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İstanbul’un Simgesi:

Erguvan
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İstanbul’un Efsanelere
Konu Olan Simgesi:
Erguvan
İ

stanbul’da baharın çok güzel iki
simgesi var. Biri rengarenk açan
laleler diğeri Boğaz’ı pembemsi mora
bürüyen erguvanlar. Nisan başından
itibaren şehrin parkları, bahçeleri, yol
kenarlarında açan laleler renk cümbüşü yaşatıyor bu şehrin sakinlerine.
Beton yığınları arasında yaşayanların
içini açıyor, yaşama sevinci veriyor
adeta. Mayıs ayı ise erguvanlarla şenleniyor bu kent yeniden.
Erguvan, tarihin her döneminde İstanbul’un simgesi olmuş. Bizans döneminde de Osmanlı zamanında da
baş üstünde tutulan, değer verilen bir
ağaçtı. Erguvan çiçekleri mayıs ayında görünüp, ani kayboluşu ile utangaç
süsüdür bu kentin. İstanbul’un simge
ağacı erguvan, çiçeği erguvan çiçeği,
rengi ise erguvan rengidir.
Yakın bir zamanda erguvanlar için
İBB harekete geçti. Kadir Topbaş’ın
girişimiyle erguvan şenliği düzenlenmeye başladı. Bu kapsamda yeni
ağaçlar dikilmeye başlandı. Bu mayıs
ayında tam 50 bin yeni erguvan fidanı
İstanbul’un değişik yerlerine dikildi.
Hep Hayranlık Uyandırdı
Erguvan, yüzyıllar boyu Bursa’nın da
simgesi olmuş. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezit’in damadı Emir Sultan
her yıl erguvan açma mevsiminde
Bursa’da müritleriyle buluşurdu. 14.
yüzyıldan itibaren düzenlenmeye
başlanan erguvan şenlikleri, şehrin
ekonomisine olumlu etkilerinden do-

layı 19. yüzyıla kadar gelenek olarak
sürdürülmüş. Günümüzde bu şenlikleri yeniden canlandırma çabası var.
Erguvan, batı dillerinde Judas ağacı
olarak biliniyor. Hristiyanlık için
önemli bir imge olan erguvanın
efsanesi bile var. Efsaneye göre Havari Yahuda İskaryot, Hz. İsa’nın
yerini Romalılara bildirip çarmıha
gerilmesine sebep olmuş. Önce
ihanet etmiş ama sonra pişmanlığından ötürü kendini erguvan
ağacına asmış. Bizans zamanında
erguvan moru Bizans hükümdarlarının kıyafetlerinde kullanılan bir
renk olmuş. Doğal yollarla üretilen
en zor renk olduğu için, bir zenginlik ve güç belirtisiydi bu yüzden
imparator dışında hiç kimse mor
pelerin takamazdı.
Gelin bu efsanelere konu olan
görsel şölenin tadını çıkaralım.
Bebek’ten Beykoz’a her adımda
karşınıza çıkacak olan erguvanları
en güzel nerede görebilirsiniz onu
söyleyelim.
Fenerbahçe Parkı

Muhteşem bir Marmara Denizi ve
Boğaz manzarası sunan Fenerbahçe Parkı laleleri ve erguvan ağaçlarını seyretmekten keyif alanlar için
birebir.

bilirsiniz. Koru bir zamanlar önünde
bulunan ve aynı adı taşıyan yalının
arka bahçesiymiş. Koruda olduğu gibi
yalının bahçesinde de muhteşem erguvanlar var.

Aşiyan, Rumelihisarı

Anadoluhisarı Tema-Vehbi Koç
Doğal Kültür Merkezi

Boğaziçi’nde, Rumelihisarı sırtlarında
başınızı nefes kesici manzaradan kaldırdığınızda Tevfik Fikret’in imzasını
taşıyan ‘Aşiyan’ yani ‘Kuş Yuvası’ köşkünü göreceksiniz. Üç katlı bu binanın
dışarısı erguvana boyanmış ve arkası
ise Boğaz’ın olağanüstü manzarasına
bakıyor.
Emirgan Parkı
Her sene yüz binlerce lalenin ekildiği
park, çiçek açan erguvan ağaçlarının
keyfini sürmeye gidenlerin gözde
mekânı. Park bu günlerde laleler ve
erguvan ağaçlarıyla rengârenk.
Büyük ve Küçük Çamlıca
262 metre yüksekliğindeki Büyük
Çamlıca, ve Küçük Çamlıca geniş bir
alanda erguvan görmeye olanak tanıyor. Büyük Çamlıca Tepesi’nde soluklanarak çayınızı kahvenizi içebilir,
Küçükçamlıca’dan baktığınızda ise sol
tarafta Prens Adaları’na kadar uzanan
bölgeyi, Fenerbahçe ve Haydarpaşa’yı,
sağda ise Sarayburnu’nu görebilirsiniz.
Kuzguncuk Fethi Ahmet Paşa Korusu
Kuzguncuk’ta ana yolun hemen üst
kısmında yer alan Fethi Ahmet Paşa
Korusu’na Üsküdar’dan kolayca ulaşa-

TEMA Vakfı’na ait Anadoluhisarı
tepelerine kurulmuş Doğal Kültür
Merkezi birçok çiçekli bitki türüne ev
sahipliği yapıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise insanın aklını başından alacak
güzellikte. Hele erguvan mevsiminde
giderseniz olağanüstü manzara daha
da keyifli hale geliyor.
Kanlıca Mihrabad Korusu
Anadolu yakasının en yeşil yerlerinden birindesiniz. Kanlıca’nın yukarısında, yürüyüş yolları olan bu park
size çay ve nargile içebileceğiniz, aynı
zamanda Boğaz ve her iki köprüyü içine alan manzarayı görebileceğiniz hoş
bir mekân sunuyor. Manzaranın tadını çıkarıp çay keyfinizi tamamladıktan
sonra erguvanların arasından gezine
gezine aşağı inebilirsiniz.
Beykoz Korusu
Paşabahçe ve Beykoz arasındaki yoğun
ağaçlık bu alan Abraham Paşa Korusu
olarak da biliniyor. Burada erguvanlar
Boğaz manzarasını daha da muhteşem hale getiriyor. Daha çok erguvan
görmek için yolunuzu Beykoz Korusu’nun biraz ilerisindeki Yuşa Tepesi’ne düşürmeniz gerekir.
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İstanbul’un En Özgün Şehir Parkı
Zeytinburnu Belediyesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle 94 bin 326 metrekarelik parkı
Zeytinburnu’nun merkezine inşa edecek. 2017 Temmuz ayında Beştelsiz Mahallesi’nde inşaat çalışmaları başlayacak olan Millet Bahçesi, tamamlandığında Türkiye’nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacak.

Z

eytinburnu Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanların yerine yapılacak olan Millet
Bahçesi için geçtiğimiz aylarda
bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve
TOKİ Başkanı Mehmet Ergün
Turan protokol anlaşmasını imzalamıştı. Sadece Zeytinburnu
halkına değil çevre ilçelere de
İstanbul’un en geniş yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan
Millet Bahçesi, Zeytinburnu 15
Temmuz Meydanı’nın hemen
karşısına yapılacak. Bahçe, aynı
zamanda olası bir afet durumunda Zeytinburnuluların toplanacağı ortak alanlardan biri olacak.

