projeye verilen desteğin memnuni-
yet verici olduğunu söyleyen Zey-
tinburnu Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mü-
hendisi Burçin Bağcı, “Zeytinburnu 
Belediyesi olarak ambalaj atıklarının 
ayrı toplanması konusunda farkın-
dalık oluşturmak istedik. Bu amaçla 
yürüttüğümüz ‘Ekmeğini Çöpten 
Çıkar’ Projesi kapsamında her 5 kilo 
ambalaj atığı getiren vatandaşımıza 
1 ekmek hediye ediyoruz. Şimdilik 
Seyitnizam Mahalle Muhtarlığı ve 
Mevlana Parkı olmak üzere 2 farklı 
noktada atık getirme merkezi kur-
duk. Mahalle sakinleri bu atık ge-
tirme merkezlerindeki görevlilere 
atıklarını tarttırarak çevreci kartla-
rına ekmek puanlarını yükletiyor. 
Biriken puanlarla da Halk Ekmek 
büfelerinden diledikleri zaman gi-
dip ekmeklerini temin edebiliyor-
lar. Nisan ayından bu yana devam 
eden sosyal sorumluluk projemize 
ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. 5 
ayda tam 40 ton ambalaj atığı top-
ladık. Karşılığında da 3 bin 600 adet 
ekmek hediye ettik.” şeklinde ko-
nuştu. Çevredeki atıkların önemli 

bir sorun olduğunu dile getiren 
mahalle sakini Hülya Şahin, “Böyle 
bir projenin olmasını canı gönül-
den istiyordum tam bana göre bir 
sosyal sorumluluk projesi. Atıkları 
evde toplamaya çalışıyordum ama 
koyacak yerim yoktu. Ev çöplüğe 
dönüyordu. Şimdi biriktirdiklerimi 
hemen çöp poşetiyle atık toplama 
merkezine getiriyorum. Karşılığın-
da da manyetik Çevreci Ekmek Kar-
tı’na puanlarımı yükletiyorum. Proje 
beni fazlasıyla mutlu etti. Çünkü bu 
projenin çocuklarımızın geleceği 
için yatırım olduğuna inanıyorum. 
Geleceğimiz için atıklarımızı geri 
dönüştürmek zorundayız.” dedi.

“Askıda Ekmek Olarak Kul-

landım”

Gelecek nesillere daha temiz bir 
çevre bırakmak adına projeyi des-
teklediğini ifade eden vatandaşlar-
dan Cemile Ulaş Garip ise, “Proje 
başladığı ilk aydan beri devamlı atık 
getiriyorum. Şimdiye kadar 12 ek-
mek puanı biriktirdim. 10 tanesini 
askıda ekmek olarak kullanıp ihti-
yaç sahiplerine verdim 2 tanesini 
de ben aldım. Projede emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 2 yıl süreyle 
devam edecek Ekmeğini Çöpten 
Çıkar Projesi’nin ilerleyen yıllarda 
Zeytinburnu’nun farklı noktalarına 
da uygulanması hedefleniyor. 

Vatandaşlar Ekmeğini 
Çöpten Çıkarıyor 
“Ekmeğini Çöpten Çıkar” Projesi ile Zeytinburnulu vatandaşlar, her 5 kilo atık karşılığında Halk 
Ekmek’ten 1 ekmek alıyor. 
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“Dönüşümde Kartal Modeli” ile hal-
kın aşina olduğu dönüşüm olgusuna 
farklı bir bakış getiren Kartal Beledi-
yesi, çalışmaları kapsamında ilk kez 
bir kamu kurumu olarak ‘Deprem 
Erken Uyarı ve Gerçek Zamanlı 
Yapı Sağlığı İzleme Sistemi’ni kul-
lanmaya başladı. 

