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Marmara Bölgesi

“MAKİP”

ile Afetlere Hazırlıklı

Marmara Belediyeler Birliği, Marmara’da yaşanması olası bir afet durumunda yerel yönetimler arasındaki
işbirliğini sağlayacak MBB Acil Durum ve Koordinasyon Planını (MAKİP) hazırladı. Tüm detaylar düşünülerek hazırlanan planda yardımda bulunabilecek bir ekip ve sistem üzerinde duruldu

M

armara Belediyeler Birliği,
Marmara Bölgesi’nde yaşanabilecek olası bir afet durumunda
işbirliğinin ve koordinasyonun
sağlanabilmesi için MBB Acil
Durum ve Koordinasyon Planını
(MAKİP) hazırladı. Marmara Bölgesi’nde en az 10.000 kişilik nüfusun etkileneceği bir afet ve acil
durum varsayılarak oluşturulan
senaryo ve ihtiyaç analizine göre
hazırlanan planda; yangın söndürme, ilaçlama, kıyafet, tamir bakım
ve lojistik, genel temizlik, tahliye
vb. hizmetlerin bölgeye ivedilikle
ulaştırılması için pek çok ayrıntıya dikkat edildi. Tüm detaylar
düşünülerek hazırlanan planda
yardımda bulunabilecek bir ekip
ve sistem üzerinde duruldu.
2017 yılında MBB üyesi belediyelerden alınan bilgilerle güncellenen plan, belediyelerin imkân ve
kabiliyetlerini hızlı ve verimli bir

şekilde kullanabilmeleri için gerekli yönetim, izleme, eğitim, denetim, geliştirme ve koordinasyon
faaliyetlerinin yerine getirilmesi
amacıyla planlandı. Operasyon
ekiplerinin belirlenmesi sürecinde, MBB üyesi belediyelerin
tamamı, acil durumda ihtiyaç
duyulacak noktaya sevk edecekleri ekipleri belirleyerek MBB’ye
bildirecekler. Ekiplerin tespitinde
TAMP’ta belirlenmiş su baskını,
baraj patlaması, orman yangını,
yangın, siber saldırı, kuraklık vb.
afet ve acil durumlarda görev alacak ekipler baz alınacak. MBB de
afetlerde görev alabilecek ekipleri
afet ve acil duruma maruz kalan
noktada görevlendirecek. Deprem, sel ve su baskını, tehlikeli
kimyasal madde olayı, heyelan
ve toplu nüfus hareketleri acil
durumlarında oluşabilecek hasar
tahminlerinin yapıldığı planda acil

durumlarının cinsine göre ihtiyaç
analizleri yapıldı.

Belediyeler Yardıma
Koşacak
MBB Acil Görevlendirme Tablosuna göre; 10 bin kişinin etkileneceği bir afet durumunda ihtiyaç
duyulan 100 adet vincin 20’sini,
11 adet yangın müdahale aracının
4’ünü, 4 adet köpekli arama kurtarma ekibinin 1’ini ve 16 adet cenaze nakil aracının 5’ini İstanbul;
40 adet temiz su tankerinin 6’sını
Bursa; 2500 adet barınma yapısının
250’sini Balıkesir; 47 kentsel arama
kurtarma ekibinin 5’ini Kocaeli
temin edecek. Deprem bölgesinde
bulunan afetzedelerin tamamına
yani 10 bin kişinin ilk üç günlük
acil beslenme ihtiyacının da belirlendiği planda; kolay gıda sayısı 150
bin öğün, içme suyu 90 bin litre ve
yemek pişirme suyu 80 bin litre,

kolay gıda dağıtım noktası 20 adet
ve 3 günlük bebek masasından 350
adet ihtiyaç duyulacağı hesaplandı.
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe, Marmara Bölgesi’nin deprem riski taşıyan bir
bölge olduğunu ifade ederek, “Olası afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız.
MBB olarak, afetlerle mücadele
edebilmek için tedbir alıyor, planlamalar yapıyoruz. Marmara, Türkiye’nin lokomotifi… Marmara çökerse Türkiye çöker. Afetlerin bir
risk olduğu doğrudur. Ancak esas
risk, esas tehlike, gereken önemleri almamak, planlama yapmamaktır. MBB’nin 40 yılı aşkın tecrübesi
ve üyelerinden aldığı güçle, ortaya
koyduğu muazzam bir potansiyel
var. Bu gücü, afetlere karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi, bir
yol haritasının çizilmesi, görev dağılımının yapılması konusunda da
kullanmaya istekliyiz.” dedi.
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Uludağ’ın Eteği Yenilenecek
Yıldırım Belediyesi’nin Teferrüç Mahallesi’nde hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi, Uludağ’ın eteklerindeki plansız yapılaşmanın neden olduğu kötü görüntüleri ortadan kaldıracak.

İ

deal şehir Yıldırım’ı oluşturmak amacıyla ilçenin yüzde
33’ünü kentsel dönüşüme dahil eden Yıldırım Belediyesi,
ilçenin marka değerine büyük
katkı sağlayacak Teferrüç Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı
Projesi’nde önemli mesafe kat
etti. İmar plan taslakları tamamlanan, kentsel tasarım ve mimari
avan proje çalışmaları da ise son
aşamaya gelinen proje için kısa
sürede uzlaşma görüşmeleri başlayacak. 36 bin 600 metrekarelik
alandaki 1. etap dönüşüm projesi tamamlandığında bölgedeki
vatandaşlar modern ve güvenli
konutlarda yaşama imkanı sağlayacak. 344 konutun yer alacağı
projede ayrıca turizm ve rekre-

asyon alanları da yer alacak.
Teferrüç
gulamaya
dönüşüm
şehirleşme
planlama

Mahallesi’nde uygeçirilecek kentsel
projesinde modern
uygulamalarının ve
yöntemlerinin göz

önünde
bulundurulduğunu
vurgulayan Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali,
“İlçenin genelinde başlattığımız
dönüşüm projelerimizin temelini çevre ve kültür değerlerinin

Yalova’nın Yeni Cazibe Merkezi

Yalova Belediyesi tarafından doğu sahil bandı üzerinde yürütülen çalışmalar aralıksız olarak
devam ediyor. Çalışmaları Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman yakından takip ediyor
Yalova Belediyesi tarafından yürütülen doğu sahil bandı çalışmaları
hız kesmeden devam ediyor. Yürüyen Köşk çevresinde yapılacak
tüm planlamalar için hazırlanan
dosya Anıtlar Kurulu’na onaylattırıldı. Onay sonrasında mevcut

yeterli kapasiteye sahip olmayan
kafeteryanın yenileme çalışmaları
başladı. Daha sonra kalan alanda
içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet
yolları, piknik alanları, spor alanları ve diğer sosyal donatıların yer
alacağı zeminde yine baskılı renkli

asfalt uygulamasının yapılacağı çalışmalar yapılacak. Yaz sezonu öncesinde tamamlanacak tüm çalışmalarla doğu sahil bandı bambaşka
bir görünüme kavuşarak, kentin
cazibe merkezi haline gelecek.

