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Özacar imzalanan Gelibolu Feribot 
İskelesi Protokolü ile ilgili detayları pay-
laşarak projenin hayırlı olmasını diledi

Hendek İçmesuyu Projesi’nde sona ge-
liniyor. Hattın inşası sonucunda halk, 
sağlıklı içmesuyuna kavuşacak

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Öza-
car, Gelibolu Belediyesi ile Çanakkale İl 

Özel İdaresi arasında revize edilerek imzala-
nan ‘Gelibolu Feribot İskelesi Protokolü’nün 
hayırlı olmasını dileyerek, yeni protokole 
büyük katkılar sunan başta Çanakkale Va-
lisi Tavlı olmak üzere emeğe geçen herkese 
teşekkür etti. “Projenin temelinin en kısa 
sürede atılmasını arzuluyoruz” diyen Başkan 
Özacar, belediyenin yapmış olduğu imar pla-
nı düzenlemeleri, ön izin ve kullanma izni 
süreçleri ile ilgili “Gelibolu Belediyesi olarak 
2012 yılında Alaeddin Mahallesi’nde proje-
nin uygulanacağı parselleri kamulaştırarak 
toplam 1 milyon 213 bin 774 TL kamulaştır-
ma bedeli kurumumuzca ödenmiştir” açıkla-
masında bulundu.

Hendek Yeşilyurt İçmesuyu Projesi kapsa-
mında devam eden çalışmalarda sona ge-
lindiğini açıklayan SASKİ Genel Müdürü 
Rüstem Keleş, “Hendek Hacıkışla, Soğuksu 
ve Aktefek Mahalleleri için 15 kilometrelik 
içmesuyu hattı ve bir içmesuyu deposu inşa 
ediyoruz. Çalışmalarımızın büyük bir kısmı 
tamamlandı. Artık son 2 kilometredeyiz” 
dedi. Rüstem Keleş, “Şehrimizin 16 ilçesinde 
tüm mahallelerimize sağlıklı, bol ve kesinti-
siz içmesuyu ulaştırmak için çalışmalarımız 
aralıksız sürüyor. Hendek’e bağlı Hacıkışla, 
Soğuksu ve Aktefek Mahallelerine Yeşilyurt 
İçmesuyu Arıtma Tesisimizden su ulaştırmak 
için hayata geçirdiğimiz projede sona yaklaş-
tık. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmaları-
mızı nihayete erdireceğiz” diye konuştu.

Gelibolu’ya  
Yeni Feribot  
İskelesi

Hendek İçme 
Suyu Hattına 
Kavuşacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, olası deprem 
sonrası kullanılmak üzere Afet Konteynerleri 
hazırladı. İçerisinde çeşitli malzemeler bulunan 12 
konteyner değişik yerlere yerleştirildi. Olası bir afet 
durumunda afetzedelere en kısa zamanda yardım 
sağlamak amacıyla içerisinde 59 parçadan oluşan 
destek yardım malzemeleri bulunuyor.

Deprem 
Konteynerleri 
Kuruldu 
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Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Avrasya  
Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başba-
kan Binali Yıldırım’ın katıldıkları törenle hizmete açıldı

Konumu, teknik üstünlükleri 
ve çok yönlü özellikleri ile 

“tünel inşaatçılığında” çığır açarak 
dünyanın ilgisini çeken Avrasya 
Tüneli, kıtalar arası yolculuğu 5 
dakikaya indirdi. Törende konu-
şan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Avrasya Tüneli saye-
sinde İstanbul’un iki yakası arasın-
da dışarıdaki iklim şartlarından et-
kilenmeden kesintisiz araç ulaşımı 
mümkün hale geldi” dedi. Avrasya 
Tüneli’nin yaklaşık dört yılda ta-
mamlandığını ve birçok ilke imza 

attığını vurguladı. Mühendislik 
harikası Avrasya Tüneli’nin yapı-
mında 18 stadyumluk beton, 10 
Eyfel Kulesi kadar demir kullanıl-
dı. Büyük bir depreme karşı daya-
nıklılığı artırmak amacıyla monte 
edilen sismik bilezikler, 106m 
derinlikte ve 13,7m çapta kullanıl-
ması ile dünyadaki ilk uygulama 
oldu. Tünel yapısındaki yangın 
motosikleti, özel çekici, yangın 
ve devriye araçları ile tüneldeki 
olumsuz olaylara bir kaç dakika 
içinde ulaşılacak.

Avrasya Tüneli Açıldı 
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Bozüyük Belediyesi soğuk kış günlerinde 
vatandaşın içini ısıtacak klimalı otobüs 
duraklarını hizmete açtı

Bozüyük Belediyesi’nin ilçeye kazan-
dırdığı klimalı duraklara 3 yeni durak 

daha eklendi.  Saraycık Caddesi üzerindeki 
Manişar Mevkii’nde özellikle işçilerin yoğun 
olarak servis bekledikleri noktaya yerleşti-
rilen klimalı durağın montaj çalışmalarına 
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da 
katıldı. Çalışmaları yakından takip eden 
Başkan Bakıcı vatandaşlar ile görüşerek 
“Mahallelerimizin her biri için yaptığımız 
çalışmalarda ihtiyaçlar doğrultusunda hiz-
met sağlamaya öncelik veriyoruz. Özellikle 
kış aylarında burada servis bekleyen işçi 
arkadaşlarımızın, pazara çıkmış ev hanım-
larımızın hava şartlarından etkilenmemeleri 
için başlattığımız çalışma hepimiz için ha-
yırlı olsun” dedi. Klimalı durakların ikisinin 
montaj çalışmaları tamamlanırken bir diğer 
klimalı durak ise Yeşilkent Mahallesi Devlet 
Hastanesi önünde bulunan mevcut dolmuş 
durağının yerine yerleştirilecek. Son durak 
ise TOKİ evlerine yerleştirildi.

Soğuklara  
Sıcak Çözüm: 
Klimalı Durak
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Körfez Belediyesi, Başkan İsmail Baran’ın talimatı ile 
ilçenin yol ve kaldırımlarında kullandığı kilit parke 
ve bordürleri kendisi üretiyor. Belediye bünyesin-
deki Park-Bordür Fabrikası, 32 bin metrekare kilit 
parke üretimi gerçekleştirdi. Sadece bir yıl içerisin-
de 32 bin metrekare kilit parke, 27 bin 600 adet de  
bordür üretildi.

