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Seyahat yazarları, rehberler, öğretim 
üyeleri ve gazetecilerden oluşan jüri, 
UNESCO Dünya Mirası listesindeki en 
iyi 10 eseri seçti. Listede Yerebatan 
Sarnıcı da yer aldı. SAYFA 6’DA

Zeytinburnu Belediyesi, milli tarih 
şuurunu oluşturmak amacıyla Çanak-
kale’de destan yazan kahramanların 
hikayesini filme taşıyacak  yönetmen-
leri arıyor. SAYFA 3’TE

Şişli Belediyesinin organizasyonunda 
yüzlerce çocuk, görme engellilerle em-
pati kurmak amacıyla gözlerine göz 
bandı takıp dişlerini fırçalayarak rekor 
denemesi gerçekleştirdi. SAYFA 6’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  yeşil 
alanlarda çimlerin gelişmesi için ke-
sim işlemi yapıyor. 2011’den itibaren 
yapılan çalışmalar ile 2 bin 326 ton 
çimden biogaz ve elektrik üretildi.  
SAYFA 6’DA

Beşiktaş Belediyesi anlamlı bir 
etkinliğe imza attı.  Türk Sineması’na 
büyük emekler veren Yeşilçam’ın 30 
unutulmaz ismi adına fidan dikildi. 
Etkinliğe Yeşilçam’ın usta oyuncuları 
da katıldı. SAYFA 2’DE

Temeli 2011 yılının Haziran ayında 
atılan, 400 bin metrekare proje 
alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat 
alanıyla Bursa’nın en büyük anıtsal 
yapılarından biri olan Bursa Büyükşe-
hir Stadyumu için Erdoğan “Bursa’ya 
çok yakıştı” dedi.  SAYFA 14’TE

ONLAR DESTAN YAZDI 
SEN FİLMİNİ ÇEK

YEREBATAN SARNICI 
DÜNYANIN GÖZDESİ

KALP GÖZLERİYLE 
REKOR DENEDİLER

YEŞİLÇAM YILDIZLARI 
İÇİN AĞAÇ JESTİ

KOCAELİ ÇİMLERİNİ 
BOŞA HARCAMIYOR

CANLI TÜRLERİ RİSK ALTINDA 
Sempozyumda Marmara Belediyeler 
Birliği Başkanı Recep Altepe, Marmara 
Denizi’nde yaşayan canlı türlerinin 
kirlilik nedeniyle risk altında olduğu-
nu bildirirken “Önümüzdeki aylarda 
Tuna Havzası’nda bulunan 13 ülkeden 
uzmanların da katılımıyla bu konuyu 
değerlendireceğimiz bir çalıştay yapa-
cağız” dedi. SAYFA 4’TE

KİRLİLİĞİN SEBEPLER NELER?
Marmara Belediyeler Birliği tarafından 
düzenlenen 2’nci Marmara Denizi Sem-
pozyumu’nda kirliliğin sebepleri tartı-
şıldı, kirliliğin önlenmesi konusunda 
atılacak adımlar anlatıldı. Farkındalık 
oluşturmak için deniz tabanı temizliği 
yapan dalgıçların yaptıkları dalışlarda 
Marmara Denizi’nden çıkarılan çöp, 
atık ve çeşitli eşyalar sergilendi. 

Büyükşehir ve il belediye başkanları ile akademisyenler, STK’lar ve balıkçılar,  Marmara Denizi 
Sempozyumu’nda bir araya geldi. Amaç: Temiz Marmara ve Boğaz... Sonuç: Acele edilmeli... 

Karesi Belediye 
Başkanı Yılmaz 

hem iş hayatında 
hem de politikada 

tek bir felsefeyi 
benimsiyor: Ma-

zeretleri bir kenara 
bırakın, sonuca bakın!

BU  
GURUR  

BURSA’NIN
Balıkesir’de Organize Sanayi Bölge-
si’ne kadar uzanacak metro hattının 
işletmesini Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi yapacak. SAYFA 3’TE

İtalyan gitarist Pompilio bir dizi kon-
ser için geldiği Türkiye’de Sulukule 
Sanat Akademisi’ni ziyaret etti, gitar 
derslerine katıldı. SAYFA 6’DA

BALIKESİR TRAFİĞİNE 
RAYLI SİSTEM MÜJDESİ

ÜNLÜ GİTARİSTTEN 
SULUKULE ZİYARETİ26’sında, hayata bir yerden başlamışken Şeb-

nem Ferah’ın o ünlü şarkısındaki gibi ‘sil baştan 
başlamak gerek bazen’ diyen eski fizik mü-
hendisi yeni heykeltıraş İskender Giray yaptığı 
heykellerle hem Kadıköy’ü güzelleştiriyor hem 
de bu ilçeye ‘ruh’ katıyor. SAYFA 7’DE

Kadıköy’e yaptığı “Ağaca Ağıt” ve “Ağaca 
Sevinç” heykelleriyle dikkat çeken İskender 
Giray “Belediyenin tatlı belası gibiyim” diyor 

Her zaman personelinden önce iş başında olu-
yor, “Yaşayarak öğreneceğim” diyen insanların 
hata yaptığını düşünüyor. Onun için doğru olan 
insanların geçmişte yaşananlara bakıp dersler 
çıkarması ve buna göre hareket etmesi... Baş-
kan Yücel Yılmaz, Karesi’de “Matematik Cepte” 
projesinden “Okullar Hayat Bulsun”  diyerek 
yola çıktığı yeniliklere kadar her şeyi Marmara 
Haber’e anlattı.  SAYFA 8-9’ DA

SONUÇ ODAKLI BİR 
BAŞKAN: YÜCEL YILMAZ

KADIKÖY’ÜN YENİ RUHU 

TEMIZ MARMARA ICIN 
BIR BUYUK ADIM

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından  

yaptırılan yeni 
stadyum görkemli bir  
törenle açıldı. Törene 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan da katıldı
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45 BİN LALE 
SOĞANI TOPRAKLA 
BULUŞTU

MİNİKLERDEN 
“BENİM ÇÖPÜM” 
ETKİNLİĞİ

gelibolu - çanakkale    
Gelibolu Belediyesi, değişik 
renklerde dikilen binlerce lale 
soğanı ile kente önümüzdeki 
ilkbaharda yine farklı bir gö-
rünüm kazandırmayı hedefli-
yor. Cadde, sokak ve kavşak 
noktaları ile çiçeklendirme 
yapılacak refüjlerde çalışma-
larını sürdüren, bu bölgeleri 
mevsimlik çiçeklerle donatan 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekibi, bu yıl da binlerce lale 
soğanını toprakla buluşturdu. 

maltepe - istanbul  Maltepe 
Belediyesi’nin katkılarıyla 
geçtiğimiz ay “Benim Çöpüm” 
adı altında düzenlenen geri 
dönüşüm etkinliğinde, minik 
öğrenciler 3 gün boyunca 
evlerinden ve okullarından 
getirdikleri ambalaj atıklarını, 
geri dönüşüm kutularında 
toplayarak biriktirdi. Öğrenci-
lerin çalışmaları sergilendi.

HEDEF: TEMİZ 
vE SAĞLIKLI BİR 
ÇEvRE

BAŞKANDAN 
ÇEvRECİ 
İNCELEME

uzunköprü - edirne  Uzun-
köprü Belediyesi ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile çevre eğitim seminerleri 
düzenlendi. Uzunköprü Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü tarafından 
yürütülen eğitim çalışmasında 
çocuklara temiz ve sağlıklı 
bir  çevrede yaşama bilincini 
aşılamak hedeflendi.

mustafakemalpaşa - bursa 
Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekip-
lerinin sorumluluk alanları içe-
risinde bulunan; park, bahçe 
ve yeşil alanlardaki  çalışma-
larını inceledi. Kurtulan, çevre 
düzenlemelerinin genişleyen 
yeşil alanlara paralel olarak 
kapsamlı bir şekilde gerçek-
leştirildiğini söyledi.

kadıköy -  istanbul   Kadıköy 
Belediyesi Mevhibe İnönü Çocuk 
Yuvası öğrencileri Kadıköy Bele-
diyesi’nde yerli malı kullanımına 
dikkat çekmek için tezgah açtılar.
Yerli Malı Haftası etkinlikleri 
kapsamında Kadıköy Belediyesi-
ne tezgah açarak meyve, kuruye-
miş, lokum gibi yiyecekler satan 
çocuklar elde ettikleri parayı 
TEMA Vakfına bağışlayacaklar. 
Bu bağışlarla fidan dikilecek.

Çocukların okuduğu şiirler, 
ellerinde taşıdıkları pankartlar 
ve sloganları da etkinlikte dikkat 
çekti. Ortaya renkli görüntüler 
çıktı.  Minikleri ellerinde yiyecek-
lerle gören vatandaşlar şaşkınlık-
larını gizleyemediler. Çokça satış 
yapan çocukların mutlulukları da 
görülmeye değerdi.  Etkinliğin 
ardından dağılmadan belediye 
binasına geçen çocuklar, Dünya 
Çocuk Hakları Gününü kutla-

dılar. Çocuklar ellerinde 
dövizlerle büyüklere hakla-
rını hatırlattılar. “Çocuğum 
Hakkım Var”,” Beslenme 
Hakkımız var”, “Çocuk 
aklı değil çocuk hakkı” 
dövizleri taşıyan 
çocuklar belediye 
binasındaki tüm birim-
leri gezerek taleplerini 
söylediler ve büyüklerin 
takdirine muhatap oldular.

Beşiktaş Belediyesi anlamlı 
bir etkinliğe imza attı.  

Türk Sineması’na büyük 
emekler veren Yeşilçam’ın 

30 unutulmaz ismi adına 
fidan dikildi. Etkinliğe 

Yeşilçam’ın usta oyuncuları 
da katıldı. 

Yeşilçam’ın Çınarları Ölümsüzleşti
beşiktaş  - istanbul  Beşiktaş 
Belediyesi, Türk Sineması’nın 
101’inci yılında Yeşilçam’ın 
unutulmaz oyuncuları için anlamlı 
bir etkinliğe imza attı. Etkinlik-
te birbirinden değerli Yeşilçam 
yıldızları, hayatını kaybetmiş dost-
ları için 30 fidan dikti. Beşiktaş 
Sporcular Parkındaki etkinlikte 
Türk Sinemasına büyük emekler 
veren Yeşilçam’ın 30 unutulmaz 
ismi adına fidan dikildi. Hayatını 
kaybedenler için fidanları dikenler 
ise yine usta isimler oldu.  Etkin-
liğe katılan Yeşilçam’ın efsane 
isimlerine ilgi yoğundu. Fidan 
dikim töreni öncesinde konu-
şan Beşiktaş Belediye Başkan 
Yardımcısı Rifat Örnek, “Bugünkü 
etkinlik hepimizin bildiği gibi 
101’inci yılını tamamlayan Türk 
Sineması’nın anısına. Burada fidan 
dikimi yapacağız. Bu nedenle de 

30 civarında fidanı aramızdan 
ayrılmış olan sanatçımız anısına 
dikeceğiz, her bir ağaca onların 
ismi verilecek” şeklinde konuştu. 
Fidan dikim törenine katılan Yeşil-
çam’ın usta oyuncularından İzzet 
Günay ise konuya ilişkin yapmış 
olduğu açıklamada “Bugün sinema 

adına buradayız. Sinemayı sinema 
yapan çınarlar için birer fidan 
dikiyoruz. Hatırlanmak güzel şey. 
Sinemanın 101’inci yılında böyle 
bir etkinliğin olması da başka bir 
anlam taşıyor. İnşallah bundan 
sonra daha fazla fidan dikeriz ve 
onları daha çok anarız” dedi.

Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası öğrencileri yerli malı haftasında TEMA 
Vakfı yararına Kadıköy Belediye’sinde tezgah açıp ürünlerini sattı.

kocaeli  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki 

yeşil alanlarda yılın 5 ayında çimlerin gelişmesi için kesim 

işlemi yapıyor. 2011 yılından itibaren yapılan çalışmalar ile 

2 bin 326 ton çimden biogaz ve elektrik üretildi. Büyükşe-

hir Belediyesi kent içinde toplanan atıkları çevreye zarar 

vermemek için toplamakla yetinmeyip bunlardan biogaz 

ve elektrik üreterek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu 

atıkların arasında Büyükşehir Park ve Bahçeler Şube Mü-

dürlüğü ekipleri tarafından biçilen çim atıkları da önemli bir 

yer kaplıyor. Kent genelindeki birçok noktada bulunan yeşil 

alanlardaki çimlerin biçimi ilkbahar ve yaz dönemlerinde 

yapılıyor. Biogaz ve elektrik elde edilmesi için 2011 yılından 

itibaren toplamda 22 bin 300 ton atık toplandı.

Çimden Elektrik ve Biogaz

TEMA Vakfı İçin Belediyede
TEZGAH AÇTILAR
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BAŞKAN’DAN

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

03GÜNCEL

Ankara’daki görüşmede 
hazırladığı projeleri sunan 
Başkan Uğur, Binali Yıldı-
rım’ın takdir ve teşekkürü-
nü aldı. Hiçbir büyükşehiri 
bu denli hazırlıklı ve do-
nanımlı görmediğini ifade 
eden Yıldırım, Uğur’un 
sunduğu tüm projelere 
desteğini ifade etti.

şişli  - istanbul   Şişli Belediyesi, “Dünya 
Engelliler Günü” kapsamında yeni bir ço-
cuk rekoru denemesine ev sahipliği yaptı. 
“Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri kap-
samında yüzlerce çocuk, görme 
engellilerle empati kurmak 
amacıyla gözlerine göz 
bandı takıp dişlerini 
fırçalayarak bir rekor 
denemesi gerçekleş-
tirdiler. Prof. Dr. Orhan 
Kural’ın komutuyla, 
(geçici) görme engelli 420 
çocuk, önlerindeki diş macunu, 
diş fırçası, su şişesi ve boş bardağı kullanıp 
dişlerini fırçalayarak rekor denemesinde 
bulundular. Görme engelli arkadaşlarının 
yaşadığı şartları bizzat yaşayarak onlarla 

en iyi şekilde empati yapan çocuklar, 
ulusal ve uluslar arası platformlarda 
da ciddi bir farkındalık yarattılar. 
Mahmut Şevket Paşa Ortao-

kulu’nda Dünya Çocuk 
Rekorları kapsa-

mında gerçek-
leştirilen rekor 
denemesi, 
Şişli Belediye 
Başkanı Hayri 

İnönü, Şişli 
İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Murat Mücahit 
Yentur, Dünya Çocuk Rekorları Aydın 
Türkgücü ve Prof. Dr. Orhan Kural baş-
kanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti 
tarafından tescil edildi.

balıkesir  Balıkesir kent merkezindeki otogardan 
(Ayşebacı) başlayıp; Sanayi, Gar ve Yıldız durak-
larına uğradıktan sonra Organize Sanayi Bölge-
si’ne kadar uzanacak hattın işletmesini Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bakan Binali 
Yıldırım’ın İzmir’de İZBAN A.Ş adıyla başarıyla uy-
guladığı sistem, Balıkesir’de Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip Uğur tarafından gerçekleşti-
rilecek. TCDD ile protokol hazırlıklarına başlayan 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; istasyonlar, 
üstgeçitler ve trenler için de çalışmaları başlattı. 

