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İstanbul’a Modern Taksiler

Başkanlar Sultangazi’de
İstanbul 2. Bölge Belediye 
Başkanları koordinasyon 

toplantısı, Sultangazi gerçekleşti.

Santraçta Kıyasıya Mücadele
04-05 Nisan tarihleri ara-
sında Sancaktepe Beledi-

yesi Samandıra Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde Satranç Şampiyo-
nası gerçekleşti. Şampiyonaya 
Türkiye Milli Takımı Satranç ustaları 
katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kent-
te kullanılacak yeni taksi modelini belirlemek için New 
York Belediyesi’nin taksiler için oluşturduğu şartnameyi 
örnek aldıklarını söyledi. Topbaş, “Artık gasp ve cinayet-

lerin yaşanmadığı güvenli ve konforlu bir taksi modeli-
ne geçmek istiyoruz” dedi. 

Bu Pazarda Her şey Doğal
Zeytinburnu Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk projesi kap-

samında kadınlara istihdam sağla-
mak ve aile bütçelerine katkıda bu-
lunmak amacıyla Merkezefendi’de 
kurduğu pazar Zeytinburnuluların 
hizmetine girdi.
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MARMARA

AYIN BAŞKANI

BaHçelİevler BeleDİye BaşKanı
OSMan  DevelİOğlu

KOCaelİ

Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu, büyük önem verdiği ve her aşamasını 
yakından takip ettiği, Derince ile Körfez ilçele-
rinin sınırını oluşturan Kaşkaldere Vadisi’ndeki 
rekreasyon çalışmalarını yerinde denetledi. 

Prestij Katacak

Çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alan Başkan Karaos-
manoğlu, “Kaşkaldere Vadisi’nde ihale yapma-
dan Büyükşehir, Körfez ve Derince belediyeleri 
olarak işi ele aldık. Üç belediye kendi imkânlarıyla 
örnek bir projeyi yürütüyor. Aynı şekilde Derince 
tarafında kalan diğer vadileri de halkımızın kul-
lanıma açacağız. Kaşkaldere Vadisi, harika bir 
alan olmasına rağmen bize yakışmayacak bir 
haldeydi. Yapacağımız çalışmalarla ise Körfez ve 
Derince’de yaşayan vatandaşlarımıza yakışan, 
hak ettiğimiz bir hale gelecek” dedi. 

BurSa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
kentin 50 yıl sonrasını şekil-

lendirmek için kolları sıvadı. 
Başkan Recep Altepe, planı 
halkla ve akademisyenlerle 
hazırlayacaklarını belirte-
rek, “Bursa’nın geleceğini 

şekillendireceğiz. Bursa’da 
yaşamanın bir bedeli olma-
lı” dedi. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
Çevre Düzeni İmar Planı ha-
zırlıkları kapsamında Uludağ 
Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nden ko-
nusunda uzman akademis-
yenlerle bir araya geldi. Baş-
kan Altepe, Bursa’nın hızla 
büyüdüğünü, bu büyümeyi 
artık durdurup, mevcut du-
rumu koruyarak kalitesi yük-
sek bir kent oluşturmayı he-
deflediklerini söyledi.

Bahçelievler Belediyesi, 
eğitimden spora, sağlıktan 

kültür sanata kadar pek çok pro-
jeye imza atıyor. Bütün bunların 
hepsini anlatmayacağız ama 
Bahçelievler Belediyesi’nin yapmış 
olduğu pek çok projeyle sadece 
İstanbul içerisinde değil yurt ça-
pında da çok sayıda belediyeye 
örnek olduğunu ve Bahçelievler’i 
“Türkiye’nin örnek kenti” statüsü-
ne yükselttiğini özellikle belirtelim. 
Biz de bu sayımızda tüm bu ba-
şarıların arkasındaki isim Bahçe-
lievler Belediye Başkanı Osman  
Develioğlu’nu “Ayın Başkanı” ola-
rak seçtik. 

recep 
alTePe

Birlik Başkanı
Bursa 

Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı

Merhaba,

Marmara Belediyeler Birliği ola-
rak kurumumuz hizmette kaliteyi 
kendine temel ilke olarak kabul 
etmiştir. Bu amaçla oluşturdu-
ğumuz, alanında uzman bir 
ekiple gece gündüz üye bele-
diyelerimizin çalışmalarına katkı 
sağlamak için çalışmaktayız. Bu 
bilinçle ekip olarak üye beledi-
yelerimizi örnek kurumlar olarak 
geleceğe taşıma azminde ça-
lışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Türkiye yerel yönetim tarihinde 
gelişmenin, demokrasinin timsali 
olan  Birliğimiz,  belediyelerimizin 
sesi olarak yayın hayatına başla-
yan  gazetesine...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İb-
rahim Karaosmanoğlu, ağaçlandırma 
ve çevre düzenlemesi çalışmalarının 
hızla ilerlediği Kaşkaldere vadisi’nde 
incelemelerde bulundu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin anayasası olarak kabul edilen ve 
Bursa’nın 50 yıl sonrasını şekillendirecek olan 1/100000 ölçekli çevre Dü-
zeni Planı için kolları sıvadı.

Kocaeli 
Büyükşehir’den 
Örnek çalışma 

Bursa’nın Geleceği Planlanıyor Hoş Geldin 
Bebek

BalıKeSİr 

Balıkesir Belediyesi bebek-
lerine kavuşan ailelere, bir 
kutlama paketi sunarak 
ailenin sevincini paylaşı-
yor. Pakette, bir Hemşehri-
lik Beratı, bir kutlama me-
sajı ve bir de bebe takımı 
yer alıyor. 

106 117
İlaçlama çalışmaları 
yürütülüyor

Büyükçekmece 1000 
ağaç Dikti

İstiklal Marşı’nı 
en Güzel Kim Okudu?

Birliğin Faaliyetleri, 
Strazburg’da Sergilendi
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Toplantıya katılan belediye başkanları (sağdan sola):  esenler Belediye 
Başkanı M.Tevfik Göksu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat aydın, Sultan-
gazi Belediye Başkanı Cahit altunay, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir 

ve Beyoğlu Belediye Başkanı a. Misbah Demircan.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı recep altepe, Bursa’nın 50 yıl sonrasını planlamak için akademisyenlerle bir araya geldi.

Bursa’nın Geleceği Planlanıyor

Başkanlar Sultangazi’de Buluştu

BurSa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
kentin 50 yıl sonrasını şekil-
lendirmek için kolları sıvadı. 
Başkan Recep Altepe, planı 
halkla ve akademisyenlerle 
hazırlayacaklarını belirterek, 
“Bursa’nın geleceğini şekil-
lendireceğiz. Bursa’da ya-
şamanın bir bedeli olmalı” 
dedi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Çev-
re Düzeni İmar Planı hazırlıkları 
kapsamında Uludağ Üniver-
sitesi, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi ve Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nden konusunda 
uzman akademisyenlerle bir 
araya geldi. Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri Seyfet-
tin Avşar ile Genel Sekreter 
Yardımcıları Bayram Vardar 
ve Mustafa Altın’ın da katıldı-
ğı toplantıda Başkan Altepe, 
Bursa’nın hızla büyüdüğünü, 
bu büyümeyi artık durdurup, 
mevcut durumu koruyarak 
kalitesi yüksek bir kent oluştur-
mayı hedeflediklerini söyledi.

“Popülist değil, kalite 
hedefli politikalar”

Bursa’nın marka bir dünya 
kenti olması yolunda adım-
ların hızla atıldığına işaret 

eden Başkan Altepe, bu ko-
nuda şehrin her noktasında 
birçok farklı alanda yatırım-
ların sürdüğüne dikkat çek-
ti. Bunu yaparken Bursa’yı 
belli bir kalite standardına 
oturtmayı göz önünde bu-
lundurduklarının altını çizen 
Başkan Altepe, “Bu yüzden 
kentin yönetiminde ve kal-
kınmasında popülist değil, 

kalite hedefli politikalar 
yürütüyoruz. Çünkü Bursa 
artık kaliteli bir şehir olmalı. 
Şehirde yaşayanlar mes-
leklerinde uzman, yaptık-
ları işlere katkılar koyabilen 
zanaatkârlar olmalı. Sanat-
çılar, üretenler, esnaf kali-
tesini arttırdıkça, şehrin de 
kalitesi artar. Bursa’da yaşa-
manın kriterleri olmalı” dedi.

“Bursa’nın geleceğini 
şekillendireceğiz”

Tüm bunları hayata ge-
çirmek için Bursa’nın 20, 
30 hatta 50 yıl sonrasının 
planlanması gerektiğinin 
altını çizen Başkan Altepe, 

bunun için Bursa’nın ana-
yasası olarak kabul edilen 
1/100000’lik Çevre Düzeni 
Planı çalışmalarını hızlan-
dırdıklarını kaydetti. Daha 
önce başta Kent Konseyi ol-
mak üzere kent dinamikleri 
tarafından da plan hazırlık-
larıyla ilgili çalışmalar yapıl-
dığını hatırlatan Başkan Al-
tepe, “Şimdi de şehircilik ve 
planlama konusunda uz-
man akademisyenlerle en 
iyi planı oluşturmak için bir 
araya geldik. Bursa’yı her 
yönüyle masaya yatırarak, 
kentin geleceğine atılacak 
adımlar için ortak bir yol 
haritası ortaya koyacağız” 
diye konuştu.

“Planı halkla birlikte 
hazırlayacağız”

Bursa 1/100000’lik Çevre 
Düzeni Planı çalışmalarına 
katılan akademisyenler adı-
na konuşan İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Handan Türkoğlu, 
karar vericiler, teknik ekipler 
ve halkın katılımıyla hazır-
lanacak bir plan olacağını 
söyledi. Türkoğlu, İl Çevre 
Düzeni Planı’nın pek çok ko-
nuyu bünyesinde barındıran 
bir planlama olduğuna dik-
kati çekti.

SulTanGaZİ / İSTanBul

İstanbul 2. Bölge Belediye 
Başkanları Koordinasyon Top-
lantısı, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay’ın ev 
sahipliğinde Sultangazi’de 
yapıldı. Başkan Altunay’ın ev 
sahipliğinde yapılan İstanbul 
2. Bölge Belediye Başkanları 
Koordinasyon Toplantısı’na 
katılan konuk belediye baş-
kanları, toplantının ardından 
Sultangazi Kent Ormanı’nı 
gezdi. Alibey Barajı’nı uzun 
uzadıya seyre dalan konuk 
belediye başkanları, bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirdi.  

6 İlçenin Belediye 
Başkanları Katıldı

Kargı Restaurant’da yapılan 
toplantıya Kâğıthane, Fa-
tih, Beyoğlu, Bayrampaşa, 

Esenler, Gaziosmanpaşa ve 
Zeytinburnu İlçe Belediye 

Başkanları katıldı. Ev sahibi 
sıfatıyla açılış konuşmasını ya-

pan Sultangazi Belediye Baş-
kanı Cahit Altunay, toplantı-

nın bölgesel nitelik taşıdığını, 
içerik olarak ise İstanbul’un 
sorunlarının çözümüne yöne-
lik adımlara öncülük ettiğini 
söyledi. Oldukça samimi bir 
ortamda gerçekleşen top-
lantıda önceki toplantıda 
alınan kararların değerlendi-
rilmesi de yapıldı. Toplantının 
ardından konuk Belediye 
Başkanları, geçtiğimiz gün-
lerde hizmete açılan Sultan-
gazi Kent Ormanı’nı gezdi. 
Sultangazi Kent Ormanı’nın  
İstanbul’un yeni mesire alanı 
olduğuna dikkat çeken ilçe 
belediye başkanları, her ilçe-
nin bu tür projelere ihtiyacı 
olduğunu belirttiler. Konuk 
belediye başkanlarının Sul-
tangazi Kent Ormanı’nda ilgi 
odakları Manej (at binme) 
alanı ile seyir kulesi oldu. Ali-
bey Barajı’nın uzun uzadıya 
seyre dalan belediye baş-
kanları, bol bol hatıra fotoğ-
rafı çektirdiler. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin anayasası olarak kabul edilen ve Bursa’nın 
50 yıl sonrasını şekillendirecek olan 1/100000 ölçekli çevre Düzeni Planı için 
kolları sıvadı.

İstanbul ilçe belediye başkanları, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit altunay’ın 
konuğu oldu.

çanaKKale 
   

Çanakkale Belediyesi tüm 
dünya ile birlikte 26 Mart 
2011 Cumartesi günü 
20.30-21.30 saatleri arasın-
da kampanyaya katılarak 

uygulamaya destek verdi. 
WWF – Türkiye ile Marmara 
Belediyeler Birliği işbirliğin-
de gerçekleştirilen kam-
panyaya, kent merkezinde 
bulunan önemli alanlarda 
ışıkların 1 saatliğine kapa-

tılması ile katıldı. Saat Kulesi 
ve Meydanı, Kordonboyu 
aydınlatmaları, Truva Atı 
aydınlatmaları, Çanakkale 
Belediyesi önündeki aydın-
latmalar ile Prof. Dr. Türkan 
Saylan Sosyal Tesislerinin 

(kısmi) elektriklerinin 1 saat-
liğine kapatıldığı uygulama 

kentliden de destek gördü.

çanakkale Belediyesi “Dünya Saati” Kampanyasına Katıldı
“Dünya Saati” kampanyası kapsamında uygula-
nan  1 saatlik karanlık eylemi çanakkale’nin çe-
şitli noktalarında gerçekleştirildi.

GÜNCEL
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Merhaba,

Marmara Belediyeler Birliği olarak kuru-
mumuz hizmette kaliteyi kendine temel 
ilke olarak kabul etmiştir. Bu amaçla oluş-
turduğumuz, alanında uzman bir ekiple 
gece gündüz üye belediyelerimizin çalış-
malarına katkı sağlamak için çalışmakta-
yız. Bu bilinçle ekip olarak üye belediye-
lerimizi örnek kurumlar olarak geleceğe 
taşıma azminde çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. 

Türkiye yerel yönetim tarihinde gelişme-
nin, demokrasinin timsali olan  Birliğimiz,  
belediyelerimizin sesi olarak yayın hayatı-
na başlayan  gazetesine Bölge Birliklerin-
den  ve belediyelerden takdir ve tebrik 
mesajları gelmektedir.  Bu takdirler çalış-
malarımızın daha 
da nitelikli olmasını 
sağlamaktadır.

Yaklaşan Genel 
Seçimler, ülkemiz 
ve belediyeleri-
miz için büyük bir 
önem arz etmek-
tedir. Birliğimizin 
de bu ay içinde 
gerçekleştirece-
ği genel kurulla 
Birliğimiz içinde 
yeni bir döneme 
girilmiş olacaktır. 
Bildiği yolda emin 
adımlarla ilerleyen  
Birliğimiz, hazırlamış olduğu stratejik plan iti-
bariyle çalışmalarına devam edecek he-
deflerine ulaşacaktır. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin aktif des-
tekleriyle gerçekleşen 1.Uluslararası Balkan 
Belediyecilik Fuarı NEXPO 2011, geçen ay 
Balkanların kalbi olan Bosna’da gerçek-
leşmişti. Bu toplantıda belediyelerimize 
ev sahipliği yapan, bir Türk Dostu olan 
Bosna-Hersek’in İlidza (Ilıca) Belediye Baş-
kanı Amir Cenanovic’in kalp rahatsızlığı 
nedeniyle aniden vefat etmesi, bizi derin 
bir üzüntüye boğdu. Birçok defa bir ara-
da bulunma şansına sahip olduğumuz 
ve hizmetlerini takdirle takip ettiğimiz Amir 
Cenanoviç’e Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Boşnak halkına ve ailesine sabır diliyoruz.

Her alanda ilklere imza atan Birliğimiz,  
Fransa’nın Strazburg kentinde  gerçek-
leşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi (AKY BYK)  20. Genel 
Kurul Toplantısında bir ilke daha imza attı.  
Aktif olarak katılım sağlanan toplantıda 
Marmara Belediyeler Birliği, Konsey’in ya-
pıldığı salonda açtığı fotoğraf sergisi ile 
yaptığı çalışmaları Konsey’e katılanlara 
tanıttı.  

