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Dünyada pek çok açıdan ‘ilk’ olarak kayıtlara geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi. 
3 milyar dolara mal olan Boğaz’ın üçüncü gerdanlığı, 3 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı

UZUNLUĞU 2164 METRE 
Toplam 2164 metre uzunluğundaki Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışına 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı 
devlet adamı katıldı. Açılış sonrası 
köprüden ilk olarak Cumhurbaşkanı Er-

doğan’ın da içinde bulundu-
ğu otobüs geçti.  

SAYFA 
4’TE

MÜHENDİSLİK HARİKASI
29 Mayıs 2013’te temeli atılan ve İstan-
bul’un iki yakasını birbirine bağlayan üçün-
cü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
26 Ağustos’ta hizmete açıldı. Dünyanın en 
geniş, en yüksek kuleye sahip ve üzerinde 
raylı sistem bulunan en uzun asma köprü-
sü unvanını taşıyan mühendis-
lik harikası toplam 3 
milyar dolara 
mal oldu.

Berrin Özdemir... Doğum sırasında beyin felci 
geçirdi, sonra anne ve babasını kaybetti. Zor 
günlerinde  ablası sahip çıktı. Beylikdüzü  Bele-
diyesi’nin ücretsiz kurslarında  okuma-yazma 
öğrenen 51 yaşındaki Berrin Hanım şimdi kitap 
yazıp hayatını anlatmak istiyor. SAYFA 7’DE

Fatih Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata 
geçirilen Sulukule Sanat Akademi-

si 7’den 70’e tüm sanatsever-
lere kapılarını açıyor. Başkan 
Demir’in hayalinin gerçek 
olduğu merkezde eğitimler 
ücretsiz olarak profesyo-
nel eğitmenler tarafından 

veriliyor.  SAYFA  5’TE

ONUN HAYATI 
ROMAN OLACAK

Sanatın kalbi 
SULUKULE’dE...

RAKAMLARLA YAVUZ 
SUltan SEliM kÖPRÜSÜ

59
Genişliği 59 metre olan 

köprü bu özelliğiyle 
dünyanın en geniş 

köprüsü.

1408
Ana açıklığın 1408 metre 
olması Yavuz’u, üzerinde 

raylı sistem bulunan 
dünyanın en uzun asma 

köprüsü yapıyor.

322
322 metrelik kule 

yüksekliği ile dünyanın en 
yüksek kuleye sahip asma 

köprüsü.

2164
Köprünün toplam uzunluğu 

2164 metre.

10
Üzerinden karşılıklı 4’er 

şeridin yanında 2 de 
demiryolu şeridi geçen 

köprü toplamda 10 şerit 
genişliğe sahip.

bURSa’nın ‘ŞaMPiYOn’U

niCE YıllaRa 
balıkESiR
Balıkesir kurtuluşunun 94. yı-
lını kutladı. Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur, “Balıkesir-
liler göğsünde Kuvayı Milliye 
Arması’nı şerefle taşımakta” 
dedi. SAYFA 3’TE

GURUR kOPRUSU
TURKIYE’NIN

Fransa’da gerçekleştirilen ‘Gençler Dünya 
Şampiyonası’na Türkiye’yi temsilen katılan 
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü gü-
reşçisi Enes Uslu kazandığı altın madalyayla 
tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Geçtiğimiz 
günlerde yurda dönen genç sporcu büyük 
bir ilgi ile vatandaşlar tarafından karşılandı. 
SAYFA 14’TE

İstanbul’un en fazla oy oranıyla seçilen ilçe belediye 
başkanı olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik 
Göksu’ya konuk olduk, müthiş projelerini dinledik
Türkiye kadına şiddete çözüm ararken Esenler Bele-
diye Başkanı Tevfik Göksu bambaşka bir noktada... 
“Kadın tebessüm ederse şehir de eder”  diyen Göksu  
‘Anne Üniversitesi’ projesiyle ev kadınlarını üniversite 
koridorlarına yönlendirmiş... 15 Temmuz şehitlerinin 
aileleri için de belediyedeki her müdüre tek tek  
sorumluluk vermiş. SAYFA 8 VE 9’DA

Göksu: kadın Gülerse 
Şehir De Güler

Belediyelerin hizmete sunduğu başarılı projelerin 
ve örnek çalışmaların ödüllendirildiği Altın Karınca 
Belediyecilik Ödüllleri sahiplerini buldu
Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 6’ncısı 
düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri dev  
bir organizasyonla gerçekleşti. 8 farklı kategoriden 
oluşan ödül töreninde konuşma yapan Başkan 
Altepe “Tüm çabamız Türkiye’miz için yaşanabilir, sür-
dürülebilir, hem modern hem de tarihini unutmayan 
şehirler oluşturmaktır” diye konuştu. SAYFA 12’DE

ÖDÜllER altın  
KARINCALAR’A
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SÜLEYMANPAŞA -  TEKİRDAĞ   Süley-
manpaşa Belediye Meclisi’nin aldığı 
karar ile ilçe sınırlarında naylon poşet 
kullanımı kaldırılmıştı. Karar doğrul-
tusunda Süleymanpaşa Belediyesi 
ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye 
devam ediyor. Ekipler, yüzyıllarca 
doğada kalan ve çözülmeyen petrol 
türevi poşetlerin yerine doğa dostu 
ürünlerin (kese kâğıdı, bez torba 
ve file) tercih edilmesini amaçlayan 
“Torbanı değiştir, geleceğini değiştir” 
sosyal sorumluluk projesi hakkında 
vatandaşa bilgi verdi. Konu hakkında 
açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Bin-

lerce hatta daha uzun yıllar boyunca, 
üretiminde ve sonraki evrelerinde 
olsun yok olmak bilmeyen naylon po-
şetler artık Süleymanpaşa ilçemizde 
tarih olacak” diye konuştu. 

‘BİR MİRASIMIZ OLSUN’
Belediye meclisinin aldığı karar sonra-
sı çalışmalara hız verdiklerini belirten 
Eşkinat şöyle devam etti: “Naylon 
poşetler yerine doğaya saygılı, kendi 
kendini yok eden poşetlerin kullanımı-
nın hızla yayılması için çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu çevre hepimizin. Sa-
hip çıkalım ki yarınlarımıza bırakacak 
bir mirasımız olsun” diye konuştu.

Süleymanpaşa’dan ‘Doğa’ya Dostluk Eli

GElibOlU’Ya 
aHŞaP ÇÖP 
kUtUlaRı GElDi

iŞÇilERDEn 
baŞkan kılıÇ’a 
aSıRlık HEDiYE

GELİBOLU-ÇANAKKALE   
Gelibolu Temizlik Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri, Atatürk 
Caddesi üzerinde yer alan 
eski çöp kutularını yenileriy-
le değiştiriyor. Caddede yer 
alan metal çöp kutularının 
yerini ahşaptan yapılmış, 
şık çöp kutuları aldı. Kent 
estetiğine uygun yeni çöp 
kutuları ahşap olmaları 
nedeniyle doğaya da uyum 
sağlıyor. 