Kartal Belediyesi’nin 2013 yılında 
bitirdiği ve tamamen otomasyon 
üzerinden güvenlik, ses, kamera, ay-
dınlatma, iklimlendirme ve yangın 
sistemlerinin kontrol edildiği Akıl-
lı Hizmet Binası’nda kullanılmaya 

başlanan sistem, belediye binasının 
3 farklı noktasına yerleştirildi. Sis-
tem, yaşanacak bir depremde bele-
diye binasında bulunan acil durum 
senaryolarını aktive edecek. Ayrıca 
depremden sonra binanın hasar 
durumunu tespit ederek binaya gi-
riş yetkisini saniyeler içinde analiz 
ederek akıllı bina yöneticisine bildi-
recek. Bu sistem yıkıcı bir depremde 
belediye hizmet binasında bulunan 
insanların güvenli bir şekilde tahli-
yesini sağlamak amacıyla binadaki 
kapıların ve turnikelerin otomatik 
olarak açılmasını sağlayacak, asan-

sörlerin kullanılmasını engelleye-
cek, yangın, patlama, zehirlenme 
gibi durumları engellemek amacıyla 
binaya gelen doğal gazı ana selenoid 
vanadan kesecek. Panikle kaçmaya 
çalışan insanlara acil anons sistemi 
ile bilgilendirme yapılarak izdiham 
önlenmeye çalışılacak. Projenin ya-
kın zamanda yüksek binalar deprem 
yönetmeliğinde olması gereken sis-
temlerden biri olarak karşımıza çık-
ması bekleniyor. 

Sistem, Kandilli Rasathanesi ve 

AFAD’a Bağlanıyor

Deprem Erken Uyarı ve Gerçek Za-
manlı Yapı Sağlığı İzleme Sistemi, 
olası bir sarsıntıyı saniyeler öncesin-
den haber vererek otomasyon siste-
minin elektriği, doğal gazı kesmesi-
ne imkân vererek asansörlerin belli 
bir kata alınmasını sağlıyor. Kandilli 
Rasathanesi ve AFAD’ın ulusal ağı-
na bağlanan sistem veri paylaşımına 
başladı. Ayrıca sistem bölgede yaşa-
nan depremlerin belediye binasında 
ne seviyede hissedildiğini ve nasıl bir 
etki yarattığını, herhangi bir hasara 
sebep olup olmadığını da sürekli 
olarak raporluyor. Konu ile alaka-
lı açıklama yapan Kartal Belediye 
Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Kartal 

Belediyesi olarak deprem konusun-
da öncü bir belediyecilik faaliyeti 
göstermekteyiz. Bu projeyle de yine 
kamunun özel sektöre örnek teşkil 
edeceği gibi halkımızın can ve mal 
güvenliği konusundaki sorumlulu-
ğumuzu en iyi şekilde yerine getir-
mekteyiz. Mühendislik yapılarının 
sağlığı ve güvenilirliği, bu yapıların 
sürekli izlenerek olası tehlikeli du-
rumların zamanında tespit edilmesi, 
gereken önlemlerin zamanında alın-
ması ile sağlanabilir. Bu kapsamda 
Kartal Belediyesi olarak merkez 
binamızda deprem erken uyarı ve 
yapı sağlığı izleme sistemini hayata 
geçirdik. Sistem, özelikle fay hattına 
yakın olmamızdan kaynaklı yaşana-
cak bir depremde binamızda bulu-
nan acil durum senaryolarını aktive 
edeceği gibi depremden sonra bina-
nın hasar durumunu tespit ederek 
binaya giriş yetkisini saniyeler içinde 
analiz ederek akıllı bina yöneticisine 
bildirecek.” dedi.

Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Halk  
Eğitim Merkezi kursiyerlerinin  
satış yeri taleplerini kırmadı ve  
yıl boyunca üretilen el işlerinin  sa-
tılabilmesi için Cumhuriyet  Meyda-
nı’nda yer tahsis etti. Çınarcık  Halk 
Eğitim Merkezi kadın  kursiyerlerin 
talepleri karşısında  onlara meydan-
da güzel bir yer  tahsis ettiklerini 
açıklayan Çınarcık Belediye Başkanı 
Avni Kurt, “İlçemizdeki Halk Eğitim 
Merkezi’nde  kurs gören bayanla-
rımız  gerçekten çok güzel el işleri-
ne  imza atıyorlar. Bunu sene sonu  
sergilerinde görüyoruz. Bayanlar  

kış boyunca hem öğrenip hem de  
üretiyorlar ancak bu ürettiklerini  
kazanca dönüştürme konusunda  sı-
kıntı yaşıyorlardı. Bizden ürünlerini  
satabilmeleri için yer talebinde  bu-
lundular. Biz de onlara  satış yapabi-
lecekleri bir yer verdik”  dedi. Kurt, 
bu sayede kursiyer  bayanların üret-
tiklerini satabileceklerini  ve aile büt-
çesine katkıda  bulunacaklarını ifade 
ederek “Kadınlarımızın  hem kendi 
hem de  ülke ekonomisine katılma-
ları bizi  mutlu ediyor” diye konuştu.  
Kursiyer ve öğretmenler de Başkan  
Avni Kurt’a teşekkür etti.