Başkan Uğur, 103 milyon dolar yatırımla hayata 
geçecek proje için UDH Bakanı Binali Yıldırım’a 
teşekkür etti. 

TRAFİĞİ RAHATLATACAK
Yerli araçlar kullanmayı tercih edeceklerini 
belirten Başkan Uğur, 2018’e kadar raylı sistemi 
hizmete açmayı planladıklarını ifade etti. Oto-
gar – OSB 1. Etabın hayata geçmesinin ardından 
Edremit yolunda Kabakdere’ye kadar uzanacak 2. 
etaba geçilecek. 

BALIKESİR’E  
“RAYLI SİSTEM”  
MÜJDESİ

Zeytinburnu Belediyesi, 
Çanakkale’de destan yazan 

kahramanların hikayesini 
filme taşıyacak  

yönetmenleri arıyor.

Öğrenciler hazırladıkları 
‘Sevgi Eli’ projesi kapsamında 

Osmangazi Belediyesi Sevgi 
Market’e kıyafet  

yardımında bulundu.

zeytinburnu  - istanbul   Ça-
nakkale Zaferinin 100. yılına 
özel düzenlenen “Onlar Destan 
Yazdı, Sen Filmini Çek” adlı kısa 
film yarışmasında yarışmacı-
lar,  Çanakkale ve Çanakkale 
ruhunu film karelerine aktararak 
izleyenlere o günleri tekrar ya-
şatmaya çalışacak. Zeytinburnu 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından düzenle-

nen yarışmanın amacı; Milli tarih 
şuurunu oluşturmak ve Türkiye 
genelinde, Çanakkale ruhunu 
merkeze alan her şeyi anlatabi-
lecek genç yetenekleri ortaya 
çıkarıp, onların sinema üzerine 
çalışmalarını teşvik ederek top-
lumsal farkındalık oluşturmak. 
Son başvuru tarihi ise belediye 
yetkilileri tarafından 1 Şubat 
2016 olarak açıklandı. 

Çanakkale’yi Anlat, Büyük 
Ödülü Kazan

Minik Öğrencilerden 
“Sevgi Eli”

Ankara’da ikili görüşmeler yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur, Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Yıldırım ile Balıkesir 
için hazırladığı projeleri ve Bakanlık ile işbirliği imkanlarını müzakere etti.

TAKDİR TOPLADI

KALP GÖZÜYLE REKOR KIRDILAR

osmangazi - bursa  Osmangazi 
Belediyesi’nin yeni dönemde 
hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara kıyafet yardımının 
yapıldığı  ‘Sevgi Market’ projesi 
anasınıfı öğrencilerinden de 
destek gördü. Soğanlı Kültür 
Merkezi’nde yer alan Sevgi Mar-
ket’i gezen Özel İdare İlköğretim 
Okulu Anasınıfı öğrencisi 44 
çocuk, beraberinde getirdikleri 

kıyafetleri belediye yetkililerine 
teslim ettiler. Hazırlamış oldukla-
rı ‘Sevgi Eli’ projesi kapsamında 
evlerindeki kullanıma müsait 
olan ikinci el çocuk ve yetişkin 
kıyafetlerini toplayarak Sevgi 
Market’e getiren öğrenciler, 
ihtiyaç sahiplerine yardım etme-
nin mutluluğunu yaşadılar. Sınıf 
öğretmeni Gülay Şanver proje 
hakkında açıklamalarda bulundu.

Dijital Dönüşüm 
Treni 
İnternet artık ekmek 
gibi, su gibi temel 
ihtiyaçlarımızdan biri 
haline geldi. Evdeyken, 
işteyken, okuldayken, 
trafikteyken her an akıllı 
telefonlarla dünyaya 
bağlanıyoruz. Gündemi 
her saniye yakından 
takip ediyor, internetten 
alışveriş yapıyoruz. Yani 
teknolojinin sunduğu 
uçsuz bucaksız fırsat ve 
konforla birlikte dijital 
bir dönüşüm yaşanıyor. 
Dünyada artık yaşayan 
insan sayısından daha 
fazla sayıda mobil cihaz 
mevcut.

Türkiye’de de durum 
farklı değil. TÜİK 
verilerine baktığımızda 
2015 yılında on hane-
den yedisinin internet 
erişim inkanı olduğunu 
görüyoruz. Hanelerin 
yaklaşık yüzde 98’inde 
cep telefonu ya da akıllı 
telefon var. Düzenli 
internet kullanıcısı oranı 
ise yüzde 84. İnsanların 
internet kullanım amaç-
ları arasında ilk sırada 
sosyal medya yer alıyor. 
Ülkemizde 40 milyon 
aktif sosyal medya hesabı 
var. İnternet kullanan 
bireylerin yarısından 
fazlası da e-devlet 
hizmetlerini kullanmış 
durumda. 

Dünyada ve ülkemizde 
böylesine büyük bir 
dönüşüm yaşanırken 
yerel yönetimlerin bu 
dönüşümün kıyısında 
köşesinde kalması bek-
lenemez. Yerel yönetim 
çalışanlarının zamanın 
ruhunu etraflıca kavra-
yabilmeleri için MBB 
Yerel Yönetim Akade-
misi altında bir program 
başlattık: Dijital Hayat 
Sertifika Programı. 
Tüm dersleri bir atölye 
mantığıyla hazırlanmış 
bu programda eğitmen-
ler internetin başlan-
gıcından günümüze 
gelişimini anlatıyorlar. 
On altı hafta sürecek ve 
belli periyotlarda tekrar 
düzenlenecek olan bu 
programda siber kültür-
den internet hukukuna, 
yeni medya okuryazar-
lığından nesnelerin in-
ternetine pek çok konu 
alanında uzman isimler 
tarafından anlatılıyor. 
Yerel yönetimlerin bu 
dijital devrim trenini 
kaçırmayacaklarına olan 
inancım tamdır. 
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ÖZTÜRK: MAvİ 
BAYRAKTA İKİNCİYİZ

DEMİRCAN’DAN 
PLAN UYARISI

EN BÜYÜK BÜTÇE 
ÇEvREYE 

‘MARMARA’DAKİ CANLI  
TÜRLERİ RİSK ALTINDA’

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu 
yıl ikincisi düzenlenen ‘Marmara Denizi 
Sempozyumu’, Kadir Has Üniversitesi’nde 
yapıldı. Toplam 9 oturumda yaklaşık 50 
konuşmacının sunum yaptığı sempozyum-
da Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Marmara Denizi’nde yaşayan canlı türlerinin 
kentsel faaliyetler sonucu oluşan kirlilik 
nedeniyle risk altında olduğunu bildirdi. 
Marmara Denizi’nde yaşanan kirliliğin  
ortadan kaldırılması için değerlendirmelerin 
yapıldığı 2’nci Marmara Denizi Sempozyu-
mu’nda kirliliğin sebepleri tartışıldı. Sem-
pozyumda kirliliğin önlenmesi konusunda 
atılacak adımlar da anlatıldı. Kadir Has Üni-
versitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşen 
sempozyumun açılışında konuşan MBB ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, 1970’li yıllarda, Marmara Denizi’nin 
süratle kirlendiğini gören birkaç belediye 
başkanının birlikte çareler aramak, önlemler 
almak için Marmara Belediyeler Birliği’ni 
kurduğunu hatırlattı.  

13 ÜLKEYLE ÇALIŞTAY
Altepe, “ İki kıtayı birbirine bağlayan 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın varlığı 
nedeniyle hat safhada bir gemi trafiğinin 
yaşanması; kıyılarında Türkiye’nin dinamo-
su, lokomotifi konumundaki şehirlerinin 
bulunması; ve tüm bunların yanında bir iç 
deniz olması Marmara Denizi’ni daha has-
sas olarak değerlendirmemizi gerektirmek-
tedir.  Marmara Denizi’nde yaşayan canlı 
türleri maalesef kentsel faaliyetler sonucu 
risk altında; bu nedenle kirlilik önleme 
faaliyetleri ile eş zamanlı olarak etkin bir su 
ürünleri yönetimini de ortaya koymamız ge-
rekiyor. Bugün burada bu Denizi kullanan, 
kirleten, kirliliği önlemeye çalışan, deniz 
üzerinden ticaret yapan, karnını doyuran, 
eğlenen tüm tarafları bir araya getirdik. Bu 
bir araya gelme her şeyden önce karşılıklı 
olarak önemli bir tecrübe paylaşımına 
vesile olacaktır” şeklinde konuştu. Marmara 
Denizi’ne etki eden uluslararası kirliliğe de 
dikkat çeken Başkan Altepe, “Önümüzdeki 
aylarda Tuna Havzası’nda bulunan 13 ül-
keden uzmanların da katılımıyla bu konuyu 
değerlendireceğimiz bir çalıştay yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

‘Marmara Denizi Sempozyumu’nda konuşan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, 
Marmara Denizi’nde yaşayan canlı türleri maalesef kentsel faaliyetler sonucu risk altında. Kirlilik 
önleme faaliyetleri ile eş zamanlı etkin bir su ürünleri yönetimini de ortaya koymamız gerek” dedi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa 
Öztürk, Haliç’te sürdürülen 
temizlik çalışmalarında 4.5 
milyon ton çamur çıkarıldığını 
anlattı. Bakanlığın çalışmalarına 
değinen Öztürk,  “Türkiye’de 
yıllık 4,5 milyar ton atık su 
oluşuyor. Marmara Denizi’nde, 
Kocaeli bölgesinde bütün sular 
arıtılıyor. Belediyelerimiz de 
bütün atık sularını arıttığı zaman 
Marmara Denizi’nin kalitesinin 
artacağı kanaatindeyiz. 
Marmara Bölgesi’nde 39 adet 
atık alım tesisi 142 limanda 
hizmet vermektedir. Marmara 
Bölgesi’nde plajların daha 
kaliteli noktaya gelmesi için 
belediyelerle birlikte çalışmalar 
yapılmaktadır. Türkiye’de bin 112 
plaj bulunurken ülkemiz mavi 
bayrak sıralamasında dünyada 
2. sıraya yükselmiştir. Hedefimiz 
bunu birinci sıraya çıkarmaktır.” 
diye konuştu.

İstanbul Boğazı Belediyeler 
Birliği Başkanı ve Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan da 
sempozyumun açılışında bir 
konuşma yaptı. Demircan 
şunları söyledi: “Marmara 
Denizi Sempozyumu’na 
kurumsal ve sürekliliği olan 
bir kimlik kazandırmalıyız. 
Marmara Havzası Bütünleşik 
Su Kaynakları Eylem Planı’nı 
oluşturmalı, mevcut mevzuatı 
günün ihtiyaçlarına göre 
yenilemeliyiz. İstanbul Boğazı 
Belediyeler Birliği olarak, 
MBB ile birlikte ve sizlerin 
himayesinde Boğaz çevresinde 
farkındalık kampanyaları 
başlatıp, Boğaz’daki suyun 
canına can katmaya, bu canı 
Marmara Bölgesi sakinlerine 
göstermeye hazır olduğumuzu 
takdirlerinize sunuyorum.” 

 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Nihat Macit, çevre konusundaki 
adımları anlattı. Macit 
“Başkanımız Kadir Topbaş’la 
birlikte bu konuya yatırım 
zirveye çıkmıştır.  Bütçemizde  
ulaşımdan sonra en büyük pay 
çevreye ayrıldı.  Bu yıl çevreye 
5 milyar 818 milyon lira yatırım 
yapmayı hedeflemiş durumdayız. 
Bu da bütçemizin yüzde 35’ine 
tekabül etmektedir” dedi. 
Sempozyum boyunca dalgıçların 
yaptıkları dalışlarda Marmara 
Denizi’nden çıkarılan çöp, atık ve 
çeşitli eşyalar sergilendi. 

Sempozyumun  ikinci oturumunda, “Medya 
Gözünden Marmara Denizi” konusu  Star 
TV’den Celal Pir, Best FM’den Cem Arslan, 
TRT’den Pelin Çift, İz TV’den Savaş Karakaş 
ve Dünya Gazetesi’nden Didem Eryar 
Ünlü tarafından ele alındı. Cem Arslan, 
Türkiye’nin dört bir yanının denizlerle 
çevrili olmasına rağmen balık fiyatlarının 
çok yüksek olduğunu ironik bir şekilde 
dile getirerek “Dört kişilik bir ailenin bir 
balık restoranında yemek yiyebilmesi için 
herhangi bir bankadan ferdi kredi çekmesi 
gerekiyor” dedi. Celal Pir ise Marmara 
Denizinin kurtulması için sorulması gere-
ken sorunun “Toplumun ahlakı Marmara 
Denizi’ni kurtarmaya yeter mi?” olduğunu 
belirtti. Pir “Hepimiz tribünden izliyoruz. 
Kimse sahaya inmek istemiyor. Pansuman 
tedbirleriyle olacak iş değil bu. Medya da 
kamuoyu oluşturmak için doğru bilgile-
ri aktarmalı” şeklinde konuştu. Dünya 

Gazetesi’nden Didem Eryar Ünlü ise çevre 
mi ekonomi mi tartışmasına son vermek ve 
ikisini birlikte değerlendirmek gerektiğine 
dikkat çekti: “Marmara Denizi’nde kirliliğin 
her geçen gün artması ve denizin artık ken-
dini yenileyemez konuma gelmesinde temel 
etken olarak bugüne kadar ‘önce ekonomik 
kalkınma sonra çevre koruma’ anlayışının 
genel kabul görmesini gösterebiliriz.” İZ 
TV’den Savaş Karakaş “Marmara Denizi 
aynı zamanda Çanakkale Savaşı’nda bir sa-
vaş alanıydı. Çanakkale şehitleri bu denizde 
yatıyor. Bu denizi kurtarmak için de yine bir 
savaş vermek gerekiyor. Marmara’yı kur-
tarmak için Çanakkale ruhuna ihtiyaç var” 
diyerek Marmara’nın tarihsel zenginliğine 
vurgu yaptı. Medya oturumunun modera-
törlüğünü üstlenen Pelin Çift de konuyu 
tarihsel bir çerçeveden ele alarak Osmanlı 
Dönemi’nde padişahların denize kıymet 
veren yöneticiler olduğunun altını çizdi.

