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nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa BozBey

gebze Belediye Başkanı 
adnan köşker

Gebze Belediye Baş-
kanı Adnan Köşker, 
çevre düzenlemeleri 

ve park projeleriyle kente 
farklı bir görünüm kazandırdı.
Biz de Başkan Köşker’i bu ve 
bunun gibi pek çok çalışma-
sından ötürü “Ayın Başkanı” 
olarak seçtik.  

Mustafa Bozbey farklı 
bir belediye başkanı. 
Çünkü Başkan Boz-

bey, göreve geldiğinden 
bu yana kentin gelişimi 
adına sıradışı çalışmalara 
imza atmış.  

recep alTePe
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Marmara Belediyeler Bir-
liği olarak, göreve geldiği-
miz 2009 yılından buyana 
ilk günkü heyecanla çalış-
malarımıza devam ediyor, 
tüm Türkiye’ye örnek teşkil 
eden programlarımızın, be-
lediye personeli için daha 
verimli gelebilmesi için aza-
mi gayret gösteriyoruz. 

ن  devamı  8’de

ن  devamı  9’da

ن  devamı  12’de

Hoşgeldin 11 ayın Sultanı

Hacıosman istasyonu açıldı

Bursa Büyükşehir ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı recep altepe, vatandaşların ramazan Bayramı’nı 
kutladı. Bayramların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini söyleyen altepe, bu özel günlerde il-
giye muhtaç herkesin ziyaret edilmesi gerektiğini özellikle belirtti.

istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. levent darüşşafaka Metrosu’nun son 
durağı olan Hacıosman istasyonunun açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. açı-
lışı Başbakan recep Tayyip erdoğan ile Başkan kadir Topbaş birlikte yaptı. 

AYIN
RÖPORTAJI

AYIN
BAŞKANI

idris naim şahin 
içişleri Bakanı 

oldu 

Başbakan Re-
cep Tayyip Er-

doğan’ın açıkladığı 
yeni kabinede İçişleri 
Bakanlığı’na Ordu 
Milletvekili İdris Naim 
Şahin getirildi. Şahin, 
önceki dönemde AK 
Parti Genel Sekreterliği 
görevini üstlenmişti.
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İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapımı ger-
çekleştirilen 4. Levent-Da-
rüşşafaka Metrosu’nun son 
durağı olan Hacıosman is-
tasyonunun açılışı geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşti. Metro 
durağının açılışını Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş birlikte 

yaptı.  Darüşşafaka’da ger-
çekleşen açılışa çok sayıda 
önemli sima katıldı. Başba-

kan Erdoğan, burada yaptı-
ğı konuşmasında faaliyetleri 
anlattı.

ن  devamı  2’de

Bursa Büyükşehir Bele-
diye ve Marmara Bele-

diyeler Birliği Başkanı Recep 
Altepe, Ramazan ayıyla ilgili 
bir kutlama mesajı yayınla-
dı. Bayramların insanlar ara-
sındaki birlik ve beraberlik 
duygusunu güçlendirdiğini 
söyleyen Altepe mesajında 
şunlara değindi: “Birlik ve be-
raberliğimizi manevi bir hava 
ile kuşatan, rahmet ve bere-
ketle gelen Ramazan ayı, bir-
likteliğin, kardeşliğin ve sevgi-
nin, yaşanarak ve paylaşarak 
yerleşmesine aracılık ettiği 
gibi, insanları sıkıntı ve kay-
gılardan uzaklaştırarak ortak 
duygularda buluşturan, mut-
luluk ve coşku kaynağı olan 
özel günlerdir. Müslümanları 
manevi olarak arındıran Ra-
mazan ayını dayanışmamızı 
ve ruhumuzu pekiştirecek bir 
fırsat olarak görmeli, sade-
ce çevremizdeki yakınlarımı-
zı değil, yoksulları, yetimleri, 
düşkün ve yaşlılar ile ilgiye 
muhtaç herkesi ziyaret ede-
rek, bu güzel günleri onlarla 
birlikte paylaşmalıyız. 

 

Ramazan Bayramı

İnsanlar arasındaki dargınlık-
ları ve kırgınlıkları unutturan, 
dayanışmayı ve yardımlaş-
mayı artıran, hoşgörü ve 

kardeşlik duygularını güç-
lendiren bayramları, her 
zaman anlam ve önemine 
uygun olarak kutlamalıyız.  
Özellikle fakirlere açtığımız 
iftar sofralarında, israftan, 
gösterişten kaçınılmasına 
dikkat etmeliyiz.  Bayram-

lar, milli ve dini duyguların, 
inançların, örf ve adetlerin 
uygulanıp sergilendiği, bir 
toplumda millet olma şuuru-
nun şekillendiği, dargınların 
barıştığı, yaşlı ve büyüklerin 
ziyaret edildiği mukaddes 
günlerdir.

Sarıyer’de Balıkçılık 
Seminerleri Sona erdi

Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği 
“aB Pazarlama Standartlarının Uygu-
lanması yönünde yerel adımlar” adlı 
seminer üç günlük eğitimin ardından 
katılımcılara sertifikalarının dağıtılma-
sıyla sona erdi.

ن  devamı  3’te

ن  devamı  11’de
Sarıyer’deki balıkçılık kooperatifleri ile derneklerin temsilci-
leri, balıkçılar, balık satıcıları, sivil toplum kuruluşları temsil-
cileri ve akademisyenler balıkçıların sorunlarını tartıştı. 
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Fatih Belediyesi Kültür Ya-
yınları kapsamında hazır-
lanan ve geçtiğimiz Mayıs 
ayında baskısı tamamla-
nan Fatih Kitabı, Tarihi Ya-
rımada Fatih’in belli başlı 

tarihi eserlerini bir kitapta 
topluyor. Kitap, içerdiği 
bilgiler ve görsellerle, hem 
tarihimize kısa bir yolculuk 
yaptırıyor hem de Fatih’in 
önemini ortaya koyuyor. 
‘İstanbul’un Kitabı Fatih’ 

adlı eserin birinci cildinde, 
Horhor, Saraçhane, Atikali 
gibi pek çok semtin tarihçe-
leri ilk defa kaleme alındı. 
Kitapta, bu zamana kadar 
bilinmeyen veya unutul-
muş pek çok tarihi eserin 

kayıtları ortaya çıkarıldı-
ğı gibi onlara ait pek çok 
belge ve tarihi fotoğrafla-
ra da ilk defa yer verildi. 
Dünyada metrekaresine 
en çok eser düşen yer olan 
Fatih’teki eserlerin sadece 
belli başlılarını içerdiği için 
bir “seçki” niteliğinde olan 
kitapta, her biri dünya kültür 
mirasına ait seçkin eserle il-
gili bilgiler de yer alıyor. 
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Başkan’dan ramazan ziyaretleri
GÜNCEL

fatih’ten Bir eser daha

Bağcılar’da kadınların
Büyük Başarısı

rengârenk 
adapazarı

BağCılar / iSTanBUl

Bağcılar Belediyesi Ka-
dın ve Aile Kültür Sanat 
Merkezi’nde farklı branşlar-
da açılan kurslara devam 
eden 188 kadın, kursu ta-
mamlayarak sertifikalarını 
aldı. Merkeze devam eden 
kadınlardan bir kısmı daha 
kurs tamamlanmadan iş 
sahibi oldu. Bağcılar Bele-
diyesi, İŞKUR, Bağcılar Halk 
Eğitim Merkezi ve Bağcılar 
Endüstri Meslek Lisesi tara-
fından açılan kurslarda uz-
man eğiticiler tarafından 
kursiyerlere nikah şekeri ya-
pımı, takı tasarımı, kurdela 
nakışı, çiçek tasarımı, çağrı 
merkezi operatörlüğü, bilgi-
sayar operatörlüğü, hasta 
ve yaşlı bakımı, aşçılık ve 

cam süslemeciliği gibi farklı 
meslek dallarında eğitim-
ler verildi. Kursu başarıyla 
tamamlayan kursiyerler, 
ürettikleri el ürünlerinden 
oluşan bir de sergi açtı. 
Kadın ve Aile Kültür Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen 
törende konuşan Bağcılar 

Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Huzurlu toplum 
ve sağlıklı nesiller için, an-
nelere büyük sorumluluklar 
düştüğünün bilinciyle inşa 
etmiş olduğumuz Kadın ve 
Aile Kültür Sanat Merkezi-
miz, meyvelerini vermeye 
başladı” dedi.

adaPazarı / Sakarya

Adapazarı Belediyesi, ken-
ti güzelleştirmeye yönelik 
çalışmalarına devam edi-
yor. Bu kapsamda  Dar So-
kak, Yuvam Sokak, Saraç-
lar Sokak, Hal Caddesi ve 
çevre sokakları kapsayan 
çalışmanın tanıtım ve açılış 
töreni geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşti. Programa Sa-
karya Milletvekilleri Şaban 
Dişli, Hasan Ali Çelik, Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu, belediye ve il 
genel meclis üyeleri, bele-
diye başkan ve yardımcıları 
ile çok sayıda davetli katıl-
dı. Dar Sokak başında yapı-
lan programda çalışmalar 
hakkında kısa bir bilgi veren 

Adapazarı Belediye Başkanı 
Süleyman Dişli, şehir merke-
zindeki trafiğe kapalı alanlar 
Dar Sokak ve çevre sokak-
larında da led aydınlatma 
ve renkli asfalt çalışmalarını 
başlattıklarını, led aydınlat-
ma çalışmalarının bittiğini, 
renkli asfalt çalışmalarının ise 
hava muhalefeti nedeniyle 
devam ettiğini söyledi. Ça-
lışmalar tamamen bittiğinde 
Adapazarı daha renkli bir 
görünüme kavuşacak. 

Bağcılar’da, kurdela nakışı, çiçek tasarımı, çağrı merkezi operatörlü-
ğü, aşçılık gibi farklı kurslara katılan 188 kadın, sertifikalarını aldı. kadın-
lardan bazılarının daha kursu tamamlamadan iş bulması dikkat çekti.

adapazarı Belediyesi’nin,  kentin trafiğe kapalı 
alanlarında başlattığı “renkli asfalt ve led aydın-
latma Çalışmaları” dikkat çekmeye başladı. artık 
kent çok daha renkli bir görünüme sahip.

fatih Belediyesi, ilçenin tarihini anlatan bir eseri 
daha halka sunuyor. “Tarihi yarımada fatih’in ki-
tabı” adlı eserde, ilçede bulunan bazı semtlerin 
tarihi, fotoğraflar eşliğinde anlatılıyor. 

BUrSa

Bursa Büyükşehir ve Mar-
mara Belediyeler Birliği Baş-
kanı Recep Altepe, Rama-
zan ayıyla ilgili bir kutlama 
mesajı yayınladı. Bayramla-
rın insanlar arasındaki birlik 
ve beraberlik duygusunu 
güçlendirdiğini söyleyen 
Altepe mesajında şunlara 
değindi: “Birlik ve beraber-
liğimizi manevi bir hava ile 
kuşatan, rahmet ve bere-
ketle gelen Ramazan ayı, 
birlikteliğin, kardeşliğin ve 
sevginin, yaşanarak ve 
paylaşarak yerleşmesine 
aracılık ettiği gibi, insanları 
sıkıntı ve kaygılardan uzak-
laştırarak ortak duygular-
da buluşturan, mutluluk ve 

coşku kaynağı olan özel 
günlerdir. Müslümanları 
manevi olarak arındıran 
Ramazan ayını dayanışma-
mızı ve ruhumuzu pekiştire-
cek bir fırsat olarak görmeli, 
sadece çevremizdeki ya-
kınlarımızı değil, yoksulları, 
yetimleri, düşkün ve yaşlılar 
ile ilgiye muhtaç herkesi 
ziyaret ederek, bu güzel 
günleri onlarla birlikte pay-
laşmalıyız. 
İnsanlar arasındaki dargınlık-
ları ve kırgınlıkları unutturan, 
dayanışmayı ve yardımlaş-
mayı artıran, hoşgörü ve 
kardeşlik duygularını güç-
lendiren bayramları, her 
zaman anlam ve önemine 
uygun olarak kutlamalıyız.  
Özellikle fakirlere açtığımız 
iftar sofralarında, israftan, 

gösterişten kaçınılmasına 
dikkat etmeliyiz. 

‘’Bayram Sevinci 
Acıya Dönüşmesin’’

Bayramlar, milli ve dini duy-
guların, inançların, örf ve 
adetlerin uygulanıp sergi-
lendiği, bir toplumda millet 
olma şuurunun şekillendiği, 
dargınların barıştığı, yaşlı ve 
büyüklerin ziyaret edildiği 
mukaddes günlerdir. Bay-

ramlarda vatan için savaş-
mış kahraman gazilerimizi, 
şehitlerimizin ailelerini ve 
geride bıraktığı yetimleri-
mizin unutulmamasını rica 
ediyorum. Unutmayalım ki 
sevinçler paylaştıkça ço-
ğalır, acılar ise paylaştıkça 
azalır. Bayram sevincimizi 
onlarla paylaşarak sevinç-
te de, kederde de onlarla 
bir olduğumuzu gösterelim. 
Sevinç içinde idrak ettiğimiz 
bayramlar ne yazık ki trafik 
kazaları ve ölümler nedeniy-
le bir acıya dönüşmektedir. 

Bayramda şehirlerarası se-
yahat için başta özel araç-
larıyla trafiğe çıkan sürücü-
ler olmak üzere tüm araç 
sürücüsü vatandaşlarımızın 
bütün trafik kurallarına, özel-
likle de hız sınırlarına mutla-
ka uymasına, uykusuz ola-
rak ve bakımı yapılmamış 
araçla yola çıkılmamasına 
dikkat edelim. Özellikle bay-
ramda artış gösteren trafik 
kazalarının bu bayramda 
olmaması için hepimiz aza-
mi hassasiyet gösterelim ki 
bayram sevinci acıya dö-
nüşmesin. Bu vesileyle eşsiz 
fedakâr-lıklarını hiçbir za-
man unutamayacağımız 
aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyor, gazilerimi-
zi şükranla selamlıyorum. 
Bu duygular içinde bütün 
vatandaşlarımızın ve İslam 
âleminin mübarek Rama-
zan ayını ve Bayramını kut-
luyor, bu güzel bayram coş-
kusunun kardeşliğimizi daha 
da güçlendirmesini, hem 
milletimiz hemde dünyaya 
barış, huzur ve refaha vesile 
olmasını diliyorum.

Bursa Büyükşehir ve Marmara Belediyeler Birliği’nin 
Başkanı recep altepe, vatandaşların ramazan 
ayını kutladı. Bayramların birlik ve beraberlik duy-
gusunu güçlendirdiğini söyleyen altepe, bu özel 
günlerde ilgiye muhtaç herkesin ziyaret edilmesi 
gerektiğini özellikle belirtti.
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Marmara Belediyeler Birliği olarak, gö-
reve geldiğimiz 2009 yılından buyana ilk 
günkü heyecanla çalışmalarımıza de-
vam ediyor, tüm Türkiye’ye örnek teşkil 
eden programlarımızın, belediye per-
soneli için daha verimli gelebilmesi için 
azami gayret gösteriyoruz. 