Bordürleri 
Kendileri 
Üretiyor 
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla 
bölgesinde içerisinde otobur hayvanların bulunaca-
ğı ve doğal yaşamın hakim süreceği Avrupa’nın en 
büyük doğal yaşam parkını oluşturuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
Avrupa’nın en büyük doğal 

yaşam parkını kurmak için kol-
ları sıvadı. Bin 890 dönüm alana 
sahip doğal yaşam parkı şu anda 
25 civarında hayvan barındırıyor. 
Parka en son Bursa’dan 7 adet 
kızıl geyik getirildi. Sayılarının 
30’a çıkarılması planlanan kızıl 
geyikler özel kafesler içinde parka 
ulaştırıldı. Kızıl geyikler için 70 
dönümlük doğal bir yaşam alanı 
oluşturuluyor. Bu bölgede stres-
ten uzak yaşamaları ve çoğalmala-
rı sağlanacak. Parkta ayrıca 6 adet 
de ceylan bulunuyor. Ceylanlar, 
Şanlıurfa Ceylanpınar’dan getiril-
di. Hayvanların doğal ortamında 
yaşaması için irili ufaklı alanlar 

oluşturuluyor. Parkta üç adet de  
dama cinsi alageyik yer alıyor. 
Bunlar da erkekli ve dişili olarak 
popülasyon oluşturuyor.

Her Mevsim Kapıları 

 Ziyaretçilere Açık

Parkta geyik türlerinden karacalar 
da yer bulacak. Dağ keçisi ve yaban 
koyunları parkın diğer sakinler 
arasında yer alıyor. Hayvanların 
sayıları her geçen gün arttırılıyor. 
Doğal yaşam parkı, içinde gölet-
lerin bulunduğu uzun yürüyüş 
yollarına sahip bir yer olarak plan-
landı. Parkın bir diğer güzel özel-
liği ise her mevsim misafirlerine 
kapılarını aralayacak olması. 

Avrupa’nın En 
Büyük Doğal 
Yaşam Parkı 

Karesi’ye modern bir kent kimliği kazandırmak adına  
düzenlenen “II.Trafo Renklendirme Yarışması” sonuçlandı

Balıkesir Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi ile yapı-

lan protokolle öğrenciler Karesi 
İlçesi’ndeki elektrik trafolarını 
soğuk, kirli ve çirkin görüntüsün-
den kurtarıyor. ‘II. Trafolar Tuval 
Oluyor’ yarışması ile öğrenciler 10 
gün boyunca ilçedeki 10 trafoda 

doğa, yel değirmeni, mekanik gör-
sel gibi birbirinden farklı sanatsal 
çalışmaları çizdi. Karesi Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Yusuf Hoca-
oğlu, Balıkesir Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Elif Çimen, öğretim görevlile-
rinin de aralarında bulunduğu jüri 
üyelerinin değerlendirmeleri so-
nucunda birincilik ödülünü Emre 
Geçer-Kübra Akburak, ikincilik 
ödülünü Zeynep Ünal-Fatma Bi-
şirici, üçüncülük ödülünü Esma 
Bayduman-Veli Berkay Eliş aldı.

Karesi Bu Trafolarla 
Çok Daha Renkli

Çevre - Marmara Haber
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından öğren-
cilere çevre bilinci verilmesi adına hayata 

geçirilen Çevre Eğitimi Projesi’nde geri dö-
nüşler alınmaya başlandı. Öğrencilerin atık 
toplama kampanyası ile 16 okul birbiri ile 
kıyasıya yarıştı. Atık yönetiminin öneminin 
kavranması adına gerçekleştirilen projede 
öğrenciler yarışırken hem eğlendiler, hem 
de çevreye olan duyarlılıklarını geliştirdiler.  
Çevreci çocuklara ödüllerini Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat teslim etti. 
Eşkinat, “Düzenlediğimiz yarışma ile hem 
çevrenin kirletilmesinin önüne geçmek, hem 
çocuklarda çevre bilinci oluşturmak hem de 
çocuklarımız aracılığı ile ailelerimizde geri 
dönüşümün önemini göstermek için böyle 
bir proje uyguladık. Çevre gönüllüsü çocuk-
larımızın okullarında spora daha çok yönel-
meleri için top hediye etmek istedik.” dedi. 

Süleymanpaşa Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi kapsamında düzen-
lenen değerlendirilebilir atık toplama kampanyasında en çok atık top-
layan okullar belli oldu. Çocuklar ödüllerini Başkan Eşkinat’tan aldı

Pilleri Topladılar, 
Topları Kaptılar 

Kadıköy Belediyesi, Türkiye’nin ilk ekolojik yuvasını çocukların hizmetine açtı. 
Binada ekolojik sistemin korunması için tüm kaynaklar etkin kullanıldı

Kadıköy Belediyesi’nin Sahrayıcedit Ma-
hallesinde tamamladığı yuva, inşaatından 

iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapısına 
kadar bütünüyle çevreci bir tasarım ile yapıldı. 
Binada ısınma ve aydınlatma güneş panelle-
riyle sağlanıyor. Eğitim araç gereçlerinde do-
ğal ürünler tercih edildi. Yeşil yuvada ayrıca 
yağmur suyu biriktirilerek bahçe sulama ve 

klozetlerde kullanıldı.Kadıköy Belediyesi yeşil 
yuva projesi, her yönüyle sağlıklı öğrenim ve 
öğretim mekanları, enerji tasarrufu, uygula-
malı ve doğa dostu eğitimi amaçlıyor. Binayı 
kullanacak çocuklar ve eğitimciler için daya-
nıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve ekonomik 
ortamlar sağlandı. Binada ekolojik sistemin 
korunması için tüm kaynaklar etkin kullanıldı.

Çanakkale Belediyesi, çocuklar meyve ağaçla-
rını tanısın, meyveleri dalından koparıp yiye-
bilsinler diye doğa dostu bir projeye imza attı. 
Bu proje kapsamında 23 farklı meyvenin yer 
aldığı bir bahçe oluşturuldu. 300 ağacın bu-
lunduğu bahçeye çocuklar kadar büyükler de 
yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar, oluşturulan 
meyve bahçesi sayesinde hangi meyvelerin 
nasıl yetişeceği hakkında detaylı bilgiye sahip 

oluyorlar. Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina 
Caddesi’ne cepheli yaklaşık 4 bin metrekare-
lik alanda kurulan Yörem Meyve Bahçesi’nde 
toprakla bir arada olanın sevincini yaşayan 
çocuklar ağaç türlerini yakından tanımanın 
da fırsatını buluyor. Bahçede Kaz Dağı elma-
sı, Umurbey şeftalisi, Kepez’in Kayısısı, nar, 
vişne, ayva ve Çanakkale’nin kirazı gibi mey-
veler ön planda.