“Medya Gözünden Marmara Denizi” oturumunda konuşan Cem Arslan, 
“Dört kişilik bir ailenin bir balık restoranında yemek yiyebilmesi için 
bankadan ferdi kredi çekmesi gerekiyor” dedi.

‘Balık yemek için ferdi 
kredi çekmek lazım”
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TRAFİK PARK’TA 
MUTLU YÜZLER
akyazı - sakarya  Akyazı Bele-
diyesi tarafından çocukların 
daha erken yaşlarda trafik eğiti-
mini temelden alacağı ve trafik, 
sağlık ve ilk yardım  derslerinin 
verilebileceği Trafik Park’ta 
eğitim araçları çocuk büyük de-
meden herkesin büyük ilgisini 
çekti.  Trafik Park’ın bitimine 
günler kala park içerisinde 
yerleştirilen eğitim araçlarını 
gören çocuk ve büyükler trafik 
parka şimdiden ilgi göstermeye 
başladılar.

BU SERGİ, EL 
EMEĞİ GÖZ NURU

biga - balıkesir  Biga’nın 
üretken kadınlarının el 
emeği göz nuru ürünleri bir 
araya toplandı. Ev hanımlarının 
ürettikleri ürünler Alişdede 
Bilgi Evi’nde yer alan ‘‘T.C. Biga 
Belediyesi El Emeği Dönüşüm 
Merkezi’’ ile vatandaşların 
hizmetine sunuldu. Açılış 
törenine Biga Belediye Başkanı 
İsmail Işık, Karabiga Belediye 
Başkanı Muzaffer Karataş, İlçe 
Emniyet Müdürü Murat Sarı, 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadan Doğan, Biga Belediyesi 
Meclis Üyeleri, Siyasi Parti 
Başkanları, Basın mensupları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Açılış konuşmasını yapan Biga 
Belediye Başkanı İsmail Işık , 
‘‘El Emeği Dönüşüm Merkezi, 
geçimini sağlayan ev hanımları 
için önemli bir yer olacak” dedi.

istanbul  İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin (İBB) Türk 
Sineması’nın 101. yılı kutlamaları 
kapsamında düzenlediği “Türk 
Sineması’nda Yıldızlar Geçidi” 
İstanbul Kongre Merkezi’n-
de geçtiğimiz ay düzenlendi. 
Etkinlikte hafızalardan silinme-
yen Türk Sineması’nın nostaljik 
şarkıları sanatçılar tarafından 
seslendirildi. Programa; İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Daire Başkanı Abdurrahman Şen, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire 
Başkanı Ferrah Şarman, İtfaiye 
Daire Başkanı Ali Karahan, Kadir 
Topbaş’ın Danışmanı Tülin Ersöz 
ile sanatçılar Türkan Şoray, Ediz 
Hun, Cüneyt Arkın, Filiz Akın, 
Selda Alkor, İzzet Günay, Selma 
Güneri, Yusuf Sezgin, İpek Acar, 
Emel Sayın, Işın Karaca, Hakan 

Peker, Burak Kut ve çok sayıda 
davetli katıldı.

NOSTALJİ RÜZGARI
Gecede Türk filmlerinin frag-
manları gösterildi ve unutulmaz 
şarkılar Metin Özülkü orkest-
rası eşliğinde seslendirildi. 
Seslendirilen film şarkılarından 
sonra oyuncular sahneye gelerek 
izleyicilerle duygularını paylaştı. 

Sahneye çıkan Bengü “Kıskanırım 
Seni Ben” şarkısını seslendirdi. 
Işın Karaca’nın Ediz Hun ile 
yaptığı düet ise izleyicilerden tam 
not aldı. Gecede Hakan Peker ve 
Burak Kut da orkestra eşliğin-
de nostaljik Türk Sanat Müziği 
şarkıları seslendirdi. Peker ve 
Kut’un performansları da davet-
liler tarafından uzun süre ayakta 
alkışlandı.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Türk Sineması’nın 101. yılı kutlamaları kapsamında 
düzenlediği “Türk Sineması’nda Yıldızlar Geçidi” programında ünlü oyuncular bir araya 
geldi. Türk filmlerinin fragmanları gösterildi ve unutulmaz şarkılar seslendirildi

Sinemanın Duayenleri  
Yıldızlar Geçidinde

BAŞKANLAR 
BULUŞTU

YILMAZ STRESİNİ  
KAYAKLA ATIYOR

bozcaada - çanakkale Ça-
nakkale’nin Belediye Başkan-
ları Küçükkuyu’da bir araya 
geldiler. Buluşmaya Çanak-
kale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan, Gelibolu Belediye 
Başkanı Mustafa Özacar, Biga 
Belediye Başkanı İsmail Işık, 
Bozcaada Belediye Başkanı 
Dr. Hakan Can Yılmaz, Kepez 
Belediye Başkanı  Dr.Ömer 
Faruk Mutan, Geyikli Bele-
diye Başkanı Ercan Yılmaz, 
Karabiga Belediye Başkanı 
Muzaffer Karataş ve Kavak-
köy Belediye Başkanı Necati 
Kopça katıldı. 

Gerçek bir hayvansever çift ile karşı kar-
şıyayız: Deniz ve Mert Tığıloğlu. Köpekler 
onların yaşamlarının tam ortasında. Köpek 
gezdiriciliğini canı gönülden yapıyorlar. 
Gezdiricilikten köpekler için özel butik 
pansiyona kadar pek çok hizmet veriyorlar. 
Hem de Türkiye’de ilk defa uygulanan 
şekliyle; yasal yollarla! Türkiye’de son 
yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir 
meslek haline geldi köpek gezdiriciliği. 
Sadece küçük bir internet araştır-
masıyla sayfalarca köpek gezdirici 
ilanına rastlayabilirsiniz.

PROFESYONEL ADIM 

Mert ve Deniz, yaklaşık bir buçuk yıl 
önce “Köpeğimi Gezdir” markası ile 
yavaş yavaş kulağımızın aşina oldu-
ğu bu işe profesyonel bir adım attılar. 
Tasarımcı olan Mert Tığıloğlu, Köpeğimi 
Gezdir’in logosundan web sitesine kadar 
tüm ayrıntıları kendisi hazırladı. Logo’nun 
tasarımında kızları Mary’nin siluetini kul-
landı. Mert ve Deniz’i bu alanda çalışmaya 
ateşleyen ise köpek gezdiriciliği adı altında 
yapılan illegal, özensiz işlerdi. Bugün köpek 
gezdiriciliği adı altında bir çıkışta 10-15 
köpeği alıp gezdirmeye çalışan kişilere tanık 
oluyoruz, görüyoruz. Mert ve Deniz de 
çevrede yapılan sözde köpek gezdiriciliğine 
inat her şeyin belli prosedürler çerçevesin-
de yapılması gerektiğinin, bu işin temelinde 

sevginin ve güve-
nin yer aldığının altını 
çiziyor. “Nişantaşı çevresinde bir 
çıkışta 15 köpeği gezdiren ve yıllardır bu işi 
yapan insanlar var. Fakat biz bu yapılanları 
etik bulmuyoruz. Tenhada köpeklere şiddet 

uy-
gu-

layan 
kişiler 

oluyor. Köpek 
gezdirmek adına 

köpekleri toplayıp bir alana 
tıkıyorlar. Bu da gezme olmuyor. Açıkçası 
bizim de başlama sürecimiz bundan dolayı 
oldu. Yasal yollarla, daha butik ve daha elit 
bir şekilde hizmet vermek istedik.”

Onlar gerçek birer hayvansever… Türkiye’de yasal yollarla köpek 
gezdiriciliği ve butik pansiyon hizmeti veren tek kuruluş Köpeğimi 
Gezdir’in kurucuları Deniz ve Mert ile bir söyleşi yaptık.

İlk müşteride şok ‘Fatih çok başarılı’ 
Köpeğimi Gezdir, Şişli, Nişantaşı, Cihangir, Beşik-
taş gibi semtlerde hizmet veriyor. Pek çok tuhaf 
olaya da tanık olmuş Deniz ve Mert. İlk müşte-
rileriyle yaşadıklarını onlardan dinliyoruz. “İlk 
müşterimiz olacak kişi eşinin hamile olduğunu 
ve köpeğini belirttiğimiz adresten almamızı 
istedi. Köpek 3 gün bizde kalacaktı; 7 ay kaldı. 
Adama ulaşamadık, dolandırıcı çıktı. Bir nevi 
bize köpeği terk etti. Daha sonrasında köpeği 
sahiplendirmek zorunda kaldık. Bursa Hayvan 
Çiftiği’ne verdik.”

Deniz ve Mert’in hayvanlar konusunda en başarılı 
buldukları belediye Fatih Belediyesi. Deniz, Fatih 
Belediyesi ile ilgili düşüncelerini “Fatih, Yedikule 

Hayvan Barınağı ile en başarılı belediyelerden biri. 
Sosyal faaliyetleri takdire şayan. Semtlere göre bir 

komisyon kurulmalı, sokak hayvanları için neler 
yapılabileceği planlanmalı. Aylık olarak hayvanse-

verlerin yardımıyla bir fon oluşturulması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu fon; sokak hayvanları için harcan-

malı. Mama ve aşılama gibi ihtiyaçları periyodik olarak 
bu fon tarafından karşılanmalı” sözleri ile ifade etti.

bolu Türkiye’nin en popüler 
kayak merkezi Kartalkaya’da 
sezon açıldı. Bolu Belediye 
Başkanı Alaaddin Yılmaz kayak 
yaparak sezon açılışını yaptı ve 
kayak tutkunlarını Kartalka-
ya’ya davet etti. Başkan Yılmaz, 
“Kartalkaya Türkiye’nin en iyi 
kayak merkezi. İstanbul ve 
Ankara gibi iki büyük metro-
polün arasında kalan kayak 
merkezimizde kar kalınlığı 90 
santimetreye yaklaşınca yapay 
karlarla pistlerin kar kalınlığı 
120 santimetreye getirildi. Ya-
pay kar sistemi sayesinde kayak 
sezonunda sıkıntı yaşanmıyor. 
Kayak tutkunları için 5 muh-
teşem otelimiz ve pistlerimiz 
sezona hazır. Kayak sporu stres 
atmanın da en güzel yolu” dedi.

İTİNA İLE KÖPEK 
GEZDİRİLİR!

‘MARMARA’DAKİ CANLI  
TÜRLERİ RİSK ALTINDA’

RÖPORTAJ:  
Cansu Meşedilci
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FOLKLÖRDE DE 
‘YILDIRIM’ GİBİ

GEBZE’NİN KUŞLARI 
SERGİSİ AÇILDI

yıldırım - bursa Yıldırım 
Belediyesi Erguvan Halk 
Oyunları Topluluğu, 5 farklı 
yaş kategorisinde 200 halk 
oyunları dansçısı ile kültürü-
müzün önemli unsurlarından 
biri olan folklör oyunlarını 
genç kuşaklara aktarıyor. 
Yıldırım Belediye Başkanı İs-
mail Hakkı Edebali, “Anadolu 
coğrafyası medeniyetlerin 
harmanlandığı bir kültür be-
şiği. Yıldırım’daki insan yapısı 
da bizlere miras kalan kültür 
mozaiğinin buluşma noktası. 
Bu zenginliğimiz Erguvan 
Halk Oyunları Topluluğu’nun 
her yaştan üyesi tarafından 
hayat buluyor” dedi. 

gebze - kocaeli  Gebze 
Belediyesi’nin desteği ile doğa 
fotoğrafçısı Ümit Malkoç ve 
Adem Yağız, ‘Gebze’nin Kuş-
ları’ adlı fotoğraf sergisi açtı. 
Serginin açılışına Gebze Be-
lediye Başkanı Adnan Köşker 
de katıldı.  Açılış konuşmasını 
yapan doğa fotoğrafçısı Ümit 
Malkoç, sanayi kenti Geb-
ze’nin keşfedilmemiş bir doğal 
hayatı bulunduğunu belirte-
rek, Gebze’nin Kuşları’nı uzun 
ve sabırlı bir emek sonucu 
fotoğraflayarak Gebze’lilerin 
dikkatine sunmak istediğini 
söyledi. Kocaeli Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Şube Müdürü 
Kerim Gençoğlu da, çalışma-
larına verdikleri destekten 
ötürü Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker’e teşekkür etti. 

KESİMOĞLU’NDAN 
FOTO OYLAMA
kırklareli Kırklareli Bele-
diye Başkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu, Anadolu Ajansı 
tarafından düzenlenen “yılın 
fotoğrafları” oylamasına 
katılarak, beğendiği fotoğ-
raflar için oy kullandı. Haber, 
yaşam ve spor kategorile-
rinde oylamaya sunulan 47 
fotoğrafı tek tek inceleyen 
Kesimoğlu, her kategoriden 
ikişer fotoğraf beğendi. Baş-
kan Mehmet Siyam Kesimoğ-
lu’nun beğendiği fotoğraflar 
arasında ‘‘Şehit Savcıya 
Veda’’, ‘‘Hayalet Komando-
ların Zorlu Eğitimi’’, ‘‘Çıldır 
Altın At Kış Şöleni’’ ‘‘Abana’da 
Günbatımı’’ , ‘‘Çadır Kampta 
Futbol’’, ‘‘Madrid Maratonu’’ 
isimli fotoğraflar yer aldı. 

Türkiye’nin ve İstanbul’un en değerli tarihi 
eserlerinden biri olarak kabul edilen Yereba-
tan Sarnıcı’nın güzelliği, yurt dışındaki otori-
teler tarafından da onaylandı. Aralarında se-
yahat yazarları, rehberler, TV programcıları, 
öğretim üyeleri ve gazetecilerin bulunduğu 
büyük jüri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’n-
deki en iyi 10 eseri seçti. Belirlenen listede 
Yerebatan Sarnıcı da yer aldı.  Tarihî Yarıma-
da’nın ortasında bulunan Yerebatan Sarnıcı, 
542 yılında Bizans İmparatoru 1. Justinia-
nus tarafından Büyük Saray’ın su ihtiyacını 

karşılamak üzere yaptırılmıştı. Suyun içinden 
yükselen mermer sütunların ihtişamından 
dolayı halk tarafından “Yerebatan Sarayı” 
olarak da anılan sarnıçta efsanevî Medusa 
heykelinin başı da bulunuyor. 