Zeytinburnu’nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek Millet Bahçesi’nde 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli

bitki deresi, spor sahaları, 420
metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, 1.800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun

Doğa Sporları ve Turizm Merkezi
İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi(DOSTUM) projesi ile bölge turizmine
katkı yapmaya hazırlanıyor.
İnegöl Belediyesi tarafından
doğa sporlarının çekim merkezi
olması hedefiyle Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Yeniceköy’de
hayata geçirilen Doğa Sporları
ve Turizm Merkezi(DOSTUM)

projesi, turizme katkı yapmaya hazırlanıyor. Toplam 80 bin
metrekare alan üzerinde faaliyet
gösteren DOSTUM Projesi, 2,5
milyon TL’lik yatırım ile İnegöl
Belediyesi’nin mega projeleri
arasında yer alıyor. Doğa sporla-

rıyla ilgilenmek isteyen herkese
“ücretsiz” olarak hizmet veren
DOSTUM, hem kültürel zenginlikleri tanıtmaya hem de İnegöl’ü
cazibe merkezi haline getirmenin yanı sıra, pozitif sosyal katılıma katkı sağlamaya hazırlanıyor.
Burada yerli ve yabancı turistler
için oluşturulan alanda fotosafari, trekking, kano (deniz bisikleti), kampçılık, balık tutma, atv
safari, motocross ve off-road,
bisiklet, okçuluk, yamaç paraşütü ve hafif hava araçları uçuşları
yapılıyor.
İnegöl Belediye Başkanı Alinur
Aktaş yaptığı açıklamada, doğası ve doğa turizmine elverişli
alanlarıyla Türkiye ve dünyanın
dikkatini üzerine çekmeye hazırlanan İnegöl’ün, önümüzdeki süreçte turizm pastasından payını
fazlasıyla alacağını belirtti.

3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre
genişliğinde 2 kilometrelik koşu
parkuru, 2 metre genişliğinde
3 kilometrelik bisiklet yolu, 4
metre genişliğinde 2.800 metre
uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300
metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki
türünün koruma altına alındığı
Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi,
kaya bahçeleri, süs havuzları,
dinlenme ve oturma alanları,
açık teraslı büfe, cami, bay, bayan
ve engelli lavaboları, kültürel ve
sosyal aktivitelerin yapılabileceği
birçok alanlar yer alacak.

Büyükçekmece’de
7 Avrupa Şehri
Yapımı tüm hızıyla devam eden
850 milyon TL yatırımla Avrupa’nın en büyük film platosu Midwood ve 500 milyon Euro’luk
yatırımla Yeditepe Marina’nın,
Büyükçekmece sahilinde inşa
ettiği Kıyı İstanbul Projesi tüm
gözleri Büyükçekmece’ye çevirdi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Kıyı İstanbul projemiz; mimari anlamda
Avrupa’nın yedi şehrini örnek
alan Berlin, Paris, Milano, Amsterdam, Londra, Budapeşte ve
Viyana şehirlerinin dokusunu
sergileyen, yedi cadde ve yedi
medyandan oluşacak. İstanbul’un, Türkiye’nin hatta dünyanın en dikkat çekici ve işlevselliği bakımından en kapsamlısı
olarak bir ikincisi bulunmayan
bir tasarımda inşa edilecek. Kıyı
İstanbul, Büyükçekmece’mize ve
İstanbul’umuza çok önemli kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda katkı sağlayacak” dedi.
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Hafif Raylı
Sistem İçin İlk
Adım Atıldı
Balıkesir ulaşımını rahatlatmak için hayata geçirilecek projenin 2 yıl içerisinde
tamamlanması planlanıyor.

B

alıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Edip Uğur ve TCDD Genel Müdürü İsa
Apaydın arasında imzalanan protokol ile Ayşebacı’dan Lojistik Köye kadar uzanan hatta Hafif
Raylı Sistem (Banliyö) hattı için ilk adım atıldı.
Çalışmaların ilk etabının tamamlanması’nın
ardından TTM ve Adnan Menderes arasına da
banliyö hattı kurulması planlanıyor.
Proje ilgili bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Ayşebacı’dan,
TOKİ’den başlayan ve Gökköy Lojistik Köyüne
kadar uzanan 12 istasyonlu hat bu. Balıkesir’in
banliyö işletmeciliği ile ilgili çalışmalar TCDD ve
Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek. Balıkesir’e hayırlı uğurlu olsun” dedi.
23 Kilometrelik Banliyö Hattı Düzenlenecek
Başkan Uğur’un ardından protokol ile ilgili bilgi
veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
(TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın ise “23 kilometrelik güzergâhta Balıkesir’de şehiriçi taşıma-

cılığa hizmet edecek şekilde banliyö sistemini inşa
edeceğiz. Yapacağımız hizmet ile birlikte gerek
Balıkesir’in şehiriçi konforlu bir taşımacılığa ka-

Gelibolu’ya Altın
Gerdanlık Geliyor

vuşacak olması, hem de kurumumuzun halkımıza
yapacağı hizmetler açısından önemli sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.

“Altın Gerdanlık Kentsel Tasarım Projesi”nin ilk etabı olan “Piri Reis Meydanı Çokalcı Deresi Arası Kentsel Tasarım Projesi’ uygulamaya dönüştürülmeye başlandı
Gelibolu Belediyesi’nce hayata geçirilen “Piri
Reis Meydanı Çokalcı Deresi Arası Kentsel
Tasarım Projesi’ başladı. Yüklenici firma
projeyi 220 gün içerisinde bitirecek. 12 bin
metrekarelik alanda uygulanacak proje kapsamında, kafeteryalar, hediyelik eşya satış
yerleri, dinlence yerleri, çocuk oyun alanları,
spor aletleri, yürüyüş parkuru ve yeşil alanlar
oluşturulacak.
İçerisinde Atatürk Kültür Merkezi, Barış
Parkı, Piri Reis Meydanı ve sahil yolu düzenlemesini barındıran “Altın Gerdanlık Kentsel Tasarım Projesi”nin ilk etabı olan “Piri
Reis Meydanı Çokalcı Deresi arası kentsel
tasarım projesi’ uygulamaya dönüştürülmeye
başlandı. Gelibolu Belediyesi’nce ihale edilen
projeye, 4 milyon 900 bin TL bedelle en uygun teklifi veren yüklenici firma ile sözleşme
imzalanmasının ardından yer teslimi yapıldı.
Uygulama alanında yıkımlar sonrası temizlik

çalışması başlatılan ve yer tesliminden itibaren 220 gün süre tanınan proje, kafeteryalar,
hediyelik eşya satış yerleri, dinlence yerleri,
çocuk oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş
parkuru ve yeşil alanlarla birlikte yaklaşık 12
bin m2’lik alanda uygulanacak.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu
halkına vaat ettikleri projeleri uygulamaya
dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını
belirterek, “İhale süreçlerinde yaşanan bazı
olumsuzluklardan dolayı bu büyük projemize gecikmeli olarak başlamak durumunda kaldık. Değerli halkımızdan bu süreç
için hoşgörü ve anlayış beklerken, kentsel
tasarım projemizin ilçemize hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum. Kordon boyumuz bu
proje kapsamında modern ve estetik bir görünüme kavuşurken, çok yakında vatandaşlarımızın keyifle faydalanabileceği bir alana
dönüşecek.” dedi.
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Sarıyer’in Akıllı Binası

Sarıyer Belediyesi, yeni açılan belediye hizmet binası ile dünyada bir ilke imza attı. Bu bina dünyanın ilk yeşil ve engelsiz
kamu binası olarak literatürdeki yerini aldı.