Sosyal ve kültürel çalışmaların büyük 
bir hız kazandığı yaz dönemi çalışmala-
rımızı, mübarek Ramazan ayının manevi 
atmosferi ve yoğunluğuyla sürdürüyoruz. 
Mevzuat ve yönetmelik eğitimlerinden 
kişisel gelişim seminerlerine; çevre ve 
sağlık konularındaki sempozyumlardan, 
liderlik ve yöneticilik eğitimlerine kadar, 
sayısız programın düzenlendiği Marma-
ra Belediyeler Birliği’nde, sonbaharda 
yapacağımız çalışmaların altyapısını ha-
zırladık. Belediye-
lerimizden gelen 
istek ve ihtiyaçlar 
doğru l tusunda 
yaptığımız stra-
tejik plan çerçe-
vesinde, eğitim 
programlar ımı -
zı sürdürürken; 
2012 yılı için de 
veri toplayarak, 
düzenleyeceği-
miz programlar 
hakkında, bele-
diye başkanları-
mızdan, başkan 
yardımcılarından 
ve Eğitim İK müdürlerimizden görüş bek-
liyoruz. 

Belediyelerimiz için çok faydalı ve 
önemli eğitimlerin altına imza atmaya; 
Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da de-
vam edeceğiz. Eylül ayı içerisinde, yerel 
demokrasi, şeffaflık, saydamlık ve hesap 
verebilirlik ilkeleri doğrultusunda Baş-
bakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile 
ortak eğitimler de düzenlemeye başla-
yacağız. Bu eğitimlerin Türk belediyecilik 
sisteminin yarınlarına ışık tutacak prog-
ramlar olacağı kanısındayım.

Siyasi parti ve görüş ayrımı yapmadan, 
her başkana ve her belediyeye eşit me-
safede duran Birliğimizi, tüm belediye 
başkanlarımızla birlikte yönetiyor, elbir-
liğiyle çalışarak, ülkemizin yerel bazda 
kalkınmasında rol oynamaya devam 
edeceğimizi hatırlatmak istiyorum. Başta 
Marmara Bölgesi olmak üzere, tüm yur-
dumuzun ve İslam Alemi’nin yaklaşmak-
ta olan mübarek Ramazan Bayramı’nı 
da şimdiden kutluyor, yoğun geçen yaz 
dönemi ve Ramazan ayı çalışmalarının 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Marmara Belediyeler Birliği Adına İmtiyaz Sahibi
Recep ALTEPE

Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN
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Pişmaniye istanbul’da 
izmit Belediyesinin düzenlediği “3. Pişmaniye ve Hoşgörü festivali” bu sefer izmit yerine 
istanbul’da başladı. galatasaray lisesi önünden Taksim Meydanı’na kortej halinde Meh-
ter Takımı ve animatörlerle yapılan yürüyüş esnasında vatandaşlara pişmaniye dağıtıldı. 

İzmit Belediyesi tarafından bu yıl 
üçüncü kez “Pişmaniye ve Hoş-
görü Festivali” düzenlendi. Festi-
val etkinlikleri İstanbul Taksim’den 
başladı. Taksim'deki tanıtım et-
kinliği oldukça renkli görüntülere 
sahne oldu. Galatasaray Lisesi 
önünden başlayan etkinliğe İzmit 
Belediye Başkanı Dr. Nevzat Do-
ğan, Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, İzmit 
Belediye Meclis üyeleri, başkan 
yardımcıları, İzmitli pişmaniye üre-
ticileri, sivil toplum örgüt temsilcile-

riyle çok sayıda vatandaş katıldı.
  

1 Ton Pişmaniye Dağıtıldı

Mehter takımı eşliğinde Taksim'de 
düzenlenen kortej yürüyüşün-
de renkli görüntüler ortaya çıktı. 
Renk cümbüşü içindeki yürüyüşe 
İstanbullular büyük ilgi gösterdiler. 
Festivalde ayrıca  vatandaşlara 
yürüyüş esnasında pişmaniye da-
ğıtıldı.  Festival etkinlikleri tüm coş-
kusuyla  İzmit’te de devam etti.

izMiT / koCaeli 
 

BileCik 

Bilecik Belediyesi şehrin yıllardır 
çözümüne kavuşamayan vatan-
daşların alışveriş yapabilecekleri 
Pazar yeri sorununu çözdü. Be-
lediyenin kurmuş olduğu Kapalı 
Pazar yerinde bir de değişik uy-
gulama başlatıldı. Marketlerde 

görmeye alışık olduğumuz alış-
veriş arabaları Kapalı Pazar ye-
rinde de kullanılıyor. Pazar 12 bin 
metrekaresi kapalı, toplamda 20 
bin metrekare alan üzerine in-
şaa edildi. Kapalı pazar alanın-
da; 747 esnaf aynı anda tezgâh 
açabiliyor ve 40’a yakında işyeri 
bulunuyor. Ayrıca her türlü gü-

venlik tedbiri bulunan ve güvenlik 
kameralarıyla takip edilen pazar 
yerinde vatandaş için her türlü 
kolaylık düşünülmüş. Tüm sosyal 
donatıları üzerinde barındıran ve 
günümüzde büyük organizasyon-
lara da ev sahipliği yapan kapalı 
Pazar alanı içerisinde mescit, çay 
ocakları ve  leziz yemeklerin bu-
lunduğu lokantalar mevcut.

Vatandaşlar 
alışverişlerini market 
arabalarıyla yapıyor

Kapalı Pazar alanında alış ve-
riş merkezlerinde olan tüm 
imkânları sunmaya çalışan bele-
diye marketlerde kullanılan alış-
veriş arabalarını da devreye sok-
tu. Vatandaşlar tıpkı bir markete 
girmişler gibi market arabalarını 
alıyor ve alışverişlerini öyle yapı-
yorlar. 

Market değil, Pazar
Bilecik Belediyesi, halk pazarı sorununu çözdü. şehrin içerisinde büyük görüntü kirliliğine sebep 
olan pazar yeri tarihe karıştı. Böylelikle, Bilecik’te alışverişin tek adresi kapalı Pazar oldu.

asfalt 
Çalışmaları 

Başladı

kavşak 
yapımına
devam

Çorlu aşevine 
kavuşuyor

altyapıda 
Çevreye 

önem Veriyor

HaVSa / edirne 

Havsa Belediyesi tara-
fından sıcak asfalt çalış-
maları başlatıldı. Çalış-
malar ilk olarak sanayi 
sitesinden Belediye İtfai-
ye girişine kadar yapıldı. 
Havsa Belediye Başkanı 
Oğuz Tekin altyapı çalış-
maları bittiğinde sanayi 
esnafının rahat bir nefes 
alacağını söyledi. Sanayi 
esnafı da yapılan çalış-
malardan memnun kaldı. 

Bayırköy / BileCik

Bayırköy’de köprülü kav-
şak yapıldı. Belediye Baş-
kanı Mustafa Yaman: 
“Karayolları Yetkilileri ile 
trafikte yaşadığımız sıkın-
tıları görüşüp bu mevkiye 
Köprülü Kavşağın yapıl-
masının, can güvenliği 
açısından daha iyi olaca-
ğı yönünde fikir birliğine 
varıldı ve Karayolları ta-
rafından Köprülü Kavşak 
yapımına başlandı” dedi.

ÇorlU / Tekirdağ

Çorlu Belediyesi sosyal 
projelerini hayata sok-
maya devam ediyor. Bu 
projelerden bir tanesi de 
Aşevi. Belediye Aşevi’nin 
temel atma törenini geç-
tiğimiz günlerde gerçek-
leşti. Törene Çorlu Beledi-
ye Başkanı Ünal Baysan 
başta olmak üzere önemli 
isimler katıldı. Başkan Bay-
san konuşmasında proje-
nin önemini anlattı.

BaşiSkele / koCaeli   

Başiskele Belediyesi altya-
pı çalışmalarını hızlandır-
dı. Çalışmalar tüm yoğun-
luğuyla devam ederken 
belediye yetkilileri birinci 
önceliklerinin çevreye za-
rar vermemek olduğunu 
söyledi. Belediye yaptığı 
yol çalışmalarında özel-
likle ağaçları korumaya  
özen gösteriyor. Yetkililer 
ayrıca vatandaşlara uya-
rılarda bulunuyorlar.
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diloVaSı / koCaeli 

Dilovası Belediyesi’nin dü-
zenlendiği “Dilovası’nda 
Anadolu Kültürleri Buluşma-
sı” büyük bir coşkuyla ger-

çekleşti. Buluşmada Dilovası 
Kızılay Şubesi “Kan Bağışı 
Kampanyası” başlattı. Der-
nek Başkanı Ali Üzer, Beledi-
ye Başkanı’na desteklerin-
den dolayı teşekkür etti. 
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dilovası’ndan kızılay’a destek
dilovası Belediyesi’nin düzenlediği “anadolu kültür-
leri Buluşması”nda dilovası kızılay şubesi “kan Bağışı 
kampanyası” başlattı. 

kırkPınar / edirne

Edirne’de ünlü Tarihi Kırk-
pınar Yağlı Güreşleri 650.
kez gerçekleşti. Başba-
kan Recep Tayyip Erdo-
ğan 650. Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’ni izlemek 
için Edirne’ye gitti. Güreş-
leri izlemek üzere Saray 
içi Er Meydanı’na gelen 
Erdoğan’a güreş severler 
alkışlarla sevgi gösterisinde 
bulundu. Üst üste 3. defa se-
çimleri kazanarak, başba-
kan olduğu için Erdoğan’a 
Edirne Belediye Başkanı 
Hamdi Sedefçi tarafından 
altın kemer takılacağı anons 
edildi.   Anonsun ardından 
altın kemer Başkan Sedef-
çi tarafından Erdoğan’a 
takıldı. Güreşler sırasında 
Kırkpınar’ın Başcazgırı Şükrü 
Kayabaş’ın Başbakanı övü-
cü manisi de alkış aldı.

Erdoğan’a altın kemer

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’da, Kırkpınar’ın ya-
kın tarihinin efsane güreşçisi 

olarak nitelenen 2 altın ke-
mer sahibi Ahmet Taşçı’ya, 
UNESCO ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca hazırlatılan 

bronz el işleme kemerini tak-
tı.  “Siyasetin Başpehlivanı” 
olarak anons edildikten 
sonra altın kemer takılan 

Erdoğan, Taşçı’nın elini kal-
dırarak, seyircileri selam-
ladı. 650. Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nde Ali Gür-

büz, Başpehlivan oldu. 58 
dakika süren güreşte Gür-
büz, rakibi Kara’yı yendi.  
Pehlivanlar güreşe kont-
rollü başladı. Mücadelenin 
ilk 10 dakikasında birbiri-
nin açığını kollayan peh-
livanlar, önemli bir atak 
ve oyun yapmadı. Kalan 
dakikalarda da rakibini 
yenecek oyuna girmeyen 
pehlivanlar, 30 dakikalık 
normal sürede yenişemedi.  
Gürbüz, omuzlarda tribün-
leri selamlarken Kara’nın 
oldukça üzgün olduğu gö-
rüldü. Güreş sonrası yap-
tığı açıklamada Gürbüz, 
“Çok mutluyum. Herkese 
nasip olmayacak bir şey 
Kırkpınar’da başpehlivan-
lık. Takım arkadaşlarıma, 
aileme, herkese teşekkür 
ediyorum. Zor maçtı. Ba-
bamın bıraktığı yerden de-
vam ediyorum” dedi. 

kırkpınar’da Başbakan’a altın kemer

650. Tarihi kırkpınar yağlı güreşleri’ni izlemek üzere edirne’ye gelen Baş-
bakan recep Tayyip erdoğan’a, edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi 
tarafından altın kemer takıldı. 

kıbrıs gazileri 
akçay’da 

Buluştu
orhangazi’de 
durmak yok 

akÇay / BalıkeSir 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 37. 
yıldönümü Yavru Vatan’da 
Özgürlük ve Barış Bayramı 
olarak kutlanırken, Kıbrıs çı-
karmasına katılan 35 gazi 
Akçay’da buluştu. 37 yıl 
önce dönemin Mareşal Fev-
zi Çakmak Gemisi’nde gö-
rev yapan subay, astsubay, 
er ve erbaşlardan oluşan 
gaziler uzun bir aradan son-
ra bir araya gelmenin he-
yecanını yaşadılar. Gaziler 
ilk önce Akçay Cumhuriyet 
Meydanı’nda Atatürk anı-
tına çelenk koydular. Kıbrıs 
Gazileri sonradan Akçay 
Belediye Başkan Vekili Sadi 
Öz’ü makamında ziyaret 
ederek teşekkür ettiler. 

orHangazi / BUrSa  

Orhangazi Belediyesi alt ve 
üst yapı çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. 
Bugüne kadar cesaret edi-
lemeyen kolektör hattının 
yapımına çok kısa bir süre 
sonra başlanacak. Ayrıca 
ilçede bulunan Alis parkı 
yolu ve Orkent civarında 
altyapı adına yağmur suyu 
gideri ve kanalizasyon hat-
tı çalışmaları da tüm hızıyla 
devam ediyor. Ayrıca yine 
ilçenin muhtelif yerlerine 
park ve spor aletleri konul-
ması, asfalt onarım ve yeni 
asfalt yapımları, parke dö-
şeme işleri, kaymakamlık loj-
manı inşaatı gibi işler de hız 
kesmeden sürüyor. 

kurtarma aracı 
Hizmette

osmaneli 
yeniden 

yapılanıyor

Mudanya’da 
Çevre düzenle-
mesi yapılıyor 

HayraBolU / Tekirdağ 

Hayrabolu Belediyesi’nin  
bünyesine kazandırdığı öncü 
kurtarma aracı hizmete girdi.
Hayrabolu Belediye Başka-
nı Hasan İrtem konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Ülkemizde İl düze-
yindeki bir çok belediyede 
bile bulunmayan, normal 
itfaiye aracında bulunması 
gereken özelliklere de sahip, 
itfaiyeden önce küçük çaplı 
kaza ve yangınlarda ön mü-
dahale yapabilen Öncü Kur-
tarma aracımız, Hayrabolu 
halkına hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum”. itfaiye Amiri İsmail 
Eken’de başkanın ardından 
öncü kurtarma aracı hakkın-
da bilgi verdi. 

oSManeli / BileCik
  

Osmaneli Belediyesi, Ata-
türk Bulvarını yeniden ya-
pılandırıyor. Belediyeden 
yapılan açıklamaya göre 
çalışmalarda son aşama-
ya gelindi. Bulvarın ilk önce 
içme suyu şebekesi yeni-
lendi ve elektrik şebekesi 
yer altına alındı. Belediye 
son olarak kanalizasyon 
şebekesinin yeniden yapı-
landırılması için çalışmalara 
başladı. Belediye Başkanı 
Mehmet Isıkan, “Altyapının 
yeniden dizaynı bizim için 
çok önemli” diyerek dünya 
standartlarında malzeme 
kullandıklarını söyledi. Baş-
kan Isıkan’ın önderliğinde 
çalışmalar devam ediyor. 

MUdanya / BUrSa 

Mudanya Belediyesi, ta-
mamladığı altyapı çalış-
malarının sonrasında çevre 
düzenlemesi, bordür, trotu-
ar çalışmalarına hız verdi. 
Mudanya Belediye Başkan 
Yardımcısı Dr. Kartal Saldı-
rış, ihalesi Mudanya Bele-
diyesi tarafından yapılan, 
Mudanya’nın muhtelif böl-
gelerine döşenecek olan 
22 Bin Metrekare Parke taşı 
ve 14 Bin Metre Bordür ça-
lışmalarını yerinde inceledi. 
Çalışmaların şehircilik açı-
sından önem arz ettiğini 
dile getiren Saldırış, burada 
yaptığı konuşmasında çalış-
maların tüm hızıyla devam 
edeceğini söyledi. 
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SerdiVan         /           Sakarya
  

Serdivan Belediyesi,  yedi  
tane iş makinesi alarak 
araç filosunu güçlendirdi. 
Fen İşleri Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya göre 2 
adet kazıcı, 1 adet paletli 

ekskavatör, 1 adet grey-
der, 1 adet toprak silindiri, 
1 adet Asfalt silindiri, 1 adet 
yükleyici ile toplam yedi 
adet iş makinesinin hizmete 

hazır olduğu belirtildi. Buna 
ilave olarak 6 adet kamyon 
için işlemler bitti ve yakın 
zamanda belediyeye tes-
lim edilmesi bekleniyor. 