TOPKAPI’DAN NEMRUT DAĞI’NA  
Yerebatan Sarnıcı, müze olarak hizmet 
vermesinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası 
birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. 
Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi 
ve Dünya Mirası Geçici Listesi’nde toplam 

75 eseri bulunuyor. Türkiye’de mutlaka 
görülmesi gereken 10 eser arasında Topkapı 
Sarayı, Ayasofya Müzesi, Süleymaniye Camisi 
ve Yerebatan Sarnıcı’nın bulunduğu Tarihî 
Yarımada, listenin başını çekiyor.  
Ülkemizin doğal zenginliklerini gösteren 
listede yer alan diğer eserler arasında Adı-
yaman’da bulunan Nemrut Dağı Kalıntıları, 
Göreme Millî Parkı ve Kapadokya, Hattuşaş 
Antik Kenti, İzmir Efes Antik Kenti, Safran-
bolu Evleri ve Trabzon’da bulunan Sümela 
Manastırı yer alıyor. 

YEREBATAN SARAYI 
Dünyanın İlk 10’unda

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin deney düzeneklerinden 
biri olan ve yüzde 100 yerli üretim denge bisikletini deneyen 
Altepe, 10 metre yükseklikte halat üzerinde bisiklet sürdü
bursa Bilime meraklı bir neslin 
yetişmesi amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kurulan 
Bursa Bilim ve Teknoloji Merke-
zi, teknik kapasitesini her geçen 
gün daha da artırıyor. BTM’nin 
yeni deney düzeneklerinden biri 
olan denge bisikleti de tamamen 
yerli üretim olurken, adrenalin 
tutkunlarının büyük ilgisini 
görüyor. Yerden yaklaşık 10 
metre yüksekliğe gerilen çelik 
halat üzerindeki denge bisikleti, 
dengenin kaybolması halinde 
90 derece yan yatabiliyor. 
BTM’yi ziyaret eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Kültür A.Ş Genel Müdürü Rıfat 
Bakan’dan hem devam eden 
projeler hakkında bilgi aldı hem 

de yeni deney düzeneklerini 
denedi. Özellikle adrenalin 
tutkunlarının ilgi odağı haline 
gelen denge bisikletini bir 
süre yerden inceleyen Başkan 
Altepe, daha sonra yukarıya 
çıkıp bisikleti kullandı. BTM’nin 
Bursa ve çevresinde önemli bir 
eksikliği giderdiğini her gün 
yüzlerce öğrencinin merkeze 
gelerek okulda gördükleri 
pratik bilgileri uygulama imkanı 
bulduğunu belirten Başkan 
Altepe, “Bizim temel hedef-
lerimizden biri de daha önce 
ithal ettiğimiz bu düzeneklerin 
Bursa’da yerli olarak üretilme-
sini sağlamaktı. Artık bunu da 
başardık. İşte denge bisikleti-
miz yerli olarak üretildi” dedi.

Seyahat yazarları, rehberler, TV programcıları, öğretim üyeleri ve 
gazetecilerden oluşan büyük Jüri, UNESCO Dünya Mirası listesindeki en iyi 
10 eseri seçti. Yerebatan Sarnıcı da ilk 10’da yer aldı

fatiH  - istanbul Ünlü İtalyan Gitarist Luci-
ano Pompilio bir dizi konser programı için 
geldiği Türkiye’de Sulukule Sanat Akademi-
si’ni ziyaret etti.  Gitar derslerine katılarak 
burada gitar kursiyerlerine bilgi veren 
Pompilio, daha sonra Akademi’nin konser 
salonunda kalabalık bir izleyici grubuna 

mini bir konser verdi. İtalyan Gitarist Pom-
pilio salondakiler tarafından büyük beğeni ile 

takip edildi.  Konserin ardından gitar sınıfına 
geçerek öğrencilerle bir araya gelen Pompilio, 

atölye çalışmasında öğrencilerin çalıştığı eserleri 
dinledi, başarıyı yakalamaları için yapmaları gere-
kenleri anlattı. Teknik bilgiler de veren Pompilio, 
sıcak kanlılığı ile öğrencilerin ilgi odağı oldu. Pom-
pilio, atölye çalışmasının sonrasında büyük beğeni 
içerisinde gezdiği Fatih Belediyesi Sulukule Sanat 
Akademisi’nin çok güzel bir şekilde dizayn edildi-
ğini söyledi. Öğrencilerle buluşmasından duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir eğitim 
kurumunu hayata geçiren Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir’i takdirle karşıladığını ifade etti.

Ünlü Gitarist Pompilio, Sulukule’de

BAZİLİKA’DAN İNSAN 
KEMİĞİ ÇIKARILDI
İznik Gölü’nde bulunan Bazili-
ka’nın içinden çıkan ilk arkeolojik 
bulgularda insan kemiği ve çatı 
kiremit parçasına rastlandı.  
Bazilika çalışmalarına start veren 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe “İznik’te de 
tarihi mirasın ayağa kaldırılması 
için çalışıyoruz. Burada tespit 
edilen 1500 yıllık bazilika çok 
önemli bir merkez. İlk bulgularda 
dalgıçlarımız çatı kiremit parçaları 
ve buradaki mezarlardan insan ke-
mikleri çıkardılar. Her küçük bulgu 
bize çok şey anlatacak. İnşallah 
çalışmalar sonrasında en kısa 
sürede burası bir su altı müzesi 
haline gelmiş olacak” dedi.

Başkan Altepe’yi Hiç 
Böyle Görmemiştiniz
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İskender Giray… O bir heykeltıraş. 
Aynı zamanda, her ne kadar kendisi 
kabul etmese de, bir ressam, fizik 
mühendisi ve kukla ustası. Hikâyesi 
biraz farklı. Henüz 26’sında bir 
firmada fizik mühendisi olarak 
çalışırken, bu işin kendisini mutlu 
etmediğine karar veriyor ve tam da 
şarkıdaki gibi “Sil baştan yapmak 
lazım” diyor. Önce neyi varsa 
satıyor. Kendisine bir ev arkadaşı 
buluyor ve evini her daim resim 
yapabileceği bir atölyeye dönüştü-
rüyor. Böylelikle ‘ikinci hayatı’ da 
başlamış oluyor İskender’in... İşe 
önce çevresindeki insanların port-
relerini yaparak başlıyor. Kuklacılık 
da yeni hayatının ilk demlerinde bir 
anda karşısına çıkıyor. ‘Acaba yapa-
bilir miyim’ telaşı, karşısına aldığı 
ayna ile saatler süren uğraşın so-
nunda kendisini yaptığı ilk kukla ile 

son buluyor. Çünkü yaptığı kukla 
gerçekten kendisine çok benziyor. 
Bununla yetinmiyor Giray. Bu sefer 
de babasının resmini yanı başına 
koyarak, onun kuklasını yapıyor. 
Ve böylelikle kendisine güveni 
artan Giray bol bol kukla ve heykel 
yapmaya başlıyor. 

‘MEKANLARIN RUHU VAR’  
Adı, bir gazetecinin hikâyesini 
duyması ile duyuluyor. Gazeteciyi 
bir televizyon kanalı takip ediyor. 
Zamanla heykelcilik ve kuklacılıkta 
isim yapan Giray’ı 3 yıl önce Mo-
da’da açtığı ve kendi adını taşıyan 
atölyesinde bulduk. Buram buram 
hikâye kokan bir atölye burası. Bir 
yanda kuklalar, bir yanda heykeller. 
Adeta başka bir dünya. Giray’ın 
röportajımızda söylediği sözleri 
duyar gibiyim bu satırları yazar-
ken. Şöyle diyordu: “Mekânların 

ruhu vardır.” Haklı. Mekânlar gibi 
şehirlerin de bir ruhu olduğuna 
inanan Giray, şehirlerin ruhlarının 
yansıtılmasında heykellerin önemli 
bir yere sahip olduğunu düşünüyor 
ve ekliyor: “Sokaklar ise en güzel 
sergi alanları...”  

‘SOKAK SERGİ ALANIDIR’
Bakın nasıl anlatıyor bu durumu: 
“Şehirlerin ruhu vardır ve bu ruhun 
yansıtılmasında heykeller önemli 
bir yere sahip. Sokaklar da bunun 
için en büyük malzeme. Sokaklar 
sergi alanı gibidir. Galeri gibi kendi-
ni soyutlamıyorsun. Halk galeriye 
gitmez. Ben de galeriye giden bir 
kültüre sahip değilim. Sanatla 
insanı buluşturmanın tek yolu da 
sokaktır. Bir sokak sanatçısı da 
şunu bilmelidir, sokağa koyulan iş 
sonsuza kadar kalmaz. Belirli bir 
dönemi vardır.”

İskender Giray’ın en büyük 
hayali bir belediyeye devasa 
büyüklükte bir Cumhuri-
yet Saati yapmak. O kadar 
büyük ve anlamlı bir saat 
düşlüyor ve hayal ediyor ki, 
o heykeli yapacağı zamanı-
nın gelmesini iple çekiyor. 
Bir diğer hayali ise şehir-
lerin dört bir yanına küçük 
heykelcikler yerleştirmek. 
Kendisinin ifadesiyle küçük 
heykellerle birlikte insanları 
şaşırtmak, bir nevi heykel 
enflasyonu yapmak istiyor. 

İşin içerisinde şehirler ve tabi ki 
sokaklar olunca, belediyeler de 

yaşanılan olayların tam merke-
zinde yer alıyor. İskender 

Giray, gülerek şöyle 
diyor: “Kadıköy Bele-
diyesi’nin adeta belası 

oldum, ama tatlı belası...” 
Çünkü Giray’ın heykel-
lerinin her birinin bir 
anlamı ve hikâyesi var. 
Bunlardan birinde de 
hikâyeye Kadıköy Bele-

diyesi ortak oluyor. Kesilen tüm ağaçlar 
için ‘Ağaca Ağıt’ heykeli yapan Giray, bu 
heykeli Kadıköy’de kesilen bir ağacın 
dibine yerleştiriyor. İskender Giray’ın 
ağıtlarını duyan Kadıköy Belediyesi de 
küçük bir Ihlamur ağacıyla gözyaşlarını 
siliyor kendisi gibi küçük heykelin. Bu-
nun üzerine Giray da bir nevi teşekkür 
amaçlı ‘Ağaca Sevinç’ heykelini yapıyor 
bu seferde. Giray, bunun gibi yapmış 
olduğu pek çok çalışmasıyla hem Kadı-
köy’ü güzelleştiriyor, hem de Kadıköy’e 
ruh katıyor. 

26’sında, hayata 
bir yerden 

başlamışken 
Şebnem Ferah’ın o 

ünlü şarkısındaki 
gibi ‘sil baştan 

başlamak gerek 
bazen’ diyen eski 

fizik mühendisi 
yeni heykeltıraş 

İskender Giray 
yaptığı heykellerle 

hem Kadıköy’ü 
güzelleştiriyor 

hem de bu ilçeye 
‘ruh’ katıyor...

Kesilen bir ağaç için üzüntüsünü ‘Ağaca ağıt’ heykeli ile gösteren 
Giray, Kadıköy Belediyesi’ni de hareke geçiriyor. Belediye bir 

ıhlamur ağacı dikiyor, Giray’dan ‘Ağaca sevinç heykeli’ geliyor

KADIKÖY’E ‘RUH’ KATIYOR

‘İSTANBUL’U 
ŞİZOFRENLE 
ANLATIRDIM’ 

‘HEYKEL İLE 
İNSANIN BAĞINI 
KURAMAMIŞIZ’

“İstanbul’u bir heykelle 
anlatmak istesen, nasıl bir 
heykel olurdu” diye soru-
yorum. Önce gülümsüyor, 
‘Zor bir soru’ diyor, devam 
ediyor: “İstanbul’u bir 
heykelle anlatmak mümkün 
değil. Çünkü çok karakterli 
bir şahsiyet. Sanırım bu 
sorunun cevabı şizofren 
olurdu. Sanırım şizofren bir 
heykelle anlatmak isterdim. 
Çünkü, İstanbul’un çok faz-
la yüzü var ve çok kimlikli.”

Şöyle diyor Giray: “Sokak-
larda çok yüksek paralara 
yapılmış, insanların kafasını 
çevirmeden geçtiği bir sürü 
akademik heykel var. 
İnsanın heykelle bağını 
kuramamışız. Dolayısıyla 
olayı çeşide vurmamız 
lazım. Senin sevmediğini 
o sevecektir, biraz heykel 
enflasyonu yaratmak lazım 
ki, aralarından birileri sıy-
rılsın.  Örneğin, festivaller 
düzenleyelim. Geri dönü-
şüm heykelleri yapalım. 
Belediyelerin bu algıların 
düzeltilmesi için lokomotif 
olması gerekiyor.”

İNSAN HİKAYESİ

ÖNCE 
AĞACA 

AĞIT 

SONRA 
AĞACA 
SEvİNÇ

Belediyenin Adeta 
Tatlı Belası Gibiyim

Hayali  
Cumhuriyet  
Saati  
Yapmak
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EvDE MELEKLERIM vAR
KARESİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ, HEM İŞ HAYATINDA HEM DE SİYASETTE AYNI FELSEFEYİ BENİMSİYOR:

Hem başarılı bir iş adamısınız hem de bele-
diye başkanı. Bu başarı yolundaki felsefe-
niz nedir?
Öncelikle aldığımız görevi tamamlamak 
önemli insanlarda olması gereken bir 
meziyet. Hayat çok kısa; kendi tecrübenizle 
hayatı yaşarsanız eğer aldanırsınız ve kay-
bedenlerden olursunuz. Bu nedenle sizden 
önce yapılan yanlışları yapmamak gibi bir 
felsefeniz olması gerekiyor. Ben bu ilkeyi 
bütün arkadaşlarıma aşılamaya çalışıyorum. 
Tecrübe kolay bir şey değil. ‘’Yaşayarak öğ-
reneceğim’’ felsefesiyle yaşayan insanların 
hep kaybettiklerini gördüm. Soru sora-
caksınız, önünüze bakacaksınız, önünüze 
baktığınız insanlardan başarılı ve başarısız 
örneklerden çıkarım yapacaksınız. Ben tica-
ret hayatımda hep bunu yaptım.

“Önceki yanlışlara 
düşmemelisiniz”

‘’MBB’nin Zirveleri 
Çok verimli’’

“İşe atılınca spora 
zaman kalmıyor” 

Marmara Belediyeler Birliği’nin çalışmala-
rını nasıl buluyorsunuz?
Özellikle ‘Marmara Haber’ gazetesi çok 
başarılı. En son sayısını da çok beğendim. Biz 
başkanlar olarak birbirimizi takip ediyoruz. 
Bilgi havuzunun oluşması gerekiyor. Marma-
ra Belediyeler Birliği’nin varlığı hepimiz için 
çok önemli. Yapılan çalışmalar bizi çok mutlu 
ediyor. Ekibimizden arkadaşlar birliğimizin 
toplantılarından ciddi bir verimle dönü-
yorlar. MBB’nin diğer başkanlarla bir araya 
gelmemizi sağlaması da bilgi alışverişi yapma 
fırsatı sunuyor. 