İlk Ekolojik Yuva Kadıköy’de

23 Çeşit Meyve Ağacı Bu Bahçede 

Çevre - Marmara Haber
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Zeytinburnu Spor Komplek-
si’nde ağırlanan evsiz vatandaş-
ların barınma, yiyecek, tedavi, 
temizlik gibi her türlü ihtiyaç-
ları karşılanıyor

Zeytinburnu Spor Komplek-
si’ni gezen İBB Genel Sekre-

teri Hayri Baraçlı, zabıta ekipleri-
nin veya vatandaşların 153 hattına 
ihbarları ile soğuk havalarda dışa-
rıda kalan kişileri korumaya aldık-
larını söyledi. İBB’nin bu kış sezo-
nunda toplam 1306 evsizi misafir 
ederek her türü ihtiyacını karşı-
ladığını ifade eden Hayri Baraçlı, 
Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde 

çok sayıda evsizin barındığını 
belirtti. 18 yaş altında olan evsiz 
kişileri yurtlara yerleştirdiklerini 
dile getiren Baraçlı, sokakta yaşa-
yan erkeklerin Zeytinburnu Spor 
Kompleksi’nde, kadınların ise 
İBB’ye bağlı Kayışdağı Darülaceze 
Merkezi’nde ağırlandığını kaydet-
ti. Komplekste kalan vatandaşlara 
barınma, 3 öğün yemek, kişisel 
bakım hizmetlerinin ücretsiz ola-

rak en iyi şekilde verilmesine özen 
gösterdiklerini vurgulayan Baraç-
lı, “Rahatsızlığı olanlara tedavi 
hizmeti veriliyor. Her ihtimale 
karşılık 24 saat doktorumuz bulu-
nuyor. Buradan vatandaşlarımıza 
çağrı yapıyorum; Lütfen sokakta 
kalan kimseleri gördüğünüzde 
ALO 153’ü arayarak yerini bildiri-
niz. Ekiplerimiz muhakkak sahip 
çıkacaktır” diye konuştu. Zeytin-

burnu Spor Kompleksi ve Kayış-
dağı Darülaceze’de ağırladığı evsiz 
vatandaşlara temiz kıyafet, reçete, 
ilaç, acil müdahale ve sağlık hiz-
metlerinin yanı sıra, gerektiğinde 
hastanelere sevk, memlekete gön-
derme, huzurevi ve bakımevine 
yerleştirme, aileye teslim etme ve 
kadınları sığınma evine yerleştir-
me gibi hizmetler de ücretsiz ola-
rak veriliyor.

İBB, Sokakta 
Yaşayanlara 
Sahip Çıktı 

Şişli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması 
adına kurduğu Sosyal Market’i hizmete açtı

Şişli Belediyesi ihtiyaç sahibi va-
tandaşların rencide olma-
dan, ihtiyaçları doğ-
rultusunda yardım 
alabilmeleri için 
Sosyal Market’i 
hayata geçirdi. Şiş-
li’de ikamet eden 
dar gelirli vatandaş-
lar her türlü giyim, beyaz 

eşya, elektronik eşya, mutfak 
eşyası, mobilya gibi ihtiyaç-

larını Sosyal Market’ten 
temin edebilecekler. 
Açılış konuşmasını 
yapan Şişli Belediye 
Başkanı Hayri İnönü, 

ihtiyaç sahibi vatan-
daşların yanında olmaya 

devam edeceklerini belirtti.

Şişli’deki Sosyal Market İhtiyaç 
Sahiplerinin Yeni AVM’si Oldu

‘Haydi Hanımlar Pazara’ Projesi İle 
Tüm Pazarlar Yakın Olacak
Darıca Belediyesi, “Haydi Hanımlar Pazara” projesi kapsamın-
da kadınları en yakın semt pazarına ulaştırıyor

Proje çerçevesinde Piri Reis Ma-
hallesi’nde oturan kadınlar 
için günün belirli saat-
lerinde Salı Pazarı’na 
otobüsler kaldırılı-
yor. Salı Pazarı’ndan 
alışverişini tamamla-
yan kadınlar evlerine 
geri götürülüyor. Proje-
nin hayata geçirildiği ilk gün 

pazarı ziyaret ederek, kadınların 
görüş ve önerilerini din-

leyen Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü Kara-
bacak, “Semt pazarı 
kurulamayan mahal-
lelerdeki vatandaşın 

hayatını kolaylaştır-
mak adına önemli  bir 

adım attık.” dedi.
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Eski Kabadayı Çakır Ahmet’e 
Seyyar Araba Türkmen’den Hediye
Üsküdar’ın sembol isimlerinden biri haline gelen eski kabadayı Çakır Ahmet’e yaptığı tatlıları satmasında 
kolaylık sağlamak için Üsküdar Belediyesi seyyar araba hediye etti

Kabadayılık günlerinde attığı 
naraları şimdilerde tatlıları-

nı satmak için atan Çakır Ahmet, 
“Başladığım zaman utanıyordum, 
koskoca Çakır Ahmet tatlı mı ya-
pacak diye ama insan ekmeğini 
helal, doğru yoldan kazandığı za-
man tatlı da yapar, satar da” dedi. 

Eski kabadayı Çakır Ahmet’in 
yaptığı tatlıları daha rahat bir 
şekilde satabilmesi için Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
tarafından Çakır Ahmet’e seyyar 
araba hediye edildi. 60 yıllık Üs-
küdarlı olan Çakır Ahmet, kaba-
dayılığı bıraktıktan sonra ekme-
ğini kendi elleriyle yaptığı tatlıları 
satarak kazanmaya başladı. Eski 
kabadayının tatlılarını sırtında 
taşıdığı sepetlerde sattığını duyan 
Başkan Türkmen, Çakır Ahmet’e 
kolaylık sağlamak amacıyla seyyar 
bir satış arabası hediye etti. Çakır 
Ahmet de sırtında taşıdığı tatlıla-
rını hediye edilen arabaya yerleş-
tirdi. Ahmet, seyyar araba ile ilk 
satışına başlamadan önce belediye 
binası önünde Başkan Türkmen’e 
hazırladığı tatlılardan ikram etti. 
Çakır Ahmet, araba için Üskü-
dar Belediye Başkanı’na teşekkür 
ederken, Başkan Türkmen eski 
kabadayının yaptığı meşhur tatlı-
lardan afiyetle yedi. Hediye edilen 
arabayla ilk satış gününe başlayan 
Çakır Ahmet, eski kabadayılık 
günlerinde attığı naralarını bu 
kez Üsküdar sokaklarında kendi 
elleriyle hazırladığı tatlıları sat-
mak için attı. Üsküdar esnafının 
ve vatandaşların yakından tanı-
dığı eski kabadayı, yeni arabasıyla 
tatlı satışına başladığındaysa müş-
terisi eksik olmadı.