Başkan Salman,
Yakın Takipte
Yürüyen Köşk kafeterya inşaatını
ziyaret eden Başkan Vefa Salman,
projenin son durumu hakkında
detaylı bilgi aldı. Salman, “Bu alanı
bir bütün olarak ele alıp yeniden
planladık. İDO girişinden başlayarak adliye çıkışına kadar sosyal
donatıları yapılmış, çevre düzenlemesi tamamlanmış, ışıklandırılmış, bisiklet ve yürüyüş yolları
olan bambaşka bir doğu sahil bandı ortaya çıkaracağız. Burası halkımızın sık sık geleceği yaz aylarında
vakit geçirmek isteyeceği bir cazibe noktası olacak” dedi.

korunması, kentsel, kurumsal
ve kültürel dönüşümle birlikte
altyapı sistemleri oluşturuyor.
Teferrüç Mahallesi’nde yıllarca
süren plansız yapılaşma güvensiz
yapılaşmanın yanı sıra Uludağ’ın
yeşiline ve görüntüsüne de ciddi
oradan zarar vermiş. Projemizle
bu durumu ortadan kaldıracağız.
Uludağ’ın eteklerinde insanların
içini karartan görüntülerin yerini, modern doğa ve çevreyle
uyum içerisinde bir yapılaşma
alacağını da sözlerine ekleyen
Başkan Edebali, “Vatandaşlarımızın tüm beklentilerine cevap
verecek, insan ve doğa dengesini
unutmadan, kültürel değerlerimizi koruyan bir kimliğe kavuşulacak’’ şeklinde konuştu.

Adapazarı
Işıldıyor
Adapazarı Belediyesi tarafından
Cumhuriyet Mahallesi’nin 26
sokağında yapılan asfalt, tretuvar ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında son olarak
dekoratif aydınlatma takılarak
hizmete sunuldu. Adapazarı
Belediye Başkanı Süleyman
Dişli, çalışmaların tamamlandığını belirterek faaliyete geçtiğini dile getirdi.

Şehre Renk Katacak
Şehir merkezinde trafik yoğunluğu ile bilinen Cumhuriyet
Mahallesi’nde yapılan çalışmaların hem yaya hem araç trafiğini de rahatlattığını belirten
Başkan Dişli, son olarak Dr.
Kamil Sokak, Bahçıvan Sokak
(Eski Reji) ve Tül Sokak’ta dekoratif ışıklandırma sisteminin
de yapılarak hizmete açıldığını
söyledi. Dişli, yapılan çalışmaların şehir merkezine ayrı bir
renk kattığını belirtti.

3

Erenler’de
Çöpler Artık
Yeraltında
Erenler Belediyesi daha temiz bir kent
için kolları sıvadı. Pilot bölgede çöp
konteynırları yer altına alındı

E

renler’de çöp konteynerlerinin yer altına
alınma projesi için pilot bölge olarak seçilen Dilmen Mahallesi’nde uygulamaya başlandı. Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk
uygulamanın yapıldığı alanda incelemelerde
bulundu. Proje ile ilgili olumlu geri dönüşler
olduğunu belirten Başkan Öztürk, “3,5 ton
çöp alma kapasitesine sahip 20 adet yerüstü
ve 60 adet de yeraltı konteynerlerimiz gelmeye devam ediyor. Bu sistemde çöpünüzü attığınız zaman, üzerindeki kapağını kapattıktan
sonra çevresinde kötü koku oluşmuyor. Böylelikle oluşabilecek çevresel fiziki görüntü ortadan kalkarken, pis kokulardan da Erenlerimizi arındırmış olacağız. Hedefimiz Erenler
halkına en iyi hizmeti dünya standartlarında
sunabilmek” açıklamasında bulundu.
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Çöpten Toprak
Üretiyorlar
Yılda 168 milyon ton toprağını erozyonla
kaybeden Türkiye için iyi haber Beykoz’dan
geldi. Beykoz Belediyesi, her gün çöpten çıkan tonlarca organik atığı toprağa (komposta) dönüştürerek tarımsal alanlara döküyor

Öğrencilerden
El Emeği
Kuş Evleri
Gemlik Belediyesi, ilkokul öğrencileri
ile beraber gerçekleştirdiği çalışma sonucu 200 adet rengarenk kuş evi yaptı
Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri ve Sosyal ve
Kültür İşler Müdürlüğü ekipleri, TEMA
Vakfı Gemlik Temsilciliği ve GTSO Gazi
İlkokulu ile birlikte Kuş Evi Projesi düzenledi. GTSO Gazi İlkokulu’ndan 150
öğrenci Kuş Evi projesine kendi imal ettikleri el emeği göz nuru kafesler ile destek
verdi. Gemlik Belediyesi de kampanyaya
50 adet modern kuş evi ile katıldı. Rengarenk Kuş Evleri Kumla Mahallesi Çamlık
mevkii ve Kumla Mahallesindeki piknik
alanlarına yerleştirildi. Gemlik Belediyesi,
son üç yıl içinde ilçedeki hayvanseverler
ile birlikte tüm parklar, çocuk parkları
ve piknik alanlarına 500’e yakın kuş evi
yerleştirmişti.