Spor okulunuz gerçekten güzel ve dona-
nımlı. Kendiniz spor yapıyor musunuz?
Gençliğimde lisanslı basketbol ve hentbol 
oynamıştım. Ayrıca iyi bir boksörüm. Balı-
kesir’de uzun bir zaman boksörlük yaptım. 
Sporcu geçmişim var fakat iş dünyasına atıl-
dıktan sonra vakit ayıramadığımı gördüm. 
Maalesef çocuklarımın özel yaşantısından 
çalıp hem işime hem de belediyeciliğe çok 
zaman ayırıyorum. 

İş hayatında ‘Asla taviz vermem’ dediği-
niz şeyler var mı?
Kesinlikle. Her zaman mesaiye personel-
den önce başlarım. Personelin görevine 
sahip çıkmasını ve edindiği sorumluluğu 
her daim yönetmesini isterim. Hiçbir 
zaman mazeret kabul etmem. İş oldu mu, 
olmadı mı ona bakarım. Çünkü onu birine 
yaptırmış olması lazım. Bahane bulan 
insan gözümde küçülür. Bir iş verdiysem 
onun tamamlanmasını isterim. Özel hayat 
ve işi birleştirerek akışı ona göre ayarla-
mak gerektiğine inanıyorum. Yaptığın işin 
hobin olması gerekiyor. İş hobin olmazsa, 
erken yaşlanırsın.

‘’Personelden 
önce işe gelirim”

Ortaokuldan 
Evliliğe

y
G

öçmen bir ailenin oğlu... Karesi 
ilçesiyle yolu 1982 yılında aile-
siyle beraber Türkiye’ye dönüş 
yapmasıyla kesişmiş Başkan 

Yücel Yılmaz’ın. Balıkesir’de eğitimini 
tamamladıktan sonra, Milli Eğitim’de İn-
gilizce öğretmeni olarak göreve başlamış. 
Kısa bir süre sonra işleri büyüterek dil 
okullarını kurmuş ve birçok bayilik almış. 
Planları arasında yokken bir gün baş-
kanlık koltuğunda bulmuş kendisini ve 
elinden geldiğinin fazlasını katarak Ka-
resi için birçok ilke imza atmış. KAREM 
Akademi, Okullar Hayat Olsun Projesi, 
kadın istihdamına yönelik çalışmalar ve 
özellikle dikkat çeken Matematik Cepte 
Uygulaması… Başkan Yılmaz, kentte ya-
şayan tüm yaş kategorisindeki insanları 
kucaklamak için yapıyor çalışmalarını. 
Özellikle 2014 yılında kurduğu Karesi 
Spor Okulları’yla Karesi gençlerini 
spora teşvik etmiş. İşini, hayatının 
tam merkezine koyarak yoğun bir 
tempo halinde çalışan başkanımızı 
kısa bir süreliğine de olsa makam 
odasından alarak spor okullarına 
gittik ve yeteneklerini izledik. 
Başkan Yılmaz eski lisanslı 
basketbolcu.  Biz kendisiyle çok 
keyifli bir gün geçirdik. Başarılı 
bir başkan ve çalışkan bir iş 
adamı olan Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’a 
bırakıyoruz sözü, keyifli 
okumalar!
Uzun yıllar kendi 
şirketinizin 
başında ça-

lışmalarınızı sürdürmüşsünüz. Belediye 
başkanı olmak hedefleriniz arasında var 
mıydı?
Bizim geleneklerimizde ‘Eğer bir işi siz 
isterseniz şeytan sizinle beraber dola-
şır’ derler. ‘Eğer görev size verilirse me-
lekler sizle beraberdir, işleriniz hayırlı 
olur.’’ Belediye başkanlığı görevi için 
bana teklif geldi, böyle bir düşüncem 
yoktu aslında. Fakat hayatım boyunca 
bana verilen görevler içinde kendimi 
sürekli geliştirmek ve öğrenmek için 
çalıştım. Türkiye’de siyasetin hızlandığı 
dönemlerde biz ticaret yaptık. Bu göre-
vin verileceğini tahmin etmiyordum 
başkanlık için ismimin verildiğini 
öğrendim. Karesi belediye 
başkanı olarak aday oldum. 
Karesi Belediyesi’nin 
kurucu başkanıyım. 

Görevimi seviyorum ve layık olmaya 
çalışıyorum.
Ticaretten gelmiş biri olarak başkanlık 
görevinizde nasıl bir yol izliyorsunuz?
Ticaret yaparken bir algı yönetimine ih-
tiyaç duyuyorsunuz. Belediyede göreve 
başladığım zamanda yetkili kişileri ça-
ğırdım ve şunu söyledim; ‘’Bana bir veri 
getirirken rakamlarla gelin.’’ Bu şehrin 
fırsatları neler, tehditleri neler, şehrin 
zayıf ve güçlü yanları neler… Bunları 
tespit ederek fırsata dönüştürmeye 
çalıştık. Ben iş hayatında sürekli bu 
yolu kullanırdım. Şehri sayısal verileri 

göz önüne alarak çözüm üretmeye 
başladık. Ve özellikle şunu da 

ekleyeyim; temel benim için 
çok önemli. Bir işin temeli 

sağlam olunca doğru bir 
yolda ilerliyorsunuz.

Eşinizle nasıl tanıştınız?
Eşim orta 3’e giderken 
görmüştüm kendisini. Bizim 
yazlığımızın önünde bir kamp vardı babası orada görev-
liydi, tanıştık. Tanıştıktan sonra o büyüyünce ben üniversite 
öğrencisi olarak görüşmeye başladık. Sonra üniversiteyi kazandı 
ve kaydını yaptırdım. Sonra hiç ayrılmadık. Bu konuda muhafazakar 
biriyim sanırım. Bir defa bağlandım ve hala devam ediyor. Eşim, çalışma 
tempoma saygı duyuyor.

‘’Yaşayarak öğreneceğim’’ diye yaşayanların  hep 
kaybettiklerini gördüm. İnsanlardan başarılı ve 
başarısız örneklerden çıkarım yapacaksınız.’

MAZERETİ BIRAK SONUCA BAK
‘Her zaman mesaiye personelden önce başlarım. 
Personelin görevine sahip çıkmasını ve edindiği 
sorumluluğu her daim yönetmesini isterim.’



09AYIN SÖYLEŞİSİ  

EvDE MELEKLERIM vAR
KARESİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ, HEM İŞ HAYATINDA HEM DE SİYASETTE AYNI FELSEFEYİ BENİMSİYOR:

En son nerede tatil 
yaptınız?
Ekibimle beraber Yuna-
nistan’a gittim.
En son hangi filme 
gittiniz?
Cem Yılmaz’ın Yedi Cü-
celer filmine gittik.
Hangi takımlısınız?
Galatasaray
Tiyatroyu sever misiniz?
Sinemadan daha çok 
severim. En son Necip 
Fazıl’ın oyununa gittim.
En sevdiğiniz yemek?
Etle yapılmış tüm 
yemekleri severim. Her 
hafta mutlaka balık 
yerim. 
En sevdiğiniz renk?
Sarı

BAŞKANLA KISA KISA

Kadın istihdamına yönelik de çalışmalarınız 
olmuş…
Bölgemiz Türkiye’de işsizlik oranının altında 
olunca insanların sigortalı ve evine yakın 
iş ihtiyacını karşılamanız gerekiyor. Şehir 
merkezinde kursları açtığımız gibi, ilçelerde de 
kurslarımızı açtık. Bizim bir belde belediyemiz 
kapatıldı. O belde belediyemizdeki fiziksel me-
kanı fabrikaya dönüştürdük. Burada çuval üre-
ten ve hacimli malların taşınmasına yarayan 
üretim yapan fabrika var. Onlarla bir protokol 
imzaladık. Onlar bize fabrikanın alt yapısına 
lazım olan araçlarını verdiler. Biz de taşeron 
bir şirket gibi belediyenin bir şirketini devreye 
soktuk. 60 tane kadın çalışanı orada istihdam 
ediyoruz, üretime katkı sağlıyoruz. Şehrimizde 
fabrikanın çalışmasından yararlanarak istih-
dam yaparak daha çok üretim yapıyoruz.

‘’60 Kadını Orada 
İstihdam Ediyoruz’’

“Karem’de İsmek’i 
Örnek Aldık’’

“Belediyeyi Değil 
Kenti Yönetiyoruz”

Türkiye genelinde meslek edindirme kurs-
ları artık her belediye tarafından açılıyor. 
Karesi’de de KAREM 
Akademi hizmet veri-
yor. Akademi hakkın-
da bilgi verir misiniz?
Belirli sektörlerde 
insanların yetişmiş 
personel olarak, sek-
törünü değiştirmek 
istediklerinde bu ara 
elemanlara destek 
sağlaması gerekiyor. 
İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin 
İSMEK adı altında 
yaptığı çalışmaları 
inceledik. Onu 
kendimize örnek 
aldık. İhtiyaç 
duyulan mesleki 
eğitim analizleri 
yaptık ve anket 
düzenledik. 
Aldığımız 
sonuçlara göre 
20 branşta 
meslek, 20 branşta da sanatsal alanda kurs 
açtık. KAREM Akademi, yaklaşık bin altıyüz 
vatandaşa hizmet veriyor. 

E-Belediyecilik konusunda da ciddi bir çalış-
ma yapmışsınız…
Doğru. Türkiye’de e-belediyecilik alanında 
destek veren yazılım şirketleri var. Onlarla 
çeşitli toplantılar yaptık. Bir şirketle protokol 
anlaşması yaptık. Ekipler kurduk ve şehirle 
ilgili sürekli veri girişi yaptık. Biz şu an beledi-
yeyi değil, kenti yönetiyoruz. TÜİK’in verdiği 
verilerden daha detaylı veri verebilecek siste-
mi oluşturduk. Burada 1942 yılından itibaren 
düzenli arşiv tutulmuş. Bu arşivlerin hepsini 
hem internet sitesinden hem de belediyeden 
belgenin orijinal haline ulaşabiliyor. Bunu 
yönetilebilir bir hale getirdik.

Başkan Yılmaz, 
Marmara Haber  
Muhabiri Kübra 

Bal ile basketbol-
daki hünerlerini 

paylaştı.

y
‘’Okullar Hayat Olsun Projesi’’yle beraber 
çocuklara birçok alan yaratmışsınız. Projeyi 
anlatır mısınız biraz?
Milli Eğitim Bakanlığı’yla belediyeler arasında 
2012 yılında bir protokol oluşmuş. Bu protoko-
lün hayata geçmesi Karesi Belediyesi’ne nasip 
oldu. 18 okul müdürüyle beraber ihtiyaçları tes-
pit ettik. Okulları sadece zorunlu eğitim verilen 
bir alan olmaktan kurtararak bahçeleri bir sosyal 
tesise dönüştürdük. Halı saha, tenis kortu, sat-
ranç oynanabilecek alanlar yaptık. Yeşil alanları, 
oyun parklarıyla beraber öğrencilerin özellikle 
hafta sonları da uğrak yeri oldu. Okulların içine 
taşınabilir yüzme havuzları var onlardan kuru-
yoruz. Bütün mahallenin çocuklarına yüzme öğ-
retiyoruz. Vatandaşlardan bunun için bir ücret 
alınmıyor, her şey belediyemize ait. En güvenli 
alanları okul bahçeleri olarak görüyoruz. Okullar 
bu projeyle gerçekten hayat buldu. 

Özellikle ‘’Matematik Cepte’’ Uygulamasıyla 
öğrencilerin eğitimlerine destek olacak bir 
projeye imza atmışsınız. Fikir nasıl çıktı?
Bu projenin fikir babası üniversitede akademis-
yenlik yapan bir arkadaşım. Çocukların ceplerin-
de artık akıllı telefonlar bulunuyor. Öğretmen-
lerimizde de var tabi. Bununla ilgili gerekli alt 

yapıyı oluşturduğunuz zaman sistemi hayata 
geçirmiş oluyorsunuz. Mesela benim çocu-

ğum takıldığı bir sorunun fotoğrafını çekip 
bana gönderiyor, ben de cevabını ona 

gönderiyorum. Bu uygulama da bunun 
benzeri. Öğrenciler cevabını bula-

madığı sorunun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden 
o dersin öğretmenine gönderiyor. Sorulan sorular en 
erken 2 dakika, en geç 40 dakika içinde cevaplanıyor.  
Soruyu gönderen ve cevaplayan kişin adı yazmıyor. 
Bunun rahatlığından dolayı öğrenciler istedikleri 
ve çözemedikleri soruları uygulamaya göndererek 
öğretmenlere soruyorlar. Biz sistem üzerinden soruyu 
soranı da cevabı vereni de görebiliyoruz. Uygunsuz 
bir cevap olduğu takdirde onu kaldırıyoruz. 6 haftada 
6 bin soru sorulup cevaplanmış. Bu uygulamayı 3 
okulumuzda başlattık. Tüm okullarımıza yayılmayı 
planlıyoruz. Platformu ülke genelinde herkes göre-
biliyor. Uygulama içinde 160 öğretmen bulunuyor. 

2014’te Karesi Spor Oku-
lu’nu kurarak gençleri spora 

teşvik ettiniz. Spor okulunda 
ne tür eğitimler veriliyor?

Gençlerimizi spora teşvik etmek ve 
onlara alan yaratmak için Karesi Spor 

Okulları’nı açtık. Burada da öğrencilere; 
ücretli yüzme kursu, ücretli basketbol 
kursu, ücretli jimnastik kursu büyükşeh-

rin bize devir ettiği Alpaslan Türkeş 
Sosyal Tesisleri var. Tesisin içinde 

yüzme havuzu, tenis, basketbol, 
voleybol alanlarının oldu-

ğu boş alan ve kapalı 
spor salonunun 

olduğu bu tesis 
herkese nasip ol-
maz. Tesisi 
hem yaz, 
hem de 

kışın kullanacak programlarımız var. Buradan 
insanlar ücretli yararlanıyor. Buradan kazanı-
lan parayla da dezavan-
tajlı vatandaşlara 
ücretsiz hizmet 
veriyoruz. Sos-
yal belediyeci-
lik adı altında 
var olan hiçbir 
sektöre zarar 
vermememiz 
gerekiyor. Her 
şeyi yerin-
de yapmaya 
çalışıyoruz. 6 bin 
öğrenci yararlanıyor 
bu tesisten. 10 bin öğren-
ciye de ücretsiz hizmet verdik. Şu 

anda kucaklayamadığımız insan 
kesimimiz yok.

‘Sayısal verileri göz önüne alarak çözüm üretmeye 
başladık. Temel benim için önemli. Bir işin temeli 
sağlam olunca doğru bir yolda ilerliyorsunuz.’