“Ev yapımı sayın abiler” diyerek 
müşterilerine seslenen Ahmet’e 
Çakır denmesi gözlerinin mavi 

renkli olmasından kaynaklanı-
yor. 60 yıllık Üsküdarlı olan Ça-
kır Ahmet’e kabadayı lakabının 
verilmesi ise çok eskilere daya-
nıyor. Gençlik yıllarında bir kıza 
aşık olduğunu ve onu çok kıs-
kandığı için çevresindeki birçok 
kişiyle kavga ettiğini belirten eski 
kabadayı, bu sebeple kendisine 
kabadayı denmeye başlandığını 
söyledi. Etrafındakileri koruyup 
kollamasıyla adı mahallesinde ya-
yılan Çakır Ahmet, muhitindeki 
gençleri de kötü alışkanlıklardan 
uzak tutan bir abiye dönüşünce 
Üsküdar’da herkes ona kabadayı 
Çakır Ahmet demeye başladı.

“Üsküdarımız’ın Bir  

Sembolü Oldu’’

Çakır Ahmet’in Üsküdar için 
önemli bir değer olduğuna dikkat 
çeken Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, “Üsküdar’ın es-

kimeyen kabadayılarından Çakır 
Ahmet, Üsküdarımız’ın adeta bir 
sembolü oldu. Yıllardır evde ken-
di elleriyle eşiyle birlikte yaptığı 
tatlıları Üsküdar’da kahvelerde, 
derneklerde, yollarda esnaflara 
kendince belirlediği fiyattan ik-
ram ediyor. Bilek gücüyle bu işler 
zorlaştığı için Üsküdarlı vatan-
daşlarımız da böyle bir ihtiyacın 
ortaya çıktığını söyleyince Çakır 
Ahmet bizim çok sevdiğimiz bir 
dostumuz, ona çok güzel, şirin bir 
araba hediye etmiş olduk. Biz Ça-
kır Ahmet’i çok seviyoruz” dedi.

“Başlarda Utanıyordum’’

Kabadayı olarak anılma hikâyesi-
ni anlatan Çakır Ahmet, “Gerçek 
bir sevda yaşadım, sevdiğim kızı 
çok seviyor, çok kıskanıyordum. 
Onun için günde 3-5 sefer kavga 
etmekten adım kabadayıya çıktı, 
lakap koydular bana Çakır Ahmet 

diye. 16 yaşındaydım bu lakabı 
aldığımda. Eşim bana, ‘Kuru ek-
mek getir, helal ekmek getir, her 
akşam tomar tomar para getirme!’ 
dedi. Şimdi sırf tatlı yapıyorum. 
Bu işlere başladığım zaman uta-
nıyordum koskoca Çakır Ahmet 
tatlı mı yapacak diye ama insan 
ekmeğini helal, doğru yoldan ka-
zandığı zaman tatlı da yapar, satar 
da. Üsküdar Belediyesi’nden ara-
dılar beni senin için böyle bir pro-
jemiz var dediler. Bu arabayı he-
diye ettiler, Allah razı olsun, şimdi 
arabada satıyorum. Tatlılarım 
için evde özel tencerelerim var, 
eşimin de yardımıyla tatlılarımı 
hazırlıyorum. Bana Bostancı’nın 
göbeğinde havuzlu villa verseler,  
üzerine de 2 trilyon para verseler, 
burada yaşayacaksın deseler na-
merdim istersem. Bodrum katta 
oturayım zararı yok ama ben Üs-
küdar’da oturayım” diye konuştu.
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Tuzlalı Çocuklar, Savaş Mağduru 
Yaşıtlarına “Oyuncak” Üretiyor
Tuzla Belediyesi, üretilen oyuncakları savaş mağduru çocuklara göndermek üzere Oyuncak Atölyesi kurdu. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilk oyuncakları çocuklarla birlikte üretti

Tuzla Belediyesi, Anne Çocuk 
Eğitim Merkezi çatısı altında 

Oyuncak Atölyesi kurdu. Tuzlalı 
ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 
el becerisini geliştirme, başarma 
ve paylaşma duygusuyla bir  psi-
kolog ve iki uzman gözetiminde 
geliştireceği atölyede üretilen 

oyuncaklar, iç savaş mağduru 
Halepli çocuklara gönderilecek. 
Başkan Dr. Şadi Yazıcı, atölyenin 
her çocuğun çocukluğunu yaşa-
yabilmesi amacıyla kurulduğunu 
söyledi. İç savaş mağduru çocuk-
ların bir travma yaşadığına dikkat 
çeken Başkan Yazıcı, “Hem ülke-

mizin hem de dünyanın geleceği-
nin teminatı çocuklar. Suriye’de, 
Halep’te, dünyanın birçok yerinde 
gerginliğin, olayların ve savaşların 
yaşandığı bir dönemde çocukların 
çocukluğunu yaşayabilmesini isti-
yoruz. Mağdur olan, çocukluğunu 
yaşayamadan büyüyen çocukları 

bir nebze de olsa o travmadan 
kurtarabilir miyiz diye bu projeye 
başladık. Oyun çağını yaşamadan, 
çocukluğunu yaşamadan büyüyen 
çocukların olduğu bir dünyada 
geleceğin çok daha ferah olacağını 
düşünmek mümkün değil” açıkla-
masında bulundu.
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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın hayata geçirdiği 
evde bakım hizmeti ile yüzlerce kişinin yüzü gülüyor
Başkan Nevzat Doğan’ın talimatıyla 
uygulamaya geçirilen evde bakım hiz-
meti, İzmit sınırları içinde ikamet eden 
kişisel bakımını yerine getiremeyen, 
bakanı-bakıcısı olmayan yatalak has-
taların, banyo, saç-tırnak kesimi, tıraş 
gibi kişisel bakımlarını gerçekleştirili-
yor. İki yılını tamamlayan hizmetten 
hem hasta yakınları hem de hastalar 

çok memnunlar. Gelen yoğun talepler 
üzerine yaşlı ve bakım sertifikasına sa-
hip personellerden oluşan 2. ekip oluş-
turularak hastalara ayda 2 defa bakım 
hizmeti verilmeye başlandı. Yetkililer, 
evde bakım hizmetine talebin her ge-
çen gün arttığını belirterek, 3. ekibin 
de kurulması için hazırlık yapıldığını 
dile getirdiler.

