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İstanbul Olimpiyatlara Hazırlanıyor İnternet Medyası  
Bağcılar´da Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, gazeteci-
lerle birlikte yapımı hızla süren 
Bayrampaşa Spor Kompleksi’nde 
inceleme gezisi yaptı. Gezide 
Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Hüseyin Bürge ile bazı Büyükşe-
hir Bürokratları da yer aldı. Ba-
sın mensuplarına tesisi gezdiren 
Başkan Kadir Topbaş, yüzde 67’si 
tamamlanan yatırımı 19 Mayıs’a 
yetiştirmeyi hedeflediklerini söy-
ledi. Çevre düzeni çalışmalarının 
gecikmemesi için çalışmaların 
hızla yapılması için talimat verdi-
ğini belirten Kadir Topbaş, 3 blok-
tan oluşan 25 bin metrekarelik 
net kullanım alanı olan çok yönlü 
tesisin bölgenin spor ihtiyacına 
önemli ölçüde cevap vereceğini 
kaydetti.

Toplam maliyet 39 
milyon TL’yi bulacak

A blokta çocukların su spor-
larını yapabileceği bir aquapark 
ile fitnes, jimnastik gibi akti-
vitelerin de yapılabileceği bir 

salonun bulunduğunu, B blokta 
normlarına uygun şekilde yapı-
lan 1306 kişilik seyirci kapasiteli 
bir basketbol sahası yer aldığı-
nı, C blokta ise yarı olimpik bir 
yüzme havuzu ile Türkiye’de ilk 
defa inşa edilen 18x25 metre 
ebatlarında atlama tramplenli 
havuzun bulunduğunu anlatan 
Başkan Topbaş, şöyle konuştu; 
“TEM’e ve Olimpiyat Stadı’na 
yakın olması, diğer sportif alan-
lara da yakınlığı nedeniyle böyle 
büyük bir kompleksi buraya inşa 

ediyoruz. Tesisin toplam maliye-
ti 39 milyon TL’yi bulacak. Açık 
kapalı spor aktivite alanlarıyla, 
parkıyla, yürüme alanlarıyla ve 
kafeteryalarıyla muhteşem bir 
spor kompleksi ortaya çıkıyor. 
Bu spor tesisi Bayrampaşa’nın 
yanı sıra, Bağcılar, Esenler ve 
Gaziosmanpaşa’ya da hizmet 
verecek.”

İstanbul’da bu yıl sonuna var-
dığımızda toplam 43 milyar TL 
yatırım yapmış olacaklarını vur-
guladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş, Mayıs ayında bitirilmesi planlanan Bayrampa-
şa Spor Kompleksi’ni basın mensuplarına gezdirdi.
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İnternet medyasının yö-
netici ve editörleri Bağ-
cılar’da bir araya geldi.  
Bağcılar Belediyesi internet med-

yasını bir araya getirdi. Bağcılar 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen etkinliğe 40’a yakın 
kurumdan yaklaşık 60 kişi katıldı. 
Malatya Konağı’nda düzenlenen 
programda kısa bir konuşma yapan 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “İnternet medyası son 
yıllara etkinliğini artırdı ve şu anda 
gündemi belirler bir noktaya gel-
di” dedi. Zaman zaman internet 
medyası temsilcilerinin de olduğu 
organizasyonlarda bir araya geldik-
lerini söyleyen Çağırıcı, “Bir kez 
de böyle, herhangi bir gerekçemiz 
olmadan bir araya gelelim, sohbet 
edelim, istedik. Amacımız sizlerle 
bir araya gelmekti” diye konuştu. 

Yıldırım’da Muhteşem Açılış
Yıldırım Belediyesi’nin “Yıldırım Belediyesi 
Hacı Mehmet Zorlu İş Okulu ve Yıldırım Be-
lediyesi Hacı Mehmet Zorlu Otistik Çocuklar 
Eğitim Merkezi” açıldı.

Modern Belediyecilikte İzmit
İzmit Belediyesi, Türkiye’nin en büyük su 
kayağı tesisini yaptı. Bunun yanı sıra kente 
modern taksi duraklarını kazandıran Belediye 
Başkanı Nevzat Doğan çalışmaların tüm hızıyla 
devam edeceğini söylüyor. 

Ülkemizin belediyeleri 29 Mart 2009 yerel 
seçimlerinden önce borçlanma rekoru kırdı-
lar ve 5 milyar 223 milyon TL açık verdiler. 
2007 yılında bu rakam 2 milyar 184 milyon 
TL idi.  

86 97
Sağlık Her Şeyden 
Önce Gelir

Duyarlı İşletmeler  
Belgelendirildi

Madde Bağımlılığına 
Savaş Açtı

Eğitimin Yaşı ve  
Makamı Yok
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“Made In Bursa” 
İmzalı Tramvaylar Geliyor

İpek Yolu’nun başlangıç nok-
tası olması dolayısıyla tasarımın-
da ipek böceğinden esinlenilen 
tramvaylar, 2011 sonunda Bursa 
caddelerinde seferlerine başlaya-
cak.  Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükşe-
hir Belediyesinin yönlendirmesi 
ve Durmazlar Makine Sanayi ve 

Ticaret AŞ’nin işbirliğiyle hayata 
geçirilen tramvay projesinin sa-
dece Bursa’nın değil, Türkiye’nin 
projesi olduğunu söyledi. 

Altepe, çağdaş, ulaşılabilir 
kent için raylı sistem ve toplu 
ulaşımın öne çıkması gerektiğini 
vurgulayarak, hafif raylı siste-
min bu konuda önemli bir işlevi 
yerine getirdiğini, şehir içindeki 
diğer ulaşımların da raylı sisteme 
dönüştürülmesinin kaçınılmaz 
olduğunu dile getirdi. 

Bursa gibi tarihi kentlerde, 

mevcut caddelerin büyüme 
olanağının bulunmadığını, bu 
caddelerin toplu ulaşım araçları 
ve yayalara terk edilmesi gerek-
tiğini anlatan Altepe, o nedenle 
şehir içlerinde tramvay hatlarına 
büyük ihtiyaç olduğunu belirtti. 
Altepe, zamanla toplu ulaşım sis-
temlerinin kurulmasının zorun-
luluk haline geldiğine değinerek, 
şöyle devam etti: “Tramvayların 
Türkiye’de üretilmesi tüm kent-
lerin de en büyük özlemiydi. Biz-
ler bu konuyu açtığımızda tüm 

şehirlerimiz, başta metropolitan 
kentler, büyük heyecan duydular. 
Mutlaka bu iş Türkiye’de yapıl-
malıydı ve bu işin yapılabileceği 
en uygun yer de Bursa. Bursa bir 
sanayi, otomotiv, karoseri şehri, 
yetişmiş insan gücü, mühendisi 
ve kapasitesiyle bu potansiyel 
Bursa’da var. Durmazlar Maki-
ne gibi, makine imalatında bir 
numara olan ve dünyaya kendini 
kabul ettirmiş markalarımız var. 
Bunlar son teknolojileri kullanan 
firmalar...” 

Ücretsizdir
Şubat 2011     

Sayı: 1
Yıl: 1

www.marmara.gov.tr

Merhaba,
İlkleri başaran 

Marmara Belediye-
ler Birliği olarak, ül-
kemiz mahalli idare 
birlikleri tarihinde 
yine bir ilki gerçek-
leştirerek, Beledi-
yehaber Gazetesi’ni 
üye belediyelerimi-
zin ve Türk belediye-

ciliğinin hizmetine sunmaktan büyük mutlu-
luk duymaktayız.

Birliğimiz, üye belediyelerimizin sesini 
duyurmak, gerçekleştirdikleri örnek pro-
jeler ve hizmetler hakkında halkı ve diğer 
belediyeleri bilgilendirmek ve belediyeleri-
miz arasında iletişimi geliştirmek amacıyla 
yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu çerçeve-
de, Türkiye’deki belediye birlikleri arasında 
en etkin internet sitelerinden birine sahibiz. 
Aynı zamanda belediyecilik alanında bir ha-
ber ve bilgi portalı niteliğinde olan sitemiz, 
zengin içeriği ile büyük ilgi görmekte ve dik-
katle takip edilmektedir.

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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ن  Devamı Sayfa 9’da  

ن  Devamı Sayfa 11’de  

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Durmazlar 
Makine işbirliğiyle hayata geçirdiği tram-
vay projesi, Bursa’yı otomotivden sonra 
tramvay ve vagon üretim merkezi 
haline getirmeyi amaçlıyor.

Belediyeler 2008’de 
Rekor Kırdı

BELEDİYELERİN YILLAR İTİBARIYLA BÜTÇE 
AÇIKLARI
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Süreyya Ciliv,   Bursa’da Başkanları Bilgilendirdi 
Başbakanlık Kamu 
Görevlileri Etik 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Bilal 
Eryılmaz ve Turk-
cell Genel Müdü-
rü Süreyya Ciliv, 
Marmara Beledi-
yeler Birliği’nin 
organizasyonunda 
belediye başkanla-
rına sunum yaptı.

Marmara Belediyeler Bir-
liği tarafından Bursa Kervan-
saray Termal Otel’de düzen-
lenen “Belediyelerde Yeni 
Gelişmeler ve Uygulamaya 
Yansımaları: 2010 Yılı De-
ğerlendirme Toplantıları”, 
Balıkesir, Bilecik, Çanakka-
le, Edirne, İstanbul, Kırk-

lareli, Kocaeli, Sakarya ve 
Tekirdağ’dan gelen 130 il, 
ilçe ve belde belediye baş-
kanlarının katılımıyla ger-
çekleştirildi.

“Vatandaşın 
Zamanı Başkan 
Kadar Değerlidir”

Program kapsamında, 
Başbakanlık Kamu Görevli-
leri Etik Kurulu Başkanı ve 
Sakarya Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Bilal 
Eryılmaz, “Kamu Yönetimi 
Anlayışındaki Değişim ve 
Belediye Yönetimine Yansı-
maları” başlığıyla, belediye 
başkanlarına sunum yapar-
ken, etkinlik ve verimlilik 
kavramlarını ayrı ayrı açık-
ladı. Vatandaşın zamanının 
Başkan kadar değerli oldu-
ğunu hatırlatan Prof. Dr. 
Bilal Eryılmaz, “Belediye, 
vatandaşın işini bir an önce 
çözmeliyim prensibinde ol-

malı. Başkanların görevi, va-
tandaşın belediyeye eviymiş 
gibi girip çıkmasını sağlaya-
bilmektir. Ayrıca unutulma-
malıdır ki vatandaşın zamanı 
da, Başkan kadar değerlidir” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, 
açıklamalarının devamın-
da, belediyelerin vatandaş 
için risk alması gerekti-
ğini söylerken, “Belediye 
Başkanı’nın görevi vezne-
deki sırayı düzene sokmak 
değil, o kuyruğu eritmek-
tir. Belediyeler hep kendi 
içlerinde rekabet ederler. 
Beş sene önce şöyleydi, on 
sene önce böyleydi derler. 
Oysaki yapılması gereken, 
kendilerinden daha iyi ko-
numda olan belediyeleri ör-
nek almalarıdır. Belediyeler 
risk almalıdır. Risk, Arapça 
rızık sözcüğünden gelir ve 
risk almak, rızık peşinde 
koşmaktır. Vatandaş için bu 
yapılmalıdır” dedi.

Prof. Eryılmaz, son ola-
rak, “Eğitim, sağlık, istih-

dam, imar gibi konular be-
lediyenin yetkisinde değil. 
Ancak vatandaş her şeyi be-
lediyeden bekliyor. Beledi-
yelerin yetkileri arttırılmalı. 
Ankara’nın görevi beledi-
yeleri tehdit etmek, elinde 
kılıçla beklemek değil, kapı 
açmak, yol göstermektir. 
Bu noktada Türkiye’de son 
yıllarda olumlu bir değişim 
var. Fakat daha fazla olmalı” 
derken, Osman Nuri Ergin’e 
ait, “Bir belediye memurun-
da ve yöneticisinde, ilk önce 
halka hizmet fikri, ikinci 
olarak mesleğe bağlılık his-
si, üçüncü olarak da iyi bir 
belediyeci gözü olması ge-
rekir” sözüyle konuşmasını 
tamamladı.

Süreyya Ciliv, 
Bilgilendirdi

Belediye başkanlarına bil-
gilendirme yapan Turkcell 
Genel Müdürü Süreyya Ci-
liv, Turkcell’in belediyelere 

yönelik hizmetleri, başkan-
ların vatandaşlara ulaşma 
metotları ve GSM tekno-
lojileri kullanılarak seçim 
döneminde halka nasıl yak-
laşılabileceği konusunda 
mesajlar verdi. Turkcell Ge-
nel Müdürü Süreyya Ciliv’e 
teşekkür eden Marmara Be-
lediyeler Birliği ve Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, belediyelere 
yönelik bilgilendirme ve eği-
tim programlarının devam 
edeceğini söyledi.

Programların ardından Mar-
mara Belediyeler Birliği’ne 
üye belediyelere, belediye 
birlikleri arasında ilk olarak 
hazırlanan üyelik beratı veril-
di. Üyelik beratların Belediye 
Başkanlarına tek tek veren 
Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa 
programına katılan Belediye 
Başkanlarına teşekkür etti.

Sanatçı Başkan “Yeryüzünden Portreler” Sergisini Açtı
Zeytinburnu Belediye Baş-

kanı Murat Aydın Taksim’de-
ki Beyoğlu Belediyesi Sanat 
Galerisi’nde “Yeryüzünden 
Portreler” adlı ilk kişisel ser-
gisini açtı. Açılışı gerçekleş-
tirilen sergi, vatandaşların da 
yoğun ilgisiyle karşılandı. 

Serginin açılışında konu-
şan Başkan Aydın, görevi 
icabı birçok farklı şehre git-
tiğini ve oralarda çektiği fo-
toğraflardan oluşan bir sergi 
oluşturduğunu söyledi. Ay-
dın, “Gittiğim yerlerde aktif 
dinlenme yaparken, bulun-
duğum yeri tanımaya çalış-
tım. Fotoğraf, konuşmadan 
iletişim kurma sanatı aynı 
zamanda. O kültürün yansı-
masını bu insanların yüzün-
de bulabiliyorsunuz. Budist, 
Hindu, Hıristiyan, Müslü-
man, Yahudi hepsini bu ser-
gide bulabiliyorsunuz” dedi. 

Farklı sanatın 
farklı başkanı

Açılışa Devlet Bakanı Ege-
men Bağış ve TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı Burhan 
Kuzu başta olmak üzere çok 
sayıda önemli isim katıldı. Fo-
toğraf sergisini gezen Bakan 

Bağış, sergi nedeniyle Başkan 
Aydın’ı tebrik etti. Bakan Ba-
ğış, sergide yer alan fotoğraf-
ların kendisini çok etkilediği-
ni söyledi. Bağış  “İstanbul’un 
en başarılı ilçe başkanların-
dan birisi, farklı bir sanatı 
bizlerle paylaştı. Fotoğrafların 
arkasındaki anıları dinlemek 
de çok hoşuma gitti” diyerek 
konuşmasına son verdi. 

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın, “Yeryüzünden Portreler” isimli ilk kişisel fotoğraf sergisi 
geçtiğimiz günlerde açıldı. Açılışa, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı.   

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

Bütçeden Aslan Payını Hangi Belediye Aldı?

Muhasebat Genel Müdür-
lüğü verilerinden edinilen 
bilgiye göre, belediyelere ay-
rılan toplam 20 milyar 899 
milyon 480 bin liranın, 13 
milyar 698 milyon 319 lirası 
İller Bankası kanalıyla nüfu-
sa göre belediyelere dağıtı-
lan paydan oluştu. Büyükşe-
hir Belediyeleri açıklamalara 
göre İller Bankası dışında 

kendi illerinden toplanan 
vergilerden 7 milyar 201 
milyon 161 bin lira pay aldı.
 

Hangi belediye 
ne kadar aldı?

2010 yılında ise Büyükşe-
hir belediyelerinden aslan 
payını  3 milyar 400 mil-
yon 278 lira ile İstanbul 

aldı. İstanbul’u 1 milyar 
115 milyon 969 bin lira 
ile Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi, Ankara’yı ise 920 
milyon 905 lira ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi iz-
ledi. Diğer sıralamalar ise 
şöyle; Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, 468 milyon 507 
bin lira, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 256 milyon 807 
bin lira, Mersin Büyükşehir 
Belediyesi 168 milyon 948 
bin lira, Antalya Büyükşe-

hir Belediyesi de 124 mil-
yon 208 bin lira pay aldı.  
En az payı alan büyükşehir 
belediyelerine ise ilk sı-
radan Erzurum Büyükşe-
hir Belediyesi girerken, 
Erzurum’u sırayla Sakarya, 
ve üçüncü sırada Samsun 
takip etti. Erzurum, 34 
milyon 297 bin lira, Sakar-
ya 46 milyon 706 bin lira, 
Samsun da 63 milyon 639 
bin lirayla kendi illerinde 
toplanan vergilerden en az 

payı alan Büyükşehir Bele-
diyeleri oldu.

2010 Yılı İller Bankası ve 
Büyükşehir Belediye Payla-
rı şöyle (bin lira):
* İller Bankası (%6,5) 

13.698.319
* Büyükşehir belediyeleri 

(% 5) 7.201.161
Adana 152.616
Ankara 1.115.969
Antalya 124.208
Bursa 256.807

Diyarbakır 70.293
Erzurum 34.297
Eskişehir 69.785
Gaziantep 109.383
İstanbul 3.400.278
İzmir 920.905
Kayseri 97.079
Kocaeli 468.507
Konya 101.741
Mersin 168.948
Sakarya 46.706
Samsun 63.639
--------
Toplam 20.899.480

Büyükşehir belediyelerinden aslan payı-
nı 3 milyar 400 milyon 278 lira ile İs-
tanbul aldı. 
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“Made In Bursa” 
İmzalı Tramvaylar Geliyor

İpek Yolu’nun başlangıç 
noktası olması dolayısıyla ta-
sarımında ipek böceğinden 
esinlenilen tramvaylar, 2011 
sonunda Bursa caddelerinde 
seferlerine başlayacak.  Bursa 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesinin yönlendirmesi 
ve Durmazlar Makine Sanayi 
ve Ticaret AŞ’nin işbirliğiyle 
hayata geçirilen tramvay pro-
jesinin sadece Bursa’nın değil, 
Türkiye’nin projesi olduğunu 
söyledi. 

Türkiye’de büyük 
bir özlemi giderdi

Altepe, çağdaş, ulaşılabilir 
kent için raylı sistem ve toplu 
ulaşımın öne çıkması gerektiği-
ni vurgulayarak, hafif raylı siste-
min bu konuda önemli bir işlevi 
yerine getirdiğini, şehir içindeki 
diğer ulaşımların da raylı siste-
me dönüştürülmesinin kaçınıl-
maz olduğunu dile getirdi. 