‘’Yaşayarak öğreneceğim’’ diye yaşayanların  hep 
kaybettiklerini gördüm. İnsanlardan başarılı ve 
başarısız örneklerden çıkarım yapacaksınız.’

MAZERETİ BIRAK SONUCA BAK
‘Okullar Hayat Buldu’

Karesi’de Matematik Cepte

Gençler Spora Davetli

RÖPORTAJ: KÜBRA BAL S. MUSTAFA KALAMAN
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Yalova Belediyesi tarafından 
engelli vatandaşlara özel  
Akaysa Park içerisine ‘Engelli 
Çocuk Parkı’ yapıldı.

Başkan Toçoğlu, “Yaklaşık 
100 milyonluk yatırımla 
şehrimize alternatif içmesuyu 
kaynağı kazandırıyoruz” diye-
rek açıklamalarda bulundu.

yaloVa Yalova Belediyesi 
tarafından bir ilk gerçekleştiril-
di. Belediye engelli vatandaşlar 
için “Engelli Çocuk Parkı” yaptı. 
Parkın içeriği bakımından Yalo-
va’nın kapsamlı ilk engelli parkı 
olduğunu vurgulayan Yalova 
Belediye Başkanı Vefa Salman; 
“Her zaman özel insan diyerek 
hitap ettiğim engelli kardeşleri-
miz için kentimizde bir ilki ger-
çekleştirdik. Daha önce sadece 
kaydırak kullanımı uygun olarak 
planlanan engelli çocuk parkı 

Bad Godesberg Parkı içerisinde 
yer alıyordu. Akaysa Park içe-
risinde oluşturduğumuz parkta 
özel çocuklarımızın salıncak eğ-
lencesini de yaşamaları amacıyla 
daha kapsamlı bir park yaptık. 
Bu tabi ki yeterli değil. Önü-
müzdeki günlerde bir tane de 
Gaziosmanpaşa Mahallemizde 
yapacağız. Bu uygulamayı tüm 
parklarımıza yayma amacındayız 
ve bu doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

sakarya  Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
Pamukova Eskiyayla havzasında 
inşa edilen Akçay Barajı yapım 
çalışmaları ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Bölgede çalışmaların 
tüm hızıyla devam ettiğini belir-
ten Başkan Toçoğlu, “Akçay Barajı 
ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi 
arasında bağlantı sağlayacak 43 
kilometrelik hattın 20 kilomet-
resi tamamlandı. Akçay Deresi’ni 
yönlendirmek için projelendirilen 
290 metrelik tünelde de çalış-

malar tamamlandı” diye konuştu. 
Toçoğlu, “Şehrimizin içmesuyu-
nu garanti altına alacak birçok 
yatırımı hayata geçiriyoruz. 
Yaklaşık 100 milyonluk yatırımla 
şehrimize alternatif içmesuyu 
kaynağı kazandırıyoruz. Akçay 
Barajı, aktif hacimle şehrimiz için 
40 Milyon metreküp içmesuyu 
kaynağı oluşturacak. Bölgede 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
ediyor. Sapanca Gölü’nden önem-
li ölçüde su tasarrufu sağlanacak” 
dedi.
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Yalova’nın Engelli Çocuklara 
Özel İlk Parkı

İçmesuyuna 100 Milyonluk 
Alternatif

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde İETT tarafından halkın toplu 
ulaşıma olan ilgisini arttırmak amacıyla 
düzenlenen Toplu Ulaşım Haftası etkinlik-
leri kapsamındaki TRANSİST 8. Uluslara-
rası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve 
Fuarı’nın son gününde ödül töreni gerçek-
leşti. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve İETT Genel 
Müdürü Mümin Kahveci’nin de katıldığı 
törende çok sayıda ünlü isim hazır bulundu. 
Bu yıl ‘7 Farklı Kategoride Proje Yarışması’ 
ile de taçlanan TRANSİST 2015’te ‘Toplu 
Ulaşımda 4P’ temasıyla otobüs, metro, 
tramvay, metrobüs ve vapur gibi toplu ula-

şım araçlarının çarpıcı anlarını aynı karede 
yakalayan fotoğrafların ve kısa filmlerin 
sahipleri düzenlenen törenle ödülleriyle 
buluştu. Tören kapsamındaki Toplu Ulaşıma 
Teşvik ve Transist Özel ödülleri birbirinden 
renkli isimlere takdim edildi. Toplu Ula-
şıma Teşvik Ödülleri sırasıyla; geçtiğimiz 
günlerde Metrobüs’te görüntülenerek 
sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına 
giren İzzet Yıldızhan, İstanbul’un tek kadın 
otobüs şoförü Şengül Tunç ve iş adamı 
Abdurrahim Albayrak’ın oldu. Transist Özel 
Ödülleri ise sırasıyla; Ünlü tiyatrocu Zihni 
Göktay, kalp krizi geçirmekte olan yolcuyu 
hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Murat 

Evin, Seksenler dizisinden Hacı Ali Konuk, 
ulaştırma alanında yaptığı çalışmalar ve 
katkılardan dolayı İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Ulaştırma Birim Koordinatörü Prof. 
Dr. Zübeyde Öztürk ve spor spikeri Orhan 
Ayhan’a takdim edildi. 

“Toplu Ulaşım Bir Nimet” 
Yetişmesi gereken bir yer olduğunda defa-
larca aracından inerek toplu ulaşımı tercih 
ettiğini belirten İzzet Yıldızhan, “Bu ödüle 
layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. 
Toplu taşıma bazı zamanlarda bana nimet 
gibi geliyor. Bence İstanbul’da herkes toplu 
taşımayı kullanmalı” dedi.

Toplu Ulaşıma Gönül 
verenler Ödüllerini Aldı
TRANSİST 2015 kapsamındaki Toplu Ulaşıma Teşvik ve TRANSİST Özel ödülleri birbirinden renkli 
isimlere takdim edildi. Geçtiğimiz günlerde Metrobüs’te görüntülenerek sosyal medyada en çok 
konuşulanlar arasına giren İzzet Yıldızhan, Toplu Ulaşıma Teşvik Ödülü aldı.

düzce  Düzce Belediyesi 
tarafından Saguç köprüsü 
mevkii Rıhtım Caddesi ke-
narında bulunan Celalettin 
Özdal parkında yeşil alan 
ve park düzenlemeleri 
yapılıyor. Düzce’nin eski 
kaymakamlarından Cela-
lettin Özdal’ın ismi verilen 
park yeşil alan ve park 
düzenlemesi ile yeni görü-
nümüne kavuşturulacak. 
Düzce Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü alanda alt yapı 
bağlantılarını yaptı. Saguç 
Meydanı’ndaki parkta, 
peyzaj bahçe düzenlemesi 
yapılacak. Alanda ayrıca 
mevsimlik çiçek dikimi ger-
çekleştirilecek. Kısa sürede 
tamamlanması hedeflenen 
parkta modern oturma 
grupları da yer alacak.

ESKİ KAYMAKAM 
ADINA PARK

çorlu - tekirdağ  Çorlu 
Belediyesi bir engele daha 
dokundu. Daha önce hiz-
mete giren Sevgi Aracı’nın 
ardından, fiziksel engelleri 
nedeniyle evinden çıkama-
yan vatandaşların sosyal 
hayata erişimlerine katkı 
sağlamayı hedefleyen Çorlu 
Belediyesi, Engelsiz Taksi 
ile engellilerin toplumla 
kucaklaşması ve sağlık gibi 
ihtiyaçlara kolayca ulaşa-
bilmesinde önemli katkı 
sağlayacak.Engelsiz taksi 
hizmeti hakkında açıklama-
da bulunan Çorlu Belediye 
Başkanı Ünal Baysan, 
“Seçim vaatlerimiz arasında 
yer alan bir projemizi daha 
hayata geçiriyoruz. Engelsiz 
Taksi hizmeti bu yıl itibari 
ile başlayacak” dedi. Taksi, 
önümüzdeki günlerde hiz-
mete girecek.

‘ENGELSİZ TAKSİ’ 
GELİYOR

altıeylül - yaloVa  Altıey-
lül Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu Gaziosmanpaşa 
Mahallesi TCDD Caddesi 
üzerinde yapımı devam 
eden asfalt yapımı çalış-
malarını yerinde gördü. 
Kaldırım çalışması tamam-
lanan ve yeniden asfaltla-
ma çalışmasının sürdüğü 
caddeyi gezen Kafaoğlu 
“Büyükşehir Belediyemiz 
Plevne Mahallesi ile Gazi 
Osman Paşa Mahalle-
sini birleştiren alt geçit 
yapmıştı ve burada ulaşım 
zordu. Belediye olarak 
ilk kaldırım çalışmasını 
bitirdik; şimdi de asfalt 
atıyoruz. Burası bir cazibe 
merkezi oluyor. Vatandaş-
larımız rahat edecek” dedi.

CAZİBE MERKEZİ 
OLuYOR

başakşeHir  - istanbul Başakşehir Beledi-
yesi inşaat denetimi ve kaçak yapılara karşı 
“İnsansız Hava Aracı” dron ile mücadele 
edecek. Bahçeşehir Fen Lisesi öğrenci-
lerinin, Başakşehir Belediyesi Living Lab 
(Yaşam Laboratuvarı) bünyesinde geliş-

tirdikleri İnsansız Hava Aracı Dron, ilçe 
sınırları içinde kaçak yapı, inşaat denetim ve 

kontrolleri ile usulsüz hafriyat dökümlerine 
karşı mücadelede kullanılacak. İlk olarak kaçak 

yapılarla mücadele edilecek. 

İnşaat denetim ve kontrollerinde dron kullanılması 
için çalışmalar yapıldığını kaydeden Başakşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, proje kapsamın-
da aracı kullanacak olan zabıta ekiplerine eğitim 
verileceğini söyledi. Uysal şöyle konuştu: “Başak-
şehir’de inşaat ve emlak faaliyetleri yoğun olarak 
sürüyor. İnşaatların denetimi ve kaçak inşaat 
yapımının engellenmesi için zabıta ekiplerimiz ge-
ce-gündüz çalışıyor. Ancak sınırlarımız çok geniş. 
Kaçak inşaat mücadele çalışmalarını desteklemek 
için insansız hava aracı dronları da kullanacağız.”

Kaçak Yapılara Dronlu Mücadele
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Edremit Belediyesi 
tarafından, ilçenin 
vitrini konumunda 

olan girişleri yenile-
niyor.  Edremit Bele-

diye Başkanı Kamil 
Saka, Edremit’in 

büyük bir dönüşüm 
içerisinde olduğunu 

söyledi ve ekledi: 
“Modern caddeler 

yapacağız”

beyoğlu - istanbul 

Beyoğlu Belediyesi’nin or-
ganize ettiği ‘Beyoğlu Başkanlar 
Buluşması’nda çok sayıda Belediye Baş-
kanı bir araya geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan’dan Beyoğlu’ndaki 
dev projeler hakkında bilgi alan Başkanlar, 
restorasyonu devam eden Emek Sineması ile 
Tarlabaşı 360 Projesi’ni de yerinde inceledi. 
Dev projelere hayran kaldıklarını ifade eden 
başkanlar, çalışmalarından dolayı Demircan’a 
teşekkür ettiler.

Projeler Onur ve Gurur Verici
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
Beyoğlu’nda güzel ve örnek alınabilecek 
çalışmalar gördüklerini belirterek,“Öncelikle 

Beyoğlu Belediye Başkanımızı, ekibini emeği 
geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum. 
Birincisi Beyoğlu’nda tarihin yeniden hayata 
geçirilmesi ve tarihe sahip çıkılarak kültü-
rümüzün yeniden canlandırılması bizi çok 
mutlu etti. Diğer bir konu da kentsel dönüşüm 
çalışmalarında; bildiğimiz zorlukların ötesinde 
farklı zorlukların nasıl aşıldığını da gördük, 
örnek bir proje. Hem tarihi eserlerin araların-
da nasıl bir çalışma yapıldığını hem de arazi 
şartlarında nasıl bir kentsel dönüşümün başa-
rıldığını görmüş olduk. Emek Sineması da dahil 
olmak üzere Beyoğlu’nun Türkiye’nin tarihi 

bir merkezi olduğunu 
biliyorduk, bunun yeniden 

hayata geçirilmesi de bizler 
için gurur verici” dedi. Büyükçekmece 

Başkanı Hasan Akgün de, çalışmalarından 
dolayı Başkan Demircan’a teşekkür ederek, 
“Sayın Demircan ile birlikte Beyoğlu’nun 
restorasyonunu gezdik ve kentsel dönüşüm 
ile ilgili projelerin maketlerini inceledik. 
Daha sonrasında özellikle Emek Sineması ve 
Tarlabaşı’ndaki uygulamaları yerinde incele-
dik. Tavsiyem şudur ki; bu projeleri yerinde 
özellikle görsünler. Çünkü kentsel dönüşüm 
yapılırken yaşanan zorlukların neler olduğunu, 
uygulama esnasında nasıl korunması gerek-
tiğini bizzat uygulanan mekanda görmeleri 
onlar için faydalıdır” dedi.

11ALTYAPI vE YATIRIMLAR

BEYKOZ’A KAPALI 
PAZAR YAPILIYOR

ALT GEÇİTLER 
BOYANDI

beykoz - istanbul Beykoz 
Belediyesi’nin modern pazar 
yeri projelerinin ilk adımı 
geçtiğimiz günlerde Göksu 
Kapalı Pazar yeriyle atıldı. İlçe 
sakinlerine düzenli ve temiz 
bir alanda hizmet verecek 
pazar yerinin yapımına baş-
landı. Daha önce Göksu’nun 
merkezinde trafiğin yoğun 
olduğu bir caddede kurulan ve 
güvenlik dolayısıyla şikâyet-
lere konu olan semt pazarı 
artık geniş ve ferah bir alanda 
hizmet verecek. Pazarın 
kurulduğu günlerde trafiğe 
kapatılan cadde sürekli açık 
olacak.

sapanca - sakarya Sapan-
ca’da belediye ekipleri tarafın-
dan yapılan çalışmalarla yollar 
estetik bir görünüme kavuştu.
Eski görünümlerinden kısa 
sürede kurtarılarak, yapılan 
çalışmalarla yeni baştan halkın 
hizmetine sunulan yollardaki 
estetik şekillenmeler büyük 
beğeni kazanıyor. Kırkpınar 
Tepebaşı Sümbük Sokak ve 
diğer sokaklarda gerçekleşti-
rilen parke yol döşemelerinde, 
yol zemininde motif oluşturu-

larak örülen parke taşı yollar 
vatandaşların da beğenisini 
kazandı. Yeni Mahalle Yedigöz 
Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve 
Biberoğlu Mevkii ile Nailiye 
Caddesi ve İlmiye Caddesi’n-
deki asfatlama çalışmalarıyla 
da yoğun bir hizmet ivmesi 
yakalayan Sapanca Belediyesi, 
bu caddelerdeki genişletme ve 
altyapı çalışmalarını, dekoratif 
duvarlarla bütünleştirdi. Ça-
lışmaların tüm hızıyla devam 
etmesi bekleniyor.