Serdivan Belediyesi hizmetlerini hızlandırmak 
amacıyla araç filosunu güçlendiriyor.

Serdivan, araç filosunu güçlendirdi
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BolU 

Bolu Belediyesi ve Türkiye 
İzcilik Federasyonu katkıları 
ile Aladağ’da izcilik kam-
pı düzenlendi.  Bolu Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü İmarethane 
Sosyal Tesisleri’ne gelerek 
kaydını yaptıran 11-18 yaş 
grubu arası 27 izciyi Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Emi-
ne Davarcıoğlu ve Kültür 
Sosyal İşler Müdürü Güler 
Mert Bolu Aladağ Başalan 
Yaylası’nda kamp yapmak 
üzere Belediye önünden 

uğurladılar. 16-23 Temmuz 
2011 tarihleri arasında Tür-
kiye İzcilik Federasyonu 

Başkanı Hasan Subaşı neza-
retinde Aladağ’da kamp 
yapan izciler doğayı ve do-
ğal yaşamı keşfettiler. İzcilik 
kurslarına katılmak isteyen-
ler Bolu Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü İma-
rethane Sosyal Tesisleri’ne 
gelerek kaydını yaptırılabi-
liyor. Ayrıca belediye tara-
fından 22-24 Temmuz 2011 
tarihleri arasında 18 yaş üstü 
lise mezunu herkese Liderlik 
Temel Kursu verildi. 

BandırMa / BalıkeSir 

“1 Temmuz Denizcilik ve Ka-
botaj Bayramı” tüm yurtta 
olduğu gibi Bandırma’da 
da törenle kutlandı.  Kutla-
malar büyük bir şölen eşli-
ğinde geçti.  Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen 
törene Kaymakam Ali Man-

tı, Garnizon Komutanı A. Le-
vent Taştan, Belediye Başka-
nı Sedat Pekel, Cumhuriyet 
Başsavcısı Hakan Arslan ve 
Liman Başkanı Halil Karakuş 
katıldı.  Atatürk anıtına çe-
lenk bırakılmasıyla başlayan 
tören, İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla devam etti. Tören, 
protokol konuşmalarının ar-
dından sona erdi. 

üMraniye / iSTanBUl

Ümraniye Belediyesi tara-
fından kısa bir süre önce 
açılan Engelliler Kültür ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde 
eğitim gören engelliler, Halk 
Müziği dersini Üsküdar Va-
niköy sahil parkında yaptı. 
Programa Ümraniye Bele-
diye Başkanı Hasan Can 
başta olmak üzere Belediye 
Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Erdoğdu, birim müdürleri ve 
engelli vatandaşların aileleri 
katıldı. 35 kişilik engelli ko-
rosunun söylediği türkülere 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can da eşlik etti. 

 

Kültür merkezinde 
yok yok

Başkan Hasan Can, burada 
yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Çeşitli vesileler ile 
engelli kardeşlerimizle bu 
şekilde programlar düzenle-
yerek onların moral ve moti-
vasyonlarını en üst seviyede 
tutmaya çalışıyoruz. Engelli 
kardeşlerimiz için yaptığımız 
kültür merkezinde onlara 
takı tasarım, ahşap boya-
ma, resim, kara kalem, halk 
müziği, bilgisayar kursu gibi 
dersler veriyoruz. Havaların 

iyi olduğu dönemlerde de 
bu şekilde derslerimizi dışa-
rıda yaparak onlarla farklı 
ortamlarda beraber oluyo-
ruz. Onların mutlu olduğunu 
görmek bizlerin yorgunlu-
ğunu alıyor, bizleri de mutlu 
ediyor.” 
 

29 Ekim’e hazırlık

Başkan Hasan Can, konuş-
masında ayrıca “Engelli ko-
romuzu değerli hocamız Ah-
met Turan Şan, 29 Ekim’de 
kutladığımız Cumhuriyet 
Bayramına hazırlıyor. O gün 
koromuz kutlamalar kapsa-
mında mini bir konser vere-
cek. İnanıyorum ki kutlama-
lara gelen vatandaşlarımız 
onların seslerine ve azimleri-
ne hayran kalacaklar” dedi. 
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Minik izciler, Haydi doğaya Mavi Sularda 
85. yıl Coşkusu

Başkan Can ve engellilerin Müzik keyfi 

Bolu Belediyesi ve Türkiye izcilik federasyonu’nun 
katkılarıyla Bolu aladağ’da izcilik kampı düzenlendi.

“1 Temmuz denizcilik ve kabotaj Bayramı”  tüm yurtta 
olduğu gibi Bandırma’da da törenle kutlandı. kutla-
malara çok sayıda vatandaş katıldı. 

ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, engelliler kül-
tür Merkezi’nde eğitim gören engellilerin açık havada 
yaptıkları Halk Müziği dersine katıldı. Başkan engelli-
lerle birlikte türkü söyledi. 

yüzme kursuna 
Büyük ilgi

Söğüt’te kültürel 
Hizmetler Hız 

kazandı

Malkara 
yangınları 
önlüyor

karamürsel’den 
Spora Büyük katkı

yenişeHir / BUrSa 

Bursa Yenişehir Belediyesi 
yaz aylarının gelmesiyle bir-
likte yüzme kurslarını açtı. 
Yenişehir Belediyesi Spor 
Merkezi’nde başlayan kurs 
öncesinde öğrenciler ve ve-
liler toplandı. Spor Hizmetleri 
İşletme Müdürü Ahmet Baş-
türk tarafından bilgilendirilen 
veliler çalışmadan son dere-
ce memnun olduklarını dile 
getirdiler. 16x8 metre ebat-
larında ve 1.35 metre derin-
liğinde olan yapay Yüzme 
Havuzu, Spor Kompleksi’nde 
hizmet verecek. 2 erkek 1 
bayan antrenörün buluna-
cağı havuzda iki adet gö-
revli bir de teknik sorumlu 
görev yapacak. 

SöğüT  / BileCik 

Söğüt’te açılan Söğüt Bele-
diyesi Sosyal Yaşam Merkezi 
hanımlara değişik yetenek-
ler kazandırıyor. Gerçekleş-
tirilen projelerle, hanımların 
her türlü sosyal, kültürel ve 
eğitsel anlamda gelişimi 
sağlanarak, kadınların be-
ceri ve emeklerinin gün ışığı-
na çıkarılması hedefleniyor. 
Merkezde Tel Kırma ve Takı 
Tasarımı kursundan sonra, 
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hiz-
metler kapsamında hanım-
lara yönelik ücretsiz step, 
tenis ve fitness kursları da 
verilmeye başlandı. Büyük 
ilgi gören kurslarda dersler 
sabah 08.00 ile akşam 17.00 
arasında yapılıyor. 

Malkara / Tekirdağ 

Malkara Belediyesi yangın-
lara anında müdahale edi-
yor. Son bir ay içinde 9 arazi 
(anız) ve ot yangını meyda-
na geldiğini ve zamanında 
müdahale edildiğini belirten 
Malkara Belediye Başkanı 
Birol Kaya anız yangınlarını 
çevre katliamı olarak değer-
lendirdi. Başkan Birol Kaya 
yaptığı açıklamada: “Anız 
yangınları toprak verimliliğini 
düşürüyor. Ormanlara yakın 
tarım alanlarında yakılan 
anız ateşinin rüzgârın etkisi ile 
ormanlık alanlara ulaşarak 
yangınlara da sebep olabilir. 
Belediye olarak, vatandaş-
larımızın bu konuda dikkatli 
olmalarını istiyoruz” dedi. 

karaMürSel / koCaeli

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi,  LEN-Avrupa Yüzme 
Birliği, TYF-Türkiye Yüzme 
Federasyonu ile Karamür-
sel Belediyesi’nin desteğiy-
le Avrupa Açık Su Yüzme 
Kupası 4. Ayak Yüzme Ya-
rışlarının 2’ncisi bu yıl Kara-
mürsel açıklarında yapıldı. 
Ülkelerin Milli takımlarla 
temsil edildiği müsabaka-
larda sporcular 2,5 kilomet-
relik dikdörtgen şeklindeki 
parkurda iki tur yüzdü. Ka-
ramürsel iskele önünde ya-
pılan yarışta ilk 5 sırayı alan 
yüzücülere toplam 2500 
Euro ödül dağıtıldı. Beledi-
ye yetkilileri desteklerinin 
devam edeceğini söyledi. 

kartepe’ye şık 
görünüm

karTePe / koCaeli 

Kartepe Belediyesi’nin Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğinde ilçede gerçek-
leştirdiği yatırımlar aralıksız 
devam ediyor. Son olarak 
Bağdat Caddesi yenilen-
di. Yenileme çalışmaları 
kapsamında 2,2 kilomet-
re uzunluğundaki Bağdat 
Caddesi genişletilerek çok 
şık bir görünüme kavuştu-
ruldu. Bağdat caddesin-
deki yenileme çalışmaları 
kapsamında 2 şeritli yol 4 
şeride, 7 metre genişliğinde 
olan caddenin genişliği ise 
20 metreye çıkarıldı. Ayrıca 
cadde, zeminin yumuşak 
toprağa sahip olması ne-
deniyle sağlamlaştırıldı. 

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...
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BeyoğlU / iSTanBUl

Beyoğlu Belediyesi’nin her 
yıl yaz spor okulları kapsa-
mında çocuklar için hizmete 
sunduğu mobil havuzlara bu 
yıl daha eğlencelisi eklendi. 
“Aqua Park Mobil Eğlence 
Havuzu” yaz aylarının sıca-
ğında ilçedeki çocukları se-
rinletirken bir yandan da eğ-
lendiriyor.

Geri dönüşümlü 
atık getirene bir bilet

Hasköy Sahili’ndeki Be-
yoğlu Belediyesi Yelken 
Kulübü’nün yanına kurulan 
eğlence havuzuna girebil-

mek için yapılması gereken 
tek şey kâğıt, plastik, pil ve 
cam gibi dönüşümlü bir atık 
getirmek. Çocuklar, getirdik-
leri geri dönüşümlü atıkları 
havuzların etrafına yerleşti-
rilen geri dönüşüm kontey-
nerleri ve kutulara atıyor, 
görevlilerden havuza girmek 
için biletini alıyor ve kendini 
eğlence havuzundaki serin 
suya atıyor. Böylece, “Do-
ğaya Destek Sizden, Havuz 
Biletiniz Bizden” sloganıyla 
devam eden proje kapsa-
mında çocuklar hem çev-
resine sahip çıkıyor, hem 
de yaz sıcağında havuzda 
eğlenmenin keyfini yaşıyor. 
Mobil eğlence havuzunda 
çocukların eğlenmesi için 
her şey düşünüldü. Çocuk-
lar, kendileri için tasarlanan 

yüzen oyuncaklar, korsan 
gemiler, su canavarları ve 
su kaydıraklarıyla suyun en 
eğlenceli haliyle tanışıyor. 
20 metre ve 12 metre ça-

pındaki havuzları çocuklar, 
haftanın 7 günü 12.00–19.00 
saatleri arasında uzman eği-
timcilerin gözetiminde üc-
retsiz kullanabiliyor. Hasköy 

Sahili’ne kurulan mobil eğ-
lence havuzu, belediyeden 
yapılan açıklamaya göre 26 
Ağustos 2011 tarihine kadar 
hizmet verecek.

06 ÇEvrE

gelibolu Çöpleri ayrıştırıyor daha Temiz Bir 
Pendik için 

geridönüşüme katıl, Havuz keyfi yaşa

Temizliğin en güzeli kirletmemektir

Pendik / iSTanBUl

Pendik Belediyesi iki yeni 
temizlik aracını hizmete 
aldı. Elektrikle çalışan te-
mizlik araçları, ilk bakışta 
dev bir süpürge makine-
sini andırıyor. Belediyenin 
temizlik elemanları tarafın-
dan yapılan süpürme işini 
çok daha kısa sürede ger-
çekleştiren makineler, hem 
işi kısa sürede bitiriyor, hem 
de daha geniş bir alanda 
etkili oluyor. Elektrikle çalı-
şan vakumlu temizlik ma-
kineleri normal bir süpürge 
ile yapılacak işten fazlasını 
gerçekleştiriyor. 

gelibolu Belediyesi “ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği” kapsamın-
da gelibolu’daki çöpleri ayrı ayrı toplamaya başladı.

körfez / koCaeli

Körfez Belediyesi farklı bir 
çevre etkinliğine imza attı. 
Etkinlik kapsamında bir grup 
öğrenci bisikletleriyle Körfez’i, 
bir grup öğrenci ise tekney-
le fabrikaları gezdiler. Öğ-
renciler gezdikleri yerlerde 
çevre mesajı verdiler. Körfez 
Belediyesi Çevre Koruma 

Müdürlüğü’nün programı ilk 
olarak Ahmet Taner Kışlalı 
İlköğretim Okulundan, öğ-
rencilerin bisikletleriyle yap-

tıkları Körfez turuyla başladı. 
Startı Körfez Belediye Başka-
nı Yunus Pehlivan’ın verdiği 5 
km’lik  bisiklet turu Tütünçiftlik 

sahilinde son buldu. Öğren-
ciler geçtikleri noktalarda 
vatandaşlardan daha du-
yarlı olmalarını istediler.

geliBolU / Çanakkale

Gelibolu Belediyesi “Am-
balaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği” doğrultusun-
da geri dönüşebilir nitelikte 
olan atıkları kaynağından 
ayrı ayrı toplamaya başladı. 
Belediye ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanma-
sı çalışması doğrultusunda, 
uyulması gereken kurallar ve 

çöpün toplanma saatleri ile 
ilgili vatandaşlara belediye 
hoparlöründen, işyerlerine 
de yazılı olarak bilgilendir-
mede bulunuldu. Konu ile 
ilgili yapılan açıklama şöyle: 
“Geri dönüşebilir nitelikte 
olan, ambalaj atıkları, cam, 
plastik, metal, kâğıt, karton 
ve kompozit gibi atıklar kay-
nağından ayrı toplanmaya 
başlanmıştır. Ambalaj atık-
ların kontrol yönetmeliğine 

göre; ‘apartman, site yöne-
timleri, okullar, üniversiteler, 
kamu kurum ve kuruluşları, 
hastaneler, oteller, lokan-
talar, büfeler, şehirlerarası 
otobüs terminalleri, limanlar, 
sağlık kuruluşları, spor komp-
leksi, sanayi siteleri, serbest 
bölge yönetimleri, marketler, 
satış noktaları, fabrikalar, iş 
ve alışveriş merkezleri, stad-
yumlar gibi ambalaj atığının 
oluştuğu benzeri yerlerde 

ilgili yönetimler, ambalaj 
atıklarını diğer atıklardan ayrı 
olarak biriktirmek ve yönet-
melikte tanımlanan toplama 
sistemine verilmek üzere ha-
zır etmekle yükümlüdürler.’ 