Toprak devriminin başladığı yer Beykoz Belediyesi yemekhanesi. Yemekhaneden çıkan
organik atıklar kaynağında dönüşüme alınarak elde edilen günlük 700, aylık 21 bin litre
‘kompost’ belediye serasında toprakla buluşuyor. Organik atıklar, Paşamandıra Meyve Bahçesi’ndeki seralarda yeni sebze ve meyvelerin

yetişmesini sağlıyor. Kompostla yetişen domates, patlıcan, biber ve diğer sebzeler yine belediye mutfağında tencereye giriyor. Beykoz’daki toprak devrimine ilkokullardan alışveriş
merkezlerine, sitelerden iş merkezlerine kadar
tüm Beykozlular katılıyor. Yeşil Okul Projesi
ile Beykoz genelinde 56 ilköğretim okulunda

ş
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Ulubat Gölü’nün
Geleceği Bu
Projede
Başkan Altepe, Akçalar Arıtma Tesisi inşaat alanını inceleyerek Ulubat Gölü’ndeki
kirliliğin önüne geçileceğini söyledi

B

ursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Akçalar Arıtma Tesisi inşaat
alanını gezdi. BUSKİ yetkililerinden yapılan
yatırım hakkında bilgiler alan Başkan Altepe, hava, su ve toprak gibi değerleri kutsal
gördüklerini, bu değerleri gelecek kuşaklara
temiz bırakabilmek için yatırımlara gece
gündüz devam ettiklerini ifade etti. Bir
yandan sahiller ile Bursa Ovası’ndaki çalışmaları sürdürürken diğer yandan Uluabat
Gölü’ndeki faaliyetlere yoğunlaştıklarını
kaydeden Başkan Altepe, Akçalar bölgesinde
kurulacak arıtma tesisiyle gölün kirlilikten
tamamen kurtarılacağını belirtti.

‘‘Daha Temiz Bir Ulubat’’
Gölün güneydoğusu ile batısına 1 metre
çapında kolektörler döşendiğini, çevre
bölgelerdeki atıkların döşenen kolektörler
vasıtasıyla toplanarak Akçalar Arıtma Tesisine aktarılacağını belirten Başkan Altepe,
“Şu anda arıtma tesisi inşaat çalışmaları başladı. İnşallah tüm atıklar bu tesiste bir araya
getirilecek ve arıtılacak. Böylelikle Uluabat
Gölü’nün kirlenmesinin gönüne geçilecek”
dedi. Başkan Altepe, proje kapsamında
özellikle göl çevresinde yoğunlaşan Gölyazı,
Çatalağıl, Karacaoba, Başköy ve Akçalar’ın
atıklarının tesiste değerlendirileceğini ifade
etti. Başkan Altepe, “Her şey daha temiz çevre daha temiz bir Uluabat için” diye konuştu.

öğrencilere verilen eğitimler neticesinde öğrenciler bahçe tipi kompost makinelerinde
organik atıklardan kompost yapıyor. Acarlar
Mahallesi’nde kurulan Atık Yönetim Merkezi
ile Türkiye’de ilk kez bir site ve AVM’nin atıkları kaynağında kompostlaştırılıyor. Beykoz
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Belediye

olarak temiz bir çevre için “sıfır atık” hedefiyle
yola çıktık ve atıkların kaynağında toplanmasına başladık. Bu uygulamayla hem israfı önlüyor, hem doğaya ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu geri dönüşüm uygulamasıyla temiz ve
sürdürülebilir çevreye katkı sağlanırken, atık
yönetimi konusunda bilinç oluşuyor” diyor.
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Dalgıcı Başkan
Kurtardı
1

Mart 1958’de İzmit - Karamürsel arası çalışan Üsküdar
Vapuru’nun İzmit Körfezinde
fırtınaya tutularak batması sonucu yaşamlarını yitirenler için
anma töreni yapıldı. Karamürsel
İskelesi’nde toplanan protokol
denize çelenk bıraktı. Profesyonel
dalgıçların yanı sıra amatör bir
dalgıcın yer aldığı grup çelengi
suyun altına indirdi. Programın
ilerleyişinde bir dalgıcın su üstüne çıkarak imdat çağrıları yapması sonucu ne olduğunu anlamayan
katılımcılar, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın ceketini çıkartarak denize atlamasıyla şoka girdi.
Karamürsel Belediye Başkanı
İsmail Yıldırım, soğuk suya atlayarak kadın dalgıç Şenay Ertorun’un yanına gitti. Nefes almakta
zorlanan dalgıcı tutan Yıldırım,
yaklaşık 20 metre yüzerek dalgıcı
karaya çıkarttı. Çok fazla su yutan
dalgıç, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dalgıç Şenay
Ertorun burada yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

“Ben de Dalgıcım’’
1 Mart faciasının Karamürsel için
önemli olduğunu belirten Başkan

Karamürsel Belediye
Başkanı İsmail Yıldırım,
boğulmak üzere olan kadın
dalgıcı yüzerek kurtardı

İsmail Yıldırım, “Program başladı.
Orada bir arkadaşımız heyecandan olacak süratle su üzerine çıktı.
Kendisi yardım çağırısında bulundu. Kalabalık arasında herkes şaşkın ama ben bu işi biliyorum. Ne

hissettiğini en iyi bilenlerdenim.
Bize de görev düştü. Çok basit
bir olaydır. Elbiseyi şişiren bir BC
vardır. Onu şişirseydi kendisi çok
rahat kurtulacaktı. O anın psikolojisi, baskısı ile bunu yapamadı. Bu

işle uğraşanlar bilir. Suyun içinde
bir anda bütün hakimiyeti kaybedersiniz. Yardım ihtiyacı doğması
ve bu işi bilen birisi olarak olaya birebir müdahale ettim. Sevindiren
olay kötü bir şey olmaması” dedi.