İ

lçe genelinde yaklaşık 20 farklı
noktada hizmet veren Sarıyer
Belediyesi birimlerini tek çatı
altında toplayan dev bina düzenlenen törenle hizmete girdi. Yeni
bina akıllı, engelsiz ve yeşil şekilde
inşa edildi. Sarıyer Belediyesi
Başkanlık Binası, Kültür Merkezi
ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri
ve İstanbul Boğazı ilişkili her şeyi
kapsayan sunumların yapılacağı
DEMOPARK ‘ı da içerecek olan
Boğaz Müzesi, BREEAM sertifikalı – Yeşil ve Engelsiz Erişim
özelliklerine sahip. ‘Yeşil Bina’
benzerlerine göre yüzde 30 daha
fazla enerji tasarrufu sağlayacak.
Yeşil ve engelsiz yeni hizmet
binası, modern yapısı ile hem
belediyecilik anlayışına yeni bir
soluk getirecek hem de vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

450 Milyon Dolarlık Artı Değer
Yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, binanın 450 milyon
dolarlık varlığa sahip olduğunu
belirterek, ilçe genelinde yaklaşık 20 farklı noktada hizmet veren birimlerini tek çatı altında
toplanmasıyla büyük bir tasarruf
sağlayacaklarını ifade etti.
Açılışta konuşan Genç, “Sarıyer
Belediyesi Hizmet Binası sadece
Türkiye’de değil dünyada da bir
ilk. Bunu gururla, ısrarla, bir mühendis olmanın gururuyla söylüyorum.” dedi.
Bina, ‘dünyanın yeşil sertifikalı
bu büyüklükteki ilk kamu binası’ olma özelliğine sahip. Yapım
ve kullanım süreçlerinde çok

Kart54 Ulaşımda Artık
Tek Seçenek

sıkı bir denetime tabii tutularak,
tüm dünyada geçerli “Yeşil Bina”
sertifikasına (BREEAM) sahip
ilk kamu binası niteliğindeki Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası
ve Kültür Merkezi, enerjisinin
bir bölümünü kendisi üretiyor.
Türkiye’nin en büyük yeşil binasında, su güneş enerjisiyle
ısıtılıyor, yağmur suları 800 bin
litrelik kapasiteye sahip depolarda arıtılıyor. Kanalizasyona
doğrudan gitmesi gereken su
dışındaki lavabo suları, toplanıp

Sakarya kent içi ulaşımında artık nakit ödeme uygulaması kaldırıldı.
Vatandaşlar Kart54 ile toplu taşımadan faydalanabilecek.

arıtılarak rezervuarlara tekrardan veriliyor. İnsan sağlığı ve
doğal çevre üzerindeki olumsuz
etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanan yeşil bina, kamu
binalarından beklenen çıtayı da
yükseltiyor. Sürdürülebilir arazi
planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, hava
kalitesi, atıkların kontrolü ve
kirlilik gibi özellikleriyle Sarıyer
Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası, benzerlerine göre yüzde 30
daha fazla tasarruf sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya standart
getirecek bir çalışmaya daha
imza attı. Bu kapsamda nakit kullanımı kalktı, yerine
büyük kolaylıklar sağlayan
Kart54 uygulaması toplu
taşımada tek seçenek olarak
uygulamaya konuldu.
1 Mayıs Pazartesi günü itibariyle nakit kullanımının
kalktığını aktaran Ulaşım
Dairesi Başkanı Fatih Pistil, tüm vatandaşlardan
Kart54 sahibi olmaları konusunda hassasiyet beklediklerini ifade etti. Pistil şu
bilgileri paylaştı: “Bilindiği
üzere kısa süre önce Özel
Halk Otobüsleri ve Belediye Otobüslerinde nakit
kullanımının kalkacağı ve
Kart54’le binişlerin gerçekleştirileceğini ifade etmiştik. 1 Mayıs Pazartesi günü
itibariyle nakit kullanımını

kaldırdık. Bu konuda vatandaşlarımızın da geride
kalan süre içerisinde Kart54
sahibi olmaları noktasında hassasiyet bekliyoruz.
Kısa bir süreliğine ise şoför
kart uygulamamız olacak.
Orta Garaj, Yenicamii ve
Kampüs’te kişiselleştirme
yapılan noktalarımız bulunuyor. İl genelinde 201 adet
bayide kart satışı ve dolumu yapılmaktadır. Ayrıca 5
adet otomatik dolum merkezimizde vatandaşlarımıza
hizmet sunmaktadır. www.
kart54.net internet adresinde ise tüm detaylı bilgiler
yer almaktadır. Yeni uygulamamız gerek esnafımıza
gerekse de vatandaşlarımıza birçok avantaj sağlıyor.
Ödeme kolaylığının yanında ücret dengesi, veri toplama analizleri gibi kolaylıkları tarafımıza kolaylıkla
ulaştırıyor.”
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Özel Çocuklar Hem
Üretiyor Hem Satıyor
E

yüp Belediyesi Şeker Hayat
ve Engelliler Sürekli Eğitim
ve Rehberlik Merkezi (ESER)
atölyesindeki özel çocuklar, Kent
Boringer sponsorluğu ile İstanbul Gastoronomi Merkezi’nde
muhteşem kap kekler yapıp şeker hamuru ile süslediler. Kendi
yaptıkları ürünleri ise Zahir Kafe’de yine kendileri satıyorlar.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın sosyal projelerinden
biri olan Zahir Kafe’de sadece
down sendromlu ve engelli bireyler istihdam ediliyor, böylelikle sosyalleşmelerine ve öz
güven kazanmalarına olanak
sağlanıyor. Aynı zamanda sattıkları ürünlerin nasıl imal edildiği
de öğretilerek sosyalleşme ve öz
güven kazanmanın yanında işin
inceliklerini de öğrenmelerine
fırsat tanınıyor.
Zahir Kafe’de çalışan özel çocuklar, kafenin çözüm ortaklarından
biri olan İstanbul Gastoronomi
Merkezi’nde özel eğitimler alıyor, satmak veya sergilemek için
kap kekler yapıp, şeker hamuru ile süslüyorlar. Bu konudaki

eğitimlerini ise alanında uzman
olan Kent Boringer ekibinden
alıyorlar.
Kafenin personelleri, “Burda
garsonluk yapıyoruz. Burayı çok
seviyoruz. En iyi günler burada geçiyor. Servis yapmaktan
çok mutlu oluyoruz. Burada kek
yapmayı da öğrendik. Vişneli,
çilekli, ninja kaplumbağalı kekler
yaptık. Herkesi kafemize bekli-

30 Yıllık Çiftlere Kaplıca Tatili

İpsala Belediyesi, ilçede yaşayan 30 yıllık evli çiftleri Akçay’a
kaplıca tatiline gönderdi.
İpsala Belediye Başkanlığının 30
yıllık evli çiftlere yönelik düzenlediği çekiliş sonucu 13 çift İpsala
Belediye Başkanı Mehmet Kerman
ve Özel Kalem Müdüresi Hülya
Akman tarafından Akçay’a kaplıca
tatiline uğurlandı.
Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı açıklamada daha önce
40 yıllık evli çiftleri ve 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla
öğretmen çiftleri kaplıca tatiline

gönderdiklerini ifade ederek, “Belediyemize başvuruda bulunan 30
yıllık evli çiftler arasından gerçekleştirdiğimiz çekiliş sonucu kaplıca
tatiline hak kazanmış çiftlerimizi
bugün kaplıca tatiline gönderdik.
Kaplıca uygulamasından güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaşlarımız bu
konuda ilgililer, İpsalalılarımız tatilin de en iyisine layıklar. Bu sebeple,
vatandaşlarımıza çekilişler düzenleyerek Akçay’a kaplıca tatiline gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

yoruz.” dediler. Zahir Kafe’nin
isminin doğuşunu ve hikayesinin nereden geldiğini anlatan
Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, “Zahir Kafe’nin ismi Zahir Bin Haram adında bir sahabeden gelmektedir. Peygamber
Efendimiz’in arkadaşlarından bir
tanesi ve bir engellidir. Kendi
ihtiyaçlarını çok fazla göremiyor. İnsanların topluca yaşadığı ortamlardan uzak ortamlara

gidiyor. Çölde yalnız yaşamaya
çalışıyor. Efendimiz’in örnek bir
davranışı ile sahip çıkılıyor, seviliyor ve ticarete teşvik ediliyor.
Ürettiği mallara satın alınmasına Efendimiz aracılık ediyor.
Aslında Efendimiz burada bizim
yapacağımız örnek bir davranışı
ortaya koyuyor. Biz bu insanları
insan olmasından dolayı sevmek
zorundayız. Bu insanların kişiliklerine saygı duymalıyız” dedi.