Beyoğlu Belediyesi’nin çocuklara tatil armağanı 
niteliğindeki mobil havuzlarına bu yıl aqua Park 
Mobil eğlence Havuzu eklendi. Hasköy sahilin-
deki iki mobil eğlence havuzu, geri dönüşümlü 
atık getiren çevreci çocuklara akşama kadar 
yüzme keyfi yaşatıyor.

körfez Belediyesi Çevre koruma Müdürlüğü’nün 
çevre etkinliği kapsamında bir grup öğrenci bisik-
letleriyle körfez’i, bir grup öğrenci de tekneyle fab-
rikaları turlayarak insanlara çevre mesajı verdiler.

kestel’den 
örnek 

kampanya

keSTel / BUrSa

Kestel Belediyesi ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbir-
liğince yapılan “Kestel İçin 
El Ele Bahar Temizliği Kam-
panyası” renkli görüntülere 
sahne oldu. Kampanyaya 
çok sayıda vatandaş katıl-
dı. Ayrıca kampanya da-
hilinde düzenlenen resim 
şiir ve kompozisyon yarış-
malarında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri verildi. 
Ödüllerin verilmesinin ar-
dından Atatürk Anıtı’na 
çevre çelengi koyuldu. 

Böceksavar Timleri osmangazi’de
osmangazi Belediyesi, yaz sıcaklarının arttığı şu 
günlerde vatandaşın sağlığını tehdit eden haşere 
ve kemirici hayvanlara karşı mücadelesini arttırdı. 

oSMangazi / BUrSa

Osmangazi Belediyesi Çevre 
Sağlığı İlaçlama Birimi, sıcak 
havalarda artış gösteren 
haşere ve kemirici hayvan-
lara yönelik seferberlik ilan 
etti. İlçe genelinde ilaçlama 
çalışmalarını yoğunlaştıran 
Osmangazi Belediyesi yetki-

lileri, kırım-kongo kanamalı 
ateşi hastalığına neden olan 
kenelere rastlanmadığını 
müjdeledi. Özellikle Soğan-
lı, Alemdar ve Gaziakdemir 

Mahallerinde çalışmalarını 
yoğunlaştıran ekipler, sade-
ce tabakhaneler bölgesinde 
kemiricilere karşı 150 istasyon-
la mücadele veriyor. 
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Performans raporları Hazır
2010 yılında bir ilke imza atarak, belediye birlik-
leri kategorisinde ilk kez Stratejik Plan hazırlayan 
Marmara Belediyeler Birliği’nde, birim yöneticileri 
tarafından ilk 6 aylık performans raporları çıkarıldı.

BİRLİKTEN HABERLER

MBB güney afrika’ya Model oluyor
şehirler ve iş dünyası toplantısı kapsamında güney afrika’da bulunan MBB Uluslararası işbirliği direktörü 
Murat daoudov, ülkenin yerel yönetim platformları ile çeşitli temaslarda bulundu. Marmara Belediyeler 
Birliğinin eğitim, yayın ve uluslararası işbirliği çalışmaları hakkında bilgi alan güney afrikalı yöneticiler, 
MBB’nin bazı uygulamalarını yakından inceleyerek  ülkelerinde uygulamak istediklerini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriye-
ti’nde temaslarda bulunan 
MBB Uluslararası İşbirliği 
Direktörü Murat Daoudov 
Güney Afrika Şehirler Ağı 
(SACITIES) ve Güney Afrika 
Yerel Yönetimler Birliği (SAL-
GA) yetkilileri tarafından 
kabul edildi. İlkin, merkezi 
ülkenin ekonomik başkenti 
Johannesburg’da bulu-

nan Güney Afrika Şehirler 
Ağını ziyaret eden Murat 
Daoudov, SACITIES’in CE-
Osu Sithole Mbanga ve 
Programlar İcra Müdürü 
Geci Karuri-Sebina ile gö-
rüştü. Görüşmede çalışma-
larından bahseden CEO 
Sithole Mbanga, Güney 
Afrikalı büyük şehirlerin kar-
şılaştıkları zorlukları anlattı, 

SACITIES’in yürüttüğü proje-
lerin geliştirdiği çözüm öne-
rilerini sıraladı. SACITIES’in 
yakın zamanda yayınladığı 
“Güney Afrikalı Şehirlerin 
Durumu” raporunu Murat 
Daoudov’a takdim eden 
Mbanga, bu alanda Türki-
ye ile işbirliği geliştirmekten 
memnun olacaklarını ifade 
etti. Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından yürütü-
len kitap-yayın, eğitim ve 
proje çalışmaları hakkın-
da bilgi veren Daoudov, 
özelikle MBB’nin katkıları 
ile Güney-Doğu Avrupa 
Yerel Yönetim Birlikleri Ağı 
NALAS tarafından İngilizce 
yayınlanan karşılaştırmalı 
analiz kitaplarını numune 
olarak hediye etti. Yayın-
ların kalitesine tam not ve-
ren CEO Mbanga, bu tür 
yayınlara kendilerinin de 

ihtiyaç duyduklarını ifade 
ederek, Türkiye ve Güney 
Afrika’nın yerel yönetim 
sistemlerinin karşılaştırılma-
sı ve bir kitapçık halinde 
yayınlanmasını teklif etti. 

 

Hayran Kaldılar

Daha sonra merkezi baş-
şehir Pretoria’da olan Gü-
ney Afrika Yerel Yönetimler 
Birliği (SALGA) tarafından 
ağırlanan Daoudov’a, 
kapsamlı bir brifing verildi. 
SALGA yöneticileri MBB ile 
yakın işbirliği kurmak iste-
diklerini belirtti. MBB’nin 
bazı uygulamalarını örnek 
almaları gerektiğini ifade 
eden yetkililer, MBB’yi zi-
yaret edeceklerini söyledi. 

Başkan dişli
MBB’yi
anlattı 

Mali Hizmetler 
Müdürleri 
Buluştu

Bulgaristan Belediye Meclis 
Başkanları Birliği (NAPOS) 
başkanı Ivan Apostolov 
başkanlığındaki bir grup 
Belediye Meclis Başkanı ve 
üyesi, Türkiye’nin ve Mar-
mara Bölgesinin idari ve 
ekonomik durumu ile Mar-
mara Belediyeler Birliği’nin 
üyelerine sunduğu hizmet-
ler hakkında bilgi almak 
üzere Birliği ziyaret etti. He-
yeti, Birlik Meclis Başkanve-
kili ve Adapazarı Belediye 
Başkanı Süleyman Dişli ka-
bul etti.  Başkan Dişli,  bu-
rada misafirlerinin sorularını 
cevapladı ve  Marmara 
Belediyeler Birliği’nin yap-
mış olduğu çalışmalar hak-
kında  sunum yaptı. 

Mali hizmetler müdürleri top-
lantılarının üçüncüsü, Eyüp 
Belediyesi’nin ev sahipliğin-
de Pierre Loti’de gerçek-
leştirildi. Toplantıda 6111 
sayılı torba yasa kanunun 
getirdikleri değerlendirildi. 

kültür Müdürleri oylat’ta Toplandı

Birim müdürleri toplantılarına 
Kültür Müdürleri buluşmasıyla 
devam edildi. Belediyelerin 
kültürel faaliyetleri hakkında 
bilgi alışverişinde bulunulan 
çalıştayda, organizasyon-
larda karşılaşılan sorunlar 
da masaya yatırıldı ve ortak 
çözümler arandı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür 

İşleri Müdürü Hüseyin Öztürk 
de İBB’nin kültürel çalışma-
ları hakkında bilgi verirken, 
ilçe belediyeleriyle büyük-
şehir belediyesinin koordineli 
hareket etmesi gerektiğini 
açıkladı.
Kültür Müdürleri Çalıştayı ra-
porunda yer alan ifadelerin 
bir kısmı şöyle: 

Demokrasinin beşiği olan 
belediyeler, her alanda fa-
aliyet göstermektedir. Bir 
okul olmasa da yapmış ol-
duğu faaliyetlerle bir okul 
gibi çalışmaktadır. Belediye-
lerin kurduğu kütüphanele-

re gelenlerin büyük oranını, 
ilköğretim ve lise çağındaki 
gençlerimiz oluşturmakta-
dır. Bu doğrultuda Milli Eği-
tim Bakanlığı ile belediyeler 
ortak bir faaliyet programı 
düzenlenmelidir.

Marmara Belediyeler Birli-
ği’nde görevli birim yö-
neticileri tarafından, Stra-
tejik Plan doğrultusunda 
hazırlanan Performans 
Programı’yla ilgili olarak, 
ilk altı aylık çalışma rapor-
ları çıkarıldı. Birlik Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Recep 
Bozlağan, birim yönetici-
lerinden 2012 Performans 
Programı’nın da hazırlan-
masını isterken, çok sayıda 
birimin hedeflerinin üzeri-
ne çıkmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Marmara Belediyeler Bir-
liği Başkanı Recep Altepe 
de “Nasıl ki tüm Türkiye’de 
şeffaf ve katılımcı bir yerel 
yönetim hedefliyorsak, ken-

di içimizde de aynı hedefi 
güderek, stratejik planımızı, 
üyelerimizin istek ve görüş-
leri doğrultusunda şekillen-
dirdik. 2011 – 2015 Stratejik 
Planı’na uygun olarak çı-
karılan 2011 yılı ilk altı aylık 
performans raporlarını de-
taylı biçimde inceleyerek, 
üyelerimiz için yaptığımız 
çalışmalara büyük bir azim-
le devam edeceğiz. 

‘‘Yöneticilerimizi 
Kutluyorum’’

Ciddi çalışmalarından ötürü 
birim yöneticilerimizi de kut-
luyor, başarılarının devamını 
diliyorum” diye konuştu.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Bursa oylat’ta 
“Belediyelerde kültür faaliyetleri ve kültür yönetimi” 
konulu çalıştay gerçekleştirildi. iBB kültür Müdürü 
Hüseyin öztürk’ün de katılarak sunum yaptığı çalış-
tayda, stratejik olarak önemli kararlar alındı.
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Röportaj: Serbest Çelebi

Bu sözler Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey’e 
ait…  Bozbey, farklı bir be-
lediye başkanı. Çünkü Boz-
bey, göreve geldiğinden 
bu yana kentin gelişimi adı-
na sıradışı çalışmalara imza 
atmış biri. Örneğin Başkan, 
belediye başkanlığı koltu-
ğunu devraldıktan sonra 
odasına kamera koymuş ve 
vatandaşların kendisini 24 
saat izleyebilmelerini sağ-
lamış. Böylelikle Nilüferliler 
Bozbey’e istedikleri zaman 
ulaşabiliyorlar. Bursa’nın 
ilk hayvan parkı da yine 
Nilüfer Belediyesi imzasını 
taşıyor. Bu çalışmalar kap-
samında Bozbey tek bir ha-
yalinin olduğunu söylüyor; 
o da tüm insanların mutlu 
olması… 

yapılan çalışmalardan bah-
sedebilir misiniz?

Benim en büyük hayalim 
tüm insanların mutlu olma-
sı. İnsanların mutluluğunu 
görmek çok büyük bir haz-
dır. İnsanların da, kentin de 
bir hedefi olması lazım. Biz 
göreve geldiğimiz zaman, 
kentin hedefini belirledik. İlk 
önce Nilüfer’in eğitim ken-
ti, bilim kenti, kültür sanat 
kenti ve spor kenti olması 
için kolları sıvadık. Tabi ki 
başta çok fazla sorun ya-
şadık. Çok eleştiriler aldık. 
Ama hedefimizden hiçbir 
zaman ayrılmadık. Biz ken-
tin yöneticisiyiz, kentin ge-
lecek ihtiyaçlarını yerine 
getirmek zorundayız. Biz 
geleceği görmek zorunda-
yız, sadece günlük düşün-
memeliyiz. Bu düşünceler 
doğrultusunda pek çok 
tesisi Nilüfer’e kazandırdık. 
Spor tesisleri yaptık, yürüyüş 
yolları yaptık, çocuk park-
ları yaptık. Bir yandan bu 
çalışmaları yaparken, bir 
yandan da kentin kurum-
sal kimliğini oluşturmaya 
çalıştık. Ben her şeyin yazılı 
bir şekilde programlanma-
sı taraftarıyım. Bunun için 
her hafta toplantılar yap-
tık. Bütün belediye çalışan-
larıyla görüştüm, örneğin 
her birinin maaşını sordum. 
Toplantılar sonucunda fark 
ettim ki, maaşlar düşük ve 
bizim derhal bir şeyler yap-
mamız gerekiyor. İlk önce 
çalışma arkadaşlarımızın 
yaşamlarını sağlıklı bir şe-
kilde sürdürebilmelerini 
sağlamalıydık. Bunun üze-
rine vakıf kurduk. O vakfın 
gelirleriyle personelimize 
katkı sağlamak istedik. Ha-
yatında daha önce hiç ta-
tile çıkmamış personelimiz 
vardı. Personelin yarısını ço-
cuğuyla birlikte tatile gön-
derdik. Tüm bu çalışmalar-
la “Kalite Yönetim Sistemi” 
ne geçiş yapmış olduk. Bu 
arada elektronik alt yapıyı 
kurduk. O zamana kadar 
vatandaşlarla iletişim kura-
bileceğimiz bir alt yapımız 
yoktu. Ayrıca o dönem çok 
önemli bir çalışmaya daha 
imza attık ve arkadaşlara 
“Benim odamı herkese gös-
terin. Vatandaşlar benim 
odamı 24 saat canlı gör-
sün” dedim. O zamanlar 
kameraların kalitesi biraz 

daha düşük olmasına rağ-
men, bunu da gerçekleş-
tirdik. 
 

Türkiye’de ilk kalite 
belgesini alan belediye

şu anda internetten canlı iz-
leniyor muyuz?

Evet. İnternetten şu anda 
www.n i lu fe r .be l . t r ’den 
canlı olarak izleniyoruz. 
Dünyanın neresinden gi-
rerseniz girin izleyebilirsiniz.  
Bu sistemi 2000 yılında dev-

reye soktuk.  Hiçbir zaman 
bu durumdan çekinme-
dim. Düşünebiliyor musu-
nuz, birden bire Nilüfer farklı 
bir kimlikle ortaya çıktı. Bu 
çalışmalarımız her zaman 
ödüllendirildi. Örneğin 2002 
yılında Türkiye’de ilk kalite 

belgesi alan belediye biziz. 
2006 yılında KalDer (Türki-
ye Kalite Derneği) Ulusal 
Kalite Ödülleri Kamu Kate-
gorisinde Başarı Ödülü’nü 
aldık. Avrupa’da da pek 
çok ödülün sahibi olduk ve 
dünyanın pek çok ülkesin-
de insanlara belediyeciliği 
anlattık. 

ilk hayvan parkı nilüfer’de 
öyle değil mi?

Evet… İlk hayvan parkını 
Nilüfer’de açtık. Ayrıca hay-
vanlara yürüyüş parkı da 
yapıyoruz. Bizim amacımız 
vatandaşlara en iyi şekilde  
hizmet etmek. 2012 yılında 
Avrupa Büyük Ödülü’nü 
Nilüfer’e getirmek istiyoruz. 
İnanıyoruz ki, Nilüfer, öncü 
ve lider bir kent olacak ve 
yaptıklarımızı herkesle pay-
laşacağız. Tüm bu çalış-
maların yanında ülkemizde 
birçok kurum, kuruluş ve 
belediyeye danışmanlık ya-
pıyoruz. Tabi ki danışmanlık 
için bir ücret almıyoruz. Sa-
dece insanlarla bilgilerimizi 
ve birikimlerimizi paylaşı-
yoruz. Burada isteğimiz  in-
sanların gelişimlerine ortak 
olmak. 

 

“Çocukların mutluluğu 
her şeyden önemli”

üç dönemdir belediye baş-
kanlığı yapıyorsunuz. Bu 
dönemler içerisinde “iyi ki 
yapmışım ” dediğiniz proje 
hangisi oldu?