Beyoğlu, Uluslararası Gayrimenkul
Fuarında Boy Gösterdi

“Geçmişten Gelen Renkler ve Tatlar”
İle Tarihi Kimliğe Yolculuk

Beyoğlu Belediyesi, 35 yatırımcı ve 47 proje ile MIPIM 2017
Gayrimenkul Fuarı’na damgasını vurdu

Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı’nın 718’inci kuruluş yıl dönümü
sebebiyle “Geçmişten Gelen Renkler ve Tatlar” sergisi düzenledi

Dünyanın en önemli gayrimenkul organizasyonlarından
olan MIPIM 2017, 90
ülkenin katılımıyla
kapılarını açtı. Fuarda Türkiye’den
100 proje tanıtıldı.
Beyoğlu’nun vitrin
projeleri Galataport,
Haliçport, Taksim 360, Ok-

Arnavutköy Kadın Kültür
ve Sanat Merkezi’nde
“Geçmişten
Gelen Renkler ve
Tatlar” konulu
resim sergisi Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim
Baltacı tarafından
açıldı. Programda, Os-

meydanı, Piyalepaşa İstanbul
ve Örnektepe, 1 trilyon
dolarlık portföyü olan
yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi
başardı. Beyoğlu
Yatırımcılar Grubu
(BIG), 35 yatırımcı
ve 47 proje ile fuara
damgasını vurdu.

manlı kültürüne ait eserler
yer aldı. Osmanlı lezzetlerinden, şerbetlerine dönemin
sofra düzenine
kadar birçok geleneğin canlandırıldığı etkinliklere
vatandaşlar yoğun
ilgi gösterdi.
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Başkanlar Uludağ’da Buluştu
MBB tarafından düzenlenen “Başkanlar Zirvesi” Uludağ’da gerçekleştirildi. “Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri - Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği raporu başkanlarla paylaşıldı

M

armara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen
“Başkanlar Zirvesi” Uludağ’da gerçekleştirildi. Zirveye MBB üyesi
yüze yakın belediye başkanı katıldı. Toplantıda yerel yönetimler
ve mülteciler konusundaki süreç
yönetimi hakkında yapılan araştırmanın sonuç raporu yayınlandı
ve başkanlarla paylaşıldı. MBB
Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yaptığı
konuşmada raporun ilk kez Uludağ’da Başkanlar Zirvesi’nde belediye temsilcileriyle paylaşıldığını
dile getirdi. Altepe, MBB Göç Politikaları Atölyesi’nin (MAGA) Doç.
Dr. M. Murat Erdoğan başkanlığında belediyelerle yüz yüze görüşmeler ve anket yöntemiyle geniş
çaplı bir araştırma yaptığını ifade
etti. Araştırma sonucunda hazırlanan raporun belediyelerin mültecilere yönelik çalışmalarını, süreç
yönetimini, karşılaşılan sıkıntıları,
mevzuattan kaynaklanan kısıtlılıkları ve çözüm önerilerini ortaya

koyduğunu dile getirdi. Toplantıda
ayrıca MBB Başkanı Recep Altepe
ve MBB Encümen Üyesi ve Bilecik
Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın

moderatörlüğünde yapılan Yerel
Yönetim Meselelerini Müzakere
Platformu’nda belediyelerin sorunları ve çözüm yolları konuşul-

du. Uzman iletişimci Ali Saydam
da ‘Şehir Markası Gelişmezse Ülke
Markası Gelişmez’ konusu üzerine
bir seminer verdi.

Atölyede “Arı” Gibi Çalışıyorlar
Eski Hayır Çarşısı’nda kurulan “Engelsiz Atölye” faaliyete geçti. Atölyede deyim yerindeyse arı
gibi çalışan engelliler, Arıcılık Kursu için kovan, çocuklar için ahşap zekâ oyunu üretiyor

P

endik Belediyesi’nin engellilere
yönelik en anlamlı yatırımlarından “Engelsiz Atölye” tam kapasiteyle faaliyete geçti. Engelliler
Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği engelliler, atölyede çalışmaya
başladı. İlk etapta Pendik Belediyesi’nin emeklilere yönelik düzenlediği Arıcılık Kursu için arı kovanı
üreten engelliler, aynı zamanda
ilkokulu öğrencileri için tangram
(Ahşap Zekâ Oyunu) imal ediyor.
Engellilere Halk Eğitim Merkezi’nden Eren Arslan destek veriyor. Engelli çalışanlara üreteceği
ürünleri demontaj haliyle meslek
lisesi öğrencileri gönderiyor.

Kedi Evleri
Yerleştiriliyor
Çorlu’daki sokak kedilerine
yuva olması için Çorlu Belediyesi tarafından yapılan kedi
evlerinin montajına başlandı.
Cumhuriyet Parkı, Gölbaşı
Parkı, Tarihi Belediye Binası’nın bahçesi gibi Çorlu’nun
muhtelif yerlerine yerleştirilen kedi evleri sayesinde sokak kedileri soğuk ve yağmur
gibi hayatlarını zorlaştıran fiziksel etkenlerden korunacak.
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Belediyeden Butik Pastacılık Kursu
Alışılmış pastane konseptinin dışında, daha modern ve kişiye özel hizmet sunan “Butik pastacılık”
Gaziosmanpaşalı kadınların yeni gözdesi haline geldi

G

aziosmanpaşa Belediyesi, butik pastacılık yapımına dair
bilgi ve becerinin geliştirilmesine yönelik bir kurs açtı. Kadın ve
Aile Hizmetleri’ne bağlı Dönüşüm
Mutfağı’nda verilen eğitimlere
Gaziosmanpaşalı kadınlar yoğun
ilgi gösteriyor. Butik pastacılık
alanında ünlü isimlerin de katıldığı eğitimlerde, alışılmış pastane
konseptinin dışında, daha modern
ve kişiye özel hizmet sunan butik pastacılığın en ince detayları
anlatılıyor. Gaziosmanpaşalı kadınların yeni gözdesi haline gelen
yeni nesil pastacılığın eğitimlerini
veren Nuran Şahin, eğitimlerin
8 ay boyunca haftanın her günü
verildiğini söyledi. Kadınların istihdam edilmesinin sağlandığını
belirten eden Şahin konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: “Eğitimler
haftanın 7 günü 8 ay boyunca sürüyor. Eğitim sonunda öğrencilerime istihdam sağlamış oluyoruz.
Sosyal medya üzerinden sipariş
alarak ev ekonomisine katkıda
bulunuyorlar. 8 ay sonunda Halk
Eğitim Sertifikalı belge veriyoruz.
Vermiş olduğumuz eğitim pro-

fesyonel bir eğitim. Ödül almış
bazı hocalarımızı buraya getirerek öğrencilere eğitim vermesini sağlıyoruz. Eğitimler ücretsiz.
Normalde ciddi anlamda yüksek
meblağlar ödeyerek gidiyorlar ama
burada ücret talep etmiyoruz.”