Bursa gibi tarihi kentlerde, 
mevcut caddelerin büyüme 
olanağı bulunmadığını, bu 
caddelerin toplu ulaşım araç-
ları ve yayalara terk edilmesi 
gerektiğini anlatan Altepe, o 
nedenle şehir içlerinde tram-
vay hatlarına büyük ihtiyaç 
olduğunu belirtti. Altepe, za-
manla toplu ulaşım sistemle-
rinin kurulmasının zorunluluk 
haline geldiğine değinerek, 
şöyle devam etti: “Tramvayla-
rın Türkiye’de üretilmesi tüm 
kentlerin de en büyük özle-
miydi. Bizler bu konuyu açtı-
ğımızda tüm şehirlerimiz, baş-
ta metropolitan kentler olmak 
üzere büyük heyecan duydu-

lar. Mutlaka bu iş Türkiye’de 
yapılmalıydı ve bu işin yapıla-
bileceği en uygun yer de Bur-
sa. Bursa bir sanayi, otomotiv, 
karoseri şehri, yetişmiş insan 
gücü, mühendisi ve kapasite-
siyle bu potansiyel Bursa’da 
var. Durmazlar Makine gibi, 
makine imalatında bir numara 
olan ve dünyaya kendini ka-
bul ettirmiş markalarımız var. 
Bunlar son teknolojileri kulla-
nan firmalar...” 

Başkan Topbaş 
hayran kaldı

Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’nin 

daveti üzerine Bursa’ya gelen 
İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, 
tramvay ve vagon üretimi-
nin yapıldığı Durmazlar 
Makine’yi gezdi. Tramvay 
üretimi hakkında bilgiler 
alan Topbaş, “Bana ilk söy-
lendiğinde karoser imalatının 
dışına çıkılamaz sanıyordum. 
Ama buradaki Ar-Ge çalış-
malarını görünce Bursa’nın 
bu işi başaracağına inandım” 
dedi.

Fabrikayı gezen Topbaş ve 
Başkan Altepe’ye, tramvay 
ile vagon imalatı kapsamında 
yürütülen çalışmalarda geli-
nen son nokta hakkında su-
num yapıldı. Tamamen Türk 

mühendisler tarafından tasar-
lanan tramvayların yürüyen 
aksamlarını oluşturan motor-
lu bogilerin de Bursa’da üre-
tileceği vurgulandı. Tramvay 
üretimi kapsamında özel bir 
Ar-Ge birimi oluşturdukla-
rını ve yazılımları da kendi-
lerinin yaptığını dile getiren 
Durmazlar Makine Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin 
Durmaz, araçların önüne ko-
nulacak lazer izleme istemi 
sayesinde raylar üzerinde bir 
tehlike olup olmadığının ön-
ceden tespit edilebileceğini, 
araçların her türlü teknolojik 
donanıma sahip olacağını ifa-
de etti.

İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, ya-
pımı hızla süren Bayrampaşa 
Spor Kompleksi’nde gazete-
cilerle birlikte inceleme gezisi 
yaptı. Gezide Bayrampaşa Be-
lediye Başkanı Hüseyin Bürge 
ile bazı Büyükşehir Bürokrat-
ları da yer aldı. Basın mensup-
larına tesisi gezdiren Başkan 
Kadir Topbaş, yüzde 67’si ta-
mamlanan yatırımı 19 Mayıs’a 
yetiştirmeyi hedeflediklerini 
söyledi. Çevre düzeni çalış-
malarının gecikmemesi için 
çalışmaların hızla yapılması 
yönünde talimat verdiğini be-
lirten Kadir Topbaş, 3 bloktan 
oluşan 25 bin metrekarelik 
net kullanım alanı olan çok 
yönlü tesisin, bölgenin spor 
ihtiyacına önemli ölçüde ce-
vap vereceğini kaydetti.

Toplam maliyet 
39 milyon TL’yi 
bulacak

A blokta çocukların su 
sporlarını yapabileceği bir 
aquapark ile fitnes, jimnastik 

gibi aktivitelerin de yapılabile-
ceği bir salonun bulunduğunu, 
B blokta normlarına uygun 
şekilde yapılan 1306 kişilik 
seyirci kapasiteli bir basketbol 
sahası yer aldığını, C blokta 
ise yarı olimpik bir yüzme 
havuzu ile Türkiye’de ilk 
defa inşa edilen 18x25 metre 

ebatlarında atlama trample-
ni havuzunun bulunduğunu 
anlatan Başkan Topbaş, şöyle 
konuştu; “TEM’e ve Olim-
piyat Stadı’na yakın olması, 
diğer sportif alanlara da yakın-
lığı nedeniyle böyle büyük bir 
kompleksi buraya inşa ediyo-
ruz. Tesisin toplam maliyeti 

39 milyon TL’yi bulacak. Açık 
kapalı spor aktivite alanlarıyla, 
parkıyla, yürüme alanlarıyla ve 
kafeteryalarıyla muhteşem bir 
spor kompleksi ortaya çıkıyor. 
Bu spor tesisi Bayrampaşa’nın 
yanı sıra, Bağcılar, Esenler ve 
Gaziosmanpaşa’ya da hizmet 
verecek.”

İstanbul’da bu yılsonuna 
vardığımızda toplam 43 mil-
yar TL yatırım yapmış olacak-
larını vurgulayan Topbaş, söz-
lerini şöyle sürdürdü; “2012 
Avrupa Spor Başkenti ilan edi-
len İstanbul’da bugüne kadar 
1 milyar TL’ye yakın bir para 
harcayarak spora çok ciddi 
yatırımlar yaptık. 7’den 70’e 
halkımızın tamamının spor 
yapmasını arzu ediyoruz. Şeh-
rimizde yaşayan insanların, 
sporu bir yaşam tarzı haline 
getirmesini istiyoruz. Çünkü 
şehirlerde insanlar bedenle-
rini ihmal ederek bel fıtığı ve 
menüsküs gibi hastalıklarla 
uğraşıyorlar. Bütün İstanbul-
luların bu spor tesislerimizden 
istifade etmesini istiyoruz. Bu 
amaçla İstanbul’a çok ciddi 
spor tesisleri kazandırdık” 
şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa’yı otomotivden sonra tramvay 
ve vagon üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. 

BURSA

İstanbul Olimpiyatlara Hazırlanıyor
Mayıs ayında bitirilmesi planlanan Bay-
rampaşa Spor Kompleksi’ni basın men-
suplarına gezdiren Başkan Kadir Topbaş, 
“Bu tür tesisler bizi olimpiyatlara taşıya-
cak” dedi.

İSTANBUL

Merhaba,
İlkleri başaran Marmara Belediyeler Birliği 

olarak, ülkemiz mahalli idare birlikleri tari-
hinde yine bir ilki gerçekleştirerek, Beledi-
yehaber Gazetesi’ni üye belediyelerimizin ve 
Türk belediyeciliğinin hizmetine sunmaktan 
büyük mutluluk duymaktayız.

Birliğimiz, üye belediyelerimizin sesini du-
yurmak, gerçekleştirdikleri örnek projeler ve 
hizmetler hakkında halkı ve diğer belediyele-
ri bilgilendirmek ve belediyelerimiz arasında 
iletişimi geliştirmek amacıyla yoğun bir şekil-
de çalışmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’deki 
belediye birlikleri arasında en etkin internet 
sitelerinden birine sahibiz. Aynı zamanda be-
lediyecilik alanında bir haber ve bilgi portalı 
niteliğinde olan sitemiz, zengin içeriği ile bü-
yük ilgi görmekte ve dikkatle takip edilmek-
tedir.

Yine Birliğimiz 
tarafından düzenli 
olarak çıkarılan Bir-
lik dergisi, üye bele-
diyelerimizin faali-
yetlerinin duyurul-
masına önemli kat-
kılar sağlamaktadır. 
Güçlü bir kadronun 
yönetiminde hazır-
lanan dergimizde, 
belediyeciliğin bir-
çok alanına ilişkin 
en güncel bilgelere 
ve gelişmelere yer 
verilmektedir.

Bugün itibarı ile 
yayın hayatına başlayan gazetemiz, farklı ve 
yenilikçi tasarımı ve zengin içeriği ile, bele-
diyelerimiz hakkında en doğru ve güncel ha-
berlere ulaşmanızı sağlayacak etkin bir mecra 
olacaktır. Gazetemizde hangi partiye mensup 
olursa olsun bütün üyelerimiz hakkında doğ-
ru ve tarafsız bilgileri, sistematik bir şekilde 
bulacaksınız. Bu çerçevede gazetemize yapı-
lacak her türlü olumlu katkı ve öneriye de 
açık olduğumuzu, samimi bir şekilde ifade 
etmek isterim.

Birlik olarak varlık sebebimiz; Türkiye’de 
belediyelerin gelişimine aktif katkı ve destek 
sağlamaktır. Bu vesile ile ekip arkadaşlarım 
adına hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar 
dilerim.      

Marmara Belediyeler Birliği 
Adına İmtiyaz Sahibi

Recep ALTEPE

Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN

Yazı İşleri Müdürü
Züver ÇetiNkAyA

Sanat Yönetmeni
Hasan DEDE

Muhabirler
kerem ULUSOy
iskender GÜNeŞ
kübra DeMiR
Hasan DEDE

Mustafa ÖZkUL
irem ekkALDıR

İletişim Bilgileri
Ragıp Gümüşpala Cad.  
No: 10 eminönü 34134  

Fatih / istanbul
tel: (0212) 513 56 50

Faks: (0212) 526 52 76

Yapım
tekFA  

Medya iletişim Ltd. Şti.

Baskı

Dünyanın İkinci 
Metrosunun 136. Yılı 
Kutlandı
Dünyanın en eski ikinci metro-
su olan tarihi Karaköy Tüneli’nin 
136. yılı törenle kutlandı.     

Karaköy Tüneli’nin 136. yılı İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili ve Meclis Başkan Vekili 
Göksel Gümüşdağ’ın da katıldığı törenle kutlan-
dı. İETT’nin yönetim binası Metrohan’ın girişin-
de bulunan İETT Ulaşım Kütüphanesi ve tarihi 
Karaköy Tüneli’nde gerçekleştirilen törende ay-
rıca Tünel’in yapımcısı Fransız Mühendis Eugene 
Henri Gavand’ın 1876 yılında Paris’te yayımladı-
ğı ‘Tunnel de Constantinople-İstanbul Tüneli’ adlı 
eserin tanıtımı yapıldı. 

belediyehaber

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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Bilecik’te çocukların olduğu her 
alanda bir park ve rahatça nefes 
alabileceği yeşil alanlar oluşturan 
Bilecik Belediyesi, farklı bir projeye 
imza attı. Belediye, ilçe içerisindeki 
park ve yeşil alanların isimlerini va-
tandaşların vermesi için kolları sıvadı. 
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı; 
kentte yapılan ve yapılması planlanan 
her çalışmada, her projede Bilecik 
halkının fikri ve görüşünün olduğu bu 
doğrultuda yapılan park ve yeşil alan-

ların isimlerinin de halkın yönetime 
ortak edilmesi anlayışının yansıması 
olduğunu söyledi.  Başkan Selim Yağ-
cı, konuşmasında ayrıca uygulamanın 
Park Bahçeler Müdürlüğünün takibi 
altında yürütüldüğünü belirtti. 

Park ve yeşil alanların 
isimleri belirlendi

Bilecikliler, Bilecik Belediyesi’nin 

resmi web sitesine (www.bilecik.
bel.tr) girerek belediye yetkilileri 
tarafından açılan sayfa üzerinden 

mahallelerindeki park ve yeşil alan-
ların isimlerini belirlediler. 

Kabataş-Bağcılar Arası Kesintisiz Ulaşım

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Ka-
bataş - Bağcılar tramvay 
hattında kesintisiz ulaşım 
için alınan araçlar ile yeni-
lenen istasyonlar hizmete 
girdi. Zeytinburnu Metro 
İstasyonu’nda düzenlenen 
törende konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş, Kabataş - 
Bağcılar Tramvay Hattı’nda, 
Zeytinburnu, Güngören ve 
Bağcılar arasındaki 8 istas-
yonun, yüksek platformlar 
kaldırılarak düşük tabanlı 
araçlara uygun hale geti-
rildiğini belirtti. Yapılan 
yeni düzenlemeyle Kaba-
taş-Zeytinburnu ile Zeytin-
burnu - Bağcılar hatlarının 
tek hat haline getirildiğini 
belirten Topbaş, tramvay 
hattında, aktarmanın sona 
ermesiyle 31 istasyondan 
oluşan 19,5 kilometrelik 
hatta tek biletle kesintisiz 

ulaşım sağlandığını, böy-
lece aktarmanın ortadan 
kalktığını söyledi. Topbaş, 
istasyonlardaki yüksek plat-
formların kaldırılmasıyla 
istasyonların engellilere uy-
gun hale getirildiğini, böy-
lece tüm vatandaşların cad-
de seviyesindeki tramvaya 
rahatlıkla binebileceğini 
kaydetti. Kabataş-Bağcılar 
Tramvay Hattı için alınan 
37 yeni tramvay vagonunun 
71 milyon 280 bin avroya 
mal olduğunu ifade eden 
Topbaş, “Yeni araçların 
devreye girmesiyle hattaki 
mevcut araç sayısı 92’ye 
çıkmış oldu. Çok kaliteli, 
konforlu ve güvenli yolcu-
luluk yapma imkanı veren 
yeni tramvay vagonlarıyla 
yolculuk yapmak çok ke-
yifli olacak. Böyle modern 
tramvaylar Avrupa’da bile 
yok. Böylece, yoğun günler-
de 360 bin kişinin taşındığı 

bu hattın kapasitesini yüz-
de 20 arttırmış oluyoruz’’ 
dedi. 

“İstanbul’un 
altını demir 
ağlarla ördük’’

Gerçekleştirdikleri met-
ro yatırımlarıyla İstanbul’un 
altını demir ağlarla ördükle-
rini söyleyen Topbaş, şunları 
kaydetti: “Ulaşım Master 
Planı’nda öngördüğümüz 635 
kilometre raylı sistem ağını 
adım adım gerçekleştiriyoruz. 
İstanbul’da sadece ulaşıma 17 
milyar TL yatırım yaptık. Bu 
yılki yatırımlarımızın toplam 
tutarı ise 7 milyar TL’dir. Bu 
kapsamda 4 yeni metro hattı-
nı daha ihale aşamasına getir-
dik. Kabataş-Çağlayan-Mah-
mutbey, Bağcılar-Bakırköy 
İDO, Üsküdar-Ümraniye-Te-
peüstü ve Bahçelievler-Bey-
likdüzü hatlarının ihalesini en 
kısa sürede gerçekleşeceğiz. 
İstanbul’da bazı bölgelerde 
havaray sistemini devreye 
sokmak için de çalışmalara 
başladık. Ayrıca Boğaziçi’ne 
turistik amaçlı bir teleferik de 
inşa edeceğiz. Metro hatları 
yapıldıkça, Marmaray’ın da 

tamamlanmasıyla hepsi birbi-
riyle entegre hale gelecek. 

“Bekleme olma-
yacak ve yürüme 
mesafeleri en aza 
inecek”

 İstanbullular arabalarını 
bırakıp metroya binecek-
ler. Belediye olarak gelecek 

kuşakların İstanbul’unu 
hazırlıyoruz. İstanbullula-
rın gurur duyacağı bir şehir 
oluşturuyoruz.’’ Törende, 
Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Murat Aydın, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağrıcı, Güngören Belediye 
Başkanı Şakir Yücel Kara-
man da yeni tramvay hattıy-
la ilgi bilgi vererek, Topbaş’a 
teşekkür etti.

 Sefer aralığı 2 
dakikaya inecek

Kesintisiz ulaşım için alı-
nan araçların ve yenilenen 
istasyonların hizmete girme-
siyle, Kabataş’tan Bağcılar’a 
aktarmalı gidişlerde daha 
önce 2,5 ile 5 dakika ara-
sında değişen sefer aralığı 
yoğun saatlerde 2 dakikaya 
inecek.  

İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay 
hattında, kesintisiz ulaşım için alınan 
araçlar ile yenilenen istasyonlar düzenle-
nen törenle hizmete sokuldu.     
İSTANBUL

Bilecik Belediyesi, “Parklarınızın İsmini Siz Belirleyin” adlı proje ile isimsiz 
28 parkın ve yeşil alanın isimlerini Bileciklilere verdirtti.     

BİLECİK

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi Belde AŞ bünyesinde 
hizmet veren Gülen Yüzler 
Engelliler Mesleki Rehabili-
tasyon İşyeri Merkezi, ser-
best piyasayla rekabet ede-
bilecek üretimler yapmaya 
başladı. Kendi markasıyla iş 
elbisesi yapan merkez 2010 
yılında 25 bin adet ürün 
çıkarırken, 2011’de ise 35 
bin adet ürünü piyasaya 
çıkarmaya hazırlanıyor. İş 
elbisesinin yanı sıra pijama, 
sweatshirt ve tişört üreten 
merkez bugüne kadar pek 
çok özel firma için iş elbisesi 
yaptı.

Gülen Yüzlere 
ilgi Kocaeli 
sınırlarını aştı

Engelli işçiler tarafından 

üretilen ürünler arasında 
işbaşı takımları, iş önlüğü, 
tulumlar, iş montları ve 
ikaz yelekleri bulunuyor. 
Gülen Yüzler’in ürünlerine 
il dışından da talep geliyor. 
Merkezin ürettiği ürün-
ler Yalova, Bursa, İstanbul 
ve Ankara gibi illerden 
de büyük talep görüyor. 
Merkez’in ürettiği ürünle-
rin kalitesi ise piyasadaki 
emsallerini aratmıyor. Yo-

ğun emek sonucu ortaya çı-
kan bu ürünler, Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak üze-
re özel firmalar tarafından 
da kullanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından 2004 yı-
lında hizmete açılan Gülen 
Yüzler Engelliler Mesleki 
Rehabilitasyon İşyeri Mer-
kezi, engelli insanların üret-
ken bireyler olarak topluma 
ve ülke ekonomisine ka-
zandırılmasını sağlayan bir 
merkez. Çalışma koşulları 
engellilere göre düzenlen-
miş bu merkezde, maaşlı ve 
sigortalı olarak çalışan en-
gellilerin mesleki ve sosyal 
rehabilitasyon ile mesleki 
bilgi ve becerileri geliştiri-
liyor. Merkez 5000 m2 alan 
içerisinde inşa edilmiş olup 
1950 m2 kapalı alanı bulu-
nuyor.

Gülen Yüzler Projesi Engellilerin Yüzünü Güldürdü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gülen Yüzler projesi Ko-
caelili engellilerin yüzünü güldürdü. Gülen Yüzler Engelliler 
Mesleki Rehabilitasyon İşyeri Merkezi’nde kendi markalarıyla 
üretim yapan engellilerin ürünlerine il dışından da talep her 
geçen gün artıyor.   

KOCAELİ

Çekmeköy’de 
“Engelsiz  
Ulaşım”
Çekmeköy Beledi-
yesi bünyesindeki 
Engelliler Masası 
(BEM) ilçedeki 
engellilerin hayat-
larını kolaylaştır-
mak için pek çok 
farklı uygulamaya 
imza atıyor.  