Projeleri birbirinden ayır-
mam imkânsız. Çünkü her 
bir projenin verdiği haz 
duygusu başka. Örneğin, 
spor tesislerini gezdiğimde 
orada çocukları oynar-
ken gördüğüm zaman çok 
mutlu oluyorum. Ya da 
eğitimle ilgili projelerimizde 
çocuklarımızı bu hizmetler-
den yararlanırken görmek 
beni çok mutlu ediyor. Bu 
yüzden bir ayrım yapmam 
söz konusu değil. Ama ço-
cuklarımızın gelişmesine, iyi 
bir şekilde eğitilmesine çok 
önem veriyorum. Çünkü 
onlar bizim geleceğimiz. 
Onların sosyal, kültürel ve 
sportif yönden en iyi şekil-
de yetişmesi gerekiyor. Bu 
amaçla pek çok projeye 
imza attık. Örneğin bunun 
için her mahalleye halı 
saha yapıyoruz. Şu ana ka-
dar 35’e yakın saha yaptık. 
Toplamda 42 mahallemiz 
var ve tüm mahallelerimi-
ze halı saha yapacağız. 
Vatandaşlarımız buradan 
ücretsiz yararlanıyorlar. On-
lardan bir tek isteğimiz var, 
kırıp dökmeden, zarar ver-
meden kullanmaları. Ayrı-
ca kültür evleri yapıyoruz. 
Kültür evlerimiz ev sıcaklı-
ğında vatandaşlara hizmet 
veriyor. Buraya çocuklar 
anne babalarıyla birlikte 
gelerek uzman öğretmen-
ler eşliğinde kendilerini ge-
liştirme imkanı buluyorlar. 
Çocuklarımızda aileleri de 
bu hizmetlerden oldukça 
memnun olduklarını her fır-
satta dile getiriyorlar.  

“Benim en büyük hayalim tüm insanların mutlu olması. Benim için insanların 
mutluluğunu görmek çok büyük bir haz. insanların refahı için çalışıyorum”

nilüfer Belediye Başkanı MUSTafa BozBey

Başkan’la 
Çok Özel

Hayat felsefenizi özetle-
yebilir misiniz?

Kendine nasıl davranılması-
nı istiyorsan sen de başkaları-
na öyle davranacaksın.  Ben 
bu felsefeyle yaşarım. Ben 
kendime nasıl davranılmasını 
istiyorsam karşımdakine de 
her şartta öyle davranırım. 

en son hangi kitabı oku-
dunuz?

Nazım Sılacı - Asılı Kalan 
Hayatlar.

Twitter’ınız var mı?
Evet,  Facebook’ta da va-

rım. Günde ortalama internet 
üzerinden 100 küsur tweetim 
var diyebilirim. ( http://twitter.
com/mustafabozbey )

Peki, sinemaya gitmeye 
fırsat buluyor musunuz?

Ne yazık ki. Sinemaya 
gitmeye çok fazla zaman 
bulamıyorum. Ama eve 

geç gitsem de güzel bir film 
bulur, izlerim. 

Canınız sıkıldığı zaman 
kendinizi rahatlatmak için 
neler yaparsınız?

Çok yoğun çalışıyoruz. 
Çoğu zaman vatandaşlar-
dan gelen soruları cevaplı-
yorum ve tüm sorulara, ya-
zılanlara cevap vermeye 
çalışıyorum. Bizde sistem bu 
şekilde işler. Hiçbir vatan-
daş cevapsız kalmaz. 

Hangi takımı tutuyorsu-
nuz diye sormayacağız, 
çünkü muhtemelen Bursa 
Spor diyeceksiniz. 

Evet, Bursa Sporluyum. 
(Gülüşmeler )

futbol dışında ilgilendiği-
niz bir spor dalı var mı?

Ben çok güzel tenis oy-
narım.  Ama beş yıldır işle-
rin yoğunluğundan dolayı 
epey uzak kaldım. Zama-
nım olsa birçok sporu yap-
mak isterim. 

“Hayalim, insanların Mutlu olması”
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gebze Belediye Başkanı adnan köşker, çevre düzenlemeleri ve park projeleriyle kente farklı bir görünüm kazandırdı. “Her Mahalleye 
en az Bir Park” hedefiyle yola çıkan Başkan köşker, bununla yetinmedi, bir de ilçe genelindeki konut sitelerini çocuk oyun gruplarıyla 
donattı. Biz de Çevreci Başkan köşker’i bu ve bunun gibi pek çok çalışması nedeniyle “ayın Başkanı” olarak seçtik.  

geBze Belediye Başkanı adnan köşker

“gebze, Park ve Bahçelerin şehri”

Gebze’de çevre düzenleme 
ve park projelerinin fazlalığı 
dikkati çekiyor. Kentte iki yıl 
içerisinde toplam 25 park 
tamamlanarak hizmete açıl-
masının yanı sıra Başkan Köş-
ker konut sitelerini de çocuk 
oyun gruplarıyla donatmış. 
Biz de bu ay Çevreci Bele-
diye Başkanı Adnan Köşker’i 
“Ayın Başkanı” olarak seçtik 
ve kentin gelişimi adına ya-
pılan çalışmaları inceleme 
altına aldık.  

 

Her mahalleye en az 
bir park

Örneğin, Gebze Belediye-
si iki yıl içerisinde toplam 25 
parkı tamamlayarak hizme-
te açtı. Halen 5 yeni parkın 
inşası devam ediyor. Göreve 
başladığında “Her Mahalle-
ye En Az Bir Park” hedefiyle 
işe koyulan Gebze Beledi-
ye Başkanı Adnan Köşker, 
belirledikleri hedefe iki yıl-
da ulaştıklarını kaydederek, 
“Göreve geldiğimizde tüm 
mahallelerimizin ihtiyaç ve 
taleplerini tek tek belirledik. 
Hemşerilerimiz bizden en 
çok çocukları için evlerinin 
yakınında, rahatlıkla oyna-
yabileceği parklar istedi. 
Bizler de vatandaşlarımızın 
önceliklerinden hareket 
ederek boş bulduğumuz her 
alana park inşa ettik. Gebze 
iki yılda adeta parklar şehri 
oldu” dedi.

 

Mini meydan projeleri

Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker’in Gebze’ye 
getirdiği yeniliklerden biri 
de şehrin değişik noktala-
rında bulunan kavşaklarda 
mini meydan projeleri oldu. 
Kentin ana arterlerinde ve 
kavşaklarında bulunan çok 
sayıda trafo kaldırıldı. Yıkı-
lan trafoların yerine çevre 
düzenlemesi ve mini semt 
meydanları inşa edildi. Geb-
ze Belediyesi şu ana kadar 
şehrin üç ayrı kavşak nokta-
sında çalışmalarla Gebze’ye 
üç meydan kazandırdı. Baş-
kan Köşker geçtiğimiz yıl 
başlayan çalışmalarla Total 
Kavşağı, Osman Yılmaz Trafo 

Kavşağı ve Arapçeşme’de 
üç yeni meydan düzen-
lemesi yaptıklarını belirtti. 
Köşker, “Yaptığımız mini 
meydan düzenlemeleri ile 

trafiğin yoğun olduğu kav-
şaklar hem güzel bir görü-
nüm kazanıyor, hem de ula-
şım rahatlıyor. En son Akse 
Sapağı’nda çirkin görüntü-

ye neden olan trafoyu da 
kaldırdık. İhalemizi gerçek-
leştirdik. Orada da güzel bir 
kavşak düzenleme çalışması 
yapacağız” dedi. Gebze 

Belediyesi, ilçe genelinde-
ki konut sitelerini de çocuk 
oyun gruplarıyla donatıyor. 
Gebze Belediye Meclisi’nin 
aldığı karar doğrultusunda 
harekete geçen Park Bah-
çeler Müdürlüğü,  değişik 
mahallelerde toplam 15 si-
tenin ortak alanlarına çocuk 
oyun grupları monte etti. 
Site yönetimleri ve vatan-
daşlardan gelen yoğun ta-
lepler üzerine Park Bahçeler 
Müdürlüğü’ne talimat veren 
Gebze Belediye Başkanı Ad-
nan Köşker, imkânlar ölçü-
sünde 50 dairenin üzerindeki 
tüm sitelerin taleplerini karşı-
lamaya çalışacaklarını söy-
ledi. Gebze Belediyesi’nin 
verdiği hizmetten oldukça 
memnun olan 15 sitenin yö-
netici ve sakinleri, Başkan 
Köşker’e teşekkür etti.

“Her çocuk çocuklu-
ğunu yaşayabilmeli”

Başkan Köşker, “İstiyoruz 
ki, çocuklarımız evlerinin 
yakınında, annelerinin ve 
büyüklerinin gözetiminde, 
gönüllerince oynasın ve 
çocukluklarını yaşayabilsin. 
Minik yavrularımızın sağlıklı 
ortamlarda oynayarak bü-
yümesi çok önemli. Sitelerde 
oturan vatandaşlarımızdan 
çocuk oyun grubu yapılması 
için yoğun talep geliyor. Ön-
celikle etrafında park olma-
yan, 50 dairenin üzerindeki 
sitelerin taleplerini karşılıyo-
ruz. Kısa sürede 15 sitemize 
oyun grubu inşa ettik. Ço-
cuklarımızın mutluluğu bizim 
mutluluğumuz” dedi. 

Çevre projelerine 
öncülük

Köşker döneminde Geb-
ze’de park çalışmalarının 
yanında çevre projelerin-
de de önemli artış görüldü. 
Gebze’de ilk kez 2009 yılında 
hizmete giren ve pilot mahal-
le Yenikent’te başlayan Geri 
Kazanım Projesi diğer ma-
hallelere de yayıldı. Projeyle 
kâğıt, plastik, metal ve elekt-
ronik atıklar geri dönüşüm ku-
tularına atılıyor ve ekonomi-
ye geri kazandırılıyor.

AYIN BAŞKANI
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SUlTangazi / iSTanBUl

Sultangazi Belediyesi, gıda 
denetimlerini arttırdı. Sultan-
gazi Belediyesi, gıda üretimi 
ve satışı yapan işyerindeki 
denetimleri aralıksız sürdü-

rürken, Veteriner İşleri Şefliği 
de unlu mamül çalışanları-
na yönelik Gıda Hijyeni ko-
nulu seminerler düzenliyor. 
Temmuz ayının ilk hafta-

sında verilen seminerlerde 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdür 
Yardımcısı Dr. Muhsin Öztürk 
konuşmacı olarak katıldı ve 
katılımcılara gıda hijyeninin 
önemi ve 5996 sayılı gıda ve 
yem kanunu anlattı. Öztürk, 
tüm amaçlarının sağlıklı ya-
şamaya katkıda bulunmak 
olduğunu söyledi. 

geMlik / BUrSa

Yaz aylarının gelmesi ile 
sahillerde artan boğulma 

tehlikesine karşın Gemlik 
Belediyesi 2 adet can-
kurtaran botu aldı. Botlar 
yaklaşık 40 bin Liraya mal 
oldu. 

SUlTanBeyli / iSTanBUl

Sultanbeyli’de sağlık ala-
nında son zamanlarda fa-
aliyete giren hizmetlere bir 
yenisi daha eklendi. Her 
mahalleye bir aile sağlığı 
merkezi açan Sultanbey-
li Belediyesi, bu merkezler 
arasındaki ulaşımın kolay-
laşması için yeni bir uygula-
ma başlattı. Ahmet Yesevi 
Semt Polikliniği’ne gitmek 
isteyen vatandaşlar artık 
kendi imkânları ile değil, 

belediyenin tahsis ettiği 
araçla ulaşım sağlıyor.
  

Saat başı kalkıyor

Sultanbeyli Devlet Hastanesi 
önünden her saat başı kal-
kan servis aracı, Ahmet Ye-
sevi Semt Polikliniği ile devlet 
hastanesi arasında ulaşım 
hizmeti veriyor. Günde orta-
lama 150 vatandaşı hastane 
ile semt polikliniği arasında 
taşıyan araçtan vatandaşlar 
oldukça memnun. 

keşan /  edirne

Keşan Belediyesi sağlık ala-
nında yapılan çalışmalarla 
adından sıkça söz ettiriyor. 
Son olarak geçtiğimiz ay 

Belediye ile Kızılay Edirne 
Kan Merkezi işbirliğiyle kan 
bağışı kampanyası düzen-
lendi. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre kampan-
yanın ilk gününde 15 kişi 
kan bağışında bulundu. 

SAĞLIK - EĞİTİM

Hijyenik işletmeler ödüllendiriliyor Pamukçu’ya Çok 
Programlı lise

“kaçak et”e 
geçit yok

daha Sağlıklı  
Su içinSultangazi’de Her şey Sağlık için 

gemlik Sahilleri Cankurtaran’a emanet

Sultanbeyli’de evlere Sağlık Servisi

keşanlılar kızılay’a kan Bağışladı

güngören / iSTanBUl

Güngören Belediyesi, hijyen 
koşullarını yerine getiren iş-
letmeleri “Beyaz Gül” sertifi-
kasıyla ödüllendiriyor. İlçede 
her geçen gün sertifika al-
maya hak kazanan işletme 
sayısı artıyor. Belediyenin Ve-
teriner İşleri Müdürü Dr. Engin 
Civan, “Vatandaşların gönül 
rahatlığıyla alışveriş yapabil-
melerini hedefleyerek, gıda 
maddelerini hijyenik şartlar-
da üreten ve / veya satan 
gıda işletmelerini belirleyip 

ödüllendiriyoruz. Bu kapsam-
da, 20 iş yeri daha Beyaz Gül 
sertifikasını almaya hak ka-
zandı” diye konuştu.
  

Denetimler de yapılıyor

Dr. Civan, Güngören Be-
lediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü’nün ayrıca, va-
tandaşlardan gelen şikayet-
ler doğrultusunda da gıda 
üretimi ve satışı yapan işyer-
lerine yönelik denetimlerin 
yapıldığını söyledi. 

PaMUkÇU / BalıkeSir

Pamukçu beldesinde atıl 
durumda olan ve ihti-
yaç olduğu halde hiçbir 
amaca hizmet etmeyen 
Eski Pamukçu İlköğretim 
Okulu çok programlı lise 
oluyor. Okul binalarının 
değerlendirilmesi husu-
sunda Pamukçu Belediye 
Başkanı İsmail Çoban’ın 
yakın ilgi ve alakasıyla 
çalışmalar 2009 yılında 
başlatılmıştı. Belde de ih-
tiyaç duyulan bir lisenin 
olmaması sebebiyle bu 
binaların çok programlı 
lise olarak değerlendiril-
mesi için gerekli makam-
lara yazışmalar gönderil-
di ve okul seneye eğitim 
verecek. 

ÇekMeköy / iSTanBUl

Temmuz ayında özellikle 
gıda sektöründeki bozul-
maların önüne geçilmesi 
için Çekmeköy Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve 
Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
dört koldan denetim ya-
pıyor. Marketler, kasaplar, 
bakkallar ve restoranları 
kapsayan denetimlerde 
işyeri ruhsatları,  ürünlerin 
son kullanma tarihleri, te-
mizlik ve hijyen koşulları 
kontrol ediliyor. Dene-
timlerde halkın sağlığını 
tehlikeye atacak en kü-
çük ayrıntılar bile göz ardı 
edilmiyor. 

eVrenSekiz / kırklareli

Evrensekiz beldesinde 
içme suları her ay düzenli 
olarak kontrol ediliyor. İlk 
olarak Lüleburgaz Kay-
makamlığı Toplum Sağlığı 
Merkezince numuneler 
alınıyor. Bu numuneler  
Kırklareli İl Halk Sağlığı La-
boratuar Müdürlüğüne 
gönderiliyor. Belediye Baş-
kanı Halil Abanoz yapılan 
su kontrollerinin daha sık 
ve özel firmalarca da yap-
tırılması gerektiğini söyledi.  

güngören Belediyesi, hijyen koşullarını yerine ge-
tiren gıda üretim ve satış yapan işletmelere verdi-
ği ‘Beyaz gül’ sertifikasına yeni isimler ekledi. 

yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
sahillerde meydana gelen boğulma olaylarına 
önlem amacıyla gemlik Belediyesi tarafından 
alınan 2 adet cankurtaran botu denize indirildi.