Edremit’te Uçurtma Şenliği
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uçurtma Şenliği’nin 19.’su
Altınkum Mahallesi Dalyan sahilinde yapıldı.
Edremit Belediyesi tarafından 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı nedeniyle her yıl geleneksel
olarak düzenlenen Uçurtma Şenliği’nin 19.’su Altınkum Mahallesi
Dalyan sahilinde yapıldı. Gün boyunca eğlenceli yarışmaların yapıldığı şenlikte dereceye girenlere çeşitli
hediyeler dağıtıldı. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüne salındığı şenlikte
çocuklara bin adet ücretsiz uçurtma
dağıtıldı. Ayrıca palyaçolar eşliğinde

çeşitli animasyonlar gerçekleştirildi.
Edremit Belediye Başkanı Kamil
Saka, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutladı. Ardından halk oyunları gösterisi ve çocuklar arasında yapılan
eğlenceli yarışmalar yapıldı. Günün
sonunda ise en dik uçurtma, en özgün uçurtma, en uzak uçurtma, çuval ve yumurta yarışmalarında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.
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Yaşlılar Ne İstiyor?
Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri 210 bireyle yüz yüze yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı
Kadıköy Belediyesi’nin araştırmasına göre 65 yaş üstü Kadıköylüler’in
en çok, fiziksel olarak başkalarına
muhtaç olmaktan ve Alzheimer’a
yakalanmaktan korktukları tespit
edildi.
Araştırmaya göre, yaşlıların yüzde
37’sinin hanede iki kişi yaşadığı, yüzde 33’ünün yalnız yaşadığı, geride
kalanın ise iki veya daha fazla kişi ile
birlikte yaşadığı tespit edildi.
Raporda sağlık alanında da verilere
yer verildi. Görüşülen kişilerin çoğu,
yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıklara sahip olduklarını belirtti. Ancak
araştırmaya katılan vatandaşların
en çok fiziksel olarak başkalarına
muhtaç olmaktan ve akıl sağlığını kaybetmekten (Alzheimer gibi)
korktukları tespit edildi. Sağlık durumuna çok iyi diyenlere nedeni sorulduğunda “Hayata pozitif bakarım,
her şeyimi kendim yaparım, spor
yaparım, yürüyüşe çıkarım, kendimi bırakmam” gibi benzer ifadeleri
belirttiği, sağlık durumum çok kötü
diyenlerin ise yalnızlığından, yaşadığı rahatsızlıklardan, ağrılarından

ve kullandığı ilaçlardan bahsettiği
gözlemlendi. Yaşlanma sürecinin
ilerleyen dönemleri için, yüzde 89’u
evinde, yüzde 11’i ise huzur evinde
yaşamak istediğini belirtti.
“Yarısı Nadiren Dışarı Çıkıyor”
Sosyal ilişki ve yaşam pratiklerine bakıldığında, yaşlıların en çok
tek başına, sonra ise çocukları ya da
eşiyle vakit geçirdikleri öğrenildi.

118 kişi “Hayatta beni en çok ayakta
tutan şey ailemdir” dedi. Ev işi yapmak, televizyon izlemek ve kitap/
gazete okumak ev içerisinde en çok
yaptıkları aktiviteler olurken, ev dışında ise park veya yeşil alanlar ya
da çarşı/pazarda vakit geçirdiklerini
söylediler.
Görüşülen 65 yaş üstü bireylerin yarısı genelde evde olduğunu ve nadi-

ren dışarı çıktığını belirtti.
Neden Rahatsız Oluyorlar?
Yaşlı vatandaşlar, bozuk ve işgal edilen kaldırımlardan rahatsız olduklarını belirtti. Kentsel dönüşümden
kaynaklanan gürültü ve tozdan da
şikâyetçi olan vatandaşlar çevre kirliliği, trafik sonunu, bisiklet yollarının yetersizliği ve otopark sorununu
da dile getirdi..

Bulgar Belediyelerle İşbirliği Yapacak
Türkiye-Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Programı (IPA) kapsamında, Edirne Belediyesi’ne yürüteceği projeler için destek geldi. Yaklaşık 1 milyon Euro’luk kaynak 5 ayrı projenin hayata
geçirilmesinde kullanılacak.

E

dirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan, Edirne Belediyesi
olarak IPA kapsamında ilk kez
proje uygulaması gerçekleştirileceğini belirterek, “Türkiye ve Bulgaristan’dan 33 proje hibe almaya
hak kazandı. 33 projeden toplam
hibe bütçesi 8 milyon 200 bin
Euro. Bunun yaklaşık 1 milyon
Euro’su ise Edirne Belediyesi’nin”
dedi. Gürkan, Edirne’nin AB’ye
üye Yunanistan ve Bulgaristan ile
komşu olduğunu ve bu neden de
belediyenin sınırötesi projesi yani
IPA Projeleri yapma yetkisinin olduğuna değindi.

İlk projenin Edirne Belediyesi ile
Nessebar Belediyesi arasında olduğunu anlatan Gürkan, “Belediyemizin lider olduğu projede, Bulgaristan’ın Nessebar Belediyesi ile bir
turizm projesi gerçekleştireceğiz.
Tanıtım amaçlı kiosklar alınacak
proje kapsamında. Edirne ve Nessebar’ın tarihi, turistik ve kültürel
hazinelerinin tanıtılmasıyla ilgili
çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu
projenin toplam bütçesi 451 bin
837 EURO. Edirne Belediyesi
213 bin 630 bin Euro hibe alacak.
Projede turizm kapsamında festivaller, konferanslar düzenlenecek,

tanıtım klipleri çekilecek” şeklinde
konuştu. İkinci projenin Yambol
Belediyesi liderliğinde gerçekleştirileceğini, projenin her iki kentin doğal ve kültürel mirasla ilgili
altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili olduğunu anlatan Gürkan, “ Bu projedeki amaç
Yambol ve Edirne’nin turistik cazibesini arttırmak. Toplam bütçe
504 bin Euro. 233 bin 187 Euro
Edirne Belediyesi’ne ait. Bu proje
kapsamında Edirne Belediyesi’ne
ait Ulaşım Hizmetleri binasını restore edeceğiz ve turizm merkezi
haline getireceğiz.” dedi

Altıeylül’ün Kadın
Ayakkabıcısı
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Ayakkabıcılar
Odası Başkanı Turgay Kapan
ile birlikte 2. Gündoğan Mahallesi’nde ayakkabı tamirciliği
yaparak aile bütçesine katkı
sağlayan Fatma Akçagün’ü işyerinde ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, eşinin mesleğine katkı
sağlamak adına işi kısa sürede
öğrenerek tezgâhın başına geçen Fatma Akçagün’ü özverisi
ve başarısından dolayı kutladı.

7

Sağlık ve Eğitim - Marmara Haber

KO-MEK’te Eğitim Almak İçin
Her Gün 115 Km Yol Gidiyor
Turgay Gezginci Kocaeli KO-MEK’te eğitim alabilmek için her gün İstanbul Beyoğlu’ndaki evinden çıkıp
115 km yol kat ediyor.

