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gençlerden “robot”saklı cennet belgesel oldu
Kağıthane Belediyesi’nin desteği ile 
tasarlanan ‘Senju’ isimli robot, ‘All Ja-
pan Sumo Robot Tournament Turnu-
vası’nda dördüncü oldu.

Jeolojik ve biyolojik çeşitliliğe sahip Karacabey Longozu’nun korun-
ması ve doğa turizmine kazandırılması amacıyla Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.  Çalışma  kapsamında ilk 
olarak saklı cennetin belgeseli çekildi.

marmara ereğlisi  
hizmet binası açıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Marmara Ereğlisi İlçe Hizmet Binası 
törenle hizmete açıldı. 

Hizmet binası açılış törenine Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak başta olmak üzere 
çok sayıda önemli isim katıldı.

İstanbullular için taksicilikte çığır 
açacak bir uygulama geliyor. 2 yıl içe-
risinde 18 bin taksiye yerleştirilmesi 
planlanan “panik butonları” ile hem 
müşteriler hem de taksi şoförleri için 
güvenli ulaşım ortamı sağlanacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
İstanbul Taksiciler ve Esnaflar Oda-
sı’nın işbirliğinde gerçekleşecek 
proje kapsamında taksiciliğin imajı 
yenilenecek ve daha kaliteli bir hiz-
met anlayışı ortaya çıkacak. Proje 
kapsamında taksilerin yolcu ve sü-
rücü bölümünde iki ayrı panik buto-
nu olacak.

tuzla’ya  
havaray geliyor
İstanbul’da kent trafiğini 
rahatlatmak amacıyla yapılacak 
“Havaray” için Tuzla’da düğmeye 
basıldı. 

Proje, İstanbul için bir milat olacak. 
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 
projenin İstanbul’da trafik yoğunlu-
ğunu azaltmakla kalmayıp, yerli ve 
yabancı turistin Tuzla’ya gelme ne-
deni olacağını belirtti. 

“istanbul’un özel 
yasası olmalı”
Topbaş, mevcut Büyükşehir Bele-
diyesi Kanunu’nun İstanbul’a dar 
geldiğini söyledi.

Türkiye’de 30 büyükşehir bele-
diyesi olduğunu ve hepsinin aynı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 
yönetildiğini belirten Başkan Kadir 
Topbaş, “İstanbul’un özel bir yasası 
olmalı” dedi. 
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Doğal güzelliği ve yerel yönetimlerdeki 
başarısıyla İstanbul’un müstesna ilçele-

rinden olan Beykoz’u ve belediyenin yeni 
projelerini, Beykoz’un başarılı Belediye 

Başkanı Yücel Çelikbilek’ten dinledik. Baş-
kan  Çelikbilek, Beykoz için “Boğazın İncisi” 

tanımlamasını yapıyor ve ekliyor:  
“Her anlamda İstanbul’un ciğeriyiz”

boğaz’ın incisi 
beykoz

S7

ürkiye’nin en önemli kış turizm mer-
kezi Uludağ, yine pistlerin güvensizliği 
ve araç trafiği yoğunluğu ile gündeme 
gelirken Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Uludağ’da yıllar-
dır konuşulan sorunların çözümüne 
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 
Altyapı yetkisinin verilmesinin ardın-
dan birinci ve ikinci bölgedeki içme 
suyu ve kanalizasyon hattı çalışma-

larını tamamladıklarını ifade eden 
Başkan Altepe, otopark, günü birlik 
tesisler, spor tesisleri gibi projelerinin 
hazır olduğunu ancak üst yapı yetkisi 
verilmeden çalışmalara başlayama-
dıklarını vurguladı.  Altepe, “Çözümün 
tek yolu yerinden, yerelden yönetim. 
Üst yapı yetkisini aldığımız takdir-
de Uludağ’ı sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın gözbebeği haline getirece-
ğiz” diye konuştu.

T

Marmara Belediyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Uludağ’da yıllardır 
konuşulan sorunların, tüm yetkilerin 
Büyükşehir’e devredilmesiyle 
çözülebileceğini söyledi.  
Altepe, “Çözümün tek yolu  yerinden, 
yerelden yönetim” dedi.

ULUDAĞ’DA ÇÖZÜMÜN ADRESİ 
bÜyÜkŞehir
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“balıkesir tarım Fuarı” gerçekleŞecek
“Balıkesir Tarım Fuarı”nın bu yıl 
6’ncısı düzenlenecek. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, tarım fuarlarının 
bu zamana kadar hep başarılı 
geçtiğinin altını çizdi.

BALIKESİR Kepsut Belediye Baş-
kanı İsmail Cankul, Balıkesir İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Zekeriyya Erdurmuş ile 
Atlas Fuarcılık Balıkesir Bölge 
Müdürü Mustafa Demirtaş, Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ahmet Edip Uğur’u ziyaret 
ederek, bu yıl 6’ncısı düzenle-
necek olan Balıkesir Tarım Fuarı 
hakkında bilgi verdi. Konuyla 
ilgili bir açıklama yapan Atlas 
Fuarcılık Bölge Müdürü Musta-

fa Demirtaş, Balıkesir Tarım Fu-
arı’nın 26 Şubat – 1 Mart 2015 
tarihleri arasında yapılacağını 
bildirdi. Kepsut Belediye Başka-
nı İsmail Cankul da, Kepsut ilçesi 
olarak Balıkesir Tarım Fuarı’na 
ev sahipliği yapmanın kıvancını 
yaşadıklarını ifade etti. Fuarın 
bu yıl ile birlikte son üç yıldır 
Kepsut’ta düzenlenmekte oldu-
ğunu hatırlatan Cankul, bu yıl 
tarım fuarına 100 bin ziyaretçi 
beklediklerini açıkladı. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur ise tarım fu-
arlarının hep başarılı geçtiğini 
söyledi. Heyete ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür eden Başkan 
Uğur, Balıkesir’in gerek sanayi 
gerekse hayvancılık bakımından 
Türkiye’nin öncü illerinden oldu-
ğunu belirterek Balıkesir Tarım 
Fuarı’nın önemine dikkat çekti. 

sapanca çiçek açtı
Sapanca Belediyesi Park Bah-
çeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi 
çiçeklerle süslüyor. Sapanca 
Belediyesi yetkilileri, amaçları-
nın Sapanca’yı daha güzel bir 
görünüme kavuşturmak oldu-
ğunu söyledi.

SAKARyA - SApAncA Park 
Bahçeler Müdürlüğü’nün ilçe 
genelinde yaptığı çalışmalar 
kapsamında çiçeklendirilen 
parklar, kavşaklar ve refüjler, 
ilçe sakinlerinin beğenisini 
topluyor. Sapanca Belediye-
si Park Bahçeler Müdürlüğü 
yetkilileri, kış mevsimine özgü 
çiçekleri dikerek güzel Sapan-
ca’nın daha da güzel görünüme 
kavuşması için çalışmaların 
devam ettiğini ifade ettiler. İl-
çenin estetiğine ayrı bir hava-
nın verilmesi amacıyla dikilen 
bu çiçeklerin parklara ayrı bir 
güzellik kattığını belirten yet-
kililer, Sapanca Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 
ilçenin daha yeşil, daha güzel 
ve daha sağlıklı olması için 
mevcut yeşil alanların bakımı 
ve yeni yeşil alanlar oluşturul-
ması için çalışmaların aralıksız 
devam ettiğini ve vatandaşla-
rın da belediyenin  bu çalışma-
larından memnun olduğunu 
ifade ettiler. 

kentin dört 
bir yanı 
ağaçlandırılıyor 
Armutlu Belediyesi tarafından 
ağaçlandırılma çalışmaları 
yapıldı.  

yALOVA - ARMUTLU Armutlu 
Belediyesi tarafından kentin 
dört bir yanında ağaçlandır-
ma çalışmaları gerçekleştiri-
liyor. Ağaçlandırma, merkez 
su deposu yanına yapılacak 
olan mesire alanı ve Panaro-
mik Cafe projesi kapsamında 
gerçekleştiriliyor. Konuy-
la ilgili belediyeden yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “İlçe belediyesi olarak, 
vatandaşlarımıza nefes alacak 
yeni alanlar oluşturmak için 
ağaçlandırma çalışmalarına 
aralıksız devam ederek, 2014 
senesi içinde ilçemize çeşitli 
türde ağaç dikimi yapılmıştır. 
Son olarak tamamlanma aşa-
masına gelen ilçemiz kaplıca-
lar bölgesi hamamlar mevkii 
yolu, ilçemiz hastanesi yeni 
yolu, Armutlu Meslek Yüksek 
Okulu yolu, ilçemiz merkez su 
deposu yanına yapılacak olan 
mesire alanı ve Panoramik 
Cafe projesi kapsamında ge-
nişletme ve düzenleme çalış-
maları tamamlanan su deposu 
yolu, yol kenarlarına çeşitli 
türlerde ağaç dikimi gerçek-
leştirilmiştir.” Armutlu Bele-
diye Başkanı Mehmet Birkan, 
Armutlu Belediyesi’nin geçti-
ğimiz yıl da olduğu gibi bu yıl-
da çevreci çalışmalara önem 
vereceğini ve ağaç dikimleri-
nin süreceğini söyledi.

“Yeşil Pota, Temiz Doğa” Projesi 3 Yaşında

Daha Temiz, Daha Sağlıklı 
Bir Pehlivanköy İçin

Avcılar 
Çiçeklerle Renklenecek!

En Çevreci Tiyatro Bayrampaşa’da Sahnelendi

İSTAnBUL - ATAŞEHİR “Yeşil Pota 
Temiz Doğa” projesi ile öğren-
ciler, çevreye katkı sağlamak 
için ambalaj atıklarını topluyor, 
toplanan atıklara karşılık Ülker 
Sports Arena’da ücretsiz olarak 
basketbol maçı izliyorlar. Ata-
şehir’deki tüm okulların geri 
dönüşümlü atıklarla yarışacağı 
projede; ilk 3’e giren okullardan 
toplam 200 öğrenci Ülker Sports 

Arena’da ücretsiz olarak basket-
bol maçı izleme şansı yakalaya-
cak. Çevre bilincinin geliştiril-
mesi amacıyla, maçlara katılan 
öğrencilere kitap, kitap, tişört 
ve basketbol topu hediye edile-
cek.  2012 - 2013 öğretim yılı ile 
birlikte hayata geçen “Yeşil Pota 
Temiz Doğa” projesi kapsamında, 
daha yeşil bir dünya için toplanan 
atıklar çöplerden ayrılıyor.  Öğ-

rencilerin topladıkları geri dönü-
şümlü ambalaj atıkları sayesinde; 
ağaçların kesilmesi önleniyor, 
benzin ve elektrik tasarrufu ya-
pılıyor,  tonlarca karbondioksitin 
salınımı engelleniyor. Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 
“Çocuklar ve gençler başta ol-
mak üzere toplumun çevre konu-
sunda bilinçlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum” dedi.

Ataşehir Belediyesi, Ülker Sports 
Arena ve ÇEVKO işbirliğiyle, 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
de katkılarıyla, çevre bilincini 
basketbol sevgisi ile pekiştirme-
yi amaçlayan “Yeşil Pota Temiz 
Doğa” projesinin 3. dönemi 
başlıyor. 

TEKİRDAĞ - pEHLİVAnKÖyPehli-
vanköy ve Başakşehir Belediye-
leri, daha sağlıklı ve daha temiz 
bir Pehlivanköy için 3 meydan, 
9 cadde ve 56 sokakta Başak-
şehir Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nün 49 kişilik eki-
biyle birlikte, temizlik ve yıkama 
çalışmalarını gün boyu aralıksız 
sürdürdüler. Pehlivanköy Be-
lediye Başkanı Hüseyin Açıkel; 
“Halkımızın daha sağlıklı ve nezih 
bir çevrede yaşaması her zaman 
önceliğimiz. Yaptığımız temizlik 
çalışmalarını insan sağlığı ve çevre 
temizliği açısından oldukça  önem-
li buluyorum. Vatandaşlarımız için 
üzerimize düşeni yapmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

İSTAnBUL - AVcILAR Avcılar 
Belediye Başkanı Dr. Handan 
Toprak Benli, çevreye ve do-
ğaya büyük önem verdiklerini 
belirterek bu anlamda döner 
kavşaklar başta olmak üzere, 
kentin muhtelif alanlarında çi-
çeklendirme çalışmaları başlat-

tıklarını söyledi. Avcılar ilçesi-
nin en önemli ticaret, eğlence 
ve alışveriş merkezi konumun-
da olduğunun altını çizen Baş-
kan, “Yeşil alanların bakımlı, 
renkli,  çiçekli ve şehir peyzajına 
uygun olarak yaşatılması gerek-
mektedir. Daha önceden korun-
ması mümkün olmayan bu yeşil 
alanlar yeniden düzenlendi. Bu 
kapsamda, mevcut alanlara 600 
adet farklı renklerde yayılıcı 
ardıç ağacı, 20 adet top şimşir 
ağacı, 100 adet sarı taflan 150 
adet bodur yıldız çalısı, 180 
adet lavantin, 200 adet alev ça-
lısı, 40 adet kırmızı berberis ve 
lale, sümbül, nergis soğanı diki-
mi yapılmıştır” dedi. 

İSTAnBUL - BAyRAMpAŞAAm-
balaj atıklarının ayrıştırılması ve 
ekonomiye tekrar kazandırılması 
konusunda çocukları bilgilendir-
mek ve eğlendirmek amacıyla 
Bayrampaşa Belediyesi ile Çevre 
Koruma ve Ambalaj Atıkları De-
ğerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbir-
liğiyle ‘Çevreci Kedi Çevki’ isimli 
çocuk tiyatrosu Bayrampaşa Be-
lediyesi Kültür Merkezi’nde sah-
nelendi. Büyük ilgi gören tiyatro 
oyununu yüzlerce çocuk izledi.

Eğlenceli Bir Oyunla 
Anlattılar

Çocuklarda çevre bilincini ve 
geri dönüşüm algısını geliştirmek 
üzere cam, plastik, kâğıt ve metal 
ambalajlardan yapılmış kostüm-
lerle sahneye çıkan oyuncular, 
atıkların geri dönüşüme kazan-
dırılması ve herkesin bu konuda 
duyarlı olması gerektiğini eğlen-
celi bir oyunla anlattı. Çevki adlı 
kedinin geri dönüşüm için verdi-

ği mücadeleyi izleyen çocuklar, 
neşeli anlar yaşadı. Tiyatroyu 
izlemeye gelen çocuklara çev-
reyle ilgili bilgiler içeren kitapçık, 
kalem, defter ve şapka hediye 
edildi. Oyunun sonunda Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila Ay-
dıner, ÇEVKO Eğitim Şefi Murat 
Anaç’a plaket takdim etti. Bay-
rampaşa Belediye Başkanı Atila 
Aydıner, belediye olarak çevreci 
çalışmalara büyük önem verdik-
lerini söyledi.  

Pehlivanköy Belediye Başkanı 
Hüseyin Açıkel ve Başakşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal   
“Kardeş Belediye” protokolü 
çerçevesinde Pehlivanköy’de 
kapsamlı temizlik çalışması 
gerçekleştirdiler.

Kent estetiği açısından Avcılar’ın 
daha güzel ve yeşil bir görünüme 
kavuşması için çalışmalarını 
sürdüren belediye ekipleri ilçenin 
her yerinde çevre düzenleme 
ve yeşillendirme çalışmalarını 
sürdürüyor.

Tertemiz bir Bayrampaşa için 
yoğun bir çalışma sergileyen 
Bayrampaşa Belediyesi, ‘Çevreci 
Kedi Çevki’ isimli çocuk tiyatro-
su ile çocuklara temiz çevrenin 
önemini anlattı.
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Büyükşehir Kent 
Güvenliği İçin İzliyor

Dahi Gençler  
“Robot” Tasarladı

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Değerli Okurlar,

Kışın gelmesiyle birlikte Marmara 
Bölgesi çetin hava şartlarıyla mü-
cadele etmeye başladı. Yalnız bu 
zor koşullarla başa çıkmak hepimiz 
için aynı ölçüde kolay değil. Özel-
likle şehrin her köşesini birlikte 
paylaştığımız sokak hayvanları için. 

Yerel yönetimlere bu noktada 
büyük görevler düşüyor. Yerel 
yönetimler sadece insanlara de-
ğil, şehrin tüm sakinlerine karşı 
sorumluluk taşıyor. Gazetemizde 
bu ay bu sorumluluk duygusuyla 
ödevlerini başarıyla yerine getiren, 
hayvan sağlığını korumak için adım 
atan hayvan dostu belediyelerin 
çalışmalarına geniş yer ayırdık. 
Bu doğrultuda göstereceğimiz en 
küçük çaba, sokak hayvanları için 
büyük ve anlamlı değişimler yaratı-
yor. Demem o ki, kış hoyrat rüzgâr-
lar estirse de gönüllerimizde yaktı-
ğımız harlı insanlık ateşi şehrin tüm 
buzlarını eritmeye yetiyor.