2011 yılında bu bölgelerdeki belediye-
ler ve belediye birlikleri ile daha güçlü ve 
derin ilişkiler geliştirerek, imzaladığımız pro-
tokolleri bir bir hayata geçirmeye devam 
etmekteyiz. 

Her vesile ile söylediğimiz gibi Birlik olarak 
stratejik planımız, varlık sebebimiz, üye be-
lediyelerimize aktif katkı ve destek sağla-
maktır. Üyelerimizin dünya standartlarında 
örnek olacak kurumlar seviyesine yüksel-
mesi için çalışmaktayız. Bu vesile ile ekip 
arkadaşlarım adına hepinize sağlık, mutlu-
luk ve başarılar dilerim.

Marmara Belediyeler Birliği 
Adına İmtiyaz Sahibi

Recep ALTEPE

Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN

Yazı İşleri Müdürü
Züver ÇetiNkAyA

Genel Koordinatör
Fatih SANLAV

İletişim Bilgileri
Ragıp Gümüşpala Cad.  
No: 10 eminönü 34134  

Fatih / istanbul
tel: (0212) 514 10 00

Faks: (0212) 526 52 76 

Sanat Yönetmeni
Hasan DeDe

Muhabirler
kübra DeMiR

irem ekkALDıR
Serbest ÇeLeBi

Yapım
tekFA Medya iletişim

Baskı

Başkan’dan

recep alTePe
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

İSTanBul
  

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, kentte kullanıla-
cak yeni taksi modelini belirlemek 
için New York Belediyesi’nin taksiler 
için oluşturduğu şartnameyi örnek 
aldıklarını söyledi. Topbaş, “Artık 
gasp ve cinayetlerin yaşanmadığı 
güvenli ve konforlu bir taksi modeli-
ne geçmek istiyoruz” dedi. Topbaş 
ayrıca, İstanbul için belirlenecek 
taksi tasarımlarını halkın oylarına su-
nacaklarını, beğenilen modeli ken-
te kazandıracaklarını söyledi.

Taksi tasarım yarışması

İstanbul’daki yeni taksi modeliyle 
ilgili son durumu da değerlendi-
ren Topbaş, şunları söyledi: “New 
York taksileriyle ilgili şartnameyi de 
değerlendirdik, ilaveler yaptık. Şu 
anda bir tasarım çalışmamız var. 
İleride nasıl adım atacağımızı o 

tasarımı değerlendirerek belirleye-
ceğiz. New York’u model alıyoruz. 
Oradaki çalışmanın ana teması 
kaliteli, konforlu bilhassa özürlülerin 

de rahatlıkla kullanabileceği, gü-
venli araçların oluşturulması. Biz de 
İstanbul’da taksilerimizin rehabilite 
edilmesini istiyoruz” dedi.

ZeyTİnBurnu / İSTanBul
  

Ev hanımlarının kendi elleriyle ha-
zırladıkları iğne oyasından dantele, 
resimden ebruya, mantıdan yaprak 
sarması ve pastaya kadar el emeği 
göz nuru ürünlerin satışının yapıla-
cağı pazarın açılışına, Zeytinburnu 
Kaymakamı Mustafa Dündar Dün-
dar, Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye 
Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, 
muhtarlar, STK temsilcileri ve Zeytin-
burnulu vatandaşlar katıldı. 

“13 yıl önceki bir hayal” 

Zeytinburnu Belediye Başkanı Mu-
rat Aydın, açılışta yaptığı konuşma-
da pazarın açılışının yapıldığı yerin 
geçmişte gündüz bile gelinmekten 
korkulan bir yer olduğunu belirte-
rek, “13 yıl önce bir hayal kurduk 
ve bu hayal rüyalarımızı süsledi. O 
rüyamız sur dibinden sahile kadar 

olan kesimde bir Kültür Vadisi Pro-
jesi oluşturmaktı. Amacımız, 2 bin 
yıllık tarih sürecini bu bölgede insa-
nımıza yeniden yaşatmaktı. Bu fikre 

benden başka kimse inanmamıştı 
ama geldiğimiz noktada Zeytin-
burnuluların yüzde 80’i bu projeyi 
başarılı buluyor” dedi.

BalıKeSİr
  

Balıkesir Belediyesi bebeklerine ka-
vuşan ailelere, bir kutlama paketi 
sunarak ailenin sevincini paylaşı-
yor. Pakette, bir Hemşehrilik Be-

ratı, bir kutlama mesajı ve bir de 
bebe takımı yer alıyor. Hemşehrilik 
Beratı’nda bebek, Başkan Ok’un 
“Hoşgeldin Bebek, Bu Ülke Senin” 
sözüyle karşılanırken, kutlama me-
sajında da aileye, “Sizlere bebeği-
nizle birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun 
bir ömür diliyorum” temennisinde 
bulunuluyor. Ayrıca Başkan Ok, 
aileye yeni katılan bebeğe bir 
de bebe takımı armağan ediyor. 
Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç 
ile birlikte gerçekleştirdiği aile zi-
yaretleriyle uygulamayı başlatan 

Belediye Başkanı İsmail Ok, Ünsal 
ve Yapıcı ailelerine birer ziyarette 
bulundu. Aileleri kutlayarak yeni 
doğan bebekleri için birer “Hem-
şehrilik Beratı” veren Başkan Ok, 
ailelere bir de bebe giysisi arma-
ğan etti. Ziyarette, Balıkesir halkı-
nın sevincinde de, kederinde de 
yanında bulunmayı kendileri için 
bir görev saydıklarını belirten Bele-
diye Başkanı İsmail Ok, “Sevinçlere 
ortak olmak, hem insanlığın bir ge-
reği, hem de milli geleneklerimiz-
dendir” dedi.

Taksici ile müşteri arasındaki paravan sayesinde müşte-
ri ve taksici birbirine dokunamayacak, hatta soludukları 
hava bile farklı olacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kap-
samında kadınlara istihdam sağlamak ve aile bütçeleri-
ne katkıda bulunmak amacıyla Merkezefendi’de kurduğu 
pazar Zeytinburnuluların hizmetine girdi.

Balıkesir Belediyesi yeni bir uygulama başlatarak yeni be-
beği olan ailelerin sevincine ortak oluyor ve onlara bir de 
çam sakızı çoban armağanı veriyor.

İstanbul’a Modern Taksiler

Bu Pazarda Her şey Doğal

Balıkesirimize Hoş Geldin Bebek

GÜNCEL

belediyehaberbirlikten
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İstanbul “Dünyanın Başkenti” Olacak

İSMeK 
Podyuma çıktı

Fatih’in 579. yaşı Fatih’te Kutlandı

İSTanBul

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından hazırlanan 
“Bilgi Kartları” kitabında yer 
alan bilgilere göre, The Gu-
ardian, New York Times, The 
Economist, Financial Times, 
Die Welt, Le Monde, Teleg-
raph, The Times, Brookingis 
Enstitute, Deutsche Bank’ın 
da aralarında bulunduğu 
dünyanın en saygın gazete, 
dergi ve düşünce kuruluşla-
rı, son yıllarda dünya kentleri 
arasında yükselen bir değer 
haline gelen İstanbul’un 
tarihi, turistik, kültürel, sos-
yal, ekonomik ve çevresel 
özelliklerine atıfta bulundu. 
İngiltere’nin en önemli ve 
en köklü basın kuruluşlarının 
başında gelen The Guardi-
an, İstanbul’u butik otelleri, 
füzyon mutfağı ve dünya 
müziği çalan kulüpleriyle 
Avrupa’nın yeni eğlence 
başkenti ilan etti. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın, “İstanbul 
bir kent değil, bir ülkedir” 
sözlerine yer veren gazete-
deki haberde, Beyoğlu’nun 
arka sokaklarındaki gece 
kulüplerinin dünya müzikle-

rinden örnekler sunan kulüp-
lere dönüştüğü vurgulandı. 

“Açık ara farkla 
İstanbul”

ABD’nin New York şehrinde 
basılan New York Times ga-
zetesinin düzenlediği oku-
yucu anketinde, İstanbul, 
Dünyada görülmek istenen 
şehirler sıralamasında açık 
ara farkla birinci oldu. Anke-
te göre Amerikalılar, geçen 
yıl en çok İstanbul’u görmek 
istedi. Gazete anket sonu-
cunu, “Açık ara farkla İstan-
bul” diye duyurdu. 

Londra merkezli haftalık ha-
ber, uluslararası ilişkiler ve 
ekonomi dergisi olan The 
Economist’de bir haber  
yayımladı. Habere göre 
dünyanın önde gelen eko-
nomi okulu London School 
of Economics ile en köklü 
düşünce kuruluşu Broo-
kings Enstitute ve Duetsche 

Bank’ın dünyadaki 150 bü-
yük şehir arasında yaptığı 
ve araştırmada İstanbul, en 
iyi performansla birinci oldu. 
İstanbul yüzde 5,5 gelir ar-
tışı, yüzde 7,3’lük istihdam 
artışı sağladı. İstanbul, 2007-
2009 yılları arasında 150 şe-
hir arasında 143. sırada yer 
alıyordu. 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti İstanbul, New York, 
Londra ve Tokyo gibi dünya 
devi şehirleri geride bırak-
tı. Geride bırakılan büyük 
şehirler dünya nüfusunun 
yüzde 12’sini oluşturuyor ve 
gayri safi milli hâsılada yüz-
de 46 pay sahibi.

İstanbul’dan 
Londra’ya uçmak

Uluslararası iş gazetesi Finan-
cial Times, İstanbul için şu 
değerlendirmede bulundu. 
“İstanbul’dan Londra’ya 
uçmak, birinci dünyadan 
üçüncü dünyaya seyahat 

etmek gibi. Türkiye’nin yük-
selen güç statüsü abidesi 
olan Uluslararası Atatürk 
Havalimanı, çelik ve cam 
modernitesi ile parlıyor.” 
Siemens ile The Economist 
Intelligence Unit’in, karbon 
emisyonu, enerji, ulaşım, su, 
hava kalitesi, atık ve arazi 
kullanımı, çevresel yönetim 
başlıkları altında 8 katego-
ride yapılan araştırmasında 
İstanbul, 30 şehir içinde 25. 
oldu. Avrupa’daki şehirler 
arasında en fazla nüfusa sa-
hip şehir olan İstanbul, yılda 
kişi başına 3,25 ton karbon-
dioksit yayıyor. Avrupa’da 
karbon emisyonu kişi başına 
5.21 ton olarak tespit edildi.

Enerji ana başlığında 11. sı-
rada yer alan İstanbul, enerji 
tüketimi alt kategorisinde ilk 
sırada yer alıyor. Su katego-
risinde de 11. sırada yer alan 
İstanbul, kişi başına düşen su 
tüketimi alt başlığında 7. sıra-
da, hava kalitesi konusunda 
23. sırada bulunuyor. Rapor-
da, İstanbul’un, yeşil bir kent 

olma yolunda önemli geliş-
melere imza attığının da altı 
çiziliyor.

“Kehanet gerçek 
olursa dünya 
başkenti”

2010 Avrupa Kültür Başkenti 
İstanbul, Alman gazetesi Die 
Welt’e göre gelecekte dün-
yanın yeni başkenti olacak. 
Fransız filozof Comte’nin 
kehanetlerine atıfta bulu-
narak hazırlanan makale, 
gazetenin internet sitesinin 
manşetinde yer aldı. Dün-
yanın önde gelen gaze-
telerinden Telegraph, 17 
Ocak 2010’da yayımladığı 
haberinde “Yeryüzünün 
cenneti: İstanbul”, The Gu-
ardian 23 Ocak 2010 tarihli 
haberinde “Başka bir kent 
de hak etmezdi, İstanbul: 
Kültür kulübü”, Le Monde 
30 Ocak 2010’da yayımla-
dığı haberinde “İstanbul: Bir 
vazgeçilmez”, The Times 16 
Ocak 2010 tarihli haberinde 
“İstanbul’un saklı hazineleri” 
başlığını kullandı.

İSTanBul 

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin sanat ve mes-
leki eğitim kursları İSMEK 
kursiyerlerinin tasarımları, 
“Geçmişten Geleceğe 
Hayalim İstanbul” adlı 
defileyle podyumlara ta-
şındı. 

Davetlilere sanat ve 
emek dolu dakikalar ya-
şatan defilenin ardından 
konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 
1996 yılında 144 öğren-
ci ile 3 branşla başlattığı 
İSMEK’in bugün podyum-
larda birbirinden güzel 
eserleri sunduğuna dik-
kat çekerek, “Bu güzel-
likler Paris’te, Viyana’da, 
New York’ta ve dünya-
nın başka yerlerinde de 
olmalı” dedi.

uluslararası birçok gazete ve dergi, dünya çapında prestiji giderek artan 
İstanbul’u, mutlaka görülmesi gereken şehirler arasında en ön sıralara 
koyuyor.

Fatih Sultan Mehmet, 579. Doğum yıldönümü’nde 
Fatih’te anıldı. 

FaTİH / İSTanBul

Osmanlı Padişahlarının ye-
dincisi  ve İstanbul’un fatihi 
olan Fatih Sultan Mehmet 
Han, doğumunun 579.  yıl-
dönümünde Fatih Beledi-
yesi tarafından düzenlenen 
etkinlikle anıldı. Fatih Beledi-
yesi, Fatih Camii avlusunda 
kılınan Cuma namazı sonra-
sında vatandaşlara etli pilav, 
ayran ve tulumba tatlısı da-
ğıttı. Kazanlarda 5000 kişilik 
hazırlanan etli pilav, vatan-
daşlar tarafından büyük bir 
beğeni ile karşılandı. Vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği 
etli pilavın yanında ayran ve 
paketler halinde tulumba 
tatlısı dağıtıldı. Vatandaşlara 
ikramlar bizzat Fatih Beledi-
ye Başkanı Mustafa Demir 
tarafından yapıldı.

28 Kez Kuşattı

Fatih Belediye Başkanı Mus-

tafa Demir, İstanbul’un çağ-
lar boyu simge kent olduğu-
nu ve bütün imparatorların 
bu şehre sahip olmaya ça-
lıştıklarını, 28 kez kuşatılan, 
İstanbul’un fethinin Fatih 
Sultan Mehmet’e nasip ol-
duğunu söyledi. Başkan De-
mir, Fatih Sultan Mehmet’in, 
devrinin en büyük uleması, 
eşsiz bir kumandan ve idare-
ci olduğunu, ilçenin isminin 
de dünyaca ünlü komutan-
dan geldiğini belirterek, bu 
büyük insanın mirasına sahip 
çıkmanın önemini vurguladı.  

Coşkulu Kutlama

Pilav dağıtımı sırasında Ca-
mii yan kapısından kös ve 
zillerle içeri giren mehteran 
bölüğü, vatandaşların alkış-
ları ile avluda yerini aldı ve 
konserine başladı. Fetih ve 
hücum marşlarında mehte-
re eşlik eden izleyiciler kon-
seri ilgi ve coşku ile izlediler.
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TeKİrDağ 
   

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül 
tarafından yürütülen ‘Eği-
tim Her Engeli Aşar’ projesi 
kapsamında Tekirdağ Ti-
caret ve Sanayi İlköğretim 
Okulu tarafından başlatılan 
El Ele Projesi, Ziraat Fakültesi 
Pramit salonda düzenle-
nen törenle tanıtıldı. Törene 
başta Vali Zübeyir Keme-
lek, Tekirdağ Belediye Baş-
kanı Op.Dr.Adem Dalgıç, 
Namık Kemal Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.Nizamettin 
Şenköylü, Tekirdağ Bele-
diyespor Kulübü Başkanı 

Ali Kılıç olmak üzere çok 
sayıda önemli sima katıldı.  
Engelli ailelerin de katıldığı 
törende konuşan Okul Mü-

dürü Mehmet Gülen, Be-
yazay derneğiyle ortaklaşa 
düzenledikleri proje hakkın-
da bilgiler verdi. Tekirdağ 
Belediye Başkanı Adem 
Dalgıç da Tekirdağ Beledi-
yesi olarak engellilerin her 
zaman yanında oldukla-
rını vurguladı. Edirne’den 
gelen Rumeli Türkülerini 
Araştırma ve Uygulama 
Topluğu’nun konseri de 
izleyenlerden büyük alkış 
aldı.