KAĞITHANE   - İSTANBUL    
Kağıthane Belediyesi 
personeli, en son imzalanan 
toplu iş sözleşmesi ve yıllardır 
Kağıthane’ye kattığı değerden 
dolayı jest yaparak, belediye 
bahçesine Başkan Fazlı Kılıç 
adına çınar ağacı dikti. 12 
yıldır görevini sürdüren  Baş-
kan Fazlı Kılıç da,   karşılaştığı 
sürprizden duyduğu mutlulu-
ğu dile getirirken personeline 
teşekkür etti. 

DERbEnt MESiRE 
ALANI MASALAR 
ilE DOnatılDı

SaDağı kanYOnU 
EkO-tURizM  
iÇin HazıR

KARTEPE - KOCAELİ  Kartepe 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
kamusal alanlardaki çalışma-
larının bir ayağını da Derbent 
Mesire Alanı’nda gerçekleştir-
di. Ekipler, halkın kullanımının 
yoğun olduğu rekreasyon 
alanını ahşap piknik masaları 
ile donattı.  Mesire alanındaki 
düzenlemeler çevre çit yapımı 
çalışmaları ile devam ediyor.

ORHANELİ  - BURSA  “Sadağı 
Kanyonu Tabiat Parkı Eko-Tu-
ristlerle Buluşuyor” projesi 
değerlendirme toplantısı 
yapıldı. Toplantıda konuşan 
Orhaneli Belediye Başkanı 
İrfan Tatlıoğlu ”Tabiat parkı 
sınırları içerisinde 150’yi 
aşkın bitki türü, 40’tan fazla 
sürüngen, 50’yi aşkın kuş ve 
40’ı aşkın hayvan türü ile 2 
çeşit balık bulunuyor. Bu de-
ğerlere sahip çıkılacak” dedi. 

KÜÇÜKÇEKMECE -  İSTANBUL   Kü-
çükçekmece Belediyesi’nin ilçedeki 
okullarda verdiği destek ve bilinç-
lendirme faaliyetleri sonuç buldu. 
Küçükçekmece, İstanbul genelinde 
en çok atık pil toplayan ilçe oldu. Kü-
çükçekmece Belediyesi’nin atık pil 
toplanmasını teşvik etmek amacıyla 
düzenlediği kampanyalar sonucu 
okullarda öğrencilerin topladığı atık 
piller 13 tona ulaşarak, TAP Derne-
ği’ne teslim edildi. Atık pillerin top-
lanması konusunda 2007 yılından 
bu yana çalışmalarını sürdüren ve 
okullara APTOM atık pil makineleri 
yerleştiren Küçükçekmece Belediye-
si, toplamda 50 ton atık pilin çevreye 
zarar vermesini engelledi. 

‘CİDDİ SORUN OLUYOR’
Çevreye duyarlılıklarından dolayı 
öğrencilere teşekkür eden Küçük-

çekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, “Piller civa ve kurşun 
gibi ağır metallerden oluşur. Bu ağır 
metaller insan vücuduna bir şekilde 
nüfuz ettiğinde, ciddi sağlık sorun-
larına sebep oluyor. Araştırmalarda 
atık pillerde bulunan bir gram civa-

nın doğaya atılması durumunda; 20 
ton sebze ve 10 milyon litre temiz 
suyu zehirlediği ortaya çıkmıştır. Pil 
toplayarak önemli bir başarıya imza 
atan ve ilçemize birincilik kazandı-
ran öğrencilerimizi tebrik ederim” 
diye konuştu.

TAP (Taşınabilir Pil 
Üreticileri ve İthalatçıları 

Derneği) tarafından 
düzenlenen en fazla 

atık pil toplayan ilçe ve 
okulları yarışmasında 

Küçükçekmeceli 
öğrenciler 13 ton atık 

pille birinci oldu

BOLU   Buram buram doğa... Buram buram 
oksijen... Bolu geçtiğimiz ay içinde doğal gü-
zelliklerini en  cömert şekilde sergilediği bir 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğin adresi 
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi, düzenleyen ise  Ta-
biatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği idi. 
Bolu Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşen 
doğa yürüyüşü 9 kilometrelik bir mesafede 
düzenlendi. Alan Geriş Köyü ile Dokumacılar 
Köyü arasındaki Civril Deresi mevkiinde 
yapılan yürüyüşe Bolu’nun yanı sıra İstanbul 
ve farklı şehirlerden 26 doğasever katıldı. 
Yeşilin binbir tonu arasında başlayan zorlu 

yürüyüşte doğaseverler yorulmak bilmeden  
parkuru tamamlamaya çalıştılar.  
Toplam 6 saat süren yürüyü-
şün ödülü de muhteşemdi. 
Dernek Başkanı Muzaffer 
Yıldırım’ın öncülüğün-
deki 26 kişi, kanyondaki 
sarp kayaları aşarak 
ulaştıkları Köroğlu 
Deresi’nde yorgunluk attı. 
Kendilerini derenin serin 
sularına bırakan 26 kişilik ekip, 
böylesine güzel bir etkinliğe destek-

lerinden dolayı Bolu Belediyesi’ne teşekkür 
etti. Dernek Başkanı Yıldırım, 

Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve 
Doğa Derneği olarak yıl 

içinde bir çok etkinliğe 
imza attıklarını belirtir-
ken “Doğa yürüyüşleri-
ne katılmak isteyenler 

Bolu Belediyesi’nin resmi 
web sitesinden ya da 

Facebook sayfamızdan bize 
ulaşabilir. Bu deneyimi herkes 

yaşamalı” ifadelerini kullandı.

Bolu’da Tabiatın Kalbi 
Bolu Kültür ve Doğa 

Derneği tarafından 
kanyon yürüyüşü 

gerçekleştirildi. 
Bolu Belediyesi’nin 

desteklediği yürüyüşe 
katılan 26 doğa dostu, 

önce kayaları aştı, sonra 
kendilerini Köroğlu 

Deresi’ne bıraktı

13 Ton Atık Pille Şampiyon Oldular

Tabiatın 
Kalbine 
Muhteşem 
Yolculuk
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MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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Kardeş ülkeden konuklar

Nilüfer Belediyesi’nin en anlamlı projelerinden olan ‘Bizim Bahçe Tatil Köyü’ açılış için 
gün sayıyor. Engelli bireyler ve aileleri, Bizim Bahçe’de ücretsiz olarak tatil yapabilecek. 

BALIKESİR   Balıkesir’in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 94. yıldönü-
mü törenlerle kutlandı. 6 Eylül’de 
Orduevi’ne şükran ziyareti ile baş-
layan kutlamalar Atatürk Anıtı’na 
çelenk konulmasıyla devam etti. 
Ardından Kuvayı Milliye Meydanı’na 
geçildi. Törende konuşan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Edip Uğur, Balıkesir’in tarihteki 
önemine vurgu yaptı. 