Büyükçekmece, Akyazı, Osmanga-
zi, Karesi, Nilüfer, Üsküdar ve İzmit 
Belediyesi, sokak hayvanları için 
sevgiyle çalışmalar yürüten bele-
diyelerden sadece birkaçı. Mama 
dağıtımı, temiz su temini, soğuk ha-
vada araç kaputlarına sığınan hay-
vanlar için başlatılan “Kaputa Vur” 
kampanyası, onları soğuktan koru-
mak amacıyla yapılan barınaklar, 
çoğalmasını arzu ettiğimiz çalış-
malardan. Bir hadis-i şerifte şöyle 
buyurulmuştur: ‘‘Allah, merhametli 
olanlara rahmetle muamele eder.”  
Merhamet ve sevgi ile öreceğimiz 
bir yerel yönetim anlayışı şehirle-
rimiz için hayırlara vesile olacaktır. 

İyi okumalar dilerim,
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belediyelerden kısa kısa

Kent güvenliğinin sağlanması 
için vatandaşların yoğun olarak 
kullandığı belli noktalar Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan kameralarla izleniyor.

Kağıthane Belediyesi’nin 
desteği ile tasarlanan ‘Senju’ 
isimli robot, Japonya’da 26’ncısı 
düzenlenen ‘All Japan Sumo 
Robot Tournament Turnuvası’n-
da dördüncü oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
yoğun kar yağışı yüzünden 
Uludağ eteklerindeki yaylada 5 
gün mahsur kalan ve erzakları 
tükenen çobanlara helitaksi ile 
yardım ulaştırdı.

KOcAELİ Adnan Menderes, 
Mimar Sinan ile Turgut Özal 
Köprüleri’nde; terminal, deniz 
ulaşımı ve iskelelerde; son ola-
rak Sekapark ile ücretsiz oto-
parklarda MOBESE sisteminde 
kullanılan SEETEC yazılımlı gü-
venlik kameraları kullanılıyor. 
Kameraların kadrajına giren 
şüpheli paket, araç ya da ben-
zeri bir nesneye karşı yazılım 
devreye girerek, tehlikeyi sin-
yal veriyor. IP sistemli 360 de-
rece hareket edebilen kamera-
lar insan sirkülasyonunun fazla 

olduğu yerlerde bulunuyor. Ka-
mera sistemleri otobüslerde de 
kullanılıyor. Otobüslere takılan 
kameralar sayesinde vatandaş-
ların şikâyetleri merkeze akta-
rılan kamera kayıtları üzerin-
den değerlendirilebiliyor. 

Anında Müdahale 
Ulaşım izleme merkezinde 
görüntüler takip ediliyor. Bu 
sistemde Kent Kart takılı tüm 
otobüslerin takibi yapılıyor. 
Güvenlik kamerası görüntüle-
ri güvenlik görevlisi personel 
tarafından 24 saat izleme mer-
kezinde izleniyor. Şüpheli bir 
durumda emniyet birimlerine 
haber verilerek olaya müdahale 
ediliyor. Büyükşehir Belediyesi 
hizmet binası da kameralarla 
izleniyor.

İSTAnBUL - KAĞITHAnEJapon-
ya’da her yıl Fujisoft firmasının 
düzenlediği ‘All Japan Sumo 
Robot Tournament 2014 isimli 
robot turnuvasına Türk gençle-
ri damgasını vurdu. Turnuvaya 
katılan üniversite öğrencileri, 

Emre Tarhana, Kaan Eroğlu,  
Lütfi Albayrak ve Doğukan Ce-
mil Özeren isimli öğrenciler, 
‘Senju’ adlı robotla dünya dör-
düncüsü olan ekip, Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı 
makamında ziyaret etti. Gençle-
re gerekli desteğin yapılmasıyla 
çok büyük başarılara imza ata-
caklarına inandıklarını belirten 
Başkan Kılıç, “Bu gençlerimizin 
büyük başarısını kutluyorum. 
Üniversite öğrencisi olan bu 
gençlerimiz çok iyi bir robot ha-
zırladılar” dedi.

BURSA Bu yıl ilk kez karla mücade-
le çalışmalarını il geneline yayan 
ve geniş makine parkı ile 24 saat 
kesintisiz yol açma çalışması yürü-
ten Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
ulaşılamayan bir nokta kalmaması 
için tüm imkanları seferber ediyor. 
Mürseller Köyü’nün Uludağ etek-
lerindeki yaylalarında hayvancılık 
yapan Mustafa Gülbak ve 3 kar-
deşi yoğun kar nedeniyle 150 adet 

küçük baş hayvanıyla birlikte ahır-
da kar yağışının durmasını bekledi. 
Yoğun tipi nedeniyle yönlerini bu-
lamayacaklarını düşünen çoban-
lar, köye inmeyip yağışın durmasını 
beklemeyi tercih ettiler. 

Büyükşehir’den 
Yardım İstediler 
Ancak 4 gün boyunca devam eden 
kar yağışı durduğunda kar kalınlığı 
neredeyse 2 metreye ulaştı. Bunun 
üzerine çobanlar Büyükşehir Bele-
diyesi’nden yardım istediler. Baş-
kanın talimatıyla Bursa-İstanbul 
arasında yolcu taşıyan helikopter 
ile erzak gönderme kararı verildi. 
Bursa’dan havalanan helikopter 4 
koli halindeki erzakları çobanların 
mahsur kaldığı yaylaya götürdü.

çobanlara helitaksili operasyon

baŞkan’dan

adapazarı’nda  
en tatlı kumbara
SAKARyA - ADApAZARI Adapa-
zarı Belediyesi farklı bir projeye 
imza attı.  Adapazarı Belediye 
Başkanı Süleyman Dişli, “Ada-
pazarı Belediyesi olarak sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
başlatmış olduğumuz kitap ve 
oyuncak kumbarası ile ihtiyaç 
sahibi çocuklara kitap ve oyun-
cak toplanacak. Okumak isteyip 
de kitap bulamayan ve oyuncak 
alamayan kardeşlerimize des-
tek için bu uygulamayı hayata 
geçirdik. Bu projemizle oyuncak 
ve kitap  alma imkânı bulamayan 
çocuklara katkı sağlamış olaca-
ğız” dedi. Başkan Dişli, kumba-
ranın açılış kurdelesini keserek  
ilk kitap ve oyuncakları çocuk-
larla birlikte attı. Adapazarı 
Belediyesi tarafından başlatılan 
projeyle evlerde kullanılmayan 
raflarda bekleyen kitap ve oyun-
caklar kumbaraya atılarak ihti-
yaç olan yerlere ulaştırılacak. 
Oyuncak ve kitap kumbarası ilk 
günden itibaren vatandaşlardan 
büyük ilgi gördü Kumbaradan 
yararlanan çocuklar Belediye 

Başkanı Süleyman Dişli ve eki-
bine teşekkür ettiler. Kumbara 
sayısının artırılması planlanıyor.

esenyurt’ta karne 
sevinci
İSTAnBUL - ESEnyURT Türkiye 
genelinde 2014-2015 Eğitim ve 
Öğretimin birinci dönem sonu 
nedeniyle 18 milyon öğrenci 
ve 900 bin öğretmen yarıyıl ta-
tiline girerken Esenyurt’ta da 
132 bin öğrenci karne sevinci 
yaşadı. Esenyurt İBB Prof. Dr. 
Sebahattin Zaim İlkokulu’nda 
düzenlenen törene Esenyurt 
Kaymakamı Ekrem İnci, Esen-
yurt Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Hasan Dal, okul müdürleri, 
öğretmenler, veliler ve öğren-
ciler katıldı. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı sonrasında İBB 
Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlko-
kulu Müdürü Fuat Akay, açılış 
konuşması yaparak okul hak-
kında bilgi verdi. Akay, öğren-
cilik yıllarını anlatan kendisinin 
yazmış olduğu şiirini okuyarak 
büyük alkış aldı. Okul Müdü-

rü Fuat Akay’ın konuşmasının 
ardından Esenyurt İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hasan Dal söz 
aldı. Dal, “Annelere ve babala-
ra bugün iletmek istediğimiz 
bir konu var. Karne bir durum 
değerlendirmesidir. Bu sebeple 
çocuklarımızda, kırık not varsa, 
sakın onları başkasıyla kıyasla-
mayın. Her bir çocuğun yetene-
ği farklıdır. Onları üzmeden sev-
gi, şefkat ve merhametinizi aynı 
seviyede devam ettirmelisiniz. 
Çocuğunuza hangi durumda 
olursa olsun, sizin tarafınızdan 
sevildiğini hissettirmelisiniz. 
Aksi takdirde daha kötü sonuç-
lar ile karşılaşabiliriz. Tatil dö-
neminde onlara destek olarak 
planlı ve programlı davranmala-
rını aşılamalıyız” dedi. Esenyurt 
Belediye Başkanı Necmi Ka-
dıoğlu ise “Kaybedilmiş değer-
leri ve kaybedilmiş zamanları 
geri almalıyız” diyerek şunları 
söyledi “Yeni dönemde 24 oku-
lun protokolünü imzaladık. İkin-
ci dönemde çok hızlı bir şekilde 
okul temel atma törenlerimiz 
olacak ve ilçemize yeni okullar 
kazandıracağız. Okulların ka-
panması ile birlikte velilerimizin 
özellikle çocuklarını bizim spor 

merkezlerimize, etüd merkez-
lerimize yönlendirmesi gereki-
yor.” dedi.

darıca’da sağlıklı  
yaŞam yÜrÜyÜŞleri 
KOcAELİ - DARIcA Darıca Be-
lediyesi tarafından gerçek-
leştirilen ve belediyenin yaz 
aylarında yürüttüğü çalışma-
ların yoğunluğu nedeniyle ara 
verilen “Sağlıklı Yaşam Yürü-
yüşleri”, resmi kurumların ve 
sivil toplum kuruluşlarının yanı 
sıra vatandaşların da katılımıy-
la yeniden başladı. Yürüyüşler 
hafta içi Perşembe günleri ger-

çekleştirilecek. Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü Karabacak, “İl-
çemizdeki resmi kurum ve ku-
ruluşların yanı sıra sivil toplum 
kuruluşları ve vatandaşlarımı-
zın da katılımıyla gerçekleştir-
diğimiz Sağlıklı Yaşam Yürüyüş-
leri’ne yaz aylarındaki yoğun 
programlarımızdan dolayı bir 
süredir ara vermiştik. Amacı-
mız sağlıklı yaşamın temel şart-
larından olan sporu halkımıza 
sevdirmek. Darıca ailesi olarak 
sağlıklı nesiller yetiştirme adı-
na spora ve sporcuya her türlü 
desteği vermeye devam edece-
ğiz” dedi. Karabacak vatandaş-
ları her hafta perşembe günü  
yürüyüş yapmaya davet etti. 
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kÜçÜk mucitlerden 
kuluçka makinası
Söğütlüçeşme Bilgi Evi 
öğrencileri, bilgisayar fanı, 
termostat ve strafor köpükten 
kuluçka makinesi tasarlayarak 
civciv üretti. Civcive ‘Limon’ 
ismi verildi.
İSTAnBUL - KÜÇÜKÇEKMEcE 
Küçükçekmece Belediyesi Bil-
gi Evleri,  teorik eğitimin yanı 
sıra uygulamalı eğitimle de 
öğrencileri buluşturarak, hem 
öğretiyor, hem de eğlendiriyor. 
Söğütlüçeşme Bilgi Evi öğren-
cileri, bilgisayar fanı, strafor 
köpük, ampül ve termostattan 
Kuluçka makinası tasarlayarak 
civciv üretti. Öğrenciler, Fen 
ve Teknoloji dersinde öğren-
dikleri teorik bilgileri pratikte 
uygulayarak, Fen ve Teknoloji 
öğretmeni Turgut Yıldız gö-
zetiminde bilgisayar fanı, ter-
mostat ve strafor köpükten 
kuluçka makinası tasarladı. 
Strafor köpükten yaptıkları 
kutunun içine bilgisayar fanı-
nın yanı sıra , nemi sağlayan su 
kapları yerleştiren öğrenciler, 
ısıyı ayarlayan 100 walt ampul 
ve ısıyı dengeleyen termostat-
la kuluçka makinasını tamam-
ladı. İlk denemelerinde sarı bir 
civciv üreten Bilgi Evi öğrenci-
leri ilk civcive de Limon adını 
verdi. Makinadan, toplamda 3 
tane civciv ürettiklerini ifade 
eden Fen ve Teknoloji öğret-
meni Tuğrul Yıldız makinayı 7. 
sınıf öğrencileriyle hazırladık-
larını söyledi.

“çocuklarda 
davranıŞ 
problemleri”
Çayırova Belediyesi 
tarafından sürdürülen 
aile içi eğitim seminerleri, 
“Çocuklarda Davranış 
Problemleri” konusu ile 
devam etti. 

KOcAELİ - ÇAyIROVA Çayıro-
va Belediyesi Aile Danışman-
lık ve Eğitim Merkezi tarafın-
dan yeni bir aile içi iletişim 
semineri daha düzenlendi. 
Çayırova Belediyesi Kültür 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
seminerde Çayırova Beledi-
yesi Aile Danışmanlık ve Eği-
tim Merkezi’nde görev yapan 
Uzman Klinik Psikolog Ayşe 
Nazlı Hunca ve Uzman Klinik 
Psikolog Ece Yılmaz  sunum 
yaptı. Seminerde okul fobisi, 
içe kapanıklık, iletişim engel-
leri, kardeş kıskançlığı, ço-
cuklarda alt ıslatma, ders ça-
lışma sorunları, hiperaktivite 
ve dikkat eksikliği bozukluğu 
konularında ailelere önemli 
bilgiler verildi.

Beyoğlu’nun “Sosyal Marketi” Suriyelilerin Hizmetinde

Başkandan Okullara “Bilgisayar” Desteği

Sıra Geceleri Kültür 
Turizmine Dönüşüyor

Düzce’de Kalite 
Yönetimine Devam

BEyOĞLU - İSTAnBUL AK Parti 
İstanbul İl Başkanlığı’nın “Üşü-
yorum, Yardım Edin” sloganıyla 
Suriyeli mülteciler için başlattığı 
yardım kampanyası çerçevesin-
de Beyoğlu Belediyesi, yaptığı 
3 tırlık yardımın yanı sıra Sos-
yal Market’i de devreye soktu. 
Beyoğlu Belediyesi ile Sosyal 
Market, Vakfı işbirliğinde Şanlı-
urfa’da oluşturulan Sosyal Mar-
ket, 2 gün içerisinde kurularak 
Suriyeli mültecilerin hizmetine 
açıldı.

25 Bin Aileye Ulaşıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlı-
ğı’nın “Üşüyorum, Yardım Edin” 
sloganıyla başlattığı yardım kam-
panyasında toplanan 134 TIR’lık 
yardımlar, Şanlıurfa’daki Suriyeli 
mültecilere teslim edildi. Yardım 
kafilesinde yer alan Beyoğlu Be-
lediyesi’nin 3 yardım TIR’ı da  
Eyyübiye İlçesi’ne gitti. 4 yılda 
kamu kaynağı kullanmadan 25 
bin ihtiyaç sahibi aileye 40 mil-
yon TL değerinde yardım yapan 
Beyoğlu Belediyesi ile “Sosyal 

Market Vakfı”  bir benzerini de 
Şanlıurfa’da Suriyeli mülteciler 
için kurdu. 

“Çok Etkilendim”
Beyoğlu Belediye Başkanı Ah-
met Misbah Demircan da Sosyal 
Market’te incelemelerde bulun-
du. Eyyübiye İlçesi’nde Suriyeli 
mültecileri de evlerinde ziyaret 
etti. Demircan, mültecilerin için-
de bulunduğu durumdan çok et-
kilendiğini söyledi.

Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaç 
sahibi aileler için Kasımpaşa’da 
kurduğu “Sosyal Market” Suriyeli 
mülteciler için de Şanlıurfa’da 
hizmet verecek. 

İSTAnBUL - ESEnLER İstanbul İl 
Turizm ve Kültür Müdürlüğü, 
Esenler Belediyesi ve İstanbul 
Sıra Geceleri Projesi sahibi Ra-
mazan Bingöl’ün ortak çalışma-
sıyla Şanlıurfa’nın geleneksel 
değerlerinden olan ‘sıra gecesi’ 
kültürünün aslına uygun şekil-
de yapılmasına ve kültür turiz-
mine dönüştürülmesine ilişkin 
aldıkları kararın ardından uygu-

lamaya geçildi. Esenler’deki Ra-
mazan Bingöl Et Lokantası’nda 
gerçekleştirilen sıra gecesine; 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İs-
tanbul İl Emniyet Müdürü Sela-
mi Altınok, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Nurettin Nebati, 
Esenler Belediye Başkanı Meh-
met Tevfik Göksu, çok sayıda 
iş adamı ve davetli katıldı. Ge-
cede konuşan Esenler Belediye 
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 
“Bizim şehir felsefemizde çok 
önemli 4 kavram var: İdrak, 
inşa, ihya ve tebarüz. En önem-
lisi de 4’üncü madde yani nasıl 
bir miras bıraktığınızdır. Biz de 
inşallah ecdadın bize bırakmış 
olduğu bu güzel mirası hiçbir 
bozulma olmadan yeni nesillere 
bırakmak istiyoruz” dedi.