Eğitime katılan kursiyerler de hobi
olarak başladıkları işten ek gelir
elde etmenin memnuniyetini yaşıyor. Kursiyer Emine Uzunoğlu ilk
önce çocukları için yaptığı pastaları
artık sosyal medya üzerinden sattığını söyledi. Okullardan da toplu

siparişler aldığını kaydeden Uzunoğlu, “Çocuklar sağlıklı yemiş
oluyor. Biz bunların içinde katkı
maddesi kullanmıyoruz, tamamen
evde kullanabileceğimiz ürünlerden yapıyoruz. Pastacı olabileceğim hiç aklıma gelmezdi’’ dedi.

Çok Okuyan Çok Gezer
Esenler’de kitap okumak öğrenciye de öğretmene de kazandırıyor. “Bir Kitap Bir Dünya”
projesinde yer alan öğrenci ve öğretmenler her ay sosyal ve kültürel gezilerle ödüllendiriliyor
Esenler Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün, ilçe genelindeki öğrencilere kitap okuma
alışkanlığı kazandırmak için
hayata geçirdiği ‘Bir Kitap Bir
Dünya’ projesinde gönüllü olarak görev alan öğretmenler ve
proje kapsamındaki 2 bin 500
öğrenci için her ay sonunda
kültür gezileri düzenleniyor.

Proje kapsamında kitap okuyan
öğrenciler bugüne kadar; 1453
Panorama Tarih Müzesi, Emirgan Parkı, Darıca Faruk Yalçın
Hayvanat Bahçesi ve Botanik
Parkı, Boğaz Turu, Miniatürk
gezisi gibi sosyal ve kültürel
gezilerle ödüllendirildiler. Proje ile başarılı bazı öğrenciler,
okudukları kitapların ardından
Umre’ye gitme hakkı da ka-

zandı. Teknolojiyle beraber kitaplardan uzaklaşan çocuklara
kitap sevgisi kazandırarak onları bir araya getirmek amacıyla
oluşturulan proje kapsamında,
öğrenciler her ay en az bir kitap
okuyor. “Bir Kitap Bir Dünya” projesinde gönüllü görev
alan 250 öğretmen de, Ankara,
Konya ve Bursa’yı kapsayan bir
kültür gezisi yaptı.
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Göçmen Kadınlar, Belediye
Kursuyla Meslek Sahibi Oldu
Ülkelerinden çeşitli sebeplerle göç edip Türkiye’ye sığınan göçmen kadınlar, Zeytinburnu Aile Kadın
Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde (AKDEM) aldıkları 8 haftalık eğitimin ardından meslek sahibi oldu
ve kadınlara yönelik birçok eğitimimiz bulunmaktadır. Bu eğitimlerden biri olan Göçmen Kadınlar
Kulübü’nde yapmış olduğumuz
atölye çalışmaları, bahsettiğimiz
eğitimlerin özeti diyebileceğimiz
nitelikte bir çalışmadır. Eğitim
kapsamında göçmen kadınlara
kültür değişikliğinden kaynaklı
yaşayabilecekleri sağlık sorunlarıyla nasıl baş edebileceklerini
ve hayatlarını nasıl idame edebileceklerini öğrettik. Burada
bedensel temizlikten, Türkçe konuşmaya kadar her türlü eğitimi
alan kadınlar aynı zamanda atıklardan ürettikleri süs eşyalarıyla
artık hem geri dönüşüme destek
veriyor hem de ev ekonomisine
katkıda bulunuyor.” dedi.

Suriyeli, Kırgız, Afgan, Kazak
ve dahası… Ülkelerinden çeşitli
sebeplerle göç edip Türkiye’ye
sığınan ve her biri ayrı bir hikaye barından göçmen kadınlar,
Zeytinburnu Belediyesi’nin açmış
olduğu 8 haftalık kurs sonunda
meslek edinip ev ekonomisine el
attı. Geri dönüştürülebilir atıkları
süs eşyasına dönüştüren kadınlar,
8 haftalık eğitimin ardından magnet, örgü, anahtarlık, hediyelik
eşya yapımını öğrendi. Eğitim
kapsamında sanattan sağlık sorunlarına, dil eğitiminden mülteci
haklarına kadar birçok konu hakkında da bilgi sahibi olan göçmen
kadınlar, sosyal ve kültürel eğitimler sayesinde Türkiye’ye uyum
sürecini de atlattı.

Atıklardan Hediyelik Eşya
Atölyelerde el becerilerini geliştiren onlarca göçmen kadın, bi-

rer süs eşyasına dönüştürdükleri
geri dönüşüm atıklarını satıp ev
ekonomisine katkıda bulunacak
olmanın heyecanını yaşıyor. AK-

DEM’in göçmen kadınlara yönelik başlattığı eğitime ilişkin bilgiler veren Eğitmen Gülşen Güler,
“AKDEM’de göçmen çocuklara

Göçmen Kadınlar Kulübü’nün
hazırladığı ürünler, ‘Kar Serçesi’ adıyla Zeytinburnu Olivium
AVM’de satışa çıkarıldı.

Doğan Her Bebeğe
Bir Fidan
Altıeylül’de doğan her bebek için ‘Bir Hayat Bir Fidan’ projesi
kapsamında ‘Hatıra Ormanı’na bir fidan dikilecek

H

atıra Ormanı protokolünü
Altıeylül Belediye Başkanı
Zekai Kafaoğlu ile birlikte Balıkesir Orman Bölge Müdürü
Metin Kırcı imzaladı. Altıeylül
Belediyesi’nde düzenlenen protokol töreninde konuşan Başkan
Kafaoğlu, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün geliştirmiş olduğu proje
ile yeni doğan bebeklerle ilgili
hatıra ormanı oluşacağını ve
bundan sonra her doğan bebek