ÇEKMEKÖY / 
İSTANBUL

Çekmeköy Belediyesi 
Engelliler Masası (BEM) 
ilçede yaşayan engellilerin 
hayatlarını kolaylaştırmaya 
çalışıyor. Bu amaçla yapı-
lan hizmetlerden biri de 
2010 yılının son ayların-
da Hamidiye Aile Sağlığı 
Merkezi’nin açılışı ile aynı 
anda hizmete giren ilk En-
gelli Taşıma Aracı oldu. 
Araç, Çekmeköy’de oturan 
2 ilköğretim öğrencisini her 
gün evlerinden alıp okulla-
rına bırakıyor ve ders günü 
sonunda tekrar evlerine geri 
götürüyor.

Çekmeköy İlköğretim 
Okulu’nda eğitim gören en-
gelli öğrencilerden Gizem 
Gökçel, hafta içi her gün 
12:20’de evinden alınarak, 
BEM görevlisi tarafından 
dikkatle Engelli Taşıma 
Aracına bindiriliyor. 

Bilecik’te Kent Halkı Yönetime Ortak Oldu
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İnternet Medyası Bağcılar´da Buluştu

Bandırma Belediyesi eği-
time destek vermeye de-
vam ediyor. Geçtiğimiz 
hafta içersinde Karşıyaka 
ve Sarıköy’ de yapılan yar-
dımlara son olarak Manyas 
İmam Hatip Lisesi de dahil 
edilirken Belediye Başkan 
Yardımcısı Dursun Mirza 
eğitime yapmış oldukları 
desteklerin süreceğini söy-

ledi. Kitap yardımlarında 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Dursun Mirza’nın yanı sıra 
Belediye Meclis Üyeleri Ab-
durrahman Buzlu, Suat Ok, 
Mehmet Sert ve Herkes İçin 
Eğitim Derneği Başkanı Öz-
gür İyim hazır bulundu. 

“Eğitimin önemi-
nin bilincindeyiz”

Yapılan yardımlarla ilgili 
olarak açıklamalarda bu-
lunan Başkan Yardımcısı 
Mirza, Bandırma Belediyesi 
olarak eğitimin öneminin 
bilincinde olduklarını ve 
sosyal bir yönetim anlayı-
şıyla hareket ederek hem 
Bandırma’da hem de çevre 

ilçe ve beldelere kitap yar-
dımlarında bulunduklarını 
ifade etti. Yapılan kitap 
yardımının ardından oku-
lun Atatürk Köşesi’nin açı-
lışını gerçekleştiren Başkan 
Yardımcısı Dursun Mirza, 
Atatürk’ün Cumhuriyeti 
emanet ettiği değerli genç-
lerin, derslerinde başarılı 
olarak ülkemizin geleceğin-
de önemli rol oynayacağına 
inandığını söyledi. Öte yan-
dan yapılan yardımlardan 
son derece memnun oldu-
ğunu belirten Okul Müdürü 
Ali İhsan Tekin, Bandırma 
Belediyesi’nin yapmış ol-
duğu kitap yardımlarının 
öğrencilere büyük katkı 
sağlayacağını söyledi. 

Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) tarafından düzenle-
nen Bilişim  Yıldızları 2010 
E-Dönüşüm Yarışmasına bu 
yıl damgasını Fatih Beledi-
yesi vurdu.  T.C. Ulaştırma 
Bakanlığı, Bilgi ve İleti-
şim Teknolojileri Kurumu, 
Devlet Planlama Kurumu, 
Bilişim STK’ları ve özel 
sektörün tam desteği ile 

gerçekleştirilen yarışmada, 
25’ten fazla jüri üyesi ve 
halk oylaması sonuçları be-
lirledi. 

29 Kasım’da Kadir Has 
Üniversitesi’nde düzenle-
nen yarışmanın ödül töre-
ninde Fatih Belediyesi inter-
net sitesi www.fatih.bel.tr 
dört ödül birden aldı. Yarış-
manın e-Mobil ve e-Kent/e-
Şehir kategorilerinin birinci-
si Fatih Belediyesi internet 
sitesi www.fatih.bel.tr seçi-
lirken, e-Devlet kategorisin-
de ikinci, e-Eğitim katego-
risinde ise üçüncülüğe layık 
görüldü.

Belediye Başkan Yardım-
cısı Okan Erhan OFLAZ, 

dört kategoride katıldıkları 
yarışmadan dört ödül bir-
den almalarının mutlulu-
ğunu yaşadıklarını “Dört 
kategoride katıldığımız ya-
rışmadan dört kategoride 
de ödül almamız ve Türki-
ye Bilişim Derneği’nin bizi 
ödüllendirmesi çok mutlu-
luk verici” sözleri ile anlattı. 

Bandırma Beledi-
yesi, “Herkes İçin 
Eğitim Projesi” 
kapsamında yola 
çıkarak kent gene-
linde ve çevre ilçe-
beldelerde başlat-
tığı destekleyici 
kitap yardımlarına 
hız kesmeden 
devam ediyor.  

BANDIRMA / 
BALIKESİR

Fatih Belediyesi, 
TBD’nin düzen-
lediği Bilişim 
yıldızları 2010 
E-Dönüşüm 
yarışması’nda 
e-Mobil ve 
e-Kent/e-Şehir 
kategorilerinde 
birinci, e-Devlet 
kategorisinde 
ikinci, e-Eğitim 
kategorisinde ise 
üçüncü seçildi. 

FATİH / İSTANBUL

balıkesir.bel.tr Çağ Atladı

Sakarya Büyükşehir 
Meslek Edindiriyor

Site, ziyaretçilerine daha 
kaliteli ve daha kolay hizmet 
sunulması amacıyla Belediye 
Bilgi İşlem Müdürlüğü ile 
Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü tarafından güncel 
web teknolojileri de kullanı-
larak yeni bir tasarımla ziya-
retçilerine sunuldu. Sitede, 
tüm bilgiler güncellenerek, 
bilgiye kolayca ulaşılması 
sağlandı. Belediye Başkanı 
İsmail Ok, konu ile ilgili yap-

tığı açıklamada şunları söyle-
di: “İlgili müdürlüklerimizce 
yapılan çalışmalar sonucu 
yenilenerek hizmete giren 
web sitemiz, pek çok yeni-
likten oluştu. Bilgi ve görsel 
yenilemelerin yanısıra önce-
likli olarak e-belediyeciliğe 
ağırlık verdik. Anasayfada 
yer alan ve “e-işlemler” baş-
lığı altında e-belediye, kent 
rehberi, e-meclis, e-nikah 
ve e-dersane alt başlıklarıyla 

vatandaşlarımızın hizmetlere 
en kısa zamanda ulaşmasını 
sağladık. Emeği geçen tüm 
arkadaşlarımızı kutluyorum. 
Umarım halkımız, sitemizi 
yeni yüzüyle beğenecektir. 
Halkımıza hayırlı olsun diyo-
rum.”

Sitede, Belediyemiz ve 
şehrimizle ilgili kurumsal bil-
gilerin yanısıra “Hizmet Reh-
beri”, “Fotoğraf Albümü”, 
“Videolar” ve “Etkinlikler 
Takvimi” başlıkları altında 
belediyemiz ve şehrimiz ile 
ilgili görsellere kısa sürede 
ulaşılması hedeflendi. Ayrıca 
anasayfada “Balıkesir” başlığı 
altında; şehrimiz tarihi, nüfus 
bilgileri ile mahalle muhtar-
lıkları, kütüphaneler, sağlık 
kuruluşları, eczaneler, ban-
kalar ve diğer önemli yerlerin 
adres ve telefon numaraları, 
bir şehir rehberi olarak ziya-
retçilerin hizmetine sunuldu.

Bu arada, Bilgi İşlem 
Müdürlüğü`nden verilen 
bilgiye göre, e-belediye sis-
teminin, bu yılın sonunda 3 
bin üyeye sahip olması bek-
leniyor.

Sakarya Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 11 ayrı 
merkezde açılan SAMEK 
kursları,  Sakaryalıların göz-
desi olmaya devam ediyor. 
2004 yılında mahalle merke-
zi olarak açılan, şu an ise SA-
MEK olarak eğitim veren ve 
kadın, erkek, genç, yaşlı her-
kesin ilgi gösterdiği kursların 
12’nci merkezi Korucuk’ta 
hizmete girdi.  Keman, gitar, 
İngilizce, el sanatları, ahşap 
boyama, mefruşat, nakış, bo-
yama, resim, enstürmantal, 
takı gibi birçok dalda eğitim 
veren kurslara 200 kursiyer 
katılıyor. Hafta içi ve hafta 
sonu olmak üzere haftanın 
7 günü açık olan kurslara 

özellikle gençler ve hanım-
lar büyük ilgi gösteriyor. 
Gençlerin ilgisi gitar kursuna 
yoğunlaşırken, hanımlar ise 
daha el nakışına ilgi duyu-
yorlar. SAMEK’e gösterilen 
ilgiden oldukça memnun 
olduklarını belirten Büyük-
şehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başka-
nı İbrahim Aktürk “3 kurs 
merkezinde 5 branşta 300 
kişiyle başlayan SAMEK 
projesi gösterilen ilgi karşı-
sında bugün dev bir orga-
nizasyona dönüştü. Bugün 
birçok ilçemizde merkezle-
rimiz var. Halktan gelen ta-
lepler karşısında Başkanımız 
Korucuk’lara SAMEK sözü 
vermişti” 

Balıkesir Belediyesi web sitesi “balikesir.
bel.tr” yeni görünüm ve özellikleriyle 
kullanıma sunuldu.

BALIKESİR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 11 ayrı merkezde açılan Sa-
karya Meslek Edindirme Kursları 
SAMEK’in 12’nci merkezi Korucuk’ta 
açıldı. 

SAKARYA

İnternet medyasının yönetici ve edi-
törleri Bağcılar’da bir araya geldi.  

BAĞCILAR / İSTANBUL

Belediye’den Eğitime Destek

Fatih Ödüllere Doymadı

Bağcılar Belediyesi internet 
medyasını bir araya getirdi. 
Bağcılar Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
etkinliğe 40’a yakın kurum-
dan yaklaşık 60 kişi katıldı. 
Malatya Konağı’nda düzen-
lenen programda kısa bir 
konuşma yapan Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, “İnternet medyası son 
yıllarda etkinliğini artırdı ve 
şu anda gündemi belirler bir 

noktaya geldi” dedi. Zaman 
zaman internet medyası 
temsilcilerinin de olduğu 
organizasyonlarda bir araya 
geldiklerini söyleyen Çağı-
rıcı, “Bir kez de böyle, her-
hangi bir gerekçemiz olma-
dan bir araya gelelim, sohbet 
edelim, istedik. Amacımız 
sizlerle bir araya gelmekti” 
diye konuştu. Başkan Çağırı-
cı, Malatya Konağı hakkında 
da bilgi verdi. Nostalji bah-

çeleri projesi hakkında kısa 
bilgi veren Başkan Çağırıcı, 
her mahalleye bir meyve 
bahçesi yapmayı hedefle-
diklerini söyledi. Kestane 
bahçesi yapımının devam 

ettiğini ifade eden Çağırıcı, 
Kazakistan’ın Almalı şehrin-
den getirilecek elma fidele-
rinin dikileceği bir de elma 
bahçesi yapmayı planladıkla-
rını da söyledi.

Büyükçekmece 
Kahvehanelerinde 

Kitap 
Okunacak
Büyükçekmece 
Belediyesi ilçe 
genelindeki tüm 
kıraathanelere 
kütüphane 
kuruyor.  

BÜYÜKÇEKMECE / 
İSTANBUL

Büyükçekmece Beledi-
yesi sosyal belediyecilik 
alanında önemli bir çalışma-
ya imza attı. Belediye ilçe 
genelindeki tüm kıraatha-
nelere kütüphane kuruyor. 
Ülkede kütüphanelere ge-
reken önemin verilmediği-
ni belirten  Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Dr. Hasan 
Akgün, “Pahalı olduğunu 
söyleyen insanların kitabın 
bedava olduğu kütüpha-
nelere gitmediğini gördük. 
Halkımızı kitapla barıştır-
mak için biz de küitüphane-
lerimizi halkımızın bulun-
duğu mekânlara taşımayı 
hedefledik” dedi.

Belediyenin kahvehane-
lerde hayata geçirdiği kütüp-
hane projesinin vatandaşlar-
dan büyük ilgi gördüğünü 
dile getiren Başkan Akgün; 
“Kahvehanelerde kurulan 
kütüphanelere ilginin büyük 
olması bizi sevindiriyor. 13 
kahvehaneye kütüphane ku-
ruldu ve diğer bölgelerde de 
bu çalışmalar devam ediyor” 
şeklinde konuştu. Vatanda-
şın ilgisini çeken kitabı ister 
kahvehanede, isterse evine 
götürüp okuyabileceğini dile 
getirdi.
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Ç E V R E

Beylikdüzü Belediyesi’nin 
girişimiyle birçoğumuzun 
dikkat etmediği; ancak çev-
reye çok büyük zararlar 
veren atık yağlar artık doğa 
için zararlı olmaktan çıkıp 
elektrik enerjisine dönüşe-
cek ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak. 

Beylikdüzü Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü tarafından baş-
latılan projeyle atık yağlar 
evlerden toplanıyor.  Başla-

tılan proje ile atık yağların 
doğaya verdiği zararın önü-
ne geçilmesi planlanıyor.   

Beylikdüzü Belediyesi’nden 
yapılan açıklamaya göre  
yağların enerji olarak geri 

dönmesini sağlamak ve çev-
re kirliliğini önlemek ama-
cıyla projeye start verildi.   

Beylikdüzü’nden Çevreci Çalışma 
Beylikdüzü Belediyesi tarafından başlatılan atık yağların top-
lanması projesi ile atık yağların çevreye verdiği zarar en aza in-
diriliyor.   

BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

Kartepe 
Kadın 
Meclisi’nden 
Anlamlı 
Kermes
Kartepe Kadın 
Meclisi tarafın-
dan hasta bir 
vatandaşa katkı 
sağlamak amacıy-
la gıda kermesi 
yapıldı.     

KARTEPE / KOCAELİ

Nurdane Erişti’nin baş-
kanlığını yaptığı Kartepe 
Kent Konseyi Kadın Meclisi 
üyeleri, ilçe halkına yardım 
amacıyla yürüttüğü çalışma-
lara bir yenisini daha ekledi. 
İzmit Sanat Sokağı’nda dü-
zenlenen gıda kermesinden 
elde edilecek gelirle hasta 
bir vatandaşa destek olu-
nacak. Kartepe Belediye 
Başkanı Şükrü Karabalık’ın 
da eşi Nurten Karabalık ile 
katıldığı kermesin açılışında 
Gölcük Milli Eğitim Müdü-
rü Ahmet Demir de hazır 
bulundu. Yaklaşık 200 parça 
gıda maddesinin satışının 
yapıldığı kermesin açılış 
kurdalesini de Başkan Kara-
balık kesti. 
Kartepe Kadın Meclisi 

üyelerinin ihtiyaç sahipleri-
nin yanında olduğunu gös-
termek adına Gönül Bağı 
Mağazası başta olmak üzere 
düzenledikleri etkinliklerle 
verdikleri destek için teşek-
kür etti.

Karamürsel’de Geri Dönüşüm Projesi
Karamürsel Belediyesi ta-

rafından başlatılan Ambalaj 
Atıklarını Kaynağında Ayır-
ma (Geri Dönüşüm) Projesi 
kapsamında yapılan bilgilen-
dirme seminerleri tamam-
landı. Karamürsel Belediyesi 
Çevre Mühendisi Ömer Tal-
ha Sezgin tarafından verilen 
seminerlerde Katı Atıklar, 
Ambalaj Atıkları ve Geri Ka-
zanım, Bitkisel Atık Yağlar, 
Elektronik Atıklar ve Atık 
Pillerin geri kazanımının 
önemine değinildi.
Ambalaj Atıklarını Kay-

nağında Ayrı Toplama 
(Geri Kazanım) Projesi 
kapsamında Karamürsel 
Belediyesi’nce bilgilendir-

me amaçlı olarak Karamür-
sel halkına 6000 adet bro-
şür ve afiş dağıtıldı. Proje 
kapsamında Karamürsel 
Belediyesine bağlı ekipler 
tarafından kapı kapı gezi-
lerek toplam 7 bin kişiye 
Ambalaj Atıklarını Kayna-
ğında Ayrı Toplama (Geri 

Kazanım) Projesi anlatıldı. 
Karamürsel Belediyesi Çev-
re Mühendisi Ömer Talha 
Sezgin tarafından,  ilçedeki 
tüm okullar, kurs merkez-
leri, işyerleri ve ticaret-
haneler gezilerek Ambalaj 
Atıklarını Kaynağında Ayrı 
Toplama (Geri Kazanım) 

Projesiyle ilgili sunumlar 
yapıldı. Proje kapsamında 
her sokağa, adliye, hastane, 
emniyet gibi yerlere am-
balaj atıklarını kaynağında 
ayırma kutuları bırakıldı. 
Ambalaj Atıklarını Kayna-
ğında Ayrı Toplama (Geri 
Kazanım) Projesi hakkında 

açıklama yapan Karamürsel 
Belediyesi Çevre Mühen-
disi Ömer Talha Sezgin, 
Karamürsel’de ev, işyerleri, 
kamu kuruluşları ve okul-
lardan proje tarihinden iti-
baren toplam 856.851 kg 
Ambalaj Atığı Kaynağında 
Ayrı toplandığını söyledi.

Karamürsel Belediyesi, geri dönüşüm 
projesi çalışmalarına devam ediyor. Ça-
lışmalar kapsamında vatandaşlara ko-
nuyla ilgili seminerler veriliyor, broşür-
ler dağıtılıyor.  

KARAMÜRSEL / KOCAELİ

Çevreye  
Duyarlı  
İşletmeler  
Belgelendirildi
Edremit Beledi-
yesi çevreye du-
yarlı işletmelere 
belge verdi.   

EDREMİT / BALIKESİR

Edremit Kent Konseyi 
tavsiye kararı ve Edremit 
Belediyesi’nin Belediye 
Meclis Kararıyla uygulan-
maya başlanan Naylon Po-
şet yasağı Edremitlilerden 
ve esnaftan büyük destek 
görmeye devam ediyor. Son 
olarak Edremit Belediye-
si tarafından hazırlanan ve 
naylon poşet kullanmayan 
işyerlerine asılan Kardelen 
simgeli Çevre Dostu İşyeri 
plaketleri büyük ilgi çeki-
yor. Vatandaşlar çevreye ve 
geleceğe saygılı işyerlerini 
tercih ederken, bu kriterle-
re uyum gösteren işletmele-
re Edremit Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü tarafından 
plaketler yaptırılarak vatan-
daşların görebileceği yerlere 
asılması isteniyor. 