‘DEVLEŞEN İL BALIKESİR’ 
Uğur, “İzmir’in işgali sonrası Balı-
kesirliler ise Belediye’nin önünde 
toplanmış Okuma Yurdu ve Alaca 
Mescit Toplantıları için karar almış-
lardır. Balıkesirliler bu toplantılarda 
işgale karşı direnişin nasıl olacağını 
tartışmışlar ve kendi aralarından 
temsilciler belirleyerek örgütlen-
mişlerdir.  Balıkesir milli mücadelede 
ilk kurşunların atıldığı il olmanın 
yanında düzenlemiş olduğu 5 adet 
kongre ile de milli mücadelenin 
devleşen ili olmuştur. Balıke-
sirliler göğsünde şerefle bir 
arma taşımaktadır. Bu arma 
Kuvayı Milliye Armasıdır. 
Bugün de, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi netice-
sinde şehrimizde ortaya 
çıkan ruh, Balıkesirlile-
rin demokrasiye ve milli 
iradeye olan bağlılıklarını 
ortaya koymuştur” ifadelerini 
kullandı. 

Milli mücadelenin en önemli illerinden olan Balıkesir kurtuluşunun 94. yılını kutladı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur, “Balıkesirliler göğsünde Kuvayı Milliye armasını şerefle taşımakta” dedi

‘Bizim Bahçe’nin Kapıları 
Engelli Vatandaşlara Açık

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kemal Turan’ın 
yer aldığı kurtuluş törenlerinde  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın mesajı da okundu. Daha sonra Ritmin Dansı Grubu tarafından 
temsili kurtuluş etkinliği gösterisi düzenlendi.  Balıkesir Mehteran Ta-

kımı gösterisi ardından, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet 
Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi büyük ilgi ile izlendi. Gösterinin 

ardından grup üyeleri tarafından Vali Yazıcı’ya Azerbaycan bayrağı hedi-
ye edildi. Vali Yazıcı da grup üyelerine Türk Bayrağı hediye etti. 

Edirne’den Havsa’ya 
Anlamlı Hediye

Çanakkaleli Anneler 
İçin Büyük Kolaylık

Edremit’te Zeytinyağlı 
Lezzetler Yarıştı 

HAvSA - EDİRNE  Edirne Belediyesi’nin  

katkılarıyla yapımı gerçekleştirilen, Hav-

sa İlçesindeki Barış, Sevgi ve Bereket 

Heykeli’nin açılışı yapıldı. Havsa Beledi-

ye Başkanı Oğuz Tekin, insanlığın barış, 

sevgi ve berekete hasret 

olduğunu belirtirken 

Edirne Belediye Baş-

kanı Recep Gürkan’a 

teşekkür etti.  

ÇANAKKALE  Çanakkale Belediyesi 
“Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri”ni 
hizmete açtı.  Açılışta konuşan Bele-
diye Başkanı Ülgür Gökhan, “Şu anda 

3 adet kabinimiz var. 
Annelerimiz bele-

diyemizden temin 
edecekleri kartlarla 
kabinleri  kullanabi-

lecek” dedi. 

EDREMİT - BALIKESİR  Edremit Belediyesi 
tarafından düzenlenen Zeytinyağlı Yöre-
sel Yemekler Yarışması’nda toplam 28 ye-
mek, tatlı ve börek dereceye girebilmek 
için mücadele etti. Dereceye 
girenlere ödülleri Edremit 
Belediye Başkanı Kamil 
Saka ve Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Ertaş 

tarafından verildi.

GEBZE - KOCAELİ  Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker’in genç-
lere yönelik hizmeti ve projesi 
olan Güzel Gelecek Akademisi’ne 
Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödül 
geldi. Gebzeli gençlere yönelik, 
sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel 
etkinliklerin yanı sıra farkındalık 
eğitimlerinin de verildiği Güzel 
Gelecek Akademisi, Sağlıklı Kent-
ler Birliği’nin 2016 Sağlıklı En İyi 
Uygulama ödülleri yarışmasında 
jüri özel ödülüne layık görüldü. 
Yarışmanın ödülleri Mersin’de 
14-15-16 Ekim 2016 tarihlerinde 
gerçekleşecek Sağlıklı Kentler için 
Yenilenebilir Enerji konulu konfe-
ransta sahiplerini bulacak.

NİLÜFER - BURSA   Nilüfer 
Belediyesi, Türkiye’de örnek 
bir projeyi hayata geçirmek 
için gün sayıyor. Engelli birey 
ve yakınlarına yönelik projeler 
olan ‘Bizim Bahçe Tatil Köyü, 
yakın zamanda hizmete açılacak. 
Alaaddinbey Mahallesinde 4 
bin 643 metrekare alan üzerine 
kurulan Bizim Bahçe Tatil Köyü, 
her biri 60 metrekare olan 7 
ahşap ev, sosyal tesis, spor salo-
nu, spor sahası, sağlıklı yürüyüş 
alanı, engelli-engelsiz çocukların 
kullanımına uygun oyun parkı ve 
yeşil alanlardan oluşuyor. Engelli 
bireylerin, aileleriyle birlikte 
ücretsiz olarak kısa süreli tatil 
yapma fırsatı bulacağı Bizim 
Bahçe Tatil Köyü’nde her şey en 
ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 

Evlerin mutfak ve banyoları dahil 
olmak üzere tüm alanları engelli 
bireylerin kullanımına uygun 
olarak inşa edilen Bizim Bahçe, 
konforlu bir tatil fırsatını ücretsiz 
olarak vermeyi amaçlıyor. Ça-
lışmalarında sona gelinen Bizim 
Bahçe’de bulunan 5 ev, Nilüfer’de 

yaşayan engelli bireyler ve 
ailelerine, diğer 2 ev de Nilüfer 
dışındaki ilçelerde ikamet eden 
vatandaşlara hizmet verecek. Bi-
zim Bahçe’de bulunan evlerin her 
biri 5 kişilik kapasitesiyle engelli 
bireylerle birlikte yakınlarına da 
dinlenme imkanı sunacak. 

başkan köşker’e 
Gençlik Ödülü

BALIKESIR’IN  
94’UNCU YIL GURURU

Hayata Dokunmak
Belediyeler olarak hayatın 
her alanına dokunuyor, şehir 
yaşamının kalitesini artırmak 
için çaba sarf ediyoruz. Dünya 
standartlarına erişmek ve hatta 
ötesine geçmek için projeler 
geliştiriyor, eserler üretiyoruz. 
Vizyoner çalışmalarla altyapı-
dan kültür ve sanata, çevreden 
sağlığa sosyal refahı artırmaya 
yönelik yerel politikalar izliyo-
ruz. Mutlu bireylerden oluşan 
müreffeh bir toplum hayali 
tarihsel yürüyüşümüzün rotasını 
belirliyor. Tam anlamıyla bir 
dönüşüm gerçekleştirmenin 
zamanın ruhunu yakalayarak 
mümkün olduğunu biliyor, her 
birey için ayrı ayrı fayda üretme-
ye çalışarak değişimi yönetebilen 
yerel yönetimler olma vizyonunu 
benimsiyoruz. 