PenDİK / İSTanBul
   

Fatih Mahallesi’nde vatan-
daşla bir araya gelen Bele-
diye Başkanı Kenan Şahin, 
Pendik Tersane Kavşağı’nda 
kurulacak Garanti Bankası 
Teknoloji Kampüsü’nün 1000 
Pendikliye istihdam sağlaya-
cağı müjdesini verdi.  Fatih 
Mahallesi’nde vatandaşla 
bir araya gelen Belediye 
Başkanı Kenan Şahin, sür-
dürülen planlı ve programlı 
çalışmalarla Pendik’in her 
gün konuşulan,  modern bir 

kent haline geldiğini belirtti. 
Şahin; Pendik Belediyesi’nin 
en önemli sosyal çalışmala-
rından birinin de istihdama 
destek olduğunu ifaderek 
belediyenin bu konuda çok 
sayıda proje geliştirdiğini 
söyledi.

Sapanca’yı avM 
Heyecanı Sardı

yabancı 
Öğretmenler 

Söğüt’de

Başkandan 
Oymacılık 

Sanatına Destek

çınarcık’ta 
Pozitif Düşünce 

anlatıldı

avşalı Hayvanlar 
artık Sahipsiz 

Değil

Belediyeden 4 Bin Öğrenciye yardım

“eğitim Her engeli aşar” Pendiklilere İş 
Müjdesi!

SaPanCa / SaKarya 

Sapanca Belediyesi tara-
fından yapılması düşünülen 
AVM projesinin detayları 
tamamlandı. Belediyeden 
yapılan açıklamaya göre 
projenin inşaatına en kısa 
zaman içerisinde başla-
nacak. Yetkililer projenin 
hayata geçmesiyle birlikte 
Sapanca’nın pek çok alan-
da zenginliğinin artmasını 
bekliyor. Üç boyutlu resimle-
riyle tanıtılan projede, top-
lam inşaat alanı 12. 500 m2 
Gençlerin daha huzurlu ve 
ferah bir ortamda vakit ge-
çirmelerini sağlamak ama-
cıyla içinde fast-food alan-
ları, 2 adet cep sineması, 
300 kişilik konferans salonu, 
300 kişilik çok amaçlı salon 
ve 600 m2 açık aktivite alanı 
yer alacak.  

SÖğÜT / BİleCİK 

İngiltere ve İspanya’dan ge-
len 13 öğretmen geçtiğimiz 
günlerde Söğüt Belediyesi’ni 
ziyaret etti. Belediye Başkanı 
Osman Güneş’le bir araya 
gelen öğretmenler konuş-
malarına Söğüt’te bulun-
maktan dolayı mutlu olduk-
larını söyleyerek başladılar. 
İngilizce öğretmeni Osman 
AKARSU’nun tercümesinde 
gerçekleşen buluşmada 
Başkan Güneş’de misafirleri-
ne çeşitli hediyeler verdi.  

HayraBOlu / TeKİrDağ 

Hayrabolu Belediye Başkanı 
Hasan İrtem, oymacılık sana-
tıyla uğraşan Münür Genç’le 
bir araya geldi. Başkan 
Genç sanatçıya her konuda 
destek olacaklarının sözünü 
verdi. Başkan konuşmasında 
“Yeni girişimcilere, bu tarz 
hobilerle uğraşanların Bele-
diye olarak yanlarında ol-
duğumuzu belirtmek isterim 
dedi.  Hobi olarak başladığı 
Oymacılık sanatını meslek 
haline getiren Münür Genç 
geçmişte iz bırakan öküz, at, 
arabaları, at figürleri, saban, 
ahşap mutfak aletlerini, her 
çeşit ağacı  kullanarak biblo 
şeklinde oyduğunu belirtti. 

çınarCıK / yalOva 

Çınarcık Belediyesi eğitim 
çalışmalarına devam edi-
yor. Son olarak geçtiğimiz 
günlerde belediyenin Halkla 
İlişkiler Müdürlüğünce pozitif 
düşünce temalı seminer ve-
rildi. Yoğun katılımın olduğu 
seminer ilgi ve merakla so-
nuna kadar dikkatle dinlen-
di. Seminere konuşmacı ola-
rak NLP Uzmanı Ayşen  Turna 
katıldı. Ayşen Turna semine-
re katılanlara şunları söyledi. 
“Her sabah kalktığımızda 
mutlaka vücudumuzu hare-
ket ettirecek bazı egzersizler 
yapmalıyız. Bunu yaparken 
kendimizi zorlamadan, iste-
yerek yapmalıyız. Farkında 
olmadan sırtımızda bir sürü 
yük taşımaktayız. Sırtımızda 
yük olan bilinçaltındaki bir-
çok olayı atmalı ve mutla-
ka yükümüzü hafifletmeliyiz. 
Yani aslında her şey seninle 
başlar…’’dedi. 

avşa / BalıKeSİr 

Avşa Belediyesi, hayvanların 
en iyi şartlarda yaşaması için 
yaptığı çalışmalarına devam 
ediyor. Son olarak belediye 
tarafından modern hayvan 
barınağı inşa edildi. Beledi-
yeden yapılan açıklamaya 
göre barınağın içerisinde 
dişi ve erkek bölümü ayrı ve 
hastalıklı hayvanlar ise daha 
farklı bir bölmede  tutuluyor. 
Belediye yetkilileri beledi-
yeye ait olan eski Hayvan 
Barınağının geçtiğimiz yıl 
yıkılarak Avşalılara daha iyi 
hizmet verebilmek amacıyla 
bu modern hayvan barına-
ğını yaptıklarını belirtiyor. 

“eğitim Her engeli aşar” projesi kapsamında baş-
latılan “el ele Projesi” Tekirdağ’da düzenlenen tö-
renle tanıtıldı. Pendik Belediye Baş-

kanı Kenan şahin, 1000 
Pendikliye istihdam 
sağlanacağının müj-
desini verdi.

arnavuTKÖy / İSTanBul
   

Sosyal projeleriyle dikkat çe-
ken Arnavutköy Belediyesi 
ilçede yardıma muhtaç 4 bin 
öğrenciye mont ve bot hedi-
ye etti. Okul idaresi ile koordi-
neli olarak yürütülen çalışma 
sonucunda belirlenen öğren-
cilere hediyeleri teslim edildi. 
İlçede yer alan 45 ilköğretim 
okuluna belediye tarafından 
teslim edilen bot ve montlar 
okul idaresi tarafından öğ-
rencilerin vücut yapısına uy-
gun olarak dağıtıldı.

Eğitime Destek 
Projeleri Devam Ediyor

Arnavutköy Belediyesi daha 
öncede 13 bin ortaöğretim 
öğrencisine kırtasiye yardı-

mında bulunmuştu. Beledi-
ye, ilçe genelinde kampan-
yaya dönüşen “Akıllı Sınıf” 
projesine de destek veriyor. 
Ayrıca Arnavutköy Beledi-
yesi tarafından kurulan AR-
GEM (Arnavutköy Gençlik 
Merkezi) merkezlerinde ilk 
ve ortaöğretim öğrencile-

rine kültür sanat derslerinin 
yanı sıra okul dersleri ve YGS 

konuları ücretsiz olarak an-
latılıyor. 

arnavutköy Belediyesi ilçede ihtiyaç sahibi öğ-
rencilere yönelik yardım kampanyalarına de-
vam ediyor. Belediye geçtiğimiz günlerde ilköğ-
retim öğrencisi 4 bin öğrenciye mont ve kaban 
hediye etti.

Zeytinli’de akıllı Sayaç Dönemi
Zeytinli Belediye aboneleri artık faiz, fatura, depozito gibi sorun-
larla karşılaşmayacak.  Aboneler belediyeden istediği miktar-
da akıllı kartlarına kredi yükleyebilecekler. Su sayacı yüklenmiş 
olan kredinin bitmesi durumunda su vanaları kapatılacak.

Gelibolu’ya MOBeSe Geliyor
Gelibolu’da kurulması planlanan Kent Güvenlik Yönetim Sis-
temi (MOBESE) ile ilgili bilgilendirme toplantısı geçtiğimiz gün-
lerde yapıldı. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Mustafa 
Özacar MOBESE ile kentin daha güvenli olacağını söyledi. 
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Büyükçekmece 1000 ağaç Dikti çevreci 
Miniklerden 

Başkan’a Soru 
yağmuru

Maltepe’de 
Başkana Süpriz 
Doğum Günü

Başkan 
Personeliyle 
ağaç Dikti

Kadıköy, Baharı Güllerle Karşılıyor

Bağcılar nostalji Bahçeleriyle Donanıyor

BÜyÜKçeKMeCe / İSTanBul

Büyükçekmece Mübadele 
Derneği ile ortaklaşa düzenle-
dikleri ağaç dikme şöleninde 
konuşan Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Hasan  Akgün, 
hayata geçirecekleri  Yeşil Ku-
şak Yaşam Merkezi  projesinin  
büyük bir ormanın   içerisinde 
oluşturulacağını; içinde kültür 
merkezi, düğün salonları, ka-
feteryalar ve restoranlar gibi 
sosyal donatı alanlarının ola-
cağını vurguladı.

Yaşam merkezinin suni gölet 
ile renklendirileceğini anla-
tan Başkan Akgün; “Yapımı-
na başladığımız Yeşil Kuşak 
Yaşam Merkezi tamamlan-
dığında insanlarımız günün 
çoğunu bu alanda sportif 
ve sanatsal etkinlikler yapa-
rak geçirebilecekler ” dedi. 

Ağaç dikilen alanın adını 
Çocukların isteği ile Cum-

huriyet Parkı koyan Başkan 
Akgün;” Bu  yaşam merkezi 

tamamlandığında sadece 
İstanbul’un değil Türkiye’nin     

de cazibe merkezi haline 
gelecektir ”şeklinde konuştu.  
Seçimlerin hemen ardından 
belediye hizmetlerine Celali-
ye ve Tepecik  gibi hizmette 
geri kalmış mahallelerden 
başladıklarını anlatan Başkan 
Akgün, Mimarsinan’lı vatan-
daşlara bir gönül borçlarının 
olduğunu hatırlattı. 

Gönül borcumuz var 

Başkan Akgün konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi;  “Özel-
likle Mimaroba gibi mahalle-
ler zamanında yapılırken her 
türlü donatıları düşünülerek 
yapıldığı için  hizmetlerimi-
zi hayata geçirirken önce-
liği size tanımadık. Ancak 
Mimarsinanlılara bir gönül 
borcumuzun olduğunu da 
biliyorum. Mimaroba’ya  ya-
pacağımız projelerle her türlü 
ihtiyaca cevap vereceğiz.”

GÖlCÜK / KOCaelİ

Gölcük Değirmendere 
Uğur Mumcu İlköğretim 
Okulu Öğrencileri, Gölcük 
Belediye Başkanı Mehmet 
Ellibeş í ziyaret ederek, 
Çevre ve Geri dönüşüm 
konusunda bir söyleşide 
bulundular. Başkan Ellibeş, 
öğrencilere yaptıkları ziya-
retten dolayı teşekkür edip 
seçmiş oldukları konudan 
dolayı da  onları kutladı.

MalTePe / İSTanBul

Maltepe Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Zengin 
doğum gününde sürprizle 
karşılaştı. Güne Belediye 
çalışanlarının kutlaması ile 
başlayan Başkan Zengin, 
doğum gününde dikili 
ağaç sahibi de oldu. Mal-
tepe Belediyesi’nin Or-
man Haftası’nda başlattığı 
ağaç dikme seferberliğine 
katıldı ve ağaç dikti.

DarıCa / KOCaelİ

Darıca Belediye Başkanı 
Şükrü Karabacak önderli-
ğinde belediye çalışanları 
sahilde 2. Etap çalışmala-
rını yerinde inceledi. Bele-
diye personeli inceleme sı-
rasında bölgeye Başkan’la 
birlikte ağaç dikti. Başkan, 
burada yaptığı konuşma-
da sahili belediye imkan-
larıyla inşa ettiklerini söyledi 
ve personele teşekkür etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan ak-
gün, Mimarsinan koyundan başlayarak yaklaşık 
255.000 metrekarelik alanda yeni bir yaşam mer-
kezi oluşturduklarını, bu yaşam merkezinde her 
türlü etkeni göz önünde bulundurarak leyleklerin 
dahi yuvalarını düşündüklerini söyledi.

Kadıköy Belediyesi’nin “daha yeşil ve çiçekli bir 
Kadıköy” için her yıl geleneksel olarak düzenle-
diği gül dağıtımı organisazyonu bu yıl 9 nisan’da 
başlıyor. Dağıtım kampanyası süresince Kadıköy-
lülere, bahçe ve balkonlarına dikmeleri için 20 
bin adet gül fidanı ücretsiz dağıtılacak. 

İlçeyi nostalji bahçeleri ve yöresel mimarilere uy-
gun tesislerle donatan Bağcılar Belediyesi, İnönü 
Mahallesi’nde ertuğrulgazi Parkı ve Osmanlı Ko-
nağı yapıyor. 

KaDıKÖy / İSTanBul

İlk kez 11 yıl önce başlayan 
ve her yıl ağaç, gül ve sak-
sı çiçeği dağıtarak kam-
panyayı sürdüren Kadıköy 
Belediyesi’nin Gül Dağıtımı 
Kampanyası’nın ilk dağıtımı 
9 Nisan’da açılışı yapılacak 
olan Merdivenköy’deki Eylül 
Parkı’nda gerçekleştirilecek. 
Kadıköy Belediye Başkanı 
Selami Öztürk’ün dağıta-
cağı gülleri Kadıköylülerin, 
bahçelerine ve balkonlarına 
dikmeleri istenecek. 

Kadıköy’de Doğaya 
Önem Veriliyor

Kadıköy Belediye Başkanı 
Selami Öztürk, Kadıköylüle-
rin doğaya ve çevreye çok 
büyük önem verdiğini, park 
ve bahçelerdeki ağaç ve 

çiçekleri büyük bir özenle 
koruyup sevdiklerini söyleye-
rek, “Kadıköylüler bizden sü-

rekli park, çiçek, ağaç tale-
binde bulunuyor. Bu yıl sayısı 
100’ü geçen parklarımıza 3 

yeni park eklerken, dağıta-
cağımız gül fidanı sayısını 20 
bine çıkardık. Ayrıca ekiple-
rimiz 120 bin lale soğanı, 400 
bin mevsim çiçeği diktiler. 
Birkaç gün içinde baharın 
da etkisiyle daha renkli, yeşil 
bir Kadıköy de yaşayaca-
ğız. Hemşehrilerimizden gül 
dağıtım noktalarına gelip, 
gülleri almalarını, bahçe ve 
balkonlarına dikmelerini isti-
yoruz” dedi

BağCılar / İSTanBul

Bağcılar Belediyesi, ilçeyi nos-
talji bahçeleri ve yöresel mi-
mari yapılarla donatıyor. Yeni 
inşa edilen yerlerden biri de 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kurucusu Osman Bey’in ba-
bası Ertuğrul Gazi adına in-
şası başlatılan Ertuğrul Gazi 
Parkı ve Osmanlı mimarisine 
uygun olarak temeli atılan 
Osmanlı Konağı…  Bağcılar 

İnönü Mahallesi’nde inşa 
edilen Ertuğrulgazi Parkı ve 
Osmanlı Konağı, mahalle-
nin yeşil alan ihtiyacını kar-
şılamanın yanı sıra, mahalle 
sakinlerinin gezmelerine, 
spor ve piknik yapabilmele-
rine de imkân sağlayacak. 
4 bin 307 metre kare alan 
üzerine kurulu Ertuğrulgazi 
Parkı’nda 207 metre kare 
alan üzerine planlanan Os-
manlı Konağı’nın da inşaatı 
devam ediyor.  