Esenler’deki okulların 
bahçe düzenlemesi, kapı, 
pencere, lavabo ve çatılar 
başta olmak üzere tüm tamir 

ile boya – badana işlemlerini 
düzenli olarak yapan Esenler 
Belediyesi, şimdi de okulla-
rın temizliğine el attı. Per-
sonel, araç-gereç ve temizlik 
malzemesi sarfından dolayı 
okul yöneticilerinin en çok 
muzdarip olduğu konuların 
başında gelen okullardaki 
temizlik problemini çözmek 
için harekete geçen Esenler 
Belediyesi, ilçedeki tüm il-
köğretim ve liselere birer 
adet sert zemin temizleme 
robotu almayı kararlaştırdı. 

Okulları ziyaretlerinde 
gerek okul yöneticilerin-
den, gerekse öğrenci ve 
velilerden okulların temiz-
liği konusunda yakınmalar 
duyduğunu dile getiren 
Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu, “Okul-
ların temizliği özel öneme 
haizdir. Öğrencilerin yoğun 
olduğu bu ortamlarda hij-
yen yeterince sağlanamazsa 
hastalık bulaşma olasılığı 
çok yüksektir. Okullarımızı 
azami ölçüde temiz tuta-

bilmenin arayışına girdim.  
Yaptığımız araştırmada, 
sert zemin temizleme ro-
botları ile en sağlıklı temiz-
liğin yapılabileceğini belir-
ledik. Sert zemin temizlik 
makineleri ile geniş alanlar-
da tozsuzlaştırma, hijyenik 
ve profesyonel temizlik 
elde edilebileceğine inanı-
yorum. Gerekli hazırlıklar 
tamamlandı ve yakında 35 
okulumuza birer temizlik 
robotu hediye edeceğiz” 
dedi. 

Esenler 
Belediyesi, 
okulların daha 
temiz ve hijyenik 
hale getirilmesi 
için her okula 
birer adet 
temizlik robotu 
aldı. 
ESENLER / İSTANBUL

Okulları Robotlar Temizliyor

Adalar Çöplükten Sanat Çıkardı

İstanbul’un ilk Kent Mü-
zesi, Adalar’da açıldı. Müze,  
Adalar Belediyesi; Adalar 
Vakfı ve İstanbul 2010 Avru-
pa Başkenti Ajansı işbirliğiy-
le Büyükada’da Aya Nikola 
Bölgesi’nde eski helikopter 
hangarının yenilenmesiyle 
oluşturuldu. Açılışta konu-
şan Adalar Belediye Başka-
nı Dr. Mustafa Farsakoğlu; 
“Umutla ve inançla, Adalı 
hemşerilerimizin büyük 
desteğiyle bugün yalnızca 
Türkiye’ye değil bütün dün-
yaya çöplükten, pislik yuvası 
halindeki büyük bir alandan 

müze ve plaj yaratılmasını 
gösterdik. Çöplükten, önce 
plaja dönüşen bu alan şimdi 
Adalar ve İstanbul’un dün-
yaya açılan vitrini ve ilk Kent 
Müzesi oldu” dedi. Büyü-
kada Aya Nikola bölgesinde 
oluşturulan Kent Müzesi açı-
lışına binin üzerinde seçkin 
bir davetli topluluğu ile başta 
Adalılar olmak üzere kentin 
dört bir yanından gelen yurt-
taşlar katıldı. 

Açılışta konuşan Adalar 
Belediye Başkanı Dr.Mustafa 
Farsakoğlu, sosyal demokrat 
yerel yönetim anlayışlarıyla, 

iki yıldan az bir sürede Ada-
lar ve Türkiye’nin geleceğine 
kalıcı bir imza attıklarını söy-
ledi. Başkan Dr. Farsakoğlu 
şöyle konuştu: “Umut ve 
inançla İstanbul ve Adalar’da 
bir ‘İlk’i gerçekleştirmek için 
yola çıktık. Farklı inançla-
rın, kültürlerin bir arada yan 
yana yaşadığı Adalar’da dün-
yaya güzel bir örnek sunmak 
istedik. Engellendik, sıkıntı-
lar yaşadık. Ancak bu işe yü-
reğini koyan Adalılar, bugün 
bu noktaya getirerek Kent 
Müzesi’ni yarattı. Bu Müze, 
gelecekte de Türkiye’nin 

çağdaş aydınlık yüzünü, Ata-
türkçü geleneğini yaşatarak 
dünyaya Adalar ve ülkemizin 
vitrini olarak tanıtmaya de-
vam edecektir. Geçmişten 
geleceğe bu büyük örneği 
taşıyoruz. Çöplükten, nasıl 
bir plaj ve müze yaratıldığını 
çabalarımızla gösterdik. Bu 
müze azmin ve inancında ne-
ler yapacağını ortaya koydu”

Müzede neler var?

Adalar Müzesi, ziyaret-
çilerini 9 İstanbul adasının 
çeşitli haritaları ve uzay fo-
toğrafları üzerinde yapılan 
çalışmalar sonucu hazırla-
nan “10 Dakikada Prens 
Adaları” isimli animasyonla 
karşılıyor. Animasyonda 
Adalar’a ilişkin tarihsel ve 
güncel temel kentsel bil-
giler veriliyor. Ada kaya-
lıklarında fosilleşmiş izleri 
bulunan ve 400 milyon yıl 

önce bu denizlerde yaşadığı 
bilinen Dunkleosteus zırhlı 
balık replikası gibi çok özel 
parçalar da ayrı bir video 
gösterimiyle bu bölümde 
yer alıyor. 

Adaların kuşları, doğal ve 
egzotik bitkileri, denizle-
rindeki canlı yaşam ve balık 
türleri, yüzyıllar içinde şekil-
lenen mimari dokusu ve bu 
dokunun öne çıkan örnekleri 
müzenin ilk bölümlerinde 
sıradışı bir görsellik yaratıyor. 
Bu bölüm İstanbulluların son 
yıllarda neleri kaybettiklerinin 
sunumunu da oluşturuyor. 

İstanbul’un ilk kent müzesi geçtiğimiz yıl Adalar Belediyesi’nin 
öncülüğünde Adalar’da açıldı. Adalar Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa Farsakoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Çöp-
lükten müze yarattık” dedi.    

ADALAR / İSTANBUL
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Özel Kalemler Buluşuyor

Eğitimin Yaşı ve Makamı Yok

Türkiye Belediyeler Birliği, 
Marmara Belediyeler Birli-
ği ve Özel Kalem Müdürleri 
Platformu’nun ortaklaşa dü-
zenlediği program çerçeve-
sinde Özel Kalem Müdürleri 
17 - 20 Şubat 2011 tarihleri 
arasında Antalya’da bir araya 
gelecek. 

Özel Kalem 
Müdürlerine özel 
eğitimler

Özel Kalem Müdürü/So-
rumlusu ve/veya personeline 
yönelik programda “Temsil, 
Tören ve Ağırlama Mevzuatı, 
İlgili Harcamalara İlişkin Usul 
ve Esaslar, Resmi Yazışma Ku-
ralları, Ulusal ve Uluslararası 
Protokol Kuralları ve Özel Ka-
lem Müdürlüğü’nün Önemi 
ile Özel Kalem Müdürlerinin 
Taşıması Gereken Nitelikler” 
konularını kapsayan eğitim 
yapılacak.

Yıldız Teknik Üniversite-
si (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Yüksek, Marmara Be-
lediyeler Birliği’nde düzen-
lenen “Yerel Yönetimlerin 
Eğitim Sürecinde Üniver-
sitelerin Rolü” ana başlıklı 
organizasyonda önemli ko-
nulara değindi. Birlik Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Recep 
Bozlağan’ın moderatörlüğün-
de gerçekleştirilen programı, 
YTÜ mezunu olan Bağcılar 

Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı ve İBB Ulaşım 
A.Ş. Genel Müdürü Ömer 
Yıldız’la birlikte çok sayıda 
başkan yardımcısı ve daire 
başkanı da takip etti.

“Başkanlar kadro-
larını geliştirmeli”

Belediye Başkanlarına, 
kadrolarını geliştirmesini 
öneren Rektör Yüksek, “Üni-
versite olarak, kişilerin değil 
sistemin sorunları çözdüğü 
bir yapı oluşturduk. Bu ya-
pıda kişiler sistemi manipüle 
edemiyor, aksine sistem ki-
şileri çalıştırıyor. Sorumlu-
luk ve yetkileri alt kadrolara 
paylaştırmak, sistemi denet-
lemek ve gerekli düzenleme-
leri yapmak, süreci etkin bir 
şekilde yönetmek açısından 
çok önemli. Alt kadroların 
kişisel gelişimi desteklenmeli 
ve kadro değişimi yerine, öğ-
renen organizasyon çerçeve-

sinde mevcut kadroların per-
formansı artırılmalı” diyerek 
sözlerine başladı.

Açıklamalarının devamında 
belediye başkanlarının da per-
sonel eğitimlerine katılması 
gerektiğini vurgulayan Prof. 
Dr. İsmail Yüksek, “Belediye 
Başkanları göreve başlarken 
analiz yapmalı ve personelini 
doğru eğitimlere yönlendir-
meli. Belediyecilikte başarı, 
personel eğitimiyle gelir. Eği-
timin zamanı, yaşı ve maka-
mı yok. Belediye Başkanları 
da eğitim almalı. Yalnızca 
başkanların değil, rektörler, 
genel müdürler, üst düzey yö-
neticilerin de eğitim alması, 
her alanda güncel gelişmeleri 
takip etmesi gerekiyor” diye 
konuştu.

Belediyeciliğin farklı alan-
larında eğitim programlarını 
sürdüren ve 2010 yılı içeri-
sinde 16.165 belediye çalı-
şanına eğitim vererek rekor 
kıran Marmara Belediyeler 
Birliği’nde “Büro temizliği ve 
Hijyen” konulu uygulamalı 
eğitim programı düzenlendi. 
Uzman Eğitmen Fırat Yıl-
maz, “İşinizi severek, isteye-
rek, inanarak yapın. Seksen-
lerde temizlik sektöründe 
çalışacak eleman bulamazdık. 
İnsanlar temizlikçiyim deme-
ye utanırlardı. Bugünlerde 
ciddi anlamda mesafe kat 
edildi. Mesleğinizin isminden 
ve içeriğinden utanmayın. Bu 
sizin ekmek paranız. Temizlik 
ve temizlik işçiliği, görevini 
layıkıyla yapan bir kişi için 
gerçek bir sanattır” dedi.

Uzman Eğitmen Fırat 
Yılmaz, açıklamalarının de-
vamında, “Temizliklerde 
mutlaka lastik eldiven kul-
lanılmalı ve bir kullanımdan 
sonra atılmalı. Bana bir şey 
olmaz zihniyeti yanlış. Hepa-
tit B kapabilirsiniz. Temizlik 
yapılan yere mutlaka koku 
da sıkılmalı. Koku, temizlik 
yapıldığının en önemli kanıtı-
dır. Temiz olan yer kötü ko-
kuyorsa, o temizliğin değeri 
yoktur” diye konuştu.

Birçok kurumda yanlış te-

mizlik metotlarının devam 
ettiğini söyleyen Yılmaz, 
“Çok büyük şirketlerde bile 
önce masaların silindiğine, 
sonra yerlerin süpürüldüğüne 
rastlayabiliyoruz. Hij-
yenik açıdan temizlik 
sıralaması çok önemli-
dir. Mutlaka önce yer 
süpürülmeli, sonra pas-
paslanmalı, en sonunda 
da masalar silinmeli” 
derken, sözlerini, “Da-
ğınıksa karışmayın. O 
sizin göreviniz değil. 

Masası silinen kişinin, önemli 
bir evrakı veya bilgi notu kay-
bolduğunda, hemen temizlik-
çi suçlanır. Temizliği yapıp, 
masanın üstünü aynı şekilde 
bırakın” diyerek sözlerini ta-
mamladı. Eğitim programını 
takip eden Marmara Beledi-
yeler Birliği Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Recep Bozlağan, ofis 
temizliği eğitiminin Marmara 
Bölgesi’ndeki tüm illerde dü-
zenleneceğini açıkladı.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde görev yapan özel kalem mü-
dürleri, Antalya’da bir araya geliyor. Marmara Belediyeler 
Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirilecek programda, bilgi ve 
deneyimlerini paylaşacak özel kalemlere yönelik eğitim semi-
nerleri de düzenlenecek. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, 
eğitimin yaşı, zamanı ve makamı olmadığını; belediye başkan-
larının, rektörlerin ve tüm üst düzey yöneticilerinin de eğiti-
me ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Büro Temizliği ve Hijyeni Eğitimi Verildi
Marmara Belediyeler Birliği’nde “Büro 
Temizliği ve Hijyen” konulu eğitim dü-
zenlendi. Uzman Eğitmen Fırat Yılmaz, 
“Temizlik bir sanattır. İşinizi severek ve is-
teyerek yapın” dedi.

Uygulamalı Stres Eğitimi
Marmara Belediyeler Birliği tara-
fından Beylikdüzü Belediyesi per-
soneline yönelik “İnsan Doğası ve 
Stres” ile “Belediyelerde Halkla 
İlişkiler” ana başlıklarıyla iki ayrı 
eğitim verildi. Dr. Faruk Öndağ, 
“Hafif stres iyidir, dozu kaçmadık-
ça sıkıntı olmaz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin Eminönü’nde bu-
lunan merkez binasında düzenlenen programın açılı-
şını yapan Birlik Yazı İşleri Müdürü Züver Çetinkaya, 
Birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eğitim prog-
ramı kapsamında ilk olarak “İnsan Doğası ve Stres” 
konusunda Psikolojik Danışman Dr. Faruk Öndağ su-
num yaptı. 

“İnsan beyni en büyük mucizedir”

Dr. Öndağ, “Kariyer peşinde koşan bir köpek veya 
onuru zedelenmiş bir kedi göremezsiniz. İnsanı diğer 
canlılardan ayıran en büyük özellik beyindir. İnsan, 
beynini en iyi şekilde kullanmak zorundadır ve insan 
beyni en büyük mucizedir” diyerek söze başlarken, 
insan doğası, algılama biçimleri ve stresle başa çıkma 
yolları hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Dr. Faruk 
Öndağ, açıklamalarının devamında, “Hafif stres iyidir. 
İnsanı işe hazırlar. Stresin dozu kaçar ve gereksiz yere 
beyin alarm verirse, vücut gerilir ve kendine de, etrafa 
da büyük zarar verir” diye konuştu.

Toplantının ikinci bölümünde ise Dr. Şaban Kızıl-
dağ, ‘Belediyecilikte Hakla İlişkiler’ konulu bir sunum 
yaptı. Stand-up tadında geçen programda Beylikdüzü 
personelini kahkahaya boğan Dr. Kızıldağ, uygulamalı 
anlatımlarına salondaki belediye personelini de ortak 
ederek, halkla doğru iletişimin önemine dikkat çekti. 
Kızıldağ, belediye personelinin kendi arasında ve va-
tandaşla doğru iletişim kurmasının hayati önem taşı-
dığını belirtirken, “Kurumsal Kimlikte ‘Mazeret Yok’, 
başarıya götüren en önemli kelimedir. Hiçbir şey için 
mazeret üretmemeliyiz ve sorumluluk alarak çalışma-
larımıza devam etmeliyiz” dedi.

 Yerel Yönetim -  
Özel Sektör İşbirliği
Marmara Belediyeler Birliği, bele-
diyelerin AB’ye uyum çerçevesin-
de daha kaliteli hizmet verebilme-
si ve belediyelerin kalkınması için 
Kamu-Özel Sektör İşbirliği Plat-
formu (PPP) ile birlikte seminer 
düzenledi. 

Birliğin Eminönü’nde bulunan merkez binasında 
düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Kamu-Özel Sektör 
İşbirliği Projeleri” konulu seminerde birbirinden önem-
li konulara değinildi. PPP Platformu Türkiye Başkanı 
Av. Dr. Ahmet Keşli “Yerel Yönetimlerde Kamu-Özel 
Sektör İşbirliği Projeleri Hukuki Çerçevesi”, Türkiye 
Kalkınma Bankası Strateji Müdürü Yücel Bilgin “Fi-
nansman Açıcından PPP Projeleri” ve Kaiser Genel 
Müdür Yardımcısı Sezer Koyun “PPP’nin belediyeler-
de uygulanabilirliği” üzerine örneklerle sunum yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan Birlik Yazı İşle-
ri Müdürü Züver Çetinkaya, “Belediyelerde geleceğin 
en önemli kalkınma çalışmaları PPP ile mümkündür. 
Bu noktada, bugün Birliğimizde düzenlenen programa 
büyük önem veriyoruz” diye konuştu. MBB Çevre 
Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar’sa, “Bele-
diyelerde kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve toplum 
sorumluluğunu artırmak için, Kent konseylerinin öne-
mi ve işlevleri, Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin önemi 
ve gerekliliği artmaktadır. Kalkınma ajansları ve sosyal 
sorumluluk projeleriyle de toplumsal bilincin artması-
na yönelik çalışmalar yapmaktayız” dedi.
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Bakırköy’de 
Su Depoları 
Temizlendi 
Bakırköy Bele-
diyesi, Bakır-
köy’deki tüm 
devlet okullarına 
su arıtma cihazı 
koyarak musluk-
tan temiz su içil-
mesini sağlıyor.

BAKIRKÖY / İSTANBUL

2005 yılında Bakır-
köy’deki 44 devlet okuluna 
su arıtma cihazı koydukla-
rını belirten Bakırköy Be-
lediye Başkanı Ateş Ünal 
Erzen, “Bakırköy’deki tüm 
devlet okullarına su arıtma 
cihazı koyarak çocuklarımı-
zın musluktan kana kana te-
miz su içmelerini sağladık. 
Zaman içerisinde arıza ya-
pan cihazları yeniledik, tüm 
arıtma cihazlarının bakımını 
yaptık. Bakırköy’de çocuk-
larımızın su masrafı olmu-
yor. Bizim çocukluğumuzda 
olduğu gibi şimdi de çocuk-
larımız Bakırköy’de mus-
luktan su içebiliyorlar”dedi. 
Başkan Erzen konuşmasının 
sonunda konuyla ilgili ça-
lışmaların devam edeceğini 
söyledi. 

Sağlık Her Şeyden Önce Gelir

Belediye’den, Hasta Nakil Aracı

İpsala Belediyesine ait has-
ta nakil ambulansı ile birlik-
te belediye Sağlık Evi’nde 
görevli hemşire, Belediye 
Sağlık Hizmetleri bünye-
sinde, ilçe mahallelerinde 
düzenli olarak şeker, tan-
siyon ölçümü, enjeksiyon 
ve pansuman hizmetlerini 
halka veriyor. Sağlık hiz-
metleri 18 Ocak 2011 Salı 
günü Kapucu Mahallesi 
Apti Ağa Camii yanında 
bulunan meydanda başladı. 
Sabah 10:30 – 12:00, öğ-
leden sonra 13:00 – 15:00 
saatleri arasında hizmet ve-
riliyor. 20 Ocak Perşembe 
günü Saraçilyas Mahallesi 
Tabaklar Sokakta, 21 Ocak 
Cuma günü Bozkurt Ma-

hallesi Gökçetepe Camii 
yanında, 24 Ocak Pazartesi 
günü Bayrambey Mahallesi 
Buket Yapı Kooperatifi ya-
nında aynı saatlerde ücretsiz 
olarak hizmet verilecek. İp-
sala Belediyesi’nin gerçek-
leştirmiş olduğu bu hizmet 
ile ilgili konuşan Belediye 

Başkanı Mehmet Karagöz 
“Haftanın dört günü mahal-
lelerimizde vatandaşlarımız-
la 10:30 – 12:00 ve 13:00 
– 15:00 saatleri arasında 
sağlık hizmeti vereceğiz. 
Bugün Kapucu Mahallesin-
de hizmete başladık. Orada 
vatandaşlarımıza tansiyon, 

şeker ölçümleri yapılacak, 
yaptırılacak iğneleri varsa 
eğer onlar yapılacak, bunun 
dışında ufak tedavileri var-
sa onlar yapılacak. Orada 
bir hasta tespiti olursa eğer; 

tansiyonu yüksek olması, 
şekeri yüksek olması halle-
rinde de bunları acilen hasta 
nakil ambulansımızla devlet 
hastanemize götürmeyi he-
defliyoruz” dedi.