adına bir fidan dikeleceğini söyledi. Başkan Kafaoğlu, “Gelecekte
çocuklar büyüdükçe, onlar adına
dikilen bu fidanlar da büyüyecek.
Sevgiyi merhameti yeni doğmuş
bebelerin yüreklerine yazmak isterdim, onlar büyüdükçe dünyayı
sarsın diye. Çocuklarımız büyüdükçe bu fidanlar büyüyerek ülke
ekonomimize, ülkemizin havasına, suyuna güzellik katacağını
düşünüyorum’’ dedi.
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Müziği ‘Notabüs’te Öğrenecekler
Bozcaada Belediyesi’ne ait kullanılmayan eski bir otobüse, ‘Herkes Müzik Aleti Çalabilir’ projesi kapsamında,
‘Notabüs’ ismi verildi. İçine de müzik aletleri konan otobüste, öğrencilere müzik dersi verilecek
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) öğretim
görevlisi Muharrem Yıldız tarafından Aralık 2016’da, Bozcaada
İlçesi’nde, ‘Herkes Müzik Aleti
Çalabilir’ projesi başlatıldı. Projeye, İstiklal İlkokulu Müdürü
Emine Arslan da destek verdi.
Projenin öğretmeni ise ÇOMÜ
Öğretim Görevlisi Feryal Günal
oldu. Proje kapsamında ilk ola-

rak Bozcaada Belediyesi’ne ait
kullanılmayan eski bir otobüs
boyanarak ve içine müzik aletleri yerleştirilerek ‘Notabüs’ ismi
verildi. Otobüs, Bozcaada İstiklal
İlkokulu bahçesine kondu. Bozcaada Belediyesi, Bozcaada esnafı
ve sakinlerinin desteğiyle ‘Notabüs’e org, piyano ve bateri gibi
çalgılı müzik aletleri desteği sağlandı. Projenin mimarı ÇOMÜ

Öğretim görevlisi Muharrem
Yıldız ise “Biz eğitimcilerin eğitimden bir takım beklentileri
vardır. Alınan bilimsel eğitim bir
ruh kazansın. Çocuklarımız iyi
birer yurttaş olsunlar. Çevrelerine karşı, doğaya karşı duyarlı,
sorumlu iyi insan haline dönüşsünler. Kısacası iyi insanlar olsun
istiyoruz. Bunun için kullanılan
birçok araç vardır ki, bu araçlar-

Gecenin sonunda Başkan Mustafa Demir, geceye katılan sanatçılar ve ödül alan
radyocular sahneye çıkarak hep birlikte geleneksel selfie çektiler.

dan en etkilisi sanattır. Biz burada müziği ve sanatı, geleceğimizdeki Bozcaadalıların daha iyi
bir insan olabilmesi için bir araç
olarak kullanmayı arzuluyoruz.
Bozcaada’nın güzel insanlarının
güzel çocukları, sanat önünüzü aydınlatsın, umarım sanatla
daha huzurlu Bozcaada ve daha
huzurlu bir Türkiye’de yaşama
şansı buluruz” diye konuştu.
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Ara Dinkjian Quartet Mest Etti
Dünyanın en iyi ud virtüözlerinden biri olarak kabul edilen
Ara Dinkjian, ekibiyle birlikte Nilüfer’de sahne aldı
Nilüfer Belediyesi, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nde, cazın usta
isimlerini sanatseverlerle buluşturdu.
Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nde sahne alan Avishai Cohen Trio, Özdemir
Erdoğan, Kemenjazz, Erik Truffaz Quartet, Bilal Karaman-Manouche Alaturca, Şirin Soysal Quintet’in ardından bu
kez dünyanın en iyi ud virtüözlerinden

biri olarak kabul edilen Ara Dinkjian,
unutulmaz bir konsere imza attı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen
ve sanatseverlerden büyük ilgi gören
Ara Dinkjian ekibiyle birlikte en sevilen
eserlerini Bursalı sanatseverler için seslendirdi. Ud, kemençe, piyano, klavye
ve perküsyonun buluştuğu gecede sanatseverler, zaman zaman alkışlarla Ara
Dinkjian Quartet’e eşlik etti.

Sihirli Mikrofonlar
Sahiplerini Buldu
Radyoculuk sektörüne hizmet etmek, başarılı radyoları, radyo
program ve programcılarını ödüllendirmek için gerçekleştirilen “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri” sahiplerine verildi

Ö

dül töreni ünlü ilizyonist
Sermet Erkin’in gösterisi ile başladı. Ardından Başkan
Mustafa Demir, Sihirli Mikrofon
Özel Ödülünü Erhan Konuk’a
verdi. Diğer Sihirli Mikrofon
Özel Ödüllerini de Romina ve
Muzo aldı. Ünlü isimlerin ve radyocuların büyük ilgi gösterdiği
gecenin müzik direktörlüğünü
Ozan Çolakoğlu üstlendi. Görsel
ve sahne şovlarıyla gece de sahne alan Gülşen ‘Dan Dan’ isimli
şarkısını söyledi. Gece de Ümit
Besen ve Pamele’nın düeti salondakileri coşturdu. Ayrıca Murat
Dalkılıç, Demet Akalın, Serkan
Kaya Eypio FT Burak King, gibi
ünlü isimler de sahne alarak unutulmaz parçalarını seslendirdi.
Gecede radyo severlerden en çok
oyu alan radyolar ve programcılar, ödüllerine kavuştu.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen gecede
konuşan Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir, ilk radyo bundan
90 yıl önce Sirkeci’deki Büyük
Postanenin bodrum katında yayı-

na başladı. Ülkemizde 90, dünyada da 100 yaşında olan radyonun
hala büyük bir kitle iletişim ve
kültürel etkinlik aracı olması açısından hala önemini koruyor. Biz
bildiğimiz ve seslerine aşina olduğumuz radyocularımızı işte bu
tür etkinliklerle görünür kılmayı
arzu ediyoruz, radyolarımızın
yeniden hatırlanmasını arzu ediyoruz. Radyocuları, sanatçıları ve
kültür sanat adamlarını bir araya
getirerek onlara bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Görünen
o ki her yıl artarak devam eden
bu ilginin bizim düşündüğümüz
ve hedeflediğimiz noktaya geldiği
için mutluyuz” dedi. Başkan Mustafa Demir, “ Ödül törenini geçen
yıllar ile mukayese ettiğimizde
katılım açısından ve yarışmada oy
kullanma sayısına baktığımız zaman inanılmaz güzel bir teveccüh
görüyoruz. Bu programı gerçekleştirmemizin iki önemli nedeni
var. İlki radyocuların bilinmesini
hakikaten arzu ediyoruz. Sihirli
kutulardaki seslerin sahiplerinin
görülmesini istiyoruz.’ dedi.
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130 Deve Güreşti
Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Güre Mahallesi’ndeki Deve Güreşi Arenası’nda gerçekleştirildi.
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinden 130 devenin katıldığı güreşler yoğun ilgi ile izlendi
Edremit Belediyesi ile Edremit
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği’nin işbirliğinde
düzenlenen Geleneksel Edremit
Deve Güreşleri Kavlaklar Mahallesi altındaki Güre Deve Güreşi
Arenası’nda yapıldı. Ege Bölgesi
başta olmak üzere Marmara ve
Akdeniz’den şampiyon develerin
de aralarında bulunduğu toplam