Kartal’da Deprem Uyarı Sistemi Kuruldu

Hem Üretecekler Hem Kazanacaklar

Kartal Belediyesi ilk kez bir kamu kurumu olarak ‘Deprem Erken Uyarı ve Gerçek Zamanlı Yapı Sağlığı  
İzleme Sistemi’ni kullanmaya başladı.



Ata-Dede tohumlarını arttır-
mak, suni tohumların kul-

lanımını azaltmak, adil, kalitel ve  
verimli üretimi sağlamak adına 
yapılan çalışmaların ürünleri top-
landı. Tarıma her zaman destek 
veren Şile Belediyesi’ninöncülü-
ğünde suni tohum yerine, gerçek 
tohumların üretilmesi, ata-dede 
tohumlarının arttırılması ve sağlıklı 
üretimin yeniden yaygınlaştırılması 
için gerçekleştirilen projede buğ-
dayların  ilk hasadını Şile Belediye 
Başkanı Can Tabakoğlu yaptı. Ta-
bakoğlu, “Turizmde, montaj sana-
yinde, kültürde olduğu gibi Şile’de 

tarımsal kalkınmanın da geliştiril-
mesi gerekiyor. Bu bağlamda tu-
rizm olduğu kadar orman ve tarım 
kenti de olan Şile ürettiği ürünleri 
ile kaliteli adından söz ettiren yer  
olmak zorunda. Tohum takas şen-
liklerimizle, İstanbul’un ilk Yeryüzü 
Pazarı ile ürünlerimizin kalitesi ar-
tık tartışılamaz. Ata-Dede tohumla-
rımız tamamen doğal yöntemler ile 
ekiliyor,  yetiştiriliyor ve geleceğe 
armağan ediliyor. Geleneksel  ola-
rak düzenlediğimiz Tohum Takas 
Şenliği ile Ata-Dede tohumlarının 
geleceğe miras bırakılması ve 
çoğaltılması hedeflenirken, çiftçi-

mize verdiğimiz bir diğer destekle 
de, tohumların ekilerek hem ürün 

alınması hem de tohumların çoğal-
tılmasını hedefliyoruz.” dedi.
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Osmangazi Belediyesi’nin ihtiyaç  
sahibi vatandaşların ücretsiz olarak  
faydalanması için hayata geçirdiği  
‘Sevgi Mağazası’, günlük ortalama  
20-25 kişi tarafından ziyaret ediliyor. 
Paranın geçmediği mağazayı  2017 
yılının ilk 7 ayında ziyaret  eden 4 
bin 295 yardıma muhtaç vatandaş,  
giyim ihtiyaçlarını buradan karşı-
ladı. Evlerimizdeki kullanılmayan  
giysi ve ev eşyalarını ihtiyaç sahipleri  
ile ücretsiz olarak buluşturan ‘Sevgi 
Mağazası’, sosyal belediyeciliğin en 
güzel örneklerinden biri olarak 2015 
yılında Soğanlı Kültür Merkezi’nde 

hizmet vermeye başladı. Osmangazi 
Belediyesi’nin daha önce Elmasbah-
çeler’de faaliyet gösteren, ardından 
Soğanlı Kültür Merkezi’ne taşınan 
Sevgi Mağazası hafta içi mesai saat-
leri arasında hizmet veriyor. 08.00-
17.00 saatleri arasında mağazayı 
ziyaret eden vatandaşlar, ayda bir 
kez olmak kaydıyla ücretsiz kıyafet 
alabiliyor. Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, Sevgi 
Mağazası’nın çok amaçlı bir sos-
yal sorumluluk projesi olduğunu 
belirterek, “Öncelikle ihtiyaç sa-
hibi, yardıma muhtaç vatandaşla-