Sultanbeyli Belediyesi, ahmet yesevi Semt 
Polikliniği’ne gitmek isteyen vatandaşlara Sul-
tanbeyli devlet Hastanesi önünden servis hizmeti 
veriyor.

keşan Belediyesi ve kızılay edirne kan Merke-
zi işbirliği ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. 
kampanyanın ilk gününde 15 kişi kan bağışında 
bulundu.

gıda üreticilerinin hijyen konusunda bilinçlendi-
rilmesi için harekete geçen Sultangazi Belediye-
si, unlu mamül çalışanlarına yönelik bilgilendirici 
seminerler düzenliyor.  
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koCaeli
   

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi bünyesinde açılan Bilgi 
Evleri Yaz Okulları’na öğren-
ciler büyük ilgi gösteriyor. 
İzmit, Derince, Başiskele, Di-
lovası ve Darıca’daki Bilgi 
Evleri’nde açılan yaz okulla-
rına 2 bin 600 öğrenci kayıt 
yaptırdı. Öğrenciler, bilgi ve 
eğlencenin merkezinde tati-
lin keyfini çıkarıyor.  

Akıllı tahtalar 
kullanılıyor

Yaz Okullarında yüzme, 
basketbol, futbol, halkoyun-
ları, atletizm, güreş, masa 

tenisinin yanı sıra İngilizce, 
matematik, erdemli çocuk, 
resim ve bilgisayar gibi ders-
ler de veriliyor. İnteraktif bir 

ortamda gerçekleştirilen 
derslerde hızlı öğrenmeye 
yardımcı olan akıllı tahtalar 
kullanılıyor. Sesli ve görsel 

materyallerin kullanıldığı 
kulüp faaliyetlerinde ise öğ-
renciler araştırarak öğren-
menin tadına varıyor. 

Eğlenceli eğitim 

Yaz okulu programına ilköğ-
retimde okuyan tüm öğren-
ciler katılabiliyor. Öğrenciler 
minikler, yıldızlar ve büyükler 
şeklinde üç gruba ayrılıyor. 
1. 2. ve 3. sınıflar minikler gru-
bunda, 4. ve 5. sınıflar yıldızlar 
grubunda, 6. 7. ve 8.  sınıflar 
ise büyükler grubunda yaz 
okulu programına katılıyor. 
Her gün 3 ayrı derse giren 
öğrenciler; satranç, jenga, 
voleybol, scrabble, tabu,go, 
pratik İngilizce, eğlenceli 
matematik, bizim dünyamız, 
masal saati, erdemli çocuk, 
şiir dostları ve daha birçok 
farklı program içeriğinden 
yararlanabiliyor. 
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arnaVUTköy / iSTanBUl
   

Arnavutköy Belediyesi engelli 
vatandaşlara destek veri-
yor. Bu kapsamda belediye 
yetkilileri tarafından  engelli 

vatandaşlara medikal mal-
zeme yardımında bulunul-
du. Engelli vatandaşlardan 
6’sına akülü araba, 12’sine 
tekerlekli sandalye ile 7 işitme 
engelliye işitme cihazı, düzen-
lenen törenle hediye edildi. 

Beyazköy’de 
“insan ve 

deprem” işlendi

Başkana 
eğitimcilerden 

Teşekkür

kocaeli’nde Bilgi evlerine Büyük ilgi

arnavutköy Belediyesi’nden Sağlığa destek

Beyazköy / Tekirdağ

Beyazköy Belediyesi İt-
faiye ve Sivil Savunma 
Amirliği’ne afetler ön-
cesinde, esnasında ve 
sonrasın alınması gere-
ken tedbirlerle ilgili iki 
seanslık bir eğitim semi-
neri düzenledi. “İnsan ve 
Deprem” adlı eğitim se-
minerine katılımın yoğun 
olduğu gözlemlendi. 
Belediye, semineri görsel 
destekli slaytlar eşliğinde 
katılımcılara aktardı.  

PaMUkoVa / Sakarya

Pamukova İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Muhsin Akın 
ve beraberindeki okul 
müdürleri Pamuokova 
Belediye Başkanı Cevat 
Keser’e eğitime yapmış 
olduğu katkılardan dolayı 
teşekkür etti. Müdürler ay-
rıca başkana ilçeye Ana-
dolu Öğretmen Lisesi’nin 
getirilmesinde göstermiş 
olduğu yoğun gayret ve 
özverili çalışmalarından 
ve okul binası ile pansiyo-
nu için Belediye İş Hanı’nı 
vermesinden dolayı bir 
teşekkür plaketi verdi. 

kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilgi evleri büyük ilgi görmeye devam 
ediyor. 2 bin 600 öğrenci Bilgi evleri’nde hem eğleniyor, hem de öğreniyor. 

arnavutköy Belediyesi engelli vatandaşlara me-
dikal malzeme yardımında bulundu.

Sarıyer / iSTanBUl 

Sarıyer’deki balıkçılık koope-
ratifleri ile derneklerin tem-
silcileri, balıkçılar, balık satı-
cıları, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve akademisyen-
lerin katılımıyla balıkçıların so-
runları masaya yatırıldı. “AB 
Pazarlama Standartlarının 
Uygulanması Yönünde Yerel 
Adımlar” adlı balıkçılık projesi 
kapsamında yapılan semi-
nerler sona erdi. Seminerler-
de üç gün boyunca, Sarı-
yer’deki balıkçıların sorunları 
başta olmak üzere “AB Ge-
nel Balıkçılık Politikası”, “Ba-
lıkçılık Mevzuatı”, “Türkiye’de 
Balıkçılığın Mevcut Durumu”, 
“AB Pazarlama Standart-

larında Denizden Sofraya 
Balık Kalitesi ve Güvenliği, 
“Türkiye’de Su Ürünleri Sek-
törü Örgütlenmesi, Koopera-
tiflerin İşlevleri”, “AB Balıkçılık 
Pazarlama Standartlarının 
Sarıyer’de Uygulanması”  
konuları ele alındı ve çözüm 
önerileri tartışıldı.
Sarıyer Belediyesi’nin balık-
çılığı Avrupa Birliği standart-
larına kavuşturmak amacıy-
la hazırladığı, Avrupa Birliği 
(AB) tarafından hibe edilen 
ve toplam bütçesi 102.722 
Avro olan “AB Pazarlama 
Standartlarının Uygulanması 

Yönünde Yerel Adımlar” adlı 
balıkçılık projesi kapsamında 
yapılan seminerlerle, balık-
çılıkla ilgili her türlü konu ele 

alınmış oldu. Belediye yetki-
lileri her alanda her zaman 
vatandaşların yanlarında ol-
duklarını söyledi. 

Balıkçılık Seminerleri Sona erdi
Sarıyer’deki balıkçıların sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin ge-
tirildiği “aB Pazarlama Standartlarının Uygulanması yönünde yerel adımlar” kap-
samında gerçekleştirilen seminerler sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

SAĞLIK - EĞİTİM

eSenler / iSTanBUl
   

Esenler Belediyesi İnsan 
Kaynakları, Eğitim Müdür-
lüğü ve MBB tarafından 
ESTİM personeline iletişim 
semineri verildi. 3 gün bo-
yunca toplam 17 saatlik 
seminer programı boyun-
ca “Etkili İletişim”, “İkna 
Yöntemleri”, “Beden Dili, 
“Empati Kurma”, “Stres Yö-
netimi” konularında eğitim 

verildi.  Ulaşım A.Ş. Yönetim 
Merkezi Eğitim salonlarında 
uzman kişiler tarafından ve-
rilen seminerlerde, iş haya-
tında iletişimi etkin kılmak 
için yapılması gerekenler, 
iletişimin temel kuralları ve 
karşılaşılan iletişim engelleri 
hakkında birçok noktaya  
dikkat çekildi. Seminerlerin 
ilki kişisel gelişim uzmanı ve 
yaşam koçu Halil İbrahim 
Erden tarafından verildi. 

esenler Belediyesi iletişimi anlattı
esenler Belediyesi,  vatandaşlarla belediye perso-
neli arasındaki iletişimi daha etkin kılabilmek için 
MBB ile esenler Toplumsal iletişim Merkezi (eSTiM) 
personeline “iletişim” seminerleri verdi. 
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Sakarya
   

Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, yeni-
den düzenlenen Korucuk 
Kavşağı’nda incelemeler-
de bulundu. Trafik sıkışıklığı 
nedeniyle vatandaşların 
şikâyetlerine neden olan kav-
şakta düzenleme çalışması 
yaptıklarını belirten Başkan 
Toçoğlu, kavşaktaki çalışma-

ların bitirildiğini söyledi. Zeki 
Toçoğlu, “Yenikent Bölgemi-
zin önemli sıkıntılarından bir 
tanesi Korucuk Kavşağı’nın 
kullanışsız olmasıydı. Ekip-
lerimiz yaklaşık bir aydır bu 
kavşakta yoğun bir şekilde 
çalıştılar. Kavşak artık çok 
kullanışlı ve güzel hale geldi.” 
dedi. Başkan Zeki Toçoğlu ko-
nuşmasında ayrıca “Korucuk 
girişinde bulunan kavşak dar 
olması nedeniyle trafik yo-

ğunluğuna neden oluyordu. 
Bölgede oturan vatandaşlar-
dan kavşak ile ilgili çok fazla 
şikâyet alıyorduk. Gelen ta-
lepler doğrultusunda kavşağı 
trafik standartlarına uygun şe-
kilde genişletme kararı aldık. 
Ekiplerimiz yaklaşık 1 ay bo-
yunca bu kavşakta çalışma-
lar yaptılar. Altyapısı tamam-
lanan kavşağı kısa süre içinde 
ulaşım standartlarına uygun 
şekilde genişlettik” dedi. 

12 ALTYAPI VE YATIRIMLAR

iSTanBUl
   

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapımı 
gerçekleştirilen 4. Levent-
Darüşşafaka Metrosu’nun 
son durağı olan Hacıosman 
istasyonunun açılışı geçti-
ğimiz günlerde gerçekleş-
ti. Metro durağının açılışını 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ile İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş birlikte yaptı.  
Darüşşafaka’da gerçek-
leşen açılışa çok sayıda 
önemli sima katıldı. 

“Tam teşekküllü bir 
transfer merkezi”

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada 4. Levent-Ha-
cıosman metro hattının 
Seyrantepe ile birlikte 9 bin 
792 metre uzunluğuna ulaş-
tığını söyledi. Erdoğan “Bu-
gün açılışını yaptığımız son 
bölüm sadece bir istasyon 

değil. Aynı zamanda tam 
teşekküllü bir transfer mer-
kezi. 90 milyon maliyetle 
inşa edilen bu istasyonda 
600 araç kapasiteli otopark 

ile 2 metro kat yer alıyor. 
Bu istasyon otobüs, minibüs 
peronları, taksi cepleri ve 
Sarıyer istikametinden ge-
len toplu taşıma araçlarını 

raylı sisteme entegre eden 
bir yer. İstanbul’daki metro 
inşaatları tamamlandığın-
da İstanbul’un ulaşımında 
uzak kavramı ortadan kal-
kacak. Buradan metroya 
binen bir vatandaşımız 4. 
Levent’e 12, Yenikapı’ya 
32, otogara 50 dakikada 
ulaşacak. Marmaray ta-
mamlandığında Üsküdar’a 
43, Kadıköy’e 49 dakikada 
ulaşacak” dedi. 

“Yeni hedefler belir-
lenmesi gerekiyor”

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş 
da yaptığı konuşmada, 
İstanbul’da 2004 yılında 
44,1 kilometre olan ray-
lı sistemi, şu anda 81 ki-
lometreye çıkardıklarını 
söyledi. Gelecekte dünya 
nüfusunun yüzde 70’inin 
şehirlerde yaşayacağının 
öngörüldüğünü ifade eden 
Başkan Topbaş, “Bundan 
dolayı büyükşehirlerde 
başta ulaşım olmak üzere 

birçok alanda yeni hedef-
ler belirlenmesi gerekiyor. 
İşte böyle bir süreçte Sayın 
Başbakanımızın belediye 
başkanlığında başlattığı ve 
Türkiye’ye bir yerel yöne-
tim anlayışı olarak ortaya 
koyduğu bir anlayışın biz 
devamcısı olarak hizmetle-
rimizi yapmaya çalışıyoruz” 
diye konuştu.

“İstanbul dünya ile 
yarışıyor”

İstanbul’un dünya ile yarı-
şan bir şehir olduğunu vur-
gulayan Başkan Topbaş, 
İstanbul’da şu anda gün-
lük hareketliliğin 24 milyo-
nu bulduğunu, 2023 yılın-
da günlük hareketliliğin 36 
milyon civarında olmasının 
beklendiğini bildirdi. Bu sü-
reçte toplu taşımaya ciddi 
anlamda önem verdiklerini 
aktaran Topbaş “Ulaşım-
daki sorunları çözme adına 
bugüne kadar 19,3 milyar 
harcadık ve yatırımlara de-
vam ediyoruz” dedi. 

Hacıosman istasyonu açıldı

Başbakan recep Tayyip erdoğan ve istanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı kadir Topbaş 4.levent-
darüşşafaka Metrosu’nun son durağı olan Hacıos-
man istasyonunun açılışını birlikte yaptı. 

Çanakkale 
 

Çanakkale Belediyesi tara-
fından kentin tarihi, kültürel 
ve doğal dokusu ile bütün-
lük sağlayacak kentsel dü-
zenleme projeleri yapılıyor.  
Geçtiğimiz günlerde Demir-
cioğlu Caddesi, Cumhuri-
yet Bulvarı, Saat Kulesi ve 
Meydanı, Bahriye Üçok ve 
Velibey Caddesi gibi kentin 
önemli cadde ve meydan-
larında alt ve üstyapı ça-
lışmaları yapılmıştı. Çanak-
kale Belediye Başkanı Ülgür 

Gökhan, Kordon Boyu ve 
Tarihi Çarşı Bölgesi’nde ger-
çekleştirilen “Kentsel Tasarım 
ve Düzenleme” çalışmala-
rıyla ilgili her gün inceleme 
turlarına çıkıyor. Gökhan, 
çalışmaların en kısa za-
manda tamamlanması için 
çalışmalara büyük titizlikle 
devam edildiğini belirte-
rek projelerin tamamlan-
masının ardından kentin 
bu iki önemli merkezinin 
Çanakkale’ye yakışan bir 
şekilde kentliye hizmet vere-
ceğini vurguladı.

 Çanakkale’de  
kentsel düzenleme

Çanakkale Belediyesi tarafından gelişen kentin 
ihtiyaçlarına uygun, modern niteliklerde ve kentin 
tarihi, kültürel ve doğal dokusu ile bütünlük sağla-
yacak kentsel düzenleme projeleri yapılıyor. 

Sakarya’da Trafik rahatlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korucuk kavşağı’nda yaptığı çalışmaları bitirdi. 
kavşağın trafiği rahatlatması bekleniyor.