K

ocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Kursları(KO-MEK), ortaya koyduğu başarılı eğitimler ve kursiyerlerine
sağladığı Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı eğitim sertifikası ile yeni

bir iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara umut kapısı olmaya devam ediyor. İstanbul Beyoğlu’nda
oturan ve uzun zamandır işsiz
olan Turgay Gezginci, KPSS ‘den
77 puan alınca işe girebilmek için

başvurduğu kurumlar Milli Eğitim bakanlığı onaylı ütücü sertifikası istedi. Aradığı sertifikayı
karşılayabilecek kursu İstanbul’da
bulamayan Gezginci, Kocaeli’deki
KO-MEK kurslarına başvurarak
ütücü kursunda eğitim almak istediğini belirtti. Başvurusu kabul
edilerek Gündoğdu Kurs Merkezinde bulunan giyim branşına
kaydı yaptırılan Gezginci, 80 saatlik eğitimlere başlayarak aldığı
eğitim sonrası iş sahibi olabilme
fırsatı yakaladı. Giyim branşında
tek erkek kursiyer olarak kurslara katılan Turgay Gezginci, KO-

MEK kurslarında gördüğü samimi ortamdan oldukça memnun.
Uzun zamandır kendi mesleğinde
iş sahibi olmak için uğraştığını
ifade eden Gezginci, “Tersanede
ütücü olarak işe başlayabilmem
için gerekli olan MEB onaylı sertifikayı istediklerinde İstanbul’da
faaliyet gösteren tüm kursları
aradım, ama ütücü branşında
bir kurs bulamayınca hemen
KO-MEK’e başvurdum. 115 kilometre yolu kat ederek her gün
derslere geliyorum. KO-MEK’ten
aldığım sertifika sonucunda iş sahibi olabileceğim” dedi.

Bandırma Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
tarafından başta otizmli olmak
üzere öğrenme güçlüğü çeken
çocukların gelişimine destek sağlaması amacıyla inşa edilen Ban-

dırma Engelsiz Yaşam Merkezi,
Başkan Ahmet Edip Uğur’un katıldığı tören ile hizmete alındı. Özel
çocukların toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı kültürel

aktivitelerin yapılacağı merkezde
ailelere de psikososyal ve rehberlik hizmetleri verilecek.Merkezde
psikolog, güzel sanat öğretmeni,
spor öğretmeni, çocuk gelişimi

uzmanı ve bir de rehber öğretmen
görev yapacak. Burada otizmli çocukların yanısıra down sendromlu
ve zihinsel engelli çocuklara da
hizmet verilecek.

Okuma Yazmayı Öğrendiler
Kartal Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sertifikalarını aldı

K

artal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü işbirliği ile açılan
okuma yazma kursu ve Akşam
Sanat Okulu kursiyerleri, Hasan
Ali Yücel Kültür Merkezinde
verdikleri müzik ziyafetinin ardından gerçekleştirilen törenle
sertifikalarını aldı.
Törende, okuma yazmayı yeni
öğrenen her yaştan vatandaş,

kendi duygu ve düşüncelerini
dile getiren yazılar okudu. Programda Kartal Kaymakamı Cemil
Aksak, Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı Gökhan Yüksel ve
Kartal ilçe protokolü, kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.
Sertifika töreninde konuşma
yapan Kartal Belediye Başkan
Yardımcısı Gökhan Yüksel,
“Kadının emeği, eğitimi, okur

yazarlığı çok önemli. Kadın ne
kadar eğitimli ve bilgili olursa,
sadece ülkemiz değil tüm dünya
güzelleşir. Sizlerin elinin değdiği yerde güller açar. Sizler daha
fazla hayatın içinde yer aldığınız
sürece ülkemizin yüzü hep gülecektir. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bu
mezuniyet töreninde olduğum
için çok duygulandım ve mutluyum” dedi.
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Evlere Temizliğe Gidiyorlar
Kadıköy Belediyesi engelli, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan Kadıköylüler için evde temizlik hizmeti başlattı.

K

adıköy Belediyesi yaşa bağlı
sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini
yapmakta zorluk çeken yaşlılara ve
engelli Kadıköylülere evde temizlik
hizmeti veriyor.
Sosyal Destek Müdürlüğü’ne bağlı
dört kişilik bir ekip, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapıyor; camlar siliniyor,
mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ortalık toparlanıp çöpler atılıyor. Tüm malzemelerini de belediye görevlileri getiriyor,
birkaç saat içinde evi temizliyor.
“Evim Çiçek Gibi Oldu”
100 yıllık ömrünün neredeyse 40

yılını Hasanpaşa’daki küçük evinde
geçiren Şerife Gök, Kadıköy Belediyesi’nin “Evde Temizlik” hizmetinden faydalanan Kadıköylülerden
biri.
Dört kişilik ekip tarafından evinin
tüm temizliği yapılan, camları silinen, çöpleri atılan Şerife Gök temizlik sonrası duygularını: “Oh evim
çiçek gibi oldu”.
Şerife Gök, Kadıköy Belediyesi’nin
“Evde Temizlik” hizmeti ile ilgili
şunları söylüyor: “Kızlarım sağolsunlar her hafta geliyor, temizliğimi
yemeğimi yapıyorlar, bana çok iyi
bakıyorlar ama onlar da artık yaşlı
çok yoruluyorlar. Belediyenin beni
hatırlaması çok mutlu etti. İnşallah
hep gelirler, beni unutmazlar.”

Çocuklar, Sokak Kedileri İçin Ev Yaptı
Bahçelievler deki küçük hayvan severler sokak kedilerinin barınabilmesi için okulda kedi evi yaptı. 30 evi uygun yerlere koyması için belediyeye verdiler

B

ahçelievler Behiye Dr. Nevhiz
Işıl İlkokulu öğrencileri rehberlik
dersinde, sosyal sorumluluk projesi
kapsamında 30 kedi evi yaptı. Yaptıkları evleri süsleyen öğrenciler, bunları
Bahçelievler Belediyesine hediye etti.
Kedi evi projesine öncülük eden, Behiye Dr. Nevhiz Işıl İlkokulu 3’ncü
sınıf öğrencisi Furkan Diner, sosyal
sorumluluk projesi kapsamında can

dostları için diğer okul arkadaşlarıyla birlikte ortak çalışmaya imza attı.
Birbirleriyle uyumlu çalışan öğrenciler, strafor malzemesinden 30 kedi
evi yaptı. Köpek ve kuş evlerini de
kapsayan projede yapılan evler, Bahçelievler Belediyesine hediye edildi.
Proje hakkında bilgi veren Rehber
Öğretmen Şule Özmen Nigar “Anlatım ve uygulama olmak üzere iki

bölümden oluşan projemizle, öncelikle, okulumuzda öğrenim gören
öğrencilerimize sokak hayvanlarını
sevdirdik. Ardından öğrencilerimiz,
çok güzel kedi evleri ortaya çıkardı.
Amacımız ilkokulda öğrenim gören
öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaktı. Kedi evlerimiz mükemmel
oldu. Bu evleri belediyemize hediye
ettik. Bu projenin devamının gelmesini istiyoruz” dedi.

mevsim gerekli durumlarda bakım ve
tedavi sağlıyoruz. Yaz mevsiminde
ilçenin muhtelif yerlerine su kapları
koyarak su ihtiyaçlarını, kışın ise değişik beslenme odaklarına yem bırakarak beslenmelerine yardım ederek
doğal hayatın korunmasına olanak
sağlıyoruz. Çocuklarımızın hayata
geçirdiği bu projenin diğer okullara
da örnek teşkil etmesini istiyoruz”
diye konuştu.