Marmara Belediyeler Birliği 
olarak tüm üyelerimiz arasında 
bilgi ve deneyim paylaşımına 
önem veriyor, birlik olmaktan 
aldığımız gücü şehirlerimiz için 
kullanıyoruz. Bu doğrultuda 
gazetemiz Marmara Haber’de her 
ay örnek projelere, çalışmalara 
geniş yer veriyor, bu projeler 
sayesinde hayatları değişen şehir 
insanlarının hikâyesine kulak ke-
siliyoruz. Çünkü yaptığımız her 
çalışma bunlardan istifade eden, 
hayatına katkı sağlayan bireyler 
çoğaldıkça anlam kazanıyor. 
Gönül yapmadan şehir yapılmı-
yor… Bu sayımızda mercek altına 
aldığımız Fatih Belediyesinin 
projesi olan Sulukule Sanat Aka-
demisi müzik eğitimin yanı sıra, 
sıkışık kent hayatı içinde ferah 
bir ortam, yeni arkadaş edinme 
ve sosyalleşme imkânı sağlıyor. 
Yine Beylikdüzü Belediyesinin 
ücretsiz okuma yazma kursla-
rında hayatı değişen Nermin 
Hanım’ın kitap yazma hayaline 
uzanan yolda yaşadıklarını da bu 
sayımızda sizlerle paylaşıyoruz. 
Bu öyküler hem ilham veriyor, 
hem de yarattığımız değişimin 
boyutunu gözler önüne serdiği 
için bizi değişim yolunda daha 
hızlı yürümek adına kamçılıyor. 
Biliyoruz ki ürettikçe güçlene-
cek, güçlendikçe ilerleyeceğiz. 

BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL   Engelli 
vatandaşların ulaşımını kolaylaştır-
mak için kolları sıvayan Beylikdüzü 
Belediyesi minibüslere eklenecek 
olan elektronik rampalar ile ilgili 
çalışmalarına devam ediyor. 1 Ocak 
2017 tarihi itibariyle tüm minibüs-
ler için erişilebilir olma zorunluluğu 
getirilecek yasa üzerine harekete 
geçen Belediye Meclis Üyeleri, 
Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği 
Başkanı Adem Kuyumcu ile birlikte 
Beylikdüzü Şoförler Odası Başkanı 
Hasan Soran’ı ziyaret etti. Engelsiz 
bir ilçe olma yolunda  çalışmalarını 
sürdüren belediye, ilçe genelindeki 
kaldırımların da bu işleyişe destek 
verecek ölçülerde olması için çalış-
malarını hızlandırdı.

EnGElllERi aŞan 
ElEktROnik RaMPa
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Ve İstanbul Boğazı üçüncü ger-
danlığa kavuştu. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Binali Yıldırım ve çok 
sayıda dünya liderinin katılı-
mıyla hizmete açıldı. Yapımına 
2013 yılında başlanan ve 3 yıl 
gibi kısa bir sürede tamamla-
nan köprünün özellikle ağır 
vasıtalar tarafından kullanılma-
sı hedefleniyor. 3 milyar dolara 
mal olan köprünün açılışında 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Köprünün te-
melini büyük bir coşkuyla attık. 

Dalga geçenler oldu, ‘Yaptır-
mayacağız’ diyenler oldu. Biz 
‘Yapacağız’ dedik ve Halep 
oradaysa arşın burada, yaptık” 
ifadelerini kullandı.

‘ÖNCÜ BİR KÖPRÜ’
Erdoğan şöyle devam etti: 
“Boğazın altından bir Marma-
ray var. İnşallah 20 Aralık’ta 
da Avrasya Tüneli’nin açılışını 
yapıyoruz. Açılışını yaptığımız 
köprüyle denizin üzerinden 
üçüncü defa kıtaları birleştiri-
yoruz. Bu köprü hem tekerlekli, 
hem raylı geçişi sağlaması 
açısından öncü bir köprü. Bu 

köprü dünyada birçok ya-
yınlara öncü olacak. Dünya 
filmleri buralarda çekilecek, 
bunu göreceksiniz. İnşallah 
Kanal İstanbul’un da hazırlık-
larını bitiriyoruz. Çanakkale 
Köprüsü’nün de hazırlıklarını 
yapıyoruz. Niye kıskanıyorlar 
bizi, işte bunlardan dolayı. 3. 
havalimanını da 2018’de açaca-
ğız. Üç katlı büyük İstanbul tü-
neli de var. Köprüyü neden 26 
Ağustos’ta açtık? 26 Ağustos 
1071 Malazgirt zaferinin 945. 
yıldönümü ve 1922’de Büyük 
Taarruz’un başladığı tarih. Açı-
lışı o yüzden bugün yaptık.”

1973 yılında faaliyete geçen Boğaziçi 
Köprüsü ve 1988 yılında tamamlanan 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 
sonra İstanbul Boğazı’nın üçüncü 

gerdanlığı olan Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü, “ilklerin köprüsü” olarak adlandırı-

lıyor. 59 metrelik genişliği ile dünyanın 
en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan 

Selim Köprüsü, 1408 metrelik ana açık-
lığı ile de üzerinde raylı sistem bulunan 

dünyanın en uzun asma köprüsü olma 
özelliğine sahip. Ayrıca 322 metreyi 
aşan kule yüksekliği de ‘dünyanın en 

yüksek kuleye sahip asma köprüsü’ 
unvanını beraberinde getiriyor. 

Ağır vasıtalar yönlendirilecek
İstanbul’un üçüncü gerdanlığı olan köprünün özellikle ağır 
vasıtalardan kaynaklanan trafiği hafifletmesi hedefleniyor. 

Bu doğrultuda özellikle ağır vasıtalar Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne yönlendirilecek.

Törende konuşan Başbakan 
Binali Yıldırım şunları söyledi: 
“Bugün İstanbul için büyük bir 
gün. 26 Ağustos 1071 Malazgirt 
zaferinin yıldönümü. İstanbul 
kapılarını açan Sultan Alpas-
lan’ın ruhu şad olsun. 15 Tem-
muz’da Türkiye’nin geleceği için 
hayatını seve seve veren şehit-
lerin ruhu şadolsun. İstanbul 
bir köprüler şehridir. İstanbul 
doğuyla batının köprüsüdür. 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
aynı zamanda bir sanat eseri, 
bir mühendislik harikasıdır. 
Dünyanın en geniş köprüsü-
dür. Üzerinden demiryolu 
geçen en uzun köprüdür. 29 
Mayıs 2013’te temeli attık. O 
gün dedik ki bu köprü 3 yılda 

bitecek. İki yıl sonra gazetenin 
birinde köprüden geriye iki kule 
kaldı dendi. O manşetleri atanlar 
gelsinler İstanbul’un köprüsü-
nü görsünler. Bu tarihi eseri 
İstanbul’a kazandırmanın mut-

luluğunu yaşıyoruz. Köprünün 
özelliği şu: Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nden geçen bütün kam-
yon, otobüs ve TIR’lar şehir içine 
giremeyecek. İstanbul’un trafiği 
de biraz daha rahatlayacak.” 

