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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Marmara için 2009’da 
çıktığımız hizmet yolunda 
bir seneyi daha geride 
bıraktık. Önceki yıllarda 
olduğu gibi 2011 yılında 
da Marmara bölgesinin 
dört biryanında beledi-
yeciliğin tüm alanlarında 
programlar düzenledik.

ن  devamı  12’de

Özürlü Dostu Birliğe Ödül Verildi
“engelli dostu Şehirler” çalışması, MBB’ye ödül getirdi. Birlik Başkanvekili lokman 
Çağırıcı, ödülünü aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’den aldı.

Belediyenin Test 
laboratuarına 

Büyük ilgi 

Kadıköy Belediye-
si’nin 1999 depremin-
den sonra mevcut 
binaların deprem 
dayanıklılığının araş-
tırılması için kurduğu, 
sessiz sedasız çalışma-
larını sürdüren Beton 
Zemin Test Laboratu-
arı, Van Depremi’nin 
ardından adeta 
İstanbullular’ın akını-
na uğradı. 

MARMARA

0402 1408
organik Pazar Bir 
yaşına girdi

“istanbul dünyanın 
Merkezi olacak” keşan’a ÖdülBağcılar’dan engelli 

akademisi
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Marmara Belediye-
ler Birliği tarafından 

Marmara’nın dört bir yanın-
da yürütülen, “Engelli Dostu 
Şehirler” projesi, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı tara-
fından ödüle layık görüldü. 
MBB Başkanvekili ve Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “Bakanlık’ın 
çalışmalarına destek oldu-
ğumuz için bu ödüle layık 
görüldük. Engelli dostu ça-
lışmalarımız devam ede-
cek” dedi. 

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit altunay

İstanbul’un arka bah-
çesi olarak bilinen ve 

uzaklığı nedeniyle hep ikin-
ci planda olan Sultangazi 
3 yıl içinde Belediye Başka-
nı Cahit Altunay’ın büyük 
uğraşları sonucu ön plana 
çıktı. 

İdealleri için hayaller 
kuran ve bu hayalleri 

gerçekleştirmek için durma-
dan çalışan Bakırköy Beledi-
ye Başkanı Ünal Erzen, bele-
diyenin yaptığı çalışmaları 
anlattı. 

AYIN
BAŞKANI

Bakırköy Belediye Başkanı  
ateş Ünal erzen 

ن  devamı  7’de

AYIN
söyleşisi

ن  devamı  3’te

ن  devamı  11’de

ن  devamı  15’te

küçükçekmece Belediyesi spora ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 
da ilçede bulunan amatör kulüplere malzeme yardımı yaptı. 

Küçükçekmece Belediyesi, spora destek vermeye devam ediyor. 
Belediye Başkanı Aziz Yeniay, sporun insan hayatındaki önemine 

dikkat çekerek, belediyenin çalışmalarını anlattı.  ن devamı  14’te

küçükçekmece’den Spora destek

Birlik 2012’ye Hazır

ن  devamı  2’de

2011 yılında bölgesel 
belediye birliklerinin 

yıldızı olan Marmara Beledi-
yeler Birliği 2012’ye de iddialı 

giriyor. Marmara Belediye-
ler Birliği ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, 2012’de yerel yö-

netimlerin sorumluluğunun 
artacağını belirtirken, Baş-
kanvekili Lokman Çağırıcı 
ve encümen üyesi beledi-

ye başkanları, 2012’ye dair 
plan, beklenti ve temenni-
lerini Belediye Haber’e açık-
ladı.
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iSTanBul

İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün himayesinde Türki-
ye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
ile Turkcell tarafından dü-
zenlenen Türkiye İnovasyon 
Konferansı’nda konuştu. 
Başkan Kadir Topbaş, Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen konferansın katılımcı-
larıyla öğle yemeğinde bu-
luştu. Toplantıda Eski Bakan 
Kürşat Tüzmen, İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu ve TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi 
de yer aldı. İnovasyonun (ye-
nilik) yıldızlarını İstanbul’da 
buluşturan böyle önemli bir 
toplantının İstanbul’da ya-
pılmasından büyük mutluluk 
duyduğunu belirten Başkan 

kadir Topbaş, günümüzde 
inovasyonun şehirlerin ge-
leceğini belirlediğini ve me-
deniyetlere büyük aşamalar 
kaydettirdiğini söyledi. Şe-
hirlerin yeni fikirler üreterek 
kendini gösterdiğini şartların 
oluşması durumunda o şe-
hirde yaşayan insanların uf-
kunun genişlediğini belirten 
Kadir Topbaş, şöyle konuştu;

İstanbul dünya 
şehirleri arasında

“Dünyada artık şehirler ya-
rışıyor, bu yarışta İstanbul’u 
New York’un, Londra’nın 
ve Tokyo’nun sıralamasına 
sokmak için yola çıktık” di-
yen Başkan Topbaş, “İstan-
bul dünyanın merkezi ola-
cak” dedi.

“istanbul dünyanın Merkezi olacak”

Birlik 2012’ye Hazır

Türkiye inovasyon konferansı’nda konuşan iBB Başkanı kadir Topbaş, “gelişime 
açık yönüyle istanbul, yakın gelecekte dünyanın merkezi olacak” dedi.

MBB encümen Üyesi belediye başkanları , 2012 yılına 
dair sevgi ve barış mesajları verdiler. Biz de Belediye-
Haber ailesi olarak “Mutlu yıllar” diliyoruz...

reCePalTePe  BurSa

Birliğimizin değerli üyeleri; Ye-
rel yönetimlerde birlik ve be-
raberliğin sembolü olan Mar-
mara Belediyeler Birliği adına 
sizleri saygı ve sevgi ile selamlı-
yorum. Türkiye, belediyecilikte 
yerel değerlerin evrensel de-
ğerlere dönüştüğü, bu anlam-
da yerel yönetimlerin önemli 
sorumluluklar üstlendiği yeni 
bir döneme girmiştir. Yeni yılın, 
sevgi dostluk ve barış umutları-
mızın meyve verdiği, ülkemizin 
kentleri için olumlu gelişmelerin 
yaşanacağı bir yıl olmasını te-
menni ediyorum.

iSMail ok  BalıkeSir

2011 yılı belediyemiz açısın-
dan verimli bir şekilde geçti. 
2011 yılında birçok projeyi 
hayata soktuk. Yeni projeleri-
miz geliyor bunların arasında 
yarı olimpik havuz, sosyal te-
sisler, yeşil alanlar var.  2012 
yılının, Ülkemizde ve Dünya-
da savaşların son bulduğu 
bir yıl olmasını diliyorum.

neVzaT doğan  izMiT

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha 
geride bıraktık. Geriye dö-
nüp baktığımda hizmetlerle 
dolu, güzel bir yıl görüyo-
rum. İnanıyorum ki; 2012 
bizim için çok daha güzel, 
hizmet ve başarı dolu bir yıl 
olacak. Yeni yılın herkes için 
sağlık, başarı ve mutluluk 
dolu bir yıl olmasını dilerim.

SeliM yağCı  BileCik

Üzüntü ve sevinçleriyle bir 
yılı daha geride bırakırken, 
umut ve beklentilerle dolu 
yeni bir yıla daha giriyoruz. 
Geride bıraktığımız 2011 yılı, 
her açıdan Bileciğimiz için 
başarılı bir yıl olmuştur. 2012 
yılı yeniden doğuşların, yeni-
liklerin, başarının ve yeni he-
deflerin yılı olsun. 

Özgen keSkin  yıldırıM

Hemşerilerimin yeni yılını kut-
lar, 2012 yılının sağlık mutluluk 
ve başarılı geçmesini dilerim. 
Sinema, resim, tiyatro salon-
ları, elektronik kütüphanesi 
ve meslek edindirme atölye-
leri ile Yıldırımlılar 2012 yılında 
da sanat dolu günler geçire-
cek. Kısacası çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam edecek.

lokMan ÇağırıCı    BağCılar

2012 yılı Bağcılar için önem-
li dönüm noktalarından 
birini oluşturuyor. Bağcı-
lar, 2 Kasım 1992 yılında 
Bakırköy’den ayrılarak ilçe 
statüsü kazandı. 2012 yılını 
da Bağcılar’ın 20’inci yılına 
yakışır etkinliklerle geçirece-
ğiz. Yeni yılın, herkese mutlu-
luklar getirmesini diliyorum.

HaSan akgÜn  BÜyÜkÇekMeCe

İnanç, bilgi ve becerimizi 
halkımızın gücüyle birleşti-
rip, 2011 yılının zor şartlarını 
yenmeyi başardık. 2012’ye 
daha büyük umutlarla daha 
güçlü giriyoruz. Yeni yılın  tüm 
halkımıza, mutluluk ve başarı 
getirmesini dilerim. 2012 yılın-
da da Büyükçekmece ken-
dini gösterecektir.

MuraT aydın      zeyTinBurnu

Yeni yıl yeni umutları, yeni 
heyecanları da beraberinde 
getirmiştir her zaman; ama 
en çok da temenni edilen 
şey toplumda barışın ve sü-
kunetin egemen olmasıdır. 
Bizim en büyük sorumluğu-
muz mutluluğun artmasına 
yönelik çalışmaları hayata 
geçirmektir. 

eMin HaleBak        lÜleBurgaz

Dileğim yeni yılda, kentimiz-
de, ülkemizde ve dünyada 
dostluk, barış ve kardeşliğin 
egemen olduğu, tüm insan-
lığın ‘yaşamaktan mutlu ola-
cağı’ bir dünya özleminin 
gerçekleşmesidir. Bu duygu 
ve düşüncelerle herkesin 
yeni yılını kutlar sevgi ve say-
gılar sunarım.
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Belediyeden 
Sağlık

 Denetimi

Başkan 
Öğretmenleri 

unutmadı

Çorlu’da 
Muhtarlar Bir 
araya geldi

erenler’de 
Başkan Öztürk 

Teftişte
SÖğÜT / BileCik   

Söğüt Belediyesi ilçede 
faaliyet gösteren beş 
adet ekmek fırınında 
gece denetimi yaptı. 
Zabıta ekipleri fırınlarda 
yaptığı denetimlerde, 
hijyen, gramaj, bina ruh-
sat, üretim ve depolama 
şartlarını inceledi. Söğüt 
Belediye Başkanı Osman 
Güneş, yaptığı açıklama-
da insan sağlığına büyük 
önem verdiklerini söyledi. 

alTınoVa / BalıkeSir

Altınova Belediye Baş-
kanı Asım Sürer, kentteki 
öğretmen ve eşleriyle bir 
araya gelerek önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Öğretmenlerin gençlerin 
gelişiminde önemli bir 
rol üstlendiklerine dik-
kat çeken Başkan Sürer 
“Çocuklarımızın gelece-
ğe hazırlanmasında gös-
terdiğiniz çabalarınız için 
sizlere minnettarız” dedi. 

Çorlu /  Tekirdağ

Çorlu Belediye Başkanı 
Ünal Baysan muhtarlarla 
buluştu. Belediye Meclis 
salonunda yapılan kah-
valtılı toplantı mahalle, 
köy ve belde muhtarları-
nın katılımıyla gerçekleşti. 
Baysan, burada son iki 
buçuk yılda yapılan hiz-
metleri ve devam eden 
projeleri anlattı. Toplantı-
ya katılan muhtarlar da 
Başkan’a teşekkür etti. 

erenler / Sakarya    

Erenler Belediye Başkanı 
Cavit Öztürk, çalışma yer-
lerini dolaşarak çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı.  Eren-
ler Merkez Mahallesi’nde 
başlayan asfalt dökme 
çalışmaları devam ediyor. 
14 sokak’ta 4,5 ton asfalt 
atıldı. Şeyhköy ve Sarıca-
lar mahallelerinde başla-
yan parke çalışmalarında 
da son aşamaya gelin-
mek üzere. 

belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...

Marmara için 2009’da çıktığımız hizmet 
yolunda bir seneyi daha geride bıraktık. 
Önceki yıllarda olduğu gibi 2011 yılında 
da Marmara bölgesinin dört bir yanında 
belediyeciliğin tüm alanlarında prog-
ramlar düzenledik, belediyelerimiz için 
önemli lobicilik ve uluslararası işbirliği ça-
lışmaları gerçekleştirdik.

Yapılan çalışmalarla bölgesel belediye 
birliklerinin parlayan yıldızı olmaya de-
vam ettik ve Marmara’yla sınırlı kalma-
yarak, Türk belediyecilik sistemine örnek 
teşkil edecek çalışmalar gerçekleştirdik. 
Yalnızca Birliğimizin yaptığı örnek çalış-
maları değil, MBB’ye üye belediyelerin 
yaptığı birbirinden önemli faaliyetleri de; 
gerek gazete ve dergilerimizle, gerekse 
elektronik bültenlerimizle, başta Ankara 
olmak üzere belediyeciliğin tarafı olan 
kuruluşlara ve tüm kamuoyuna duyur-
duk.