Sokak hayvanlarının korunması
konusunda bu projenin diğer okullara da örnek olmasını istediklerini
belirten Belediye Başkan Yardımcısı
Yakup Dalkılıç ise, “Öğrencilerimiz
sokak hayvanlarının barınması konusunda mükemmel bir projeye imza
attı. Minik ellerden çıkan kedi evleri Bahçelievler’de önümüzde ki kış,
belirlenen noktalara yerleştirilerek,
sokak hayvanlarının yeme, içme ve
barınmaları sağlanacak. Bizler belediye olarak sokak hayvanlarımıza her

Behiye Dr. Nevhiz Işıl İlkokulu
3’ncü sınıf öğrencisi Furkan Diner
ise, sokak hayvanlarının korunmaya ihtiyaçları olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:”Kedi evlerinin
güzel olması önemli değil, önemli
olan onların korunması ve barınmasıdır. Sokakta yaşayan kedilerin
aç kalmaması, yemek ve su ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir. Kedileri
soğuktan korumak için bu evleri
yaptık ve elimizden gelen her şeyi
yapmaya çalıştık.”
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YEDAM’a Gelin, Hayatın
Renklerini Tekrar Kazanın
Bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Yeşilay, artık tedavi merkezleriyle daha aktif mücadele ediyor.
Yeşilay, giderek artan madde bağımlısı genç ölümlerini durdurmak için, 2014 yılında Yeşilay Danışmanlık
Merkezi’ni (YEDAM) kurdu.
Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz

istihdamı yoksa nasıl istihdam
edileceği, ailenin desteğe ihtiyacı
varsa o süreç nasıl olacak bunları planlayan bir yapı Türkiye’de
yoktu. Biz bu eksikliği tamamlamak için YEDAM’ı kurduk.

“Oğluma Hayatın Renklerini Tekrar Kazandırdığınız İçin Teşekkür Ederim”
Aile ile yapılan tedavi ve psikolojik destek süreçlerinde başarı
oranı nedir?

Günümüzün modern kabusu haline gelen bağımlılık her an her
yerde karşımıza çıkıyor. Tütün,
alkol, madde ve kumar bağımlılığının dışında yeni bir tehdit olarak
teknoloji bağımlılığı de mücadele
listesinde yer almaya başladı.
Türkiye’de 100, dünyada 34 şubeyle hizmet veren Yeşilay, giderek
artan madde bağımlısı genç ölümlerini durdurmak için, 2014 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) kurdu. Bağımlılık
konusundaki uzmanlığını, eğitimli
personelleri ve uzman psikologları ile bağımlılık tedavisine taşıdı.
YEDAM, sadece bağımlıya yö-

nelik değil, bağımlı yakını ve
ailelerine yönelik psikososyal
destek ve yardım sağlıyor. Bugün
Üsküdar, Cerrahpaşa ve Şanlıufa’da bulunan 3 şube ile hizmet
vermekte. Uzman psikologlardan oluşturan çağrı merkezi ile
YEDAM’a ulaşan, bağımlı veya
bağımlı yakını ücretsiz olarak
destek alabiliyor. YEDAM, bağımlı yakınlarına ve bağımlılıktan kurtulmuş hastalara İŞKUR
ile yaptığı anlaşma ile istihdam
olanağı sunarak, sadece psikolojik değil sosyal destek de veriyor.
Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz’la bağımlılık üzerine sohbet

ettik. Türkiye’nin bağımlılıkla mücadele konusunda en yetkin kurumuyla YEDAM’ı değerlendirdik.

Bağımlılık tedavisi mümkün bir
hastalıktır, tekrar etse bile tekrar tedavi edilebilir. Eğer tedavi aileyle beraberse hem tedavi
süresine devamlılık artıyor hem
tedavi sonrası temiz kalma süresi ve bağımlılıktan kurtulma
başarısı artıyor. Tedavisini tamamlamış ve temiz kalmış, şu an
hayatına devam eden 100 civarı
hastamız var. Hatta geçtiğimiz
günlerde merkezimize bir çiçek
aldık, bir bağımlı annesi bize çiçek göndermiş üzerinde ‘Oğluma
hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim’
notuyla beraber.

YEDAM’ın kuruluş amacı ve sebepleri?

Belediyelerle nasıl
gerçekleştiriliyor?

Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde Türkiye’de bazı eksiklikler var. Sadece AMATEM
ve ÇEMATEM üzerinden bir
tedavi veya iyileşme planlaması
öngörülüyor bu da yeterli değil.
Çünkü bağımlı tedavi sonrası
aynı ortama, aynı çevreye, aynı
alışkanlıklara, aynı yaşam biçimine geri dönerse tekrar bağımlı oluyor. Bağımlının okula
gitmiyorsa nasıl okula gideceği,

Belediyeler bizim için çok kritik. Biz beş kıtada 10 ülkede incelemelerde bulunduk ve dünya
modellerinde gördük ki belediyeler bu işin merkezinde. Yerel
yönetim ve STK iş birliğinde iyi
işler ortaya çıkıyor. Bağımlılığın
tedavisinde ve önlenmesinde iki
önemli aktörü var, belediyeler ve
STK’lar. YEDAM olarak yaygınlaşma stratejimizde belediyelerle
iş birliğine önem veriyoruz.

çalışmalar
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“Bu Bütün Ailenin Hastalığı”
YEDAM ve Yeşilay’a ulaşmak bağımlı için zor değil. Zor olan, toplum tarafından hoş görülebilmek. Madde bağımlılığının bir hastalık
olduğunun algılanması ve aile desteği görebilmek.
Bağımlılıkla mücadelede en büyük desteğin, aile desteği olduğunu özellikle belirten Yedam
Klinlik Direktörü, Uzm. Kln.
Psk. Gaye Kağan, bağımlılık
hakkında merak edilenleri yanıtladı. Kağan, “Bağımlılık aynı
zamanda bir aile hastalığıdır. Ailenin tüm fertleri bağımlılıktan
farklı derecelerde olumsuz yönde etkilenir. Bu durum ailenin

tedavide etkin rol oynamasını
kaçınılmaz hale getirmektedir.
Yapılan araştırmalara da baktığımızda bağımlılığın tedavisinde
aile tedaviye dahil edildiğinde
tedavi başarı oranı artmaktadır.
Dolayısıyla kişi tedavi olmak istemese ya da tedaviyi bıraksa bile
aile üyeleriyle çalışılmaya devam
edilir.” diyor. Henüz bir tedaviye
başlamamış bağımlı ve yakın-

larına çağrı yapan Gaye Kağan,
“Bağımlılık tek başına mücadele
etmek kolay değildir. Sorun sizde değil yaşam döngünüzdeki
tıkanan noktadadır. Bunun için
profesyonel bir destek şart! Ve
doğru bir tedaviyle her zaman
umut vardır. Yeter ki bağımlı kişilere önyargılı bakmadan anlamaya ve tedaviye yönlendirmeye
çalışalım.” şeklinde konuşuyor.

Savaşı Aileleri ile
Kazandılar
“Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Toplumumuzda bu çoğu zaman
bir hastalık olarak değil, olumsuz bir kara leke olarak görüyor. Halbuki ‘benim başıma gelmez’, ‘o aileler çocuklarıyla ilgilenmemiş’ diye
yaftaladığımız örneklerin bize ne kadar yakın olduğunu hiç fark edemiyoruz”
EDAM’da tedavi gören iki tedavisinin ilk ayağını başarıyhasta maddeye ilk olarak la tamamlandı. 4 yılı aşkın süre
arkadaş çevresinde başladığını madde kullandı ve 6 aydır temiz.
söylüyor. İşte “Bir defadan bir şey
Ailesi Destek Oldu
olmaz” diye başlayan hikayeler…

Y

YEDAM’a nasıl başvurulur?
Bağımlı birey ya da ailesi 444 79 75
i arayarak çağrı merkezimize ulaşabilir. Çağrı merkezimizde telefonları psikologlar açar. Bu ilk konuşmadan başlayarak, bağımlının
ihtiyacı doğrultusunda süreç başlıyor. Eğer tıbbı tedaviye ihtiyacı
varsa AMATEM ve ÇEMATEM’e
gönderiliyor. Tıbbı süreç tamamlanmışsa, bizim psikologlarımıza
psikoterapi sürecini planlamak için
yönlendiriliyor.
Başvuran bağımlıların tek sorunu
bağımlılıkları mı?
Sadece tek başına bir bağımlılık
problemi olan hastalar olmuyor.