Vatandaşlar spor da 
yapabilecek

Park alt ve üst olmak üze-
re iki kademeden oluşuyor. 
Alt kademede spor alanı, 
yürüyüş yolu ve fitness ala-
nı yer alıyor. Üst kademe-
de ise çocuk oyun alanları, 
çardak, oturma mekanları 
ve piknik masaları bulunu-
yor. Parkı en kısa sürede ta-
mamlamayı planladıklarını 
söyleyen Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı, ya-
pılan yatırımlarla Bağcılar’ın 
İstanbul’un cazibe merkez-
lerinden biri haline gelmeye 
başladığını söyledi.  
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Marmara Belediyeler Birliği 
Mevzuat Platformu prog-
ramları çerçevesinde, Sa-
yıştay Başdenetçisi Dr. Fer-
hat Gündüz’ün sunumuyla, 
“6111 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkın-
da Kanunun Mali Hükümleri-
ne İlişkin Bilgilendirme” semi-
neri, İSKİ Aksaray Konferans 
Salonu’nda yapıldı. 

“İki ayrı yüzü var”

Sayıştay Başdenetçisi Dr. 
Ferhat Gündüz, “6111 sa-
yılı Kanunun, Belediyelere 
bakan yüzünü iki ayrı kate-
goride değerlendirebiliriz. 
Bunlardan birincisi beledi-
yelerin sunduğu hizmetlere 
ilişkin hükümler, ikincisi bele-
diyelere sunulan hizmetlere 
ilişkin hükümlerdir. Burada 
üç tane kritik tarih bulun-
maktadır. Birincisi 30.12.2010 
tarihi, ikincisi Kanunun Resmi 
Gazetede yayımlandığı 24 
Şubat 2011 tarihi ve üçüncü-
sü bu Kanundan faydalana-
bilecekler için son başvuru 
tarihi olan 02 Mayıs 2011 tari-
hidir. Kanunun özü alacağın 
aslına dokunmuyor. Faizler 
içinse kolaylaştırıcı hükümler 
getiriyor. Kanunun amacı; 
kesinleşmiş amme alacak-
larının yeniden yapılandırı-
larak tahsilatın hızlandırılma-
sını sağlamaktır. Kanunun 
kapsamına dahil olunması 
için alacağın 31.12.2010’a 
kadar tahakkuk etmesi, 

24.02.2011’e kadar tahsil 
edilmemiş olması gereki-
yor” dedi. Belediyelerin bu 
yola katılma payları torba 
yasanın kapsamı dahilin-
de değerlendirilebilecektir. 
Çünkü belediyelerin bu tür 
alacakları 6183 sayılı Kanun 
kapsamında takibi gereken 
alacaklardandır. Belediyele-
re kesilen idari para cezaları 
Kanun kapsamındadır. Diğer 
idarelerin kesmiş oldukları 
idari para cezaları ve bun-
lara yürüttükleri faizler bu ka-
nun kapsamına girdiğinden 
dolayı belediyeler bu haktan 
yararlanabilecektir” dedi.

“Belediyelerin kestiği 
cezalar kanuna 
girmiyor”

Dr. Ferhat Gündüz, açıklama-
larının devamında, “Beledi-
yelerin kesmiş oldukları idari 
para cezaları ise 6111 sayılı 
Kanun kapsamında değildir. 
Bu konuda belediyelerce ke-
silen ve 145 TL’nin altında olan 
idari para cezaları hakkında 
kanun hükümleri uygulana-
cak, bu tutarın üstünde olan 
alacaklarda ise bu kanun uy-
gulanmayacaktır” dedi.

İletişim Uzmanı Enver 
Seyitoğlu’nun konuşmacı 
olarak katıldığı ‘Belediye-
lerde Halkla İlişkiler ve Va-
tandaşla İletişim’ konulu se-
miner, Tekirdağ Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.

A’dan Z’ye İletişimi 
Anlattı

Programın açılış konuşması-
nı yapan Tekirdağ Belediye 
Başkanvekili Ali Kılıç, Mar-
mara Belediyeler Birliği’ne 
teşekkür etti. Belediye ça-
lışanlarına belediyelerde 
halkla ilişkiler ve vatandaşla 
iletişim konularında önemli 
bilgiler veren İletişim Uzma-
nı Enver Seyitoğlu, “İletişim 

çağımızın sorunu. İletişim ko-
nusuna önem vermek duru-
mundayız. İletişim kazalarına 
uğramadan karşımızdaki ile 
en pozitif şekilde iletişim ku-
rarak, önce karşımızdakini 
dinlemeli, anlamalı, ondan 
sonra kendimizi anlatmalı-
yız. Söz kesmeden, ön yargılı 
davranmadan, doğru üslup 
ve mimiklerle karşımızdaki 
ile en sağlıklı şekilde iletişim 
kurmalıyız” dedi. Tekirdağ 
Belediyesi çalışanları dışında 
çevre ilçe ve belde beledi-
ye çalışanlarının da katıldığı 
seminer, karşılıklı soru cevap 
şeklinde devam etti. Enver 
Seyitoğlu, verdiği bilgiler, ko-
nuşma tarzı, üslubu ve ileti-
şim konusundaki bilgi birikimi 
ile seminere katılanlardan 
büyük alkış topladı.

Birliğin Faaliyetleri, Strazburg’da Sergilendi

Torba Kanun’un 
Belediyecilik Boyutu anlatıldı

“İletişime Önem 
vermek Zorundayız”

avrupa Konseyi yerel ve Bölgesel yönetimler 
Kongresi (aKyByK) 20. Genel Kurul Toplantısı, 
Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirildi. 
Marmara Belediyeler Birliği, Konsey’de açtığı fo-
toğraf sergisi ile büyük ilgi topladı.

Marmara Belediyeler Birliği, halk arasında Torba 
yasa olarak da bilenen 6111 sayılı Kanunun bele-
diyecilikle ilgili boyutuyla ilgili program düzenledi. 
Sayıştay Başdenetçisi Gündüz, “6111 sayılı Kanu-
nun, Belediyelere bakan yüzünü iki ayrı kategori-
de değerlendirebiliriz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ile Tekirdağ Belediyesi 
Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafın-
dan Tekirdağ’da iletişim semineri düzenlendi.

Beylikdüzü Zabıtası’na Stres eğitimi verildi
Marmara Belediyeler Birliği tarafından Beylikdüzü Beledi-
yesi zabıtasına yönelik “İnsan Doğası ve Stres” ile “Bel-
ediyelerde Halkla İlişkiler” ana başlıklarıyla iki ayrı eğitim 
verildi.

şile Belediyesi’ne Geniş Kapsamlı eğitim
Şile Belediyesi personeline yönelik, belediyeciliğin farklı 
alanlarında eğitim programları düzenlendi. Şile Belediye 
Başkanı Can Tabakoğlu, Marmara Belediyeler Birliği’ne 
eğitim programından ötürü teşekkür etti.

Avrupa Konseyi’nin Ye-
rel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi’nin (AKYBYK) 20. 
Genel Kurul toplantıları 22-
24 Mart 2011 tarihleri ara-
sında Fransa’nın Strazburg 
kentinde gerçekleştirildi.  
Tarihi “Avrupa Sarayı”nda 
gerçekleştirilen ve üç gün 
süren genel kurul toplan-
tıları boyunca Türkiye’den 
belediye birlikleri ve beledi-
yeler de birer stant açarak 
katıldı. Marmara Belediyeler 
Birliği’ni, Birlik Meclisi AB ve 
Uluslararası İlişkiler Komisyo-
nu Başkanı ve Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, Birlik Encümeni üyesi ve 
Lüleburgaz Belediye Başkanı 
Emin Halebak, MBB Mecli-
si AB ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu üyesi ve Bursa/

Yenişehir Belediye Başkanı 
Bülent Hamdi Cingil ve MBB 
çalışanları Murat Daoudov 
ve Mustafa Özkul temsil etti.

MBB’den Bir İlk

Türkiye’den Marmara Bele-
diyeler Birliği (MBB), Türkiye 
Belediyeler Birliği ve Bursa 
Belediyeler Birliği’nin yanı 
sıra Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi ve İstanbul/Ba-

kırköy Belediyesi birer stant 
açarak faaliyetlerini tanıttı-
lar. Ayrıca, Konsey tarihin-
de ilk defa bir birlik olarak 
MBB, tarihi lobi salonunda 
fotoğraf sergisi açtı. Sergi-
nin açılış töreninde konuşan 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi Başkan Yardımcıları 
Gaye Doğanoğlu ve William 
Carey, MBB’nin aslında Türk 
yerel yönetimlerinin ve birlik-
lerinin başarılarını gösterdi-
ğini belirttiler. Konuşmacılar, 
önümüzdeki süreçte kongre 

nezdinde de Marmara Bele-
diyeler Birliği’nin daha önem-
li bir aktör olacağına olan 
inancını ifade eti. Konuşma-
ların ardından Türkiye’nin 
Avrupa Konseyi Nezdinde 

Daimi Temsilcisi Daryal Bati-
bay, lobide heyet şerefine 
bir resepsiyon verdi. Açılışa 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İda-
reler Genel Müdürü Yavuz 
Selim Köşger de katıldı.

BİRLİKTEN HABERLER
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“Bugün, hizmet binaları, spor tesisleri, çocuk parkları, çevre düzenlemesi, asfalt çalışmaları vb. diğer faaliyetler bütün beledi-
yelerin zaten yaptığı işler.  Biz bu bütün faaliyetlerin yanında önemli projelere imza attık. çünkü Osmangazi Bursa’nın merkezi. 
Osmangazi Osmanlı’yı kuran şehirdir.”

OSManGaZİ BeleDİye BaşKanı MuSTaFa DÜnDar

“Osmangazi Bursa’nın Merkezi”
Röportaj: Serbest Çelebi

SÖYLEŞİ

Ben, Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar. 
Esas mesleğim avukatlık. 
Bugüne kadar pek çok si-
vil toplum kuruluşunda gö-
revim oldu. Örneğin, Batı 
Trakya Türkleri Dayanışma 
Derneği Bursa Şube Başkan-
lığını yaptım. Daha sonra 
Ak Parti’nin kuruluş aşama-
sında Bursa Osmangazi’de 
kurucu başkan vekili olarak 
görev aldım. 2009 Mart ayı 
seçimlerinde Osmangazi 
halkı tarafından Osman-
gazi Belediye Başkanı seçil-
dim. O günden bu güne iki 
yılımı doldurmuş bulunmak-
tayım. 

“Osmangazi 
Bursa’nın Merkezidir”

Osmangazi bugün çok bü-
yük bir değişimin içerisinde. 
Sukay Parkı, Hayvan Barı-
nağı, Ördekli Kültür Merkezi 
ve yenilenen Surları ile her 
alanda ön plana çıkıyor.  Bil-
mediğimiz ya da şahit olma-
dığımız, basına yansımayan 
çalışmalarınız var mı?

Geçtiğimiz günlerde ikinci 
yılın basın toplantısını yaptık. 
Belediye olarak yaptıkları-
mızı kamuoyu ile paylaştık. 
Osmangazi’de hizmetler 
çok fazla. Bütün bu süre-
ci anlatırken toplantımız iki 
saatten fazla sürdü. Sade-
ce ana başlıkları paylaştık. 
Detaylara inmedik. Bugün, 
hizmet binaları, spor tesis-
leri, çocuk parkları, çevre 
düzenlemesi, asfalt çalış-
maları vb diğer faaliyetler 
bütün belediyelerin zaten 
yaptığı işler.  Biz bu bütün 
faaliyetlerin yanında önemli 
projelere imza attık. Çünkü 
Osmangazi Bursa’nın mer-

kezi. Osmangazi Osmanlı-
yı kuran şehirdir. Örneğin, 
Osmangazi’nin bu özelliği 
Osmanlı döneminin ilk ta-
rihi eserlerinin burada yer 
almasını sağlamıştır. Biz de 
buradan hareketle tarihi 
eserlerimize yönelik restoras-
yon çalışmalarımıza önem 
verdik. Bu çalışmalarımız şu 
anda tüm hızıyla devam 
ediyor. Örneğin Bakırcılar 
Çarşısı’nın üzerinin örtülmesi, 
zemin kaplamasının yapıl-
ması ve tadilat edilmesini 
gerçekleştirdik. Ayrıca Han-
lar bölgesinde tarihi cami-
lerin çevre düzenlemesi ve 
şadırvanlarının düzenleme 
çalışmalarını tarihi dokuya 
zarar vermeden yaptık. 

“Örnek Projelere İmza 
Attık”

Diğer taraftan, katlı otopark-
larımız var. Biz katlı otopark-
larımız içinde bir planlama 
yaptık.  Beş yılda beş oto-
park yapacağız dedik.  İki 
tane katlı otoparkı bitirdik. 
Üçüncü katlı otoparkın da 
ihalesi geçtiğimiz günlerde 
bitti. Önümüzdeki günlerde 
kazı çalışmaları yapılmaya 
başlanacak. Bunun yanında 
kapalı pazar yeri yapacağız. 
Bu da çok önemli bir pro-
je. Bana göre bu dönemin 
Türkiye’ye örnek olabilecek 

projelerinden bir tanesi. Bu-
rada bizim amacımız şehir 
merkezinde özellikle araç 
trafiğinin biraz olsun rahat-
lamasına yardımcı olmak. 
Çünkü Osmangazi’de yo-
ğun bir nüfus var. 

Yeşil Bursa Ortaya 
Çıkıyor

Bunların yanında çevreci 
belediyeciliğin çok önem-
li olduğunu düşünüyoruz. 
Atık pil toplamadan tutun 
da naylon poşet kullanımı-
nın engellenmesi gibi pek 
çok çalışmaya imza attık.  
Ama bizim asıl projemiz,  
Osmangazi’ye 1 milyon fi-
dan dikimiyle ilgili olan pro-
jemiz. Orman Bölge Müdür-
lüğüyle anlaşarak Orman 
vasfını yitirmiş olan yerlere 
fidan dikimi gerçekleştirdik. 
Proje kapsamında meyve 
veren fidan ağaçları dikili-
yor. Ihlamur, kestane, çam 
fıstığı gibi. 1 milyon ciddi bir 
rakam. Biz bu rakamı örnek 
teşkil etsin diye kullanıyoruz 
ve okullarımızla, çocukları-
mızla birlikte bu kampanyayı 
yürütüyoruz. Çocuklarımıza 
yeşile olan ilgiyi aşılamaya 
çalışıyoruz. İstiyoruz ki çocuk-
larımız Bursa’nın geleceğini 
sahiplensinler. Yeşil Bursa’nın 
yeniden ortaya çıkmasını is-
tiyoruz. 

Osmangazi’de yine spor te-
sisleri oldukça fazla. Üç tane 
yüzme havuzumuz vardı, 
göreve geldiğimiz zaman bir 
tane daha açtık. Ayrıca,  10 – 
12 mahallenin istifade edebi-
leceği semt sahalarımız var. 
Tenis kortları yapıyoruz. Tenis 
kortlarımıza Bursaspor’u şam-
piyon yapan hocamız Ertuğ-
rul Sağlam’ın ismini verdik. 

“Üşenme, Erteleme, 
Vazgeçme”

Kitaplarla aranız nasıl?
Geçtiğimiz günlerde 

kitap fuarı vardı. Kitap fu-
arından epey kitap aldık. 
Bazı kitapların dili akıcı olu-
yor, hemen okuyabiliyor-
sunuz. Bazı kitapları okuya-
mıyorsunuz. Ben de fırsat 
buldukça kitap okumaya 
çalışıyorum. 

Konu zamandan açıl-
mışken Başkanım aileniz-
le en son ne zaman toplu 
halde vakit geçirdiniz?

En son uzun zaman ara-
dan sonra geçtiğimiz haf-
ta çocuklarla birlikte sa-
bah kahvaltısı yapabildik. 

en son tiyatroya ne za-
man gittiniz?