Doğan’dan En Hayırlı Hizmet

NİLSEM, geçmişte kültürümüzün önemli bir parçası olan keçe 
sanatını yeniden canlandırmak ve günümüzde değerini ortaya 
çıkarmak amacıyla keçe üretim teknikleri için eğitime başladı

Nilüfer Belediyesi Sürekli 
Eğitim Merkezi’nde (NİL-

SEM)  verilen eğitimlere yeni-
leri ekleniyor. Nilüfer Belediyesi 
ve İstanbul Aydın Üniversitesi 
Anadolu BİL Meslek Yükseko-
kulu Moda Tasarımı Bölümü 
işbirliğiyle Fethiye Mahallesi’nde 
bulunan NİLSEM’de keçe sana-
tının canlandırılması ve tepme 
keçe üretim teknikleri hakkında 
eğitim verildi. İstanbul Aydın 
Üniversitesi Anadolu BİL Mes-
lek Yüksekokulu Moda Tasa-
rım Bölümü Öğretim Görevlisi 
Muhsine Gülgün Tekin tarafın-
dan verilen eğitimde kursiyerler 
keçe üretimi konusunda bilgilen-
dirildi. Muhsine Gülgün Tekin, 
tepme keçe ile kıyafet yapımını 
uygulamalı olarak gösterdi.

Öğretim Görevlisi Tekin, keçe 
sanatına gönül verenlerin önce 
küçük çalışmalar yapmalarını, 
alıştıkça daha kapsamlı işlere 
yönelmeleri gerektiğinin altını 
çizdi. Kursiyerlere uyarıda da bu-
lunan Tekin, ipek alırken dikkat 
edilmesi gerektiğini kaydetti. Te-

kin “Piyasada ipek olarak satılan 
her ipeğe inanılmaması gereki-
yor. Keçe saf ipekten başka bir 
şeyle karıştırıldığı zaman olmu-
yor. Yani tutmuyor” dedi.

Keçeleşmeyi engelleyen faktörler 
hakkında da bilgi veren Tekin, 
“Sabunun artırılması durumun-
da keçeleşme durur. Sabun ve 
su dengesini elinizin hissiyatıyla 
zaman içerisinde daha iyi anlı-
yorsunuz. Az sabun kullanmak 
da yanlış, çok sabun kullanmak 
da yanlış” diye konuştu.

İlk Çalışmayı Bozbey’e 

Hediye Ettiler

NİLSEM Keçe Atölyesi kursiyer-
lerine verilen eğitimin sonun-
da Öğretim Görevlisi Muhsine 
Gülgün Tekin, Keçe Atölyesi 
Eğitmeni Asimet Dolmaseven 
ve NİLSEM Sorumlusu Şükran 
Amil, Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey’i makamında 
ziyaret etti. Gülgün, hazırladık-
ları keçeden yapılmış şalı Başkan 
Bozbey’e hediye ederek teşekkür-
lerini iletti.

Keçeyi Uygulamalı 
Olarak Öğrendiler  
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Kitap Tutkunlarının Yeni Adresi
Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi Ahmedi Hani Kültür Merkezi’nde yapılan Kitap Kafe, 
AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk’ün yeni kitabını da imzaladığı açılış töreniyle hizmete girdi

Kavakpınar Mahallesi Ahmedi 
Hani Kültür Merkezi’nin gi-

rişinde Pendik Belediyesi tarafın-
dan hizmete kazandırılan Kitap 
Kafe, düzenlenen törenle açıldı. 
Açılışa, İstanbul Milletvekili Hu-
lusi Şentürk, Pendik Belediye 
Başkanı Dr. Kenan Şahin ve çok 
sayıda kitapsever katıldı.  İçeri-
sinde 4 bin kitaplık kütüphane, 
söyleşi ve sergi alanının yanı sıra 
bir de kafenin bulunduğu mekân, 
gençlerin uğrak yeri haline gele-
cek. Kitap Kafe’yi gezen Başkan 
Şahin, gençlerle birlikte yerde 
bağdaş kurarak kitap okumanın 
keyfini yaşadı. Gençlerle ilgili ki-
tap kafeterya konsepti için yurtiçi 
ve dışı bütün örnekleri inceledik-
lerini belirten Başkan Şahin, “Bu-
günkü trendleri, gençlerin ilgisini 
yakalayacak çalışmaları inceleyen 
iç mimari ekibimiz burada yeni 
bir dizayna imza attı. Eğlenceli bir 
mekân da oldu.” dedi. Kitap Ka-
fe’nin açılışına katılan Milletve-
kili Hulusi Şentürk, yeni çıkardığı 
“Kod Adı: Matruşka” adlı kitabını 

imzaladı. Gençlerin sıkılmadan 
vakit geçirebilecekleri, kütüphane 
havasından uzak kafeterya kon-
septi sunulduğunu dile getiren 
Hulusi Şentürk, “Kitap, hayatımı-
zın vazgeçilmezi olmalı. Pendik’in 
de bu konuda çok ciddi çalışma-
ları var.” dedi. Kitabı okuyan Be-
lediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, 
Hulusi Şentürk’ü tebrik ederek, 
“Sürükleyici, heyecan verici bir 

kitap olmuş. Bir günde okudum, 
tebrik ediyorum.” dedi.  

“Basit Bir İhanet Değil’’

Her hafta düzenli olarak gerçek-
leştirilen “Gençler Soruyor” Prog-
ramına da konuk olan İstanbul 
Milletvekili Şentürk, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi konulu Kod Adı: 
Matruşka adlı romanını tanıtarak 
Türkiye ve dünya gündemine iliş-

kin soruları yanıtladı. Şentürk, 15 
Temmuz Darbe Girişiminin basit 
bir ihanet çetesinin işi olmadığını 
söyleyerek “Devletlerden zengin 
şirketler var. Bu şirketler varlık-
larını FETÖ gibi yapılara, oyna-
nan oyunlara borçlu. Bunlar son 
5 yılda Türkiye’ye diz çöktürme 
operasyonu yapıyor.” dedi. 