Bu yıl beşincisini 
düzenleyeceği-
miz Örnek Be-
lediyecilik Proje 
Yarışmamız’la da 
Marmara’nın dört 
biryanında ya-
pılan 44 başarılı 
belediyecilik ça-
lışmasını taçlan-
dırdık. Birbirinden 
başarılı 403 pro-
jenin yarıştığı Ör-
nek Belediyecilik 
Proje Yarışmamı-
za bu yıl da geniş 
katılım bekliyor, Türkiye’nin en önemli 
yerel yönetimler ödülleri olarak kabul 
edilen yarışmamızın 2012 duyurularını da 
Ocak ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz.

2011 yılı içerisinde Sakarya’dan 
Bursa’ya, Bilecik’ten Çanakkale’ye ka-
dar Marmara’nın tüm şehirlerinde yoğun 
katılımla Düzgün Türkçe, Doğru İletişim 
ve Halkla İlişkiler temalı eğitim program-
ları düzenledik. 2012 yılında da iletişim 
eğitimlerine üst düzey önem vereceğiz. 
Belediyecilikte başarının, vatandaşla 
doğru iletişim kurulmadan geleceğine 
inanmıyoruz. Halkın parasıyla halkımı-
za hizmet veriyorsak, ilk önce belediye 
personelimizin halkla en doğru biçimde 
iletişim kurmasını sağlayacağız ve TRT 
kökenli uzman eğitmenlerimizle iletişim 
programlarına devam edeceğiz.

2011 yılı, Marmara bölgesinde bele-
diyecilik açısından başarılı bir yıl olsa da 
Türkiye genelinde doğusundan batısı-
na, kuzeyinden güneyine büyük acı ve 
üzüntü verici hadiselerle geçti. 2012 se-
nesinin, başta sevdalısı olduğumuz vata-
nımız olmak üzere bölgemize, ülkemize, 
İslam Alemi’ne ve tüm insanlığa hayırlar 
getirmesini diliyor, sağlık, başarı, esenlik, 
huzur ve sevgi dolu bir yıl olmasını yüce 
Allah’tan diliyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

“Bursa yerli otomobil de Üretir”

BurSa

Ulusal medya kuruluşlarının İstan-
bul’daki merkezlerini ziyaret ede-
rek, canlı yayın programlarına 
katılan Başkan Altepe, kentteki 
gelişmelerden, Bursa’nın ülkeye 
etki edecek projelerinden ve ya-
tırımlarından söz etti. Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Altepe, 
‘yerli otomobil’ üretimi konusun-
da Bursa’nın yeterli potansiyele 
sahip olduğunu belirterek, kararlı 
olunması ve destek verilmesi du-
rumunda, Bursa’da 1 yıl içerisin-
de yerli otomobil üretimine ge-
çilebileceğinin altını çizdi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım-
da köklü çözümler ürettiğine de 

değinen Başkan Altepe, dünya 
şehirlerinde kullanılan raylı sis-
temin, artık Bursa’da da yaygın 
olarak kullanılmaya başlandığını 
kaydetti. Başkan konuşmasında 
ayrıca yeni yatırımların da hizme-
te girmesiyle, çok yakın gelecek-
te kent içerisinde 40 kilometrelik 
raylı sistem hattına ulaşılacağını 
söyledi. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı recep altepe, bir yıl içerisinde yerli otomobil üre-
timine geçebileceklerinin müjdesini verdi. 

Biga Tarihine Sahip Çıkıyor 

Biga / Çanakkale

Biga Belediyesi Büyük Şadırvan’ın 
restorasyon çalışmalarına başladı. 
Restorasyon çalışmalarının Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek 
Kurulu’nun kararı doğrultusunda 
ve şadırvanın orijinaline uygun 
olarak, mimari raporda önerilen 

şekilde gerçekleştirileceği açık-
landı. Biga Belediye Başkanı Meh-
met Özkan, çalışmaya ilişkin yap-
tığı değerlendirmede: “Yapılacak 
restorasyon çalışması ile tarihi ve 
kültürel mirasımıza sahip çıkarak 
şadırvanın sonraki nesillere daha 
sağlıklı bir çehreyle ulaşmasını sağ-
lamayı umut ediyoruz” dedi. Ça-
lışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

Biga Belediyesi uzun süredir takibinde olduğu ilçedeki tarihi yapılardan olan Büyük 
Şadırvan’ın restorasyonu konusunda çalışmalara başladı.
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Zeytinburnu Belediyesi, 
Merkezefendi Gelenek-
sel Tıp Derneği ve Ekolojik 
Üreticiler Derneği işbirliği 
ile kurulan organik Pazar 
bir yaşına girdi. Pazara 
İstanbullular’ın ilgisi olduk-
ça fazla. Pazarda otopark 
sorunu yaşamayan vatan-
daşlar, hemen yakında 
bulunan Türkiye’nin tek 

Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Balıklı 
Rum Ayazması, Panoro-
ma 1453 Müzesi, Yenikapı 
Mevlevihanesi, Merkeze-
fendi Külliyesi, eski Türk 
evleri gibi önemli tabiat 
- kültür merkezlerini de ra-
hatlıkla dolaşma imkanı 
bulabiliyor. Merkezefendi 
Camii Külliyesi’nin yanın-
da her Cumartesi kurulan 
pazara, 08:00–16:00 saat-
leri arasında her saat başı 
Olivium’dan servis kaldırı-
lıyor. Organik Halk Pazarı, 
mimari yapısıyla da dikkat-
leri üstüne çekiyor. 

akyazı / Sakarya

Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kül-

tür Evi Derslere Destek Mer-
kezi tarafından geçtiğimiz 
günlerde başarılı öğrencileri 
tespit etmek için Süreç İz-

leme Sınavı gerçekleştirildi. 
Süreç İzleme Sınavı’na mer-
kez bünyesinde bulunan 350 
öğrenci katıldı. 

04 GÜNCEL

organik Pazar Bir yaşına girdi

Belediyeden Süreç izleme Sınavı

zeytinburnu Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan “zeytinburnu organik Halk Pazarı” bir yılı geride bıraktı. Her 
Cumartesi Merkezefendi Camii külliyesi’nin yanında kurulan organik pazara istanbullular büyük ilgi gösteriyor. 

akyazı Belediyesi Bilgi ve kültür evi derslere destek Merkezi, bünyesindeki ba-
şarılı öğrencileri tespit etmek için “Süreç izleme Sınavı” gerçekleştirdi. 

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Ortak Akıl Top-
luluğu’nca düzenlenen 
ve Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan’ın konuşmacı ola-
rak katıldığı “Üniversite Kent 
Etkileşimi” konulu panel Sü-
leyman Demirel Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.  
Gökhan; burada yaptı-

ğı konuşmasında “Kenttin 
5’te 1’ini oluşturan üniver-
site öğrencileri bu kent için 
önemli. Kentin sosyal yaşa-
mına yadsınamaz bir şekil-
de katkıda bulunuyorlar” 
dedi. Başkan konuşmasın-
da ayrıca öğrencilerin ge-
lişimi adına belediye olarak 
yapmış oldukları çalışmaları 
anlattı. Başkan, konuşma-
sının ardından öğrencilerin 
sorularını cevaplandırdı. 

Çanakkale’de Başkan Üniversitelilerle Buluştu
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür gökhan, “Üniversite kent etkileşimi” adlı 
panelde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. 

Sokak Hayvanları 
kısırlaştırılıyor

ayvacık, izmir’de 
Tanıtıldı

HaVSa  / edirne  

Havsa Belediyesi kısırlaştırma 
çalışmalarına başladı. Sokak 
hayvanlarının kısırlaştırılması 
ile ilgili yapılan bu çalışma-
larda belediyeden yapılan 
açıklamaya göre bu zaman 
kadar 30 sokak köpeğinin 
kısırlaştırılması gerçekleşti. 
Belediye yetkilileri kısırlaştır-
ma işlemi yapılan köpeklere 
kulak küpeleri takılarak ta-
kiplerinin yapıldığını açıkla-
dı. Belediye yetkilileri ayrıca 
mobil kısırlaştırma aracı ile 
çalışmaların 2012 yılında da 
tüm hızla devam edeceğini 
söyledi. Havsa Belediye Baş-
kanı Oğuz Tekin ise  sokak 
hayvanlarının kısırlaştırılması-
nın önemine dikkat çekti. 

ayVaCık / Çanakkale    

Geçtiğimiz ay İzmir’de dü-
zenlenen “Travel Turkey” fu-
arı birbirinden önemli isimleri 
ağırladı. Pek çok kurum ve ku-
ruluşta yaptıkları çalışmaları zi-
yaretçilerin beğenisine sundu. 
Bunlardan biri de Ayvacık’ın 
tanıtılması amacıyla Ayvacık 
Belediyesi’nin önderliğinde 
açılan stant oldu. Stantta 
yöresel el dokuma halıları ve 
organik ürünler büyük ilgi gör-
dü. Ayvacık Belediye Başkanı 
Mehmet Ünal Şahin, kentin tu-
rizm sektöründe hızla yükselen 
yapısına dikkat çekti. Standı 
ziyaret edenler arasında Av-
rupa Birliği Bakanı ve Baş Mü-
zakereci Egemen Bağış ile Ba-
kan  Ertuğrul Günay da vardı.

Öğrencilerden 
Başkan’a Jest

Vali ve Başkan 
Bir arada

Talipoğlu’nun 
yorumuyla keles

durSunBey / BalıkeSir 

Dursunbey Belediye Başkanı 
M. Ruhi Yılmaz’ın öğretmen 
olması dolayısı ile Atatürk il-
köğretim Okulu 3/A sınıfı öğ-
rencileri ve Öğretmen Emine 
Akman Başkan’a ziyarette 
bulundu. Minikler ziyaret sıra-
sında Başkana çicek takdim 
ettiler. Ayrıca günün anlam 
ve önemini vurgulayan şiirler 
okuyan öğrenciler Başkan 
Yılmaz’ı duygulandırdılar. 
Başkan Yılmaz da böyle gü-
zel bir an yaşattıkları için 3/A 
sınıfına teşekkür etti ve bir 
eğitimci olarak her zaman 
destekte bulunacağını söy-
ledi. Öğrenciler hatıra fotoğ-
raflarının çekilmesinin ardın-
dan ayrıldılar.

oSManeli / BileCik

  

Bilecik Valisi Halil İbrahim 
Akpınar, Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) Müteşebbis 
Heyeti Toplantısı’na katıldı. 
Akpınar, toplantının ardın-
dan Rüstempaşa Camii’nde 
(Ulu Cami) ve Osmaneli Be-
lediyesi Kültür Sanat ve Ko-
nukevi ile restorasyon çalış-
maları devam eden Necla 
Hanım Konağı’nda incele-
mede bulunarak, Belediye 
Başkanı Mehmet Isıkan’ dan 
ve yetkililerden bilgi aldı. Bir 
araya gelen Başkan Meh-
met Isıkan ve Bilecik Valisi 
Halil İbrahim Akpınar, kentin 
gelişimi adına neler yapı-
labileceğine ilişkin önemli 
açıklamalar yaptılar. 

keleS / BurSa

Keles Belediyesi kentin tanı-
tımı için çalışmalarına aralık-
sız devam ediyor. Çeşitli kül-
tür sanat faaliyetlerine imza 
atan belediye son olarak 
Tayfun Talipoğlu’nun yoru-
muyla Keles ilçesi tanıtım vi-
deosu hazırladı. “Uludağ’ın 
Arka Kapısı Keles” adı ile 
hazırlanan video büyük ilgi 
gördü. Videoda Keles’in 
tarihi ve yöresel öğelerine 
yer veriliyor. Keles Belediye 
Başkanı Süleyman Kaynak, 
konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada kentin turizm kenti 
olma yolunda hızla ilerledi-
ğini söyledi. Bu amaçla ta-
nıtım faaliyetlerine devam 
edilecek. 

belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...