Bizim belediyemizin ti-
yatrosu var. Sezon başın-
da belediyenin tiyatrosu-
na gittim.

Spor yapıyor musunuz?
Spor yapmayı çok se-

verim. Ama dediğim gibi 
zaman bulmakta çok zor-
lanıyorum. 

Hangi takımlısınız diye 
sormayacağız, yakanızda 
ki amblemden Bursaspor-
lu olduğunuz anlaşılıyor.

Evet (Gülüşmeler)

Peki, başkanım en çok 
sevdiğiniz sporcu kimdir?

Hoca olarak Ertuğrul 
Sağlam tabi ki. Sağlam, 
herkesin takdir ettiği bir 
spor adamı. Böyle kişilerin 
çoğalması sadece futbol 
için değil Türk gençliği-
nin gelişimi için de çok 
önemlidir. 

Hangi spor dalıyla ilgile-
niyorsunuz?

Çok iyi tenis oynarım. 
Aynı zamanda iyi yüzerim.

Hayat felsefenizi özetle-
yen bir sloganınız var mı?

Üşenme, erteleme, vaz-
geçme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tenisten su kayağına kadar birçok 
sporla ilgileniyor.
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Bahçelievler Belediyesi, eğitimden spora, sağlıktan kültür sanata kadar pek çok projeye imza atıyor. Bütün bunların hepsini anlat-
mayacağız ama Bahçelievler Belediyesi’nin yapmış olduğu pek çok projeyle sadece İstanbul içerisinde değil yurt çapında da çok 
sayıda belediyeye örnek olduğunu ve Bahçelievler’i “Türkiye’nin örnek kenti” statüsüne yükselttiğini özellikle belirtelim. Biz de bu 
sayımızda tüm bu başarıların arkasındaki isim olan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman  Develioğlu’nu “ayın Başkanı” olarak seçtik. 

BaHçelİevler BeleDİye BaşKanı OSMan  DevelİOğlu

Türkiye’nin Örnek Kenti; Bahçelievler

Bugün sadece insanların de-
ğil şehirlerin yarıştığı bir dün-
yada yaşıyoruz. Şehirlerin 
gelişiminde ise o kentin bele-
diyeleri ön plana çıkıyor. Pek 
çok belediye altyapıdan 
üstyapıya kadar kentlerinin 
gelişimi için yoğun çaba har-
carken kimi belediye farklı, 
sıra dışı projeleriyle dikkatleri 
üstüne çekiyor. Bahçeliev-
ler, bugün sadece Marmara 
bölgesinin değil Türkiye’nin 
de örnek kentlerinden biri. 
Bu başarının arkasındaki isim 
ise hiç şüphesiz Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu. 

İlklerin Belediyesi

Bahçelievler Belediyesini  
“İlklerin Belediyesi” olarak 
da tanımlayabiliyoruz. Çün-
kü belediye bugün yurt ça-
pında pek çok belediyeye 
örnek olan spor salonların-
da bulunan fitness aletleri-
nin parklara ve bahçelere 
uyarlamasını yapan ilk be-
lediye. Ya da okullar arası 
binlerce öğrencinin katıldığı 
kültür ve spor ligi de Türkiye 
ve İstanbul’da ilk kez Bah-
çelievler imzasını taşıyor. 
Ayrıca özürlülerin en iyi şe-

kilde bakılması için belediye 
bünyesi içerisinde bir merkez 
oluşturuluyor. Engelli rehabi-
litasyon merkezinin faaliyet-
leri ve merkezin engellilere 
sağlayacağı konforun ülke-
mizde ilk olacağını söyleyen 
Başkan Develioğlu “Engelli 
rehabilitasyon merkezinde 
olması gereken her şey var” 
diyor. “Merkez açıldıktan 
sonra kısa bir süreliğine bir 
yere gitmek zorunda olduk-
ları zamanlarda insanlar en-
gelli yakınlarını bu merkeze 
bırakabilecekler. Engelli va-
tandaşlar özel öğretmenler 
ve doktor kontrolü altında 
merkezde en iyi şekilde ba-
kılacak.”

Spora Dev Yatırımlar

Bahçelievler özellikle spor 
alanında yapılan yatırımlar-
la adından sıkça söz ettiriyor. 
Örneğin,  50’yi aşkın spor 
bahçesi Bahçelievliler’in 
hizmetine sunulmuş. Kent 
içerisinde lüks spor tesisleri 
yer alıyor (Bunlardan ilki Ha-
san Doğan Spor Kompleksi) 
Bu tesisler içerisinde vatan-
daşlar beş yıldızlı otellerin 
konforuyla karşılaşıyorlar. 
Bahçelievler tarihinde baş-

kan Develioğlu başa gel-
meden önce 9 tane kapalı 
spor salonu varmış. Başkan 
Develioğlu’ndan sonra bun-
lara 16 kapalı spor salonu 
daha ilave edilmiş. Ayrıca 
daha öncesinde ilçede 
kapalı yüzme havuzu bu-
lunmazken sonrasında be-
lediye hummalı bir çalışma 
içerisine girmiş. Şu anda beş 
havuz projelendirilmiş, bun-
lardan dört tanesi bitmiş. 
Buralarda spor salonundan 
saunasına; buz pateninden 
bowling salonuna, Türk ha-
mamından, kapalı basket-
bol ve voleybol salonuna 
kadar pek çok aktiviteyi 
yapabileceğiniz alanlar 
var. Spora yapılan tüm bu 
yatırımlar da yıl yıl pek çok 
ödüle layık görülmüş. Baş-
kan Develioğlu, 2006’da 
Fotospor’dan Yılın Spor Ada-
mı Ödülü’nün 2008’de Mil-
liyet Gazetesi Yılın Sporda 
Hizmet Ödülü, 2010 İstanbul 
Gazeteciler Derneği Yılın 
Sporda Hizmet Ödülü, 2010 
TSYD’den tarihinde ilk kez 
Yılın Hizmet Ödülü, 2011’de 
Türkiye Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu’ndan Türk 
Sporuna Yılın Hizmet Ödülü 
ve Zaman Gazetesi tarafın-
dan Yılın Spor Adamı ödülle-
rinin sahibi oldu. 

AYIN BAŞKANI
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BeyKOZ / İSTanBul

Sigara, alkollü içki ve diğer 
uyuşturucu alışkanlıklarla 
mücadele ederek bütün 
zararlı alışkanlıklardan halkı-
mızın ve özellikle gençlerimi-
zin korunması için çalışmalar 
yapan Yeşilay Cemiyeti’nin 
Genel Başkanı Av. Muhar-
rem Balcı’yı, Beykoz Beledi-
ye Başkanı Yücel Çelikbilek 
makamında ağırladı. 

Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi 
Altunçul, Eğitim Sorumlusu 

Arif Çiftçi ve Yeşilay Cemi-
yeti Beykoz Şube Başkanı Dr. 
Ziya Gümüş’ün de katıldığı 
ziyarette, ilçemizde Yeşilay 
çalışmalarının daha da yay-
gınlaştırılması, eğitim ve bilgi-
lendirme seminerleri ile çeşitli 
paneller düzenlenmesi konu-
sunda fikir alışverişinde bulu-
nuldu. Gerçekleştirilen ziyaret 
dolayısıyla oldukça mem-
nun olduğunu ifade eden 
Başkan Yücel Çelikbilek, va-
tandaşlarımızın ve özellikle 
gençlerimizin bedensel ve 
ruhsal sağlığına pozitif değer 

katacak çalışmalara des-
tek vermeye hazır oldukları-
nı belirtti. Başkan Çelikbilek, 
Yeşilay’ın Beykoz’da daha 
fazla güçlenmesi için her tür-
lü fedakârlığa hazır oldukları-
nı kaydetti. 

Yeşilay ilçesi Beykoz

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ta-
rafından başlatılan ve suç, 
uyuşturucu madde alışkan-
lığının en az olduğu ilçe-
lere verilen “Yeşilay İlçesi” 
ünvanını en kısa zamanda 
Beykoz’a da vermek iste-
diklerini belirten Av. Muhar-
rem Balcı, toplum sağlığı 
için yürütülen çalışmalara 
verdiği destek için Başkan 
Çelikbilek’e teşekkür ede-
rek, bir plaket takdim etti. 

SAĞLIK

çorlu’dan engellilere Destek Bayrampaşa 
Sağlıklı 

Beslenmeyi 
anlattı

Körfez 
Belediyesi’nden 
Büyük Denetim

İlaçlama çalışmaları yürütülüyor

Beykoz Belediyesi yeşilay’la İşbirliği yapacak

çOrlu / TeKİrDağ

Çorlu Belediyesi yürüme en-
gelli vatandaşlara yaptığı 
tekerlekli sandalye yardım-
larını sürdürüyor. Çorlu’da 
yaşayan dar gelirli engelli 
vatandaşlara teslim edil-
mek üzere 20 adet tekerlekli 
sandalye, Çorlu Sakatlar 
Derneği’nde yapılan tören-
le teslim edildi. Çorlu Sa-
katlar Derneği’nin belediye 
açık otoparkında bulunan 
merkezinde düzenlenen tö-
rene Çorlu Belediye Başka-
nı Ünal Baysan’ın yanı sıra 
Belediye Başkan Yardım-
cıları; Serhad Çatalkaya, 
Ahmet Sarıkurt, Erdoğan 

Demirci, Oktay Çolpan ve 
Kemaleddin Avcı, CHP Çor-
lu İlçe Başkanı Adnan Kum, 
Dernek Başkanı Suat Yaşa, 
Çorlu Kent Konseyi Engel-
liler Meclisi Başkanı Bilgin 
Can, dernek üyeleri ve ba-
sın mensuplarının katılımıyla 
gerçekleşti.

20 Adet Tekerlekli 
Sandalye

20 adet tekerlekli sandalye-
yi dernek yönetimine teslim 
eden Çorlu Belediye Baş-
kanı Ünal Baysan, “Çorlu 
Belediyesi olarak bugüne 

kadar pek çok hizmet ver-
dik. Engellilere yaptığımız bu 
yardım bunlar içerisinde en 
anlamlı olanlardan biridir. 
Çorlu Sakatlar Derneği’nin 
kurulduğu 1996 yılında da 
belediye başkanıydım. O 
tarihten itibaren pek çok 
ortak çalışmaya imza attık. 
Göreve geldiğimiz günden 
bu yana geçen iki yıllık süre 
içerisinde toplam 134 te-
kerlekli sandalye ve bunla-
rın haricinde 20 adet akülü 
arabayı engelli vatandaş-

larımıza hibe ettik. Sakatlar 
Derneği’ne teslim ettiğimiz 
20 adet tekerlekli sandalye 
ihtiyaç sahiplerine teslim 
edilecek” dedi. 

BayraMPaşa / İSTanBul

Bayrampaşa Belediyesi, 
doğal olmayan yöntem-
lerle yetiştirilen ve sağlık 
açısından ciddi riskler oluş-
turan besinlerle ilgili ola-
rak aileleri bilgilendirmeyi 
amaçlıyor. Belediyeye ait  
Bilgi Merkezi, Altıntepsi Bilgi 
Evi ve Nazmiye Kaya Bilgi 
Evinde olmak üzere üç 
farklı mekânda konuyla 
ilgili seminer verdi.

KÖrFeZ / KOCaelİ 

Körfez Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerince 
gerçekleştirilen dene-
timler,  veteriner hekim 
kontrolünde yapıldı. Ge-
niş kapsamlı yapılan çalış-
malarda 105 işyeri denet-
lendi. Körfez genelindeki 
marketler, kasaplar, gıda 
üreticileri, fırınlar ile kuru-
yemiş satan işyerlerinde 
yapılan denetimlerde 
öncelikli olarak işletmele-
rin ruhsat ve üretimlerine 
dayalı kontrolleri yapıldı. 
Denetlenen işletmelerde 
gıda üretimi yapan işyer-
lerinin genel olarak sağlık 
koşullarını sağladıkları tes-
pit edilirken; bazı işyerleri-
ne, sağlığı olumsuz yönde 
etkilemese de noksanlıkla-
rını gidermeleri konusunda 
uyarılarda bulunuldu. 

çorlu Belediyesi engelli vatandaşlara teslim edil-
mek üzere çorlu Sakatlar Derneği’ne 20 adet te-
kerlekli sandalye hibe etti.

yalova Belediyesi, 2011 yılında halk sağlığı ala-
nındaki ilaçlama çalışmalarına yeni aracıyla 
başladı.

Türkiye yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı av. Mu-
harrem Balcı ve beraberindeki heyetin ziyare-
tinde konuşan Beykoz Belediye Başkanı yücel 
çelikbilek “yeşilay’ın Beykoz’da güçlenmesi için 
işbirliği yapcağız” dedi.

evrensekiz Sağlık Konusunda çok Titiz
Çevre Sağlığı konusunda çok titiz olan Evrensekiz Beledi-
ye Başkanı Halil ABANOZ yaklaşan bahar ve yaz mevsimi 
öncesi beldede larva ve uçkun mücadelesi kapsamında 
dere kenarlarını ilaçlatmaya başladı.

Kızılpınar’da Sağlık Bayramı Kutlandı
Kızılpınar  Belediyesi Tıp Bayramı etkinliği kapsamında, Kızıl-
pınar Beldesi sağlık,  çalışanları ile bir araya geldi.  Geceye 
özel bir nedenden dolayı katılamayan Belediye Başkanı Fa-
ruk Korkmaz, bütün sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

yalOva

Halk sağlığı alanında zararlı 
canlılarla mücadele çalış-
maları yapan Yalova Bele-

diyesi Çevre Koruma Birimi, 
yağmur suyu kanalları, ka-
nal bacaları, dere kenarla-
rı, durgun su birikintileri, katı 
atık depolama sahası, mez-
bahane gibi sivrisinek üreme 
alanlarında ilaçlama çalış-
maları yürütüyor. İlaçlama 
çalışmalarının hava koşulları-
na bağlı olarak Kasım ayı so-
nuna kadar yapılması plan-
lanıyor. Yapılan çalışmalarla 
beraber zararlı hayvanların 
larva dönemlerinde etkisiz 
hale getirilmeleri amaçlanı-
yor. Yalova Belediye Başkanı 
Yakup B. Koçal, yeni alınan 
ilaçlama aracı ile Haziran 
ayından itibaren gece ilaç-
lamasının start alacağını ve 
ilaçlama konusundaki ça-
lışmaların aralıksız devam 
edeceğini belirtti.
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KarTal / İSTanBul
   

0-9 aylık bebekler için; Kartal 
Belediyesi Kadın Danışma 
Merkezi, Maltepe Üniversi-
tesi Psikoloji Bölümü işbirliği 
ile annelere ücretsiz bebek 
masajı eğitimi verildi. Masaj 
eğitimi, Kartal’ın çeşitli ma-
hallelerinde aynı anda yü-
rütüldü.  Eğitime, annelerin 
0-9 aylık bebekleriyle birlikte 
katılması renkli görüntülerin 
yaşanmasına neden oldu. 

Bebek Masajı 
Neden Önemli?

Yetkililer, bebek için masajın 

hem fiziksel hem de duygu-
sal yararları olduğunu söylü-
yor. Bebek masajının anne 
ve bebek arasındaki iletişim 
için iyi bir başlangıç olaca-
ğını belirten yetkilile, bebe-
ğin masaj sırasında kendisini 

güvende hissedeceğinden 
annesine güven duyacağını 
belirtiyor. Masaj ayrıca kal-
be daha fazla kanın pom-
palanmasını sağladığı gibi;   
bebeğin mide, bağırsak 
fonksiyonlarını da geliştiriyor. 

lÜleBurGaZ / KırKlarelİ
   

Lüleburgaz Belediyesi İç 
Kontrol Uyum Eylem Planı 
gereği iki gün süren bir eği-
tim gerçekleştirdi. İç kontrol 
standartlarının öngördüğü 
konu başlıklarına yönelik 
olan eğitimde insan kaynak-
ları uygulamaları, insan gücü 
planlama, eğitim gereksini-
minin tespiti ve norm kadro 
gibi ana konular üzerinde de 
duruldu. Eğitim, İstanbul Üni-

versitesi Çalışma Ekonomisi 
kürsüsünde öğretim üyeliği 
yapan Tekin AKGEYİK tara-
fından Ata İş Merkezi’ndeki 
toplantı salonunda gerçek-
leştirildi. Eğitime Belediye 
Başkan Yardımcıları, daire 
müdürleri ve iç kontrol proje 
ekibi üyeleri katıldı. 