İstanbul’un iki yakası Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle üçüncü kez birleşti. ‘İlk’ olma 
özelliğini taşıyan birçok unsura sahip köprü, 3 yılda tamamlandı, 3 milyar dolara mal oldu

Yıldırım: Mühendislik Harikası

İlklerin Köprüsü

Yapımına 29 Mayıs 2013 tari-
hinde başlanmıştı Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nün… Bir başka 
ifadeyle İstanbul’un fethinin yıl-
dönümünde temel atıldı. Köprü-
nün hizmete açıldığı tarih de Türk 
tarihi açısından çok anlamlıydı. 
Zira 26 Ağustos hem Malazgirt 
Zaferi’nin hem de Büyük Taar-
ruz’un yıldönümüydü.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 
tek başına değerlendirmek doğru 
değil. Köprü projesi, Odaye-
ri-Paşaköy arasında yer alan 
Kuzey Çevre Otoyolu ile birlikte 
yürütüldü. Otoyolda 28 kavşak ve 
kavşaklara bağlı bağlantı yolları, 
72 viyadük, 4 otoyol tüneli ve 2 
demiryolu tüneli bulunuyor. 

Otoyol,  kesit alanı olarak Avru-
pa’nın en geniş kazı alanına sahip 
Riva Tüneli ile 22 metre çapı 
ve 236 metrekare kazı alanıyla 
Türkiye ve Avrupa’nın en geniş 
tüneli olma özelliğine sahip 
Çamlık Tüneli’ni de güzergahında 
barındırıyor. Projenin ikinci ayağı 
olan 257 kilometrelik karayolu 
2018 yılında tamamlandığında 
Akyazı’dan otoyola giren bir araç, 
İstanbul’a hiç uğramadan Kınalı’ya 
kadar gidebilecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
konsept tasarımı,  “Fransız köprü 
üstadı” olarak nitelendirilen yapı 
mühendisi Michel Virlogeux ile İs-
viçreli T-Engineering firması tara-
fından birlikte yapıldı. Avrupa’nın 
en uzun köprülerinden olan Vasco 
da Gama ve Seine Nehri üzerinde 
kurulu olan Normandiya köprüleri 
de Virlogeux’nun imzasını taşıyor.

TASARIMdA 
FRanSız iMzaSı

FEtiH’lE baŞlaDı
MalazGiRt’lE bitti

72 viYaDÜk, 28 
kavŞak

PROJEDE iki DEv 
tÜnEl

iStE 
ÜCÜnCÜ GERDanlık
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BURAdA
SANAT VAR

Koridorlarında yürürken müzik tınılarıyla dolup taşacağınız, 
çocuğunuzla beraber gizli kalmış yeteneklerinizin keşfine 

çıkacağınız Sulukule Sanat Akademisi’nde müziğin, resmin 
kısaca sanatın derinliklerine güzel bir yolculuğa davetlisiniz…

ver Oradan bir 9-8’lik

ailece Müzik Eğitimi

Sosyalleşme alanı

DÜnYa Sanat  
ilE GÜzEllEŞiR

Sulukule ve müzik birbirine geç-
miş iki sözcük… Başkan Demir bu 
özel projesiyle beraber Suluku-
le’ye yakışan 9-8 atölyesini de 
hayata geçirdi. Roman ritminden 
adını alan bu atölyede Roman 
öğrenciler de eğitmenlerle bir 
araya gelip çalışıyorlar. Akademi-
de, tüm Türkiye’ye, hatta sınırları 
aşıp yurtdışına ve tüm müzik 
türlerine hitap eden bir  
eğitim söz konusu.

Akademide ebeveyn ve çocuğun 
bir arada ders alabilmesi de 
mümkün. Burada katılımcılar 
aile fertleriyle birlikte ritim der-
si alıyorlar, bir arada olmanın ve 
birlikte üretmenin mutluluğunu 
yaşıyorlar. 

Sulukule Sanat Akademisi yüzlerce çocuğu müzik ile tanıştırmanın 
yanı sıra Türkiye çapında büyük ses getiren çok özel bir projeye 

de imza attı. Basında da oldukça yer alan ‘Her Okula Bir Orkestra’ 
projesi ile; okullarda bütçesinin tamamı Fatih Belediyesi tarafın-

dan karşılanan müzik odaları oluşturuldu, müzik eğitmenleri 
görevlendirildi ve 25’er kişiden oluşan gruplara müzik eği-

timleri verilmeye başladı. Şu an aktif olarak 11 okulda 25’er 
kişilik gruplara 10 branşta eğitim veriliyor. Her 25 kişilik 

grup da kendi içinde alt gruplara ayrılıyor ve alt grupların 
tercihlerine göre klarnet, flüt ve keman eğitimleri verili-

yor. Bu aynı zamanda o okulda bir oda orkestrası anlamına 
geliyor .  ‘Her Okula Bir Orkestra’ ile verilen enstrüman 

eğitimleri sayesinde öğrenciler okulun dışında da bir 
araya geliyorlar ve icraatlarıyla Fatih için adeta 

bir senfoni orkestrası oluşturuyorlar. Ayrı-
ca akademinin konser salonunda da 

provalar haziran ayından beri 
devam ediyor.

Her Okula Bir Orkestra

kÜÇÜklER RağbEt GÖStERiYOR

SANATIN HER dALI SULUKULE’dE

Yaklaşık 2000 kursiyer ile eğitim öğretim yılını geçirme-
yi hedefleyen akademi, haftanın 7 günü 08.00- 20.00 
saatleri arasında hizmet veriyor. Özellikle ilköğretim 
sınıflarının rağbet göstermesiyle öğrencilerin ilgi alanla-
rına göre drama, gitar, ritim ve keman dersi veriliyor. 

Sulukule projesinin en önemli ve lokasyon olarak da en güzel binasını 
Sulukule Sanat Akademisi’ne dönüştüren Başkan Mustafa Demir, 
akademinin öncelikli hedefinin müzik olduğunu fakat sadece 
müzik ile değil sanatın her dalından eğitimlerin gerçekleştiği 
bir merkez olması için çalıştıklarını belirtti. Heykel, fotoğraf-
çılık, görsel sanatlar, resim gibi farklı alanlarda çalışmalar 
profesyonel hocalarla beraber sürdürülüyor. Beklenilen-
den çok daha büyük bir ilgi ile karşılaşılan merkezde, 
eğitmenler genellikle konservatuar mezunu gençlerden 
oluşuyor. Burada eğitim alan kursiyerlerin birkaç yıl 
sonra yine burada eğitmen olarak görev almaları akade-
minin vizyoner hedefleri arasında yer alıyor. 