Beledi̇yeHaber  /  Ocak 2012

eSenler / iSTanBul

Ulusal Alkol ve Madde Ba-
ğımlılığı Kongresi’nin yedin-
cisi 8-11 Aralık 2011 tarihleri 
arasında Antalya’da ger-
çekleştirildi. Kongrenin bu 
seneki ana teması “Bağım-
lılık Tedavisinde Yeni Ufuklar: 
Politika Geliştirilmesi ve Klinik 
Uygulamalar” oldu. Bu sene-

ki Ulusal Alkol ve Madde Ba-
ğımlılığı Kongresi’ne, Esenler 
Belediyesi ve İstanbul Ticaret 
Odası’nın ortaklaşa yürüt-
tüğü “% 100 Hayat- Madde 
Bağımlıları Rehabilitasyonu 
ve Meslek Edindirme”projesi 
damgasını vurdu. Proje hak-
kında bilgiler verildi ve mad-
de bağımlılığı ile ilgili neler 
yapılması gerektiği anlatıldı. 

eyÜP / iSTanBul

Eyüp Belediyesi Eyüp Sul-
tan Meydanı’nda yeni bir 

uygulamayı daha hayata 
geçirdi. Eyüp Belediyesi, 
engelliler ve yaşlıların Eyüp 
Sultan Camii’ne ulaşımını 
kolaylaştırmak için Meyda-

nın çeşitli bölümlerine mini 
golf araçları koydu. Eyüp 
Sultan Camii’ne gitmek için 
Eyüp’e gelen engelli ve yaş-
lı vatandaşlar, meydandan 
belediyenin kendilerine tah-
sis ettiği mini golf aracına bi-
nerek Cami’ye ulaşıyor   ve 
ibadetlerini gerçekleştirebi-
liyorlar. Belediye bu hizmeti 
için şimdilik 4 adet elektrikli 
mini golf aracı tahsis etti. 

05GÜNCEL

“yüzde 100 Hayat” Projesi Örnek oldu

golf arabası ile eyüp Turu

esenler Belediyesi’nin “yüzde 100 Hayat” projesi 
antalya’da  örnek proje olarak gösterildi.

eyüp Belediyesi, eyüp Sultan’a ulaşımı kolaylaştırmak için 
meydanın çeşitli bölümlerine mini golf araçları koydu.

gönen’de yol 
Çalışmaları Son 

Sürat

ezine Belediyesi  
yolları 

yeniliyor
altınova’da 

engeller kalkıyor

gÖnen /   BalıkeSir

Gönen’de yol çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Gönen Belediyesi ekipleri ta-
rafından yürütülen çevre yolu 
çalışmaları duble yol çalış-
maları ile kesişti. İlçenin Ban-
dırma çıkışında devam eden 
kavşak çalışmaları sırasında 
Uedaş Gönen İşletme Şefliği 
önünden Manyas Yolu’na 
bağlanacak çevre yolu ça-
lışmaları aynı anda sürdürü-
lüyor. Diğer taraftan Gönen 
Belediyesince kavşak ışıklan-
dırma çalışmaları gerçekleşti-
riliyor. Gönen Belediye Başka-
nı Hüseyin Yakar konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada 
çalışmaların koordineli bir şe-
kilde sürdürüldüğünü söyledi. 

ezine / Çanakkale  

Ezine Belediyesi kent genelin-
deki yol ve kaldırım çalışma-
larını hızla sürdürüyor. Ezine 
Camikebir Mahallesi Kenan 
Evren Caddesi, Baransel 
Caddesi, Taş Köprü Sokak ve 
Mektep Sokak’taki çalışma-
ların tamamlanmasının ar-
dından, Abdurrahman  Bey 
6. Sokak, 8. Sokak, 3. Sokak, 
Yeşil Sokak ve Aytaç Sokak’ın 
yol ve yaya kaldırımı yapım 
çalışmaları da tamamlandı. 
Ezine’nin en işlek caddesi ko-
numunda bulunan Atatürk 
Caddesi’nin beton parke 
çalışmaları başladı. Atatürk 
Caddesi yol çalışmaları kısım 
kısım trafiğe kapatılarak en 
kısa sürede tekrar açılacak.

alTınoVa / yaloVa  

Altınova Belediye Başkanı 
Dr. Metin Oral, geçtiğimiz 
günlerde engellilere yöne-
lik açıklamalarda bulundu. 
Başkan açıklamasında tüm 
vatandaşları ve sivil toplum 
kuruluşlarını iş birliği yapmaya 
çağırdı. Başkan, “Engellilerin 
insan hak ve onuruna yakışır 
bir şekilde, toplumsal hayata 
katılımlarının sağlanmasında 
herkese önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Toplum olarak, 
hayatlarını onurlu bir şekilde 
sürdürmek için ekonomik ve 
sosyal hayatın içerisine gir-
meye çalışan engellileri her 
fırsatta kucaklayarak eşit ve 
değerli vatandaşlar oldukla-
rını göstermeliyiz.” dedi. 

zeytinli’de 
Sevindiren 
Sözleşme

zeyTinli / BalıkeSir

Zeytinli Belediyesi ve Tüm 
Belediye ve Yerel Yönetim 
Hizmetleri Emekçileri Sendi-
kası (TÜM-BEL-SEN )  ile Zey-
tinli Belediyesi’nde çalışan 
memurlar arasında toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. Sözleş-
me, Zeytinli Belediye Başkanı 
Hasan Arslan’ın makamında 
gerçekleşti.  Yapılan imza tö-
reninde tüm memurlar hazır 
bulundu.  Toplu iş sözleşme-
sinde TÜM-BEL-SEN adına iş-
lerin temsilcisi Murat Aklaya, 
Şube Başkanı İsmail Avcı şube 
hukuk ve sözleşme sekrete-
ri Fatih Tan bulundu. İşveren 
adına ise Belediye Başkanı 
Hasan Arslan sözleşmeyi im-
zaladı. 

belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...

gÜrSu / BurSa 
  

Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar, Yıl-
dırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin, Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, İnegöl 
Tahtaköprü Belediye Başka-
nı Eşref Yiğit, Sölöz Belediye 
Başkanı Ahmet Peker, Gürsu 
sokaklarını gezdi. Başkanla-

ra Gürsu Belediye Başkanı 
Orhan Özcü başta olmak 
üzere çok sayıda önemli 
isim eşlik etti. 

Başkanlardan övgü

Yaptığı yurtdışı inceleme ge-
zilerinde edindiği izlenimlerle 
Gürsu’nun gelişimine yönelik 
çalışmalar yaptıklarının altını 

çizen Gürsu Belediye Başkanı 
Orhan Özcü  “Gürsumuz’un 
sahip olduğu doğal güzel-
liklerini taçlandıracak güzel 
sokaklara kavuşması için ça-
lışıyoruz. İlçe halkımız bu so-
kaklardan geçerken Gürsu’ 
da yaşıyor olmaktan mutlu 
olsunlar, ilçemize gelen misa-
firlerimiz de burada gördük-
leri bu güzellikleri her yerde 
örnek göstersinler “dedi. 

Bursalı Başkanlar gürsu Sokaklarında
gürsu Belediye Başkanı orhan Özcü’nün önemli misafirleri vardı. Bir araya gelen Bur-
salı belediye başkanları gürsu’nun sokaklarını gezerek incelemelerde bulundular. 

erdek’te 
kaldırımlar 

düzenleniyor
erdek / Çanakkale

Erdek’in en önemli anayolu 
Hükümet Caddesi yenileni-
yor. Erdek Belediyesi  Hükü-
met Caddesi’ndeki kaldırım-
ları yenilenme çalışmalarına 
başladı. Belediye Başkanı 
Hüseyin Aysan konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada halkın 
şikayetlerine yol açan kaldı-
rım sorunlarına el attıklarını 
ve bu çalışmalar sonunda 
söz konusu caddenin daha 
sağlıklı bir yaya ve trafik 
akışına sahip olacağını söy-
ledi.  Belediyeden yapılan 
bir diğer açıklamaya göre 
kentte sorun teşkil eden ve 
düzenlenmesi gereken diğer 
kaldırımlarda da çalışmalar 
başlayacak. 
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yıldırıM / BurSa

Yıldırım Belediyesi, insan sağ-
lığına ve çevreye büyük za-
rar veren naylon poşetlerin 
işyerlerinde ve pazarlarda 
kullanımını meclis üyelerinin 
oybirliği ile yasakladı.  ‘5326 
Sayılı Kabahatlar Kanunu” 
hükümlerine göre 2012 yılın-
dan itibaren naylon poşet 
kullanan işyeri sahiplerine 
Yıldırım Belediyesi tarafından 
yasal yaptırım uygulamasın-
da bulunulacak. Karar son-
rasında yasaklanan naylon 
poşet yerine esnafın, bio 
bozunur poşet kullanması 
sağlanacak. Çevre ve halk 
sağlığı çalışmalarına bir ye-

nisini daha eklediklerini belir-
ten Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, konuyla ilgili 
“Normal bir poşetin doğa-
da çözünmeye başlaması 
6 yıldan sonra başlayarak 
tamamen çözünmesi yüz yılı 
bulabilmektedir. Doğaya, in-
san sağlığına zarar veren ve 
dönüşümü yüz yılı bulan nay-
lon poşetlerin esnaflarımız 
tarafından kullanımını yasak-
lama kararını tüm belediye 
meclis üyelerimiz ile birlikte 
aldık. Amacımız, çevremizi 
ve insan sağlığını korumak. 
Naylon poşet yerine esna-
fımızın doğaya dönüşümlü 
bio bozunur poşet kullanma-
sı ile ilgili gerekli desteği sağ-
layacağız” dedi.

06 ÇEvrE

yıldırım naylon Poşeti yasakladı

küresel ısınmaya Hayır

Bolu’dan Çevre Projesi
Beyoğlu / iSTanBul

Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, 
EGD (Ekonomi Gazetecileri 
Derneği) tarafından dördün-
cüsü düzenlenen “Küresel 
Isınma Kurultayı”nın açılışında 
dikkat çeken bir konuşma 
yaptı. Küresel ısınmanın insan-
lığı, medeniyeti tehdit ettiğini 
söyleyen Demircan, “Mesele 
artık, gelecek kuşaklara gü-
zel bir dünya bırakma müca-
delesinden çıkmıştır. Küresel 
ısınma hepimiz için, dünyanın 
herhangi bir coğrafyasında 
yaşayan herkes için, bir var 
olma-yok olma mücadelesi-
ne dönüşmüştür” dedi.

Önemli isimler 
buluştu

Demircan, konuşmasında, 
çok kutuplu bir meselenin al-
tından kalkmanın öncelikle 
küresel işbirliğini ve küresel bir 
eylem planını zorunlu hale 
getirdiğini kaydetti. Demir-
can konuşmasının devamın-
da bu mücadelede yerel 
yönetimlere önemli görevler 
düştüğünü söyledi. Kurulta-
ya ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar, 
İSO (İstanbul Sanayi Odası) 
Başkanı Tanıl Küçük, EGD 
Başkanı Celal Toprak ve çok 
sayıda önemli isim de katıldı.

ÇekMekÖy / iSTanBul

Çekmeköy Belediyesi ken-
tin ağaç varlığını koruyan 
çalışmalarını sürdürüyor. Kış 
mevsiminin ağır şartlarına 
hazırlık amacıyla hızlandırı-
lan çalışmalar doğrultusun-
da ilk yapılanlardan biri de; 

Çekmeköy Belediyesi’nin 
yeni hizmet binasının çevre-
sindeki ağaçlar için gerçek-
leştirildi.

Yaşlı ağaçlar 
ilaçlanıyor

Belediye ekiplerinin yeni 
Belediye binasının bahçe-
sindeki ağaçları korumaya 
yönelik ilaçlama çalışma-
larını Başkan Ahmet Poyraz 
da izledi ve yapılan işlem 
hakkında bilgi aldı. 

Bolu

Bolu, çevre için seferber 
oldu. Bolu Belediye Baş-
kanlığı, Bolu Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü, Bolu 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
TEMA Vakfı, Bolu Çevre 
Derneği ve Bolu Bağışçı-

lar Vakfı iş birliği ile başla-
tılacak olan “Uygulamalı 
çevre eğitim projesi “için 
protokol imzalandı. Bolu 
Belediye Başkanı Alaad-
din Yılmaz burada yaptı-
ğı konuşmada “Sokaktaki 
çöp bizi rahatsız etmiyorsa 
yapacak çok şeyimiz var 
demektir”  dedi.  

yıldırım Belediyesi “doğaya saygılı olalım, çözünen poşet kullanalım” sloganıyla 
başlattığı proje kapsamında ilçe genelinde naylon poşet kullanımını yasakladı.

4.küresel ısınma kurultayı’nda açılış konuşması yapan Beyoğlu Belediye Baş-
kanı ahmet Misbah demircan önemli açıklamalar yaptı. 