Parke döşeme Çalışmaları Sürüyor
Mustafakemalpaşa Belediyesi, parke döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 

MUSTafakeMalPaşa / BUrSa
   

Mustafakemalpaşa Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 
ilçenin arka sokaklarında 
parke döşeme çalışmaları 
yapıyor. Belediye yaz ayla-

rında 3 mahallede toplam 
20 bin metrekare parke taşı 
döşedi. Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı Sadi Kur-
tulan “Hep birlikte bu ilçeyi 
daha çağdaş hale getire-
ceğiz” dedi. 
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Sapanca’ya 
yeni yollar 
yapılıyor

SaPanCa / Sakarya

Sapanca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler Şayan Sokak ve 
Harmanlık Caddesini bir-
birine bağlayacak olan 
sokak için yol açma ça-
lışmalarına başladı. 220m 
uzunluğunda 7m geniş-
liğinde yapılacak olan 
sokak kısa sürede hizme-
te açılacak. Çalışmalar 
bittiğinde sokak sakinleri 
yeni yollarına kavuşmuş 
olacak. 

“Gereken her 
şey yapılacak” 

Çalışmaları yerinde ince-
leyen Sapanca Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Yaşar Öz “İmar planları 
doğrultusunda halkımı-
zın daha rahat bir yaşam 
sürdürebilmeleri için sokak 
açma ve altyapı çalışma-
larımıza büyük bir kararlı-
lıkla devam ediyoruz. Göl 
Mahallesi Şayan Sokak 
ve Harmanlık Caddesini 
birbirine bağlayarak halkı-
mızın hizmetine açacağız. 
Yol genişletme sonrasında 
kilitli parke ve bordür ça-
lışması ile yeni sokağımızı 
ilçemize kazandıracağız. 
Buna paralel olarak ilçe-
mizde bulunan tüm sokak-
larda gereken bakım ve 
onarımı yapacağız” dedi.

ALTYAPI VE YATIRIMLAR

yıldırıM / BUrSa
   

Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve ekibi “Ben 
Yok Biz Varız” anlayışıyla 
Yıldırım’ı taçlandırmaya 
devam ediyor. Hemen her 
gün Yıldırım’a yeni bir hiz-
met kazandıran belediye, 
ilçenin daha da güzelle-
şerek, gelişmesine katkıda 
bulunuyor.  Bursa’nın öne 
çıkan ilçelerinden olan 
Yıldırım’da Başkan Özgen 
Keskin’in hizmete açtığı 
marka projeler yerli ve ya-
bancı turistlerin dikkatini 
çekerek, ilçenin yurt içi ve 
yurt dışında da isminin du-
yulmasını sağlıyor.   

Daha iyi hizmet 
için araç filosu 
büyütüldü

700 yıllık tarihi geçmişi ile 
Bursa’nın en eski yerleşim yer-
lerinden olan Yıldırım’da  son 
olarak araç filosuna yenilerini 
ekledi. Geçtiğimiz haftalar-

da Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin’in de katıldığı 
bir törenle Yıldırım’a hizmet 
verecek olan 6 yeni araç 
görücüye çıkartıldı. 1 adet 

çift katlı personel otobüsü, 2 
adet minibüs, 2 adet kamyo-
net ve 1 adet de iş makine-
sini bünyesine katan Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü, Yıldırım 

Belediyesi’nin yapacağı yeni 
hizmet ve işlerde bu araç-
ları da kullanacak. Böyle-
ce Yıldırım’da hizmet veren 
araç sayısı 83’e çıkmış oldu.

yıldırım’da Büyük değişim

yıldırım son yıllarda büyük bir değişim içersinde. Bu değişimin en büyük mimarlarından biri, adeta şehri sil 
baştan inşa eden yıldırım Belediye Başkanı özgen keskin’in önderliğindeki “yıldırım Belediyesi”.

akyazı Belediyesi park düzenleme çalışmalarını 
hızlandırdı. 

eyüP / iSTanBUl
   

Eyüp Belediyesi’nin, yak-
laşık 2 yıldır devam eden 
çalışmalarıyla, Göktürk 
Meydanı tümüyle yeni-
lendi. Göktürk Çeşmeba-
şı, Köprübaşı Cumhuriyet 
Caddeleri asfaltları yapıl-
dı. Tan Sokak, Çeşmeler, 
Hacıahmet, Türkmen, Yıl-
dız, Kavak Sokak, Çamlık 
Caddesi kilit taşı döşeme 
işlemleri tamamlandı. Yine 
buralardaki aydınlatma 
sistemleri yenilendi, trafik 
yön levhaları yapıldı. Be-
lediye İstanbul Cadde-
si’ndeki çalışmalarını da 
sürdürüyor. Eyüp Belediyesi 
tarafından yapılan açıkla-
maya göre Göktürk’e bi-
siklet yolları da yapılacak.

“Örnek bir yerleşim 
yeri olacak”

Tüm bu çalışmalar kap-
samında Eyüplüler 
Göktürk’ün yeni bir çeh-
reye kavuştuğunda hem 
fikir. Eyüp Belediye Başkanı 
İsmail Kavuncu ise konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada 
şunları söyledi:  “Göktürk 
Meydanı tümüyle yenilen-
di, caddelere yeni asfalt-
lar, sokaklara kilit taşları 
döşendi, parklar yapıldı... 
Göktürk Meydanı’na şu 
anda Eyüp KUDEB, ahşap-
tan satış büfeleri ve sokak 
kahvesi yapıyor. Yakında 
halkımızın hizmetine suna-
cağız. Ayrıca Meydan’a 

Eyüp’ün geleneksel el sa-
natları, ebru, hat, çini, min-
yatür, tezhip, tarihi Eyüp 
oyuncakları stantları da 
kurulacak... Bu arada geç-
tiğimiz günlerde Göktürklü-
leri, Bahçeşehir Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakül-
tesi Öğretim üyesi Mimar Si-
nan Polvan’nın modern ta-

sarımlı yepyeni bir Atatürk 
heykeliyle buluşturduk... 
Yepyeni, bakımlı yolları, 
otoparkları, meydanları, 
yemyeşil parkları, çağdaş 
siteleri ve çarşılarıyla Gök-
türk sadece İstanbul’un 
değil Avrupa’nın en seçkin 
örnek yerleşim birimlerin-
den biri olacak.” 

göktürk’e yeni görünüm
istanbul’un en çağdaş yerleşim birimlerinden 
göktürk, eyüp Belediyesi’nin çalışmalarıyla yep-
yeni bir çehreye kavuşuyor... nüfusu her geçen 
gün artan göktürk, alt ve üst yapı çalışmalarıyla 
yenileniyor. 

akyazı /  Sakarya
   

Havaların ısınmasıyla birlik-
te Akyazılılar parklara akın 
etmeye başladılar. Akyazı 
Belediyesi de ilçe için önem-
li bir hizmet olan ve ailece 
oturulabilecek parklardan 
biri olarak gösterilen Merkez 
Parkı’nı hizmete sundu.  Ak-

yazı Belediye Başkanı Yaşar 
Yazıcı konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada  “Akyazı mer-
kezde artık çok güzel bir 
parkımız mevcut, parka her 
gün Akyazılılar aileleri ile gel-
mekte, en kısa zamanda di-
ğer parklarımızı da  hizmete 
sunacağız, ekiplerimiz bu 
uğurda çalışmalarını sürdür-
mekteler” dedi.

akyazı Park düzenlemeleriyle güzelleşiyor
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iSTanBUl
   

Türkmenistan Ankara Büyü-
kelçiliği ile Türkiye Cumhuri-
yeti Kültür Bakanlığı tarafın-
dan  “Türkmenistan Kültür 
Günleri Programı” düzenlen-
di.  Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay,  açılış töre-
ninden önce, diğer davet-
lilerle birlikte, Topkapı Kültür 
Parkı içerisinde yer alan ve 
İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür A.Ş.’ye bağlı 
olarak faaliyet gösteren 
Türk Dünyası Kültür Evleri’ni 

gezerek, Türkmenistan Kül-
tür Evi’nin ziyaretçi defterini 
imzaladı. Bakan Günay ve 
protokol üyeleri daha son-
ra tören alanına geçti. Amfi 
Tiyatro’da mehter konseriyle 
başlayan programın ardın-
dan protokol konuşmalarına 
geçildi.

Mekânın önemini 
anlattı

Kültür A.Ş. Genel Müdürü 
Harun Maden, bütün tarihî 

önemine rağmen daha 
önce bir otogar olarak kul-
lanılan bu alanın, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tara-
fından çevre düzenlemesi 
yapılarak Topkapı Kültür 
Parkı’na dönüştürüldüğü-
nü, park alanı içerisinde de 
Türk Cumhuriyetlerinin kül-
türlerinin tanıtıldığı Türk Dün-
yası Kültür Mahallesi kurul-
duğunu hatırlattı. Maden, 
“Fatih Sultan Mehmed’in 
İstanbul’u fethetmek için 
otağını kurmuş olduğu bu 

mekân, bütün Türk dünyası 
için kardeşliğin, tanışıklığın 
vesilesi olması amacıyla bir 
etkinliğe daha ev sahipliği 
yapıyor” diye konuştu.

Bakan Günay 
memnun kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Er-
tuğrul Günay da, bu güzel 
törende bulunmaktan do-
layı mutlu olduğunu söyledi. 

ipsala’da 
“yılanların öcü” 

Sahnelendi

ayvacık’tan 
dostluk eli 

Türkmenistan kültür günleri
iPSala / Çanakkale 

Fakir Baykurt’un 1954 yı-
lında kaleme aldığı “Yı-
lanların Öcü” adlı romanı, 
Ankara Orta Oyuncuları 
Tiyatrosu tarafından ilk kez 
tiyatro eseri haline getirile-
rek, İpsala halkının seyrine 
sunuldu. İki perde olarak 
sahnelenen oyun, Beledi-
ye Düğün Salonu’nda İp-
salalı vatandaşlarla bu-
luştu.  Oyunun sonunda 
Kaymakam İhsan Emre 
Aydın ve Belediye Başkanı 
Mehmet Karagöz sahneye 
çıkarak, oyunculara teşek-
kür etti. Başkan Mehmet 
Karagöz, sahneledikleri 
oyun için oyuncuları kutla-
yarak, kendilerini ilerleyen 
zamanlarda tekrar izlemek 
istediğini söyledi.

ayVaCık / Çanakkale

Ayvacık Belediyesi, Yunanis-
tan’ın Midilli Adası’nda dü-
zenlenen Archipelagos 1. 
Türk-Yunan Ticaret ve Kül-
tür Festivali kapsamında 
düzenlenen fuara katıldı. 
Belediye fuarda Ayvacık 
ve Çanakkale’nin tanıtımı 
yaptı. Ayvacık ve bölgesin-
de yetiştirilen ürünlerin ta-
nıtıldığı standa ziyaretçiler 
yoğun ilgi gösterdi. Stantta 
Yöresel kökboyalı Ayva-
cık El Halıları da sergilendi. 
4 gün 4 gece süren festi-
valde Türk ve Yunan halk 
oyunları ekipleri hünerlerini 
gösterdiler.

Türkmenistan ankara Büyükelçiliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti kültür Bakanlığı’nın ortaklaşa düzen-
ledikleri “Türkmenistan kültür günleri Programı”, 
kültür ve Turizm Bakanı ertuğrul günay’ın da katılı-
mıyla Topkapı kültür Parkı amfi Tiyatrosu’nda ger-
çekleşti. Bakan günay, istanbul Büyükşehir Bele-
diyesi kültür a.ş.’ye bağlı olarak faaliyet gösteren 
Türk dünyası kültür evleri’ni gezdi.

BüyükÇekMeCe / iSTanBUl
  

Büyükçekmece Belediyesi-
nin geleneksel olarak düzen-
lediği Uluslararası Kültür ve 
Sanat Festivali kapsamında 
gerçekleştirilen 10. Heykel 
Sempozyumu, düzenlenen  
kokteyl ile  sona erdi. Japon-
ya, ABD, Tayvan, Meksika, 

İtalya, Türkiye den katılan 
7 usta heykel sanatçısının 
yapmış olduğu heykeller 
Büyükçekmece limanda 
segilendi ve büyük beğeni 
topladı. Büyükçekmece’nin 
çeşitli noktalarına heykelle-
rin dağıtılacağını söyleyen 
Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün; 
“Heykeller şehirlerin dilidir, 

geleneksel hale getirdiği-
miz heykel sempozyumun 
da her yıl yapılan heykeller 
Büyükçekmece’nin çeşitli 
noktalarını süsleyerek şehri-
mize ayrı bir anlam kazandı-

rıyor” dedi. Kokteyl sonunda 
yapmış oldukları  eserler için 
heykeltraşlara  plaket veren 
Akgün; “Büyük bir emek sarf 
ederek festivalimize renk 
kattınız ” şeklinde konuştu.

BUrSa 
   

Bursa Büyükşehir Belediye-
si ile Bursa Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV) orga-
nizasyonuyla bu yıl 25.’si 
gerçekleştirilen ‘Uluslararası 
Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’ sona erdi. Halk 
dansları ekiplerinin temsil-
cileri, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’yi 
tarihi belediye binasında 
ziyaret etti.  Başkan Altepe, 
dünyanın 35 farklı ülkesin-
den gelen 1200 yabancı 
konuğu Bursa’da ağırlama-
nın mutluluğunu yaşadığını 
belirterek, “Çok güzel bir 
organizasyon oldu. Bizim 
en büyük zenginliğimiz bu 

güzel insanların Bursa’da 
bir araya gelmesidir. 

“Dostluğa önem 
veriyoruz”

Çünkü biz insanların bir ara-
da bulunmasını, kendilerini 
tanıtmalarını ve dostlukla-
rın oluşmasına büyük önem 
veriyoruz” dedi. Birbirilerini 
tanıyan insanlar arasında 
düşmanlığın olmayacağını 
ve barış ortamının sağlana-
cağını ifade eden Başkan 
Altepe, “Huzur ve barış or-
tamı herkese lazım. Türkiye 
de bu konuda güzel poli-
tikalar uyguluyor. Bizler de 

barış mesajlarının verilmesi 
noktasında elimizden gelen 
katkıyı koyuyoruz. Yerel yö-
netimler olarak toplumlarla 
kucaklaşmanın sivil adım-
larını atma noktasında bir 
araya geliyoruz. Umarım 
sizler için de güzel bir etkin-

lik olmuştur. Bursa’mız güzel 
bir şehir. Sizleri her zaman 
dostlarınız ve yakınlarınızla 
birlikte buraya bekliyoruz. 
Aksayan yönler varsa biz-
lerle, memnun olduğunuz 
noktaları da dostlarınız-
la paylaşmanız bizi mutlu 

eder” diye konuştu. Baş-
kan Altepe, halk dansları 
ekiplerinin temsilcilerine 
Bursa’ya özgü hediyeler 
verdi. Dansçılar da Başkan 
Altepe’ye ülkelerinin kül-
türlerini yansıtan eşyaları 
armağan etti. 