RÖPORTAJ: CANSU MEŞEDİLCİ
FOTOĞRAF: S. MUSTAFA KALAMAN

Gençlerin sanatla ilgilenmesinin geleceğe eşsiz 
bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Demir, 
“Toplumu genç-yaşlı diye ayırmamak lazım. Ne 
kadar geniş kitleye ulaşırsanız, toplumu sanatla 
o kadar inceltmiş olursunuz. Yarını kazanalım 
evet, ama bugünü de kazanalım. Şüphesiz, sanatla 
uğraşan insan, dünyayı daha güzel kılmaya uğraşan in-
sandır, duyarlıdır.  O yere çöp atarken bile imtina eder. 
Böyle bir toplum, huzura en yakın toplumdur. Bizim de 
arzumuz böyle bir toplum inşa etmektir” diyor. 7’den 70’e 
tüm sanatseverlere kapılarını açan merkezde yetişkinlere 
özel hobi sınıfları yer alıyor. Bu sınıflara olan yoğun ilgiden 
memnun olduğunu ifade eden Başkan Demir; “Akademimizde 
her yaş grubundan öğrenci bulunuyor. Üniversite öğrencileri, 
ev hanımları, çalışanlar, emekliler… Şüphesiz bu çok güzel. Çün-
kü bizler hayat meşgalesi ile bazen hayallerimizi ertelemek hatta 
çoğu zaman yok saymak zorunda kalıyoruz. Bu fırsat, birçok insan 
için ikinci bahar gibi kıymetli… Kaçan treni yakalamak, hayallerine 
uzanmak çok keyifli” diyerek duygularını dile getiriyor.

Sulukule Sanat Akademisi 
çocuklara; müzik eğitimin yanı 
sıra, sıkışık kent hayatı içinde 
ferah bir ortam, yeni arkadaş 
edinme ve sosyalleşme imka-
nı da sağlıyor. Eğitmen Vural 
Yıldırım, “Müzik eğitimi her ne 
kadar birebir eğitim bile olsa 
müzik icrasında hele orkestrada 
bir grup zihniyetinin olması gere-
kiyor. Bu da karşılıklı etkileşim ve 
aynı zamanda senkronik olarak 
hareket etmeyi gerektiriyor. 
Çocuklarını sırf sosyal-
leşsin diye buraya 
getirenler var. Tabiki 
biz burada tedavi 
amaçlı eğitim veren 
bir kurum değiliz 
ama böyle olmasına 
rağmen doğal olarak 
da çocuk bu sınıflarla 
etkileşimde olduğun-
da ciddi ilerlemeler 
gösterip, derslerindeki 
başarılarını artırıyor” diyor. Bir odada 

Mozart’ın bes-
teleri, bir odada tür-

kü ezgileri… Bu akademinin 
dört bir yanından adeta sanat fışkırıyor, 
farklı tınıların birbirini kovaladığı akade-
mi, yepyeni bir ahenk oluşturuyor. Fatih 

Belediyesi’nin özellikle son dönemler-
de kültür sanat adına yaptığı çalışma-

ların en anlamlı, en güzel örneklerin-
den biri ile karşı karşıyayız bugün… 

Sulukule Sanat Akademisi’nde, 
müziğin içinde, sanatın her köşe 

başında hissedildiği bir merkez-
deyiz. Fatih Belediye Başkanı 

Mustafa Demir’in gözbebeği 
projelerinden biri olarak 

hayata geçirdiği Sulukule 
Sanat Akademisi, bir 

belediye bünyesindeki 
çalışmalardan çok 

daha fazlasını ifade 
ediyor. Başkan 

Demir’den merkezin açılış hikayesini din-
liyoruz: Belediyemizin kendi öz kaynak-
larıyla hayata geçirdiği Sulukule Sanat 
Akademimiz, Ekim 2014’te çocuklara ve 
yetişkinlere kapılarını açtı. O tarihten 
beri de sürekli artan bir ilgiye mazhar 
olan akademimiz, her dönem eğitim yel-
pazesine yeni branşlar eklemekle kalma-
dı; hem Fatihlilerin ve hem de civar ilçe 
ve illerden gelen her yaştan öğrencinin 
sanatsal eğitim ihtiyacını ücretsiz olarak 
karşılamaya başladı. Bugün pırıl pırıl 
bir semte dönüşen ve içlerinde pek çok 
Roman kökenli vatandaşımızın da mülk 
sahibi olduğu projemizin en güzel tarafı 
ise proje içinde yer alan kültür merkezi 
binasının belediyemiz tarafından tüm 
Fatihlilerin hatta tüm İstanbulluların 
ücretsiz yararlanabileceği bir sanat 
akademisine dönüştürülmesidir. Şahsen 
ben burada bir sanat okulu kurulmasını 
ve Roman kültürünün canlandırılmasını 
çok arzu ettim. Çünkü Sulukule semti-

miz, geçmişteki ihtişamlı günlerine ancak 
akademimiz gibi bir alt yapı ile destekle-
nirse dönebilirdi. Nitekim akademimiz 
bugün, içinden yükselen notalarla, 
Fatih’in kültürel hayatına katkı sunan 
çok önemli bir kültür adası olma yolunda 
hızla ilerlemektedir. 

GELECEĞE HAZIRLANIYORLAR
Başkan Mustafa Demir de gitar çalıyor 
ve zaman buldukça bu konuda kendi-
sini geliştirmek istediğini dile getiriyor. 
Görülen o ki müziğin verdiği coşkuyu 
kendisi o denli bildiği için bu hazzı genç 
nesillerin de tatmasını isteyerek öncülük 
ediyor. Sulukule Sanat Akademisi müzik 
eğitmenlerinden Vural Yıldırım, “Buraya 
gelen birçok öğrencimiz aynı zamanda et-
rafında olan müzik olaylarından haberdar 
oluyor, buradaki eğitimlerden yararlana-
rak Güzel Sanatlar liselerine ve fakülte-
lerin konservatuvar bölümlerine girmek 
için kendilerini hazırlıyorlar” diyor.
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tEkiRDağ’Da Halk 
OYUnlaRı ŞEnliği

KUYU KEBABI’NA 
COğRaFi iŞaREt 

TEKİRDAĞ   Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi ve Türkiye 
Halk Oyunları Federasyonu 
işbirliğiyle düzenlenen Halk 
Oyunları Türkiye Şampiyo-
nası’nın ikinci etabı  Gele-
neksel Düzenlemesiz  dalda  
gerçekleşti. Amfi Tiyatroda 
yapılan yarışmaya Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak’ın yanısıra çok 
sayıda vatandaş katıldı. 10  
takımın katıldığı  şampiyonada  
Diyarbakır  Gençlik Merkezi 
Spor Kulübü ilk sırayı aldı.  De-
receye giren ekiplere ödülleri 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak tara-
fından verildi.

TAŞKÖPRÜ - YALOvA   Taş-
köprü mutfağının en önemli 
yemeklerinden olan Kuyu 
Kebabı’nın  patenti alındı.  
Taşköprü Belediyesi’nin Türk 
Patent Enstitüsü’ne yaptığı 
başvuru neticelendi ve Taş-
köprü Kuyu Kebabı coğrafi 
işarete kavuştu. Taşköprü 
Belediye Başkanı Hüse-
yin Arslan, Taşköprü’nün 
dünyaca ünlü sarımsağının 
ardından kuyu kebabını 
da Türk Patent Enstitüsü 
tarafından coğrafi işaret 
alarak tescilletmekten dolayı 
mutluluk duyduklarını ifade 
etti. Arslan “Bu bizim için bir 
gurur” dedi.