çanakkale  Esenler Mahal-
lesi Özgürlük Caddesi üze-
rinde bulunan yaklaşık 11 bin 
metrekarelik alan içerisinde 
953 metrekare kapalı alan ile 
birlikte projelendirilen Sağlıklı 
Yaşam Parkı, Çanakkalelilerin 
hem açık hem de kapalı alanda 
spor yapabilmelerine olanak 
sağlayacak. Projede, sentetik 
buz pisti, kay-kay platformu, 
basket voleybol sahası, tenis 
kortu, yürüyüş yolları, çocuk ve 
engelli spor alanları bulunacak. 

Spor alanları büyük ölçüde açık 
alan olarak hazırlanırken, sen-
tetik buz pistinin olumsuz hava 
koşullarından etkilenmemesi 
için üzerine yarı kapalı asma 
germe sistem planlandı. Proje 
alanı içinde bulunan hizmet bi-
nasının zemin katında sahalarla 
ilişkili olarak kafeterya mekânı, 
soyunma odaları ve idari ofisler 
bulunurken, 1. Kat içerisinde 
fitness salonu, dinlenme alanı 
ve soyunma odaları yer alacağı 
açıklandı.

gölcük - kocaeli  Gölcük 
Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ve İdari İşler Amir-
liği birimleri, Gölcük sınırları 
içerisinde bulunan bütün alt 
geçitlere yönelik boyama ve 
Temizlik çalışması bitti. İlk 
çalışma Barbaros İlkokulu 
önündeki alt geçitte yapıldı. 
Belediye ekipleri tarafından 
yapılan çalışmada, alt geçitin 
duvarlarındaki yazılar siline-
rek beyaza boyandı.  Gölcük 
sınırları içerisinde bulunan 
bütün alt geçitlere yönelik 
yapılan boyama ve temizlik  
çalışmaları bitirilerek vatan-
daşların hizmetine sunuldu.

erenler  - sakarya   Erenler 
Belediyesi Fen İşleri ekipleri 
ilçe genelinde sürdürdüğü 
çalışmalarına, havaların 
da iyi gitmesiyle hız verdi. 
Erenler Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada; “Erenler 
Mahallesi Küçüktepe mevki 
1115, 1119 ve 1124 sokaklar-
da, 200 metre uzunluğunda 
ve 10 metre genişliğinde yeni 
yolun açılması için çalışma-
lar başladı” ifadelerine yer 
verildi. Açıklamanın deva-
mında ise yolların stabilize 
hale getirilmesi için kazı ve 
hafriyat çalışması ile birlikte 
yaya kaldırımı ve tretuvar ça-
lışmalarının yapılacağı ayrıca 
Türbe Caddesi 5082 Sokakta 
tretuvar çalışmasının yapıldığı 
belirtildi.

YOLLAR ARTIK 
DAHA GÜZEL

Hendek  - sakarya  Hendek 
Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından 
Sarıdede Mahallesi’ne asfalt 
çalışması yapılıyor. 900 metre 
uzunluğunda ve 5.5 metre 
genişliğindeki yolda asfalt 
çalışmasının önümüzdeki 
günlerde bitmesi bekleniyor.

Çanakkale Belediyesi’nin 
önemli projelerinden birisi 

olan Sağlıklı Yaşam Par-
kı’nın çalışmaları tüm  
hızıyla devam ediyor.

Sapanca Belediyesi,  
sokaklara renk ve estetik 

katmak için kolları sıvadı. 
Çalışmalar ilçe halkından da 

büyük beğeni topladı.

“Sağlıklı Yaşam Parkı” İle 
Sağlıklı Günler

Sapanca’da Yollara
Estetik Görünüm

İçmesuyuna 100 Milyonluk 
Alternatif

YOLLARA ASfALT
ÇALIŞMASI

edremit - balıkesir  Edremit Be-
lediyesi tarafından şehrin vitrinini 
oluşturan giriş ve çıkışlardaki yollar 
yenileniyor. Edremit’in Çanakkale 
yönünden girişinde bulunan Akçay 
Caddesi’nden sonra İzmir yönünden 
girişinde bulunan İstasyon Caddesi de 
baştan sona yenilendi. İstasyon Cad-
desi, Soğuk Tulumba Köprüsü’nden 
başlayarak eski SSK Hastanesi önün-
den E-87 İzmir-Çanakkale Karayolu 
kavşağına kadar yeniden düzenlen-
di. Yeniden düzenleme çalışmaları 
kapsamında İstasyon Caddesi alt yapı 
sistemleri başta olmak üzere parke 

taş kaplamaları, kaldırım ve yeşil 
alan düzenlemeleri ile modern bir 

hale dönüştürüldü.  

Modern bir kent için 
Edremit Belediye Başkanı Kamil 
Saka, ilçenin büyüyen ve gelişen 
yapısı ile büyük bir kent haline 
dönüştüğünü belirterek, yıllardır 
çözülemeyen sorunları ortadan 
kaldırdıklarını, çağdaş ve modern 
bir kent yaratabilmek için yeni 
projeleri hayata geçirmeye başladık-
larını kaydetti. Başkan Saka, “modern 
caddeler yapacağız” dedi.

Başkanlar Kentsel  
Dönüşümü İnceledi

Edremit Daha Modern Hale Geliyor

Beyoğlu 
Belediyesi’nce 

düzenlenen  
Başkanlar  

Buluşması’nda 
kentsel 

dönüşüm 
masaya 
yatırıldı
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Yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin 
artırılması ve yerel yönetim personelinin 
disiplinler arası bir yaklaşımla eğiti-
lerek kurumsal kapasitenin geliştiril-
mesi hedefiyle yola çıkan Marmara 
Belediyeler Birliği Yerel Yönetim 
Akademisi, yerel yönetim 
çalışanlarına zamanın 
ruhuna uygun deneyimleri 
yaşatmayı hedefliyor.  
Dijital Hayat Sertifika 
Programı kapsamında, 
dijitalleşmenin dünü, 
bugünü, geleceği, dijital 
vatandaşlık, dijital medya 
araçları, kurumsal iletişim, kriz 
yönetimi, bilişim hukuku, internet kül-
türü, nesnelerin interneti gibi konular 
masaya yatırılacak. Program 8 hafta 
boyunca sürecek ve dersler Pazartesi 
ve Perşembe günleri 18:30-21:30 
saatleri arasında Marmara Belediye-
ler Birliği’nin Eminönü’ndeki merkez 
binasında yapılacak.  Eğitmenler, 

internetin başlangıcından günümüze 

sistematik, öğretici ve eğlenceli tarzlarıyla katılım-
cıları anın içine katmayı hedefliyor.
Eğitim boyunca cevabı aranacak bazı sorular:
· İnternet nasıl başladı, zamanla hangi aşamalar-

dan geçti? İnternetin yarattığı kültür 
neydi?

· ”Siber kültür” nedir, insanlar 
buradayken nasıl düşünürler? 
Bu dünyanın dinamikleri, 
algıları neler?
·   “Sosyal medya” nedir? 

İnsanlar bu mecrada nasıl 
yaşarlar, buradaki bilgiler bizi 

nasıl etkiler? Bir bilginin gerçek 
olduğu nasıl anlaşılır?

· “Trend” nedir? Bir şey internette, 
sosyal medyada nasıl Trend olur? Trend bir içerik 
nasıl hazırlanır, internette içerikleri trend haline 
kimler getirir?
·   İnternetin etik problemleri nelerdir? Mahrem 
alan nasıl işgal edilir? Ne küfür ya da hakaret olarak 
algılanır/ sayılır? Bu mecralarda etiği belirleyen 
kodlar nelerdir? Ortak etik algılar nasıl oluşur? Ge-
lecekte cevap vermek zorunda kalacağımız sorular 
ve etik problemler nelerdir?

Göçmenler 
İçin Harekete 
Geçtiler

Atıksu 
Yönetimi 
Tartışıldı

İstanbul büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin yanı sıra 
Bursa ve Kocaeli büyükşehir 
belediyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Çalıştay’da 
Türkiye’deki göçmenlerin 
yaşam koşullarının iyileşti-
rilmesi için yerel yönetimler 
olarak alınması gereken 
önlemler ve öneriler tartışıldı.  
Çalıştayın açılış konuşmasını 
MBB Başkan Vekili ve Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı yaptı. Çağırıcı, Türki-
ye’nin tarihinde hiçbir dönem 
kendisine sığınan hiç kimseyi 
kapısından geri çevirmediğini 
söyledi. Çağırıcı’nın ardından 
konuşan İstanbul Vali Yardım-
cısı Haluk Nadir ise, İstan-
bul’da kayıtlı Suriyeli sayısının 
398.428 olduğunu söyledi. 
Nadir, “Her ay valilikte mülte-
cilerin durumunu görüşmek 
üzere toplantılar yapıyoruz. 
Bu toplantılardaki sonuç ve 
çözüm önerileri direkt Başba-
kanlığa iletiliyor. Mültecilerin 
eğitimi konusunda iyi bir 
noktaya gelindi” dedi.

Kosava’nın başkenti Prişti-
ne’de yapılan ve iki gün süren 
toplantı, NALAS Çalışma 
Grubu Görevlisi Boran Iva-
noski ve Sırbistan Belediyeler 
Birliği’nden Miodrag Gluse-
vic’in yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi vermesiyle 
başladı. Toplantıya katılan 
on farklı ülkeden temsilci, 
ülkelerindeki katı atık ve 
atıksu yönetimi hususundaki 
güncel durumu, yasal zorluk-
ları ve yetki paylaşımlarını 
içeren sunumlar yaptılar. 
Türkiye’deki duruma ilişkin 
bilgi paylaşan Marmara 
Belediyeler Birliği temsilcisi, 
geçen yıl yayınlanan geri 
dönüşüm strateji belgesi ve 
yeni hükumet programı ile 
belediyelerin atık yönetimi 
konusunda daha kararlı adım 
atabileceklerini ifade etti.    

Toplantıda “Benchmarking 
Project on Solid Waste 
Management” isimli projenin 
üzerinde de duruldu.

MBB’DEN DİJİTAL HAYAT 
SERTİFİKA PROGRAMI

Marmara Belediyeler Birliği 
Şehir Politikaları Merkezi 
2016 yılı itibariyle Birlik üyesi 
illerde (İstanbul, Bursa, Kocaeli, 
Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, 
Çanakkale, Edirne, Düzce, 
Kırklareli, Bolu, Yalova, Bilecik) 
faaliyet gösteren üniversiteler-
de lisansüstü öğrenim gören ve 
tez aşamasına geçen öğrenciler 

için destek programı oluşturdu. 
Başvurular için son tarih 12 
Şubat 2016. Tez konusu yerel 
yönetim veya şehircilik ile ilgili 
olmalı. 5 adet doktora ve 5 adet 
yüksek lisans tezi desteklene-
cek. Başvuru doğrudan MBB’ye 
yapılacak. Başvuruların nihai 
değerlendirmesi ise Birlik encü-
meni tarafından yapılacak. 

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi, Dijital Hayat 
Sertifika Programı düzenliyor. 21 Aralık’ta başlayan sertifika prog-
ramı iki ay boyunca sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak.

Marmara Belediyeler Bir-
liği, BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ile birlikte ‘Göç 
Çalıştayı’ düzenledi. Çözüm 
önerileri geliştirildi.

Güney-Doğu Avrupa Yerel 
Yönetim Birlikleri Ağı NA-
LAS’ın Katı Atık ve Atıksu 
Yönetimi Çalışma Grubu 
toplantısı Kosova’da yapıldı. 

MBB’DEN DOKTORA vE YÜKSEK  
LİSANS TEZLERİNE DESTEK

• Bilal Eren, CINE5 ve TRT Radyo1’de 

“Dijital Hayat” isimli programı  hazırlayıp 

sunmakta. / Marmara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi 

• Dilara Eldaş, İçerik Direktörü ve Danış-

manı

• İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nde “Yeni Medya” dersle-

ri vermekte

• Zorluhan Zorlu, Milliyet Gazetesi Data ve 

Reklam Teknolojileri Direktörü

• Yüce Zerey, The Coca-Cola Company 

Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi 

İnteraktif Pazarlama Müdürü.

• Dr. R. Erdem Erkul, Samsung Türkiye Kamu 

Sektörü Ülke Direktörü.

• Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı 

Kurumsal İletişim Başkanı

• Mehmet Dinç, Hasan Kalyoncu Üniversite-

si Psikoloji Bölümü

•  Tuğsan Yılmaz, Avukat

•  Halil Öztürkci, Bahçeşehir ve Bilgi Üniver-

sitesi  Öğretim görevlisi. 

• Kemal Ekşioğlu , Sosyal Medya içerik 

üreticisi 

• Serkan İnci, İnci Sözlük Kurucusu

•  Hakim Türkmen ,Beyinsiz Adam- Twitter 

Fenomeni,Yeniyüzyıl Gazetesi köşe yazarı

• Yalçın Arı, İletişim bilimci.

•  Barış Özcan, Tasarım Teknolojileri Uzmanı

EĞİTMEN KADROSU

Destek programı ile detaylar 
Marmara Belediyeler Birliği 
yetkilileri tarafından şu şekil-
de açıklandı:
-   Tez konusu yerel yönetim 

veya şehircilik ile ilgili 
olmalıdır.

-   5 adet doktora ve 5 adet 
yüksek lisans tezi destekle-
necektir.

-   Destek miktarı her bir 
doktora tezi için 12,500 TL, 
her bir yüksek lisans tezi için 
5,000 TL olarak belirlen-
miştir.

-  Başvuru doğrudan Marmara 
Belediyeler Birliği’ne form 
doldurularak yapılmalıdır.

-   Son başvuru tarihi 12 Şubat 
2016 olarak belirlenmiştir.

-   Başvuruların nihai değer-
lendirmesi MBB Encümeni 
tarafından yapılacaktır.

-   Destek verilmesi uygun 

görülen tez sahipleri söz-
leşmeye davet edilecektir. 
MBB Bilimsel Çalışmaları 
Destekleme Yönetmeliği, 
MBB lisansüstü çalışmala-
rın desteklenmesi başvuru 
formu ve destek kapsamına 
giren MBB üyesi illere bağlı 
üniversiteler listesine Birli-
ğin sitesinden ulaşabilirsiniz. 

MBB Şehir Politikaları Merkezi, yerel yönetim ve 
şehircilik alanında yazılan tezleri destekleyecek.