Bolu Belediyesi’nin öncülüğünde “uygulamalı 
Çevre eğitim Projesi” için imzalar atıldı. 

atıklarını getir, dönüşüme katkı Sağla

Çekmeköy’de ağaçlar koruma altında

derinCe / koCaeli  

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre belediye-
lerin “Atık Getirme Merkezi” 
kurmaları zorunlu olacak. 
Derince Belediyesi bu açık-

lamadan çok önce hare-
kete geçti ve vatandaşların 
atıklarını getirebileceği 3 bin 
metrekarelik bir tesisi hizme-
te açtı. Burada tadilatlar 
sonucu çıkan çuvallanmış 
inşaat atıkları, mobilya eski-
leri, beyaz eşya ve elektro-
nik cihaz atıkları, atık yağlar, 
araç lastikleri, piller, aküler 
gibi geri dönüşümü mümkün 
olan maddeler, tesiste ayrı 
ayrı depolanarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan li-
sanslı firmalara gönderilerek 
geri dönüşümü sağlanıyor. 

derince Belediyesi,  vatandaşların evlerinde oluşan her türlü katı atıkları 
getirebilecekleri ‘atık getirme Merkezi’ni hizmete açtı.  

Çekmeköy Belediyesi kentteki yaşlı ağaçları koruma altına aldı. Belediye yaşlı  
ağaçların dayanıklılığını artırmak için ilçe genelinde ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden 
Çevreci 
Denetim

uzunkÖPrÜ / edirne 

Uzunköprü Belediyesi 
tarafından kış aylarında 
yaşanan hava kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla katı 
atıkla ısınan kazan daire-
leri kullanan siteler, resmi 
kurumlar ve kat kaloriferi 
kullanan apartmanlar 
denetlendi. Belediye 
yetkilileri  eksiklik tespit 
edilen yerlere uyarılar-
da bulundu. Uzunköprü 
Belediye Başkanı Enis 
İşbilen, Belediye olarak 
çevreye zarar veren 
çalışmaların her zaman 
önünde olduklarını söy-
ledi. Başkan ayrıca va-
tandaşları bu konuda 
duyarlı olmaya çağırdı. 



07Beledi̇yeHaber  /  Ocak 2012

Bakırköy Belediye Başkanı 
Ateş Ünal Erzen en büyük 
hayalinin insanları mutlu 
etmek olduğunu söylüyor. 
Hayaller kuran ve bu ha-
yalleri gerçekleştirmek için 
durmadan çalışan Erzen, 
belediyenin bu amaçla 
yaptığı çalışmaları anlat-
tı. Bu çalışmalardan en 
önemlisi “Bakkart”. Bakkart 
sahibi vatandaşlar sağ-
lıktan, eğitime kadar pek 
çok hizmeti ücretsiz ola-
rak alıyor.  Kısacası Başkan 
çok yoğun çalışıyor. Lakin, 
röportajımız esnasında Baş-
kanın bu çalışma temposu 
içerisinde bile eve iş götür-
memeye özellikle önem 
verdiğini öğreniyoruz. Baş-
kanın en büyük tutkusu ise 
eve geldiğinde en küçük 
oğluyla oynamakmış. Baş-
kan, “Onunla boğuşmayı 
çok seviyorum” diyor.

Başkanım ilk olarak Bakır-
köy’ü sizden dinleyebilir 
miyiz?

Öncellikle Bakırköy çok gü-
zel bir kent. İlçe ama ilçelik-
ten çıkmış bir yer. Gece nü-
fusu 300 bin ancak gündüz 
nüfusu 3 milyonu buluyor. 
Çok temiz bir ilçe. Bura-
da yaşayanların %50’den 
fazlası İstanbullu’dur. 
Çoğu Bakırköylü’dür. Yaş-
lı nüfusumuz çok. Ayrıca 
Bakırköy’ün eğitim düze-
yi çok yüksek. İnsanların 
emekli olmasına rağmen 
gelir de çok yüksek. Bir 
kentte olabilecek her şe-
yimiz var. Havaalanı var, 
tren yolu var, metrosu var, 
deniz yolu var ve karayolu 
var. Neresinden bakarsan 
Türkiye’nin en ulaşılır yeri. 
Yaşaması güzel, ulaşımı ko-
lay. Eskiden Bakırköy sayfiye 
yeriydi. İstanbul’a geldiğin 
zaman bir hafta buralarda 
kalmak zorunda kalırdın. 
Kolay kolay vasıta yoktu. 
İstanbul’a bir tren yolu var-
dı. Bakırköy’de eskiden sa-
nayi sektörü hâkimdi. Şimdi 
ise konut, turizm ve ticarete 
yönelik bir kent oldu bura-
sı. İnsanlarımız çok mutlu. 
Çünkü bir mozaik burası, 
etnik kökenden bakınca. 

Her dinden insanla karşı-
laşa bilirsiniz. Bizde ciddi 
sayıda Ermeni nüfusu var. 
İstanbul’un en yoğun Erme-
ni nüfusu Bakırköy’dedir. 20 
binin üzerinde 30 bin civa-
rında. Süryanimiz, Sünnimiz, 
Alevimiz var. Bakırköy çok 
ilginç bir yer. İnsanlar bura-
da kardeşçe yaşıyorlar. 

“Sosyal çalışmalara 
önem veriyoruz”

Belediyenin yapmış oldu-
ğu çalışmalardan biraz 
bahseder misiniz?

Biz daha çok sosyal be-
lediyecilik çalışmalarına 
önem veriyoruz. Tabi alt 

yapıya da dikkat ediyoruz. 
Buralarda çok fazla kaçak 
bina vardı. Onları hallettik. 
Dediğim gibi sosyal çalış-
malara daha çok önem 
veriyoruz. Yeşil alan, çocuk 
parkları bunlar bizim için 
çok önemli şeyler. Çok faz-
la büyük binamızda yok, 
aslında onlara girmeyi de 
istemiyoruz. Otellerimiz yok, 
birkaç tane alışveriş merke-
zimiz var, insanlar orada ih-
tiyaçlarını karşılıyorlar. Tabi 
sosyal hizmet deyince en 
çok önem verdiğimiz konu 
Bakkart uygulaması. Zaten 
bu proje başlı başına çok 
büyük bir proje. Bakırköylü 
herkesin bir Bakkart’ı var, 
bunu ücretsiz dağıtıyoruz. 
Zaten Bakkart sahibi olun-

ca birçok şeye sahip olu-
yorsunuz.

Her eve bir ambulans

Peki bu Bakkart ne işe ya-
rar Başkanım?

Bakkart içinde türlere ayrılı-
yor. Şimdi Bakkart’la binler-
ce yerden indirimli alışveriş 
yapabiliyorsunuz. En önemli 
avantajı sağlık hizmetidir. 
Medline ile anlaşmamız var; 
vatandaşlara 24 saat sağlık 
vaad ediyoruz. Günün is-
tediği vaktinde vatandaş 
bir telefon açıyor. Ambu-
lans kapısına kadar geliyor. 
Evinde vatandaşa sağlık 
hizmeti veriyoruz. Serumu 
takılıyor, iğnesi yapılıyor, 

vatandaşı istediği hastane-
ye taşıyoruz. Ben belediye 
başkanı olmadan önce 
bir şey vaad etmiştim. Her 
mahalleye bir ambulans 
diye, şimdi bunu her eve bir 
ambulansa çevirdik. Yani 
binlerce kişi bir telefon açı-
yor 5 ila 6 dakika arasında 
ambulans kapıya geliyor. 
Tüm bu uygulamalar ücret-
siz. Serumundan tutun iğne-
sine kadar her şey ücretsiz. 
Yani özel doktor sizi evinizde 
tedavi ediyor, ancak tek 
kuruş almıyor. Çok ağır ise 
durumu hastaneye kaldırılı-
yor. İlk önce hastaneyi eve 
taşıyoruz. Eğer durumu kötü 
ise hastayı hastaneye gö-
türüyoruz. Bu uygulamayı 
özellikle takip ediyorum. Ay-
rıca sağlık ünitelerimiz var. 
Sağlık ocaklarımız var. Bizim 
sağlık ocaklarımızda birçok 
yerde göremeyeceğiniz 
şeyler vardır. Biz de diş dok-
toru da var. Üstelik her şeyi 
yine ücretsiz. Görüntüleme 
merkezlerimiz var. Uzman 
doktorlarımız var. Yani tam 
teşekküllü laboratuarlarımız 
var ve herkese ücretsiz.

gençlere yönelik özel 
Bakkart’ın olduğunu duy-
duk. 

Evet, bir de Genç Bakkart 
var. Bu kart yaşları 18 ila 25 
olan insanlar içindir. Genç-
lerimize her türlü eğitim 
imkanı sağladığımız gibi 
bunları kamplara da gön-
deriyoruz. Yurtdışına bile 
gönderiyoruz. Seyahatlere 
gönderiyoruz ücretsiz. En-
gelsiz Bakkart’ımız da var. 
Biz engelli vatandaşlara 
çok önem veriyoruz. On-
lara her türlü imkânı sağla-
maya çalışıyoruz. Onları da 
kamplara, gezilere, tatillere 
gönderiyoruz. Görme en-
gellilerden oluşan bir orkest-
ramız var. Şimdi üzerinden 
çalıştığımız bir Yaşlı Bak-
kart’ımız var .

“Hayalim, Bütün insanların Mutlu olması”
ayın SÖyLEŞİSİ

Röportaj: Serbest Çelebi

Hayal kurmayı çok sevdiğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı ateş Ünal erzen’in tek bir hedefi var. o da tüm insanların mutlu olması!

BakırkÖy Belediye BaŞkanı aTeŞ Ünal erzen

Başkanla 
Çok Özel

kitap okur musunuz?
Çok...
en son hangi kitabı oku-

dunuz?
En son “Nietzsche Ağ-

ladığında-Irvın D. Yelom” 
okudum. Müthiş bir kitaptır 
tavsiye ediyorum.

Sinema ile aranız nasıl?
Sinemaya da fırsat bul-

dukça gidiyorum.
Peki en son hangi filme 

gittiniz? 

Av Mevsimi’ne gittim.
kendinizi rahatlatmak 

için neler yaparsınız?
Vakit bulursam saunaya 

giderim.
Hangi takımlısınız?
Tabi ki Galatasaray
Peki, Başkanım aile-

nizden biraz bahseder 
misiniz?

Bir oğlum, 30 yaşına yak-
laştı. Bir diğeri de 16 yaşın-
da. En ufağı da 4 yaşında. 
3 tane oğlum var. Bir tane 
kız yapamadık. (Gülüş-
meler) Eşim de İstanbul 
Üniversitesi’nde iletişim eği-
tim üyesi. 

ailenize yeteri kadar 
zaman ayırabiliyor mu-
sunuz? 

Ayırıyorum. Ben eve iş 
götürmem. En çok sev-
diğim şey bir an önce 
eve gidip küçük oğlumla 
oynamaktır. Onla boğuş-
mayı çok seviyorum.

Hayat felsefenizi bir 
cümle ile açıklar mısınız?

Çok uzun cümlelerle 
açıklamak istemiyorum. 
İnsanları mutlu edebil-
mek. Ve hayal kurmayı 
çok severim. Hayalleri 
gerçekleştirmek için çok 
çalışırım.
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geliBolu / Çanakkale

Gelibolu Belediye Başka-
nı M. Mustafa Özacar, 26 
Kasım İlköğretim Okulu’nu 
ziyaret ederek Belediye ta-
rafından zemini yenilenen 
zihinsel engelliler sınıfını zi-
yaret etti. Okul müdürü İl-
ker Doğan ve yardımcıları 
tarafından karşılanan Baş-
kan Özacar, okulların fiziki 
ortamlarının iyileştirilmesi ve 
çevre düzenlemeleri başta 
olmak üzere tüm ihtiyaçları-
na cevap vermeye çalıştık-
larını söyledi. 

darıCa / koCaeli

Darıca Belediyesi Bilgi Evle-
ri ailelere eğitim seminerleri 
vermeye başladı. Darıca Be-
lediyesi ile Medicine Hospital 
Hastanesi işbirliğiyle düzen-
lenen seminerlerde Psikolog 
Hande İşbakan pek çok so-
runun cevabını veriyor. 

Bağcılar’dan engelli akademisi

Özürlüler Sınıfına ziyaret darıca Bilgi evleri ailelere açıldı

deprem gerçeği anlatıldı

Mudanya / BurSa 

Mudanya Belediyesi dep-
rem semineri verdi. Seminer 

sonunda söz alan Mudanya 
Belediye Başkanı Hasan Ak-
türk, “Devlet, yerel idare ve 
üniversiteler depreme karşı 
birlikte çalışmalı.” dedi. 