Sosyal güvencesi olmayan, sosyal
yardıma ihtiyacı olan hatta barınma problemi olan hastalar oluyor.
Eğer bunları çözümleyemezseniz,
bu hastalık sürekli tekrarlayan bir
hal alıyor ve hem bireye hem de
topluma maliyeti artıyor.
YEDAM’ın Eğitim ve Destek Programı sadece bağımlıya yönelik mi?
Bizim en büyük farkımız, aileye ve
yakınlarına hizmet vermemiz. Bağımlılık sürecinde en çok etkilenen
aile ve yakınlarıdır. Bir bağımlıyla
aynı evde yaşamak, çok ağır ve yorucu olabiliyor. Bu sebeple terapi
merkezimizde ailelere ve yakınlarına da destek veriliyor.

A.E İzmir’de yaşıyor ve 15- 16
yaşlarındayken uyuşturucu bağımlısı haline geldi. Erkek arkadaşı ona “Bir kez dene, tüm acılarını unutacaksın” dedi ve A.E
itiraz edemedi. Daha sonra her
gün düzenli olarak kullanmaya
başladı. Çok kısa bir süre sonra
bağımlı hale geldi. Alkolle birlikte madde kullanmaya başlar,
sonra esrar, hap ve son üç yıl da
eroin kullanan A.E, uyuşturucunun artık çok pahalı olmadığını,
bağımlılık pekiştikçe, kullanılan
doz arttığı için, pahalı hale geldiğini, bu sebeple sürekli para
bulmak zorunda kalındığını,
bunun da ancak ve ancak hırsızlık yoluyla olabildiğini söylüyor.
Bağımlılıktan kurtulmak istedi.
Ailesi destek oldu ve A.E’nin

29 yaşında ve ailesiyle beraber
yaşayan bir başka bağımlı hikayesi…Maddeyle ilk defa tanıştığında 27 yaşında ticaretle
uğraşarak para kazanan ve ailesiyle yaşayan bir gençti Çağdaş.
Bir arkadaşının teklifi ile başladı
hikayesi. Zamanla artan buluşma sıklığının ardından evde tek
başına içmeye başladı. Bağımlılık pekiştikçe evde tek başına
içmeye başlar. Aile bu durumu
öğrendikten sonra hemen harekete geçer, madde kullanan
kişi ile doğru iletişim kurmanın
yollarını araştırarak, bir uzmana
danışırlar. Çağdaş, şimdi aile tarafından kabul görmüş ve desteklenmiş olmanın verdiği güvenle iyileşme sürecinde büyük
yol kat ediyor.
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İşte Bolu’nun Yeni
Yürüyüş Rotaları

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu, doğa sporlarının cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Bolu Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği iş birliği ile bin 948 kilometre uzunluğunda
doğal yürüyüş parkuru oluşturuldu
Türkiye’nin uluslararası işaret
sistemiyle belirlenen en uzun
yürüyüş parkurlarına sahip olan
Bolu’da, Bolu Belediyesi doğaseverler için yeni yürüyüş rotaları
keşfediyor.
Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu,
doğa sporlarının cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla
ilerliyor. Yemyeşil dağları, Abant,

Gölcük, Yedigöller gibi ünlü tabiat parkları ve sayısız doğal güzelliği ile doğası bozulmamış olan
kentte şu ana kadar Bolu Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği iş birliği ile
bin 948 kilometre uzunluğunda
doğal yürüyüş parkuru oluşturuldu.
Parkurlara Mudurnu’nun Taş-

kesti Beldesinde yapılan keşif
yürüyüşün ardından bir yenisi
daha eklendi. Belediye ekipleri,
Karamurat Gölü – Sülüklü Göl
ve Tavşansuyu Köyü arasında
zorluk derecesi 5 olan 22 kilometre uzunluğundaki parkurun
rotasını GSPS’ten işaretleyerek,
uluslararası işaret sistemleri bulunan parkur tabelası dikti. Tür-

kiye’nin dört bir yanından gelen
doğaseverlerin katılımıyla her
hafta sonu gerçekleşen etkinliklere katılmak isteyenler Bolu Belediyesi’nin resmi web sitesi olan
www.bolu.bel.tr adresine girerek
‘Etkinlik’ sayfasından veya Facebook/Tabiatın Kalbi Bolu Kültür
ve Doğa Derneği sayfasından başvuruda bulunabilirler.
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140 Km’lik
Maratonda Koştular
Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı İznik Ultra Maratonu gerçekleştirildi. 140 km’lik maratonda 1000 sporcu yarıştı

T

ürkiye’nin en büyük maraton yarışı
olan İznik Ultra Maratonu 140, 90,
50,15, 5km ve Minik Adımlar koşuları ile 6
kategoride yapılarak sona erdi.6.kez düzenlenen İznik Ultra Maratonu’na 1000’e yakın
sporcu katıldı.
İznik Ultra Maratonu, Macera Akademisi-Race Setter tarafından, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve
İznik Belediyesi’nin desteğiyle düzenlendi.
İlk kez 2012’de 87 yarışmacıyla düzenlenen
İznik Ultra, katılım açısından beş yılda 10
kat büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar
Türkiye’deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. 21 Nisan gecesi 00.00’da
140 kilometrelik İznik Ultra Maratonu ile
başlayan ultra maraton yarışları, cumartesi günü koşulan 50 kilometrelik İznik Dağ
Maratonu, 90 kilometrelik Orhangazi Ultra
Maratonu, 15 kilometrelik Derbent patika
koşuları ile devam ett.Pazar günü 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve Minik Adımlar
Koşusunun ardından ödül töreni ile sona
erdi.İznik Ultra Maratonu parkurları yüzde
80 toprak yollarda koşuldu.

140 Km Birincilerine Ağırlığınca Zeytin
Hediye Edildi
Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı İznik Ultra Maratonu’nda birinci
olan erkek sporcu Kemal Kukul ve birinci
olan kadın sporcu ElenaPolyakova’ya Müşküle Mahallesi Çiftçilerinden İbrahim Tektaş tarafından ağırlıklarınca zeytin hediye
edildi.

Türkiye Rekoru Kırdılar

İ

zmir’de 286 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler
Atletizm Şampiyonası’nda Nilüfer Belediyesi GESK sporcuları, 46 madalya, 2 kupa
ve 4 Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.
Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü
(GESK) sporcuları, İzmir’de katıldıkları
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda rekor kırdı. 286 sporcunun
katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor
Kulübü sporcuları 46 madalya, 2 kupa ve
3 Türkiye rekoru kırarak Bursa’ya döndü.
Nilüfer GESK ayrıca görme engelliler spor

tarihinde bir şampiyonada 48 defa kürsüye
çıkan kulüp olarak yine bir ilke imza attı.
Şampiyonada Nilüfer Belediyesi GESK, 23
altın, 18 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.
Abdülsamet Sevim 12-13 yaş grubu B-3
kategorisinde 100 ve 200 metrede iki Türkiye rekoru kırdı. Görme Engelliler Spor
Kulübü, 4x100 metre kadın ve erkek takım yarışlarında da rakiplerine fark atarak
2 Türkiye rekoruna ulaştı.
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor
Kulübü Başkanı Ali Genç yaptığı açıklamada, “Geçen yıl aldığımız 33 madalyayı
bu yıl 48’ e çıkarmanın onurunu yaşıyoruz.” dedi.