Beykoz Belediyesi’nin ilçe-
nin kent dokusunu vurgula-
mak ve güzelleştirmek için 

yeniden düzenlediği belediye 
meydanının açılışında araç fi-
losuna dahil edilen araçlar da 

törenle hizmete alındı. Hiz-
mete başlayan araçların Fen 
işleri ve çeşitli altyapı proje-
lerinin uygulanmasında kul-
lanılacağını belirten Belediye 
Başkanı Yücel Çelikbilek, 
“5 kamyon, 1 mikser, 1 tam 

donanımlı hasta nakil ambu-
lansı ve 2 binek aracını araç 
filomuza ekledik. Bunlarla 
ilçe genelinde daha etkili ve 
daha hızlı hizmet vereceğiz. 
Yeni araçlarımızın ilçemizin 
dört bir köşesinde devam 

eden projelerin yürütülme-
sine önemli katkı sunacağını 
umuyorum” dedi.  

Protokol konuşmalarının 
ardından, Beykoz Kaymaka-
mı Aydın Ergün, Belediye 
Başkanı Yücel Çelikbilek, 
İstanbul Boğaz Komutanı Tu-
ğamiral Tayfun Atılır, Cum-
huriyet Başsavcısı Nuh Tekin, 
İlçe Emniyet Müdürü Enver 
Çolak, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Nejat Yayla, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri 
ve vatandaşların katılımı ile 
araçların kurdeleleri kesildi ve   
teknik bilgiler verilerek araç-
lar hizmete sunuldu. 

İpsala Belediyesi, halka ücretsiz sağ-
lık hizmeti götürüyor. Halkın sağlığı-
nı düşünen belediye, mahalle mahalle 
dolaşarak ücretsiz sağlık kontrolü ya-
pıyor. 

İPSALA / EDİRNE

İlçe sakinlerine daha kaliteli, hızlı ve et-
kin hizmet vermeyi amaçlayan Beykoz 
Belediyesi, 5 kamyon, 1 mikser, 1 hasta 
nakil ambulansı ve 2 binek aracıyla araç 
filosunu güçlendirdi. 

BEYKOZ / İSTANBUL

Kartal’da Toplu Sünnete Son
Kartal Belediyesi toplu 

sünnete yeni bir yöntem 
getirdi. Koruyucu aile he-
kimliğine ve  insan sağlığına 
önem veren Kartal Beledi-
yesi, hastanelerle anlaşma 
yaparak, gelir durumu fark 
etmeksizin tüm Kartallı 
çocukları steril  ortamlarda  
sünnet  ettirmeye başladı.

Gönülerince  
eğlendiler

‘‘Yılın Her Günü Sünnet’ 
sloganıyla hayata geçirilen 
sünnet kampanyası, Kartal-
lılar tarafından ilgiyle karşı-
landı. Kartallı çocuklar  an-
laşmalı hastanelerde sünnet 
ettirildi. Yıl boyu sünnet 
olan çocuklar Kartal mey-
danında Sünnet Günü’nde 
buluştu. Burada çocukları  
çizgi film kahramanları kar-
şıladı. Şölene belediyenin 
dağıttığı sünnet kıyafetleri 
ile gelen çocuklar, anima-
törlerin komik oyunları ile 
doyasıya eğlendi. Kartal 
halkının da büyük ilgi gös-
terdiği şölende, jonklör ve 
illüzyon gösterileri de ço-
cukları coşturdu.

Ağrısız  sünnet

Sünnet Şöleni’ne Kartal 
Belediye Başkanı Op. Dr. 
Altınok Öz, eşi Feray Öz, 
Başkan Vekili Ergun Özta-
ner, Belediye Başkan Yar-
dımcıları ve birim müdürle-
ri katıldı.  Şölende kürsüye 
çıkan Kartal Belediyesi Baş-
kanı Op. Dr.  Altınok Öz, 
halka seslendi. Başkan Öz, 
konuşmasında,   Kartal Be-
lediyesi olarak yıl sonuna 
kadar yaklaşık 1.900 çocu-
ğu sünnet ettirmeyi planla-
dıklarını belirtti. 

Yıl boyu sünnet

Başkan Öz, “1300 ço-
cuğumuz  güvenli biçimde 
ve korkudan uzak şekilde 
sünnet oldular. Çünkü bu 
önemli operasyonun et-
kileri ilerleyen yaşlarda o 
çocukları ruhen yaralaya-

biliyor. Bunu da dikkate 
aldık. Toplu sünnet yerine 
yıl boyu sünnete bu sebep-
le karar verdik. Umarım bu 
çalışmalarımız Kartal insa-
nınca takdir edilir. Şimdi 
bu sancısız, ağrısız operas-
yonlardan sonra etrafımda 
mutlu yüzlerle gördüğüm 
afacanların sevincini birlik-
te kutluyoruz. Sizler için 
yaptığımız hizmetler, yay-
gınlaşarak devam edecek-
tir” dedi.   

Yürekler ağza 
geldi

Şölenin ilerleyen saatle-
rinde Kartal Belediyesi’nin  
çocuklara bir de sürprizi 
vardı. Türkiye’nin tek ve 
son ip cambazı olan diş 
Doktoru Özdemir Turan’ın 
çelik tel üzerinde yaptığı 
tehlikeli hareketler, izle-
yenleri heyecanlandırdı.  

Kartal’ın doktor belediye başkanı, çocukların daha hijyenik ortamlarda sünnet edilmesi için toplu sün-
net uygulamasını durdurdu.    

KARTAL / İSTANBUL

S A Ğ L I K
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Gençler İçin 
Kolları Sıvadı

Beyoğlu Belediyesi Madde 
Bağımlılığına Savaş Açtı

Osman Ülkümen Anadolu 
ve Güngören Ticaret Meslek 
Liselerinin öğretmenleriyle 
bir araya gelen Güngören 
Belediye Başkanı Yücel  Ka-
raman, hayata geçirilmesi ge-
reken projeler üzerine fikir 
alışverişinde bulundu. 

Destek istedi

İlçede başlatılan ‘Güngören 
Ligi’ ile öğrencilerin sanata, 
spora ve bilime yönlendirdik-
lerini dile getiren Karaman, 
‘Lig sayesinde öğrencilerimiz, 
kurallara uymayı, birbirlerine 
saygı duymayı, başarının se-
vincini ve yenilgiyi kabullen-
meyi öğrendiler. Gelecekte 

bu çocuklar toplumda birer 
fert olacaklar. Böylece duyarlı 
vatandaş olmanın ilk meyve-
lerini toplamış olacağız. Bun-
dan beş yıl önce okulun damı 
akıyor, sınıflarımızın boyası 
dökülüyor diyen eğitimcile-
rimiz bugün bizden bilgisayar 
laboratuarı, fen ve teknoloji 
sınıfları kurmamızı istiyor. 5 
yıl içinde beklentilerin fark-
lılaştığını ve güzelleştiğini gö-
rüyoruz. Eğitimcilerimiz bize 
destek olursa, trafikte kırmızı 
ışık ihlali yapan, sorunlara du-
yarsız kalan, parkları kirleten 
vatandaş profilini tamamen 
değiştireceğimize inanıyo-
rum” diye konuştu. 

Beyoğlu Belediyesi ilçe sı-
nırları içerisinde öğretim gö-
ren lise öğrencilerini madde 
bağımlılığı ve tehlikeleri ko-
nusunda bilgilendirmek için 
bir dizi seminer başlattı. Be-
yoğlu Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü tarafından orga-
nize edilen bu seminerlerin 
ilki Dilnihat Özyeğin Ana-
dolu Lisesi’nde düzenlendi. 
Bağımlılık yapan maddeler 
ve bunların ortaya çıkardığı 
zararların anlatıldığı semi-
nere öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi. 

 

Madde 
bağımlılığı 13 
yaşa indi 

Okulun konferans sa-
lonunu dolduran gençler 
kendileri için düzenlenen 
semineri Beyoğlu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, Beyoğlu Kay-
makamı Hasan Şenses, 
Dilnihat Özyeğin Anadolu 
Lisesi Müdürü Kenan Tu-

ran ve öğretmenleri ile 
birlikte dinledi. Seminer-
de konuşan İstanbul Nar-
kotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü’nden ve 
Alman Hastanesi Psikiyat-
ri Bölümü’nden uzmanlar, 
biyolojik, sosyal ve ruhsal 
boyutları ile bir sağlık so-
runu olan madde bağımlı-
lığının Türkiye’de kullanma 
yaşının 13’e indiğine dikkat 
çekerek, öğrencilere bağım-
lılık yapan maddelerden 
korunmanın yöntemlerini 
anlattılar. 
Beyoğlu Belediye Başkanı 

Ahmet Misbah Demircan, 
günümüzde sınır tanımaksı-
zın, bir toplumdan diğerine, 
bir virüs gibi yayılan madde 
bağımlılığından gençleri ko-
rumak için belediyelere gö-

rev düştüğüne dikkat çek-
ti. Beyoğlu Belediyesi’nin 
ilçedeki gençlerin istekle-
rine, yeteneklerine, kendi-
lerini ifade etmelerine im-
kan hazırladıklarını belirten 
Demircan şunları kaydetti; 
“Beyoğlu Belediyesi olarak, 
yıllardır bu sorumlulukla 
çalışıyoruz. Gençlerimizin 
damarlarındaki enerjiyi, kül-
tür ve sanata, bilim ve spora 
yönlendiriyoruz. Gençliği, 
belediyemizin temel hiz-
met alanlarından biri olarak 
görüyoruz. Bu özverili ça-
lışmalarımızı, bilgilendirici 
kitapçıklarla destekliyoruz. 
Bu konuda, İlköğretim Sağ-
lık Rehberi, Anne- Babalar 
için Çocuğun Ergenlik Reh-
beri ve Madde Bağımlılığı 
Tedavi ve Yöntemleri konu-

lu üç kitapçık hazırladık. Bu 
kitapçıkların gençlerimiz ve 
ebeveynleri için bir rehber 
ve başucu kitabı olacağına 
inanıyorum.  Özel olarak ta-
sarlanan ve içeriği dikkatlice 
hazırlanan kitapçıkları ilçe-
mizdeki okullarımıza dağıta-
cağız. Ayrıca, uzman rehber 
ve doktorların katılımıyla se-
minerler gerçekleştireceğiz.”

Kitapçık dağıtıldı
 
Seminerde ayrıca, Be-

yoğlu Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü tarafından 
öğrenciler ve anne-babaları 
için rehber niteliğinde ha-
zırlanan “Uyuşturucu Ba-
ğımlılığı Tedavi ve Yöntem-
leri” kitapçığı dağıtıldı.

Tekirdağ’da 
Verem 
Anlatıldı
Tekirdağ’da 9. 
ve 10. Sınıf lise 
öğrencilerine 
yönelik olarak 
Verem Hastalığı 
ile ilgili konferans 
düzenlendi.   

TEKİRDAĞ 

Tekirdağ Belediyesi eği-
timlerine devam ediyor. Be-
lediye, Tekirdağ Valiliği ile 
birlikte geçtiğimiz günlerde 
öğrencilere Verem hastalığı 
ile ilgili bir konferans verdi. 
Belediye Kültür Merkezi’nde 
geniş çaplı bir katılımla ger-
çekleştirilen konferansta 
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlü-
ğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Zafer Öztürk, 
öğrencilere önemli bilgiler 
verdi. Öztürk, Verem hasta-
lığının tanısı, belirtileri, te-
davisi ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel 
Karaman, toplumsal düzene uyumda 
zorluk yaşayan ‘kural tanımaz’ karak-
terlerin eğitimi için kolları sıvadı.   

GÜNGÖREN / İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi Türkiye’de kullanım yaşı 13’e inen madde bağımlılığı tehli-
kesine karşı ilçedeki liselerde eğitim gören gençlere yönelik bilgilendirme semi-
nerleri düzenliyor.  

BEYOĞLU / İSTANBUL

E Ğ İ T İ M

Yıldırım’da Muhteşem Açılış
Yıldırım Belediyesi’nin “Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zor-
lu İş Okulu ve Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Otistik 
Çocuklar Eğitim Merkezi” Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 
ve Devlet Bakanı Faruk Çelik tarafından açıldı.   

YILDIRIM / BURSA

Yıldırım Belediyesi, insan 
odaklı projelerine son sürat 
devam ediyor. Yıldırım Be-
lediyesi tarafından, 42 dö-
nümlük arazi üzerine kuru-
lan Yıldırım Belediyesi Hacı 
Mehmet Zorlu İş Okulu ve 
Yıldırım Belediyesi Hacı 
Mehmet Zorlu Otistik Ço-
cuklar Eğitim Merkezi, en-
gelli öğrencilerin eğitim ve 
rehabilitasyonlarına yönelik 
hazırlanan sosyal projeler-
den biri. 

“Bizler de 
potansiyel 
engelliyiz”

Yapımı geçtiğimiz aylarda 
tamamlanarak Bursa Mil-
li Eğitim Müdürlüğü’ne  
teslim edilen merkez, 
Bursa’ya gelen Milli Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu 
ve Devlet Bakanı Faruk 
Çelik tarafından açıldı. 
Bursa protokolünün hazır 
bulunduğu törende açı-
lış konuşmasını Yıldırım 
Belediye Başkanı Özgen 
Keskin yaptı. Keskin yap-
tığı konuşmasında, Yıldırım 
Belediyesi Hacı Mehmet 
Zorlu İş Okulu ve Yıldırım 
Belediyesi Hacı Mehmet 
Zorlu Otistik Çocuklar 
Eğitim Merkezi’nin Bursa 
için önemli bir sosyal proje 
olduğunun altını çizerek; 
“Yaptığımız her projemiz-
de engelli vatandaşlarımı-
zı da düşünürüz. Onların 
engellerini hissetmeden 
yaşayabilmeleri bizler için 
çok önemli. Hiç kimsenin 

engelli olmadan yaşamını 
sürdüreceğinin bir garan-
tisi yok, o nedenle bizler 
de birer potansiyel engelli 
olarak, kardeşlerimizi dü-
şünmeli, onlar için elimiz-
den geleni yapmalıyız. İşte 
bugün açılışını gerçekleştir-
diğimiz eğitim merkezimiz 
de bunlardan biri. Engelli 
kardeşlerimiz burada eği-
timlerini, engellerini his-
setmeden alacaklar” diye 
konuştu.

Eğitim seviyesi-
nin artması

Milli Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu da Türkiye’deki 
eğitim çıtasının her geçen 
gün biraz daha yükselerek, 
eğitim kalitesinin arttığını 
söyledi. Bakan Nimet Çu-
bukçu; “Hemen her ay gü-
zel ülkemizin bir bölgesinde 
okul, eğitim kompleksi açılı-
şına katılıyorum. Türkiye’de-

ki eğitim seviyesinin artması, 
sağlıklı nesiller yetişmesi ül-
kemizin refahı, daha da mo-
dernleşerek, çağdaşlaşması 
için çok önemlidir” dedi. 
Devlet Bakanı Faruk Çelik 
de, böylesi anlamlı projele-
rin açılışında yer almaktan 
büyük mutluluk duyduğunu 
belirterek, Bursa’ya kazan-
dırılan her hizmetin sadece 
Bursa’ya değil, Türkiye’ye 
kazandırılmış bir hizmet ol-
duğunun vurgusunu yaptı.
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İller Bankası’ndan arıtma 
sorunu ile ilgili ülkede ilk kez 
500 bin TL tutarında kredi 
desteği almayı başaran 5 be-
lediyelik üye sayısına sahip 
Edremit Körfez Belediyeler 
Birliği, kolları sıvadı ve ilk 
olarak yerleşim alanlarında-
ki atık su şebekelerini son 
sistem teknolojiyi kullanarak 

temizlemeye başladı. Akçay, 
Zeytinli ve Kadıköy belde-
lerindeki atık su ana hat bo-
rularını temizleme işi için ilk 

etapta ihale yapan EKBB, işe 
başlayan şirketin çalışmaları-
nı yerinde inceledi. 

Akçay Belediyesi Sosyal 

Tesisleri binası önünde sür-
dürülen çalışmalar ile ilgili 
basın mensuplarına yetkili-
ler bilgi verdi. 

Suborularında Robot Teknolojisi
Akçay Belediyesi, su şebekelerini son sistem teknoloji kullana-
larak temizleniyor.   

AKÇAY  / BALIKESİR

Kadıköy’de Şenlikli 
Sokak Açılımı

Gelibolulu Çiftçiler Artık Daha Rahat

Butik Belediyecilik an-
layışıyla her sokağı özel 
olarak ele alıp, özel pro-
jeler uygulayan Kadıköy 
Belediyesi, daha önce so-
kak sakinlerinin görüşleri-
ni alarak yenilediği Noter 
Sokak’tan sonra Cadde-
bostan’daki  İskele Soka-
ğı araç ve yaya trafiğine 
açtı. Semt sakinlerinin de 
memnun kaldığı İskele 
Sokağın resmi açılışı ise 

tam bir şenlik havasında 
yapıldı. Gelin gibi süsle-
nen sokakta müzik ve dans 
gösterisini ilgi ile izleyen 
Kadıköylüler, Başkan Se-
lami Öztürk’den kendi 
sokakları için de yenilen-
mesi talebinde bulundu-
lar. Başkan Selami Öztürk, 
Noter Sokak ve İskele So-
kağı, Butik Belediyecilik 
anlayışı ile özel olarak ele 
alıp, sokakta oturanların 

ve kullananların görüşle-
ri doğrultusunda yeni bir 
imaj kazandırdıklarını be-
lirtti. Öztürk, sırada başka 
sokakların da bulunduğunu 
müjdeledi.

Sokak çiçek  
açacak

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 
gece-gündüz inşaat çalış-
masıyla aydınlatma direk-
lerinden alt yapı sistemle-
rine kadar baştan aşağıya 
yenilenen İskele Sokağı 
Kadıköy Belediyesi Park 
Bahçeler Müdürlüğü’nün 
yeşillendirme çalışmala-
rıyla farklı bir görünüm 
kazandı. Park Bahçeler 
Müdürlüğü, sokağa 50 
adet manolya ağacının ya-
nında, çit bitkileri dikerek 
yeşillendirdi. Ayrıca aydın-
latma direklerine papatya 
ve sıklemen çiçekleri de 
diken Park Bahçeler Mü-
dürlüğü yetkilileri, bahar 
aylarında İskele Sokağın 
manolya ağaçları, papatya 
ve sıklemenlerle renkli ve 
farklı bir görünüme kavu-
şacağını belirttiler.