Zorluhan 
Zorlu
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sarıyer - istanbul   Çocuk haklarını koruyan ve 
savunan bir yaşam kültürünün oluşturulması 
ve yaygınlaştırılması amacıyla Sarı-
yer Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü 
tarafından bu yıl ikincisi düzenle-
nen Çocuk Hakları Festivali’nin 
üçüncü gününün programı 
İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi’nin animasyon film 
gösterisi ile gerçekleşti. 

Bir Ses Verdiler 
Sarıyer Belediyesi’nin Reşitpa-
şa, Ferahevler, Kazım Karabekir, 
Cumhuriyet, Pınar, FSM, Bah-
çeköy, İstinye, Ayazağa, Bağlar ve 
Sarıyer Merkez mahallelerinde bulunan 
SAGEM’lerin öğrencileri bir yıl boyunca hazır-
ladıkları gösterileri arkadaşlarına ve velilerine sahne-

lediler. Serkan Kırmızı’nın “Bir Ses Verelim Dünyaya” 
isimli masal dinletisinin ardından çocuklar kendi 

elleri ile yaptıkları hediyeleri Sarıyer Bele-
diye Başkanı Şükrü Genç adına Sarıyer 

Belediyesi Eğitim Danışmanı Selçuk 
Dereci’ye hediye ettiler. Kendilerine 

ayrılan 3 günde sahip oldukları hak-
ları gitar dinletileri, danslar, şiirler 
ve küçük tiyatro gösterileri ile 
anlatan çocuklar, haklarını yeryü-
zünde yaşayan bütün çocukların 

öğrenmesi için Çocuk Hakları’nın 
okullarda ders olarak öğretilmesini 

istediler. Çocuklar, üçüncü festival 
için hazırlıklara şimdiden başladılar. 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise 
yapmış olduğu açıklamada çocuklara yönelik 

etkinlikleri artıracaklarının müjdesini verdi.

Sarıyer Belediyesi 
tarafından 

düzenlenen 
Çocuk Hakları 

Festivali’nde 
minikler, Çocuk 

Hakları’nın 
okullarda 

ders olarak 
okutulmasını 

istediler.

bursa  Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat 
Bulacak’ projesi, tüm kentte ipekçiliğe ilgiyi 
artırmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkan-
lığı tarafından yürütülen proje kapsamında 
okullarda öğrencilere ipek böceği eğitim seti 
dağıtıldı. Proje kapsamında seçilen okullarda 
1000 öğrenciye de ipek böceğinin yaşam evre-

leri hakkında eğitim verildi. Kozabirlik 
tarafından desteklenen proje kapsamın-
da 5000 ipek böceği Kozabirlik’e bağlı 
‘Tohum Üretim ve Yetiştirme Merkezi’n-
de hazır bulunduruldu ve dağıtım için 
de Mustafakemalpaşa İlçesi Çaltılıbük 
Mahallesi’nden günlük taze dut yaprağı 
temin edildi. Proje için dağıtılan ipek 
böcekleri öğrencilerin de ilgisini çekti. 

İpek Böceklerine Dut Yaprağı

nilüfer - bursa  Nilüfer Belediyesi Sivil 
Savunma Uzmanlığı öncülüğünde Nilüfer 
Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Zabıta 
Müdürlüğü, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), 
Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) 
Bursa Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü iş birliğinde Halk Evi’nde yapılan 
tatbikat, gerçeği aratmadı.  

SİREN SESİYLE BAŞLADI 
AFAD Sivil Savunma Uzmanı ve ekibinin de 
gözlemci olarak katıldığı tatbikat, senaryo 
gereği ilk olarak meydana gelen deprem son-
rasında çalan siren sesi ile başladı. Bu sırada 
görevliler “Dikkat bu bir deprem tatbikatıdır” 
ikazında bulunarak, herkesin çök-kapan-tu-
tun pozisyonu alması söyledi. 2 dakika süren 
deprem tatbikatının ardından yangın tatbikatı 
gerçekleştirildi.  Tatbikatı çevredeki vatandaş-
lar ilgiyle ve merakla takip etti.

körfez - kocaeli  Körfez 
Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü’nde görev yapan 
tüm personel, Zabıta 
Müdürü Mehmet Gökkaya 
öncülüğünde bir toplantı 
gerçekleştirdi. Körfez 
Belediyesi Meclis Salo-
nu’nda gerçekleştirilen 
toplantıda iş güvenliği 
konusu üzerinde duruldu. 
Geniş bir çalışma alanına 
sahip Zabıta personelinin 
dışarıda karşılaşacakları 
olağan sorunlar ve bu so-
runlar karşısında alacakları 
önlemler değerlendirildi.

Tatbikat Gerçeği Aratmadı

baHçelieVler - istanbul 
Bahçelievler Belediyesi 
engelli bireylere her alanda 
destek olmaya devam 
ediyor. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Engelliler 
Merkezi (İSEM) ve Bahçe-
lievler Belediyesi işbirliği 
ile engelli bireyler için 
geliştirilmiş rehabilitasyon 
yöntemlerinden biri olan 
atla terapi hizmeti, yoğun 
ilgi görüyor.

darıca - kocaeli  Darıca 
Belediyesi tarafından anne 
ve babalara eğitim verili-
yor. Bu eğitimlerde anne 
ve babaların çocuklarını 
yetiştirirken karşılaştıkları 
sorunlar bilimsel ve sosyal 
yönden ele alınıyor. Ebe-
veynler akıllarındaki pek 
çok sorunun cevabını da bu 
eğitimler sayesinde bulu-
yorlar.  Eğitimler psikolojik 
danışman Murat Yürükcü 
tarafından haftada bir gün 
veriliyor.

BİR İLK: MOBİL 
TAZİYE ARACI

BAŞKAN, YALNIZ 
BIRAKMADI

BAHÇELİEvLER’DE 
AT ÜSTÜNDE TERAPİ

BELEDİYEDEN 
ANLAMLI EĞİTİM

tuzla - istanbul  Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, vatandaşların acılı 
günlerinde taziye kabulün-
de kullanılmak üzere mobil 
taziye aracını hizmete aldı. 
Başkan Yazıcı, aracı Sul-
tanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin ile birlikte 
inceledi. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
cenaze hizmetlerinde yeni 
bir dönemi böylelikle baş-
latmış oldu.

kartepe - kocaeli  Kartepe 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, tedavilerini has-
tanede sürdüren hemşeh-
rilerini hasta yataklarında 
ziyaret etti. Üzülmez, moral 
veren ziyaretinde vatan-
daşların sağlık durumları 
hakkında da bilgi aldı. 
Başkanı karşılarında gören 
vatandaşlarda büyük se-
vinç yaşadılar.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde düzenlenen ‘Acil Durum Tahliye Tatbikatı’ adeta gerçeği 
aratmadı. Önce siren çaldı, ardından yangına müdahale edildi, vatandaşlar merakla izledi

Körfez’de gündem 
İş GÜVENLİğİ

Çocuk Hakları Ders 
Olarak Okutulmalı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından temeli 2011 yılının Haziran 
ayında atılan, 400 bin metrekare 
proje alanı ve 190 bin metrekarelik 
inşaat alanıyla Bursa’nın en büyük 
anıtsal yapılarından biri olan Bursa 
Büyükşehir Stadyumu son derece 
görkemli  bir törenle açıldı. Bursalı-
ların yoğun ilgi gösterdiği açılış töre-
nine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da katıldı.  Tören, Bursaspor 
Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu 
ve futbolcuların sloganlar eşliğinde 
sahaya çıkması ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı.

TARİHİN EN BÜYÜK ESERİ 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, törende yaptığı ko-
nuşmada, ecdat yadigarı, kültür ve 
medeniyet başkenti Bursa’da, Bursa 
tarihinin en büyük eserini hizmete 
açtıklarını söyledi. Bursa’ya ve 
Türkiye’ye prestij kazandıran yeni 
stadyumun daha tamamlanmadan 
dünyada ses getiren ödüller aldığını 
hatırlatan Altepe, “Yaklaşık 50 mil-
yon TL’lik katkı sağlayan Cumhur-
başkanımız başta olmak üzere bu 
stada destek veren herkese Bursa 
halkı adına teşekkür ediyorum. 
Cumhurbaşkanımızın destek ve 
himayelerinde gerçekleşen bu yapı 
ülkemizin ve kentlerimizin geldiği 
konumu ortaya koyan, dünyada 
parmakla gösterilen bir stadyum 
olmuştur” dedi.  Yerel yönetimler 
olarak ülke hedefleri doğrultusunda 
öncü, örnek ve lokomotif olmak, 
güçlü şehirler, büyüyen kentlerle, 
lider ve güçlü Türkiye’ye ulaşma 
noktasında katkı sağlamak amacıyla 
kıt imkanlarla büyük işler yaptıkları-
nı dile getiren Başkan Altepe, “Daha 
yaşanabilir, sağlıklı, kaliteli, marka 
kenti oluşturmak ve böyle eserler 
vermek bizim için onur olacaktır. 

Tüm tarihi eserleri ayağa kaldırdık 
ve Bursa artık bir evrensel 
değer, UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde” 

diye konuştu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni stadyum Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, “Çok mutluyum, şanına 

yakışır böyle güzel bir stadyuma sahip oldu” diye konuştu

BURSA’YA ÇOK YAKIŞTI

İlk vuruş Erdoğan’dan

‘MUHTEŞEM 
POLİTİKALARIN 
SONUCU’

19 TESİSTEN 
224 TESİSE

Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç da 
2002 yılından itiba-
ren uygulanan 
muhteşem 
politikaların 
sonuçların-
dan birinin 
de Bursa 
stadyumu 
olduğunu 
belirterek, 
stadyumun Bursa’ya 
hayırlı olmasını diledi.

Stadyum açılışına 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan dışında 
İçişleri Bakanı 
Efkan Ala, 
Sağlık Bakanı 
Mehmet 
Müezzinoğ-
lu, Gençlik 
ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, Futbol Fe-
derasyonu Başkanı 
Yıldırım Demirören, 
Bursaspor Başkanı 
Recep Bölükbaşı ve 
Bursa Milletvekilleri 
katıldı. 

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 
Altepe kendilerinden 
önce yapılan 19 tesise 
karşın 224 tesis ile 
Bursa’da spor kulübü 
sayısını yüzde 50 
artırdıklarını, sporcu 

sayısının da 3’e 
katlandığını 

söyledi.

Konuşmaların ardından gösteri maçı 
yapıldı. Başlangıç vuruşunu Cum-
hurbaşkanı Erdoğan´ın yaptığı 
maçta Türkiye Şöhretler 
Karması ile Bursa Şöhretleri 
Karması karşı karşıya geldi. 
Oldukça çekişmeli geçen 

karşılaşma Bursaspor’un 
şampiyon kadrosunda da 
yer alan Ali Tandoğan’ın 
attığı tek golle, Türkiye Şöh-
retler Karması’nın 1-0 üstünlü-

ğü ile sona erdi. 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan da 
konuşmasında 

Bursaspor’a ağırlık 
verdi. Erdoğan, 

“Mutluyum, Bursa şanına 
yakışır böyle güzel bir 
stadyuma sahip oldu. 
Çünkü Bursaspor sıradan 
bir kulüp değil. Bursaspor 
şampiyonluğu yaşamış bir 
kulüptür. Şampiyona da 
böyle bir stadyum yakışırdı. 

Altyapınızı gezdim, gördüm. 
Güçlü bir altyapıya sahip 

olan Bursaspor şu andaki kadro-
suyla dahi bulunduğu sıraya layık 
değil. İnanıyorum ki bu kadro bu 
son değişiklikle Hamza hocayla 
farklı bir yere gelecektir. Tarafsızım 
bunu da söyleyeyim. Bu seyirci 
inşallah sabırla Bursaspor’un layık 
olduğu yere çıktığını görecektir. 
Bursaspor’a başarılar dilerken, bir-
liğinizden beraberliğinizden taviz 
vermeyin. Bizim biliyorsunuz 4 baş-
lığımız var. Tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet. Bu duygularla 
Bursaspor’a bu sezonda tekrar ba-
şarılar diliyorum. Başarının artarak 
devamını diliyorum” dedi. 

şampiyona layık 
BİR STADYuM

Yeşil kram-
pon giydiği 
gözlenen 
Erdoğan, 

her iki 
takımın 

oyuncula-
rıyla tek tek 

tokalaştı. 

AÇILIŞTA 
YILDIZLAR 
GEÇİDİ
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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...

15SOSYAL MEDYA

MURAT HAZİNEDAR                                         /MHazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “İçinde bir 
tutam sevgi yoksa, dünya senin olsa ne yazar ?  / Fadıl Çay 
Sevgi dolu bir hafta diliyorum, günaydın..” diye yazdı.

MUSTAFA DEMİR                                      @DemirMustafaTR

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gününüze hayat, 
çayınıza şeker, yüzünüze tebessüm katan sevdiklerinizle 
güzel bir pazar günü geçirmenizi dilerim” diye yazdı.

ADNAN KÖŞKER                                              @adnankosker

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker: “Ülkemizin yarınları-
nın teminatı çocuklarımız da elleriyle, fidanları daha yeşil bir 
Gebze için toprakla buluşturdu” diye yazdı

HİLMİ TÜRKMEN                                          /hilmiturkmen34

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kışa hazır oldukla-
rını bu fotoğrafla takipçilerine duyurdu. 

ALİ KILIÇ                                                           /BskAliKilic

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Facebook hesabında bu 
fotoğrafı paylaştı ve şöyle yazdı: “Gülen gözlerinize dünyalar 
feda olsun...Günaydın çocuklar.”

RECEP ALTEPE
/recep_altepe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, bu güzel çiçekleri instagram hesabında 
paylaştı.

ŞADİ YAZICI
/drsadiyazici2

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Orhan 
Gencebay bir araya geldiler ve bu fotoğrafı 
çektirdiler. Başkan Instagram’ında paylaştı.

BAŞKANLARIN

SOSYAL 
MEDYASI

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...

YÜCEL ÇELİKBİLEK                                   /YucelCelikbilek

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, engelli vatandaş-
ların her daim yanında. Facebook üzerinden paylaştığı bu 
fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU                        /kocaelibaskani

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğ-
lu, çocukları çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor ve bol bol 
fotoğraf çekiliyor.

NEVZAT DOĞAN                                               /drnevzatdogan

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, spor yapmayı çok sevi-
yor. Başkan kendi Facebook hesabında bu fotoğrafı paylaştı 
ve şöyle yazdı: “şimdi fitness zamanı”

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

3 milyar. Bu da, dünya nüfusunun %42’sine 

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Kandıra Belediye Başkanı 
Ünal Köken

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı

Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu

Yıldırım Belediye Başkanı
İsmail Hakkı Edebali

Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar

Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç