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

@marmarabb
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MBB, I. Olağan Meclis
Toplantısını Gerçekleştirdi
MBB Mali Hizmetler
Platformu Kuruldu
MBB platformlarına bir yenisi daha
eklendi. Mali Hizmetler Platformu,
ilk toplantısını 31 belediyenin mali
hizmetler daire başkanları, müdürleri ve personelinin aralarında
bulunduğu 58 kişinin katılımıyla
gerçekleştirdi. MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, bu platformun verimli çalışmalar yapması
ve belediyelere önemli kazanımlar
sunmasını arzu ettiğini söyledi.

EBYS Eğitimi
Tamamlandı
MBB Yerel Yönetim Akademisi’nin düzenlediği 5 hafta süren
Elektronik Belge Yönetimi eğitim programı tamamlandı. 10
Mart’ta başlayan eğitim programının sonunda katılımcılara
sertifikaları Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verildi. Alanında
uzman eğitimciler tarafından
elektronik ortamda resmi yazışma usul ve esasları, EBYS’yi
projelendirme ve insan kaynakları, Elektronik Belge Yönetimi
Sistem tasarımı, EBYS’lerde belge kayıt işlemleri ve elektronik
olmayan sistemlerde uyumluluk
gibi birçok konu işlendi.

Hukuk Platformu
Toplandı
MBB Hukuk Platformu, Belediye
Hukukçuları ile birlikte, güncel
sorunları ve çözüm önerilerini
istişare etmek üzere toplandı. 64
hukukçunun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, taşeron işçilerle ilgili
olarak alt işveren ile işveren muvazaası, kamu hukuku bakımından
değerlendirildi. Personel çalışmasına dayalı hizmet alımı kapsamında
çalışan işçilerde, ücret farklarının
fiyat farkları olarak ödenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Marmara Belediyeler Birliği, 2017 yılı I. Olağan Meclis Toplantısı’nı Afyonkarahisar’da yaptı. Toplantıda MBB Encümen üyeleri belirlendi.
Marmara Belediyeler Birliği’nin
(MBB) 2017 yılı ilk meclis toplantısı
Afyonkarahisar’da yapıldı. Encümen
ve ihtisas komisyonları üyelerinin
belirlendiği, 2016 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda
konuşan MBB ve Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe, 2016
yılında devreye alınan Marmara Afet
ve Koordinasyon İşbirliği Planı’nın
(MAKİP) ardından afetlere hazırlıklı
şehirler kurgulamak amacıyla birlik
bünyesinde Marmara Afet Koordinasyon ve İşbirliği Merkezi’ni (MAKİM) kuracaklarını söyledi. MAKİM’in kurulmasına ilişkin karar,
meclis toplantısında alındı.
Başta deprem ve sel olmak üzere
afetlere karşı hazırlık yapılmasının
önemine değinen Recep Altepe
“Günümüzde birçok şehrimiz çeşitli tehlikelerin oluşturduğu büyük
risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. MBB, bu konuda üzerine dü-

alınmıyor. Bu durum da, yoğun mülteci barındıran belediyeler için ilave
maliyet anlamına geliyor. Bu konuya ilişkin çözüm önerimizi de yine
raporda paylaştık. Göç Politikaları
Atölyemiz, ilerleyen dönemlerde de
çalışmalarına yoğunlaşarak devam
edecek” diye konuştu.

şeni yaparak Afet Koordinasyon ve
İşbirliği Merkezi AKİM’i kuruyor.
Bildiğiniz üzere, 2016 yılı itibarıyla,
Afet ve Koordinasyon İşbirliği Planımız MAKİP’i oluşturmuştuk. Planımız, Türkiye Afet Müdahale Planı
TAMP’a uyumlu olarak hazırlandı.
Üye belediyelerimiz de MAKİP’in
kendi hazırladıkları afet müdahale
planlarına uygunluğunu teyit etti”
bilgisini verdi.

• Recep Altepe – Bursa Büyükşehir Belediye

“Göçmenlerden Oluşan İlave Maliyete Çözüm Önerisi”

• Ahmet Edip Uğur – Balıkesir Büyükşehir

Altepe Suriyeli mültecilerle ilgili
belediyelerin yaşadığı sorunlar hakkında “Bugün sadece İstanbul’da en
az 540 bin, Bursa’da 140 bin Suriyeli
mülteci bulunuyor. Biliyorsunuz,
belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların dağıtımında, ağırlıklı olarak nüfus kriteri
esas alınıyor. Ancak değişken nüfus,
dolayısıyla göçle gelen nüfus, dikkate

• Selim Yağcı – Bilecik Belediye Başkanı
• Lokman Çağırıcı – Bağcılar Belediye
Başkanı
• Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye

MBB Encümen üyeleri:
Başkanı (MBB Başkanı)
Belediye Başkanı

Başkanı

• Şükrü Karabacak – Darıca Belediye Başkanı
• Neşet Çağlayan – Orhangazi Belediye
Başkanı

• Emin Halebak – Lüleburgaz Belediye
Başkanı

Kültürel Miras Nasıl Korunacak?
MBB Şehir Politikaları Merkezi
tarafından “Tarihi Alanların ve
Kültürel Mirasın Korunması Semineri” gerçekleştirildi. Tarihi ve
mimari kültürel miras alanlarının
sürdürülebilir korunması, sürdürülebilir mirasa ulaşmak için
metodolojiler, tarihi alanlarla ilgili
sürdürülebilir geliştirme programlarında dikkat edilecek hususlar,

sürdürülebilir turizm ilkeleri gibi
konu başlıkları Prof. Dr. Demet
Binan, Prof. Dr. Kemal Kutgün
Eyüpgiller, Prof. Dr. Zeynep
Ahunbay ve Prof. Dr. Can Binan
gibi isimlerin katkılarıyla sunuldu.
Prof. Dr. İclal Dinçer, tarihi kentin
ve kültürel peyzajın korunmasında
sürdürülebilir turizm ilkeleri hakkında konuştu. Dinçer, Sürdürüle-

bilir Turizm Yılı olarak ilan edilen
2017’de turizmin rolünün teşvik
edileceği beş alanın kapsayıcı ve
sürdürülebilir ekonomik büyüme,
sosyal kapsayıcılık, istihdam ve
yoksulluğun azaltılması, kaynak
verimliliği, çevre koruma ve iklim
değişikliği, kültürel değerler, çeşitlilik ve miras, karşılıklı anlayış, barış ve güvenlik olduğunu söyledi.
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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...

@battalilgezdi34
Ataşehir Belediye Başkanı
Battal İlgezdi
“Bugün, kızım Turnam ile birlikte diğer tüm
çocukların günü. Yarınımızın büyükleriyle
Prestij Caddesi’nde gönlümüzce eğleniyoruz. “

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak
“Bugün çocuklarımızın günü, bugün tüm
kararlar onların. 23Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.”

@kadira59

@irfanmandali
Kapaklı Belediye Başkanı
İrfan Mandalı
“Canım kızımın doğum günü kutlu olsun.
Birlikte Nice Günlere”

Tuzla Belediye Başkanı
Şadi Yazıcı
“Çocuklarla öz çekim harika”

@drsadiyazici

Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan

@recepgurkan

@sevkidemirci
Çayırova Bld. Başkanı
Şevki Demirci
“Serginin en güzel misafiri olan
Amine Berra ile keyifli dakikalar
geçirdik.”

@mehmetkesimoglu
Kırklareli Belediye Başkanı
Mehmet Kesimoğlu
“Bugün günlerden Kırklarelispor! Kırklarelispor-Etimesgut maçında takımımız 2-0 önde!”

@zekitocoglu
Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
“Kent Park’ta yaptığımız geziyle
programlarımıza kısa bir mola verdik.”

“Miraç Kandili’nin tüm insanlığa barış ve
huzur getirmesini diliyorum.”

RENKLİ BAŞKANLAR
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYINIDIR | MAYIS - HAZİRAN 2017 | SAYI: 68

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

Hasan Akgün
Büyükçekmece Belediye Başkanı

Recep Altepe
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