Bağcılar Belediyesi tarafından, Türkiye’nin ilk 
engelliler akademisi’nin açılışı geçtiğimiz gün-
lerde yapıldı.

gelibolu Belediye Başkanı  Mustafa Özacar’dan zi-
hinsel özürlüler sınıfına ziyaret. 

darıca Belediyesi Bilgi evleri, başlattığı yeni uygula-
mayla ailelere de eğitim vermeye başladı. 

koCaeli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, Ko-
caeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu ve beraberinde-
ki heyet, 24 Kasım-2 Aralık 
tarihleri arasında ABD’ye 

gerçekleştirdiği ziyarette 
Türk ve Amerikan iş adam-
larının yanı sıra bu ülkedeki 
Türk akademisyenler ve öğ-
rencilerle bir araya geldi. 
Amerika’daki bilişim devi 
firmaları Türkiye’de ARGE 
merkezleri kurmaya davet 
eden Bakan Ergün, Gebze 

Muallimköy’de kurulacak 
Bilişim Vadisi’nin yanı sıra bü-
yükşehirlerde bilim merkez-
lerini hayata geçireceklerini 
söyledi. Ekip teknoloji dün-
yasına yön veren Microsoft, 
Google, Apple gibi firmala-
rın yöneticileriyle görüşerek 
fikir alışverişinde bulundu. 

iddialı Bilim Merkezi
Başkan karaosmanoğlu, Bakan ergün’le birlikte kocaeli’de kuruluş hazırlıkları süren 
Bilim Merkezi’nin dünyadaki modelini görmek üzere aBd’ye gitti. 

SaĞLıK - EĞİTİM

BaHÇelieVler / iSTanBul
   

Van’da gerçekleşen dep-
remde birçok kişinin haya-
tını kurtaran Bahçelievler 
Belediyesi Arama-Kurtarma 
Ekibi şimdi de belediyede 
bulunan çalışanlara eğitim 
vermeye başladı. Beledi-
ye Meclis Üyeleri’nin de 
katıldığı eğitimde deprem 

arama kurtarma çalışma-
larında pratik kule eğitimi 
uygulaması da gerçekleşti. 
Bahçelievler Belediye Baş-
kanı Osman Develioğlu, 
basın mensuplarına yaptık-
ları çalışmalarla ilgili açıkla-
mada bulundu. Develioğlu, 
Van’da yaşanan depremin 
ardından Türkiye’nin bura-
daki insanlara yardım elini 
uzattığını söyledi. 

Bahçelievler’de afet eğitimi
Bahçelievler Belediyesi arama – kurtarma ekibi, be-
lediye çalışanlarına eğitim vermeye başladı. 

Mudanya Belediyesi’nin deprem seminerine 
ilgi oldukça yüksekti. 

BağCılar / iSTanBul

Bağcılar Belediyesi Engelliler 
Akademisi açıldı. İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın destek 
verdiği proje kapsamında, 
engelliler 15 farklı branşta 
kurslara katılarak, meslek sa-
hibi olabilecek. Bağcılar Be-
lediyesi Engelliler Sarayı’nda 
düzenlenen törende proje 
sunumu yapıldı. Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, Engelliler Akademisi 
Projesi’ni sosyal belediyeci-
liğin bir sonucu olarak de-
ğerlendirdi. Bağcılar’da 
engellilere yönelik çalışma-
ların yıllar önce engelliler 
masasının kurulmasıyla baş-
landığını hatırlatan Çağırıcı, 

“Engel gruplarına göre Bağ-
cılar’daki tüm engelliler tespit 
edildi ve bugünkü noktaya 
geldik. Allah’a şükür bugün 
Bağcılar’da evine mahkum 
edilen engelli yok” dedi.

Kurslara katılıp 
meslek edinecekler

Engelliler Akademisi Pro-
jesi’ne, ortopedik, görme, 
işitme, konuşma ve zihinsel 
engel gruplarındaki vatan-
daşlar katılabiliyor. Resim, 
müzik, halı dokuma, çağrı 
merkezi operatörlüğü, işaret 
dili, görme engelli bağımsız 
hareket etme eğitimleri gibi 
15 branşta eğitim veriliyor. 



Beledi̇yeHaber  /  Ocak 2012 09SaĞLıK - EĞİTİM

Belediyeden “iş Sağlığı” eğitimi

25 Bin 
diş Bakım Seti

oSMangazi / BurSa

Osmangazi Belediyesi 2011 
Yılı Eğitim Çalışmaları kap-
samında personele yönelik 
düzenlenen eğitimlere bir 
yenisi daha ekledi. Stajyer-
ler de dâhil olmak üzere 
kurumda çalışan tüm per-
sonele yönelik gerçekleştiri-
len “İş sağlığı ve güvenliği” 
eğitimi meclis salonunda 
düzenlendi. İş Güvenliği 
Uzmanı Ömer Kahraman 
tarafından verilen 3 saat-
lik eğitimde çalışanlara, 
iş sağlığı ve güvenliği bil-

giler verilirken, olası riskler 
hakkında da uyarılarda 
bulunuldu. Osmangazi Be-
lediyesi İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğü tara-
fından 2011 yılı eğitim ça-
lışmaları kapsamında per-
sonele ortalama 27 saat 
eğitim verildi. Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada eğitime 
ve eğitimcilere önem ver-
diklerini söyledi. Dündar, 
belediye personeli de da-
hil olmak üzere tüm vatan-
daşların eğitilmesi için se-
minerler verdiklerini belirtti. 

BayraMPaŞa / iSTanBul

Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner, diş 
hekimi haftası sebebiyle 
25.000 diş bakım seti da-
ğıttı. Başkan Aydıner ilçe 
genelindeki öğrencilere 
verilecek diş bakım set-
lerini öğrencilere kendi 
elleriyle dağıtarak ağız 
sağlığının önemini ço-
cuklarla sohbet ederek 
anlattı. Aydıner konuyla 
ilgili “Normal şartlarda 3 
ve 4 yaşlardan sonra diş-
lerimize gerekli ilgiyi gös-
termeli ve düzenli olarak 
fırçalamayız ve bunu 
alışkanlık haline getir-
meliyiz. Asitli içecekler-
den, çikolatalı ve bol 
şekerli gıdalardan uzak 
durmaya çalışacağız ve 
her ne olursa olsun bun-
ları tükettiğiniz zaman 
da dişlerimizi fırçalama-
yı asla unutmayacağız 
çocuklar. Sizler ülkemizin 
geleceğisiniz. Çocuklar, 
sizler Bayrampaşamız’ın 
geleceğisiniz, hepiniz 
birer yıldızsınız. Bizler de 
elimizden geldiği kadar 
sizlerin sağlıklı bir birey 
olması için çalışacağız.” 
dedi. 

gÜngÖren / iSTanBul

Güngören Belediyesi tara-
fından bir yıl içinde, Beyaz 
gül ve Halk Sağlığı Hijyeni 
projesi kapsamında 2 bin 
117 ilköğretim okulu öğren-

cisine seminer verildi. Öğ-
rencilere ve öğretmenlere 
ise 560 adet “Sağlıklı Gıda 
Sağlıklı İnsan” el kitapçı-
ğı ile 2594 adet “Sağlıklı 
Beslenmede 10 Altın Ku-
ral” isimli broşür dağıtımı 

yapıldı. Belediye yetkilileri, 
okulların yanında esnaf ve 
vatandaşlara yönelik de se-
minerler düzenliyor. Fırın ve 
Pastane, Kasap ve Market, 
Lokanta ile ev hanımlarına 
yönelik seminerler veriliyor. 

güngören’de Hijyen Seminerleri
güngören Belediyesi ‘Beyazgül ve Halk Hijyeni Projesi’ çerçevesinde seminer-
ler vererek, sağlıklı yaşama dikkat çekiyor. 

MalTePe / iSTanBul

Avrupa Birliği Comenius 
Projeleri’nden biri olan “Sağ-
lıklı Avrupa, Mutlu Avrupa/
Healthy Europe, Happy Eu-
rope” projesinin bir ayağı 
da Maltepe’de gerçekleş-
tirildi. Tepe İnşaat İlköğretim 
Okulu’nun da aralarında 
bulunduğu, on ülkenin or-
taklaşa yürüttüğü projenin 
içerisindeki aktivitelerden biri 
olan “ağaçlandırma çalış-
masına” Maltepe Kaymaka-

mı Ahmet Okur ve Maltepe 
Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Zengin de katıldı. 

Sağlıkla ilgili 
aktiviteler yapılacak

Türkiye’nin yanı sıra, İtalya, 
İskoçya, İngiltere, Litvanya, 
Bulgaristan, Fransa, Polon-
ya, Bulgaristan ve Portekiz’in 
dahil olduğu iki yıllık projede 
ağırlıklı olarak çevre ve sağ-
lıklı beslenme ile ilgili aktivite-
lerin yapılması planlanıyor.

Maltepe’de Sağlık Projesi

SaPanCa / Sakarya

Sapanca Belediyesi ta-
rafından hazırlanan ve 
Güral Otel Diyetisyeni Ali 
Dereli’nin konuşmacı ola-
rak katıldığı “Kış Aylarında 
Sağlıklı Beslenme” konulu 
konferans Sapanca’da 
yapıldı. Halk Eğitim Mer-
kezi salonunda düzenle-
nen konferansa Sapanca 
Belediye Başkanı İbrahim 
Uslu’nun eşi Maide Uslu, Sa-
panca Belediyesi Yazı İşleri 
Müdürü Yaşar Gür, Sosyal 
İşler Müdürü Rasim Nalban-
toğlu, Ak Parti Sapanca 

İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Günnur Çelik ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

“Sabah ilk iş, su iç”

Diyetisyen Ali Dereli konfe-
ransta yaptığı konuşmada, 
sabahları yataktan kalkınca 
mutlaka bir bardak su içilme-
sinin önemli olduğunu belir-
terek, “Özellikle kış aylarında 
beslenmenin önemi daha 
da çok artmaktadır. Kışın kilo 
almanın en büyük etkilerin-
den biri hareketsiz kalmaktır” 
dedi. Dereli konferans sonun-
da soruları cevaplandırdı.

Sapanca’da kış Beslenme eğitimi
Sapanca Belediyesi tarafından “kış aylarında 
Sağlıklı Beslenme” konulu konferans verildi. 

osmangazi Belediyesi, personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. iş güven-
liği uzmanı Ömer kahraman, iş sağlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

avrupa Birliği’nin “Sağlıklı avrupa, Mutlu avrupa” projesinin bir ayağı da Maltepe’de gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında düzenlenen aktivitelere Maltepe Belediye Başkanı Prof. dr. Mustafa zengin’de katıldı. 
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BurSa
   

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Osmanlı’nın ilk dönem eser-
leri ile Cumhuriyet dönemi 
sivil mimarlık örneği eserleri 
bir bir Bursa’ya kazandırıyor. 
Kentin farklı noktalarındaki 
hanlar, hamamlar yeniden 
işlevlendirilerek yaşamın bir 
parçası haline getirilirken, 
yaklaşık 2 bin 300 yıllık geç-
mişi bulunan Bitinya döne-
minden kalma Bursa surları 
da bu dönem de tüm ih-
tişamıyla kent siluetindeki 
yerini alıyor. Kent siluetinin 
önemli bir parçası olan, 14 
burç ve 5 kapısı bulunan 
3 bin 400 metre uzunlu-
ğundaki surların Tahkakale 
semtine açılan kapısı olan 

Yokuş Caddesi Kapısı’nı ye-
niden ayağa kaldırılacak 
çalışmaların startı törenle 
verildi.

2300 yıllık bulmaca

Alanında uzman sanat 
tarihçileri, arkeologlar ve 
mimarlarla çalıştıklarını vur-
gulayan Başkan Altepe, 
“Büyük bir bulmacayı çöz-
meye çalışıyoruz. Yerinden 
kaldırılan kapıların kitabele-
ri müzelere konmuş. Bunlar 
inceleniyor. Tarih kitapları 
titizlikle taranıyor. Bir hata 
yapmamak ve kapılarının 
orijinal yerlerinin bulunması 
için büyük bir çaba harca-
nıyor.” diyerek konuyla ilgili 
yapılan çalışmaları anlattı. 

Çan’ın yolları 
onarılıyor

Babaeski’ye 
yeni Üst geçit 

geliyor

Bursa’da Bitinya izleri Bulundu

Çan / Çanakkale

 

Çan Belediyesi geçtiğimiz 
günlerde Fatih Mahallesi 
Kalebodur Caddesi’nde 
yapılan doğalgaz çalış-
malarının sona ermesiyle 
birlikte yol onarım çalış-
malarına başladı. İlk etabı 
Konak Market yanından 
başlayan yol onarım çalış-
maları daha sonra ki etap-
ta Kalebodur Caddesi’nin 
Granit Fabrikası yolu yö-
nünde devam edecek.
Konu ile ilgili açıklama 
yapan Çan Belediye Baş-
kanı Abdurrahman Kuzu 
“Bu süreçte halkımızın gös-
terdiği anlayıştan dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

BaBaeSki / kırklareli

Babaeski Belediye Başkanı 
Av. Abdullah Hacı, kentte 
yaşanan trafik kazaların-
dan sonra Karayolları yetki-
lileri ile bir araya geldi. Gö-
rüşme sonrasında üst geçit 
yapımına başlanılmasına 
karar verildi. Hacı “İnsan-
larımızın  can güvenliklerini 
sağlamak,bizim en temel 
görevimizdir.” dedi. 