ÜMranİye / İSTanBul
   

Ümraniye Belediyesi, 12 
Mart İstiklal Marşı’nın kabul 
yıldönümü nedeniyle bir 
yarışma düzenledi. ‘İstiklal 
Marşı’nı Güzel Okuma Ya-
rışması’ adı verilen etkinliğe, 
Ümraniye Belediyesi bünye-
sinde faaliyet gösteren bilgi 
evlerine kayıtlı çocuklar ka-
tıldı. Belediyeye bağlı Meh-
met Akif Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen yarışmada 
İstiklal Marşı’nı en güzel şe-
kilde okumak için kıyasıya 
yarışan çocuklar, salonu dol-
duran seyircilerden büyük 
alkış aldı. Yarışmada Aliya 
İzzet Begoviç Bilgi Evi’nden 
Emirhan Kural birinci, Meh-
met Akif Bilgi Evi’nden Çe-

tin Özmen ikinci, Adil Amca 
Bilgi Evi’nden Funda Gök ise 
üçüncü oldu.

Dereceye girenlere 
ödüller verildi

Yarışmada dereceye giren 
öğrencilere çeşitli hediyeler 
verildi. İstiklal Marşı’nı en gü-
zel okuyan Aliya İzzet Bego-
viç Bilgi Evi’nden Emirhan 
Kural’a bisiklet, eşofman 
takımı, 100 temel eserden 
oluşan kitap seti ve Safahat, 
ikinci olan Mehmet Akif Bil-
gi Evi’nden Çetin Özmen’e 
eşofman takımı, 100 temel 
eserden oluşan kitap seti 
ve Safahat, üçüncü olan 
Adil Amca Bilgi Evi’nden 
Funda Gök’e ise 100 temel 
eserden oluşan kitap seti 
ve Safahat hediye edildi. 
Yarışmanın ardından prog-
ram, Mehmet Akif’in şiirleri, 
sunum ve İstiklal Marşı’nın 
önemini anlatan skeçlerle 
son buldu.

çocuk Meclisi’nden eğitime Tam Destek

Kartal Belediyesi annelere 
Bebek Masajı eğitimi verdi

lüleburgaz’dan İnsan Kaynakları 
Odaklı eğitim çalışması

İstiklal Marşı’nı 
en Güzel Kim Okudu?

Bursa Kent Konseyi çocuk Meclisi’nin eğitim ça-
lışmalarına verdiği destek devam ediyor. Kişisel 
Başarıyı arttırma çalışma Grubu işbirliğinde ço-
cuklara “Bilgi ve Hedefe Odaklanma”, “Motivas-
yon”, “Zaman yönetimi”, “İletişim” ve “Özgüven” 
konuları anlatılıyor.

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Malte-
pe Üniversitesi Psikoloji Bölümü işbirliği ile annele-
re ücretsiz bebek masajı eğitimi verdi. 

lüleburgaz Belediyesi geçtiğimiz günlerde insan 
kaynakları uygulamalarına yönelik bir eğitim se-
mineri düzenledi. 

Ümraniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 
bilgi evlerine üye çocuklar, İstiklal Marşı’nı en gü-
zel şekilde okumak için yarıştı. Ödüllü yarışmada 
birinciliği göğüsleyen bilge çocuğa bisiklet, eşof-
man takımı, 100 temel eserden oluşan kitap seti 
ve Safahat hediye edildi.

Biga’da “Halkla İlişkiler ve İletişim” anlatıldı
Biga Belediyesi eğitim seminerleri vermeye devam ediyor. Kişisel Ge-
lişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan “Halkla İlişkiler ve İletişim” konulu seminer 
verdi. Seminere Biga Belediye Başkanı Mehmet Özkan, Gümüşçay 
Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Balıklıçeşme Belediye Başka-
nı Nihat Borazan, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş ve 
Mahmudiye Belediye Başkanı İbrahim Keskin olmak üzere çok sayıda 
önemli sima katıldı. 

BurSa
   

Bursa’yı ilgilendiren konu-
larda kent çocukları ile 

çalışmalar yürüten Bursa 
Kent Konseyi Çocuk Mec-
lisi; çocuğun yüksek yararı 
düşünülerek hiçbir ayrım 

gözetmeksizin eğitim hak-
kının desteklenmesine yö-
nelik başlattığı çalışmalar 
akabinde çocuklara kişisel 
gelişimin önünü açtı. Farklı 
sosyal statülere sahip öğ-
rencilerin ortak değerlerde 
bir araya gelmesine olanak 
sağlayan Çocuk Meclisi; 
Bursa Kent Konseyi çatı-
sı altında bulunan Kişisel 
Başarıyı Arttırma Çalışma 
Grubu işbirliği ile üyelerine 
ve ailelerine yönelik 5 fark-
lı içerikten oluşan bir dizi 
eğitim çalışması başlattı. 
Atatürk Kongre Kültür Mer-
kezi (Merinos AKKM) Bursa 
Kent Konseyi ofislerinde 
Kişisel Başarıyı Arttırma Ça-
lışma Grubu Üyesi ve Şehit 
Onbaşı Hakan Yutkun Ana-
dolu Lisesi Müdürü Mustafa 

Bay ve İhsan Zeybek ta-
rafından “Bilgi ve Hedefe 
Odaklanma” konusunda 
ilk kişisel gelişim eğitimlerini 
alan çocuklar “Motivas-
yon” konulu ikinci bir eğitim 
toplantısıyla; benlik bilinci 
ve mücadele ruhu, ileti-
şimde sevgi ve saygı ile 
yaklaşımın değeri ve aile 
kavramının önemiyle tanış-
tı. Toplantılarda zamanı iyi 
değerlendirmek, anı yaşa-

manın önemi ve geçmişte 
yaşanan olumsuzluklara ta-
kılıp kalmanın ileriye dönük 
atılacak adımlar için nasıl 
engel oluşturduğuyla ilgili 
örneklemeler verildi. Ayrı-
ca eğitmenler tarafından 
ebeveynlere davranışsal 
olarak çocuğun öz benliği-
ni zedeleyici tutum içerisine 
girmeden gelişimlerine nasıl 
yardımcı olabilecekleri ko-
nusunda bilgiler sunuldu.

EĞİTİM
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BeyOğlu / İSTanBul

İstiklal Caddesi’nin Karaköy’le 
en önemli bağlantısını oluş-
turan Galip Dede Caddesi 
ve Yüksek Kaldırım Cadde-
si, tarihi dokuya uygun ola-
rak ara sokakları ve Galata 
Meydanı girişi de dahil ol-
mak üzere yenileniyor. Pro-
jenin 2011 Mayıs ayı sonun-
da bitirilmesi planlanıyor.  
2010 İstanbul Avrupa Kültür 
Başkenti Ajansı’nın destekle-
riyle yürütülen proje çerçe-
vesinde Beyoğlu Belediyesi 
BEDAŞ, İGDAŞ ve İSKİ gibi 
diğer kuruluşlarla da karşılıklı 
diyaloglarını sürdürüyor.

Aslına Uygun Olacak 

Proje, 290 metrelik Galip 
Dede Caddesi ve 270 met-
relik Yüksek Kaldırım Cad-
desi olmak üzere toplam 
560 metrelik güzergahta 
yürütülüyor. Projede yol ge-
nişliği ise 6,5 metre. Proje 
tamamlandığında, Galip 
Dede Caddesi ve Yüksek 
Kaldırım Caddesindeki trafik 
akışı, İstiklal Caddesi yönün-
den Karaköy yönüne doğru 
tek yön olarak uygun hale 
gelecek. Yenileme proje-
siyle, Cenevizlilerden günü-
müze kadar süren Galata 
bölgesinin tarihi dokusunun 
aslına uygun olarak yeni-
lenmesi ve bölgenin turizm, 
ticaret, kültürel ve sosyal 
cazibe merkezi haline geti-
rilmesi hedefleniyor.

ALTYAPI VE YATIRIMLAR

Kocaeli Büyükşehir’den Örnek çalışma 

atıksu arıtma 
Tesisi’ne İlk Su 

verildi

İzmit 
Belediyesi’nden 
Camilere Tente  

İstiklal ve Karaköy yenileniyor

KOCaelİ

Kocaeli Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, 
büyük önem verdiği ve her 
aşamasını yakından takip 
ettiği, Derince ile Körfez ilçe-
lerinin sınırını oluşturan Kaş-
kaldere Vadisi’ndeki rekre-
asyon çalışmalarını yerinde 
denetledi. Derince Belediye 
Başkanı Aziz Alemdar ile AK 
Parti Derince İlçe Başkanı 
Mehmet Eryürek ve meclis 
üyelerinin eşlik ettiği Başkan 
Karaosmanoğlu, Park ve 
Bahçeler Müdürü Cenan 
Turan’dan çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı. Yenikent mevki-
inden Derince ile Körfez’in 

sahil kesimine kadar olan 
alanı boydan boya dola-
şan Başkan Karaosmanoğ-
lu, görev alan personeli de 
başarılı çalışmalarından do-
layı kutladı.

Prestij Katacak

Çalışmalarla ilgili detaylı bilgi 
alan Başkan Karaosmanoğ-
lu, “Kaşkaldere Vadisi’nde 
ihale yapmadan Büyükşehir, 
Körfez ve Derince belediye-
leri olarak işi ele aldık. Üç be-
lediye kendi imkânlarıyla ör-
nek bir projeyi yürütüyor. Aynı 
şekilde Derince tarafında 
kalan diğer vadileri de hal-

kımızın kullanıma açacağız. 
Kaşkaldere Vadisi, harika bir 
alan olmasına rağmen bize 
yakışmayacak bir haldeydi. 
Yapacağımız çalışmalarla 
ise Körfez ve Derince’de ya-
şayan vatandaşlarımıza ya-
kışan, hak ettiğimiz bir hale 
gelecek” dedi. Başkan Ka-
raosmanoğlu, Körfez ile De-
rince ilçeleri arasında kalan, 
yaklaşık 500 dönümlük Kaş-
kaldere Vadisi’nin çalışma-
larla her geçen gün kabuk 
değiştirdiğini, Kaşkaldere’nin 
kurulan çocuk oyun grupları, 
spor aletleri, yürüyüş yolları ve 
dikilen binlerce ağaçla bam-
başka bir görünüme kavuştu-
ğunu belirtti.

GeBZe / KOCaelİ 

Gebze, Çayırova ve Da-
rıca ilçelerinin atık suları-
nı arıtacak olan Gebze 
Atıksu Arıtma Tesisi, su 
verilerek işletmeye alındı. 
Törene Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun yanı 
sıra İSU Genel Müdürü İl-
han Bayram, Ak Parti İl 
Başkanı Mahmut Civelek, 
İlyas Şeker, Ak Parti Geb-
ze İlçe Başkanı Yılmaz 
Bayram, Basın Danışma-
nı Ömer Polat, İSU Genel 
Müdür Yardımcıları, Daire 
Başkanları ve Şube Mü-
dürleri katıldı.

İZMİT / KOCaelİ

İzmit Belediyesi, kendi 
sınırları içersindeki cami-
lere imkanlar ölçüsünde 
destek olmayı sürdürü-
yor. Cami avlularında 
musalla taşının olduğu 
bölümlerde yeni bir uy-
gulama başlatan bele-
diye ekipleri, bu bölüm-
de cenaze namazının 
rahat kılınabilmesi için o 
bölümdeki 30 metreka-
relik alanın üzerini tente 
ile kapatıyor. Uzunluğu 
6 metre genişliği 5 met-
re olan tente çalışması 
hakkında bilgi veren Be-
lediye Başkan Yardımcı-
sı Ramazan Has; “Kışın 
yağışlı havalarda, yazın 
ise güneşin etkisinden 
cemaatin olumsuz etki-
lenmemesi için sınırları-
mızdaki tüm camilerde 
bu çalışmayı yapaca-
ğız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, ağaçlandırma ve çevre dü-
zenlemesi çalışmalarının hızla ilerlediği Kaşkal-
dere vadisi’nde incelemelerde bu-
lundu. Başkan Karaosmanoğlu, 
Kaşkaldere’de Büyükşehir, Kör-
fez ve Derince Belediyele-
rinin kendi imkânlarıyla 
örnek bir çalışma 
sergilediklerini 
söyledi.

Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önemli 
bir projeye daha imza atıyor. İstiklal Caddesi’ni 
turizm ve ticaret alanı olan Karaköy’e bağlayan 
en önemli güzergah, bölgenin tarihi ve kültürel 
yapısına uygun olarak yenileniyor.

Battal İlgezdi: “24 ayda 24 Proje”
ataşehir Belediyesi, belediyenin yapmış olduğu 
pek çok projenin temel atma törenini geçtiği-
miz günlerde gerçekleştirdi.   ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi, “24 ayda söz verdiğim 24 
projeyi tamamlamanın gururu ve onuru ile karşı-
nızdayım” dedi. 

aTaşeHİr / İSTanBul

29 Mart’ta 2. kuruluş yılını 
kutlayan Ataşehir Belediye-
si, aralarında 11 park, bir tıp 
merkezi, bir hasta konukevi-
nin açılışı, kültür merkezi, be-
lediye binası, nikah salonu 
gibi çok sayıda projenin de 
temel atma törenini toplu 
olarak gerçekleştirdi. Mus-

tafa Kemal Mahallesi Deniz 
Gezmiş Parkı’ndaki törene 
yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Edip 
Akbayram’ın konserinin ar-
dından konuşan Ataşehir Be-
lediye Başkanı Battal İlgezdi, 
söz verdiği projelerin yüzde 
90’ını hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşadığını söy-
ledi. Ataşehir’i bir marka ve 
kültür kenti yapmaya söz 
verdiğini hatırlatan Başkan 

İlgezdi, “Bugün burada 24 
ayrı projenin açılış ve temel 
atma törenini yapmanın 
gururunu yaşıyorum. Bu kısa 
zamanda bu kadar hizme-
tin gerçekleşmesinde emeği 
geçen çalışma arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum” dedi. 
Konuşmasında yapılan hiz-
metleri kısaca anlatan Baş-
kan İlgezdi, Türkan Saylan Tıp 
Merkezi, Bahriye Üçok Hasta 
Konukevi’nin de hizmete gir-
diğini belirterek “Çağdaş bir 
kentte olması gereken ne 
varsa bunlar Ataşehir’de de 
olacak” diye konuştu.

Başkan İlgezdi’nin konuşma-
sının ardından tapularına ka-
vuşan 3 bin 500 kişiyi temsilen 
3 kişiye tapuları teslim edildi. 
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SaKarya
   

Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi Sakarya’ya yeni mey-
dan projesi için kolları sıvadı. 
Başkan Zeki Toçoğlu, projeyi 
Anıtlar Kurulu’nun onayla-
dığını belirterek, proje için 
çok yakında ihaleye çıka-
caklarını söyledi. Başkan 
Zeki Toçoğlu, proje ile alakalı 
yaptığı açıklamada, “Ka-
muoyumuzun da yakından 
bildiği gibi Orhan Camii’nin 
çevresinde yeni bir düzen-
leme yapacağımızı ve şeh-
rimize yeni bir meydan ka-
zandıracağımızı açıklamıştık. 
Projenin muhatabı olan 
uzun çarşı esnafıyla, diyanet 
görevlileriyle ve konunun 
muhatabı olan kesimlerle 
bir toplantı düzenlemiş ve 
proje ile alakalı mutabaka-
ta varmıştık. Şimdi artık proje 
için somut adımlar atıyoruz. 
Projemizi Anıtlar Kurulu’na 

sunmuştuk. Anıtlar Kurulu 
projemizi onayladı. Şimdi 
inşallah çok yakında proje 
için ihaleye çıkıyoruz. Orhan 
Camii’nin önü ve çevresi in-
şallah çok güzel bir görünü-
me kavuşacak” dedi.