“Birileri Yokuş Yapıyor’’

Suriye’ye ilişkin değerlendirmede 
de bulunan Şentürk: “Suriye’ye 
çok daha önce girecek ve kuzeyde 
güvenli bölge ilan edecektik. Ama 
ordunun içinden birileri bu konu-
da sürekli yokuş yaptı.” şeklinde 
konuştu. Bir soru üzerine Avrupa 
Birliği ve Şangay Beşlisi hakkın-
da değerlendirmede bulunan AK 
Parti Milletvekili Hulusi Şen-
türk, Şangay’ın AB’ye alternatif 
olamayacağını söyledi. Şentürk: 
“Ekonomik açıdan bakıldığında 
Türkiye ihracatının yüzde 40’ını 
AB’ye yapıyor. Şangay Beşlisine 
yaptığımız ihracat ise bu rakamın 
çok çok altında” dedi.

Kadıköy Belediyesi, Karikatürist Tuncay Akgün tarafından 
oluşturulan Bezgin Bekir çizgi karakterinin heykelini yaptırdı

Kadıköy Belediyesi tarafından 
yaptırılan Turhan Selçuk’un 

çizgi roman kahramanı  “Bir İs-
tanbul Beyefendisi Abdülcanbaz” 
heykeli Karikatür Evi’ne konmuş-
tu. Şimdi de “Bezgin Bekir” hey-
keli Karikatür Evi’nin bahçesinde 
yerini aldı. Bezgin Bekir karak-
terinin yaratıcısı Tuncay Akgün, 
Heykeltraş Yunus Tonkuş, Le-
man Dergisi çizeri Erhan Can-
dan ve Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu’nun katılımıyla 

heykel Karikatür Evi bahçesine 
yerleştirildi. Karikatür Evi, çocuk-
lar ve gençlerin karikatüre olan 
ilgisini arttırmayı, onlara okuma 
ve çizme alışkanlığı kazandırmayı 
hedefleyen programların yer aldı-
ğı atölye çalışmaları ve söyleşiler 
düzenliyor. Birbirinden ilgi çekici 
etkinliklerin yapıldığı atölyeye 
gençler ise büyük ilgi gösteriyor. 
Atölyede hayal gücünü geliştirici 
çalışmalar yapılarak öğrencilerin 
yaratıcılıkları artırılıyor.

Bezgin Bekir  
Kadıköy’de Yatıyor
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Paris Societe National 
Des Beaux-Arts Sergi-
si’nden altın madalyayla 
dönen sanatçılar Türkiye 
adına gurur yaşattı

Edremit Belediyesi’nin tarihini gözler önüne serecek olan projenin çalışmaları tüm hızıyla 
sürüyor. Antik lezzetler de gün yüzüne çıkarılarak 3 bin yıl sonra yeniden yapıldı

Louvre Müzesi bünyesindeki 
Carrousel du Louvre/Salle 

Le Notre salonunda, Société Na-
tional des Beaux-Arts (SNBA) 
(Uluslararası Plastik Sanatlar 
Topluluğu) tarafından geleneksel 
olarak gerçekleştirilen uluslara-
rası plastik sanatlar etkinliğine 
Türkiye’den giden sanatçılarımız 
damgasını vurdu. Eserleri sergile-
nen 20 sanatçının tamamı organi-
zasyon tarafından altın madalyay-
la ödüllendirildi. Altın madalyaya 
layık görülen sanatçılar Nurhilal 
Harsa, Ayhan Çetin, Baki Bodur, 
Berk Arıkan, Derya Ülker, Duy-
gu Aydoğan, Erhan Lanpir, Filiz 

Pelit, Hakan Esmer, Metin Kalkı-
zoğlu, Mevlüt Akar, Nevres Akın, 
Nurdan Likos,Pelin Özgöçen, Ra-
şit Altun, Reyhan Uludağ, Özgür 
Eryılmaz, Samet Arda Selim, Sel-
da Eren, Serdar Leblebici önemli 
organizasyonda ülkemizin gururu 

oldu.Türkiye Delegasyonu üyesi 
sanatçıları başarılarından dolayı 
kutlayan Süleymanpaşa Belediye 
Başkan Ekrem Eşkinat duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Eşki-
nat, “Süleymanpaşa Belediyemi-
zin sponsorluğunda katılmış ol-

duğumuz Paris Societe National 
Des Beaux-Arts Sergisi’nde yir-
mi sanatçımızın tamamı tek tek 
Altın Madalya ile ödüllendirildi. 
Emeği geçen herkese teşekkürler. 
Sanata ve sanatçıya verdiğimiz 
destek sürecek” dedi.

Mayıs ayında “Aeneas Rota-
sı Çalıştayı” çerçevesinde 

Yunanistan, Tunus, Arnavutluk 
ve İtalya’dan 22 belediyenin ağır-
lanacağı Edremit’te hazırlıklar 
şimdiden başladı. Bu kapsamda 
tarihi lezzetler de gün yüzüne çı-
karılıyor. “Edremit için bugün bir 
mayanın temelini atıyoruz” diyen 
Başkan Saka, “Bu mayadan da be-
nim açımdan Antandros’un dün-
yaya açılmasıyla ilgili bir mayanın 
temelini atıyoruz. Ben inanıyorum 
ki burada bu soğukta buraya gele-
rek toplanan bu kadar insan Edre-
mit’in geleceği adına bu işin öne-
minin farkında. Bu maya tutacak 
ve Edremit’te dış turizm konusun-
da da bugün yelken açmaya başla-
yacak diye düşünüyorum” dedi.