Gelibolu Belediyesi tara-
fından Gelibolu’da mücavir 
alan içerisinde kalan kır yol-
larına, çiftçilerin daha kolay 
ulaşım yapmalarını sağlaya-
cak şekilde onarım yapıldı. 
Duble yol çalışmasından 
olumsuz etkilenen köprü-
nün sanayi bölgesine bakan 
tarafı ile çiftçilerin tarla-
larına giriş-çıkış yolu ola-

rak kullandığı ‘Hacı Kadın 
mevkiinde’ gerçekleştirilen 
çalışmada, kış koşullarının 

olumsuz etkileri stabilize 
malzeme dökülerek orta-
dan kaldırıldı.

Armutlu’ya  
Kent 
Meydanı 
Geliyor 
Armutlu Belediye 
Başkanı Mehmet 
Birkan yaptığı 
açıklamada; Pazar 
yeri olarak kulla-
nılan alanın kent 
meydanı olarak 
düzenleneceğini 
söyledi.  

ARMUTLU / YALOVA

Armutlu Belediyesi il-
çede Pazar yeri olarak kul-
lanılan alanı kent meydanı 
yapmak için kolları sıva-
dı. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Armutlu Belediye 
Başkanı Mehmet Birkan bu 
düzenlemeyle birlikte ilçe-
nin daha modern bir görü-
nüme kavuşacağını söyledi. 
Birkan konuşmasına şöyle 
devam etti: “Bu kapsamda 
çalışmalarımız başlamış bu-
lunmakta ve ilk etap olarak 
düzenlenecek alan içerisin-
de bulunan elektrik dağıtım 
trafosunun yeri değiştirilme 
çalışmalarına başlanılmıştır. 

Beykoz 
Hollywood 
Oluyor
Beykoz Belediye 
Başkanı Yücel Çe-
likbilek, Beykoz’un 

çehresinin tama-
men değişeceğini 
ve kentin en büyük 
film stüdyosunun 
Beykoz’da kurula-
cağını söyledi.

BEYKOZ / İSTANBUL

Beykoz Belediye Başkanı 
Yücel Çelikbilek, yeni proje-
lerle ilgili geçtiğimiz günlerde 
bir açıklama yaptı. Beykoz’un 
çehresinin tamamen değişece-
ğini söyleyen Çelikbilek, ken-
tin en büyük film stüdyosu-
nun Beykoz’da kurulacağının 
müjdesini verdi. Kılıçlı’da 300 
dönümlük bir arazinin orman 
işletmelerinden ihale yoluyla 

alındığını söyleyen Başkan, 
buraya İstanbul’un en büyük 
film stüdyolarının kurulaca-
ğını, proje bittiğinde film ya-
pımcıları ve yönetmenleriyle 
sinemanın kalbinin Beykoz’da 
atacağını anlattı. 

Çelikbilek kentte yapılacak 
diğer çalışmaları ise şu sözlerle 
anlattı: “Bölgeye 7 yıldızlı otel 
ve seyir kulesi yapılacak. Dev 

meydanlarla ilçenin çehresi 
tamamen değişecek. Beledi-
yenin önünden Paşabahçe’ye 
uzanan bir yat limanı kuru-
lacak. Yoros Kalesi yeni bir 
projeyle düzenlenecek. İlçeye 
nikah sarayı, kültür merkezi, 
sağlık ocakları, hizmet bina-
ları, balıkçı barınakları, aşevi, 
kadın ve erkek sığınma evleri 
kurulacak.” 

Uzunköprü 
Sokakları 
“Taş”lanıyor 
Uzunköprü  
Belediyesi, so-
kakların güzel bir 
görünüme kavuş-
masını sağlamak 
amacıyla soğuğa 
aldırış etmeden 
kaldırımları ye-
nileme çalışması 
yapıyor.    

UZUNKÖPRÜ / EDİRNE

Uzunköprü Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü tara-
fından sokak yenileme ça-
lışmaları yapılıyor. Şehrin 
ara sokakları vatandaşların  
daha rahat geçmelerine 
imkân sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenerek taş 
döşeme işlemi gerçekleşti-
riliyor.  Döşenen taşlar ara-
sında çizgi desenli döşenen 
taşlar da görünüm açısından 
çalışmalara bir başka güzel-
lik katıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin tüm alt ve üst 
yapısıyla yenilediği Caddebostan İskele 
Sokak, müzik ve danslı bir şenlikle açıldı.  

KADIKÖY / İSTANBUL

Gelibolu Belediyesi kır yollarına çiftçi-
lerin daha rahat ulaşım yapmalarını sağ-
lamak amacıyla kolları sıvadı.  

GELİBOLU / ÇANAKKALE

Taksim’de Araçlar 
Yeraltına İniyor

KİPTAŞ’ın Çatalca’da 
hayata geçireceği 1500 
konutluk ‘Erguvan Kent 
Projesi’nin ilk etabını Sa-
raçhane Belediye Sarayı’nda 
satışa sunan İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş,  daha sonra gazete-
cilerin gündemle ilgili soru-
larını cevaplandırdı. Topbaş, 
Taksim Meydanı’yla ilgili 
önemli açıklamalarda bu-
lundu. Taksim Meydanı’nın 
yayalaştırılması ve trafiğin 
yerin altına alınmasıyla il-
gili inşaat çalışmalarına 
2011 yılı içinde başlanaca-
ğını açıklayan Başkan Ka-

dir Topbaş“Bunlardan en 
önemlisi Tarihi Yarımada’nın 
yayalaştırılmasıydı. Burada 
çalışmaya başlayarak 90 
kadar sokağı araç trafiğine 
kapattık. Daha önce Taksim 
Talimhane’de de yayalaştır-
ma yapmıştık. Şişli, Beşik-
taş, Beyoğlu, Kadıköy gibi 
yerlerde yayalaştırma çalış-
maları üzerinde çalışılıyor. 
Tarihi Yarımada’da da yaya-
laştırmalar zaman içinde bi-
raz daha genişletilecek. Tabi 
gerekli tedbirleri alacağız ve 
esnafımızı mağdur etmeye-
ceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Taksim Meydanı’ndaki 
araç trafiğinin yer altına alınması çalış-
malarına bu yıl başlayacaklarını açıkladı.   

İSTANBUL
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‘Mali Destek’ Hakkında Bilgi

Genç Girişimci Kadınlar İçin Proje

Pendik Belediyesi ve İstan-
bul Kalkınma Ajansı işbirliği 
ile Pendik Yunus Emre Kültür 
Merkezi’nde “2010 Yılı Mali 
Destek Programları” hakkın-
da bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. Toplantıda; Kamu 

Kurumları, STK’lar ve İşlet-
meleri desteklemeye yönelik 
hazırlanan 5 ayrı hibe hakkın-
da ayrıntılı bilgi verildi. Sabah 
başlayıp 17:00’de sona eren 
programda İşletmelere Yö-
nelik Bilgi Odaklı Ekonomik 

Kalkınma Mali Destek, İşlet-
melere Yönelik Yaratıcı En-
düstrilerin Geliştirilmesi Mali 
Destek, Kâr Amacı Gütme-
yen Kuruluşlara Yönelik Bilgi 
Odaklı Ekonomik Kalkınma 
Mali Destek, Sosyal İçerme 
ve Toplumsal Bütünleşme Kü-
çük Ölçekli Altyapı Mali Des-

tek ve Kâr Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı 
Endüstrilerin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programları katı-
lımcılara sunuldu. Toplantıda; 
Kamu Kurumları, STK’lar ve 
İşletmeleri desteklemeye yö-
nelik hazırlanan 5 ayrı hibe 
hakkında ayrıntılı bilgi verildi. 

Körfez anlamlı bir toplan-
tıya imza attı. İlçede yaşayan 
çalışan kadınları sayısını artır-
mak amacıyla hazırlanan taslak 
Körfez Belediyesi’nde günde-
me getirildi. Körfez Belediye 
Başkanı Yunus Pehlivan’ın ma-
kamında gerçekleştirilen top-
lantıya; Kocaeli Sanayi Odası 
ve Doğu Marmara ABİGEM 
(Avrupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezi) A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
KOSGEB Kocaeli Hizmet 
Merkez Müdürü K.Atacan 
Yücelen, ABİGEM Genel Mü-
dürü Mehmet Turabi, Körfez 
Belediye Meclisi Üyesi Melek 
Çelik, Kocaeli İl Kadın Giri-
şimciler Kurulu Başkanı Penbe 
Arslan, yönetim kurulu üyesi 
Bahar Baykal ile teknik perso-
nel katıldı.

Toplantıda; Kadın Girişim-
ciler Kurulu, Körfez Beledi-
yesi, Kocaeli Sanayi Odası, 
ABİGEM, KOSGEB ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı 
işbirliğiyle gerçekleştirilecek 
projenin taslağı, ilgili taraflarca 
değerlendirildi. Projenin ama-
cının işsiz kadınların ekonomik 
özgürlüğüne kavuşturularak 
girişimci olması, dezavantajlı 
kadın kesiminin iş sahibi ola-
rak aile ve ilçe ekonomisine 
katkıda bulunması, üretimle-

rinin markalaştırılması, ilçenin 
ticaret hayatına ve ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulun-

masının sağlanması olduğu 
vurgulandı. 

Pendik Belediyesi geçtiğimiz günlerde 
“2011 Yılı Mali Destek Programları” hak-
kında bilgilendirme toplantısı yaptı.  

PENDİK / İSTANBUL

Körfez Belediyesi İlçesinde yaşayan kadın girişimcilerin sayı-
sını artırmak amacıyla hazırlanan proje taslağı, Körfez Bele-
diye Başkanı Yunus Pehlivan’ın makamında düzenlenen top-
lantıda masaya yatırıldı. 

KÖRFEZ / KOCAELİ

İş Adamları Sultangazi 
İçin Buluştu

Sultangazi Esnaf ve Sanatkarlar Derne-
ği (SESDER), İstanbul Spor Ayakkabıcılar 
Derneği (İSAD) ve GOPSİAD’ın, Sultangazi 
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği “2. Sultan-
gazi İş Adamları Zirvesi” gerçekleşti.  Sultangazi 
Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılan zirveye Sul-
tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile Bele-
diye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger başta olmak 
üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcile-
ri, muhtarlar ve iş adamları katıldı. 
Organizasyonu yapan Birlik temsilcilerinin se-

lamlama konuşmaları ve STK temsilcilerinin kısa 
sunumlarının ardından kürsüye gelen Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi’de 
çok güzel ça-
lışmalar yapıl-
dığını söyledi. 
Bu tür toplan-
tıların kendi-
lerini onurlan-
dırdığını ifade 
eden Başkan 
Altunay şunla-
rı söyledi: “İlçeye hizmet yükünü sadece beledi-
yeler taşıyamaz. Diğer kurumların, STK’ların ve 
iş adamlarımızın katkılarıyla ancak bu yük taşı-
nır. Artık bilim çağını yaşıyoruz. Dolayısıyla daha 
çağdaş, çoğulcu, katılımcı bir yapı gerekiyor. Bu 
anlamda oluşturduğumuz Kent Konseyi, ayrıca 
belediyemiz bünyesinde oluşturulan Gençlik 
Meclisi, Kadınca Yaşam Merkezi gibi yapılar bu 
konuda önemli örnekler.” Sultangazi’nin tekstil 
ve spor ayakkabıcılık sektörlerinde öne çıktığı-
nı ifade eden Başkan Altunay, “Öne çıkan sek-
törlerimizi anlatmamız gerekiyor. Sultangazi bir 
ayakkabı pazarı. Çünkü bunlar önemli istihdam 
alanlarını oluşturuyor. Bunları iyi tanıtmalı, an-
latmalıyız” diye konuştu.

“2. Sultangazi İş Adamları Zirve-
si” gerçekleşti.   

SULTANGAZİ / İSTANBUL

Belediyeler 2008’de Rekor Kırdı
Başbakanlık Hazine Müs-

teşarlığı’nın Ankara’da düzen-
lediği III. Yerel Yönetimlerin 
Mali Yönetimi Forumu’nda 
konuşan Maliye Bakanlığı Mu-
hasebat Genel Müdürü Ömer 
Duman, yerel yönetimlerin 
çok ciddi bütçe açıkları ver-
diklerini söyledi. Daha önce 
3225 belediyenin bulunduğu-
nu, 2009 Nisan ayı itibariyle 
sayısının 2949’a düşürüldü-
ğünü hatırlatan Duman, son 4 
yılın bütçe açıklarını rakamlar-
la ifade etti. Buna göre beledi-

yeler, toplamda 2006 yılında 
1 milyar 267 milyon TL, 2007 
yılında 2 milyar 184 milyon 
TL, 2008 yılında 5 milyar 223 
milyon TL ve 2009 yılında 4 

milyar 167 milyon TL bütçe 
açığı verdiler. 2008 yılındaki 
yüksek bütçe açığının temel 
sebebi olarak, 2009’daki se-
çimler gösteriliyor.

Açıkla kapanan bütçelerin 
finansmanı borçlanma sure-
tiyle yapılmak durumundadır. 
Belediyelerin finansman kay-
naklarından sağladıkları kre-
diler, piyasaya olan borçları ve 
vergi ve sosyal güvenlik borçla-
rı toplamının seyrine bakıldı-
ğında, bütçe açıklarıyla para-
lel bir seyir izlediği ve sürekli 
olarak arttığı görülmektedir. 
2006 yılı sonunda gayrisafi 
yurtiçi hasılaya oranı % 2,72 
olan toplam belediye yükümlü-
lükleri, 2007 yılında 3,16’ya, 
2008 yılında 3,26’ya ve 2009 
yılında ise 3,67’ye yükselmiş bulunmaktadır. Bu durum belediyelerin öz gelirlerini sadece 
denk bütçe sonucuna ulaşmak için değil, aynı zamanda birikmiş borçlarının ödenmesi ama-
cıyla da artırmak zorunda olduklarını göstermektedir.

Belediye türlerine göre öz 
gelirlerin toplam gelirleri 
oranına (mali bağımsızlık 
oranı) bakıldığında il bele-
diyelerinin merkezi yöneti-
me mali bağımsızlık oranı-
nın diğerlerine göre oldukça 
düşük olduğu görülmektedir. 
Bu durum büyükşehir be-
lediyelerinin ve il belediye-
lerinin borçlanma imkan-
larının daha fazla olması 
ve finansman kaynaklarına 
daha kolay ulaşmaları ne-
deniyle açıklarını, öz gelir-
lerini artırmak yerine borç-
lanma suretiyle kapatmayı tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. il belediyelerinin 
mali bağımsızlık oranının düşük olması tüm belediyelerin mali bağımsızlık oranının da 
düşmesine neden olmaktadır. 

yıllar itibarıyla bakıldığında belediye türlerine göre ve toplam belediyeler olarak mali 
bağımsızlık oranının ciddi bir düşüş trendinde olduğu görülmektedir.

il belediyelerinin nüfus bü-
yüklüklerine göre mali bağım-
sızlık oranı incelendiğinde, 
büyükşehir belediyelerinin yu-
karıda bahsedilen özelliğinin 
ağır basması nedeniyle diğer 
illere göre mali bağımsızlık 
oranının ciddi bir şekilde dü-
şük olduğu görülmektedir. 

Diğer il belediyelerinde ise 
düşük nüfuslu belediyelerin 
mali bağımsızlık oranının 
yüksek olduğu, ancak 2010 yı-
lına gelindiğinde nüfus ayrımı 
olmaksızın tüm il belediyeleri-
nin mali bağımsızlık oranının 
düştüğü ve % 50 nin altına gerilediği görülmektedir. toplam il belediyelerinin mali bağım-
sızlık oranı ise % 40 lara düşmüş bulunmaktadır.

Ülkemizin belediyeleri 2009 yerel se-
çimlerinden önce yatırım rekoru kırdı-
lar. Yatırım amaçlı harcamalar dolayısıy-
la 5 milyar 223 milyon TL açık verdiler. 
2007 yılında bu rakam 2 milyar 184 
milyon TL’idi.  
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2010 Yılında 1 milyona 
yakın yerli ve yabancı turist 
tarafından ziyaret edilen 
Panorama 1453 Tarih Mü-
zesi, Edebiyat Sanat ve Kül-
tür Araştırmaları Derneği 
(ESKADER) tarafından 
‘yılın en iyi müzesi’ seçildi. 
Otuz üç dalda verdiği 2010 
Yılı Kültür Sanat Ödülle-
rini açıklayan ESKADER, 
İstanbul’un fethini görsel 
bir şölenle canlandıran ve 
açıldığı günden bu yana zi-
yaretçi rekorları kıran Pano-
rama 1453 Tarih Müzesi’ni  
“Yılın En İyi Müzesi” seçti. 

Dünyanın ‘tek tam panora-
mik müzesi’ olma unvanını 
taşıyan Panorama 1453, 
modern müzecilik uygula-
maları ve ziyaretçi memnu-
niyetinden dolayı bu ödüle 
layık bulundu.

1453 Tarih Mü-
zesi Türkiye’de 
ve dünyada ilk 

ESKADER’in açıkladığı 
ödüllerle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan İBB 
Kültür A.Ş. Genel Müdürü 

Nevzat Bayhan, “ESKA-
DER ve diğer saygın kuru-
luşların ödülleri, bizlerin 
kültüre hizmet noktasında 

doğru yolda olduğumu-
zun bir delilidir. Panorama 
1453 Tarih Müzesi, müze-
cilik alanında açtığı çığırla 

sadece İstanbul için değil 
Dünya için de ilk ve tek 

olma özelliği taşımaktadır” 
dedi.

2010 yılında 1 milyona yakın yerli ve 
yabancı turist tarafından ziyaret edilen 
Panorama 1453 Tarih Müzesi, Edebiyat 
Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
(ESKADER) tarafından ‘Yılın En İyi 
Müzesi’ seçildi.  

İSTANBUL

650. 
Kırkpınar 
Bambaşka 
Olacak 
Bu yıl 650. si dü-
zenlenecek olan 
Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri ve 
Kültür Etkinlikleri 
Haftası nedeniyle 
Edirne Belediye 
Başkanlığı, Kültür 
Bakanlığı, Güreş 
Federasyonu yetki-
lileri Edirne’de bir 
araya geldi.  