DÜZcE  Düzce Belediye Başka-
nı Mehmet Keleş döneminde 
Düzce Belediyesi’nin sunduğu 
hizmetlerin kalitesini belirle-

mek, geliştirmek ve iyileştirmek 
amacıyla 2006 yılında başlanan 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi çalışmalarına Başkan 
Keleş ikinci döneminde de büyük 
önem veriyor. Kalite Yönetim 
Sistemi çalışmalarını titizlikle yü-
rüten Düzce Belediyesi Özel Ka-
lem Müdürü ve Kalite Yönetim 
Sistemi Temsilcisi Akif Keleş ve 
AB Proje Ofisi ve Kalite Yönetim 
Sistemi Sorumlusu Ebru Batum, 
2015 yılı Ocak ayında gerçekleş-
tirilen toplantılar ve denetimler 
sonucunda ISO 9001:2008 Ka-
lite Yönetim Sistemi Belgesi’nin 
devamına hak kazandı. Baş De-
netçi Yaprak Yakıner ile gerçek-
leştirilen denetim toplantıların-
da çalışmalar incelendi.

BALIKESİR - MARMARA Mar-
mara Belediyesi’nin, öğrencile-
re kaliteli eğitim standartlarını 
temin etmeye yönelik çalışma-
ları devam ediyor.  Belediyenin 
eğitim alanında gerçekleştir-
diği çalışmalar çerçevesinde, 
İstanbul Maden İhracatçılar 
Birliği’nin Marmara Adalar Be-
lediyesi’ne hediye etmiş olduğu 
bilgisayarların Belediye Baş-
kanı Süleyman Aksoy ve ekibi 
tarafından Saraylar İmam Hatip 

ve Marmara Merkez İlköğretim 
Okulları’na  dağıtımı yapıldı. 
Başkan Aksoy, bilgisayar dağıtı-
mını bizzat kendisi yaptı. Aksoy, 
bilgisayar dağıtımını gerçekleş-
tirmek üzere okulları ziyaret 
ederek öğretmen ve velilerle 
sohbet gerçekleştirdi. 

Belediyeden Eğitime 
Tam Destek
Başkan Aksoy dağıtım sırasında 
yaptığı konuşmasında ‘’Yardım-

larından dolayı İstanbul Maden 
İhracatçılar Birliği Başkanı Sa-
yın Ali Kahyaoğlu başta olmak 
üzere, yönetim kurulu üyesi ve 
aynı zamanda meclis üyemiz  
olan Sayın Aydın Dinçer Bey’e 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum’’ dedi. Marmara Belediye-
si’nin eğitim çalışmalarına her 
zaman itinayla devam edeceği-
nin altını çizen Aksoy, bilgisayar 
dağıtımlarının devam edeceği-
nin müjdesini de verdi.

Şanlıurfa’nın en önemli gele-
neksel değerlerinden olan ‘sıra 
gecesi’ kültürünün aslına uygun 
yapılması için ilk adım İstan-
bul’da atıldı.

Düzce Belediye Başkanı Meh-
met Keleş’in ilk görev sürecinde, 
2006 yılında Düzce Belediye-
si’nin sunduğu hizmetlerin kali-
tesini belirlemek, geliştirmek ve 
iyileştirmek amacıyla başlanan 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi’nin devamına 
hak kazanıldı.

İstanbul Maden İhracatçılar 
Birliği ve Marmara Adalar Bele-
diyesi işbirliği ile okullara bilgisa-
yar yardımı yapılıyor. Marmara 
Belediye Başkanı Süleyman 
Aksoy, bilgisayar dağıtımını 
bizzat kendisi yaptı.

Mevcut Büyükşehir Belediyesi Ka-
nunu’nun İstanbul’a dar geldiğini 
belirten Başkan Kadir Topbaş, “15 
milyonluk İstanbul’un biraz daha 
farklı bir yasal düzenlemeyle diğer 
büyükşehirlerden ayrıştırılmasını 
arzu ediyoruz. Başbakanımız da 
buna sıcak bakıyor” dedi.

İSTAnBUL  Türkiye’de 30 büyük-
şehir belediyesi olduğunu ve hep-
sinin aynı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ile yönetildiğini belirten 

Topbaş “Denizli’nin, Malatya’nın, 
Diyarbakır’ın Büyükşehir Ya-
sası ile İstanbul Büyükşehir Ya-
sası aynı. İstanbul bu yasa dar 
gelmekte ve yetersiz kalmakta. 
İstanbul bazı beklentileri dile 
getirdiğinde diğer büyükşehirler 
bundan rahatsız olmakta. Onlar 
da İstanbul’un farklı bir yasayla 
yönetilmesini arzu etmekteler. 
Bizim kriterlerimizle onların kri-
terleri tutmuyor. 15 milyonluk 
İstanbul’un biraz daha farklı bir 
yasal düzenlemeyle biraz daha ay-
rıştırılmasını arzu ediyoruz” dedi.

“istanbul’un özel yasası olmalı”
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Bu ayki merkezimiz Bağcılar 
Belediyesi’nin hayvan barınağı. 
Bağcılar Belediyesi’nin Hayvan 
Barınma ve Müşahede Merke-
zi’ni Marmara Haber okuyucuları 
için gezdik ve yapılan çalışmaları 
merkezin veterineri hekim Yunus 
Giray Özarslan’dan dinledik. Bu 
merkezde hayvanların bir hayli 
mutlu olduğunu söylersek sanıyo-
ruz abartmış olmayız. Merkezin 
tüm ihtiyaçları Bağcılar Belediyesi 
tarafından karşılanıyor. Merkez 
sakinleri için her şey düşünülmüş. 
Bunlardan biri köpeklerin derile-
rine yerleştirilen çipler. Artık küpe 
kullanılmıyor. Hayvanlar düzenli 
olarak sağlık kontrolünden geçirili-
yor. Ayrıca sokakta bulunan hasta 
ve yaralı kedilerin bakımı da yapılı-
yor. Son beş yılda bine yakın köpek 
sahiplendirilmiş. Şu anda ise geç-
miş yıllardan kalanlarla birlikte 80 
civarında köpeğin bakımı yapılıyor. 
Tabi birbirinden sevimli kedicikle-
rin de bakımları ve tedavileri ger-
çekleştiriliyor. Bu ay tüm bunları 
yerinde görmek için Bağcılar Bele-
diyesi’nin tatlı ve bir o kadar sem-
patik hayvanlara ev sahipliği yapan 
hayvan barınağını ziyaret ettik.

İşte sevimli patilerin 
sevimli merkezi…

Merhabalar… Öncelikle bizle-
ri kabul ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Bağcılar Belediyesi Kı-
sırlaştırma ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nin çalışmalarından kı-
saca bahsedebilir misiniz?

Bağcılar ilçe sınırları içerisin-
de sahipsiz kalmış kedi ve kö-
peklerimize hizmet veriyoruz. 
Bakımsız kalmış, yaralanmış, 
hastalanmış ve kimsenin ilgilen-
mediği kedilerimizi alıp, bakım-
larını yaptıktan sonra aldığımız 
yere geri bırakıyoruz. Sadece 
Bağcılar ilçe sınırları içerisin-
deki hayvanları kabul ediyoruz. 
Çünkü burası merkezi bir yer. 
Eğer diğer ilçelerdeki hayvan-
ları da kabul edersek alan da-
ralacak. Bu sefer ilçe sınırları 
içerisindeki hayvanlara hizmet 
veremeyeceğiz. Tabi ki her be-
lediyenin kendi barınağı var. 
Vatandaşlarımızı bulundukları 
bölgelerdeki hayvan barınakla-
rına yönlendirdiğimiz zamanlar 
da oluyor. Ayrıca özellikle belirt-

mek isterim. Hayvanların bura-
ya getirilmesine gerek yok. Bize 
konum bildirilmesi yeterli.  Biz 
buradaki ekiplerimize konumu 
bildiriyoruz ve ekiplerimiz ora-
ya gidip duruma göre müdahale 
ediyorlar. 

Peki, vatandaşlar hayvanları sa-
hiplenebiliyorlar mı?

Tabi ki de. Buranın asıl amacı sa-
hipsiz hayvanların sahiplendiril-
mesini sağlamaktır. 

Sahiplenecek kişilerde ne gibi 
özellikler arıyorsunuz?

18 yaşından büyük olma şartı 
var. Bir hayvanın sorumluluğunu 
almak önemli bir görev. Çünkü 
sadece hayvanı sahiplenmekle iş 
bitmiyor. Sonuç olarak hayvan-
ların da kendine göre ihtiyaçları 
var. Onu karşılayabilecekse ve 
yaşı 18’den küçük ise ailesi ile 
gelecek. 18 yaşından büyük ise 
birkaç sorumuz oluyor. O sorula-
ra aldığımız cevaplar olumlu yön-
de ise sahiplendirmeyi gerçek-
leştiriyoruz. Herhangi bir ücret 
almıyoruz.  

Sonrasında kontroller yapıyor 
musunuz?

Sahiplendikten sonra buraya dü-
zenli olarak aşıya geliyorlar. Bu 
şekilde takibini yapmış oluyoruz.

“Sokaklar Onlar İçin 
Güvenli Değil”
Burası hayvanlar için uygun bir 
yaşam alanı mı?

Kesinlikle… Çünkü hayvanları-
mız burada doğal yaşam alan-
larından kopmamış oluyorlar. 
Böylelikle hayvanlarımızı met-
ropol yaşam alanından kurtar-
mış oluyoruz. Sokaklar onlar için 
güvenli değil. Haberlerde görü-
yoruz. Bizim amacımız onları gü-
vensiz alanlardan kurtarıp bakı-
labilecekleri, ilgi görebilecekleri  
bir yer sunmak. Şu anda baktığı-
mızda sokakta yaşamak yerine 
barınak onlar için daha güvenli.

Kısırlaştırma hakkında neler 
söylemek istersiniz? Doğru bir 
uygulama mı?

Kısırlaştırmanın özellikle sokak 
hayvanları açısından avantaj-

ları var. Çünkü barınma imkânı 
bulamamış hayvanlar bunlar. 
Bu hayvanların tekrar sokak-
lara döneceğini düşünürseniz 
kısırlaştırmadan dönerse bu 
sefer yavruları ile birlikte bu 
problemi yaşayacaklar. Bunun 
önlemini almanız gerekir.  Şöyle 
düşünebilirsiniz, anne köpeğin 
başına bir şey gelirse bu sefer 
yavruları annesiz kalacak. Bu 
sebeple kısırlaştırmanın büyük 
avantaj sağladığını düşünüyo-
rum. 

Son olarak hayvanlara takılan 
çipler hakkında bilgi verir misi-
niz?

Hayvanların vücuduna yani deri 
altına yerleştirdiğimiz bir sistem 
bu. Bir verici. Üstünde kendine 
ait bir numarası vardır. Deri al-
tına takıldığı zaman ve kod sis-
teme işlendiğinde o numaradaki 
köpek sisteme kayıt oluyor. Bu 
çipleri takmaya başladık. Artık 
bu çipler üzerinden hayvanları 
takip ediyoruz. Bu sistemle be-
raber dışarıda zarar gören hay-
vanları kolaylıkla tespit ediyor ve 
yardım edebiliyoruz.

İhtiyaca Göre 
Alanlar Ekleniyor
Merkezde önemli bir hiz-
meti yerine getirdiklerini ve 
ihtiyaca göre yeni kullanım 
alanları eklediklerini belir-
ten Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı: “sokak 
köpeklerinin insanlara zarar 
vermesinin önüne geçiyo-
ruz. Sağlık kontrolünden ge-
çirilen ve kuduz aşısı yapılan 
köpeklerin sahiplendirilme-
sine gayret ediyoruz. Sahip-
lendiremediğimiz köpeklere 
de hem İBB’nin Kemerbur-
gaz’daki tesislerinde kısırlaş-
tırma işlemi yaparak hem de 
kuduz aşısı yaparak zararsız 
hale gelmelerini sağlıyoruz” 
diyerek merkezin çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 

Bine Yakın Köpek 
Sahiplendirildi
Merkezde şu an geçmiş yıl-
lardan kalanlarla birlikte 
80 civarında köpeğin ba-
kımı yapılıyor. Hayvanlar 
düzenli olarak sağlık kont-
rolünden geçiriliyor. Ayrı-
ca sokakta bulunan hasta 
ve yaralı kedilerin bakımı 
da yapılıyor. Son beş yılda 
bine yakın köpek sahiplen-
dirildi. Yine geçtiğimiz yedi 
ay içerisinde de biri kedi 
105 köpek sahiplendirildi. 
İlçe sakinleri tarafından 
getirilen veya ekiplerce 
alınan köpekler sahiplendi-
rilmemesi halinde kısırlaş-
tırılıp kuduz aşısı yapıldık-
tan sonra alındıkları yere 
bırakılıyor.

sevimli patilerin  
Sevimli merkezi

Bağcılar Belediyesi’nin 2007 yılından bu yana Mahmutbey Mahallesi’nde hizmete sunduğu Hayvan 
Barınma ve Müşahede Merkezi’nde teknolojik uygulamalar kullanılıyor. Örneğin, birbirinden sevimli 

köpekler deri altına enjekte edilen çipler sayesinde takip ediliyor.
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sevgi otobÜsÜ 
yollarda 
Ferizli Belediyesi’nin öncülü-
ğünde ihtiyac sahibi olan va-
tandaşlara anında ulaşabilmek 
için “Sevgi Otobüsü” faaliyete 
geçti.  

SAKARyA - FERİZLİ Ferizli 
Belediyesi’nden örnek pro-
je. Belediyenin öncülüğünde 
ihtiyac sahibi vatandaşlara 
daha hızlı ulaşabilmek için 
“Sevgi Otobüsü” faaliyete 
geçti. Belediyeden konuyla 
ilgili yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı’nın katkılarıyla, Kayma-
kamlık ve Belediye işbirliğiy-
le ilçemizdeki ihtiyacı olan 
vatandaşlarımıza hizmet için 
sevgi otobüsü projemizi ha-
yata geçirmiş bulunuyoruz. 
Vatandaşlarımızı aracı ve 
şoförü belediyemiz tarafın-
dan karşılanan otobüsümüzü 
görmeye davet ediyoruz”

sanatın toprakla 
buluŞması
Derince Belediyesi Kusachi 
Bilgi ve Sanat Merkezi’nde de-
vam eden seramik kursunda, 
usta eller hünerlerini konuş-
turdu. Ortaya konan çalışma-
lar, sanat ruhunun toprağa 
nasıl yansıdığını gözler önüne 
serdi.

KOcAELİ - DERİncE Derince 
Belediyesi Kusachi Bilgi ve 
Sanat Merkezi, halka hizmet 
noktasında birçok kursa ev 
sahipliği yapıyor. Merkezde 
devam eden yoğun çalışma-
lar neticesinde eğitmenler 
ve kursiyerler tarafından çok 
sayıda eser ortaya konuyor. 
Derince Belediyesi Mesleki 
Eğitim Kursları (DER-MEK) 
bünyesinde 39 branşta mes-
lek eğitimi veriliyor ve 1305 
kursiyer bu eğitimlere devam 
ediyor. Bu kapsamda Kusachi 
Bilgi ve Sanat Merkezi’nde 
devam eden seramik kursuna 
katılanlar hem seramik sana-
tının inceliklerini öğreniyor 
hem de bu dalda hayallerinin 
sınırlarını zorlayarak önem-
li işlere imza atıyor. Kurslar 
haftaiçi her gün devam edi-
yor.

sancaktepe’de 
“kanser ve tanı”
Sancaktepe Belediyesi Mutlu 
Evler Merkezi “Kanser ve Tanı” 
adlı sağlık semineri gerçekleş-
tirdi. Emsey Hospital işbirliği 
ile yapılan programda Doç. Dr. 
Şerife Şimşek, Meme Kanse-
ri’nin tanısı ve tedavisi ile ilgili 
önemli bilgiler verdi.

İSTAnBUL - SAncAKTEpE San-
caktepe Belediyesi tarafından 
“Kanser ve Tanı” semineri dü-
zenlendi. Seminerde Şerife Şim-
şek Meme Kanseri’ne sebep 
olan faktörlerden bahsederek 
“Menopoz esnasında kullanılan 
hormon ilaçları meme kanseri 
riskini artırır, doğum kontrol 
hapları kullanımı konusunda da 
şüpheler vardır” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

Uludağ, pistlerin güvensizliği ve 
araç trafiği yoğunluğu ile günde-
me gelirken Marmara Belediye-
ler Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Uludağ’da yıllardır konuşulan so-
runların çözümünün tüm yetkile-
rin Büyükşehir’e devredilmesiyle 
sağlanabileceğini söyledi.