Süleymanpaşa Paris Louvre 
Müzesi’nde Gurur Yaşattı

Edremit’te 3 Bin Yıllık Antik Sos

Öğrencilerin 
“Sinebüs”te 
Sinema Keyfi
Esenlerli çocuklar bu kez si-
nemaya gitmedi, sinema onla-
rın ayağına geldi. Öğrenciler, 
otobüste sinema keyfi sunan 
Sinebüs’te sinema izlemenin 
heyecan ve tadını çıkardı. Öğ-
renciler, 20’şer kişiden oluşan 
2 salonuyla Sinebüs’te film iz-
leme fırsatı buldular. Tam bir 
sinema salonu ortamında, her 
yaştan sinemasevere Yeşilçam 
filmlerinden çizgi filmlere ka-
dar çok sayıda film beyaz per-
deye yansıtıldı.
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Florya Çocuk ve Gençlik Destek 
Merkezi içinde yapılan halı saha milli 
futbolcuların da katılımıyla açıldı

Bolu Belediyesi, doğal güzellikleri ile 
ünlü kenti dünyanın ‘doğa sporları’ 
merkezi yapmak için çalışıyor

Florya Çocuk ve Gençlik Merkezi bünye-
sinde sokak çocuklarına hizmet verecek  

halı sahanın açılışında, milli futbolcular ve 
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Keri-
moğlu’nun olduğu ünlüler takımıyla sokak 
çocukları takımı maç yaptı.Karşılaşmayı so-
kak çocuklarının oluşturduğu ÇABA takımı 
3-2 kazandı. Başkanı Kerimoğlu yaptığı açık-
lamada; “Türkiye’nin en önemli sosyal yara-
larından birini tedavi etmek için ÇABAlayan 
derneğimize biz de belediye olarak destek 
vermeye devam ediyoruz. Yaklaşık 50 çocuk 
ve gencimizin barındığı  bu merkezde;  ayrıca 
çocuklarımız sosyal hayat, kültür-sanat haya-
tı ve eğitimin içine de katılıyorlar, burada 
meslek sahibi oluyorlar. Bugün bu halı sahayı 
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bolu, doğa sporlarının merkezi olma yo-
lunda hedefine emin adımlarla ilerliyor. 

Üç yıl önce başlayan çalışmalar neticesinde 
şuana kadar bin 675 kilometre doğal yürü-
yüş parkuru oluşturuldu. Tabiatın Kalbi Bolu 
Kültür ve Doğa Derneği’nin de destek ver-
diği çalışmalar sayesinde bu uzunluk yılsonu 
itibariyle 2 bin kilometreye çıkacak. Şu anki 
durumuyla bile Türkiye’nin ‘en uzun yürüyüş 
parkurlarına’ sahip olan Bolu Belediyesi an-
cak bu uzunluğu da yeterli görmeyerek; 2018 
yılının başına kadar toplam parkur uzunluğu-
nu 3 bin kilometreye çıkartmayı hedefliyor. 
Bin 675 kilometre mesafeli doğal yürüyüş 
parkurunda ise uzunlukları 6-30 kilometre 
ve zorluk dereceleri 1-6 arasında değişen 159 
adet yürüyüş yolu, 18 adet bisiklet yolu var.

Bu Maçın  
Galibi Sokak 
Çocukları Oldu

Doğa 
Sporlarının 
Merkezi Olacak

2020’de Dünya  
Sakarya’yı Konuşacak



12Spor - Marmara Haber

Yıldırım Belediyesi’nce yapımı tamam-
lanan Kadın Eğitim ve Spor Merkezi 
ile kadınlar spor yapma imkanı bulacak

Sağlıklı toplum ve sağlıklı nesillerin yetiş-
mesi için ilçede topyekûn spor seferber-

liği başlatan Yıldırım Belediyesi, bu alandaki 
hizmet zincirine bir halka daha ekledi. İlçede-
ki kadınları sporla buluşturmak için başlatı-
lan kadın spor merkezlerinden bir yenisi 75. 
Yıl Mahallesi’nde açıldı. 75. Yıl Kadın Eğitim 
ve Spor Merkezi’nde 4 bin kadın haftanın 
6 günü kadın eğitmenler eşliğinde aerobik, 
step ve fitness çalışmaları yapılacak. 

“Verdiğimiz Sözleri Tuttuk’’

75. Yıl Kadın Eğitim ve Spor Merkezi’nin 
açılış töreninde konuşan Başkan İsmail Hak-
kı Edebali, öncelikli hizmet grubunda yer 
alan kadınlar için projeleri hayata geçirme-
nin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, 
“Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesin-
de kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. 
Ev hanımları ve çalışan kadınların daha 
sağlıklı, daha güvenli, daha hijyenik bir or-
tamda spor yapabilmeleri için bu tesisimizi 
vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” 
dedi. Kadın Spor Merkezleri’nin seçim 
dönemindeki vaatlerinden birisi olduğunu 
da hatırlatan Başkan Edebali, “İnsanlarımıza 
verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutlu-
luğunu ve gururunu  yaşıyoruz” dedi.

Yıldırımlı 
Kadınlara Bir 
Spor Merkezi 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılın-
da yapılacak olan UCI Dağ Bisikleti Dünya  
Maraton Yarışları’na ev sahipliği yapacak. 
Başkan Zeki Toçoğlu da  sosyal medya hesabı 
üzerinden  maratona ev sahipliği yapacakları-
nı müjdeledi. Katar Doha’da gerçekleştirilen 
Dünya Bisiklet Birliği Genel Kurulu’nda ya-
pılan oylamada Sakarya’nın 2020 Dünya Şam-

piyonasına ev sahipliği yapacağı resmi olarak 
dünya kamuoyuna duyuruldu. Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezar Ercan 
ve Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı 
Orhan Bayraktar Katar’da gerçekleştirilen ge-
nel kurula katıldı. Ercan, uluslararası bir şam-
piyonaya ev sahipliği yapacak olmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını belirtti.

Marmara Belediyeler Birliği Adına  
İmtiyaz Sahibi  |  Recep ALTEPE   
Genel Yayın Yönetmeni  |  M. Cemil ARSLAN 
Genel Koordinatör  |  Hatice ERKAN
Yazı İşleri Müdürü  |  İlyas YILDIZ
İletişim Bilgileri  |  Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10 
Eminönü 34134  Fatih / İstanbul     
 Tel: (0212) 402 19 00  |  Faks: (0212) 402 19 10  

Editör  |  Cansu Meşedilci
Sanat Yönetmeni  |  Hasan DEDE
Grafik Tasarım   |  Merve ZENGİNEL
Yapım  |  Tekfa Ajans  
Tel: (0212) 243 20 86
Reklam  Direktörü |  Burak AKAY   
burak.akay@gafa.com.tr
Baskı  |  İhlas Matbaacılık

www.marmara.gov.tr 
www.marmarahaber.gov.tr

@marmarabb 
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Sorunlar  
Müzakere Edildi

Danışmanlar 
Afyon’da Toplandı

I. Çalıştay  
Raporu Yayınlandı

MBB’nin yeni kurulmuş olan 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Platformu ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Karşılaşılan 
sorunların müzakere edilmesi 
ve çözüm yollarının bulun-
masına yönelik yapılan top-
lantıya İstanbul ilçe belediye-
leri, MBB üyesi belediyelerin 
insan kaynakları ve eğitim 
müdürleri katıldı.