KIRKPINAR / EDİRNE 

Kırkpınar Yağlı Güreşle-
rinin Unesco Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesi ve bu yıl 
650. sinin düzenlenmesi ne-
deniyle yetkililer Belediye 
Meclis Salonu’nda toplantı 
yaptı. 650. Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri ve Kültür Et-
kinlikleri Haftası programı 
ile ilgili olarak karşılıklı gö-
rüş alışverişinde bulunulan 
toplantıya Belediye Başkan 
Vekili Namık Kemal Döle-
neken, Vali Yardımcısı Ab-
dullah Aslaner ile Kültür Ba-
kanlığı, Güreş Federasyonu, 
Gençlik Spor Genel Mü-
dürlüğü yetkilileri katıldı. 
Edirne Belediyesi’nin uzun 
uğraşları ile Kırkpınar’ın 
Dünya Kültür Mirası’na 
girdiğini dile getiren Edir-
ne Belediye Başkanı Hamdi 
Sedefçi, “Edirne Belediyesi 
2004’ten beri bunun için uğ-
raşıyor. Bu yıl çok güzel kut-
lama yapıp dünyada fırtına 
estireceğiz. Hükümetimizin 
de desteği ve belediyemi-
zin tecrübesiyle 650. yıl 
bambaşka olacak” şeklinde 
konuştu. Kırkpınar heyeti 
toplantı sonrası Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı 
Sarayiçine giderek incele-
melerde bulundu.

Yalova, Kitap Kampanyası Başlattı

Güldüren ve Düşündüren Oyun 

Camdan Sanat Oluşturuldu

Yalova Belediyesi Karanfil 
Evleri, ihtiyaç sahibi okulla-
ra gönderilmek üzere kitap 

kampanyası başlattı. Mart 
ayının son haftasına kadar 
sürecek kampanya sonunda 

toplanacak kitaplar, toplu 
bir şekilde ihtiyaç sahiple-
rine gönderilecek.  Toplana-
cak olan kitapların ‘Kütüp-
haneler Haftasında’ teslim 
edilmesinin planlanması 
nedeniyle kampanya süre-

sini uzun tuttuklarını belir-
ten Yalova Belediye Başkanı 
Yakup B. Koçal; “Karan-
filevlerimiz bünyesinde 
düzenlenen organizasyonla 
evlerimizde bulunan kul-
lanmadığımız kitapları top-
layarak ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak ve Kütüphane-
ler Haftası’nda kütüpha-
nelerinde kitabı olmayan 
okullarımızın öğrencilerini 
mutlu etmek istedik. O 

yüzden böyle bir kampanya 
başlattık. 7 tane Karanfil 
Evi’nde toplayacağımız ki-
taplardan sonra elimizdeki 
sayıya göre dağıtımı toplu 
bir şekilde gerçekleştirece-
ğiz. Her evde kullanılmayan 
kitaplar vardır. Bu kitapları 
her mahallemizde bulunan 
Karanfil “Evlerine teslim 
ederek herkesi kampanyaya 
destek vermeye çağırıyo-
ruz” dedi.

Hendek Belediyesi Ti-
yatro Kulübü geçtiğimiz 
günlerde Hendek Ticaret 
Merkezi’nde “Yarası olana” 
adlı bir oyun sahneye koy-
du. Yoğun katılımla gerçek-

leşen tiyatro oyununda, ti-
yatro severler gönüllerince 
bir gece yaşadılar. Bir akıl 
hastanesinde gerçekleşen 
traji komik olayları sahnede 
başarıyla sergileyen tiyatro 

kulübü oyuncularının ser-
gilediği oyun profosyonel 
tiyatrocuları aratmadı. Yir-
mi beş kişilik bir ekibin sah-
nelediği oyunun ana tema-
sında sağlık alanında özel 
hastanelerde gerçekleşen 
sorunlar ve ne şekilde ka-

mufle edildiğinin anlatıldığı 
tiyatro oyununda rol alan 
oyuncuların performansları 
usta tiyatroculara taş çı-
karttı. 

Üniversite 
öğrencileri rol 
aldı

Oyunun açılışında bir 
konuşma yapan Hendek 
Belediyesi Tiyatro Kulübü 
Başkanı Hüseyin Yaz,  “Siz 

tiyatro severlerle birlikte 
olmaktan çok mutluyuz. 
İnşallah sizlere keyifli da-
kikalar yaşatırız. Hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum. Teşekkür ediyorum” 
sözleri salondan büyük alkış 
aldı. Yönetmenliğini Ogün 
Akgün´ün yaptığı ve çok 
sayıda üniversite öğrencisi-
nin rol aldığı oyunda sağlık 
alanında yaşanmış olan traji 
komik olayların sahnelen-
mesi seyirciyi hem güldürdü 
hem düşündürdü. 

Yalova Belediyesi Karanfil Evleri, okulla-
ra gönderilmek üzere kitap kampanyası 
başlattı. Kampanya Mart ayının son haf-
tasına kadar sürecek.

YALOVA

Hendek Belediyesi Tiyatro  Kulübü´nün 
Hendek Ticaret Merkezinde sahneye 
koyduğu “yarası olana” adlı oyuna bü-
yük katılım oldu. 

HENDEK / 

2010 Yılının En İyi Müzesi “Panaroma 1453” Seçildi

Tuzlalılar camdan ürettik-
leri ürünleri satışa çıkardılar. 
Neomarin Alışveriş Merke-

zi tarafından kursiyerlere 
stant tahsis edildi. Standın 
açılışı; Tuzla Kaymakamı 

Mümin Heybet, Beledi-
ye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
İlçe Müftüsü Ahmet Silkin, 

Belediye Başkan Yardım-
cıları, mahalle muhtarları 
ve kursiyerlerin katılımıyla 
gerçekleşti. Açılışta konuş-
ma yapan Tuzla Kaymakamı 
Mümin Heybet, projenin 
sürüdülebilirliği açısından 
destek veren tüm kurumla-
ra ve Neomarin yönetimine 
teşekkür etti. Açılışta konu-

şan Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı “Bu proje ile 
cam işleme becerisini kaza-
nan kursiyerlerimiz, üret-
tikleri ürünleri bu stantta 
satarak ailelerinin geçimine 
katkı sağlamaktadır. Bu tür 
çalışmaların başarıyla sonuç-
lanması bizleri mutlu etmiş-
tir” dedi.

K Ü LT Ü R  S A N AT

Tuzla’daki yardıma muhtaç kişilere 
uygun eğitim ve beceri kazandırmak 
amacıyla gerçekleşen proje ilk meyve-
lerini vermeye başladı. Kursiyerlerin 
camdan ürettikleri çeşitli ürünler sa-
tışa çıktı. 

TUZLA / İSTANBUL
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Küçükçekmece Belediyesi 
Kış Spor Okulları’nda kayıt-
lar başladı. 6 -14  yaş arası 
gençlerin ücretsiz olarak 
faydalanabileceği Kış Spor 

Okulları’nda kayıtlar 22 Şu-
bat tarihine kadar devam 
edecek. Kurslara dahil olmak 
isteyen gençler, Küçükçek-
mece Belediye Başkanlığı B 
Kapısı’ndaki masaya gerekli 
evraklarla birlikte başvura-
biliyor. Futbol, Voleybol, 
Basketbol, Yüzme (6-12 yaş 
arası), Taekwondo, Karate-
do ve Jimnastik olmak üzere 
7 branşta eğitim verecek Kış 
Spor Okulları, kayıtların son 
gününde start alacak.

18 uzman eğitim 
verecek

Çocukların yetenekli ol-
dukları branşlarda temel 
eğitim çalışmalarına dahil 

edilerek, yarışmacı sporcu 
yetiştirmeyi de hedefleyen 
Kış Spor Okulları bu sezon 
1000 genci sporla tanıştı-
racak. 18 uzman eğitmen 
tarafından gençlerin zihinsel 
ve psikolojik eğitimlerini de 
içeren bir programla birlikte 
verilen hizmet, topluma fay-
dalı bireylerin yetişmesine 
katkıda bulunuyor.

Eşofmanlar 
belediyeden

Kış Spor Okulları’na kayıt 
yaptıran öğrencilerin ihtiyaç 
duyacağı, bere, eşofman, 
çanta ve bone gibi spor kı-
yafetleri de Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından hediye 

ediliyor. Kış Spor Okulları 
sayesinde Küçükçekmeceli 
gençleri sokağın zararlı alış-
kanlıklarından uzak tuttukla-
rını belirten Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Aziz Yeniay, 
amaçlarının arkadaşlığı, dost-
luğu ve paylaşmayı bilen ki-
şilikli bireyler yetiştirmek ol-
duğunu söyledi. Kültür sanat 
yatırımlarının yanı sıra spora 
da büyük önem verdiklerinin 
altını çizen Başkan Aziz Yeni-
ay, Küçükçekmece’de sağlıklı, 
disiplinli ve dinamik bir genç 
nesil hedeflediklerini açıkladı. 
Kış Spor Okulları’nda eğitim 
görecek gençlere başarı dile-
ğinde bulunan Başkan Yeniay, 
“Bu kurslarda eğitim gören 
gençlerimiz inanıyorum ki 
ülkemizi ve Küçükçekmece-
mizi yarınlarda gururla temsil 
ederek bayrağımızı uluslara-
rası arenada dalgalandıracak” 
diye konuştu.

Spor Okulu Küçükçekmecelileri Bekliyor

Bursaspor Öncü Oluyor
Bursa Büyükşehir Bele-

diyesi, ‘sağlıklı yaşanılabilir 
bir kent’ hedefi doğrultu-
sunda sağlıklı nesillerin ye-
tiştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla yaptırdığı bir spor 
tesisini daha Bursa’ya ka-
zandırdı. Geçtiğimiz Ekim 
ayında Değirmenönü Spor 
Salonu’nu eğitimin hizmeti-
ne sunan Büyükşehir Bele-
diyesi, inşaatı tamamlanan 
Şükrü Şankaya Anadolu 
Lisesi Spor Salonu’nu da 
hizmete açtı. Şükrü Şankaya 
Anadolu Lisesi bahçesinde 
düzenlenen açılış törenine 
Başkan Altepe’nin yanı sıra 
Osmangazi Belediye Başka-
nı Mustafa Dündar, İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla Gül-
sar, AK Parti İl Başkanı Sedat 
Yalçın, Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala 
ve Şükrü Şankaya’nın yakın-
ları ile öğretmen ve öğrenci-
ler katıldı.

7’den 70’e spor

Sağlıklı kentlerin ancak 
sağlıklı bireylerden oluşabi-
leceğini dile getiren Başkan 
Altepe, bu nedenle spor ya-
tırımlarına da büyük önem 
verdiklerini söyledi. Yıldı-
rım ilçesinde Eğitim Spor 
Salonu’nun ardından da De-
ğirmenönü Spor Salonu’nu 
hizmete açtıklarını dile ge-
tiren Başkan Altepe, Şük-
rü Şankaya Anadolu Lisesi 
Spor Salonu’nu da gençlerin 
hizmetine sunmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını söyledi. 

Yunusemre Spor kompleksi, 
Erikli Yüzme Havuzu, Atıcı-
lar Futbol Sahaları, yüzme 
havuzları ve semt sahaları 
gibi 78 projenin devreye 
alındığını dile getiren Baş-
kan Altepe, “7’den 70’e hal-
kımızın rahatlıkla kullanabi-

leceği spor tesisleri, parklar, 
eğitim ve sağlık tesisi gibi 
sosyal donatı alanlarının 
tüm semtlerimizde olmanı 
hedefliyoruz. Bursa’nın her 
köşesinin sağlıklı, modern 
bir görünüme bürünmesi 
için çalışmalarımızı sürdü-

rüyoruz. Gençlik bizim en 
önemli gücümüz. Bu neden-
le sağlıklı ve sporcu nesiller 
yetiştirilmesini ve milli ta-
kımlara daha fazla sporcu 
göndermeyi amaçlıyoruz” 
diye konuştu.

Başkan Altepe, yaptıkları 

spor salonlarının hem bölge-
deki okullara hem de vatan-
daşlara açık olduğunun da 
altını çizdi.

Başkandan sportif 
hareketler

Şükrü Şankaya Anadolu 
Lisesi öğrencileri, Başkan 
Altepe’ye teşekkürlerini çi-
çekle sunarken, salonun açı-
lış kurdelesi protokol üyeleri 
tarafından kesildi. Başkan 
Altepe, salonda öğrenciler 
ve protokol üyeleriyle bas-
ketbol ve voleybol oynayarak 
salondaki ilk sportif faaliyeti 
de gerçekleştirmiş oldu.

Yetiştirdiği binlerce gencin yanı sıra profesyonel kulüp-
lere kazandırdığı yüzlerce yetenekle Türk sporuna önem-
li katkılar sağlayan  Küçükçekmece Belediyesi Kış Spor 
Okulları’nda kayıtlar başladı. Uzman eğitmenlerce 7 farklı 
branşta hizmet verecek spor okulları, gençleri bekliyor.   

KÜÇÜKÇEKMECE  / İSTANBUL

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şükrü Şan-
kaya Anadolu Lisesi Spor Salonu, düzenlenen törenle hizme-
te açıldı. Bursa’yı daha çağdaş bir kent haline getirmek için 
her köşede çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Altepe, 
Bursa’nın sporda da öncü bir kent olması için yatırımlarının 
devam ettiğini vurguladı.  

BURSA

Bir Hayal 
Gerçek 
Oluyor!  
Lüleburgaz Be-
lediyesi, “Lüle-
burgaz Yıldızları 
Futbol Akademisi” 
için hazırlanıyor.

LÜLEBURGAZ / 
KIRKLARELİ

Lüleburgaz Belediyesi ta-
rafından, Kentspor, Özers-
por, İstasyonspor, Yıldırıms-
por ve Trakya Gençlik Spor 
kulüp yöneticileri ve spor-
cularına 20 çift krampon, 20 
çift eşofman takımı, 20 çift 
forma ve 10 tane futbol topu 
armağan edildi. Lüleburgaz 
Belediye Başkanı Emin Ha-
lebak toplantıda yaptığı ko-
nuşmada; “Biz gençliğimizde 
çok kötü şartlarda spor yap-
tık. Bu yüzden çocuklarımı-
zın hem sağlıklı ortamda, 
hem de kaliteli malzemeleri 
kullanarak spor yapmalarını 
istiyoruz” dedi. 

Toplantıda ayrıca Lülebur-
gaz Belediye Başkanı Emin 
Halebak, önümüzdeki gün-
lerde yapımına başlanılacak 
olan “Lüleburgaz Yıldızları 
Futbol Akademisi”nin tanı-
tım sunumunu gerçekleştirdi.  
Lüleburgaz’da hayallerin ger-
çek olacağını sözlerine ekledi. 

Üsküdar’da “En”ler Seçildi

Üsküdar Belediye Başkan-
lığı’nın “Toplumda Sporu 
Tabana Yayma ve Geliştirme 
Projesi’’ kapsamında 2010-
2011 Eğitim Öğretim Yılı 
içinde Üsküdar ilçesinde bu-
lunan ilköğretim okullarında 
atletizm sporunu sevdirme, 
rekabet duygusunu hisset-
tirme, sosyalleşme, iletişim 
kurma becerilerini fark et-
melerini sağlama düşüncesi 
ile atletizm branşında düzen-
lemiş olduğu “Üsküdar En-
lerini Arıyor’’ Atletizm Ligi 
Yarışması sonuçlandı. 

Üsküdar’daki 64 ilköğre-
tim okulunda okuyan yakla-
şık 67 bin öğrencinin sportif 

olarak taranması sonrası 13 
Ocak’da gerçekleşti. Yarış-
malarda birinciliği kazanan 
sporculara ödülleri Üsküdar 
Belediye Başkanı Musta-
fa Kara tarafından verildi. 
Kara, ödül töreninde yaptığı 
konuşmada; Belediye olarak 
temel amaçlarının sporu 
tabana yaymak olduğunu 
belirterek sporu bir yaşam 
tarzı olarak çocuklarımızın 
hayatına sokmak gerekti-
ğini, sporun çocukların ve 
gençlerin hem zihinsel hem 
de bedensel gelişimlerinde 
önemli bir yeri olduğunu 
ifade etti. 

Üsküdar Belediyesi’nin toplumda spo-
ru yaygınlaştırmak amacıyla düzenledi-
ği “Üsküdar Enlerini Arıyor” Atletizm 
Ligi Yarışması sonuçlandı.    

ÜSKÜDAR / İSTANBUL

S P O R
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Bu sözlerin sahibi Eyüp 
Belediye Başkanı İsmail Ka-
vuncu. Eyüp adını geçtiği-
miz haftalarda üniversiteye 
hazırlanan öğrencilere da-
ğıttığı karşılıksız nakit para 
yardımıyla duyurmuştu. 
Belediye bu etkinliği uzun 
zamandır yapıyor ve sade-
ce eğitimde değil pek çok 
alanda Eyüp’ün, Eyüplülerin 
gelişimi için çalışıyor. Baş-
kan Kavuncu kendileri için 
eğitimin çok önemli olduğu-
nu ve amaçlarının eğitimin 
kalitesini artırmak olduğunu 
söylüyor. Sözü fazla uzat-
madan Başkan’la yaptığımız 
röportajımızla sizi baş başa 
bırakacağız ama bir paran-
tez açarak, Başkan’ın başarılı 
bir belediye başkanı olduğu 
kadar iyi bir aşçı olduğunu 
da belirtelim. Özellikle Öz-
bek pilavını çok iyi yaptığı-
nı öğrendiğimiz Kavuncu, 
Eyüp’te yaşanan değişim ve 
gelişim sürecini gazetemizin 
ilk sayısı için anlattı.

 

Restorasyon 
çalışmaları 
devam ediyor

 Ben size şimdi İstanbul-
luların ve Eyüp’ün dışındaki 
insanların algıladığı Eyüp’ü 
anlatmaya çalışacağım. Eyüp 
merkez cami ve etrafı kutsal 
günlerde, gecelerde, rama-
zanda, bayramda ziyaret-
çi akınına uğruyor. Buraya 
gelen insanların beklenti-
lerini karşılamak ve hatta 
bu beklentilerinin üstüne 
çıkabilmek için çalışmak 
gerekiyor. Eyüp tarihi do-
kusuyla ön plana çıkmalı ve 
bu yönde gelişmeli. İnsanlar 
buraya manevi beklentilerle 
geliyorlar, bu nedenle inanç 
turizmine yönelik çalışma-
lar da yapılmalı. Bu ihtiyaca 
göre yeni projeler üretilmeli. 
Biz bütün bunları bir potada 
eritmek için çalışıyoruz ve 
restorasyon çalışmalarının 
yanı sıra bölgede cephe ye-
nilemeleri yapıyoruz. Buraya 
ziyaretçi olarak gelenler yapı-
lan çalışmaları objektif olarak 
gözlemleyebiliyorlar. Kısaca-
sı şehre yönelik beklentileri 
tam olarak karşılayabilecek 
bir süreç içerisindeyiz. Tabii 
bunlar kolay çalışmalar değil 
ve zamanla talep de artacak.

Çünkü İstanbul 15 mil-
yon nüfuslu bir yer ve kaldı 
ki Eyüp sadece İstanbul’a hi-
tap etmiyor. Eyüp Cami’de 
biz şu anda röleve çalışması 
yaptırıyoruz. Caminin res-
torasyonunu belediyemiz 
üstlendi. Ayrıca caminin 
bulunduğu meydanı da dü-
zenliyoruz. Meydana bakan 
dükkanların etrafının çevre 
düzenlemesi yapılacak ve iş 
yerleri tarihi dokuyla uygun 
hale getirilecek.