rımıza ücretsiz olarak kıyafet temin 
edebilme imkanı sağlıyoruz. Bunun 
yanında, evinde kullanılabilir giye-
cek ve benzeri eşyası bulunan ancak, 
çöpe ya da geri dönüşüme vermek 
istediği eşyalarını değerlendirme 
imkanı sunmuş oluyoruz. Hepsin-
den önemlisi de,  insanlar arasında 
yardımlaşma, dayanışma duygula-
rını pekiştirerek, onların manevi 
dünyasına da hitap etmiş oluyoruz. 
2015 yılında faaliyete geçen Soğanlı 
Kültür Merkezi’nde hafta için açık 
olan mağazamızdan her yaş ve ke-
simden vatandaşımız faydalanabili-

yor. Hayırseverlerin bıraktığı eşya-
lardan ihtiyaçlarını giderebiliyor. 
Bunun dışında, bir diğer önemli 
projemiz olan ikinci el kullanılmış 
eşya kumbaraları aracılığı ile top-
lanan eşyalardan kullanılabilir du-
rumda olanlar da ‘Sevgi Mağazası’ 
vasıtasıyla  ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara ulaştırılıyor” dedi. Özellikle 
bayram  öncesinde sevgi mağa-
zasını ziyaret edenlerin sayısının 
arttığını ifade eden Başkan Dün-
dar, artan talebi karşılamak için 
gelen ihtiyaç sahiplerine belirli 
sayıda ürün verildiğini söyledi.

Sultangazi Belediyesi Şehir Or-
manları’nda uygulamaya ko-
nulan “Orman Kaşifleri Doğa 
Atölyesi”  proje kapsamında 
öğrenciler; bilimsel yürüyüş-
ler, doğa günlüğü çalışmaları 
biomimikri ve açık havada sa-
nat çalışmalarına katılıyorlar. 
Orman Kaşifleri Doğa Atöl-
yesi, Bilim Merkezi Yaz Okulu, 
İzci Kampı, Gençlik Kampı ve 
Yüzme Havuzları ile çocuklara 

bilim, spor ve eğlencenin ya-
nında hayatı görerek, duyarak, 
dokunarak ve yaşayarak öğretil-
mesi amaçlanıyor. Öğrencilerin 
en gözde etkinliklerin arasında 
Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi 
yer alıyor. Orman Kaşifleri Doğa 
Atölyesi’nde çocuklara doğayı 
sevdirmek; yaşamın tüm renk-
lerine, varlıklarına ve canlılarına 
saygılı bireyler olarak yetiştiril-
mesi amaçlanıyor. Sultangazi  

Şehir Ormanları’nda hayata 
geçirilen proje kapsamın-
da öğrenciler  Sultangazi Bi-
nicilik Tesislerinde ata bin-
me keyfini yaşarken, uzman 
eğitimcilerin gözetiminde 
bilimsel yürüyüşler, doğa 
günlüğü çalışmaları, biyo-
mimikri (doğayı taklit ede-
rek yeni tasarımlar oluştur-
mak) ve açık havada sanat 
çalışmalarına katılıyorlar.

Şile’de Ata-Dede Tohumlu Buğday Hasadı

Sermayesi Sevgi Olan Mağaza Yüzleri Güldürüyor

Şile’de geçen sene ata-dede tohumları ile ekilen buğdayların hasadı yapıldı.

Küçük Kaşifler Sultangazi Şehir Ormanları’nda
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 

Peygamber sporu yağlı güreşleri 
yaşatmak, gelecek nesillere aktar-
mak ve güreşlerin Cihan Pehlivanı 

Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın 
şanına yakışır bir şekilde yapılması 
için çaba sarf ediyor. 2014 yılından 
bu yana büyük bir ivme yakalayan 
Kurtdereli Er Meydanı’nda yeni 
güreşçilerin yetişmesi ve geleneğin 
devam ettirilmesi noktasında Balı-
kesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur torunu Ali Uğur 
ile ağalık geleneğini yaşatırken Ka-
resi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
ise her yıl kendi oğlu Bora Yılmaz’a 
kispet giydirip dualı çayırda kol 
bağlatıyor. Başkan Yücel Yılmaz, 
Kurtdereli Er Meydanı’nda yetiş-

tirilen çocuk güreşçilerin gelecekte 
Türkiye çapında nam salacak baş-
pehlivanlar olacağını söyleyerek, 
“Geleceğin başpehlivanları Kurt-
dereli Er Meydanı’ndan çıkacak” 
dedi.  Karesi Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın oğlu Hüseyin Bora 
Yılmaz ve Karesi Belediye Başkan 
Yardımcısı Yasin Sağay’ın oğlu 
Halil İbrahim Sağay da dualı ça-
yırda kol bağladı. Yılmaz ve Sağay 
rakiplerini güreşte yenerek finale 
kalmayı başardı. Finalde kol bağ-
layan minikler güreşin sonucunda 
yenişemeyince berabere kaldı.