Bursa  Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir geçmişi olan tarihi bulmacada taşları bir bir yerine koyuyor. Belediye, 
Bitinya döneminde yaptırılan 14 burç ve 5 kapısı bulunan 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarla ilgili kalıntıları ortaya çıkardı. 

aTaŞeHir / iSTanBul
   

Ataşehir Belediyesi, Ataşe-
hir’e meydan parkı kazan-
dırıyor. Batı Ataşehir Fulya 
Sokak’ta yapımı son aşa-
maya gelen Cumhuriyet 
Meydanı Parkı 24 bin 600 
metrekare alan üzerine ku-
ruluyor. Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi’nin 
yapımını sık sık denetledi-
ği alanın ağaçlandırma ve 
yeşillendirme çalışmaları da 
tamamlandı. Parkın tamam-
lanması ile birlikte Ataşehir, 
resmi törenlerin yapılabile-

ceği tören alanına da kavuş-
muş olacak. Törenlerde 800 
kişiyi ağırlayacak olan Cum-
huriyet Meydanı Parkı, diğer 
günlerde ise Ataşehirliler’in 
nefes aldığı bir yer olacak. 
İçinde oturma üniteleri, süs 
havuzu, çiçekler ve pergola-
ların yer aldığı parkta yürüme 
yolları ve dinlenme alanları 
da bulunacak.

nilÜFer /  BurSa
   

Nilüfer Belediyesi kaçak ya-
pıyla mücadelesini sürdür-
meye devam ediyor. Yapı 
Kontrol Ekipleri geçtiğimiz 
günlerde  geniş güven-
lik önlemleri altında Küçük 
Sanayi’de tespit ettikleri 
ruhsata aykırı yapılarla ilgili 
kararı uygulamak için ha-
rekete geçti. Ruhsata aykı-
rı şekilde faaliyet gösteren 

15 işletmenin büyütme ve 
sundurmaları yıkılarak yerle 
bir edildi. Yıkımlar sırasında 
her hangi bir olumsuz olay-
la karşılaşılmazken, esnafın 
içeride bulunan eşya ve 
malzemeleri ekipler tara-
fından dışarıya çıkartılarak 
zarar görmeleri engellendi. 
Ekipler tarafından Nilüfer’de 
kaçak yapıyla mücadelenin 
devam edeceği bildirilerek 
ruhsata aykırı hareket edil-
memesi yönünde vatandaş-
lar uyarıldı. Yetkililer kaçak 
yapılarla mücadelenin de-
vam edeceğini söyledi.

ataşehir’e Meydan Park yapılıyor

nilüfer’de kaçak yapıya izin yok

BalıkeSir
  

Balıkesir Belediyesi şehre 
kapalı pazar yeri yapa-
rak hizmete soktu. Yerle-
şim krokisine göre esnaf 
ve üreticilerin de yerleri-
nin belirlendiği kapalı pa-
zar yerinde ayrıca büfe, 
balıkçı, berber, lokanta, 
bay-bayan WC ve bir de 
kurban kesim yeri bulunu-

yor. Balıkesirliler’e rahat bir 
alış veriş imkânı sağlamak 
amacıyla 2500m²’lik alana 
yapılan kapalı pazar yeri-
nin zeminine kilit parke taşı 
döşenirken, üzeri de çelik 
yapı malzemesi ile kapa-
tıldı. Böylece vatandaş-
lar yaz-kış olumsuz hava 
şartlarından etkilenmeden 
alış verişlerini yapabilecek. 
Balıkesir Belediye Başka-
nı İsmail Ok, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada kapalı 
pazar yerinin modern bir 
yapıda olduğunu söyledi. 

Balıkesir’de Modern kapalı Pazar

ataşehir yeni meydanına kavuşmak için gün sayıyor.  ataşehir Belediyesi, 
Cumhuriyet Meydanı Parkı’nda çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

nilüfer Belediyesi, küçük Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
ruhsata aykırı yapıları yıktı.

Balıkesir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri hiz-
mete girdi. Bu pazarda esnaf ve üreticiler için herşey düşünüldü. 
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eceabat’a Trafik 
eğitim Parkı

kepsut’ta atık 
Sular arıtılacak

eCeaBaT / Çanakkale 

Eceabat Belediyesi tara-
fından Trafik Eğitim Parkı 
ve dinlenme alanı yapım 
çalışmalarına başlandı.

kePSuT / BalıkeSir 

Kepsut Belediyesi yeni atık 
su arıtma tesisi için kolları 
sıvadı. Çalışmalar yakında 
başlayacak. 

aLTyaPı VE yaTıRıMLaR

Sakarya
   

Sakarya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
Sakarya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (SATSO) toplan-
tısına katıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki To-
çoğlu, burada şehrin gün-
demine ilişkin önemli me-
sajlar verdi. Sorunlardan 
kaçmadıklarını ve sorun-
ları çözme noktasında ka-
rarlı olduklarını ifade eden 
Başkan Toçoğlu, “Biz hiç-
bir sorundan kaçmıyoruz. 
Tüm sorunları çözeceğiz” 

dedi. Toçoğlu, konuşma-
sında ayrıca Ulaşım A.Ş.’yi 
kuracaklarının müjdesini 
de verdi. Başkan; “Ulaşım 
Büyükşehir’lerin asli gö-
revi. Biz de Ulaşım A.Ş.’yi 
kuruyoruz. Bu konudaki 
görevlerimizi yerine getire-
ceğiz. Bunlar Sakarya’nın 
geleceğine ilişkin konular. 
Sorun olarak gördüğüm 
her konunun üzerine git-
mekten imtina etmeyece-
ğim. Geçitlerde yaşanan 
sıkıntıları çözmek için çalış-
malar yapıyoruz. Örneğin, 
yol genişletme çalışmaları 
yaptık” dedi. 

Sakarya ulaşım a.Ş.’yi kuruyor
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı zeki Toçoğlu, SaTSo Meclis Toplantısı’na katıldı. Meclis üyelerine hitap eden Başkan Toçoğlu, 
kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı ve önemli açıklamalarda bulundu. Başkan, ulaşım a.Ş.’yi kuracaklarının müjdesini verdi.

kadıkÖy /  iSTanBul
   

Kadıköy Belediyesi’nin 1999 
Depreminden sonra mev-
cut binaların deprem da-
yanıklılığının araştırılması için 
kurduğu, sessiz sedasız ça-
lışmalarını sürdüren Beton 
Zemin Test Laboratuarı, Van 
Depremi’nin ardından ade-
ta İstanbullular’ın akınına 
uğradı. Daha önce hafta içi 
mesai saatlerinde çalışan 
ve normal bir iş yükü olan 
laboratuar, artık haftanın 7 
günü, geç saatlere kadar 
çalışarak, beton test talep-
lerini karşılamaya çalışıyor. 
İnşaat, jeofizik, jeoloji ve 

maden mühendislerinden 
oluşan 10 teknik eleman ve 
2 inşaat teknikerinin çalıştığı 
Laboratuara ilginin arttığını 
kaydeden, Beton ve Zemin 
laboratuarı Beton Deney 
Sorumlusu Jeofizik Mühendi-
si Menekşe Perdi, beton test 
talepleri için şubat ayına 
randevu verdiklerini kaydet-
ti. Van Depremi’nden sonra 
iş yüklerinin yüzde yüz art-
tığını kaydeden Perdi “La-
boratuarımızda mevcut bi-
naların malzeme kontrolleri 
ve zemin etüdleri yapılarak 
bina statik ve mimari proje 
malzeme kontrolü yapılı-
yor.” diyerek yapılan çalış-
maları anlattı. 

akÇay /  BalıkeSir

Akçay Belediyesi,  yeni alınan 
tam donanımlı kanal açı-
cı aracı ile kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatlarının temiz-

lenmeye başlandığını açıkla-
dı. Akçay Belediye Başkanı 
Cahit İnceoğlu, Akçay’ın 13 
bine yaklaşan nüfusu ile bü-
yük bir kent haline geldiğini 
belirterek, Akçay’ın kışa hazır 
olduğunu söyledi. 

Belediyenin Test laboratuarına Büyük ilgi 

akçay’da yağmur Suyu Hazırlığı

kadıköy Belediyesi’nin 2000 yılında kurduğu Beton zemin Test laboratuarı, Van 
depremi’nden sonra istanbullular’ın akınına uğradı.

akçay Belediyesi, kanalizasyon ve yağmur suyu 
hatlarını özel temizleme aracı ile temizliyor. 

orHangazi / BurSa

Orhangazi Belediyesi Cum-
huriyet Alanında yeni bir 
düzenleme ile ilçeye nefes 
aldıracak bir çalışma yap-
maya hazırlanıyor. Çünkü 
yaklaşık bir yıldır onay bek-
leyen meydan düzenleme 
projesi için onay çıktı. Or-
hangazi Belediye Başkanı 
İsmail Tartar, kararı memnu-
niyetle karşıladıklarını ifade 
ederken meydan için proje 
çizimine başlayacaklarının 
müjdesini verdi. Başkan ay-
rıca altında otoparkında yer 
alacağı yepyeni bir Cumhu-
riyet Meydanı düzenlemesi 

ile ilçe merkezinde büyük bir 
rahatlamanın da meydana 
geleceğini söyledi.  Böylece 
şehir estetiğine de ciddi an-
lamda ivme kazandıracak 
olan meydan projesi için ça-
lışmalar en kısa süre içerisin-
de başlayacak. Cumhuriyet 
Alanı düzenlemesi kapsamın-
da tarihi hamam da Orhan-
gazi Belediyesi tarafından 
restore edilecek. Hamam 
uzun yılardan bu yana kul-
lanılmıyordu ve kapısına vu-
rulan kilitle adeta harabeye 
dönmüştü. 

orhangazi’de Tarihi Hamam restore ediliyor
orhangazililer yeni meydanlarına kavuşmak için gün sayıyor. Meydanın ya-
pılacağı alanda, çalışmalar kapsamında tarihi hamam da restore edilecek. 
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Özürlü Dostu Birliğe Ödül Verildi
BİRLİK’TEn HaBERLER

“engelli dostu Şehirler” çalışması, MBB’ye ödül getirdi. Birlik Başkanvekili lok-
man Çağırıcı, ödülünü aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’den aldı.

yerel yönetimler 
konuşuldu

Brüksel’de Avrupa Komis-
yonu binasında, Avrupa 
Komisyonu Başkanı Jose 
Manuel Barroso’nun katılımı 
ile gerçekleştirilen “Ortak-
lık İçinde Yönetim” konulu 
uluslararası yerel yönetim 
konferansına Avrupa’nın 
dört bir yanından yüzlerce 
delege katıldı. Konferans, 
Avrupa’da faal olan yerel 
ve bölgesel yönetim kuru-
luşlarını bir araya getirerek, 
yerinden yönetim, mali 
özerklik, bölgesel gelişim 
politikaları, Avrupa’nın ge-
leceğinde yerel yönetimle-
rin konumu vb. konularda 
görüşlerini paylaşmalarına 
imkan verdi. 

Kent 2011 Fuarı TÜYAP’ta 
açıldı. TÜYAP Tüm Fuarcı-
lık Yapım AŞ. tarafından 
hazırlanan fuarda yerel 
yönetim ihtiyaçları, kent 
mobilyaları, park bahçe 
düzenleme, spor tesisleri 
ve ekipmanları sergilendi.  
Fuar’ın açılışına katılarak 
kısa bir konuşma yapan 
Marmara Belediyeler Birli-
ği Başkanvekili ve Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, önemli bir tanı-
tım ve pazarlama yöntemi 
olan fuarların, modern pa-
nayırlar olduğunu söyledi.

Daha yaşanabilir 
şehirler için...