Esnaf daha iyi 
kazanacak

Biz bu çalışmaları yapar-
ken elbette esnaftan bazı 
şikayetler aldık. Ama yapı-
lan bu düzenlemeler zaman 

içerisinde onların daha iyi 
kazanmasını sağlıyor. Geçen 
sene TÜRSAB ile bir anlaş-
ma yaptık ve günde 10 tur 
otobüsünün Eyüp’te dur-
masını sağladık. Bu sadece 
tur otobüsleri ile getirilen 

günlük 500 turist demektir. 
Buraya gelenler hiç bir şey 
yapmasalar birer su içseler 
bile esnafa kazanç sağlar-
lar. Elbette buraya gelenler 
sadece su içmekle kalma-
yacaklar, yemek yiyecekler, 
çay içecekler, hediyelik eş-
yalar alacaklar… Ama siz 
meydanda insanları çeken 
görselliği sağlayamıyorsanız, 
turistleri bu bölgeye çeke-
mezsiniz. Yaptığımız çalış-
malar etkisini gösterdi ve bu 
bölgemizde kiralar yüksel-
meye başladı. Demek ki bu 
bölgede iş sirkülasyonunda 
bir artış söz konusu.

Eğitimci Başkan

Başkanım özellikle geç-
tiğimiz haftalarda kamu-
oyunda ön plana çıkan bir 
çalışmanız oldu ve Eyüp’te-
ki öğrencilere ücretsiz para 

yardımı yaptınız.
Bizim için eğitim çok 

önemli. Meydan düzen-
lemesi, yollar, kaldırımlar 
bunlar her zaman yapılabi-
lecek işler. Ama eğitim bi-
zim geleceğimiz ve biz Eyüp 
Belediyesi olarak eğitimin 
kalitesini artırmayı önem-
siyoruz. Bunun için birçok 
faaliyete imza atıyoruz. Ör-
neğin, Eyüp’teki okulların 
bakım onarımını biz yapıyo-
ruz ve hizmetli görevlilerini 
biz okullara gönderiyoruz. 
İlçemiz sınırları içerisinde 
62 tane okul var ve bu okul-
ların ayda bir defa bakımını, 
temizliğini yapıyoruz. Bütün 
bunlarla birlikte, ilkokul 
öğrencilerin kırtasiyelerini 
veriyoruz. Şu anda iki yılda 
16 okulda kapalı spor salo-
nu yaptık. Bu salonlar sosyal 
amaçla da kullanılıyor. Ay-
rıca, baharda başlattığımız 
çocuk şenlikleri de var.

Sözünü ettiğiniz konuya 
gelirsek, biliyorsunuz bele-
diyeler burs veremiyor. Biz 
de en azından Eyüp’te sına-
va girecek olan öğrencilere 
sınav parası verelim istedik. 
Lise dörtlere geçen sene de, 
bu sene de toplamda 400’er 
lira nakit para verdik. Bu 
bağışları yaparken hiç kim-
se arasında ayrım yapmadık 
ve lise dörtte okuyan tüm 
öğrencilere nakit para yardı-
mında bulunduk. İstedik ki 
öğrenciler herhangi bir ihti-
yaçlarını karşılasın. Ben me-
mur çocuğuydum, ihtiyacım 
yoktu, durumumuz iyiydi 
ama biliyorum ki öğrencinin 
her zaman bir şeye ihtiyacı 
vardır. Öğrencileri ayırmak 
mümkün değil. Hangi öğ-
rencinin ihtiyacı olup ol-
madığını bilemezsiniz. Buna 
bir formül bulamazsınız. Bu 
yüzden bütün öğrencileri 
kucaklamaya çalışıyoruz.

Eyüp gecekondulaşmanın 
yoğun olduğu, ekonomik 
sıkıntısı olan ailelerin yoğun 
olarak yaşadığı bir bölge. 
Biz her gün 2500 kişiye sı-
cak yemek götürüyoruz. Bu 
şu anlama geliyor, her gün 
2500 kişinin sıcak yemek 
almaya ihtiyacı var. Ayrıca 
6500 aile bizden iki ayda 
bir gıda desteği alıyor. 4500 
haneye kömür yardımı yapı-
yoruz

Başkanım bir tane özel 
soru soralım. En son oku-
duğunuz kitap hangisidir?

Ben daha önce çok fazla 
kitap okuyan bir insandım. 
Şimdi yoğunluktan çok faz-
la fırsat bulamıyorum. Me-
saimiz 6’da başlıyor, akşam 
geç saatler de bitiyor. Yoğun 
tempoda çalışmamıza rağ-
men iş dünyasından gelen 
alışkanlıkla seyahatlerde 
kitap okurum. En son İs-
kender Pala’nın Şah ve Sul-
tan’ını okudum.

“Yemek yapmayı 
çok severim”

Özel bir hobiniz var mı?
Yemek yapmayı çok se-

verim. Her türlü yemeği 
yaparım. Yurt dışında çok 
uzun süre bulundum. Fark-
lı kültürlerin yemeklerini 
seviyorum, bazılarını yap-
mak için uğraşıyorum. Ben 
Özbek pilavı çok güzel ya-
parım. Örneğin bizim be-
lediyemize ait dergimizde 
“Başkan” sayfası yoktur. 
Klasik belediye dergisi de-
ğildir. Dergimizin içerisinde 
“Başkanın Mutfağından” 
bölümümüz vardır. Bura-
da yemek tarifi vermiştim. 
Yemek bana göre bir kültür 
ve bunun sonunda gelen bir 
keyif işi. Her yemek kendi-
ne göre çok güzeldir.

Eyüp’ün Çok Yönlü Başkanı
“Bizim için eğitim çok önemli. Meydan düzenlemesi, yollar, kaldırımlar bunlar her zaman yapılabilecek işler. Asıl önemli olan 
eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi.  Eyüp Belediyesi olarak eğitimin kalitesini artırmayı önemsiyoruz”

EYÜP BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL KAVUNCU 

eyüp Belediye Başkanı ismail kavuncu’nun en sevdiği uğraş yemek yapmak.  
Başkanın en güzel yaptığı yemek ise Özbek Pilavı.

S Ö Y L E Ş İ
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Modern Belediyecilikte İzmit

Gazetemizin ilk sayısında 
“Ayın Başkanı” olarak İzmit 
Belediye Başkanı Dr. Nev-
zat Doğan’ı seçtik. İzmit 
Belediyesi, bugün pek çok 
önemli projeye imza atıyor. 
Bunlardan biri belediyenin 
geçtiğimiz yıl Kocaeli’nde 
Türkiye’nin en büyük su ka-
yağı tesisini yapması. İzmit, 
2010 yılında Gölkay Projesi 
ile Avrupa-Afrika Su Kaya-
ğı Şampiyonası ile Dünya 
Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapmıştı. Diğer taraftan bele-
diyenin bu yıl içerisinde saat 
kulesini sembolize eden taksi 
durakları ile pek çok yeniliği 
duraklara getirmiş olması da 
Başkan Doğan’a bu unvanı 
vermemize neden oldu. 

Su kayağı tesisi

Şimdi bu projelere bi-
raz daha yakından bakalım. 
İzmit gazete manşetleri-
ne geçtiğimiz yıl “Gölkay, 
İzmit’in Dünyaya Açılan 
Penceresi Olacak” sözleri 

ile geçti. Bunun nedeni İz-
mit Belediyesi’nin en önem-
li projelerinden biri olan ve 
İzmit Çayırköy Göleti’nde 
yapılan Gölkay Parktı. Göl-
kay Park’ta  Kocaeli’nde 
Türkiye’nin en büyük su ka-
yağı tesisi kuruldu. İzmit’e 
sadece beş dakikalık me-
safede Hacıoğlu Köyü ya-
kınlarında 4 hektarlık gölet 
üzerinde yaptırılan Gölkay 
tesisi geçtiğimiz yılın Ey-
lül ayında Avrupa- Afrika 
Su Kayağı Şampiyonası ile 
Dünya Şampiyonası’na ev 
sahipliği yaptı. Şampiyona-
ya 26 farklı ülkeden spor-
cular katılarak kentin adını 
uluslar arası arenada da gös-
terdi.  

Doğal bir gölet 
üzerine kurulu

Gölkay Projesi’nin Türki-
ye’de bir ilk olduğunu söy-
leyen İzmit Belediye Baş-
kanı Nevzat Doğan’ın tesis 

hakkında yaptığı açıklama-
lara dikkat. Doğan, Bursa 
ve Antalya’da da benzer te-
sisler olduğunu söylüyor ve 
ekliyor: “Bizim burada yap-
tığımız tesis Bursa ve Antal-
ya’dakinden 4- 5 kat daha 
büyük ve en önemli özelliği 
de doğal bir gölet üzerinde 
olması.” Doğan, Gölkay’da 
aynı anda 12 kişinin su ka-
yağı yapabileceğini belirte-
rek, “Gölkay’da aynı anda 
12 kişi su kayağı yapma 
imkanına sahip. 4 hektarlık 
alanın 1,5 hektarlık alanın-
da ilk etapta kablolu sistem 
ile su kayağı yapılacak. Di-
ğer alanlarda da istenilirse 
motorlu su kayağı yapılabi-
lecek” dedi. 

Modern Taksi 
durakları

İzmit Belediyesi’nin Be-
lediye Başkanı Nevzat Do-
ğan önderliğinde yapmış 
olduğu pek çok proje var. 

Biz burada bunların hepsini 
anlatmayacağız. Lakin, öne 
çıkan ve taksi duraklarını 
kapsayan bir diğer projeden 
daha bahsetmeliyiz. Taksi-
cilerin sorunlarını çözmek 
amacıyla saat kulesini sem-
bolize eden  modern taksi 
durakları yapıldı. Belediye 
tarafından yapılan yeni taksi 
duraklarının içerisinde wc, 
mutfak ve oturma alanları 
bulunuyor. Kısacası durak-
lar işlevi ve kolaylığının yanı 
sıra görsel estetik açısından 
da kente ayrı bir hava katı-
yor. Böyle bir projeyi hayata 
geçirme nedenlerini Başkan 
Doğan şu sözlerle anlatıyor:  
“Milletvekilliğim dönemin-
de de taksicilerin çalışma 
şartlarını yakından takip 
ediyordum. Mobola olarak 
bilinen o küçük kabinlerde 
yazın sıcaktan kavrulan, kı-
şın soğuktan donan taksici 
esnaflarımıza başkan adayı 
olduğum zaman  İzmit’e 
yakışır taksi durakları ya-
pacağıma dair söz vermiş-

tim. Bunu gerçekleştirmenin 
mutluluk ve heyecanı içeri-
sindeyiz.”

Türkiye’de ilk: 
“Çocuk Hakları 
Masası”

İzmit Belediyesi’nin öne 
çıkan projelerinden bir diğe-
ri ise çocuk haklarını temel 
alan “Çocuk Hakları Masası.” 
Türkiyede ilk defa çocukların 
sokakta çalışmasını önlemek 
ve sorunlarına kalıcı çözüm-
ler üretilmesine destek ver-

mek amacıyla 23 Nisan 2010 
tarihinde belediye bünyesi 
içerisinde bir birim kuruldu. 
İzmit Belediyesi Belsa hizmet 
binası girişinde faaliyetler-
ini sürdüren birim, sivil 
toplum kuruluşları ve em-
niyet müdürlüğünün çocuk 
masasıyla da ortak projeler 
geliştiriyor. Sadece sokak 
çocuklarının değil aile içi 
sorunlar yaşayan çocukların 
da müracaat edebilecekleri 
şekilde görev yapabilen birim 
görevlileri sıcak tavırlarıyla 
minik ziyaretçilerine her 
konuda yardımcı oluyor.

Gazetemizin ilk “Ayın Başkanı” olan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın önderliğinde İzmit Belediyesi bugün pek 
çok önemli projeye imza atıyor. Türkiye’nin en büyük su kayağı tesisinin yapılmasının yanı sıra taksi esnafını da unutmayan ve 
modern taksi duraklarını kente kazandıran Başkan Doğan, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söylüyor.    

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI DR. NEVZAT DOĞAN 

AY I N  B A Ş K A N I
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GÜN EĞİTİMİN KONUSU KONUŞMACILAR EĞİTİMİN YERİ

1
ŞUBAT

Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı Sırrı ER - Haber Spikeri - Eğitmen
MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) / 

İSTANBUL

3
ŞUBAT

Ofis Programları Bilgisayar Eğitimi (MS Excel 2007, MS Word 
2007, MS Power Point 2007, MS Outlook 2007)

Recep ALGÜL - Bilgisayar Programcısı Arnavutköy Belediyesi / İSTANBUL

7
ŞUBAT

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi  Mrs Meera Sethi Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi  Mrs Meera Sethi
MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) / 

İSTANBUL

10
ŞUBAT

Mal Bildiririminde Bulunma ve Dikkat Edilmesi Gereken Hu-
suslar

Vahdettin ÖZCAN - Mülkiye Başmüfettişi Lüleburgaz Belediyesi / Kırklareli

17
ŞUBAT

Temsil, Tören ve Ağırlama Mevzuatı, İlgili Harcamalara İlişkin 
Usul ve Esaslar, Resmi Yazışma Kuralları, Ulusal ve Uluslararası 
Protokol Kuralları ve Özel Kalem Müdürlüğü'nün, Önemi ve Özel 
Kalem Müdürlerinin Taşıması Gereken Nitelikler

Mehmet Emin Öztürk/Yönetim Danışmanı - Salim Demirel/
Sayıştay Başdenetçisi - Av. Kadir Erol / Kocaeli Büyükşehir Bel-
ediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı - Muharrem Ergül / 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Muşaviri

ANTALYA

17
ŞUBAT

Osmanlı'nın Siyaset Arenası: Aksaray - Etmeydanı Önder KAYA - Yazar - Robert Koleji Tarih Öğretmeni
MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) / 

İSTANBUL

21
ŞUBAT

Lübnan El-Touffah Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanı  Dr. De-
haini ve Heyeti

Lübnan El-Touffah Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanı  Dr. De-
haini ve heyeti

MBB (Osman Nuri Ergin Seminer Salonu) 
/ İSTANBUL

22
ŞUBAT

Altyapı İnşaatındaki Güncel Gelişmeler ve Kazısız Teknolojiler
Yasin Torun (Makine Mühendisi, Altyapı ve Kazısız Teknolojiler 

Derneği (AKATED) Yönetim Kurulu Başkanı)
MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu) / 

İSTANBUL

23
ŞUBAT

Halkla İlişkiler ve İletişim Sıtkı ASLANHAN Biga belediyesi / ÇANAKKALE

24
ŞUBAT

Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Vatandaşla İletişim Dr. Enver Seyitoğlu - İletişim Uzmanı Tekirdağ Belediyesi

24
ŞUBAT

Özürlülerin Kentsel Yaşama Katılımında Yerel Yönetimlerin 
Görevleri

"Canan AKTAŞ, Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Özürlüler 
Uzmanı-Psikolog 

Dr. Deniz Çağlayan Gümüş, Başbakanlık Özürlüler İdaresi - 
Özürlüler Uzmanı-Şehir Plancısı"

İzmit Belediyesi Meclis Salonu

28
ŞUBAT

İş  Ahlakı ve Sorumluluk Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi ŞEN  

(Kamu Yönetimi/Sakarya Üniversitesi)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi / SAKARYA

Başarısız İnsanların Yollarındaki Taşlar,  

Başarılı Olanlar İçin Birer Basamaktır. 

| Flaubert |

Söyleyecek Sözüm, Uygulanacak Projem Var

Çanakkale Belediyesi ta-
rafından bu yıl üçüncü kez 
“Söyleyecek Sözüm, Uygu-
lanacak Projem Var” isimli 
yerel projelere destek prog-
ramı düzenleniyor. Çanak-
kale Belediyesi’nin kentlinin 
kararlara ve uygulamalara 

katılımını sağlamak amacıyla 
yürüttüğü proje kapsamında 
Kent Eylem Planı ve 2010-
2014 Çanakkale Belediyesi 
Stratejik Planı çerçevesinde 
belirlenen konu başlıklarını 
içeren toplam 17 adet proje 
başvurusu yapıldı.

Bütçeyi 
belediye 
karşılayacak

Başvurusu yapılan proje-
ler öncelikle Değerlendir-
me Komitesi tarafından in-

celenecek, sonrasında Mart 
ayı içerisinde genel duyuru 
ile değerlendirme organi-
zasyonuna katılan kentli ta-
rafından değerlendirilecek. 

Değerlendirme sonucunda 
seçilen projeler, bütçesi Ça-
nakkale Belediyesi’nce kar-
şılanmak üzere uygulamaya 
geçecek. 

Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek 
olan “Söyleyecek Sözüm, Uygulanacak Projem Var” isimli 
Yerel Projelere Destek Programına yönelik başvuru süreci ta-
mamlandı.   

ÇANAKKALE

Kocaeli’ne 
Bahçecik 
Kavşağı 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, kent 
genelinde trafiği 
aksatan noktalara 
neşter vurmaya 
devam ediyor. 

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi kent genelinde 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Yeni projesi ile ulaşımı ra-
hatlatacak olan Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi yeni bir 
köprülü kavşak için kolları 
sıvadı. Proje İzmit - Gölcük 
arasındaki trafiğin yanı sıra 
Bahçecik’e giriş çıkışları da 
rahatlatacak. Çalışmaları 
başlayan projenin 23 Nisan 
2011 tarihine kadar hizmete 
sokulması planlanıyor.

Bahçecik ışıklarda yıllardır 
yaşanan trafik karmaşası ve 
gürültüsü artık son bulacak. 
Bahçecik ışıklar mevkiinde 
yıllardır büyük sorun olan 
kavşak için düğmeye ba-
san Büyükşehir Belediyesi, 
ışıkları kaldırıp kesintisiz ve 
güvenli bir ulaşım sağlamak 
amacıyla köprülü kavşak 
yapmak için çalışmalara baş-
ladı. Bir aksilik olmadığı tak-
dirde köprülü kavşağı önü-
müzdeki 23 Nisan tarihine 
yetiştirecek.

Timsah Arena’ya Animasyon
Dünyada takımının simge-

siyle projelendirilen ilk stat 
olan Timsah Arena izleyenle-
ri büyülüyor. Kapalıçarşı’da 
sergilenen maketi görenler 
stadın hizmete açılmasıyla 
Bursa’nın anıtsal bir yapıya 
kavuşacağı görüşünde. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Tim-
sah Arena’nın tanıtımı ile 
ilgili pek çok faaliyette bu-
lunuyor. Son olarak projenin 
animasyon filmi çekildi. 2 
ay içerisinde temeli atılacak 
projenin animasyon görüntü-
lerine www.bursa.bel.tr ad-
resinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Büyük-
şehir Beledi-
yesi tarafından 
projelendirilen 
Bursa’nın anıtsal 
bir yapıya kavu-
şacağı “Timsah 
Arena”nın ani-
masyon filmi 
çekildi.    

BURSA 

belediyehaber

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