Bu yıl 656’ncı Tarihi Kırkpı-
nar Yağlı Güreşleri’nin fina-

linde karşılaştığı Orhan Okulu’yu 
55 dakika süren mücadelede altın 

puanla mağlup eden İsmail Ba-
laban, başpehlivanlığı kazandı.  
Sarayiçi Er Meydanı’nda yapı-
lan müsabakada İsmail Balaban, 

önce sol, sonra da sağ paçasından 
yakalayarak rakibini çevirdi ve 
açığa düşürerek Kırkpınar baş-
pehlivanı oldu. 55 dakika süren 
güreşin tamamlanmasından son-
ra Balaban, arkadaşları tarafın-
dan omuzlara alındı. Kırkpınar 
güreşlerinin yeni başpehlivanı İs-
mail Balaban, müsabakadan son-
ra ekip olarak kazanacaklarına 
inanarak Er Meydanı’na geldikle-
rini ifade ederken şunları söyledi:  
“Çok zorlu müsabakalar yaparak 
finale kaldım. Finalde ikimizde 
Antalyalı olduğumuz için altın 
kemer oraya gidecekti. Sevinen 

taraf biz olmayı çok istedik. Sa-
rayiçi Er Meydanı’nda altın ke-
meri kuşanmayı çok istedik. Çok 
çalıştık, Allah’a şükürleri olsun, 
bugünü bize nasip etti. Şükürler 
olsun altın kemeri Antalyalılara 
armağan ediyorum. Evden çı-
karken babama kemeri getire-
ceğim diye söz vermiştim. Ekip 
arkadaşlarımla inanarak geldik 
buraya. Emeklerimizin karşılığı-
nı aldık.” İsmail Balaban’ın babası 
da gözyaşlarına hakim olamadı ve 
“Oğullarımla gurur duyuyorum. 
Verdiği sözü tuttu, çok mutlu-
yum” dedi.

Bozüyük Belediyesi 1. Kara-
kucak Güreş Festivali, ilçe-
deki çim sahada düzenlendi. 
Dünyaca ünlü milli güreş-
çilerin katıldığı festivalde 
Bozüyüklüler gün boyu ata 
sporumuz güreşi ustalarından 
izleme fırsatı buldu. Türkiye 
Karakucak Yönetmeliğine 
uygun olarak hazırlanan fes-
tivalde müsabakalar toplam 
üç kategoride düzenlendi. Er 

meydanında ilk olarak minik 
güreşçiler hünerlerini ser-
gilerken ardından yıldızlar 
kategorisi ile devam eden fes-
tival büyüklerin gösterileri ve 
sonrasında düzenlenen ödül 
töreni ile sona erdi. Müsaba-
kalarda  50 kiloda Hafızcan 
Hasdemir, 54 kiloda Tahsin 
Çetin, 58 kiloda Oğuzhan 
Çavdar, 63 kiloda Yunus Bay-
ram, 69 kiloda Ömer Faruk 

Çayır, 76 kiloda Medet Serhat 
Bilicitürk, 85 kiloda Süleyman 
Dur, 100 kiloda Ömer Faruk 
Zencir 1. olurken Büyükler 
Kategorisinde  55 kiloda Ah-
met Peker, 60 kiloda Sezgin 
Pişmişoğlu, 66 kiloda Yusuf 
Benekli, 74 kiloda Haydar Ya-
vuz, 86 kiloda Ender Coşkun, 
96 kiloda Samet Özaslan, Baş 
Pehlivanlık müsabakalarında 
da Kenan Gör 1. oldu. 

Kırkpınar 656’ncı Kez Düzenlendi

Kurtdere’de Geleceğin Pehlivanları Yetişiyor 

Yiğitler Bozüyük’te Er Meydanına Çıktı 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bu sene şampiyon İsmail Balaban oldu.