130 devenin mücadele ettiği güreşler ilgi ile izlendi. Okunan dualar ve İstiklal Marşı’nın okunması
güreş başladı. Güreşen develeri
ayırmaya çalışan urgancılar zor
anlar yaşadı. Güreş esnasında bazı
develerin dört ayağı yukarı gelirken, bazıları da çareyi kaçmakta
buldu. Vatandaşların keyifle izlediği deve güreşleri akşam saatle-

rine kadar devam etti. İzleyiciler
güreşleri kamyon ve traktörler
üzerinde mangal yaparak piknik
havasında izledi.
Edremit Belediye Başkanı Kamil
Saka, seyircilere Türk bayrakları
dağıttı, güreş alanını dolaşarak
katılımcıları çiçekler vererek selamladı. Ardından Başkan Saka,
deveciler ile birlikte barışın sim-

gesi beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Saka, deve güreşlerinin
bölgede önemli bir kültürü yansıttığını yıllardır düzenlendiğini
belirterek organizasyonu birlikte
düzenledikleri Edremit Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri
Derneği üyelerine ve gösterilen
ilgiden dolayı tüm katılımcılara
teşekkür etti.
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Engelleri Sporla
Aştılar
Maltepe Belediyesi ve Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle ilçede, “1. Engelsiz Spor Şenliği” gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan engelli çocuklar,
futbol, basketbol, masa tenisi, koşu ve judoyla keyifli bir gün geçirdi

M

altepe Belediyesi, Maltepe Kent
Konseyi Engelliler Meclisi ve Gençlik
Meclisi işbirliğiyle ilçede, “1. Engelsiz Spor
Şenliği” düzenlendi. Şenliğe Maltepe Belediye
Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, Maltepe
Kent Konseyi Başkanı Ozan Demir, Maltepe
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Tülay Düztaş, Gençlik Meclisi, engelli çocuklar,
velileri ve vatandaşlar katıldı. Maltepe Belediyesi Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda
gerçekleştirilen şenlikte, engelli ve engelsiz
gençlerden oluşan karma takımlarla futbol,
basketbol, masa tenisi, koşu ve judo dallarında müsabakalar düzenlenerek, “Aramızda
Engel Yok” mesajı verildi.

ve Umut Görme Engelliler Spor Kulübü
Derneği de judo gösterisi düzenledi. Avrasya’nın Engelsiz Sesleri Ritim Grubu da mini
bir konser verirken, müsabakalara katılan
herkese madalya dağıtıldı.

Paten, Judo ve Ritim
Engelli çocuklar tarafından boyanan kedi ve
köpek kulübeleriyle maketleri şenlikte sergilenirken, engelli çocuklar için yüz boyama
etkinliği de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Mert
Palavaroğlu’nun yaptığı şenlikte, Özel Yeni
Amaç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Paten Grubu, paten ve Tomurcuk Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi lirik dans

Mahalle Ligi Örnek Oldu
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde düzenlenen mahalle ligi
uygulamasının yaygınlaşarak tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanıyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından il
genelinde 712 okula toplam 15 bin top dağıtımı

için düzenlenen törenlerden ikincisi Bandırma’da yapıldı. Şehit Mehmet Günenç Anadolu
Lisesi’nde düzenlenen törende Başkan Ahmet
Edip Uğur, 59 okula top dağıtımında bulundu.
Başkan Uğur gençlere hitap ederek, “İmkân bizden oynamak sizden dedik ve Mahalle Ligi’nin
final karşılaşmalarını yaptık. 22 bin gencimiz,
öğrencimiz mahalle Ligi’ne katıldı. Gençlik
Spor ve Milli Eğitim bakanlığı bizim bu projemizi bütün Türkiye’ye uygulamak istiyor. Bütün illerde uygulayalım ve 81 ilin şampiyonundan Türkiye şampiyonu çıksın. Örnek projeler
yapıyoruz sizler için.” şeklinde konuştu.

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

@marmarabb

Marmara Belediyeler Birliği Adına
İmtiyaz Sahibi | Recep ALTEPE
Genel Yayın Yönetmeni | M. Cemil ARSLAN
Genel Koordinatör | Hatice ERKAN
Yayın Koordinatörü / Emrehan Furkan DÜZGİDEN
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
Sanat Yönetmeni | Hasan DEDE
Grafik Tasarım | Merve ZENGİNEL
Yapım | Tekfa Medya
Tel: (0212) 243 20 86
Reklam Direktörü | Burak AKAY
burak.akay@gafa.com.tr
Baskı | İhlas Matbaacılık
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“Mukaddime, Düşünen
Zekalar İçin Bir Pınardır”
MBB’de
Diplomasi Eğitimi
MBB Yerel Yönetim Akademisi
ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi
Akademisi işbirliği ile hazırlanan
Diplomasi ve Protokol Eğitim
Programı yapıldı. Eğitimde Diplomasi ve Diplomatik Dil, Türk
Dış Politikasının Temel İlkeleri,
Meseleler ve Güncel Gelişmeler,
Protokol ve Temsil, Kamu Diplomasisi ve Kardeş Şehir Diplomasisi konuları anlatıldı.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi tarafından düzenlenen
Dücane Cündioğlu ile Şehir Konuşmalarının konusu “İbn Haldun ve Şehir”di

MBB’ye Libya’dan
Ziyaret
Libya’nın ileri gelen belediye
başkanları, kanaat önderleri
ile sivil toplum kuruluşlarının
başkan ve yerel temsilcilerinden
oluşan heyet MBB’yi ziyaret etti.
Libyalı başkanlar, Marmara Belediyeler Birliği gibi tecrübeli bir
kurumla bu ilişkiyi somutlaştırmak istediklerinin altını çizerek
işbirliği talebinde bulundu.