‘bURSa SiYaHı’na 
YakıŞıR FEStival
OSMANGAZİ - BURSA  Osman-
gazi Belediyesi tarafından bu 
yıl 20’ncisi düzenlenen İncir 
Festivali’nde, ünü dünyaya 
yayılan ve Bursa Siyahı olarak 
bilinen incirler yarıştı. Dış gö-
rünüş, irilik ve içinin güzelliği 
gibi farklı alanlarda değerlen-
dirmeye tabi tutulan incirler 
arasında birinciliği, Dürdane 
Köyünden Sayit Turan kazan-
dı. Ovaakça Mesire alanında 
gerçekleştirilen festivalde halk 
oyunları ve folklor gösterileri 
de gerçekleşti.

PENDİK -  İSTANBUL   Pendik Belediyesi ve Ulus-
lararası Folklor ve Geleneksel Sanatlar Organi-
zasyon Konseyi (CIOFF) işbirliğiyle Uluslararası 
Geleneksel Sanatçılar Buluşması ‘nın bu yıl 12’ncisi 
düzenlendi. Sahil Festival Alanında yapılan orga-
nizasyonda  yerli-yabancı toplam 51 sanatçı  bir 
araya geldi. Açılış töreninde konuşan Başkan Şahin, 
gerçkeleşen organizasyonun he rgeçen gün daha 
nitelikli hale geldiğini belirtti. Etkinlikte dünyanın 
çeşitli ülkelerinden sanatçıların hem minyatür, 
hem de el sanatları alanında ürettiği eserler sanat 
severlerle buluşturularak  organizasyon kapsamın-
da Minyatür Sempozyumu da düzenlendi. Sempoz-
yuma aralarında Osmanlı ve İslami sanat tarihinde 

uzmanlaşmış Prof. 
Dr. Nurhan 

Atasoy’un 
da bulun-

duğu çok 

sayıda akademisyen katıldı.Mehmet Akif Ersoy 
Sanat Merkezi’nde yapılan sempozyumda minya-
türün doğuşundan günümüze geldiği tüm evreler 
ele alınarak değerlendirildi. Uluslararası Gele-
neksel Sanatçılar Buluşması’na katılan yerli ve 
yabancı sanatçılar arasında ilginç eserlere imza 
atmış zanaatkarlar da bulunuyor.  Bunlardan biri 
de yerli sanatçılardan Sivaslı Bıçak Ustası Erdoğan 
Güzel. Sadece 5 mm. boyutunda dünyanın en küçük 
bıçağını üreten ve bu eseriyle Guinness Rekorlar 
Kitabı’na girmeye aday olan sanatçı, bıçak üretim 
sürecini ziyaretçilere yakından gösterdi. 

41 ESER SERGİLENDİ 

Organizasyon kapsamında düzenlenen bir diğer 
etkinlik ise Minyatür Sergisi oldu. Uluslararası 
Geleneksel Sanatçılar Buluşması’ndaki sergide yerli 
sanatçılara ait 41 eser Mehmet Akif Ersoy Sanat 
Merkezi’nde sergilendi.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen 
Uluslararası Geleneksel 

Sanatçılar Buluşması’na 
katılan yabancı sanatçılar 

arasında Pakistanlı  Muham-
mad Ashraf Heera ismi dikkat 

çekiyor. Genç yaşta aldığı 
ödüllerle büyük takdir toplayan 
ve Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girmeyi başaran sanatçı dene-
yimlerini Pendikli sanatsever-
lerle paylaştı. 

Pendik 12. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması bu yıl minyatür 
temalı olarak 24 ülkeden 51 sanatçının katılımı ile gerçekleşti

Pakistanlı Heera da Geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin en önemli manevi değerlerinden 
biri olan ‘Üç Kuzular Camii ve Türbesi’nin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
çalışmalarla daha da öne çıkarıldığını ve hak ettiği değere yeniden kavuştuğunu söyledi

Üç Kuzular Türbesi’ne 
Bİr DE BöYLE BAKın
BURSA   Bursa’yı eserleriyle geleceğe taşıyan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
‘Üç Kuzular Camii ve Türbesi’nde devam eden 
çalışmalarda incelemelerde bulundu. Başkan 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi 
bürokratlarının da katıldığı 
incelemede, “Bursa sultan-
lar şehri, evliyalar şehri. 
Tarih başkenti Bursamızın 
tüm özelliklerini ortaya 
çıkarıcı çalışmalarımızı 
hızla sürdürüyoruz” dedi. 
Başkan Altepe, yapılan 
çalışmalarla kent ziyneti 
eserlerin, külliyelerin ayağa 
kaldırıldığını ve Bursa’nın 
tüm semtleriyle UNESCO Dünya 
Mirası Listesi´nde yerini aldığını kaydet-
ti. Bursa’nın evrensel bir değer olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi 

olarak kentin en önemli kimliği olan ‘Evliyalar 
Şehri Bursa’ kimliğini de öne çıkarıyoruz. Bursa, 
‘Tarihin kalbi Bursa’da atar, altında 70 bin evliya 

yatar’ sözleriyle biliniyor. Bursa’nın en çok 
ziyaret edilen manevi merkezle-

rinden biri de Molla Fenari 
Mahallesi’nde ‘Üç Kuzular 

Camii ve Türbesi’ydi. Burayı 
yeniden ele aldık. Üç Ku-
zular Camii çevresindeki 
eklenti yapılar yıkıldı ve 
yaklaşık 400 metrekare 
ilave alan kazandık. Bu 

400 metrekare alanın al-
tında da şadırvanlar yapıldı. 

Camii lojmanı da meydanın 
altına yapıldı ve üzerindeki bu alan 

düzenlenerek abdest alma ve oturma 
yerleri ile vatandaşların nefes alabileceği bir 
ortam oluşturuldu” diye konuştu.

SARIYER - İSTANBUL  Sarıyer 
Belediyesi’nin düzenlediği sanatın 
eğlenceyle bütünleştiği “3. Kumda 
Sanat Festivali” Kilyos sahilinde 
gerçekleşti.  Sanata gönül verenler 
ve farkındalık yaratmak isteyenler 
kumda heykeller yaptılar. Festivalin 
bu yılki konusu demokrasi, özgürlük 
ve barış oldu. Heykeltraşların, 
ressamların, öğrencilerin ve sanat-
severlerin bir araya gelerek yaptığı 
heykelleri teker teker gezen Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç, yapı-
lan çalışmaların hikayelerini dinledi. 
Şinasi Yelkenci’nin deniz kabukla-
rından yaptığı “Kelebek” adlı eseri 
büyük ilgi gördü. Kumdan heykelle-
rin yapıldığı etkinlikte demokrasi ve 
barış mesajları verildi.  
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Daha yolun başında 
hayat acı yüzünü 

gösterdi Berrin 
Özdemir’e. Doğum 

sırasında beyin felci 
geçirdi, sonrasında 

anne ve babasını 
da kaybetti. İşte o 
karanlık dönemde 

ablası Nermin Alkuş 
sahip çıktı kardeşine. 

Önce İstanbul’a getirdi, 
sonra Beylikdüzü  

Belediyesi’nin ücretsiz 
kurslarına gönderdi. 