BURSA Altyapı yetkisinin ve-
rilmesinin ardından birinci ve 
ikinci bölgedeki içme suyu ve 
kanalizasyon hattı çalışmalarını 
tamamladıklarını ifade eden Baş-
kan Altepe, otopark, günü birlik 
tesisler, spor tesisleri gibi proje-
lerinin hazır olduğunu ancak üst 
yapı yetkisi verilmeden çalışma-
lara başlayamadıklarını vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, 2008 yılında Başba-
kan olduğu dönemde Bursa’ya 
yaptığı ziyarette, “Uludağ’ın 
Davos yapılması” talimatının ar-
dından Uludağ’da dönüşüm pro-
jelerinin hazırlıklarına başlayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, diğer taraftan da 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’n-
dan Uludağ’a ilişkin yetkilerin 
Büyükşehir’e devredilmesi için 
harekete geçmişti. Ağır işleyen 
bürokrasiye rağmen Uludağ’ın 
altyapısına ilişkin yetkileri 2012 
yılında almayı başaran Büyük-
şehir Belediyesi, hemen Oteller 
Bölgesi’ndeki altyapı çalışmala-
rını başlatmıştı. Çalışmalar kap-
samında birinci ve ikinci bölge-
nin içme suyu ve kanalizasyon 
hattı imalatları tamamlandı ve 
Uludağ’da yıllardır doğal orta-
ma bırakılan otellerin atıkları 
kanalizasyon sistemine dahil 
edilmiş oldu. Uludağ’ı sadece 
kış aylarında değil yılın 12 ayı 
kullanılabilen bir cazibe mer-
kezi haline getirme projeleri 
kapsamında kentin 50 yıllık sim-
gesi olan teleferiği de yenileyen 
Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 
9 kilometrelik uzunlukla dünya-
nın en uzun aktarmasız telefe-
rik hattını Bursa’ya kazandırmış 
oldu. Kent merkezinden telefe-
riğe binen vatandaşlar 8’er ki-
şilik gondol tipi kabinlerle sıra 
beklemeden 22 dakikalık bir 
yolculukla Oteller Bölgesi’ne 
ulaşma imkanına kavuştu. Yeni-
den planlamayla Uludağ’ın gizli 

kalmış güzelliklerini gün yüzüne 
çıkarmayı hedeflediklerini ifade 
eden Başkan Altepe, “Uludağ’ın 
Davos olmaması için hiçbir se-
bep yok. Uludağ Davos’tan daha 
güzel. Davos sizi kış ayında bü-
yüler, ancak Uludağ’ın güzellik-
lerini 12 ay boyunca görebilirsi-
niz. Manastırları, gölleri, florası 
ve dünyada eşi olmayan canlı-
ları ile Uludağ’ın fiziki şartları 
iyileştirildiğinde, Davos’a rakip 
olması için önünde hiçbir engel 
kalmayacak. Biz Uludağ’ın yal-
nızca kışın değil dört mevsim 
aktif kullanılan Türkiye ile bir-
likte dünyanın turizm merkez-
lerinden biri haline gelmesi için 
çalışıyoruz” diye konuştu.

Bursa’ya  
Bakacak’tan Bakın
Sadece Oteller Bölgesi’nden 
ibaret olmayan Kadıyayla, Kiraz-
lıyayla ve Dolubaba gibi görüle-
bilecek birçok bölgesi bulunan 
Uludağ’ın eşsiz Bursa manzara-
sına sahip Bakacak mevkii de Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan seyir terası ile doğa 
tutkunlarının buluma nokta-
sı haline geldi. Ziyaretçilerine 

uçurumun üzerinde yürüyormuş 
hissi uyandıran seyir terası, ad-
renalin tutkunları için eşsiz bir 
Bursa manzarası izleme fırsatı 
sunuyor.

Para Değil Yetki Gerekli
Uludağ’ın bugün hala en önem-
li sorununun otopark olduğu-
nu hatırlatan Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
otoparktan spor tesislerine, gü-
nübirlik tesislerden yürüyüş yol-
larına kadar gerekli tüm proje-
leri hazırladıklarını söyledi. Bu 
projelerin hayata geçirilmesi 
için üst yapı yetkisinin Büyük-
şehir Belediyesi’ne devredilmesi 
gerektiğini ifade eden Başkan 
Altepe, “Bütünşehir uygulama-
sının ardından aslında Uludağ, 
Büyükşehir’e bağlı 1100 mahal-
leden farksız. Ancak biz üst yapı 
anlamında herhangi bir çalışma 
yapamıyoruz, çünkü yetkimiz 
yok. Uludağ’ın sorunları uzaktan 
çözülemez. Çözümün tek yolu 
yerinden, yerelden yönetim. 
Uludağ’ı sadece Türkiye’nin de-
ğil, dünyanın gözbebeği haline 
getirecek projelerin startını hiç 
beklemeden vereceğiz” dedi.

uludağ’da çözÜmÜn adresi bÜyÜkŞehir

can dostlarımızı unutmadılar
Kışın soğuğunu en fazla hisset-
tiğimiz  bugünlerde belediyeleri-
miz can dostlarımızı unutmadı. 
Marmara Bölgesi’nde yer alan 
belediyeler sokak hayvanlarımız 
için yüreklerimizi ısıtan birbirin-
den güzel çalışmalar gerçekleş-
tirdiler.

Havaların soğuması ile birlikte 
sokak hayvanları için pek çok 
belediye ve sivil toplum kuru-
luşu harekete geçti. Türkiye’yi 
etkisi altına alan kış şartlarından 

insanlar kadar etkilenen sahip-
siz sokak hayvanları, Marmara 
Bölgesi’ndeki belediyelerin de 
gündemindeydi. Bazıları yiyecek 
yardımında bulundu, bazıları da 
“kaputa Vur” gibi önemli kam-
panyalar düzenledi. Bu çalışma-
ları sizin için derledik.

Sokaklara Yiyecek 
Bırakılıyor
Örneğin Türkiye’nin en iyi ve en 
büyük havyan barınaklarından 
birisine sahip olan Büyükçekme-
ce Belediyesi, Sahipsiz Hayvan-
lar Bakım, Tedavi ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nde 5000’den fazla 
sokak hayvanını barındırıyor. 

Belediye, kış aylarında dondu-
rucu soğuk ve yiyecek sıkıntısı 
ile karşı karşıya kalan sokak hay-
vanları için çalışma başlattı ve 
kentin belirli noktalarına bele-
diye çalışanları tarafından mama 
dağıtımı yapıldı. Belediye Başka-
nı Dr. Hasan Akgün, hayvan se-
verlere çağrıda bulunarak sokak 
hayvanlarını unutmamalarını is-
tedi.  Akyazı Belediyesi de daha 
önce toplanarak rehabilite iş-
lemleri yapılmış bir şekilde yeni-
den doğaya salınan aşılı ve küpeli 
sokak hayvanlarının gıda ihtiya-
cını karşılamak üzere sokaklara 
yiyecek bırakıyor. Osmangazi 
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri de Uludağ’da 

yaşayan sahipsiz hayvanların aç 
kalmamaları için düzenli olarak 
belirli noktalara yiyecekler bıra-
kıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 
metrenin üzerine çıktığı beyaz 
cennette yiyecek bulmakta zor-
lanan hayvanlar, belediye ekip-
leri tarafından bırakılan kuru 
mama ve ekmeklerle beslenerek, 
kış aylarını tok geçiriyor. Soğuk 
kış aylarında aç kalmamaları için 
sokak hayvanlarına kuru mama 
yardımında bulunan belediyele-
rimizden biri de Karesi Belediye-
si. Karesi Belediyesi, ‘kapımızın 
önünde bir kap yemek bulundu-
ralım’ sloganıyla yola çıkarak hay-
vanların soğuk kış günlerinde aç 
kalmamalarını sağlıyor.
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Doğal güzelliği ve yerel yöne-
timlerdeki başarısıyla İstan-
bul’un müstesna ilçelerinden 
olan Beykoz’u ve belediyenin 
yeni projelerini, Başkan Yücel 
Çelikbilek’ten dinledik. Önce-
likli hedeflerinin, 250 bin olan 
Beykoz nüfusunu 5 yıl içinde 
280 bine çıkarmak olduğunu 
vurgulayan Çelikbilek, sosyal 
ve kültürel yatırımlarla birlik-
te Beykoz’u İstanbul’un cazibe 
merkezi haline getirmek iste-
diklerini vurguluyor.  Bununla 
beraber kentte yaşayan üni-
versite öğrencilerini de unut-
mayan Çelikbilek, ‘’Beykoz’un 
üniversite kenti olması için ge-
rekli çalışmalarımızı yapıyoruz, 
şu anda projemiz 4 üniversitey-
le birlikte devam ediyor. Yakın 
zaman da birkaç üniversiteyle 
beraber projemizi daha da bü-
yütme hedefindeyiz’’ dedi. 

Başkan Çelikbilek ile Beykoz 
üzerine konuşurken usta ga-
zeteci Mehmet Ali Birand’ı an-
mamak olmazdı.  Birand’dan 
bahsederken duygulanan Çe-
likbilek, “Kendisi de Beykoz-
luydu. İyi bir iletişimimiz vardı. 
Beykoz’da bir caddeye onun is-
mini vererek ölümsüzleştirmek 
istedik” diyerek vefanın öne-
minden bahsetti.  

Başkanım, öncelikle Beykoz’u 
sizden dinlemek isteriz…

Beykoz’a kendi ifademizle ‘’Bo-
ğaz’ın incisi’’ diyoruz. 4 bin yıl-
lık bir tarihi geçmişi var. Tarihi 
mekânlarıyla, ormanlarıyla, 

boğazıyla her anlamda İstan-
bul’un akciğeri konumundayız. 
Anadolu Hisarı’yla, Küçüksu 
Çayırı’yla, Göksu’yla, kaleleri-
mizle ve köprümüzle bölgenin 
terasıyız. İstanbul’un fethi-
nin başladığı nokta olarak da 
Beykoz’u gösterebiliriz. Yine 
Beykoz ve Küçüksu Kasrı’yla 
tarihi mekânların olduğu bir 
noktadayız. Beykoz’un balığı 
çok farklı… Seyir alanlarıyla da 
çok güzel bir kent Beykoz. Haf-
ta sonları piknik yapılacak özel 
mekânlarımız var. Beykoz’da 
çok ciddi yapılaşmalar da yok, 
dolayısıyla trafiğin de en rahat 
olduğu ilçelerden bir tanesiyiz. 
Bu özelliklere sahip olan ilçemi-
zi herkesin görmesi gerekiyor. 
Aynı zamanda 81 ilden gelen 
insanların oturduğu bir ilçeyiz. 
250 bin nüfusumuz var ve Tür-
kiye’nin tamamını kapsayan bir 
kültür mozaiğine sahibiz. Bu 
sebeple Beykoz, İstanbul’da 
hiçbir ilçeye nasip olmayacak 
kadar şanslı bir kent.

2015 yılında Beykoz’da ger-
çekleştirmeyi planladığınız en 
önemli projeniz nedir?

Geçtiğimiz sene içinde imar 
konusunda çok önemli adımlar 
attık. Boğazla ilgili planlarımızı 
hazırladık. Şimdi de köyden ma-
halleye dönüşen mahallelerin 
planlarını hazırlıyoruz. Birinci 
hedefimiz Beykoz’u planlı hale 
getirmekti, ikincisi ise mülkiyet 
konusunu çözmekti. Bu konu-
larda ciddi adımlar attık. Biz 
şimdi bütün planlarımızı bitirip 
arkasından, kentsel dönüşüm 

konusunda çalışmalarımıza hız 
vermek istiyoruz. Yapısal an-
lamda bizim için önemli olan 
hizmet binamız, nikâh salonu-
muz ve kültür merkezimizle 
ilgili de planlarımız var. Örne-
ğin, Karlıtepe mesire alanımız 
şu anda hayat bulmaya başladı. 
Onun teleferikle ilgili kısmını 
başlatmaya çalışıyoruz. Film 
Platosu çalışmamız devam 
ediyor. Beykoz’da bir stat ça-
lışmamız var, en kısa zamanda 
bu çalışmamızı da bitireceğiz. 
2015-2016 sezonuna yetiştir-
meyi hedefliyoruz. Planlar bit-
tikçe diğerlerini yapmaya çalı-
şacağız.

Turizm Merkezi, 
Beykoz

5 yıl sonra nasıl bir Beykoz 
göreceğiz?

5 yıl sonra geliri artmış, çevresi 
düzenlenmiş ve farklı bir çevresi 
olan Beykoz hedefliyoruz. Bele-
diyemizi güçlendireceğiz ve kül-
türel anlamda aktivitelerin ya-
pılacağı mekânları çoğaltacağız. 
Sosyal anlamda yaşlılarımızla, 
engellilerle ve emeklilerle ilgili 
projelerimizi devreye sokaca-
ğız. Yine çocuklarla ilgili ciddi 
anlamda etkinlikler yapacağız. 
Spor alanıyla ilgili gençlerimizin 
spor yapacağı alanları şimdiden 
çoğaltmaya başladık, onlara 
destek verdik Özellikle manevi 
anlamda çocuklarımızın kötü 
alışkanlıklardan kurtulması ve 
uzak tutulması için Kaymakam-
lık ve Milli Eğitim’le olan ortak 

projeyi hayata geçireceğiz. En 
önemli projelerimizden “Kanal 
Riva” bittiği zaman büyük bir 
turizm merkezi olacağız. Geçen 
dönem dile getirdiğimiz ‘’Burası 
bir üniversite kenti olsun’’ pro-
jemiz 4 üniversiteyle şu anda 
devam ediyor. Zannediyorum ki 
birkaç üniversite daha gelecek. 
Beykoz gibi 250 bin nüfusu olan 
bir ilçede 40-50 bin üniversite 
öğrencisinin olduğu bir potan-
siyelle karşı karşıya kalacağız ki 
bu, bölgenin her anlamda kaza-
nımıdır. 5 yıl içinde aynı zamanda 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
bitmesiyle beraber bölgede ula-
şımın kolaylaştığından dolayı bir 
artma olacağını düşünüyorum. 5 
yılın sonunda 250 bin olan Bey-
koz nüfusunun 280 bin olacağını 
ümit ediyorum. 

Rahmetli Usta Gazeteci Mehmet 
Ali Birand’ın ismini Beykoz’da 
bir caddeye vererek ölümsüz-
leştirdiniz. Bu fikir nasıl ortaya 
çıktı? Gelen tepkiler ne şekilde 
oldu?

Şimdiye kadar olumlu tepkiler 
aldım. Mehmet Ali Birand bildi-
ğiniz gibi Beykozluydu. Kendisini 
tanırdım. 32. Gün programını ilk 
zamanlarda Kanlıca’da yapıyor-
du. Ailesiyle birlikte ilçemizde 
oturuyordu. Beykozlular olarak 
kendisine bir vefa borcumuz var-
dı. Madem Beykoz’da kalmayı 
tercih etti, biz de ismini bir cad-
deye vererek onu ölümsüzleştir-
mek istedik. İlerde başka bir kül-
tür projemiz var belki o projeye 
de Birand’ın adını vereceğiz. 

Boğaz’ın inciSi

beykoz

Başkan Yücel Çelikbilek, “Bo-
ğazın İncisi” olarak tanımlıyor 
Beykoz’u ve “Tarihi mekanları, 
ormanları ve boğazıyla, her 
anlamda İstanbul’un ciğeriyiz” 
diyor...

Başkanla Özel
Başkanım aileniz yoğun 
çalışmanızdan dolayı şikâ-
yetçi mi?

Şikâyet etseler de yapacak 
bir şey yok. Çünkü ben bu 
işi benimsedim ve yapmak-
la mükellefim. Her beledi-
ye başkanı için bu böyledir 
zaten. Kamu hizmeti yapan 
herkesin zorluğu olur. Biz 
uzun yıllar bu işin içinde ol-
duğumuz için ailemiz artık 
alıştı.

Spor yapıyor musunuz?

Fırsat bulursam yürüyüş 
yapıyorum. Ama iş gereği 
pek boş vaktimiz olmuyor 
tabi. Şu an belediyemiz 
içinde bir spor salonu yap-
tırıyoruz. Çalışanlar için 
mesai saatlerinin dışında 
spora teşvik etmek ama-
cıyla hanımlar ve beyler 
ayrı ayrı olmak suretiyle 
belediye binamız altında 
bir salonumuz olacak. Ora-
sı açılırsa burada kalan boş 
vakitlerde, mesai saati dı-
şında ben de spor yapmaya 
başlayacağım.

Kitap okur musunuz?

Fırsat buldukça okumaya 
çalışıyorum. Özellikle gün-
lük gazeteleri kaçırmadan 
takip etmeye özen göste-
riyorum.
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Eğitime Ücretsiz Destek, 
Geleceğe Meslek

Belediye Personeline
İş Güvenliği Eğitimi

BURSA - yILDIRIM Yıldırım Bele-
diyesi tarafından sosyal beledi-
yecilik alanında önemli bir hizmet 
olarak hayata geçirilen YIL-MEK 
kurslarında 2. dönem kayıtları 
‘Eğitime Ücretsiz Destek Gele-
ceğe Meslek’ sloganı ile başladı. 
18 mahallede bulunan kurs mer-
kezlerinde ilk dönem 8 bin 273 
kişinin eğitim aldığını dile getiren 
Yıldırım Belediye Başkanı İsma-
il Hakkı Edebali, merkezin yeni 
dönemde de birçok branşta kurs 
vermeye devam edeceğini be-
lirtti. Yıldırım’da daha çok kadını 
meslek sahibi yapmak istedikle-

rinin altını çizen Başkan Edebali, 
“Amacımız; kadınlarımızı bir yan-
dan hobi sahibi yapmak, diğer 
yandan da onlara aile huzuru ve iç 
dünyaları açısından destek sağla-
maktır. Bu sebeple kadınlarımızın 
kurslarımıza katılmalarını istiyo-
ruz” dedi. 