Türkiye’nin pek çok alan-
da olduğu gibi fuarcılık or-
ganizasyonlarında da artık 
gelişmiş ülkelerle yarışır bir 
noktaya geldiğini söyleyen 
Çağırıcı, “Sadece, 2011 yı-
lında Türkiye’de 102’si ulus-
lararası ölçekte olmak üzere 
500’e yakın fuar organizasyo-
nu düzenlendi” dedi. “Kent 
mobilyaları, park-bahçe dü-
zenlemeleri, spor tesisleri ve 
ekipmanları fuarının daha 
yaşanılabilir şehirler açısından 
önemi ortadır” diyen Çağırı-
cı, açıklamalarının devamın-
da, “Evimiz için mobilya ne 
anlama geliyorsa, şehrimiz 
için de bu fuar o anlama ge-
liyor.” dedi. 

5. Bilişim Kongresi Kadir Has 
Üniversitesi’nde başladı. Tür-
kiye Bilişim Derneği tarafın-
dan düzenlenen kongrede 
“Akıllı Şehirler, Dijital Yaşam 
ve Sosyal Medya” konula-
rında sunumlar yapılacak. 
Marmara Belediyeler Birliği 
Başkan Vekili olarak kong-
renin açılışında konuşan 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, kongrenin 
yerel yöneticiler açısından 

son derece yararlı geçece-
ğine inandığını söyledi. “Ya-
şadığımız çağın son çeyreği 
ekonomik ve sosyal alanda 
devrim niteliği taşıyan çok 
önemli değişimlere sahne 
oldu” diyen Çağırıcı, “Bu 
değişim ve dönüşümlerin 
arkasında, hiç kuşkusuz, 
büyük teknolojik gelişmeler 
yatmaktadır” ifadelerinde 
bulundu. Çağırıcı, teknolojik 
gelişmelerin ekonomi başta 
olmak üzere pek çok faktö-
rün, dünya çapında yeni-
den yapılanmasını berabe-
rinde getirdiğini söyledi. 

MBB tarafından İstanbul İl 
Özel İdaresi’nde gerçekleşti-
rilen eğitim programları “Düz-
gün Türkçe ve Etkili Konuş-
ma” semineriyle devam etti. 

Gülgun Feyman, dilini doğru 
ve etkileyici kullanma, ken-
dini doğru ifade edebilme, 
topluluk önünde konuşurken 
heyecanlanma, akıldan ge-

çenleri yeteri kadar ifade 
edememe konularına değin-
di ve bu konuya gösterdiği 
hassasiyetten dolayı Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti. 

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından Marmara’nın dört 
bir yanında yürütülen, “En-
gelli Dostu Şehirler” projesi, 
Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı tarafından ödüle layık 
görüldü. MBB Başkanvekili ve 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Bakanlık’ın 
çalışmalarına destek olduğu-
muz için bu ödüle layık görül-
dük. Engelli dostu çalışmala-
rımız devam edecek” dedi. 
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
girecek olan ve engellilerin 
kent yaşamını kolaylaştırır-
ken belediyelere ciddi so-
rumluluklar yükleyecek olan 
5378 sayılı Özürlüler Kanunu 
çerçevesinde, Marmara Be-
lediyeler Birliği’nin yürüttüğü 
çalışmalar, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı tarafından 
ödüle layık görüldü. Ödül ge-
tiren “Engelli Dostu Şehirler” 
projesi kapsamında, “Şehir-
lerin Engellilerin İhtiyacına Uy-
gun Düzenlenmesi”, “Mev-

zuatın AB’ye Uyumlu Hale 
Getirilmesi”, “Engelli Dostu 
Ulaşım”, “Toplumsal Bilinçlen-
me ve Eğitimde Fırsat Eşitliği” 
konularında, belediyelerin il-
gili birim yöneticilerine ve tek-
nik personeline eğitimler veril-
di. Feshane Uluslararası Fuar 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen program, Ulaştır-
ma Bakanı Binali Yıldırım, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin ile İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Çok sayıda 
engelli ile ailelerinin katıldı-
ğı organizasyonda İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile 
Milletvekilleri Gürsoy Erol ve 
Burhan Kuzu, İstanbul’un ilçe 
belediye başkanları katıldı. 
MBB adına ödülü alan MBB 
Başkanvekili ve Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, “Çalışmalarımız devam 
edecek.” dedi. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle açılan TÜyaP kent 2011 Fuarı’nda  yerel yönetim ihtiyaçlarından 
kent mobilyalarına, park bahçe düzenleme aletlerinden spor ekipmanlarına kadar farklı ürünler sergilendi. 

Türkiye Bilişim derneği tarafından düzenlenen 5. Bili-
şim kongresi kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti.   

gülgun Feyman, “Hassasiyetinden ötürü Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı recep altepe’ye teşekkür ediyorum” dedi. 

yerel yönetimler Fuarı gerçekleşti

Bilişim kongresine MBB desteği

gülgun Feyman’dan altepe’ye Teşekkür
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iSTanBul 
   

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından Kartal 
Yakacık’ta kurulan “Sanatçı 
Yaşam Evi”, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ile birçok sanatçının 
katılımıyla açıldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi 
Turizm ve Sanat Komisyonu 
İkinci Başkanı Arzu Öztoprak 
tarafından organize edilen 
açılışa, yapımcı ve film yö-
netmeni Türker İnanoğlu ile 
Ajda Pekkan, Orhan Gen-

cebay, Erol Evgin, Serdar 
Gökhan, Ahu Tuğba, Nuri 
Alço, Reyhan Karaca, Meral 
Orhonsay, Yonca Evcimik, 
Hakan Peker, Emre Altuğ, 
Kenan Doğulu, Metin Özül-
kü, Oya Aydoğan katıldı. 
Açılışta konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş, İstanbul’un 
sanatın yeşerdiği en aktif şe-
hirlerden biri olduğun belir-
terek, bundan dolayı sanat-
çılarla bir araya gelmenin 
ve ortak çalışmalar yürüt-
menin çok önemli olduğunu 
söyledi. 

Belediyeden 
“oyuncak 

kütüphanesi”

iBB’den Sanatçılar için yaşam evi

BÜyÜkÇekMeCe / iSTanBul

Çocuklarını bırakacak 
yeri olmayan kursiyerlerin 
kursa katılımlarında ço-
cuklarının sahipsiz kalma-
ması için Büyükçekmece 
Belediyesince  hazırlanan 
15 kişilik sınıflarda, çocuk-
lar gönüllerince oyun-
lar oynayıp eğlenmenin 
yanı sıra  kitap okuma 
alışkanlığı, İngilizce, Ma-
tematik, Türkçe gibi 
dersleri de  öğreniyorlar. 
Oyuncak kütüphanesine 
devam eden çocukların 
kısa zamanda çok büyük 
gelişim gösterdiklerini dile 
getiren Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Dr. Ha-
san Akgün; ”Özellikle dar 
gelirli ev hanımlarının ilgi 
gösterdiği kurslarda katı-
lımcıların huzur içerisinde 
çalışmalarını sürdürürken 
çocuklarının da mağdur 
olmaması için bu projeyi 
hayata geçirdik” dedi.

Ödünç oyuncak 
uygulaması da var

Oyuncak kütüphanesin-
den yararlanan çocuk-
ların gün boyu istediği 
oyuncağı evine götürme 
şansının da olduğunu dile 
getiren Başkan Akgün; 
“Kütüphanelerdeki ödünç 
kitap uygulaması bizde 
ödünç oyuncağa dönü-
şüyor. Gündüzleri oyunlar 
oynayıp kitaplar okuyarak 
kişisel gelişimlerini destek-
leyici faaliyetlerde bulu-
nan yavrularımız akşamları 
da beğendikleri oyuncak-
larıyla evlerine gidebiliyor-
lar. O oyuncaktan hevesi 
kırılan yavrularımız ertesi 
günü o oyuncağı getirebi-
liyorlar.” dedi. 

“Sanatçı yaşam evi” olarak kullanılacak akseki ormanalı abdullah ve nerime Turan Huzurevi’ni sanatçılarla birlikte açan Başkan 
kadir Topbaş, “Sanatçılarımız burada sadece eski hatıralarını yâd etmeyecek, yenilerini de ekleyecekler” dedi.

izMiT / koCaeli
  

Günümüzden iki kuşak 
öncesine kadar çocukla-
rın mahallelerdeki başlıca 
eğlencesi olan “sek sek” 
oyunu bugünün çocuk-
larıyla yeniden buluşuyor. 
İzmit Belediyesi tarafından 
başlatılan bir çalışmayla, 
ilçe sınırlarındaki 58 ilköğ-
retim okuluna sek sek oyun 
alanı çizildi. Son olarak, 
Erenler Mahallesi’ndeki Şe-
hit Ümit Balkan İlköğretim 
Okulu’nun bahçesine çizi-
len sek sek oyun alanı öğ-
renciler tarafından büyük 
ilgi gördü. Okul Müdürü 
Serkan Yazar ve Okul Aile 
Birliği Başkanı Halis Baran, 

geleneksel çocuk oyun-
larının yeni nesillerle bu-
luşturulmasının önemli bir 
kültür hizmeti olduğunu 
söyleyerek, başta Başkan 
Doğan olmak üzere bele-
diye yetkililerine teşekkür 
etti.   İzmit Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürü 
Erhan Bağ da, kültür de-
ğerlerinin korunması adı-
na yaptıkları çalışmaların 
farklı alanlarda süreceğini 
kaydetti. Öğrenciler okul 
bahçesindeki sek sek oyun 
alanında neşe içinde vakit 
geçirirken öğretmenleri ve 
okul yöneticileri de onların 
neşesine ortak oldu. İzmit 
Belediye Başkanı Nevzat 
Doğan, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada unutulma-
ya yüz tutan bu tarz oyun-
ların çocuklarla tekrardan 
buluşmasının önemine dik-
kat çekti. 

Beykoz / iSTanBul 
   

Beykoz Belediyesi’nin ihti-
yacı karşılamayan mevcut 
kültür merkezinde başlattığı 
yenileme çalışmaları ne-
ticesinde ortaya iç ve dış 
tasarımıyla göz dolduran 
bakımlı bir mekân çıktı.  Mer-
kezde yer alan 262 kişilik çok 
amaçlı salon, modern ses 
sistemi ve teknik imkânlarla 
donatıldı. Ana salon girişi 
100 m2’lik geniş bir fuaye 
olarak hazırlandı. Mevcut 
diğer katlarda ise sanatçı 
odaları, atölyeler, eğitim 
ve sergi alanları bulunuyor. 

Ulaşılabilir konumu dolayısıy-
la önemli kültür-sanat etkin-
liklerine ev sahipliği yapması 
beklenen kültür merkezinde 
öğrenci, kadın ve gençlere 
yönelik konferans, eğitim 
seminerleri ve paneller dü-
zenlenecek. Beykozlular’ın 
kültür hizmetlerini daha ba-
kımlı mekânlarda alabilme-
si için yenilenen merkezde 
belediye konservatuarı da 
hizmet verecek. Müzik ye-
teneği bulunan gençlere 
merkezde sanat müziği ve 
enstrüman eğitimi verile-
cek. Tadilat çalışmaları hızla 
devam eden ve yıl sonunda 
açılması planlanan merke-
zin, en üst katı açık ve kapalı 
kafeterya olarak tasarlandı.

BandırMa / BalıkeSir 
   

Bandırma Kent Konseyi ta-
rafından Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
“Bandırma Konuşuyor” kon-

feransı, büyük ilgi gördü. 
Konferansa Bandırma Be-
lediye Başkanı Sedat Pekel 
başta olmak üzere çok sa-
yıda önemli isim katıldı ve 
açıklama yaptı. 

yeniden “Sek Sek” oyunu
izmit Belediyesi bir zamanların en ünlü eğlencesi 
“sek sek” oyununu çocuklarla yeniden buluşturdu. 

Beykoz Belediyesi, kültür merkezlerinde başlattı-
ğı yenileme çalışmalarına devam ediyor. 

Bandırma Belediyesi’nin öncülüğünde “Bandırma 
konuşuyor” adlı konferans gerçekleştirildi. 

Beykoz’da kültür Merkezleri yenileniyor

“Bandırma konuşuyor”
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Tekirdağ
  

Antalya’da yapılan ve 14 il-
den toplam 125 sporcunun 
katıldığı Kuşak Güreşi Türkiye 
Şampiyonası’nda Tekirdağ 
Belediye Spor Kulübü spor-
cusu İbrahim Kılıç 81 kg’da 
Gençler ve Büyükler kate-
gorilerinde Türkiye Şampi-
yonu olurken, Hamit Korcan 
90 kg’da Gençler Türkiye 
Şampiyonu ve Büyükler Tür-
kiye İkincisi olarak büyük bir 
başarıya imza attılar. 