Bozüyük’te ilk kez düzenlenen güreş festivali izleyenler tarafından tam not aldı.
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Mudanya Belediyesi’nin sponsorluğunda milli ve master yüzücüler Ayşin 
Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ve Oğuz Çam, double yaparak 
Manş Denizi’ni geçti. Türkiye rekorunu da kıran yüzücüler İngiltere’den 
Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı başardı.

Geçtiğimiz yıllarda “Dünya Barış Rekoru”nu kırarak Guinness Rekorlar 
Kitabı’na giren Mudanya Belediyesi, barış ve kardeşlik adına dünya çapın-
da yeni bir etkinliğe daha imza attı. Milli ve master yüzücüler Ayşin Oya 
Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ile Oğuz Çam, Dursun Saru’nun 
eğitmenliğinde, İngiltere’nin Dover kentinden başlayarak Fransa kıyılarına 
varıp, tekrar İngiltere’ye dönüş yaptı. Yüzme etkinliğini 20 saat 55 dakika 
gibi bir sürede tamamlayan yüzücüler, Türkiye rekorunu da kırarak İngil-
tere’den Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı başardı.

Havalimanı’nda Coşkulu Karşılama

Yurda dönen yüzücüler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda coşku-
lu bir şekilde karşılandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın 
da katıldığı karşılama törenine Tarihi Mudanya Bandosu da çaldığı mar-
şlar ile eşlik etti.  Mudanya’dan haykırdıkları barış ve kardeşlik çağrısını 
tüm dünyaya duyuran yüzücüleri tebrik eden Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, “Ne 
mutlu ki bize, atamızın 
‘Yurtta Barış Dünyada 
Barış’ diyerek bizlere 
bıraktığı mirası Mudan-
yalılar olarak en güzel 
şekilde sahipleniyoruz.  
Zorlu bir çalışmayla 
Manş Denizi’ni geçen 
yüzücülerimizi yürekten 
kutluyorum. Mudanya 
tarihe imzasını barışla 
atmaya devam edecek” 
ifadelerini kullandı. Sto-
kes4peace Barışa Kulaç 
Takımı yüzücüleri baş-
kan Türkyılmaz’a gidiş 
ve geliş güzergahları ile 
etkinlik bilgilerinin yer 
aldığı plaket takdim etti.
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İstanbul İtfaiyesi Ultimate Ta-
kımı Amerika Los Angeles’ta 

düzenlenen, 65 ülke ve 10 bin’den 
fazla sporcunun katıldığı 2017 Po-
lis ve İtfaiye Oyunları’nda +35 yaş 
kategorisinde takım halinde tüm 
rakiplerini geride bırakıp dünya 
şampiyonu olarak altın madalya 
kazandı. Ultimate yarışları dünya-
daki tüm itfaiyelerin en popüler 
yarışması olup, dayanıklılık, hız, 
güç gibi birçok beceri gerektiren 

bir spor dalıdır. Şampiyon takı-
mımızın ardından, 2. Çek Cum-
huriyeti İtfaiyesi, 3. ise Amerika, 
Norveç ve Almanya İtfaiye takım 
karmasından oluşan ekip oldu. İs-
tanbul İtfaiyesi takım şampiyonlu-
ğunun ardından bireysel olarak ül-
kemizi ultimate yarışlarında temsil 
eden Yasin Bilmez de +35 yaş ka-
tegorisinde dünya şampiyonu ola-
rak altın madalya kazandı. Yasin 
Bilmez 2016 yılında da İspanya’da 

yapılan Avrupa Polis ve İtfaiye 
Oyunları’nda altın madalya alarak 
en sıkı itfaiyeci olmuştu. Avrupa 
Şampiyonluğu’nun ardından, dün-
ya şampiyonasında da altın madal-
yaya hak kazanan İstanbul İtfaiye-
si’nden Yasin Bilmez, başarısının 
çıtasını daha da yükselterek milli 
gururumuz oldu. Yarışmaların 
5.gününde Bench Press’te yarışan 
İstanbul İtfaiyesi, 2 altın ve 1 gü-
müş madalya daha kazandı.

Dünya’nın En Sıkı İtfaiyecisi

Manş Denizi’nde Rekor

ABD’de yapılan “Dünyanın En Sıkı İtfaiyecisi” ödülü İstanbul İtfaiyesi’nin oldu. 
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Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe ile Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başka-
nı Dr. Hasan Akgün, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Lüleburgaz 
Belediye Başkanı Emin Halebak ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağla-
yan’ın bir araya geldiği toplantıda, Marmara Bölgesi’nin geleceği konuşuldu.