8 Binden Fazla Kursiyer
YIL-MEK kurslarının birlik ve 
beraberlik duygularına da katkı 
koyduğunu vurgulayan Başkan 
Edebali, “Burada yeni arkadaş-
lar edinen kursiyerlerimiz, hem 
sosyalleşiyor hem de meslek 
ediniyor. Bu durum da topluma 
olumlu olarak yansıyor” diye 
konuştu. İlçede 18 mahallede 
kursların gerçekleştirildiğini 
belirten Başkan Edebali, “YIL-
MEK kurslarımıza ilgi çok bü-
yük. Farklı ilçelerden katılımlar 
olduğunu görmek bizi daha çok 
mutlu ediyor” dedi.

BALIKESİR - BAnDIRMA Bandır-
ma Belediyesi Meclis Salonu’n-
da düzenlenen eğitim Belediye 
Başkanı Dursun Mirza, Başkan 
Yardımcısı İsmail Ay, daire mü-
dürleri ve belediye personelinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Ban-
dırma Belediyesi İş Yeri Hekimi 
Erkal Gökçe, A Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı Mecit Altay Baykal, ve     
A sınıfı iş güvenliği uzmanı Ata-
kan Tıknaz belediye personeline, 
sağlıklı ve güvenli bir şekilde ça-

lışabilmesi için uyması gereken 
kurallar ve olası durumlarda ya-
sal hakları anlattılar.

“Önceliğimiz Güvenlik”
Eğitimin açılış konuşmasını ya-
pan Belediye Başkanı Dursun 
Mirza, “6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası’nın ne kadar 
önemli olduğunu biliyoruz. Ban-
dırma Belediyesi olarak önceliği-
miz çalışan personelimizin sağlığı 
ve güvenliğidir. Dolayısıyla işçi 
sağlığı, iş güvenliği ve bu alanda 
verilen eğitimleri önemsiyoruz” 
diye konuştu. Bandırma Belediye 
Başkanı Dursun Mirza konuşma-
sında ayrıca Bandırma Beledi-
yesi’nin eğitime yapmış olduğu 
diğer yatırımlardan da bahsetti. 
Başkan Mirza, eğitimin her za-
man önemli olduğunu ve Ban-
dırma Belediyesi’nin personelini 
geliştirmeye devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

Yıldırım Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları’nda (YIL-
MEK) yeni dönemin başladığı 
müjdesini veren Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, tüm Yıldırımlıları mes-
lek edinmeye davet etti.

Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen seminerde, belediyenin 
ağır tehlikeli iş kollarında çalışan 
personele “İş Sağlığı ve Güvenli-
ği” eğitimi verildi.

kar kıŞ çalıŞmaları durdurmadı baŞkandan  
kızılay´a kan bağıŞı 
çağrısı
Kızılay’a kan bağışında bulu-
nan Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, “Bir damla kan 
bir can demektir. Bu vesileyle 
Gebzeli hemşerilerimi de kan 
bağışı konusunda duyarlı ol-
maya ve kan bağışında bulun-
maya davet ediyorum” dedi.

KOcAELİ GEBZE Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker’den ör-
nek davranış. Gebze Kent Mey-
danı’nda bulunan Kızılay kan 
toplama çadırına giden Beledi-
ye Başkanı Adnan Köşker, kan 
bağışında bulundu. Kızılay Şube 
Başkanı Ertan Tunçel tarafın-
dan karşılanan Başkan Köşker, 
stantta görevli Kızılay çalışan-
larıyla da bir süre sohbet etti. 
2 ünite kan bağışında bulunan 
Başkan Köşker, “Belirli aralıklar-
la, düzenli olarak kan bağışında 
bulunmaya özen gösteriyorum. 
Belirli dönemlerde kan vermek 
hem vücudumuza faydalı hem 
de kan ihtiyacı olan hastalara da 
bir anlamda faydanız dokunmuş 
oluyor. Bir damla kan bir can 
demektir. Bu vesileyle Gebzeli 
hemşerilerimi de kan bağışı ko-
nusunda duyarlı olmaya ve kan 
bağışında bulunmaya davet edi-
yorum” dedi. Başkan Köşker’in 
bu duyarlı çalışmasının ardından 
pek çok Gebzeli’nin kan bağışı 
kampanyasına destekte bulun-
duğu gözlendi. Vatandaşlar Baş-
kana teşekkür ettiler.

diyaliz Ünitesi 
kurulması için  
söz verdi
Pamukova Belediye Başkanı 
Cevat Keser, Pamukova Dev-
let Hastanesi Başhekimliği’ne 
yeni atanan Doktor Şafak 
Beşler’e hayırlı olsun ziyare-
tinde bulunarak, yeni görevin-
de başarılar diledi ve diyaliz 
ünitesinin kurulması için söz 
verdi.

SAKARyA - pAMUKOVA Pa-
mukova Belediye Başkanı 
Cevat Keser, Pamukova Dev-
let Hastanesi Başhekimliği-
ne yeni atanan Doktor Şafak 
Beşler’i ziyaret etti.  Başkan 
Keser, eksik olan uzman 
doktor kadrolarına değine-
rek, sıklıkla ihtiyaç duyulan 
birimlerin ve ekipmanların 
eksikliğinden dolayı Pamu-
kova’daki hastaların birçoğu-
nun diğer ilçelere sevk edil-
diğini söyledi. Başkan Keser, 
bir an önce bu eksikliklerin 
giderilmesi için çalışmalara 
başlanacağının müjdesini 
verdi.  Özellikle diyaliz has-
talarının tedavi amaçlı başka 
ilçelere ve il merkezine git-
mek durumunda kaldıklarını 
ve bu nedenle hem fiziken 
hem de ekonomik olarak 
büyük bir mağduriyet yaşa-
dıklarını belirten Keser, “Bu 
kapsamda ilçemiz devlet 
hastanesine bir diyaliz üni-
tesi kurulması yönünde ge-
rekli bütün girişimlerde bu-
lunacak ve bu konu hakkında 
bütün gayreti göstereceğim” 
dedi. Keser, ziyaretinin so-
nunda yeni Başhekim Şafak 
Beşler ile birlikte hastanede 
yatan hastaları ziyaret ede-
rek geçmiş olsun dileklerin-
de bulundu.

İnternet Bağımlılığına Dikkat!

Benim Çocuğum Yapmaz Deme!

SAKARyA Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenle-
nen ‘Teknoloji ve İnternet Ba-
ğımlığı’ konulu konferans Sosyal 
Gelişim Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim Üye-
si Bilal Eren ve Psikoterapist 
Mehtap Kayaoğlu’nun konuş-
macı olarak katıldığı programda, 
bilgi ve iletişim teknolojilerine 
olan bağımlılıklardan kurtulma 

yöntemleri anlatıldı. Konferan-
sın açılış konuşmasında söz alan 
Bilal Eren, internetin bir araç 
olarak görülmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

“Bilgi Çeşitliliğine 
Ulaşıyoruz”
Bilal Eren, konuşmasında “Eğer 
interneti doğru amaçlar içinde 
kullanırsak internet bizim için 

bir hizmet aracı olur. İnternet 
aracılığı ile bir müdüre, beledi-
ye başkanına, başbakana bile 
rahatça ulaşabiliyoruz. İnternet 
ile birlikte bilgiye dayalı bir top-
lum haline geldik. Bir kitabın 50 
milyonluk kitleye ulaşması 350 
yıl almıştır, ancak internetin 50 
milyonluk kitleye ulaşımı sadece 
5 yıl sürmüştür. İnternet doğru 
kullanılmadığı takdirde büyük 
bir tehlikedir” dedi.

İSTAnBUL - ÜMRAnİyE Toplum-
da bağımlılık yapıcı maddelerin 
kullanılmasını ve yayılmasını ön-
lemek, bu maddelerin yarattığı 
bireysel, toplumsal sorunları en 
aza indirmek ve toplumda sağ-
lıklı davranışların gelişmesini 
sağlamak amacıyla çeşitli proje-
ler hayata geçiriliyor. Bunlardan 
biri de aileleri çocuklarını madde 
bağımlılığından korumaları için 

bilinçlendirmek üzere hayata ge-
çirilen “Benim Çocuğum Yapmaz 
Deme!” projesi. Ümraniye Bele-
diyesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Şube işbirliğiyle, ailele-
ri madde bağımlılığı konusunda 
bilinçlendirmeyi hedefleyen “Be-
nim Çocuğum Yapmaz Deme!” 
projesi, Kasım ayında başlatıldı 
ve halen devam ediyor.  

‘Teknoloji ve İnternet Bağım-
lığı’ konulu konferansta ko-
nuşan Eren, “İnternetin doğru 
kullanılmadığı takdirde zarar-
ları elbette vardır. Ancak bilgi 
çeşitliliğine internet sayesinde 
kolayca ulaşabiliyoruz” dedi.

Ümraniye Belediyesi, Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti ve İstanbul 
Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü işbirliğinde 
düzenlenen “Benim Çocuğum 
Yapmaz Deme!” seminerlerine 
vatandaşlar yoğun ilgi gös-
terdi.

BURSA - OSMAnGAZİ Osmangazi 
Belediyesi, ilçe tarihinin en bü-
yük eğitim yatırımı olan Ulusla-
rarası Murad Hüdavendigar Lise-
si’ni 2015-2016 eğitim-öğretim 
yılına yetiştirmek için hummalı 
bir çalışma yürütüyor. İnşaat ala-
nını gezen ve inşaatın son duru-
mu hakkında yetkililerden bilgi 

alan Başkan Dündar, “Hava şart-
larının kötü olmasına rağmen 
çalışmalarımıza son sürat devam 
ediyoruz. Şu an yoğun bir kar 
yağışı olmasına rağmen görevli 
arkadaşlarımız büyük bir özve-
riyle çalışmalarını sürdürüyor. 
Uluslararası Murad Hüdavendi-
gar Lisesi tamamlandığında Tür-
kiye’nin en büyük tek bina okulu 
olacak. Toplam 24 bin metrekare 
alan üzerine inşa edilen bu tesis, 
geleceğimizin teminatı gençleri-
miz için yapılmış çok önemli bir 
yatırım. Lisemiz içerisinde 450 
kişilik yatakhanenin yanısıra, ye-
mekhanenin, kapalı ve açık spor 
salonu olacak” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin olum-
suz hava şartlarına rağmen 
eğitime desteği tüm hızıyla 
sürüyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile İstanbul Taksiciler ve Esnaflar 
Odası’nın işbirliğiyle gerçekleşti-
rilecek proje kapsamında taksi-
ciliğin imajı yenilenecek ve daha 
kaliteli bir hizmet anlayışı ortaya 
çıkacak. Proje kapsamında taksi-
lerin yolcu ve sürücü bölümünde 
iki ayrı panik butonu olacak, is-
tenmeyen bir durum söz konusu 
olduğunda, taksici ya da yolcu, 
butonları kullanarak yardım ça-
ğırabilecek. 

İstanbul Taksiciler ve Esnaflar 
Odası Başkanı Yahya Uğur ile 
Taksi Çağrı Merkezi ve Yönetimi 
(İstanbul Taksi) Projesi’nin de-
tayları üzerine konuştuk.

Öncelikle bu projenin nasıl ge-
liştiğini dinlemek isteriz…

İstanbul’a baktığımızda görü-
yoruz ki, her şey değişmiş fakat 

taksiler aynı. Bu hem taksiciye 
haksızlık hem de İstanbullu’ya 
haksızlık. Bir taksici günde yak-
laşık 15 - 16 saatini taksinin içe-
risinde geçiyor. İyi, güvenlikli bir 
araba olması lazım, mesleğini 
daha kolay yapabilir olması la-
zım. İftiralardan ve töhmet al-
tında kalmaktan kurtarılması la-
zım. Bir de müşteri cephesinden 
bakıldığında müşteri kendisini 
güvenli hissetmesi lazım. Üçüncü 
olarak bir de bunun yönetim aya-
ğı var. Bu hizmetin alınmasını ve 
verilmesini denetleyen kamu var. 
Bu anlamda baktığınızda hem 
müşteri yönünden, hem taksici 
yönünden hem de denetleyen 
kamu yönünden gerçekten çok 
güzel bir proje. Bu projeyle bir-
likte modern İstanbul’da modern 
taksicilik dönemi başlamış ola-
cak.  Çalışmaların en kısa zaman-
da bitmesi hedefleniyor. 

Projenin pilot uygulaması yapıl-
dı mı?

Bu projeye başlanacak ve peri-
yodik olarak uygulama devam 
edecek. Pilot uygulama denince 
şöyle anlaşılıyor, önce denene-
cek, sonra belki bakılacak gibi. 
Hayır, öyle değil;  bunların karar-
ları alınmış, belli sayılarda buton 
her ay takılarak İstanbul’daki 
tüm taksilerin iki yıl içerisinde 
bu sisteme geçmiş olması öngö-
rülüyor.  Bizim bu projedeki asıl 
hedefimiz taksiciyi kolay hedef 
olmaktan çıkartmak. Canilerin 
uyuşturucu almış, haplanmış 
psikopatların aklına bir cinayet 
işleyeceği zaman taksici gelme-
meli. Taksicinin içeride kullana-
bileceği bir panik butonu olacak. 
Bir cani ile karşılaştığınızda onu 
engelleme anlamında çok fazla 
yapabileceğiniz bir şey yok. Ama 
o cani haplanmadan önce de bir-

takım şeyler kafasında planlıyor. 
O planlardan bir şeyler çıkarma-
mız lazım. 

Müdahale nasıl yapılacak peki?

Zaten araçta, araç takip cihazı 
olduğu için hemen izlenmeye 
başlanacak. Polis derhal oraya 
intikal edecek. Suç üstü de ya-
pabilir, suç işlemeden önce de 
engelleyebilir. Bu birinci kısmı. 
Bir de o şoförün kim olduğu-
nun bizim için çok önemi var. 
Bugüne kadar benim ehliyetim 
var diyen herkes elini kolunu 
sallayarak taksi koltuğuna otu-
ruyordu. Artık taksiciler için 
getirilmiş bir düzine rapor ve 
evrak isteniyor. Bunların hepsi 
aramızdaki yanlış arkadaşla-
rı elemek için yapılan şeyler. 
Bulaşıcı hastalıklar yönünden 
kontrol ediliyor, çünkü dar bir 
alanda zaten çalışma yapılıyor. 

Sabıkası olup olmadığı kontrol 
ediliyor. Bunların hepsi bizim 
beyefendi taksicilik hedefi-
miz ile alakalı. Bu mesleğin 
ana unsuru güven. Uyuşturucu 
alıp satmakta sabıkası olanlar, 
suçu işlemiş olanlar hırsızlık 
ve gasptan sabıkası olan kişiler 
şoför olamıyor. Yani güvene da-
yalı kısmı iyi korumamız lazım. 
Müşteri otururken güven içeri-
sinde oturacak. 

Bunun dışında sistemde başka 
neler var?

İyi şoförü ödüllendirecek bir 
uygulama olacak. Müşteri, şoför 
arkadaşa puan da verecek. Tak-
sinin içerisinden bütün ban-
kacılık işlemlerini yapıp, tüm 
gazeteleri okuyabileceksiniz. 
Cep telefonlarınızdan taksiyi 
bulunduğunuz yere isteyebile-
ceksiniz.

İstanbullular için taksicilikte çığır 
açacak bir uygulama geliyor. 
2 yıl içerisinde 18 bin taksiye 
yerleştirilmesi planlanan panik 
butonları ile artık hem müşteri 
hem de şoförler için ulaşım daha 
güvenilir hale gelecek.

İSTANBUL’DA 
MODERN TAKSİ DÖNEMİ

PANİK YAPMAYıN, BUTONA BASıN!

 » Taksi Çağrı Merkezi uygulama-
sı, hem İstanbullulara hem de 
taksicilere büyük kolaylıklar 
sağlayacak. Vatandaşlar 134’ü 
aradıklarında istedikleri yere 
kısa zamanda taksi yönlendiri-
lecek. 

 » Yolcuyu bırakan taksi ise en ya-
kınındaki durağa sevk edilerek 
trafikte dolaşması önlenecek.

 » İnternet ve telefon uygulama-
ları gibi yenilikler yolcuların 
hizmetinde olacak. Vatandaşlar 
taksi çağırma butonlarının yanı 
sıra akıllı sistemleri kullanarak 
taksi isteyebilecekler, rezer-
vasyon yapabilecekler.

 » İstenilen noktaya en yakın yer-
den yönlendirilecek taksi GPRS 
sistemiyle takip edilerek yolcu 

ve sürücü güvenliği kontrol edi-
lecek. 

 » Yolcular seyahat rotasını ve 
taksimetre ücretini de önünde-
ki cihazdan kontrol edebilecek. 

 » İSTANBULTAKSİ çatısı altında 
toplanan taksilerin yolcu ve sü-
rücü bölümünde iki ayrı panik 
butonu olacak. İstenmeyen bir 
durum anında, taksici ya da yol-

cu panik butonlarını kullanarak 
yardım çağırabilecek. Böylece 
taksici esnafının en büyük so-
runu olan gasp ve hırsızlıkların 
da önüne geçilecek. 