Spora desteğe 
devam

Başarılı sporcularla gurur 
duyduklarını belirten Tekir-
dağ Belediye Başkanı Op. 
Dr. Adem Dalgıç, Tekirdağ 
Belediyesi olarak bundan 
sonra da spora ve sporcu-
ya destek vermeye devam 
edeceklerini söyledi. Ziya-
rette Tekirdağ Belediye-
si Gençlik ve Spor Kulübü 
Başkanı Ali Kılıç, Gençlik ve 

Spor Kulübü Başkan Yardım-
cısı Hasan Önbey, Belediye 
Meclis Üyeleri İlhan İmrak ve 
Ercan Kısa ile Belediye Spor 
Kulübü Antrenörü Deniz Şilli 
de hazır bulundular. Başkan 
konuşmasının devamında 
sadece Kuşak Güreşi değil 
diğer spor dallarındada ba-
şarı göstereceklerine inan-
dıklarını söyledi. Başkan’ın 
konuşmasının ardından ba-
şarılı sporcular ve Başkan 
fotoğraf çektirdi.

SPoR

Masa Tenisi’nde Büyük Başarı

Tekirdağ kuşak güreşinde Birinci oldu
kuşak güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ Belediye Spor kulübü 
birinci oldu. Şampiyonlar Başkan dalgıç’ı ziyaret etti. 

Belediyeden 
karate kursu

kızıkSa / BalıkeSir 

Kızıksa Belediyesi tara-
fından ilköğretim ça-
ğındaki öğrencilere 
yönelik karate kursu 
açıldı. Milli Anterenör 
Ertan Tunç  liderliğin-
de başlayan kursa 34 
öğrenci katıldı. Kızıksa 
Belediye Başkanı Yüksel 
Zeki, yıl boyunca başka 
spor dallarıyla da ilgili 
kursların açılacağının 
da müjdesini verdi. Kı-
zıksa Belediyesi’nin aç-
mış olduğu karate kur-
suna katılan miniklerde 
verilen bu hizmetten ol-
dukça memnun kaldı-
lar. Eğlenerek spor yap-
manın keyfini yaşayan 
çocuklar Başkan Yüksel 
Zeki’ye teşekkür ettiler. 
Başkan Zeki’de açık-
lamasının devamında 
çocukların fiziksel ve zi-
hinsel gelişiminde spo-
run ne kadar önemli 
olduğunu anlattı. 

yalova‘yı Masa Tenisi’nde Milli takımlarda temsil eden sporcular yalova Be-
lediye Başkanı yakup B. koçal’ı makamında ziyaret etti. 

yaloVa

Yalova’yı Masa Tenisi Milli 
Takımları’nda temsil eden 
sporcular Yalova Belediye 
Başkanı Yakup B. Koçal’ı 
makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarete Yalova Belediye-
spor Kulübü Başkanı Cengiz 
Karoğlu, Yalova Belediye-
spor Masa Tenisi Antrenörü 
Bayramali Yıldız, sporcular 
Garip Olcaş ve Hüseyin 
Durmaz katıldılar. Masa te-
nisi takımını yakından takip 
ettiğini belirten Başkan Ko-
çal; “Masa tenisi dalında 

kentimiz büyük bir yol kat 
etmiş durumda. Bunun en 
güzel örneği Hüseyin ve 
Garip. Ben bir kez daha 
elde ettikleri başarıların 
altını çizerek tekrarlamak 
istiyorum. Hüseyin Durmaz, 
genç kategorisinde olma-
sına rağmen 4 kişilik Masa 
Tenisi A Milli Takım’a gir-
meyi başardı. Garip Olcaş 
ise Özel Sporcular Avrupa 
Şampiyonası’nda üçün-
cü olan Milli Takımımız’ın 
kaptanı ve aynı zaman-
da İşitme Engelliler Türkiye 
Şampiyonası’nın da birinci-
si.” dedi. 

kÜÇÜkÇekMeCe / iSTanBul

Küçükçekmece Amatör 
Spor Kulüpleri Destekle-
me Derneği’yle ortaklaşa 
düzenlenen yemekli top-
lantıya Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Aziz Yeni-
ay başta olmak üzere çok 
sayıda önemli isim katıldı.
Sunuculuğunu ünlü spor 
spikeri Ersin Düzen’in yaptı-

ğı şölende konuşan Küçük-
çekmece Belediye Başkanı 
Aziz Yeniay, sporun insan 
hayatındaki önemine ve 
ilçedeki sportif hedeflere 
dikkat çekti. Sporun genç-
leri kötü alışkanlıklardan 
kurtarmak ve onların sağ-
lıklı bireyler olarak yetişmesi 
bakımından çok önemli ol-
duğunu ifade eden Başkan 
Yeniay, dünyada hızla ar-
tan obezitenin önüne spor-
la geçilebileceğini söyledi 
ve amatör sporun mutlaka 
desteklenmesi gerektiğini 
ifade etti. 

keŞan / edirne

Türkiye Yelken Federas-
yonu Başkanı Nazlı İmre 
19-21 Ağustos’ta Keşan 
Erikli’de düzenlenen Pe-
gasus Windsurf Ligi 4.Ayak 
Yarışları’na verdiği destek-
ten dolayı Keşan Belediye 
Başkanı Mehmet Özcan 

adına TYF Edirne İl Temsilci-
si Erdoğan Demir’e plake-
tini takdim etti. Toplantıda 
ayrıca Keşan Belediye Baş-
kanı Mehmet Özcan adına 
Saros’daki yelken sporuna 
katkılarından dolayı TYF 
Edirne İl Temsilcisi ve Keşan 
Belediyesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Erdoğan 
Demir tarafından Türkiye 
Yelken Federasyonu Baş-
kanı Nazlı İmre’ye 19-21 
Ağustos’ta düzenlenen Pe-
gasus Windsurf Ligi 4.Ayak 
Yarışları’nda verilmek üze-
re hazırlanan plaket tak-
dim edildi. 

Türkiye yelken Federasyonu yelken sporuna gösterdiği katkılardan dolayı 
keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a plaket takdim etti.

yelken Federasyonu’ndan Ödül

küçükçekmece Belediyesi spora ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl da ilçede 
bulunan amatör kulüplere malzeme yardımı yaptı. 

küçükçekmece’den amatöre destek
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istanbul’un yeni yıldızı: Sultangazi

Gaziosmanpaşa’dan ay-
rılarak ilçe statüsüne ka-
vuşan Sultangazi’de son 
yıllarda büyük bir değişim 
yaşanıyor. İstanbul’un arka 
bahçesi olarak bilinen ve 
uzaklığı nedeniyle hep ikin-
ci planda olan Sultangazi 
3 yıl içinde Belediye Başka-
nı Cahit Altunay’ın büyük 
uğraşları sonucu ön plan 
çıktı. Biz de Cahit Altunay’ı 
bu çalışmalarından dolayı  
“Ayın Başkanı” olarak seç-
tik ve bu çalışmaları bizzat 
kendisinden dinledik. 

Sultangazi 
Kent Ormanı

Bu çalışmalardan biri be-
lediyenin öncülüğünde 
açılan “Sultangazi Kent 
Ormanı” oldu. Alibeyköy 
Baraj Gölü’ne hakim me-
sire alanında ihtiyaç du-
yulabilecek her şey düşü-
nülmüş. Kent Ormanı’nda 
otopark, çocuk oyun 
alanları, yürüme bandı, 
piknik masaları, çeşmeler, 
bisiklet kulvarı, seyir kule-
si gibi birçok faaliyet var.  
Kent Ormanı içinde bir de 
binicilik tesisi var. Buraya 

gelenler binicilik sporu ya-
pabiliyorlar. Konuyla ilgili 
konuşan Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Cahit Altunay; 
“Doğudan batıya bir yay 
hayal edin; 23 km2 bir alan 
ve bu alanın imar izni yok. 
Biz sadece Sultangazi’ye 
değil İstanbul’a hizmet et-
mek istedik.  İlk yılımızda 
800 dönümünü faaliyete 
geçirdik. İçinde neler ol-
duğunu saymakla bitmez. 

Ama size şunu söyleyeyim; 
çok fazla rağbet gördük. 
Bunu gördükten sonra ikin-
ci etabını yapma kararını 
verdik. 800 dönümün içine 
binicilik kursları kurduk, an-
tik tiyatro, baraj manzaralı 
sinema, bisiklet kulvarları 
yaptık, seyir kuleleri yaptık, 
çocuk parkları yaptık ama 
bu yaptıklarımızın hepsi 
ormanın ruhuna uygun.” 
dedi. 

Hobi Bahçeleri

Sultangazi Belediyesi’nin 
pek çok ilki de ilçeye ka-
zandırdığını biliyor muydu-
nuz? Örneğin, belediye bir 
ilke imza atarak vatandaş-
lara cüzi bir ücret karşılığın-
da hobi bahçeleri hizmeti 
veriyor. Burada amaç, do-
ğal tarıma ilgiyi artırmak. 
İnsanlar bu bahçelerde 
istedikleri ürünü ekiyor ve 
bunları yetiştiriyor. 

Sultangazi 
Masal Parkı

Türkiye’de bir benzeri daha 
olmayan bir çalışmaya 
daha imza atan Sultan-
gazi Belediyesi çocukların 
masal kahramanlarının 
yer aldığı bir park yaptı. Bu 
park bugüne kadar yapıl-

mış en ilginç parklarından 
birisi olması dışında Kültür 
Bakanlığı tarafından da 
sanat eserleri kapsamına 
alındı. “Sultangazi Masal 
Parkı” içinde Keloğlan, 
Nasrettin Hoca, Şirinler, Pi-
nokyo, Pamuk Prenses ve 
Yedi Cüceler gibi masal ve 
çizgi film kahramanlarının 
heykelleri yer alıyor. Parkta 
ayrıca Anadolu’da yaşam 
kültürünün tasvirleri de bu-

lunuyor. Parkta toplamda 
128 heykel bulunmakta. 
 

Engelli Dostu 
Sultangazi

Sultangazi Belediyesi kent-
teki evleri tek tek ziyarete 
ederek orada yaşayan 
engellilerin ihtiyaçlarını be-
lirliyor. Belediye engellilerin 
ihtiyaçlarını tek tek kar-

şılıyor. Belediye ihtiyaca 
göre evlerin balkonuna  
asansör bile kuruyor. Sul-
tangazi Belediye Başkanı 
konuyla ilgili şunları söyle-
di; “Belediye çalışanlarımız 
evleri ziyaret ediyor. Engel-
lileri belirliyor. Onlara bir 
form dolduruyor. Formda 
diyor ki sen günlük yaşan-
tını nereleri kullanıyorsun? 
Nerelere gidiyorsun? Han-
gi mekanlara gidiyorsun? 
Bu fiziki engelinden dolayı 
nerde sıkıntı yaşıyorsun? 
Bunları belirleyip onlara 
sıkıntı olan şeyleri ortadan 
kaldırıyoruz. Örneğin biri 
diyor ki ben sağlığım için 
mutlaka haftada iki kere 
sağlık merkezine gitmem 
gerekiyor. Ama 3 merdi-
veni yüksekte diyor. Ora-
ya rampa yapıyoruz. Bir 
tanesi diyor ki rampa var 
ama desteksiz çıkamıyo-
rum diyor. Bu sefer oraya 
desteklik yapıyoruz. Bir di-

ğeri diyor ki ben otobüse 
binemiyorum. Orada en-
gel var burada engel var 
diyor. Gidiyoruz engelleri 
ortadan kaldırıyoruz. Yani 
engelli kişinin yaşadığı or-
tamı onun kullanmasına 
uygun olarak değiştiriyo-
ruz. Engelli vatandaşlara 
hiç bir şey engel olmasın 
istiyoruz. Gerek görülen 
kişilerin evlerine asansör 
bile yaptık.” 

ayın BaŞKanı

SulTangazi Belediye BaŞkanı CaHiT alTunay

Sultangazi Belediyesi, kent ormanı ve engelliler projeleriyle son yıllarda öne çıkan çalışmalar yaptı. Biz 
de BelediyeHaber olarak bu çalışmalarından dolayı Sultangazi Belediye Başkanı Cahit altunay’la bir 
araya geldik ve yapılan çalışmaları bizzat kendisinden dinledik. 
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etkinliklerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi (www.marmara.gov.tr) ziyaret ediniz.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan 
gidilmemiştir.
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Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli,
rafting hazırlığında...

Derince Belediye Başkanı Aziz Alemdar’ı çocuklar 
rengareng boyadı

Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, 
yaşlı bir kadınla sohbet ederken...

RENKLİ BAŞKANLAR Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla 
sıcak iletişim kuran belediye başkanlarımızın hayata dair fotoğraflarını yayınlı-
yor, devamını belediyelerimizden bekliyoruz.              fatih.sanlav@marmara.gov.tr

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlarla roman 
havası oynarken...

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı vatandaşlarla...