Geniş Kapsamlı 
Çalışma

Gerçekleştirilecek çalışma-
lar hakkında da detaylı bilgi-
ler veren Başkan Zeki Toçoğ-
lu, “Çalışma Uzunçarşı’dan 
Adapazarı Belediyesi’nin 
önüne kadar gerçekleştirile-
cek. Camimiz başta olmak 
üzere bütün çevrede düzen-
lemeler yapacağız. Yolları 
yeniden düzenleyeceğiz, 
kaldırımları ve zemini yeni-

den yapacağız. Projenin 
içerisinde; yeşil alanların ye-
niden düzenlenmesi, ışıklan-
dırmanın yeniden yapılma-
sı, yeni oturma gruplarının 
oluşturulması gibi çalışmalar 
da bulunuyor. Bu çalışma-
mızın neticesinde bu bölge-
nin tarihi ve kültürel mirasına 

uygun bir meydan kazan-
mış olacağız. Orhan Camii 
Meydan Projesi şehrimize 
hayırlı olsun” diye konuştu. 
Başkan Toçoğlu, Adapazarı 
Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli’nin de projeye destek 
verdiğini sözlerine ekledi.

GeMlİK / BurSa
   

Gemlik’te balıkçılığa bü-
yük katkı sağlayacak olan 
Üniversite Önü Düzenleme 
Alanı ve Balıkçı Barınağı’nın 
temeli atıldı. Bir yılda ta-
mamlanacak olan Balıkçı 
Barınağı’nda yapılacak pe-
rakende balık satış yerleriyle 
vatandaşlar eskiden olduğu 
gibi yine ucuz balık alma 
olanağına kavuşacaklar. 
Barınak alanında ayrıca, 
Gemlik’e gezmeye gelen 
vatandaşlar satış yerlerin-
den alacakları temizlenmiş 
balıkları yapılacak piknik 
yerleriyle yeme fırsatı da bu-

lacaklar. Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Gü-
ler, Gemlik Belediyesi olarak 
yapımını üstlendikleri Gem-
lik Balıkçı Barınağı alanın-
da hizmet binası, balık satış 
birimleri ve çevre düzenle-
mesi için düzenlenen temel 
atma törenine tüm Gemlik 
halkını davet etti. Toplam 16 
bin metrekare kullanım alanı 
içinde 3500 metrekare yeşil 
alanı bulunacak olan Balık-
çı Barınağı’nda 550 metre-
karelik Balıkçılık Kooperatif 

Binası, 340 metrekarelik res-
torant, 7 adet 50 ve 80 met-
rekare arası perakende ba-
lık satış birimleri yer alacak. 
Balıkçı Barınağı’nın bitirilme-
sinden sonra Gemlik’in ba-
lığın hizmet merkezi olaca-
ğını söyleyen Başkan Güler,  
balık seven vatandaşlar ile 
balık satıcılarının Görükle’ye 
gitmelerine gerek kalma-
yacağını, Gemlik Balıkçı 
Barınağı’nda açılacak satış 
yerlerinden daha ucuz balık 
alabileceklerini belirtti.

aKçay / BalıKeSİr
   

Akçay Belediyesi tarafından 
yürütülen alt yapı çalışmala-
rı devam ediyor. Geçtiğimiz 
yıl Yeni Mahalle’de yağmur 
suyu şebekesi döşeyen Be-
lediye, Sarıkız Mahallesi’nde 
yağışlarda oluşan sıkıntıları 
gidermek için 2 cadde ve 
2 sokakta yağmur suyu dre-
naj şebekeleri döşedi. Sarıkız 
Mahallesi Gazi İnebey Cad-
desi, Sakarya Caddesi, 322 
Sokak ve 321 Sokak’ta top-

lam 363 metre yağmur suyu 
drenaj boruları döşendi. Ay-
rıca 6 adet muayene rögarı 
ile 28 adet ızgaralı su alma 
rögarı yapıldı. 

Pamukçu’nun 
Termal Tesisi 
yenileniyor

İstanbul Hali’nde Değişim rüzgarı

İşte Sakarya’nın yeni Meydanı

Gemlikli Balıkçılara Müjde akçay yeniden 
Düzenleniyor

PaMuKçu / BalıKeSİr 

1995 yılından bu yana 60 
oda kapasitesiyle faali-
yetini sorunsuz sürdüren 
Pamukçu Belediyesi’ne 
ait olan Termal Tesis’te 
yenileme çalışmaları ya-
pılıyor. Belediye, çalışma-
ların amacını anlatarak 
“Otelimiz günümüz koşul-
larına cevap vermemeye 
başlaması üzerine müşteri 
kapasitesini arttırabilmek 
adına belli bir plan ve 
program dahilinde yeni-
leme çalışmaları yapılma-
sına karar verilmiştir” dedi. 
Tesiste daha konforlu suit 
odalar oluşturulması plan-
lanıyor. Elde edilen bilgile-
re göre bu zamana kadar 
bütün binanın komple 
elektrik, su ve kalorifer te-
sisatı yenilendi. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda gündeme geti-
rilen Orhan Camii Meydan Projesi için somut adımlar atılmaya başlandı. 

Balıkçıların özlemini çektiği Gemlik Balıkçı 
Barınağı’nın temeli atıldı.

akçay Beldesi’nde alt 
yapı çalışmaları bütün 
hızı ile devam ediyor. 
Sarıkız Mahallesi’nde 
2 cadde ve 2 sokakta 
yeni yağmur suyu dre-
naj şebekeleri döşendi.

İSTanBul
   

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Hal Müdürlüğü, çalışma-
larını sıkı şekilde yürütmeye 
devam ediyor. 15 milyon-
dan fazla insanın yaşadığı 
İstanbul’un meyve ve sebze 
ihtiyacını karşılayan Bayram-
paşa Yaş Sebze ve Meyve 
Hali’nin daha modern bir 
görünüme kavuşması için İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi 
Hal Müdürlüğü tarafından 
bir dizi çalışma başlatıldı. Ça-
lışma kapsamında, 7,5 mil-
yon TL’nin üzerinde yapıla-
cak yatırımla hal tamamen 
elden geçirilecek ve yepye-
ni bir görünüme kavuşacak. 

İlk olarak blokların üst kıs-
mında yer alan koridorlarda 
çalışmalar başlarken, bu-
rada yazıhane kapılarının 
yenilenmesi, koridorlarının 
mermer kaplanması ve en 
önemlisi kapalı alanda bu-

lunması nedeniyle sağlık 
açısından zararlı olan, kötü 
görüntü oluşturan klimalar 
da tamamen dışarı alına-
cak. Dükkanların önlerin-

deki tentelerin tamamen 
kaldırılarak tek tip hale geti-
rileceği çalışmalarda, halin 
duvarları da mimarlar tara-
fından yapılan yeni projeyle 

farklı renklere boyanarak, 
güzel bir görünüme kavuş-
turulacak. Yıllardır esnafların 
alan darlığı nedeniyle sıkıntı 
yaşadıkları E Blok yıkılarak, 

yeniden yapılacak. Peyzaj 
çalışmasının da yapıldığı 
halde şu ana kadar 150’den 
fazla ağaç dikimi yapılırken, 
birçok alan da yeşillendirili-
yor. Ayrıca halin tamamın-
da asfalt çalışması gerçek-
leştirilerek daha güzel bir 
ortam ve rahat bir alışverişe 
imkan sağlanacak.

10-13 Mayıs tarihleri ara-
sında Dünya Haller Birliği 
Kongresi’ne ev sahipliği ya-
pacak olan İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Hal Müdür-
lüğü, bu büyük uluslararası 
organizasyonunun da çalış-
malarını devam ettiriyor. 

ALTYAPI VE YATIRIMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, 
Bayrampaşa yaş Sebze ve Meyve Hali’nin stan-
dardını daha yukarı seviyelere çıkartmak için 
başlattığı çalışmalar kapsamında, 7,5 milyon 
Tl’nin üzerinde yapılacak yatırımla Hal’e yeni bir 
görünüm kazandıracak.  
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Kütüphane Dostu Ödülü verildi İpsala Festival 
İçin anket 

yapıyor

Hayal ettim,
yazdım, 
çizdim

Kartepe ulusal 
Fotoğraf 
yarışması

yıldırım, Tiyatrolar Günü’nü Kutladı

nilüfer Belediyesi çocuk Kütüphanesi açtı

İSTanBul

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi her alanda olduğu gibi 
kültür ve eğitim alanında da 
öncü olmaya devam edi-
yor. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi kent genelinde son 
yıllarda hız verdiği modern 
kültür merkezlerinin yanı sıra 
geniş dermeye sahip 14 sa-
bit ve 5 mobil kütüphane ile 
İstanbullunun kültür ve eği-
timine destek olurken, kentli 
olma bilincinin yerleşmesine 
de büyük katkı sağlıyor. Her 
yıl Mart ayının son haftası 
çeşitli etkinliklerle kutlanan 
Kütüphane Haftası çerçeve-
sinde düzenlen 47. Kütüpha-
ne Haftası açılış töreni Kadir 
Has Üniversitesi’nde yapıldı. 
Törende İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin kütüphaneci-
lik alanında yaptığı atılımlar 
Kütüphane Dostu Ödülü ile 
taçlandırıldı.

Başarıyı Rakamlarla 
Anlattı

Açılış töreninde bir konuşma 
yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphane ve 
Müzeler Müdürü Ramazan 
MİNDER, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin 1924’te 
başlayan kütüphanecilik 
hizmetiyle ilgili bilgi verdi. 
Ramazan Minder; “İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başka-

nı Kadir Topbaş’ın verdiği 
destekle bugün itibariyle 
14 sabit, 5 mobil kütüpha-
nede mevcut 500 bin kitap 
ve kitap dışı materyalle hal-
kımıza hizmet sunmaktayız” 
dedi. Ramazan Minder, 
2010 yılında 550 bin okuyu-
cunun İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi kütüphanelerin-
den yararlandığını söyleye-
rek yakalanan başarıyı ra-
kamlarla gösterdi. Ödülü 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi adına Kütüphane ve 
Müzeler Müdürü Ramazan 

Minder, Türk Kütüphaneci-
ler Derneği İstanbul Şubesi 
Başkanı Mehmet Manyas’ın 
elinden aldı.

İPSala / eDİrne  

İpsala Belediyesi 14-18 Ey-
lül 2011 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan 12. 
İpsala Çeltik (Pirinç) Kül-
tür ve Sanat Festivali için 
anket çalışması başlattı. 
İpsala Belediye Başkanı 
Mehmet Karagöz, vatan-
daşların arzu ettikleri gibi 
bir festival kutlamaları için 
bu anketi cevaplandır-
malarını istedi. 

eyÜP / İSTanBul

Geçtiğimiz günlerde Eyüp 
Belediyesi Cafer Paşa Med-
resesi Kültür Merkezi’nde 
“Kadın ve Magazin” başlıklı 
bir workshop düzenlendi. 
İSMEK kursiyerlerinin  da-
vetlilere bir de sürprizi vardı.  
Kursiyerlerin yazıp rol aldık-
ları ve ayrıca kostümlerini 
de kendileri tasarladıkları  
“Kadın ve Magazin” adlı 
beğeniyle izlendi.

KarTePe / KOCaelİ

Kartepe Belediyesi, Mev-
simlerle Kartepe adıyla 
ödüllü fotoğraf yarışma-
sı düzenliyor. Belediye 1. 
Ulusal Fotoğraf Yarışması 
ile Kartepe’nin dört mev-
simini içeren doğası, tarihi, 
turistik mekanları, sosyal ve 
kültürel değerlerini belge-
lemeyi amaçlıyor. Yarışma 
için son başvuru tarihi 13 
Mayıs 2011 olarak açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kısa zamanda 
inşa ederek İstanbul’a kazandırdığı modern kü-
tüphaneler ile ilkokuldan üniversiteye tüm öğ-
rencilerin eğitimine destek oluyor. Kadir Has 
Üniversitesi’nde yapılan ödül töreninde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı çalışmalardan 
dolayı Kütüphane Dostu Ödülü verildi.

yıldırım Belediyesi adile naşit Tiyatrosu Dünya Ti-
yatrolar Günü’nü minik izleyicileri ile kutladı. Sa-
lonu hınca hınç dolduran çocuklar oyun sonrası 
oyuncular ile hep birlikte sahnede eğlendi.

Zamanın izlerini taşımaya çalışırken yıkılmaya 
yüz tutan tarihi Demirci Camii, nilüfer Belediyesi 
tarafından titiz bir restorasyon çalışmasından ge-
çirilerek yeniden hayata döndürüldü. 

yılDırıM / BurSa

27 Mart Dünya Tiyatrolar 
günü münasebetiyle  “Kır-
mızı Başlıklı Kız ve Arkadaş-
ları” adlı çocuk tiyatrosunu 
ücretsiz sunan Adile Naşit 
Tiyatrosu, çocukların yine 
gönlünü kazandı. Başkan 
amcaları ile oyunu izleyen 
minikler doyasıya eğlendi. 
Bursa salonlarında Acele 
Güldürü Servisi tarafından 
ücretli sahnelenen “Kırmızı 
Başlıklı Kız ve Arkadaşları” 
adlı oyunu ücretsiz sahne-
leyen Yıldırım Belediyesi 
Adile Naşit Tiyatrosu Müdü-
rü Engin Dörtkardeş “Böyle-
si bir günde tabi ki çocuk-
larımızın ücretsiz oyunlar 
izlemesini sağlamalıyız. 
Eğitimci Başkanımız Özgen 
Keskin Bey’in bu konudaki 
yaklaşımı ortada. Talimat-
ları doğrultusunda aralıksız 
ücretsiz oyunlarımız çocuk-

larımız için sahnelenmekte-
dir” dedi.  

Kırmızı Başlıklı Kız ve 
Arkadaşları

Sahne tasarımı ile dikkat 
çeken ‘Kırmızı başlıklı kız 
ve arkadaşları’ adlı oyun, 
oyuncuların performansı 
ile de göz doldurdu.  Oyun 
sonrası sahnede güle oyna-
ya eğlenen çocuklar  haf-
tasonunu Başkan amcaları 
Özgen Bey ile  geçirmenin 
mutluluğunu yaşadı.

Çocuklarla oyunu izleyen 
Yıldırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin‘e, oyun sonrası 
Bursa Kültür Sanat Derneği 
tarafından 27 Mart ‘Dünya 
Tiyatrolar Günü’ münase-
betiyle sanata olan katkıla-
rından ötürü plaket takdim 
edildi.

nİlÜFer / BurSa

Nilüfer Belediyesi, Demirci 
camiyi baştan restore ede-
rek çocuk kütüphanesi ola-
rak Nilüferlilerin hizmetine 
açtı. Şu an Bursa’nın tek ço-
cuk kütüphanesi olan tarihi 
mekanın açılışı renkli görün-
tüleri de beraberinde getir-
di.  Açılışta konuşan Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, Nilüfer’e ikinci kü-
tüphanesini kazandırmanın 

mutluluğunu yaşadığını be-
lirterek, “Bu tarihi yapıyı ço-
cuklarımızın eğitimi için yani 
kültürel bir işlevle hizmete 
kazandırıyoruz. Restorasyon 
çalışması sırasında, iç sıvaları 
temizlendiğinde kalem işleri-
nin ve çeşitli resimlerin orta-
ya çıktığı mekanda, bu ori-
jinal ayrıntılar korundu ve el 
işlemesi duvar yazıları tekrar 
yerine yerleştirilerek mekana 
ayrı bir anlam kattı. Osman 
Gazi’nin küçük oğlu Alaad-
din Bey tarafından yaptırıl-

dığı tahmin edilen camideki 
bu yazılardan yola çıkarak 
bu mekanda ibadetin yanı 
sıra hat sanatı derslerinin 
de verildiği tahmin ediliyor. 
Bizler de bu mekana tarihi 
değerini koruyarak yeniden 
eğitim ve kültürel amaçlı bir 
işlev kazandırıyoruz” dedi.  