 » Proje ile taksiciler reklam geli-
riyle ek kazanç elde edecek. 

 » Parmak izi uygulamasıyla 
şoförler taksileri kullanabile-
cek. 

 » Sürücüler taksilerde sigortalı 
olarak çalışacak. 

 » Modern ve teknolojik dona-
nımlı taksilerde isteyen sürü-
cüler kredi kartı ile ödeme ala-
bilecek.

 » Bu uygulama ile birlikte İstan-
bul’da daha güvenli ve daha 
modern bir taksicilik anlayışı 
başlamış olacak. 
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İSTAnBUL İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Top-
baş’ın “Her yerde metro, her 
yere metro” hedefinde en önemli 
aşamalardan biri daha gerçek 
oluyor. Yapımına devam edilen 
Mahmutbey-Mecidiyeköy Met-
ro Hattı Kabataş’a uzatılıyor.
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kabataŞ, bahçeŞehir’e metro ile bağlanıyor
Mecidiyeköy’ü Kabataş’a 
bağlayacak 6.5 kilometrelik yeni 
metronun ihalesi Ocak ayında 
yapıldı. Kabataş önce Mahmut-
bey’e ardından da Bahçeşehir’e 
metro ile bağlanıyor.

yollar çamursuz 
ve tertemiz oldu
Kartepe ‘de Kartepe Belediye-
si’nin öncülüğünde daha önce 
olumsuz hava şartlarından 
dolayı yapımına başlanama-
yan Küme  Evleri’nin yolları 
tertemiz ve çamursuz oldu. 

KOcAELİ - KARTEpE Bir sü-
redir olumsuz hava şartları 
dolayısıyla yapımına başlana-
mayan, yağan yağmur ve kar 
nedeniyle yürünemez hale ge-
len Küme Evler Sokak, Kandı-
ra Belediyesi tarafından yapı-
lan yol çalışması ile çamurdan 
kurtarılıyor. Belediyeden ya-
pılan açıklamaya göre Küme 
Evler sakinleri tertemiz  ve 
çamursuz yollarına kavuştu. 

çatalca’da 
banklar yenilendi
Ekşidere ve Güneşli Mahal-
leleri’nde gerçekleştirilen yol 
çalışmalarını inceleyen Gönen 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Süleyman Dökmen, yol çalış-
maları ile birlikte yağmur suyu 
kanallarının da temizlendiğini 
söyledi. 

İSTAnBUL - ÇATALcA Çatalca 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından bank-
lar yenilendi. Belediyeden 
konuyla ilgili yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer veril-
di: “Çakıl, Elbasan, Bahşayiş, 
Oklalı, Dağyenice, Örencik, 
Ormanlı, Yalıköy, Belgrad, 
Karamandere, Çiftlikköy, Kal-
faköy, Akalan, Yaylacık, Bin-
kılıç, Hallaçlı, Çatalca Merkez 
mahallelerimizde bulunan 
duraklarda soğuk kış ayların-
da vatandaşlarımızın daha 
konforlu bir şekilde bekleye-
bilmelerini sağlamak amacıyla 
duraklarda bulunan bankların 
bakım-onarımları yapılarak, 
gerekli olan yerlere 32 adet 
bank konmuştur.”

gökçeada’da 
bisiklet yolu
Gökçeada Belediyesi tara-
fından yürüyüş ve bisiklet 
yolunun yapımına başlandı. 
Ayrıca belediye yetkililerin-
den yapılan açıklamaya göre 
belediyenin spor salonunda 
da bakım ve onarım çalışması 
gerçekleştiriliyor.
ÇAnAKKALE - GÖKÇEADA 
Gökçeada’da, Gökçeada Bele-
diyesi’nin öncülüğünde Kale-
köy yürüyüş ve bisiklet yolu-
nun yapımına devam ediliyor. 
Belediyeden konuya ilişkin 
yapılan açıklamada yürüyüş 
ve bisiklet yolunun önümüz-
deki günlerde tamamlanması 
bekleniyor. Ayrıca Gökçeada 
Belediyesi Spor Salonu da 
belediyenin katkılarıyla yeni-
leniyor. 

Edirne’de Tasarruf Sağlayan Sistem

Yalova’nın 
Trafik Sorunu Bitiyor

Eyüp’te Özel Çocuklara 
Özel Okul İnşa Ediliyor

TEDES Binasının Yapımı Tamamlandı

EDİRnE Edirne Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü tarafın-
dan, yeşil alanlar ve orta refüj-
lere toprak altı sulama sistemi 

döşemeye başlandı. Belediye 
yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamada, yıllardır sulama 
sisteminde tankerlerin kullanıl-
dığı ve toprak altı sulama siste-
mine geçiş ile düşük maliyetin 
hedeflendiği ifade edildi. Buna 
ilaveten, günümüz teknolojisine 
ayak uydurarak daha verimli ve 
daha düşük maliyetler göz önü-
ne alınarak yapılan ilk toprak 
altı sulama sistemi çalışmaları-
nın, Fakülte Yolu ve Abdurrah-
man Mahallesi’nde başlatıldığı 
bildirildi.  Belediyeden yapılan 

açıklamaya göre çalışmalar tüm 
hızıyla önümüzdeki günlerde de 
devam edecek. 

Düşük Maliyetli 
Sulama Sistemi
Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan konuya ilişkin yapmış 
olduğu açıklamada  amacın dü-
şük maliyet olduğunu özellikle 
vurguladı. Başkan konuşmasında 
ayrıca altyapı ve üstyapı çalışma-
larına da önem verdiklerini ifade 
etti. 

yALOVA Yalova Belediye Baş-
kanı Vefa Salman trafik soru-
nunun biteceğinin müjdesini 
verdi. “Geride bıraktığımız yıl 
Yalova’da yaşanan su, trafik, 
altyapı sorunlarının sona erdi-
rilmesi için çözümler üreterek, 
2015 itibari ile bu sorunların 
ortadan kaldırılmasını hedefli-
yoruz. Yalova’nın en temel so-

runlarından biri haline gelmiş, 
su israfına neden olan su isale 
hattındaki sızıntı ve kayıp, tüm 
altyapının yenilenmesiyle çö-
züme kavuşturulacaktır. Halkı-
mızın yıllardır trafikte yaşadığı 
sıkıntıları sonlandırmak için 
yapılacak yol çalışmaları ile 
Yalova’nın trafik sorununu da 
ortadan kaldırmayı planlıyoruz.  

EyÜp - İSTAnBUL  Alibeyköy Çır-
çır Mahallesi’nde inşa edilecek 
“Öğretilebilir Çocuklar Okulu” 
tamamlandığında 200 öğren-
ci eğitim görebilecek. Okulun 
temel atma törenine Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Sevim Sava-
şer, İstanbul Eski Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Eyüp Kaymakamı 
Abdullah Dölek, Eyüp İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, 
Ak Parti Eyüp İlçe Başkanı Sü-

leyman Aykaç, hayırsever Nur-
dan Fatma Önder, aile üyeleri ile 
mahalle muhtarları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

“Üstün Standartlarda 
Bir Okul Yapılacak”
Öğretilebilir Çocuklar Oku-
lu’nun temel atma töreninde bir 
konuşma yapan Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, bu tür 
okulların önemine dikkat çeke-
rek, “Bugün burada bir hayır adı-
mı atılıyor. Bugün bu hayır için 
bir araya geldik. Allah hepimizin 
hayrını kabul etsin. Burada çok 
güzel bir çalışma yapılacak. Biz 
de bu çalışmanın bir köşesinden 
sürece dahil olduk. Burada ger-
çekten üstün standartlarda, ka-
liteli, nitelikli bir okul yapılacak. 
3 bin 600 metrekare kapalı alana 
sahip mükemmel bir okul yapıla-
cak” dedi.

TEKİRDAĞ - ÇORLU Çorlu Bele-
diyesi’nin öncülüğünde TEDES 
projesi hızla devam ediyor. Proje 
kapsamında 3 katlı TEDES binası 
inşa edildi. Çorlu Emniyet Müdür-
lüğü KGYS Yönetim Merkezi’nin 
yanında inşa edilen TEDES binası 

ofis malzemeleri ile teknik cihaz ve 
ekipmanlarla donatılmaya başlan-
dı. Öte yandan Bülent Ecevit Bul-
varı ve diğer güzergâhlar üzerinde 
bulunan refüjlere hatlar döşeniyor. 
Yapılan çalışmaların tamamlanma-
sının ardından TEDES projesi hiz-

mete sunulacak. Proje kapsamında 
muhtelif yerlere kurulacak hız ih-
lali, plaka takip sistem kameraları, 
park koridoru kameraları, sabit 
ve hareketli kameralar sayesinde, 
kırmızı ışık ihlalleri, aşırı sürat yapan 
araçlar ve çalıntı araçlar belirlenecek.

Edirne Belediyesi, Edirne mer-
kezde bulunan yeşil alanların 
bakımında enerji tasarrufu sağ-
layan ve daha düşük maliyeti 
olan toprak altı sulama sistemi 
döşemeye başladı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa 
Salman, bu yıl Yalova’nın trafik 
sorununun biteceğinin müj-
desini verdi. Başkan Salman, 
“Kentimizin hayat standardını 
yükseltmeye çalışıyoruz” dedi.

Hayırsever Nurdan Fatma 
Önder’in katkılarıyla hayata ge-
çirilecek “Öğretilebilir Çocuklar 
Okulu”nun temeli, Eyüp’te tören-
le atıldı. Törende bir konuşma 
yapan Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, “Ülkemiz, insan-
larımız mükemmel bir okula 
kavuşacak” dedi.

Çorlu Belediyesi ve Çorlu Emni-
yet Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 
yürütülen TEDES Projesi kapsa-
mında çalışmalar hızla devam 
ediyor. Proje kapsamında 3 katlı 
TEDES binası inşa edildi.
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tuzla’ya “havaray” geliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Marmara Ereğlisi İlçe Hizmet 
binası törenle hizmete açıldı.

Kartepe Belediyesi kamu kurum-
larına destek vermeye devam 
ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler Kartepe İlçe Emni-
yet Müdürlüğü çevre iyileştirme 
düzenlemeleri kapsamında 
kurumun önündeki yolda kilitli 
parke çalışması yaptı.

pendik’e 4 yeni  
park yapılıyor
Pendik Belediyesi tarafından 4 
park ve 2 halı sahanın yapımına 
başlandı. Belediye ekipleri geç-
tiğimiz yıl ilçeye 23 park ve 15 
halı saha kazandırarak büyük 
bir rekora imza atmıştı.

İSTAnBUL - pEnDİK Geçtiğimiz 
yıl ilçeye 23 park ve 15 halı 
saha kazandıran Pendik Bele-
diyesi Etüt Proje ekipleri, yeni 
yıla da hızlı başladı.  Ekipler, 
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 
Yeni Mahalle’de ve  ikisi de Ka-
vakpınar Mahallesi’nde olmak 
üzere 4 park; Kavakpınar Ma-
hallesi ve İsa Yusuf Alptekin 
Ortaokulu’nda ise 2 halı saha-
nın yapımına başladı. Pendik 
Belediye Başkanı Kenan Şahin, 
çalışmaların devam ettiğini, 
amaçlarının daha güzel bir 
Pendik olduğunu söyledi. 

yollar 
dÜzenleniyor
Yenişehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, sınırları 
dahilindeki birçok mahallede 
çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. 

BURSA - yEnİŞEHİR Yenişe-
hir Belediyesi tarafından alt 
yapı çalışmaları sebebiyle 
zarar gören yolların düzen-
leme çalışmalarına başlandı. 
Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik vatandaşla-
rın mağduriyetinin önlenmesi 
amacıyla ilçede ana arterler 
başta olmak üzere yolların dü-
zenlenme çalışmalarına baş-
landığını söyledi. Başkan Çe-
lik: “ Bugün itibariyle Atatürk 
Caddesi’nde başlayan yol dü-
zenleme çalışmamızda ekiple-
rimiz ilk olarak, düzenlenecek 
alanın üzerinde bulunan kar 
ve çamur kalıntılarının temiz-
liğini, daha sonra ise tesviye 
işlemlerini gerçekleştirecek” 
dedi. 

hastane bahçesine 
oyun parkı yapıldı
Altıeylül Belediyesi tarafından 
Atatürk Devlet Hastanesi’nin 
bahçesine hastane yönetimi-
nin talepleri doğrultusunda 
çocuk oyun parkı kuruldu

BALIKESİR - ALTIEyLÜL Ba-
lıkesir ili Altıeylül ilçesi sı-
nırları içerisinde çocuk po-
likliniklerinin yer aldığı tek 
hastane olan Atatürk Devlet 
Hastanesi’nin bahçesine has-
tane yönetiminin talepleri 
doğrultusunda çocuk oyun 
parkı kuruldu. Hastane arka 
bahçesine kurulumu tamam-
lanan oyun parkının bulundu-
ğu zemine çocukların oynar-
ken düşüp yaralanmamaları 
için kauçuk döşeniyor. Par-
kın çevresi ise parke taşları 
ve yeşillik ile güzelleşecek. 
Altıeylül Belediye Başkanı 
Zekai Kafaoğlu “Balıkesir’de 
çocukların yoğunlukla geldiği 
hastanenin bahçesine oyun 
alanı kurduk. Yavrularımız 
burada vakit geçirebilecek” 
dedi.

Marmara Ereğlisi Hizmet Binası Açıldı

Kartepe’de Yollara Parke Çalışması

Teknik Çalışmalara Devam Çayırova’ya Yeni Caddeler

İSTAnBUL - TUZLA İstanbul tra-
fiğini rahatlatmak amacıyla 
yapılacak havaray için Tuzla’da 
düğmeye basıldı.  Tuzla Beledi-
ye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ula-
şım alanında çok ciddi yatırımlar 
gerçekleştirdiğini söyledi. Ha-

varayın, yoğunluğun azaltılması 
ve alternatif ulaşım ağı ile trafik 
yükünü rahatlatacak bir proje 
olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Bu 
projenin Tuzla’dan başlayacak 
olmasının heyecanını yaşıyoruz. 
Havaray, Tuzla Marina ile birle-
şecek. Hayali bile kurulamayan 
iki muhteşem proje Tuzla’da 
kucaklaşacak. Havaray, İstan-
bul trafiğinde bir milat olacak. 
Projenin ilk başlama noktasının 
Tuzla olması ilçemize ayrıcalık 
katacak. Havaray projeleri için 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Kadir Topbaş’a te-
şekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.  Şadi Yazıcı, Havaray’ın 
ekonomik ve sosyal anlamda 
da bölgeye katkıları olacağına 
dikkati çekerek, “Bu proje, yerli 
ve yabancı turistlerin iç ve dış 
turizmde Tuzla’ya gelme neden-
lerini artıracak” dedi.

SAKARyA - AKyAZI Yağmur ve 
sel gibi doğal unsurların çevre-
ye verebileceği zararları en aza 
indirmek amacıyla Akyazı ge-
nelinde alt yapı ve üst yapı ça-
lışmaları aralıksız olarak devam 

ediyor. Çalışmaları gerçekleş-
tiren Akyazı Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü’ne bağlı teknik 
ekipler, Yunus Emre Mahallesi 
4056 Sokak’ta daha önce tespit 
edilmiş olan açık kanalların ka-
panması ve yağmur su kanalla-
rını desteklemek amacıyla yeni 
büz kanalları döşenmesi gibi 
çalışmalarını mümkün olduğu 
kadar hızlı ve sorunsuz yürüt-
mek için planlı ve programlı bir 
şekilde çalışmaya devam edi-
yorlar. Açık olan kanalların top-
lum sağlığına zarar vermemesi 
ve çevre kirliliği oluşturmaması 
amacıyla ekipler, tespit edilen 
tüm açık kanalların kapanma-
sı işleminde sorumluluk bilinci 
içerisinde iş bölümüyle devam 
ediyorlar.

KOcAELİ - ÇAyIROVA 9 aylık bir 
süre içerisinde ilçenin farklı ma-
hallelerinde 8 bin 500 ton sıcak 
asfalt uygulaması yapan Çayıro-
va Belediyesi, ayrıca kilit taşı yol 
yapımı ve kaldırım çalışmalarını 
da düzenli olarak sürdürdü. Ata-
türk ve Özgürlük Mahallelerini 
kapsayan 8500 ton sıcak asfalt 
yatırımı yapan belediye, 2015 

yılı içerisinde de ilçenin tama-
mında çalışmalar planlıyor.

Yatırıma Devam
2014 yılında Çayırova yeni hiz-
metlere kavuştu. Çayırova’ya yapı-
lan hizmetleri bu sene de artırarak 
devam ettirmeyi planlayan Ça-
yırova Belediyesi, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi ile birlikte, fevzi 
Çakmak Caddesi ve Yunus Emre 
Caddesinin yapımını gerçekleştir-
di. Toplam uzunluğu 3.500 metre 
olan Fevzi Çakmak Caddesi’nde 
genişletme çalışmalarını tamam-
layan Fen İşleri, gidiş geliş olarak 
hizmet veren caddeyi 2×2 olarak 
yeniden düzenledi. Aynı zaman-
da Yunus Emre Caddesini de yeni 
görünümüne kavuşturan belediye, 
caddelere yatırımı sürdürecek.

İstanbul’da kent trafiğini ra-
hatlatmak amacıyla yapılacak 
“Havaray” için Tuzla’da düğmeye 
basıldı. Havaray D-100 Karayolu 
ile Sahil arasında yaklaşık 5 
kilometrelik hatta yapılacak.

Akyazı Belediyesi Fen işleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekiplerin Akyazı 
genelinde sürdürdüğü teknik ça-
lışmalar Yunus Emre Mahallesi 
4056 Sokak’ta daha önce tespit 
edilen açık kanalların kapanması 
işlemleri ile devam ediyor.

2014 yılında asfaltlama, kilit taşı 
yol yapımı, kaldırım çalışmaları, 
bakım ve onarım gibi Fen İşleri ça-
lışmalarını ilçeye sunan Çayırova 
Belediyesi yeni yılda da planlı bir 
şekilde hizmetlerini sürdürecek.

TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi 
İlçe Hizmet Binası Açılış töre-
ninde konuşan Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin hizmet binalarının bir 
yenisini Marmara Ereğlisi’nde  
açmaktan büyük bir mutluluk 
duyduklarını belirterek, “Biz 
Belediye Başkanı olduğumuz 
zaman ilk verdiğimiz mesajda 

“Siyaset yapmayacağız” demiş-
tik. Bu sözümüzün de her zaman 
arkasında olacağız. Siyaseti 30 
Mart’tan sonra geride bırak-
tık. Marmara Ereğlisi Hizmet 
binamızın içerisinde TESKİ’nin 
birimleri olacak, Fen İşleri bi-
rimleri olacak, İtfaiye, Ulaşım 
ve Zabıta Dairelerinin birimleri 
olacak. 2 koldan Marmara Ereğ-
lisi’ne hizmet akmaya başlaya-

cak. Marmara Ereğlisi’ne hayırlı 
olsun” dedi. Marmara Ereğlisi 
Belediye Başkanı İbrahim Uyan 
ve TESKİ Genel Müdürü Prof. 
Dr. Halim Orta da bir konuşma 
yaparak yeni hizmet binasının 
hayırlı olması temennisinde bu-
lundular. Konuşmaların ardın-
dan kurdele kesilerek Marmara 
Ereğlisi Hizmet Binası hizmete 
açıldı.

KOcAELİ - KARTEpE İlçedeki 
kamu kurumlarına her zaman 
destek veren Kartepe Belediye-
si, Acısu Mahallesi’nde Sapanca 
Yolu yan yolda bulunan İlçe Em-
niyet Müdürlüğü girişinde yol 
iyileştirme çalışması ve otopark 
alanı düzenlemesi yaptı. Fen İş-

leri Müdürlüğü’ne bağlı 6 kişilik 
parke ekibi tarafından Emniyet 
Müdürlüğü önündeki yolda 800 
metrekare kilitli parke taşı ile 200 
metre bordür döşemesi yapıla-
rak müdürlük çehresi değiştirildi. 
Halka hizmet kamuya hizmet an-
layışı çerçevesinde gerçekleşen 

parke çalışması bölge halkı ve em-
niyet güçleri tarafından da takdir 
gördü. Müdürlüğün önünde yapı-
lan düzenleme ile hem yaya trafiği 
hem de araç park alanları estetik 
bir görünüme kavuşturulduğu 
için yetkililer ve mahalle sakinleri 
Başkan Üzülmez’e teşekkür etti.
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MBB Çevre Platformu ‘Yeni Model’i Değerlendirdi

Liderlerin Rengi Seçim Sonuçlarını Belirliyor

Şifreleri Beden Dili İle Çözün!

Başta Suriye’den Türkiye’ye gelen 
insanlar olmak üzere mülteciler 
konusunda işbirliği imkânlarının 
konuşulduğu görüşmede, bu hu-
susta Marmara Bölgesinde yapı-
labilecek çalışmalar değerlendi-
rildi. Toplantıda dünya genelinde 
mülteci sorunlarını çözmek ve 
mültecileri korumak amacıyla 
uluslararası faaliyetleri koordine 
ettiklerini belirten Av. Elif Selen 

Ay, bireylerin başka bir ülkede 
mülteci olarak güvenli bir şekil-
de barınabilmesini sağlamak için 
çalıştıklarını ifade etti.  Suriye’nin 
ağırlaşan mülteci krizinde ise, 
Türkiye’nin olağanüstü çaba gös-
terdiğini ve bu çabanın uluslara-
rası camiada gıpta ile izlendiğini, 
ancak uluslararası camianın daha 
fazla katkı vermesi gerektiğini 
belirtti. MBB Genel Sekreteri M. 
Cemil Arslan da nüfusun önemli 
bir kısmının evlerini terk etmek 
zorunda kaldığı ve canlarını kur-
tarmak için kaçmak zorunda 
bırakıldığı Suriye’deki durumun 
günümüzün en önemli acil  insa-
ni durumlarından biri  olduğunu 
söyledi. Arslan “1,7 milyondan 
fazla kişi Suriye’den Türkiye’ye 
sığındı ve Türkiye’nin bu konuda 
önemli çabaları var” dedi.

Marmara Belediyeler Birli-
ği Çevre Platformu, ‘Ambalaj 
Atıklarında Yeni Model’i değer-
lendirmek üzere seksen kişinin 
üzerinde bir katılımla toplandı. 
Aralarında İstanbul ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyeleri’nin de 
bulunduğu, yaklaşık 40 bele-
diyenin temsil edildiği toplantı 
İBB Zeytinburnu Sosyal Tesisle-
ri’nde yapıldı.

“Belediyeler Yeni 
Model Konusunda 
Endişeli”
MBB Çevre Yönetim Merkezi Di-
rektörü Ahmet Cihat Kahraman, 
yaklaşık dört aydır devam eden 
‘Yeni Model’ sürecine ilişkin bilgi 
verdi. Kahraman, belediyelerin 
ambalaj atıkları kapsamında ka-
liteli yönetim çabasının en temel 

motivasyon faktörünün çevresel 
hassasiyet olduğunu ifade etti. 
Kahraman, ambalaj atıklarının sa-
hibi olan ambalaj üreticilerinin ve 
bunları piyasaya sürenlerin kanuni 
olan finansal sorumluluklarını üst-
lenmemesinin temel bir sıkıntı oldu-
ğunu belirtti ve ekledi: “Belediyeler, 
‘Yeni Model’in bu problemi ortadan 
kaldırıp kaldıramayacağı konusun-
da ciddi endişeler taşıyorlar.”

MBB’nin Eminönü’ndeki merkez 
binasında gerçekleştirilen eğiti-
mi, kişisel gelişim ve NLP uzmanı 
Oğuz Saygın verdi.

“Kelimelerden 
Ziyade Beden Dili ile 
Konuşuyoruz”
Yerel yönetimlerde çalışan perso-
nelin stresi yönetme konusunda 
ciddi eksikliklerinin bulunduğunu 
anlatan Saygın, “Belediye per-
soneli her an vatandaşla karşı 
karşıyadır. Vatandaş kimi zaman 

sakin, kimi zaman öfkelidir ama 
çoğunlukla da gergindir. Onun 
için sizlerin daima sakin olmanız 
gerekir” diyerek çalışanları uyardı. 
“Önce karşınızdakini sakin bir şe-
kilde, anlamak için dinleyin” diyen 
Saygın “Sizin pozitif tavrınız en 
gergin bir vatandaşı bile sakinleş-
tirir. Onun için sizin takınacağınız 
tavır çok önemli. İletişim bir sa-
nattır. Yapılan araştırmalar, ileti-
şimde en çok beden dilinin etkili 
olduğunu gösteriyor. Mesajımızın 
yüzde 10’unu kelimeler, yüzde 
30’unu ses tonumuz ve yüzde 

60’ını beden dilimizle iletiyoruz” 
şeklinde konuştu. Stresin değil 
stresi yönetememenin çalışma 
performansını olumsuz etkilediği-
ne vurgu yapan Saygın “Her sorun 
bir fırsattır. Sorunları çözmek için 
soruna dışarıdan bakmak gerekir. 
Problemi çözmeye çözebileceği-
nize inandığınız kısımlardan baş-
lamalısınız. Pozitif stres avantajdır. 
Motivasyon veren optimal stres 
iş yapmanızı sağlar” şeklinde ko-
nuştu. İnsanları kırmızı, sarı, mavi 
ve yeşil olarak 4 renge ayıran ki-
şisel gelişim uzmanı Oğuz Saygın, 

renklerden yola çıkarak liderlerin 
kişilik analizlerini de yaptı. Saygın, 
kırmızıları güçlü ve kararlı, sarıları 
sürprizlere açık, neşeli ve popüler, 
mavileri mükemmeliyetçi, yeşilleri 
ise barışçıl ve sevecen olarak nite-
ledi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın güçlü ve kararlı bir 
duruşu olduğunu belirten Saygın 
“Kendisi koyu bir kırmızıdır. Beden 
diline son derece hâkim ve etkili 
kullanıyor. 29 Ocak, ‘One Minu-
te’ olayının yıldönümüydü. Erdo-
ğan’ın bu çıkışı kendisinin saf bir 
kırmızı olduğunu gösterir” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB), yerel yönetimlerde ça-
lışan personele yönelik “Etkili 
Konuşma ve Beden Dili” eğitimi 
düzenlendi. Birliğin Eminönü’n-
deki merkezinde gerçekleşti-
rilen eğitime ilgi büyük oldu. 
Eğitim öncesinde bir konuşma 
yapan MBB Genel Sekreteri M. 
Cemil Arslan, dil öğrenmenin 
çağın olmazsa olmaz gereklilik-
lerinden biri olduğuna dikkat 
çekerek “Beden dili, fotoğraf 
gibidir; konuşmazsınız ama bir 
mimik hareketiyle çok şey anla-
tırsınız. Onun için insan beden 

dilini iyi öğrenmeli. Aksi takdir-
de hiç arzu etmediğimiz, telafisi 
zor olan sonuçlarla karşı karşıya 
kalabiliriz” dedi. Arslan’ın ko-
nuşmasının ardından TV spikeri 
ve eğitmen Sevinç Satıroğlu, ka-
tılımcılara “Beden Dili, Bilinçsel 
Farkındalık” ve “Topluluk Önün-
de Konuşma” konularında inte-
raktif bir sunum yaptı. Satıroğlu, 
beden dilinin artık uluslararası 
ilişkilerin belirleyici aktörü ha-
line geldiğini söyledi. Satıroğlu 
“İkili görüşmelerde neler payla-
şıldığının şifrelerini beden dilin-
den çözebilirsiniz” dedi.

MBB Çevre Platformu, ‘Ambalaj 
Atıklarında Yeni Model’in değer-
lendirilmesi özel gündemiyle 
Zeytinburnu Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği, 
belediyelerde çalışan personele 
yönelik “Stres Yönetimi ve Zor 
Vatandaşla Başa Çıkma Yöntem-
leri” konulu bir eğitim programı 
düzenledi.

Haber spikeri ve eğitmen Sevinç 
Satıroğlu, günümüz dünyasında 
beden dilinin son derece önemli 
olduğunu belirterek “Devlet baş-
kanlarının medya önünde verdik-
leri pozlarla değerlendirildiği bir 
dönemden geçiyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi 
Başkanı Av. Elif Selen Ay ve Kı-
demli Koruma Asistanı Moham-
med Fateh Al Kadah, Marmara 
Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti 
ve MBB Genel Sekreteri M. 
Cemil Arslan ile görüştü.

mbb suriyeli kardeŞlerine yardım eli uzattı
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‘ustalara saygı’da, 
nazım hikmet...
Beşiktaş Belediyesi, “Ustalara 
Saygı” etkinlikleri kapsamında 
Nazım Hikmet’i anma gecesi 
düzenledi. Şairin 113. doğum 
günü kutlandı. 

İSTAnBUL - BEŞİKTAŞ Beşiktaş 
Belediyesi tarafından 10 sene-
dir düzenlenen “Ustalara Saygı” 
etkinlikleri, yeni yılda gelenek-
sel Nâzım Hikmet gecesiyle 
devam etti. Faruk Şüyün’ün 
hazırladığı ve moderatörlüğünü 
üstlendiği “Ustalara Saygı” top-
lantısı, saat 20.00’den itibaren 
Akatlar Kültür Merkezi, Melih 
Cevdet Anday Sahnesi’nde ger-
çekleşti. Eserleriyle edebiyat, 
tiyatro, sinema, müzik ve resmi 
de besleyen Nazım Hikmet, ge-
cede sanatın farklı dallarından 
örneklerle anıldı. Nâzım Hik-
met’in yaşamından görüntüle-
rin gösterildiği, kendi sesinden 
şiirlerin dinletildiği gecede Ve-
dat Sakman, şairin şiirlerinden 
bestelediği 5 eseriyle mini bir 
konser verdi.

Şiir Seslendirdi
Nâzım Hikmet’i ve dostlarını 
yakından tanımış olan Hıfzı 
Topuz’un anılarını anlattığı ge-
cede edebiyatçı Osman Şahin, 
ustanın “Kadınlarımız” şiirini 
seslendirdi. Gece sonunda, 
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. 
Murat Hazinedar da bir konuş-
ma yaptı ve önemli açıklama-
larda bulundu.

Yıldırım Mayruk’tan 50. Yıla Özel Defile…

Speaking Cafe´de Kültür Günleri

ÇAnAKKALE Çanakkale Beledi-
yesi’nin katkıları ve Çanakkale 
Rotary Kulübü’nün ev sahipliğin-
de, Çanakkale Savaşları’nın 100. 
yıl etkinlikleri kapsamındaki de-
file geçtiğimiz günlerde gerçek-
leşti. Ünlü modaca Mayruk’un 
50. sanat yılına özel olarak ha-
zırladığı kreasyonlardan oluşan 
defile, çok sayıda Çanakkaleliyi 
ve moda severi buluşturdu. Eği-
time katkı amaçlı düzenlenen 

2023’e Hikâyeler isimli defilenin 
galasında açılış konuşmasını Ça-
nakkale Rotary Kulübü Başkanı 
Hülya Acar gerçekleştirirken, 
organizasyona katkılarından 
dolayı Çanakkale Belediyesi adı-
na plaketi Başkan Vekili Rebiye 
Ünüvar aldı. Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Mete Gökçe yönetiminde-
ki ÇOMÜ Konrul Vocal Ensemb-
le mini konserle renk kattı.

KOcAELİ - İZMİT İzmit Belediye-
si’ne ait Speaking Cafe’de ülke 
kültürlerinin tanıtımı yapılıyor. 
Belsa Kuyumcular Çarşısı üs-
tündeki Speaking Cafe’de şim-
diye kadar 15’ten fazla ülkenin 
tanıtımının yapıldığını söyleyen 
yetkililer “Belediye Başkanımız 
Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla 
İzmitlilere dünyanın dört bir ya-
nındaki ülke kültürlerini tanıt-
maya devam ediyoruz. ‘Kültür, 
Turizm Kenti İzmit’  projesi kap-

samında düzenlenen etkinlikler 
büyük ilgi görüyor” dediler. 

Türkçe Konuşmak 
Yasak
İngilizce konuşulan ve Türkçe 
konuşmanın yasak olduğu Spe-
aking Cafe’de son olarak Ukray-
na Kültür Gecesi düzenlendi. 
Ukraynalı Julıa  Radetska tara-
fından ülkesinin kültür ve tarihi 
değerlerinin anlatıldığı etkinlik 

büyük ilgi gördü. İzmit Belediye 
Başkanı Nevzat Doğan konuya 
ilişkin yapmış olduğu açıklama-
da gençleri Speaking Cafe’ye 
davet etti ve bu cafenin öğrenci-
lerin İngilizce öğrenmesinde çok 
yararlı olduğunu söyledi. Ayrıca 
belediyeden yapılan açıklamaya 
göre belirli dönemlerde cafede 
kültür günleri düzenlenmeye 
devam edecek.  Ukrayna Kültür 
Gecesi’ne katılanlar özellikle 
Başkana teşekkür ettiler.

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk, 
50. sanat yılına özel hazırlanan 
‘2023’e Hikâyeler’ isimli defilesi-
ni Çanakkale’de gerçekleştirdi. 
Defilenin destekçileri arasında 
Çanakkale Belediyesi de vardı.

İzmit Belediyesi’ne ait Speaking 
Cafe’de ülke kültürlerinin tanıtı-
mı yapılıyor. İngilizce konuşulan 
ve Türkçe konuşmanın yasak 
olduğu Speaking Cafe’de son 
olarak Ukrayna Kültür Gecesi 
düzenlendi.

Osmanlıdan Günümüze 
Gazetelerin Gerçek Nüshaları

Belediyeden
“Çevirimdışı Çocuk”

BURSA Türkiye genelinde öne çı-
kan Kırklareli İğneada, Sakarya 
Acarlar, Sinop Sarıkum ve Kızılır-
mak Deltası’ndaki Samsun lon-
gozu gibi evrensel değer olarak 
kabul edilen jeolojik ve biyolojik 
çeşitliliğe sahip Karacabey Lon-
gozu’nun korunarak, doğa turiz-
mine kazandırılabilmesi için Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çalışma başlatıldı. Büyükşehir Be-
lediyesi bu kapsamda bir belgesel 
film hazırladı. 