Büyükçekmece’de Sıradışı Sempozyum 
Büyükçekmece Belediye Başkanı dr. Hasan ak-
gün, heykel sempozyumu ile Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzen-
lenen, 25. Uluslararası altın karagöz Halk dansları 
yarışması nedeniyle Bursa’ya gelen dansçılar, Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı recep altepe’yi 
ziyaret etti.

dünya kültürleri Bursa’da Buluştu
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Çan / Çanakkale
   

Çan Belediyesi tarafından bu 
yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 

Yaz Spor Okulları Basketbol, 
Voleybol, Futbol, Badmin-
ton, Güreş ve Tekvando 
olmak üzere altı branşta 

toplam  400 öğrencinin ka-
tılımıyla eğitimlerine başladı.  
Çan Belediye Başkanı Abdur-
rahman Kuzu sporun genç-

lerin gelişimindeki önemine 
dikkat çekerek “Çan Beledi-
yesi olarak çocuklarımızın da-
ima yanında olacağız” dedi.

küÇükÇekMeCe / iSTanBUl
   

Küçükçekmece Belediye-
si 6. Uluslararası Göl Festi-
vali amfi tiyatroda devam 
ederken, festivalin ikinci 
gününde sporu da bün-
yesine katarak, daha he-
yecanlı ve keyifli bir hale 
geldi.  Yurtdışından gelen 
konuklar, yerel ve ulusal 
basın ile çeşitli resmi ve özel 
kuruluşlardan oluşturulan, 
38 farklı grubun katıldığı 
yarışmanın startını, Küçük-

çekmece Belediye Başkan 
Yardımcıları Levent Uslu ve 
Mustafa Kuzugüden verdi. 
Yarışma, erkekler ve kar-
ma olmak üzere iki ayrı ka-
tegoride yapıldı. Dörderli 
gruplar halinde yarışan ta-
kımlar, elemelerin ardından 
yarı final ve finalde karşı 
karşıya geldi. Tüm grup-
lar birinci olmak için kürek 
çekerken kıyıdakiler, teza-
hüratlarıyla arkadaşlarına 
destek oldu. Dragon Boat 
yarışları devam ederken, 
gökyüzü ise akrobasi uça-
ğının müthiş gösterilerine 
sahne oldu. Katılımcılar bu 
gösteriyi heyecan ve be-
ğeniyle izledi. Dragon Boat 
yarışlarını kazanan ekiplere 
şampiyonluk kupaları, Göl 
Kenarı Amfi Tiyatro’da verildi. 

üSküdar / iSTanBUl
  

Üsküdar Belediyesi’ne ait 
olan Engelliler Spor Okulu 
eğitimlerine başladı. 20 Ha-
ziran ile 28 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 
Yaz Spor Okulu’na otizmli, 
zihinsel, görme ve bedensel 
engelli çocuk ve gençler-
den oluşan 138 engelli öğ-

renci katıldı.  Üsküdar Bele-
diyesi Başkan Yardımcısı Ali 
Rıza Şenbabaoğlu konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada Üs-
küdar Belediyesi’nin engel-
lilere yönelik olarak hizmet 
veren Rehabilitasyon Mer-
kezini ilk açan belediyeler-

den biri olduğunu söyledi. 
Şenbabaoğlu, engellilere 
yönelik engellerin ortadan 
kalkması için ellerinden ge-
len tüm çabayı gösterdikle-
rini ve bu konuda yaptıkları 
çalışmalarla çıtayı giderek 
yükselttiklerinin altını çizdi. 
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ataşehir’de Sağlık için Spor dragon Boat yarışları 
küçükçekmece’de

üsküdar’da engellilere özel Spor okulu
üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez en-
gelliler yaz Spor okulu başladı. 

ataşehir Belediyesi tarafından, “Sağlıklı, mutlu, kendine güvenen bireyler-
den kurulu bir nesil için haydi çocuklar spora” sloganı ile geçtiğimiz yaz 
başlatılan yaz Spor okulları, bu yaz da öğrencilere ‘merhaba’ dedi.

Çan Belediyesi tarafından açılan yaz Spor okul-
ları büyük ilgi görüyor. 

küçükçekmece Belediyesi 6. Uluslararası göl festi-
vali bu yıl farklı bir heyecana sahne oldu. dans gös-
terileri, konserler ve sürpriz etkinliklerle göl kenarında 
muhteşem bir eğlence yaşatan ve bir hafta boyunca 
devam eden festivale, bu yıl küçükçekmece’de ilk 
kez yapılan dragon Boat yarışları damgasını vurdu.

Başkandan Step 
gezisi

Beylikdüzü / iSTanBUl

Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Yusuf Uzun ilçede 
step yapılan alanla-
rı gezerek spor yapan 
bayanlarla bir araya 
geldi. Beylikdüzü’nü her 
yönüyle yaşanılabilir bir 
ilçe haline getirmek için 
aralıksız çalıştıklarını söy-
leyen Başkan Uzun, proje 
oluştururken vatandaşın 
taleplerini de değerlen-
dirdiklerini belirtti. Baş-
kan Uzun, “İlçemiz sevgi 
ile büyüyen bir bölge; 
ilçe genelinde herkesin 
memnun olmasını isti-
yoruz.  Hemşerilerimizin 
düşünceleri bizler için 
önem teşkil ediyor” dedi. 

BalıkeSir
   

Balıkesir Belediyespor Ku-
lübü Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı play-off 
mücadelesinde şampiyon-
luğu kazandı. Türkiye Te-
kerlekli Basketbol 2. Ligi A 
Grubu`nda; İstanbul Bağ-
cılar Belediyespor, Bursa 
Osmangazi Belediyespor, 
Çanakkale Boğaz Gücü, 

Kütahya Umut Engelliler ve 
Eskişehir Engelliler Spor Ku-
lübü takımlarıyla karşılaşan 
takımı, 10 hafta süren yo-
rucu bir maratondan sonra 
grubunda ilk iki içinde yer 
alarak play-off`ta müca-
dele etme şansını yakala-
mıştı. Daha sonra takım, 
iki grubun yer aldığı play-
off’taki kendi grubunda da 
ilk iki arasında yer alarak 
bu kez 1. Lig`e yükselme 

başarısını elde etti. Takım, 
buradaki eşleşme sonucu 
A Grubu birincisi Bursa Os-
mangazi Belediyespor ta-
kımı ile Ankara`da yaptığı 

zorlu bir mücadeleden son-
ra rakibini 83-69 yenmeyi 
başararak, Tekerlekli San-
dalye Basketbol 1. Ligi’ne 
yükseldi.

Tekerlekli Basketçiler Bir ilki yaşattı
Balıkesir Belediyespor kulübü Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı, 1. lige yükselme play-off müca-
delesinde şampiyonluğu kazanarak Türkiye Te-
kerlekli Sandalye Basketbol 1. ligi`ne yükseldi.

aTaşeHir / iSTanBUl

Ataşehirli 1.500 çocuk Yaz 
Spor Okulları’nda tecrü-
beli beden eğitimi öğret-
menleri ve antrenörler eş-
liğinde; futbol, basketbol, 
voleybol, jimnastik, boks, 
tekvando ve kick boks ol-
mak üzere yedi spor dalın-
dan birini seçerek ücretsiz 
olarak yararlanıyor. Celal 
Yardımcı İlköğretim Okulu 
Spor Salonu’nda yapılan 
Yaz Spor Okullarının açılış 
törenine; Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi baş-

ta olmak üzere çok sayıda 
önemli isim katıldı.

Başkan sporun 
önemini anlattı

Açılış töreninde konuşan 
Başkan Battal İlgezdi, Ata-
şehir Belediyesi’nin kuruldu-
ğu andan itibaren spora 
büyük önem verdiğini belir-
terek, Ataşehir Belediyespor 
Kadın Futbol Takımı’nın Tür-
kiye şampiyonu olmasıyla 
bunun meyvelerini aldıkları-

nı söyledi. İnsan yaşamında 
sporun önemini vurgula-
yan Başkan İlgezdi konuş-
masına şöyle devam etti: 
“Sevgili gençlerimiz ve ço-
cuklarımız, yaptığınız spor 
hareketleri ile hem vücudu-
nuzu hem de zihninizi dinç 
tutacaksınız. Henüz bu yaş-
lardayken spor yapmayı bir 
alışkanlık olarak hayatınızın 
içine sokmalısınız. Şimdiden 
kendinize bir spor dalı seçe-
rek, bu alanda profesyonel 
olmaya çaba gösterin. Bu-
nun faydalarını hayatınızda 
her zaman göreceksiniz.” 

Çan’da Spora Büyük ilgi



zeyTinBUrnU / iSTanBUl

Zeytinburnu Belediyesi, 
bundan dört yıl önce aile-
lerin yaşam kalitesine katkı-
da bulunmak amacıyla AK-
DEM Aile Kadın Destekleme 
ve Engelliler Merkezi’ni faa-
liyete geçirmişti. Merkez, 
Zeytinburnulu kadınların 
yanı sıra 691 engellinin de 
eğitim ve tedavisini ger-
çekleştiriyor. AKDEM hiçbir 
ücret talep etmeden eği-

tim, sağlık, meslek edindir-
me ve hizmet konularında 
Zeytinburnululara dayanak 
ve destek oluyor. 
 

AKDEM’de toplantı 
 

İstanbul STK Çocuk ve 
Genç Platformu’nun 
Temmuz ayı toplantısı 
AKDEM’de gerçekleştiril-
di. Toplantıya Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat 

Aydın’ın eşi Bedriye Aydın 
ev sahipliği yaptı. Toplan-
tıda proje doğrultusunda 

neler yapıldığı ve daha 
farklı neler yapılabileceği 
konuşuldu.

y a y ı n l a r ı M ı z

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

akdeM yaşam kalitesini artırıyor
zeytinburnu Belediyesi 2007’de hayata geçirdi-
ği aile kadın destekleme ve engelliler Merkezi  
(akdeM) projesi ile kadının ve kadın ekseninde 
ailenin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. 

Bayrampaşa 
geleceğin Bilim 

adamlarını 
yetiştiriyor

BayraMPaşa / iSTanBUl

Bayrampaşa Belediyesi 
Bilim Merkezi, TÜBİTAK’ın 
katkılarıyla bilim ada-
mı yetiştiriyor. Bayram-
paşa genelinde eğitim 
görmekte olan ve Eyüp 
SHÇEK’ten katılan 12-
13 yaş (6.sınıf ve 7. Sınıf) 
grubu öğrencilerine hi-
tap eden yaz okulu Ma-
tematik ve Fen Bilimleri 
alanlarındaki gelişimlerini 
desteklemek ve gelece-
ğin bilim adamlarının ye-
tişmesine katkı sağlamak 
için düzenlendi. Yaklaşık 
20 gün süren projenin 
kapanış programı, Bay-
rampaşa Belediyesi önü 
Atatürk Parkında gerçek-
leştirildi. Program KÜBAYO 
öğrencilerinin park içeri-
sinde kurulan stantlarda 
oluşturulan mini labora-
tuarlarda, katılımcılara 
edindikleri bilgileri uygu-
lamalı olarak anlatmaları 
ile başladı. Bayrampaşa 
Belediye Başkanı Atila 
Aydıner konuyla ilgili ola-
rak “İnşallah küçük bilim 
adamlarımız edindikleri 
bu bilgilerini daha da ge-
liştirerek gelecekte ülke-
mize, ülkemiz insanlarına 
daha büyük hizmette bu-
lunacaklar” dedi. 

şişli / iSTanBUl

Şişli Kadın ve Aile Sağlığı 
Merkezi’nin bulunduğu bina-
nın giriş katında down send-
romlular için cafe açıldı. Sa-
dece down sendromluların 
çalışacağı “Down Kafe”nin 
tüm giderlerini Şişli Belediyesi 
karşılayacak, geliri ise down 
sendromluların olacak.

“Mutluyum, bir işim var”
 

Şişli Belediye Başkanı Mus-
tafa Sarıgül, kafenin açılışını 
down sendromlularla birlikte 
yaptı. Açılış öncesi aileleri 
ile birlikte kafe önünde top-
lanan down sendromlular, 
“Mutluyum, bir işim var”, 

“Ben de artık kafede çalışı-
yorum”, “Bizlere Sarıgül gibi 
destek verin” yazılı dövizler 
taşıdı.

Artık evde oturmak yok

Açılış töreninde konuşan 
Başkan Sarıgül, “Servisi ya-
pan çocuklarımız olacak. 
Burada bütün işletmede 
down sendromlu çocukla-
rımız çalışacak. Dolayısıyla 
buradaki evlatlarımız günlük 
yaşamıyla bütünleşecek. Ar-
tık evde oturmak yerine, sıkıl-
mak yerine kendi işletmeleri 
var. Kendi işletmelerinde ya-
şamla buluşacaklar ve ha-
yatın güzelliklerinden onlar 
da yararlanacaklar” dedi.

şişli Belediyesi katkılarıyla down kafe
şişli Belediyesi, sadece down sendromluların ça-
lışıp para kazanacağı “down kafe”yi hizmete 
soktu. Başkan Mustafa Sarıgül, kafenin giderleri-
ni belediyenin karşılayacağını, gelirin ise down 
sendromlulara ait olacağını belirtti.

İnandığınız gibi yaşamazsanız, 
yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. 

| Hz. ÖMER |belediyehaberbirlikten

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
aynı zamanda Birlik Başkanı olan 
Recep Altepe, hızlı nüfus artışı ve 
sanayileşmeyle birlikte kentlerin en 
önemli sorunlarından birinin çevre 
sorunları olduğunu söylü-
yor. Altepe belediyelerin 
temel görevlerinden bi-
rinin bu çevre sorunlarını 
çözmek olduğunu özel-
likle belirtiyor. Altepe, bu 
amaçlar kapsamında 
yayınlanan Çevre kitabı-
nı ise şu sözlerle anlatıyor: 
“Şehirlerimizdeki hızlı nü-
fus artışı ve sanayileşmey-
le beraber önemli çevre 
sorunları yaşanmaktadır. 
Kentleri çevre sorunla-
rından arınmış, yaşanabilir örnek 
mekânlar haline getirmek beledi-
yelerin başlıca görevleri arasında-

dır. Belediye hizmetleri, insan ha-
yatı ile bütünleştiği ölçüde anlam 
kazanacağı unutulmaması gere-
ken bir kuraldır. Gelecek nesillere 
yaşanılabilir bir dünya bırakmayı 

amaçlayan Birliğimiz, 
çevre sorunlarıyla da ya-
kından ilgilenmektedir. 
Çevre sorunlarını en az 
düzeye indirmeye ve bu 
sorunların çözümü için 
çalışan belediyelerimiz 
için hazırlanan bu eserin 
çevremizi de güzelleştire-
ceğini düşünmekteyiz. Bu 
eserin yalnız belediyeler 
için değil, çevre bilinci-
ne sahip her vatandaşa 
da katkı sağlayacağına 

inanıyoruz. Bu eserin belediyeleri-
mize yararlı olmasını temenni edi-
yorum.”

İnsanın en temel ihtiyaçlarından 
beslenme ve sağlıklı yaşamanın 
ancak gıda güvenliği ile mümkün 
olacağını söyleyen Bursa Büyük-
şehir Belediyesi ve Birlik Başkanı 
Recep Altepe bu konu-
da belediyelere büyük 
görevler düştüğünü söy-
lüyor. Altepe bu noktada 
belediyeciler için hazır-
lanan “Gıda Güvenliği” 
kitabını şu sözlerle anla-
tıyor: “İnsanın en temel 
ihtiyaçlarından olan bes-
lenme ve sağlıklı yaşam, 
gıda güvenliği esasıyla 
mümkündür. Dünyada-
ki birçok yeni hastalığın 
türeyişi gıda güvenliğinin 
önemini göstermiştir. Gıda  güven-
liği insanın en doğal hakkıdır. Bu 
hakkın korunmasında belediyelere 

büyük sorumluluklar düşmektedir.  
Belediyecilik dar bir bakış açısıyla 
yalnız, alt yapı faaliyetlerinden iba-
ret değildir. Belediyecilik, bir kenti 
okumak, kentte yaşanan sıkıntıla-

ra müdahale etmek ve 
şehrin dokusuna uygun 
çözümler getirmektir. Son 
yıllarda kentlerde yaşa-
nan sıkıntıların başında 
gıda güvenliğinin ihlali 
gelmektedir. Belediyele-
rimiz için hazırlanan bu 
eser, her aşamada önle-
yici tedbirlerin bir disiplin 
bütünlüğü halinde görül-
mesini sağlayacaktır. Bu 
kitabın yazarı sayın Prof. 
Dr. Mustafa TAYAR ve 

emeği geçenlere teşekkür eder, 
sağlıklı bir yaşam sürmenizi temen-
ni ederim.”

Belediyeler için Çevre kitabı gıda güvenliği