Kitap şeklinde 
kurabiyeler

Konuşmaların ardından Ni-
lüfer Çocuk Kütüphanesi 
kesilen kurdele ile çocukların 
hizmetine açıldı. Çocukların 
büyük ilgi gösterdiği açılışta, 
küçük konuklara kitap şeklin-
de kurabiyeler ikram edildi. 
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SanCaKTePe / İSTanBul

04-05 Nisan tarihleri arasın-
da Sancaktepe Belediyesi 
Samandıra Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde Satranç Şam-
piyonası gerçekleşti.  Şam-
piyonaya Türkiye Milli Takımı 
Satranç ustaları Gm Kıvanç 
Haznedaroğlu, Gm Emre 
Can, Gm Barış Esen, Wım Be-
tül Cemre Yıldız, Wım Kübra 
Öztürk, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü İsmail Gürpınar, İlçe  
Gençlik Spor Raşit Yıldız, 7-15 
yaş arasında 500 satranç 
sporcusu ile birlikte çok sayı-
da satrançsever katıldı.
 

Satranç kulübü 
kurulacak

Şampiyona açılış konuş-
masında satranç sporu-
nun zeka oyunu olmakla 
birlikte bir disiplin oyunu 
olduğunu söyleyen San-
caktepe Belediye Başka-
nı İsmail Erdem, belediye 
olarak sağlıklı ve eğitimli 
bir nesil yetiştirmeyi hedef-
lediklerini vurguladı. Bu-

rada Başkan Erdem, San-
caktepe satranç kulübü 
kurulacağının müjdesini 
verdi. Sporun sadece fut-
boldan ibaret olmadığını 
ifade eden Erdem, ama-
tör  sporların farklı branşına 
önem verdiklerini, Uzakdo-
ğu sporlarından, yüzmeye 
kadar her dalda yaz ve kış 
spor okulları açtıklarını söy-
ledi. Başkan Erdem, konuş-

masında sporcuların daha 
sağlıklı ve nezih ortamlar-
da spor yapmaları için 
belediye olarak birçok 
projeyi hayat geçirdikle-
rini, yüzlerce sporcunun 
bu ortamlardan fayda-
landığını asıl hedeflerinin 
Sancaktepe’yi spor ala-
nında İstanbul’un en ba-
şarılı ilçesi haline getirmek  
olduğunu söyledi.

çeKMeKÖy / İSTanBul

Çekmeköy Belediyesi’nin 
çalışanlarından oluşan fut-
bol takımı yüzlerce takım 
arasından İstanbul birincisi 
oldu. Avea tarafından dü-
zenlenen KOBİ Futbol turnu-
vasına katılan 8 genç, İstan-
bul il elemelerinde 1. olarak 
final müsabakalarına adını 
yazdırdı. “Futbolun yıldızları 
kobiler!” sloganıyla haya-
ta geçen 600’ün üzerinde 
takım ve 5.000’in üzerinde 
oyuncunun katıldığı turnuva 
19 Şubat - 20 Mart tarihleri 
arasında İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Adana, Trab-

zon, Antalya, Gaziantep, 
Kocaeli, Kayseri, Konya ve 
Denizli’de yapıldı. Toplam 12 
şehirde yapılan maçlar so-
nucunda finale yükselen 16 
takım Antalya’da yapılacak 

final maçlarında büyük ödül 
için karşılaşacak.

İlk 16 takım arasına girerek 
İstanbul il birinciliği kupa-
sını kazanan Çekmeköylü 
gençler, sevinçlerini Çekme-
köy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz’la paylaştı. Çekme-
köy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz ve Başkan Yardımcısı 
Şenol Çetin gençlerin ba-
şarısıyla gurur duyduklarını, 
final maçları için gerekli tüm 
desteği vereceklerini belirtti.

BİleCİK

Bilecik Belediye Başkanı Se-
lim Yağcı geçtiğimiz günler-
de belediyenin Basketbol 
takımının oyuncuları ve tek-
nik heyetiyle kahvaltıda bir 
araya geldi.  Kahvaltıya Ku-
lüp Başkanı Osman Gezgin, 
teknik heyet ve takım tam 
kadro katıldı. Kent Orman-
da gerçekleşen kahvaltının 

gündeminde takımın elde 
ettiği başarı vardı. 

Başkan Yağcı, burada yap-
tığı konuşmada basketbol 
takımının elde ettiği başarı-
lardan mutluluk duyduğunu 
söyledi. Takımın yeni başarı-
lara imza atacağına sonsuz 
bir şekilde inandığını belirten 
Yağcı “Tüm takım oyuncula-
rını ve teknik ekibi canı gö-
nülden kutluyorum” diyerek 
konuşmasına son verdi. 

İstanbul’un en Büyük Buz Pisti Güngören’de

Santraçta Kıyasıya Mücadele

Belediye şampiyon Oldu

Başkan yağcı 
Basketbolcularla Buluştu

Güngören Belediyesi’nin aliya İzzet Begoviç 
Parkı’nda kurduğu, İstanbul’un en büyük buz pa-
teni pisti, düzenlenen törenle hizmete girdi. açı-
lış dolayısıyla yapılan buz hokeyi karşılamasını, 
‘pak’a ilk vuruşu yapan Belediye Başkanı ş. yücel 
Karaman başlattı. 

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen. 
3.Geleneksel Sancaktepe Satranç şampiyona-
sı Dünya şampiyonu milli ustaların gözetiminde 
Sancaktepe’de gerçekleştirildi. 

çekmeköy Belediyesi’nin çalışanlarından oluşan 
futbol takımı KOBİ, Futbol turnuvasında İstanbul bi-
rincisi oldu. 

Bilecik Belediye Başkanı Selim yağcı, belediyenin 
basketbol takımının oyuncuları ve teknik heyetiy-
le bir araya geldi. Başkan yağcı, basketbol takı-
mının elde ettiği başarılardan mutluluk duyduğu-
nu söyledi. 

Ferizli Kapalı 
Spor Salonuna 
Kavuşacak
Ferizli’de 2008 yılında baş-
latılan ancak inşaatı ya-
rım bırakılan Kapalı Spor 
Salonu’nda çalışmalar ye-
niden başladı. 500 kişilik sa-

lonla ilgili açıklama yapan Ferizli Belediye Başkanı Ahmet 
Soğuk, çalışmaların hızla devam edeceğini söyledi. Kapalı 
Spor Salonu 2011 yılının sonuna kadar tamamlanacak.

GÜnGÖren / İSTanBul

Güngören Belediyesi, kur-
duğu buz pateni pistiyle 
çocuklara Nisan ayı sonuna 
kadar sürecek bir eğlence 
armağan etti. İstanbul’un 
en büyük yapay buz pistini 
çocuklara armağan etmek-
ten mutluluk duyduğu dile 
getiren Güngören Belediye 
Başkanı Yücel Karaman, 
“İlçemizde iki noktada buz 
pisti kurduk. Projelerimiz sa-
dece buz pateniyle sınırlı 
değil, ilköğretim çağındaki 
çocuklarımız yüzme öğren-
sin diye hem cep hem de 
kapalı yüzme havuzları ya-
pıyoruz” diye konuştu. 

Buz Korsanları’nın maçıyla 
renklenen açılışta Balkanlar 

Buz Pateni 3.sü Aybike Kah-
raman ile İstanbul Gençlik 
ve Spor Kulübü Minikler Buz 
Pateni Ekibi’nin gösterileri ise 
izleyenlere keyifli dakikalar 

yaşattı.  Yaklaşık 600 metre-
karelik pistte, +30 dereceye 
kadar buz üretebilen soğut-
ma sistemi kullanılıyor. 10 cm 
yüksekliğindeki buz zemini 

çocukların paten kaymasını 
kolaylaştırıyor. Aynı anda 60 
kişinin kayabildiği pistte gün-
lük 750 ila 1000 kişiye ücretsiz 
buz pateni yapma imkanı 
sağlanıyor.

 

Nisan Sonuna Kadar

Eğitimciler çocuklara pa-
tenle ayakta durma, den-

ge sağlama ve kayma gibi 
temel beceriler kazandırıyor. 
Bir gün içinde kaymayı öğre-
nen çocuklar eğitmenler ol-
madan kendi başına rahat-
ça buzun keyfini çıkarıyor. 
Başkan Karaman’ın verdiği 
bilgiye göre, Merter’deki 30 
Ağustos ve Aliya İzzet Be-
goviç Parkı’nda kurulan buz 
pistleri Nisan ayı sonuna ka-
dar Güngörenlilerin hizme-
tinde olacak. 
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NİSAN

Belediye Basın İlişkileri MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu)
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NİSAN

Belediye Kanunu'nun "Diğer Kuruluşlarla İlişkiler" Başlıklı 75. 
Maddesi ile Tahsis Kiralama ve Sınırlı Ayni Haklarla ilgili Uygu-
lamada Karşılaşılan Problemler

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu)
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NİSAN

Çocuklarımız ve Kanser MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) / 
İSTANBUL
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NİSAN

6111 Sayılı Kanun'un Personelle İlgili Hükümleri (Sosyal Güven-
lik - İş Hukuku ve Diğer kanun Değişiklikleri)

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) / 
İSTANBUL
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NİSAN

Küreselleşme bağlamında Bir Finans Merkezi Olarak İstanbul MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) / 
İSTANBUL
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4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Arnavutköy Belediyesi / İSTANBUL
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NİSAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis Salonu 
/ Sakarya
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AB Fonları Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu)

26
NİSAN

İç Kontrol Kavramı, Yanılgılar ve Gerçekler MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) / 
İSTANBUL

etkinliklerimiz ve yayınlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi (www.marmara.gov.tr) ziyaret ediniz.

Başkalarının hayatından ders alın. 
İnsan bütün hataları kendi yapacak 

kadar uzun yaşamıyor. 
| ElEanor roosEvElt |

Polonyalı Öğrenciler esenler’de
COMenıuS kapsamında esenler Kazım Karabekir 
İlköğretim Okulu tarafından geliştirilen ‘Denizin 
dört bir yanı’ projesi kapsamında, Polonyalı öğ-
renciler esenler’e geldi.

eSenler / İSTanBul

Avrupa Birliği Hayat Boyu 
Öğrenme Programı (COME-
NIUS) kapsamında Esenler 
Kazım Karabekir İlköğretim 
Okulu tarafından geliştirilen 
Around The Sea (Denizin 
dört bir yanı) projesi kapsa-
mında; Polonyalı öğrenciler 
Esenler’e geldi. Öğrencilerin 
dil öğrenimini teşvik etmek 
amacıyla hayata geçen 
proje ile Polonyalı öğrenci-

ler, bir hafta boyunca Esen-
lerli öğrencilerle birlikte 
çeşitli aktivitelere katıldılar 
Esenler Belediye Başkanı 
Göksu; “Esenler’in kabu-
ğunu kırarak İspanya’lara, 
Romanya’lara gitmesi çok 
güzel. Gerçi biz Avrupa’nın 
kapılarına çok gitmiş bir mil-
letiz. Ama Esenler’in oralara 
uzanmış olması Esenler açı-
sından sevindirici bir şeydir. 
Bu programda emeği ge-
çen tüm dostlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi.

Başakşehir’den 
Bilinçli Tüketici 
Olmaya çağrı

BaşaKşeHİr / İSTanBul  

Başakşehir Belediyesi, 
Başakşehir İlçesi’nde yer 
alan Çarşı ve AVM’lere 
kurduğu Tüketiciyi Koruma 
Stantlarıyla alışverişe ge-
len vatandaşlara haklarını 
anlatan broşürler dağıta-
rak bilinçlendiriyor, merak 
ettiklerini cevaplandırıyor.  
Başakşehir Belediyesi Zabı-
ta Müdürlüğü’nün yürüttü-
ğü çalışmada, tüketirken 
mağdur olmamak adına 
haklarımızı da bilmemiz 
gerektiğini vurgulayan yet-
kililer; tüketici haklarından 
faydalanmak için mutlaka 
ürünün garanti belgesinin, 
faturasının veya fişinin alın-
ması gerektiğini, malı tes-
lim almadan sözleşmenin 
imzalanmamasını ve peşin 
ödeme yapılmamasını, yı-
kanarak kullanılan ürünlerin  
kullanım etiketini okuyarak 
uygulanması gerektiğini, 
tüketici haklarını kullanabil-
meleri için ilçe kaymakam-
lıklarında bulunan Tüketici 
Sorunları Hakem Heyeti’ne 
başvurmaları gerektiğini 
anlatan birtakım önerilerde 
de bulunuyorlar. Tüketici-
yi Koruma Standını ziyaret 
eden vatandaşlar, uygu-
lamadan dolayı memnu-
niyetlerini dile getirirken, 
isteyenlere daha sonra 
faydalanabilecekleri, soru-
larına cevap bulabilecek-
leri el rehberi de veriliyor. 
Vatandaşlar daha fazla 
bilgi almak için Başakşehir 
Belediyesi Çağrı Merkezi ve 
Zabıta Müdürlüğü’ne baş-
vurabilirler.

İstanbul

Belediyecilikte başa-
rının ölçüsü sadece 
düzenli ve bakımlı bir 
şehir inşa etmek değil, 
aynı zamanda halkta 
şehre özgü bir kültürün 
oluşması ve gelişmesi-
ni sağlamaktır. Bunun 
için gerekli çalışmaları 
planlı bir şekilde ger-
çekleştirmektir.

Marmara Belediyeler Birliği olarak, bir yandan 
üye belediyelerimizin performansını artırıcı faa-
liyetleri yoğun bir şekilde sürdürürken, bir yan-
dan da bölgemizde şehir kültürünün gelişmesi-
ne yönelik çalışmalarda bulunuyoruz.

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un sahip 
olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin küçük bir 
kısmını yansıtan fotoğraflarla İstanbul kitabı, 
Birliğimizin bir kültür faaliyeti olarak sizlerin isti-
fadesine sunulmuştur. Eserin, İstanbul’un engin 
birikimine mütevazı bir katkı sağlayacağı inan-
cındayız. 

vİZe / KırKlarelİ

Vize Belediyesi tarafından 
yaptırılan Ziraat Bahçe-
si Atatürk Spor Kompleksi, 
Mahalli İdareler Araştırma 
ve Geliştirme Derneği (Mİ-
ARGED) tarafından her yıl 
düzenlenen “Üretken Bele-
diyeler Proje Yarışması”nda 
ödüllendirildi. Şimdi Vize 
Belediyesi’ne ödül getiren 
bu projeye biraz daha ya-
kından bakalım. 

Her şey sağlıklı 
yaşam için 

Vize Belediye Başkanı Sel-
çuk Yılmaz, böyle bir pro-
jeyi hayata geçirmelerinin 
nedenini “İlçemizde bu-
lunan Ziraat Parkı’nı biraz 
daha detaylandırmak ve 
halkı spor yapmaya teşvik 
etmek amacıyla böyle bir 
açık spor alanı oluşturduk. 
Halkımızın, sağlıklı yaşam 
için ücretsiz spor yapmala-
rına imkân tanıdık” sözleri 
ile anlatıyor. Yaklaşık 4000 
m2 alan içersinde voleybol 
ve basketbol sahaları, tenis 
kortu, jimnastik aletleri, ço-
cuk oyun grupları, oturma 
grupları ve yürüyüş parkuru 
yer alıyor. Spor kompleksi ile  
karşısındaki 8000 m2’lik alan 

içersinde bulunan Ziraat Par-
kı geçtiğimiz yıl birleştirilerek 
Ziraat Bahçesi Atatürk Spor 
Kompleksi oluşturulmuştu. 

vize Belediyesi Ödüllendirildi 

belediyehaberbirlikten

vize Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği 
Ziraat Bahçesi atatürk Spor Kompleksi, MİarGeD 
tarafından düzenlenen yarışmada ödül aldı. Bu 
proje sayesinde vizeliler sağlıklı bir şekilde spor 
yapabiliyor. 