Basın Danışmaları Platformu, 
2016 yılının son toplantısını 
Marmara Belediyeler Birliği 
ev sahipliğinde Afyon’da dü-
zenledi. Toplantıda GENAR 
Araştırma Şirketi Başkanı 
İhsan Aktaş’ın Türkiye Sosyo-
lojisi ve Yerel Yönetimlerde 
Algı Yönetimi sunumu büyük 
beğeni topladı. 

MBB Hukuk platformu ilk 
raporunu yayınladı. Kamu-
laştırma ve Kamulaştırmasız 
El Atma’dan Kamu Avukat-
larının Özlük Haklarına kadar 
birçok konuyu kapsamlı bir 
şekilde ele alan rapor sorun-
lara çözüm önerileri sunuyor.

Dücane Cündioğlu ile  
Şehir Konuşmaları

MBB Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan, açılışta “Bugün burada 
bulunan kalabalık bana hem ne 
kadar doğru bir iş yaptığımızı, 
hem de ne kadar büyük bir risk 
aldığımızı gösteriyor. Hayat bazen 
insana risk alma zamanının geldi-
ğini gösterir. Dücane Bey, twitter 
hesabında “Sahipleneni az diye 
hakikate hürmet etmekten vaz mı 
geçeceğiz?” diye bir soru sormuş-
tu. Bugün buraya gelenler hakika-
te talip olduklarını, bilmenin ağır 
yüküne talip olduklarını ilan etmiş 
oldular. MBB Şehir Politikaları 
Merkezi olarak sizleri düşünmeye 

cüret etmeye çağırıyoruz” diyerek 
katılımcıları selamladı. Cündioğ-
lu, konuşma serisi ile ilgili düşün-
celerini şöyle ifade etti: “Ben kendi 
açımdan tasavvuru zor bir iş olan 
seri konuşmaları için bir söz ver-
dim. Marmara Belediyeler Birliği 
denince taş atan bir çocuk gibi 
hissederim kendimi. Belki kim-
se dinlemez ama mevzuya bir taş 
atabiliriz. Cam kırılmaz ama bel-
ki dikkat çekilir. Bu da ‘Ben bana 
düşeni yaptım’ duygusu verir.” 
Cündioğlu’nun konuşmasında 
dikkat çeken cümlelerden bazıları 
ie şöyle: “Şehrin temelinde ölüm 

vardır. Mezarlığın olduğu yerde 
şehir kurulur. Mezarın üzerine 
türbe, türbenin üzerine mabed ge-
lir. Mabed asırlarca şehrin kurulu-
şunu belirleyen bir etmen olur. 
‘Agora’nın ya da diğer deyişle çar-
şının şehrin merkezinde yer aldığı 
düşünülüyordu. Ancak Göbekli-
tepe ile bir kez daha vurgulandı 
ki şehrin merkezinde insanlık 
tarihinin başından itibaren mabed 
yer alır. Mezarlıklar, mezar taşları 
birer bellektir. Kalıcılığı bu değer-
ler sağlar. Medeniyet değerlerin 
kalıcılığıdır. Çeşitlilik ve çokluk, 
toplumun sıhhat alametidir.”

Marmara Belediyeler Birliği Turgut Cansever Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi tarafından ilk kez 
düzenlenen Kütüphane ve Bilgi Merkezi Platformu, tanışma ve istişare toplantısını gerçekleştirdi

İBB ilçe belediyeleri düzeyinde, 
kültür ve sosyal işler müdürleri, 
kütüphane müdürleri, üniversite 
kütüphane ve dokümantasyon 
daire başkanları, yöneticiler ve 
akademisyenlerin katılımıyla, 

mahalli idarelerde kütüphanele-
rin sorunları ve çözüm önerileri 
üzerinde istişareler yapıldı. İBB 
Kütüphane ve Müzeler Müdürü 
Ramazan Minder, ilçe beledi-
yelerinin sınırları içerisinde yer 

alan kamu, özel, vakıf kütüpha-
nelerinin tespiti için çalışmalar 
yapılması gerektiğini, böylece 
İstanbul’daki toplam kütüphane 
sayısını analiz etmenin mümkün 
olacağını söyledi.

MBB Kütüphane ve Bilgi Merkezi 
Platformu Kuruldu

Birlikten Haberler - Marmara Haber

Dücane Cündioğlu ile Şehir Konuşmaları, “Şehir ve Bellek”, “Şehir ve Mabed” 
ve “Mabed Mimarisi ve Simgesel Çözümleme” konularıyla katılımcılarla buluştu
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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...

Nevzat Doğan                  @dr.nevzat_dogan 

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Eko-
lojik Pazar’da ‘Gönüllü Zabıtalarıyla’ beraber 
özçekim yaparak takipçileriyle paylaştı.

Ülgür Gökhan               @BSKulgurgokhan

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 
şöyle yazdı: “Okullarda ve çocuklarda olmak 
gibisi yok! Onlar tertemiz, yalansız ve adil”

Hilmi Türkmen               @hilmiturkmen34

Spora verdiği destek ile bilinen Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen gençlerle masa 
tenisi oynarken...

Ali Kılıç            @BskAliKilic

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocuklara 
olan sevgisini attığı bu fotoğrafla bir kez daha 
içtenlikle gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu          @ekrem_imamoglu   

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, Sunay Akın  ile buluşmasındaki sürprizi 
takipçileriyle paylaştı.

Mustafa Demir                 @demirmustafatr

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir 
Osmanlı kılıçlarını tamir eden Kirkor Ayaz 
ustanın müze tadındaki dükkanında...

Kamil Saka    @kamilsaka_ 

Edremit Belediye Başkanı 
Kamil Saka eşi, kızı ve torunu 
ile beraber çok mutlu...

Temel Karadeniz       @temel67  

Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz şöyle yazdı: “Rabbim  
işlerinizde kolaylık, evlerinizde huzur versin.”
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