MBB Encümen Toplantısı’nın teşekkür konuşmasını gerçekleştiren Lüle-
burgaz Belediye Başkanı Emin Halebak “MBB Encümen Üyesi Başkanlarımız 
geldiler, buraya değer kattılar. Nerede bir sorun var, onu çözmeye çalışıyoruz. 
Farklı partilerden olmamıza rağmen, bu birlik içinde yaptığımız çalışmalar 
konusunda birbirimize yardımcı oluyoruz. Hizmet yapma bağlamında bir-
birimize destek oluyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz Sokollu Külliyesi’nin 
belediyemize kazandırılmasında büyük emeği olan MBB ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye çok teşekkür ederim” dedi.

MBB üyesi belediyelerin özveriyle Marmara Bölgesi’nin geleceğine odaklı 
önemli projeleri gündeme taşıdığına değinen Başkan Recep Altepe ise Mar-
mara Bölgesi’nin, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin lokomotif bölgesi olduğunu 
ifade etti. Marmara Belediyeler Birliği üyelerinin bu misyon ve sorumlulukla 
çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Altepe, “Marmara Belediyeler Birliği’nin 
kuruluşu, Marmara Denizi’nin temizlenmesi ve korunmasına yönelik girişim-
le başlatılmıştı. Şimdi de aynı çalışmaların öncülüğünü yapmaya devam ediyo-
ruz. 21 Kasım 2017’de gerçekleştireceğimiz 3. Marmara Denizi Sempozyumu 
ile de bu çabamızı Tuna Nehri’nin Marmara Denizi’ne etkisi bağlamında ulus-
lararası boyutta ele alarak devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı

15 – 17 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler Kitap 
ve Kültür Fuarı için müjdeyi veren Recep Altepe konuyla ilgili “Kültürün te-
mel taşıyıcılarından biri kitaptır. Yerel yönetimlerin yayınlamış oldukları çok 
değerli eserleri var. Bu eserler için ilk defa yapılacak bu kitap ve kültür fuarı 
bizim için bir gurur kaynağı” diyerek fuarın öneminden bahsetti. Ergene Hav-
zası Koruma Eylem Planıyla ilgili bir sunum yapılan toplantıda Recep Altepe 
“1995 yılında bölgede 650’ye yakın fabrika varken bugün sayı 3900’ü bulmuş. 
Biz Bursa’da endüstriyel atık suları kolektörlerle topladık, başka şekilde nehir-
lerin temizlenmesi mümkün değil. Kirlenmeyi baştan engellemek sonradan 
ortadan kaldırmaktan daha kolay” diyerek durum değerlendirmesinde bu-
lundu. Toplantının ardından, MBB Encümen Üyeleri Lüleburgaz’da teknik 
incelemelerde bulundu. 

MBB Encümeni Lüleburgaz’da Toplandı

Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları’ndan İki Yeni Kitap

Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Sempozyumu, 
Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi işbirliğiyle 21 Eylül 2017 Perşembe günü, 
İstanbul Barbaros Point Hotel’de düzenlenecek. Maddi 
yardımlar, uyum ve entegrasyon politikaları, aidiyet ça-
lışmaları, dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik çalışmalar, 
ailenin güçlendirilmesi, gençler için fiziksel ve ruhsal des-
tek projeleri ve çocuklara yönelik çalışmalar başta olmak 
üzere toplumun genel standartlarına göre dezavantaj 
sayılabilecek her durum sosyal hizmetin kapsamına gir-

mekte ve sosyal hizmeti gerekli kılmaktadır. Özellikle be-
lediyeler, hizmet alanlarının genişliği, politika üretmedeki 
esnekliği ve toplumun farklı kesimleriyle irtibat imkânları 
bakımından günümüzde sosyal hizmetin aktif uygulayıcısı 
konumunda yer alıyor. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin 
ele alınacağı bu sempozyumda,  yerel yönetimlerin sosyal 
hizmette başarılı olan uygulamaları üst düzey yöneticiler 
tarafından paylaşılacak, bu alanda karşılaşılan güncel so-
runlar ve çözüm önerileri alanında uzman isimler, ilgili 
yetkililer ve akademisyenlerce konuşulacak. 

Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Lüleburgaz Belediyesi ev sahipliğinde Lüleburgaz Sokollu 
Külliyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından kaleme alınan “Afet Yönetimi: Beklenmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek” isimli 
kitap afetlere, özellikle de beklenen Büyük Marmara Depremi’ne hazır olmak için neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Prof. Dr. 
Kadıoğlu, korkutucu gerçeği kitabının girişinde şöyle özetliyor ve uyarıyor: “Şimdi sözün bittiği yerdeyiz. Deprem saati, patlama 
anını bekleyen bir bomba gibi çalışıyor. 1999 Gölcük Depremi aslında Marmara Denizi’nde kaçınıl-
maz bir depremin ön uyarısıydı! Bu nedenle gündemimizin birinci maddesi, Marmara Bölgesi’nden 
başlayarak Türkiye’yi afetlere hazırlıklı hale getirmek olmalı”

MBB Kültür Yayınları’ndan çıkan diğer bir eser ise Bilginin Sosyolojisi. Prof.Dr.Ergün Yıldırım tarafından kaleme alınan kitap 
bilgiyi sosyoloji ile açıklamaya çalışıyor. Ergün Yıldırım’ın Bilgi Sosyolojisi derslerinde ele aldığı temel kavram ve teorileri içeren 
bu çalışma, alanında bütüncül bir tablo sunuyor. Kitap batılı sosyologların fikirlerini ve bakış açılarını anlatırken, Mevlana, İbni 
Arabi, Yusuf Has Hacip gibi geleneğimizin önemli isimlerin de fikirlerini yansıtmakta, İbni Haldun’un bilgi sosyolojisini ilk defa 
gündeme getirmektedir. 
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BAŞKANLARIN SOSYAL MEDYASI

Sadece sokakta, okulda 
ya da kutlamalarda değil 
sosyal medyada da bizimle 
birlikteler... Belediye baş-
kanları duygularını ve özel 
anlarını takipçileriyle pay-
laşıyorlar. İşte başkanların 
sosyal medya keyfi...

Hakan Can Yılmaz, Dr.  

Bozcaada Bld.Bşk.                   

“Pakize’nin Belediye Başkanlığımıza 
teşekkür ziyareti. Onu tekrar sağlıklı 
görmek paha biçilmez ”

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık 

“Yaz boyunca eğitim gören 2 bin 774 öğrencimiz, Bilgi Evi 
Şenliği’nde hem eğlendiler, hem de öğrendiklerini sergilediler. 
Çocuklarımız için tüm çabamız. Onların geleceği, bizim gelece-
ğimiz. Daha aydınlık yarınlar için var gücümüzle çalışacağız.”

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran 
“Süloğlu Halk Eğitimi Merkezine Belediyemizin desteği ile 
alınan kuluçka makinasından çıkarılan civcivlerin Yumurtacı 
Tavuk Yetiştiriciliği Kursiyerlerine dağıtımını gerçekleştirdik. “

Ergene Belediyesi Başkanı 

Rasim Yüksel 
“Ergene Velimeşe Mahallesi’nde Karakaş 
Ailesinin düğünlerine katılarak mutluluklarına 
ortak olduk...”

Bolu Belediye Başkanı 

Alaaddin Yılmaz 

“Türkiye’nin en büyük Nilüfer havuzunu Bolu’da 
kuruyoruz.Yüz çeşit Nilüfer çiçeğimizi bugün 
havuza yerleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun.”

Vezirhan Belediye Başkanı 

Mehmet Duymuş 
“Yiğenim Fatih Duymus’a askerlik yaramış”

Çan  Belediyesi Başkanı 

Abdurrahman Kuzu 
“Çan Belediyesi Yaz Spor Okulları-
mızın bu yıl 9. sunu gerçekleştirdik. 
Gelecek Onların, Biz Onlarlayız”

Bakırköy Belediye Başkanı 

Bülent Kerimoğlu 

“Günaydın Türkiye, Günaydın Bakır-
köy! “Uçmak için kuş olmak gerekmi-
yor , küçük sevinçler olsun yeter...”

@HakanCanYILMAZ

@abdurrahmankuzu

@DrKerimoglu

@alaaddinyilmaz
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Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı
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Yıldırım Belediye Başkanı