İSTAnBUL - BEyLİKDÜZÜ Beylik-
düzü Belediyesi, farklı konular-
daki sergilere ev sahipliği yap-
maya devam ediyor. Beylikdüzü 
Kültür Merkezi’nde açılışını ilçe 
Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun yaptığı “Osmanlıdan 
Günümüze Matbuattan Seçme-

ler” adındaki serginin sahibi Ko-
leksiyoncu ve Diş Hekimi Ulvi 
Sulaoğlu, çalışmasını tüm gaze-
tecilere armağan etti.

“Tarihe Tanıklık 
Ediyoruz”
Kurdelayı keserek açılışı ger-
çekleştiren Başkan Ekrem İma-
moğlu, Ulvi Sulaoğlu’nu kutla-
dığını belirterek, “Arşivleme ve 
belgeleme çok önemli. Tarihe 
bu belgelerle tanıklık ediyoruz. 
Bizim de kısa sürede oluştura-
cağımız Yakın Tarih Müzesi pro-
jemiz var. Vatandaşlarımızdan 
da bu sürece destek bekliyoruz. 
Ellerinde böyle tarih kaynakları 
varsa bizimle paylaşsınlar” dedi.

KOcAELİ - KÖRFEZ Körfez Be-
lediyesi tarafından geçtiğimiz 
günlerde Tütünçiftlik Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen “Çe-
virimdışı Çocuk” tiyatro göste-
risi öğrencilerin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Tiyatro oyunu pek 
çok önemli mesaj içeriyor. Konu 
olarak bir ailenin çocuğuna al-
dığı bilgisayar ile sanal âlemin 
zararlarının anlatıldığı gösteri-
de önemli hususların altı çizil-
di. Program çerçevesinde sah-
nelenen bir oyunda; babasının 

hediye olarak aldığı bir dizüstü 
bilgisayarın, Küçük Can için na-
sıl bir sanal dünyaya dönüştüğü 
gösterildi.  

Ayakta Alkışladılar
Girdiği sosyal paylaşım sitele-
rinin sanal âleminde kaybolan 
Can yeni edindiği sanal arkadaş-
larla msn ve facebookta vaktin 
nasıl geçtiğini fark edemeyecek 
kadar gerçek hayattan kopar. Bu 
bağlamda ailesinin yanı sıra en 
yakın çevresindeki oyun arka-
daşları, dostları birer birer onun 
hayatından uzaklaşırken kendisi 
de böylece kaçınılmaz yalnızlığa 
mahkûm olmakta. Oyunun so-
nunda öğrenciler oyunu ayakta 
alkışladı. 

Efemera Koleksiyoncusu Diş 
Hekimi Ulvi Sulaoğlu, Beylikdüzü 
Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
bizzat kendi oluşturduğu “Os-
manlıdan Günümüze Matbuat-
tan Seçmeler” adındaki sergisi 
ile sanatseverlerin karşısına 
çıktı.

Körfez Belediyesi miniklere 
yönelik düzenlediği ‘Çevirimdışı 
Çocuk’ tiyatro gösterisi ile Kör-
fezli minikleri bir araya getirdi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 
bulunman, ekolojisi ve biyolojik 
çeşitliliğiyle önemli bir evrensel 
değer olan longoz ormanla-
rının tanıtımı için Büyükşehir 
Belediyesi tarafından belgesel 
hazırlandı.

saklı cennet belgesel oldu

zeytinburnu  
kÜltÜr yayınları 
ödÜllendirildi
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
“2014 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve 
Sanatçıları Ödülleri” açıklandı. 
Kitap yayıncılığı dalında en iyi 
kamu yayıncılığı ödülü Zeytin-
burnu Belediyesi’ne verildi.

İSTAnBUL - ZEyTİnBURnU Tür-
kiye Yazarlar Birliği’nin ‘’2014 
yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sa-
natçıları Ödülleri’’ açıklandı. 
Genel Başkan Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç birlik merkezinde 
düzenlediği basın toplantısın-
da “Türkiye Yazarlar Birliği, 37 
yıldır, ülkenin imarına çalıştı 
mütevazice ve gücü yettiğin-
ce. Türkiye Yazarlar Birliğinin 
imar çalışması iç dünyada, zi-
hinlerde, idrakte, insan sevi-
yesini yükseltmede ve bilgide 
gerçekleşen imardır. Bu alanın 
imarcıları, herkesten önce bi-
lim ve fikir adamları, edebiyat-
çılar, sanatçılar, şairler, yazar-
lar ve mütercimlerdir. Onların 
bu çabalarına bir işarettir Tür-
kiye Yazarlar Birliği olarak bi-
zim yaptığımız” dedi. 

En İyi Kamu Yayıncılığı
Kırlangıç konuşmasında ya-
zarların, sanatçıların gerçek 
gündemi ortaya koymaya, 
sahici ufukları arayıp önce 
kendi çağının insanlarına, 
sonra da gelecek çağlara 
göstermeye çabaladıklarını 
söyledi. Zeytinburnu Beledi-
yesi’nin kültür yayınları da en 
iyi kamu yayıncılığı alanında 
ödüllendirildi.
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engelli sporcular ödÜllendirildi
Nilüfer’i ve Bursa’yı katıldıkları 
müsabakalarda en iyi şekilde 
temsil eden engelli sporcular, 
gösterdikleri performanslardan 
dolayı ödüllendirildi. 

BURSA - nİLÜFER Ulusal ve ulus-
lararası müsabakalarda birçok 
başarı elde eden Nilüfer Beledi-
yesi Görme Engelliler Spor Kulü-
bü (BUGES) sporcuları, 2014 Yılı 
Başarı Ödülleri Töreni’nde, yıl 
içinde gösterdikleri performans-
lardan dolayı ödüllendirildi. Uğur 

Mumcu Sahnesi’nde düzenlenen 
ödül törenine birçok sporcu ve 
aileleri başta olmak üzere çok sa-
yıda önemli isim katıldı. Nilüfer’i 
eğitim, bilim, kültür, sanat, spor 
kenti yapma hedefiyle çalışma-
larını sürdürdüklerini belirten 
Nilüfer Belediye Başkanı Musta-
fa Bozbey, “Bu anlayışla değişik 
branşlarda birçok başarının altına 
imza attık. Spor tesisleri yaptık, 
yapmaya devam ediyoruz. Türki-
ye’de jimnastik salonunu yapan 
tek kurum Nilüfer Belediyesi’dir. 
Jimnastik yapan sporcunun ba-
şarılı olmaması mümkün değildir. 
Dünyada bunun birçok örneği 
var. Atletizmle ilgili de pist yapma 
hedefimiz var” diye konuştu.

Şov amaçlı  
karate yaptılar
Arnavutköy Belediyesi tara-
fından açılan karate eğitim 
kursu, tüm hızıyla sürüyor. 
En son geçtiğimiz günlerde 
karate kursunda eğitim alan 
öğrenciler eğlenceli bir şov 
gerçekleştirdiler. 
İSTAnBUL - ARnAVUTKÖy 
Arnavutköy Belediyesi Spor 
Müdürlüğü tarafından açılan 
karate eğitim kursu, başladı-
ğı günden bu yana yoğun bir 
katılımla devam ediyor. Uz-
man eğitmenler tarafından 
karate eğitimi alan öğrenciler, 
geleceğin karatecileri olma-
ya aday. Geçtiğimiz günlerde 
Arnavutköy Kapalı Spor salo-
nunda düzenlenen şov amaçlı 
eğitim, 400 öğrencenin kat-
lımı ile gerçekleşti. Arnavut-
köy Belediyesi tarafından 3 ay 
önce açılan karate eğitim kur-
su, 400 öğrencinin bir araya 
gelerek yaptığı antrenmanla 
görsel şova dönüştü. Vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği 
karate antrenmanı, büyük 
beğeni topladı. Arnavutköy 
Belediye Başkanı Haşim Bal-
tacı, karate kursuna katılarak 
büyük bir görsel şova imza 
atan öğrencileri tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi. 
Başkan Baltacı konuşmasında 
ayrıca öğrencileri belediyenin 
düzenlemiş olduğu spor kurs-
larından yararlanmaya davet 
etti. Öğrencilerin oldukça 
mutlu olduğu gözlenen prog-
ram, toplu fotoğraf çekimiyle 
tamamlandı. 

spor tesislerinin 
bakım çalıŞması 
yapılıyor
Gölcük Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
spor tesislerinin bakım ve 
yenileme çalışmasını yaparak 
yeniden kullanılabilir duruma 
getiriyor. Gölcük Belediye Baş-
kanı Mehmet Ellibeş konuya 
ilişkin önemli açıklamalarda 
bulundu. Ellibeş, açıklamala-
rında sporun neden önemli 
olduğunu anlattı ve herkesi 
spor yapmaya davet etti.

KOcAELİ - GÖLcÜK Gölcük Be-
lediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 
yapılıp halkın hizmetine sunu-
lan spor tesislerinin bakım ve 
yenileme çalışmasını yaparak 
yeniden kullanılabilir duruma 
getiriyor. Yapılan bu çalışmalar 
çocukları, gençleri ve ailelerini 
de oldukça memnun ediyor. Bu 
çalışmalar içerisinde belediye 
ekipleri Yunus Emre Mahalle-
si Hobi Bahçelerinin üst kıs-
mında yer alan spor tesisinde 
gerekli bakım ve yenileme 
çalışması gerçekleştirdi. Ekip-
ler yaptıkları çalışmalar neti-
cesinde mevcut spor tesisinin 
çevresindeki çitlerin demir ak-
samını ve tel çitlerini de yeni-
ledi. Gölcük Belediye Başkanı 
Mehmet Ellibeş konuya ilişkin 
yapmış olduğu açıklamada 
gençlerin neden spor yapması 
gerektiğini anlattı. Gençlerin 
özellikle belirli yaş dönemle-
rinde mutlaka spor yapması 
gerektiğini söyleyen Ellibeş, 
spor tesislerinin onarımlarının 
önümüzdeki günlerde de de-
vam edeceğini söyledi.

Gaffar Okkan Turnuvası Sona Erdi

Kış Ultra Maratonunda 45 Km Koştular

SAKARyA - HEnDEK Hendek Be-
lediyesi, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürlüğü tarafından “ Şe-
hit Emniyet Müdürü Ali Gaffar 
Okkan “ anısına düzenlenen Ka-
rate Turnuvası kıyasıya mücade-
lelere sahne oldu. Turnuva say-
gı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Açılış se-
remonisinin ardından müsaba-
kalar devam etti. Hendek Kapalı 
Spor Salonu’nda yapılan turnu-
vada, 800 sporcu mücadele etti. 
Çeşitli yaş grubu arasındaki 

sporcuların müsabakaları ilgiyle 
izlenirken, nefesleri kesti. Genç 
Bayan Milli Takım Sporcuları da 
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaf-
far Okkan’ı anmak üzere progra-
ma katıldı. Törende bir konuşma 
yapan, Sakarya Spor İl Müdürü 
Salih Koşun, turnuvaya katılan 
sporculara başarılar dileyerek 
“Şehir Emniyet Müdürümüz Ali 
Gaffar Okkan Anısına düzenle-
nen turnuvada biraraya geldik. 
Onur duyduğumuz sevdiğimiz 
şehit emniyet müdürümüzü de 

anmış oluyoruz. Bugün burada 
800 sporcumuz mücadele ede-
cek. Programa desteklerinden 
dolayı başta Belediye Başkanı-
mıza ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. Müsa-
bakalara, Ankara, İstanbul, Kilis, 
Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, 
Kırklareli, Zonguldak, Düzce, 
Bolu, Eskişehir, Sakarya ve Hen-
dek Belediyesi Karate Kulübü 
sporcuları olmak üzere toplam 
13 ilden 800 sporcu katıldı. Ba-
şarılı sporculara ödülleri verildi.

İSTAnBUL - ÇEKMEKÖy Çekme-
köy Belediyesi tarafından dü-
zenlenen 4. Çekmeköy Kış Ultra 
Maratonu’na İstanbul’un çeşitli 
ilçelerinden gelen 110 yarışmacı 
katıldı.  Taşdelen Ormanları’nda 
gerçekleşen maratonun başlan-
gıç işaretini Çekmeköy Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet Epli 
verdi. Dik yokuşların hâkim ol-

duğu parkurda, kar yağışının 
ardından ağırlaşan zemin, ya-
rışmacıları zorladı. 7 saat süren 
koşuda yarışmacılar, 3 grupta 
yarıştı.  Başkan Yardımcısı Ah-
met Epli, “Çekmeköy’ün doğası 
spora çok uygun, bu zeminden 
tüm İstanbulların yararlanması 
için çeşitli etkinlikler düzenliyo-
ruz” dedi.

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü ile Hendek 
Belediyesi organizasyonluğunda 
yapılan Karate turnuvasına 800 
sporcu katıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin dü-
zenlediği 4. Çekmeköy Kış Ultra 
Maratonu’nda 110 koşucu ter 
döktü.

 

Amatör Kulüplere 
Malzeme Desteği

Kış Spor Okuluna 
Yoğun İlgi

İSTAnBUL - SULTAnGAZİ Sul-
tangazi Belediyesi, amatör spor 
kulüplerine malzeme desteğini 
sürdürüyor. Sultangazi Beledi-
yesi Nikah ve Düğün Sarayı’nda 
düzenlenen malzeme dağıtım 
törenine Sultangazi Kaymakamı 
Ali Uslanmaz, Sultangazi Bele-
diye Başkanı Cahit Altunay, AK 
Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar 
Civan, meclis üyeleri ile spor ku-
lüpleri yöneticileri ve sporcular 
katıldı. Programda konuşan Sul-

tangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, belediye olarak amatör 
spor kulüplerine desteklerini 5 
yıldır sürdürdüklerini söyledi. 

Yatırımlar Artacak
İlçede amatör spor kulüplerinin 
sayısının ikiye katlandığına dik-
kat çeken Başkan Altunay,  pek 
çok spor dalında çalışmaların 
yapıldığını kaydetti. Başkan Al-
tunay, “Futbolda, tekvandoda, 
izcilikte ve daha pek çok spor 
dalında varız. Sultangazi Be-
lediyesi olarak çocuklarımıza 
Kent Ormanlarında bir haftalık 
deneyim kazandıran izcilikte de 

iddialıyız” dedi. Spora yönelik 
yatırımları daha da arttıracakla-
rının müjdesini veren Başkan Al-
tunay, “Bu sene oyun alanlarının 
üzerinde duruyoruz” diyerek 
önemli açıklamalarda bulundu.

İSTAnBUL - ŞİLE Şile Belediyesi 
ve Şile İlçe Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile 
açılan Kış Spor Okulu ücretsiz 
ve 5 ayrı branşta spor eğitimi 
veriyor. Kış Spor Okulu’nda; at-
letizm, masa tenisi, basketbol, 
güreş ve jimnastik branşları yer 
alıyor. Profesyonel eğitmenle-
rin ücretsiz olarak verdiği spor 
eğitimleri Şile Kapalı Spor Salo-
nu’nda, cumartesi ve pazar gün-
leri yapılıyor. Okulun ilk gün ça-

lışmasında Jimnastik branşında 
30 sporcu, Basketbolda 20 öğ-
renci yer aldı. İlk gün yapılan 
çalışmalarda minik sporcuların 
mutluluğu gözlerinden okunur-
ken velilerin heyecanlı olduğu 
görüldü. 

Ücretsiz Ulaşım
Ayrıca Kış Spor Okulu’ndan 
yararlanmak isteyen öğrenci-
ler terminal meydanından spor 
salonuna belediyenin servis 
aracıyla ücretsiz taşınıyorlar. 
Şile Belediye Başkanı Can Ta-
bakoğlu konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada Şile Belediyesi’nin 
sportif faaliyetlere her zaman 
destekte bulunduğunu söyledi. 
Başkan Tabakoğlu konuşma-
sında ayrıca Kış Spor Okulu’na 
yoğun ilgi gösteren öğrencilere 
de teşekkür etti. Öğrencilerde 
Başkana teşekkürlerini ilettiler. 

Sultangazi Belediyesi, amatör 
spor kulüplerine desteklerini 
sürdürüyor. Sultangazi Beledi-
yesi Nikâh ve Düğün Sarayı’nda 
düzenlenen törenle, amatör 
kulüplere malzeme dağıtımı 
yapıldı.

Şile Belediyesi tarafından açılan 
ücretsiz Kış Spor Okulu’na ço-
cuklar büyük ilgi gösterdi.



MARMARA HABER
2015 sosyal medya15

baŞkanların  
sosyal medyası!

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 
anma gecesinde... 
Belediye 
Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 
ve duygularını 
paylaştılar... Biz de 
onların paylaşımlarına 
ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 
medya keyfi...

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu

Avcılar Belediye Başkanı 
Handan Toprak

Üsküdar Belediye Başkanı  
Hilmi Türkmen

Küçükçekmece Belediye Başkanı  
Temel Karadeniz



renkli baŞkanlar
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğluİzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu

Bilecik   Belediye Başkanı Selim Yağcı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  
Ahmet Edip Uğur

Nilüfer Belediye Başkanı  
Mustafa Bozbey