Arabuluculuk
Semineri
MBB Hukuk Platformu, arabuluculuk kurumunu masaya
yatırdı. Arabuluculuk Daire
Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuğun amacının kimin
haklı kimin haksız olduğunu
belirlemek değil, karşılıklı
menfaatlere uygun bir anlaşma
sağlamak olduğunu söyledi.
Öztatar, “Tek kapılı adliye sistemini bırakıp çok kapılı adliye sistemine geçmemiz lazım.
Mahkeme kapısı başvurulacak
son kapı olmalı” dedi.

Şehir Konuşmaları serisinin altıncısında “İbn Haldun ve Şehir”
konusunu işleyen Dücane Cündioğlu, İbni Haldun’un birkaç
konuşmaya konu edilecek değil,
aslında uzun soluklu şerh edilmesi gereken bir şahsiyet olduğunu
belirterek konuşmaya başladı.
Cündioğlu “Yetkim olsa okullarda
ders olarak okutulmasını isterdim. Toynbee’nin bir sözü vardır,
Cemil Meriç’in Türkçesiyle der
ki ‘İbni Haldun, semasındaki tek
yıldızdır.’ Ancak İbni Haldun’un
biricikliğinin hala doğru yorumlandığını düşünmüyorum. İbni
Haldun neden semasındaki tek yıl-

dızdır? Ulemadan bir zat olmakla
birlikte, bir tarihçi olmakla birlikte, ayağını yere bastığı için… İslam
dünyasında ikinci bir kişinin eşlik
etmeyeceği denli, bir toplumun
maddi koşullarını gözlemleyip yorumlayıp onu belli bir perspektifle
açıklamaya çalıştığı için… İkinci
bir isim yok elimizde… İbni Haldun’un orijinalliğinin nedeni ne?
İçinden çıktığı toplumun yani
benzerlerinin önemsediği konuları onların hiç önemsemediği
açılardan yorumlayabilmesi, hatta eleştirebilmesi… Bizde birçok
kesim şehri düşünmenin konusu
yapmayı beceremedi.” şeklinde ko-

nuştu. Cündioğlu, İbni Haldun’un
başyapıtı Mukaddime’de üzerinde
de durarak “Mukaddime’nin ilk
tercüme edildiği dil Türkçedir.
Bugün içinde bulunduğumuz
konumda, şehirle olan, toplumla
olan bağlantılarımızı kurmaya en
çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde Mukaddime düşünen zekâların sıklıkla başvuracağı bir pınar
halini alacaktır. İbni Haldun, döneminde semasındaki tek yıldızdır. Toplum, devlet, siyasal olan,
toplumsal olan üzerine düşünceye
rastlamak zordur. İbni Haldun’un
siyasi analizleri bugün hala başvurulacak değerdedir’’ dedi.

Erol Parlak Türkülerle Konuştu
Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Prof. Dr. Erol Parlak ile ‘Türküler ve Toplumsal Yaşam’
konulu sohbet ve dinleti programını MBB Hızır Bey Çelebi Salonu’nda gerçekleştirdi
Müzik kategorisinde 2016 yılı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Prof.
Dr. Erol Parlak, mızrap kullanılmaksızın çalma tekniğini Marmara Belediyeler Birliği’nde gösterdi.
MBB Başkan Vekili ve Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağı-

rıcı’nın da katıldığı programda
Parlak, Anadolu’nun kültürel zenginliği, özden ve gelenekten gelen
türküleri ve “Bozkırın Tezenesi”
olarak bilinen merhum sanatçı
Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendirdi. Anadolu’nun müzik kültürünü ve nasıl gelişme sağladığını

da anlatan Prof. Dr. Erol Parlak,
“Müzik hayat demek, türkülerimiz ise hayatın her anı demektir.
Türküler, toprağımıza dair güzelliği, onların bize anlattıklarını,
toplumsal olarak bize yaşattığı
duyguları, birlik ve beraberliğe
olan katkısını anlatır” dedi.
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Sosyal Medya - Marmara Haber

BAŞKANLARIN SOSYAL MEDYASI
Sadece sokakta, okulda
ya da kutlamalarda değil
sosyal medyada da bizimle
birlikteler... Belediye başkanları duygularını ve özel
anlarını takipçileriyle paylaşıyorlar. İşte başkanların
sosyal medya keyfi...

Handan Toprak

@drhandantoprak

“Batı Trakya Romanlar Dayanışma Derneği
ziyaretimizde değerli hemşehrilerimiz ve
güzel yavrularımızla biraradayız.”

Murat Hazinedar, Umre ziyaretini tamamlayan
vatandaşlar ile Yahya Efendi Camii’nde buluştu.
Cami avlusundaki kedileri çifter çifter kucakladı.

Av. Murat Hazinedar

@MHazinedar

Aykurt Nuhoğlu @Aykurtnuh.Kadikoy

Mustafa Demir

@mustafademir

“Kadıköylü çocuklar için hazırladığımız
yarıyıl etkinlikleri dolu dolu geçiyor. En çok
ilgiyi Özgürlük Parkı’ndaki Buz Pisti gördü.”

Zekai Kafaoğlu

@zkafaoglu

“Bu sabah güne Plevne İlkokulu’nda
öğrencilerle birlikte kitap okuyarak başladım.”

Kartal-Tavşantepe metro hattı açılış töreninde
başkanlardan bir selfie.

Ülgür Gökhan

@BSKulgurgokhan

“Ne doğru söylemiş Turgut Uyar ‘Keşke bir şiir
okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar
kirletmezdiniz birbirinizi’ İyi Akşamlar”

İsmail Hakkı Edebali
@ismailedebali

“Görme bozukluğu olan 86 yaşındaki Emine teyzemizi ameliyat ettirdik”

Neşet Çağlayan
@neset_caglayan

“Belediye olarak evde temizlik
hizmetleri sunduğumuz aileler bizleri ağırladı.”

RENKLİ BAŞKANLAR

www.marmara.gov.tr
www.marmarahaber.gov.tr
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Recep Altepe
MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Kadir Topbaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Atila Aydıner
Bayrampaşa Belediye Başkanı

Osman Sargın
İznik Belediye Başkanı

Remzi Aydın
Eyüp Belediye Başkanı

Mehmet Keleş
Düzce Belediye Başkanı