Bu kursta okuma-
yazma öğrenen 51 

yaşındaki Berrin 
Hanım şimdi bir kitap 
yazarak tüm hayatını, 

yaşadıklarını anlatmak 
istiyor insanlara...

inSan HikaYESi

Hayata gözlerini Erzurum’da 
açmış Nermin Alkuş... 5 yıl 
sonra da kardeşi Berrin Özde-
mir gelmiş dünyaya. Doğduğu 
andan itibaren şanssızmış 
aslında… Doğumu sırasında 
yeteri kadar suyla yıkanma-
dığı için beyin felci geçirmiş… 
Bu süreç içinde aile yakınları 
sürekli yardımcı olmuşlar 
kendisine. Annesi vefat ettik-
ten sonra ise daha da zorlu 
bir döneme sürüklemiş hayat 
onu. Bu süreçte en büyük des-
tekçisi ablası Nermin Alkuş 
olmuş. İstanbul’da yaşayan ve 
kardeşini de yanına aldıran 
Nermin Hanım ona 
hem annelik, 
hem ab-

lalık hem arkadaşlık yapmış… 
İlk olarak okuma yazma öğ-
renmesi için Beylikdüzü Bele-
diyesi’nin ücretsiz kurslarına 
yönlendirmiş. Belediyenin 
desteği de yeni bir ufuk açmış 
Berrin Hanım’a. Okuma-yaz-
mayı hemen hemen çözdü 
diyebiliriz.  Ama bununla da 
yetinmeye niyeti yok Berrin 
Hanım’ın. Bir kitap yazarak 
tüm hayatını bizlere anlat-
mayı düşünüyor… İşte Berrin 
Hanım’ın o öyküsünü Nermin 
Hanım’dan dinledik. 
  

Öncelikle kardeşinizin hasta-
lığı neden kaynaklanıyor? 
Berrin morarmış bir hal-
de dünyaya gelmiş. Yeteri 
kadar su ile yıkanmadığı için 
beyin felci olmuş. Babam da 
kapının önünde bekliyormuş. 
Bizim çeşmelerimiz vardır 
Erzurum’da. Söyleselerdi 
babam su getirirdi ama söy-
lememişler. Kader mi diyelim 
bilemeyiz.  
Berrin Hanım’a hem ablalık 
hem annelik yapıyorsunuz.

Çok farklı bir duygu. 

Çünkü sevgi ile saygı bir 
arada yürüyen bir şey. Aslında 
aramızda çok yaş farkı da yok. 
Ben 56 yaşındayım. Berrin 
51 yaşında. Bazen o bana 
annelik yapıyor, bazen de 
ben ona. Annem ve babam 
vefat ettikten sonra Berrin 
oradan oraya savruldu. Daha 
önce ağabeyimdeydi sonra 
Erzurum’daki kız kardeşimin 
evine gitti. Orada da ailevi so-
runlardan dolayı kız kardeşim 
bana telefon açtı ve Berrin’e 
yer bulamıyoruz dedi. Eşim 
hemen gönder buraya gelsin 

dedi ve 4 yıldır bizimle 
beraber. 

Berrin Hanım’ı Beylikdüzü Belediyesi’nin 
okuma-yazma kurslarına gönderdiniz. 
Buna nasıl karar verdiniz?

Eşimin fikriydi. Berrin’in aktifleşmesini 
istedi. Eski evlerde yaşadıklarını yaşa-

masını istemedi. Berrin buraya geldiği 
zaman oğlumuzun yanına gelip ko-

nuşamazdı, çekinirdi. Belediyemizin 
kent konseyi hizmeti var. Berrin’le 

birlikte üye olduk. Aracımız 
olmadığı için aktif olarak katı-

lamıyoruz. Ama belediyemiz 
bu konuda da çok yardımcı 

oldu. Belediye Başkanı-
mız Ekrem İmamoğlu 

bire bir gelip ilgilendi. 
Berrin’e ne istediğini 

sordu. Biz okuma 
yazma öğren-

mesini istedik. 
Başkanımız 

mükemmel bir insan. Bugünkü ortamımızı, 
iyi şartlarımızı ona borçluyuz.

KİTAP YAZMAK KENDİ KARARI 

Berrin hanım kitap yazmak istiyormuş. 
Kendi kararı mı? 

Evet. Kendi hayatını yazmak istiyor. Berrin 
annemle birlikte yaşıyordu. Annem vefat 
edince kendini yalnız hissetti ve bu kararı o 
zamanlar aldı.  
Okuma yazmayı öğrenebildi mi? 

Öğrendi diyebiliriz. Bir dönem gitti bir dö-
nem daha gidecek. Yazmada biraz zorluk 

çekiyor. Bu yıl onun üzerinde 
durulması için hocalarıyla 

konuşacağız. 
Kitabı ne zaman yaz-
maya başlayacak?-
Söylenenleri yazmayı 
öğrendiği zaman 
hemen başlamayı 
düşünüyor. Bu sene 

sonuna doğru başlar 
diye tahmin ediyoruz.

Bugünkü iyi şartları 
İmamoğlu’na borçluyuz Berrin’in durumu, sizin rahat-

sızlıklarınız, bedensel ve ruhsal 
yorgunluklar... Bu süreç size 
neler kattı öğrenebilir miyiz?
Her zorluğun getirdiği bir mut-
luluk var. Berrin’i % 90 topluma 
kazandırdıysak ben de %50 
yıprandım diyebilirim. Çünkü 
benim de rahatsızlığım var. Ben 
de 2005’ten beri hem emboli 
geçirdim hem lupus hastası-
yım. Birçok ameliyat oldum. 
En son ameliyatımda Berrin de 
yanımdaydı. O da bana tamamen 
annelik içgüdüsüyle yaklaştı.

Belediyenin destekleri genel 
anlamda ne yönde oldu?
Yemeğimiz, engelli hizmetimiz 
belediyeden. Allah devletimize 
ve özellikle de belediye başka-
nımıza zeval vermesin. Günlük 
olarak yemek yapma şansım yok 
hem madden hem manen. Her 
gün yemeğimizi gönderiyorlar. 
Katkıları çok fazla. O nedenle 
başkanımızın fotoğrafı evimizin 
baş köşesinde duruyor. 

HER zORlUğUn 
GEtiRDiği biR 

MUTLULUK VAR

baŞkanın RESMi 
baŞ kÖŞEDE 

RÖPORTAJ: KÜBRA BAL

FOTOĞRAF: S. MUSTAFA KALAMAN

OkUMaYı SÖktÜ
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Kadınlara yönelik pek çok projeyi hayata 
geçirdiniz. ‘Anne Üniversitesi’ de bunun en 
güzel örneklerinden. Bunlarla ilgili ayrıntılı 
bilgi alabilir miyiz?

Yerel yönetimin en önemli icraatı yerel kal-
kınma modelini ortaya koymaktır. Yerel kal-
kınma sadece yol yapmak, park yapmak değil. 
Yerel kalkınmada en önemli faaliyetlerden 
bir tanesi insan unsurunu yerel kalkınmanın 
içerisine katabilmek ve şehirin kendi sakiniy-
le bunu yapabilmektir. Hanımefendilerimizin 
%76’sı ev hanımı. Bu hanımefendiler evde 
oturuyorlar. Bundan dolayı biz işe gitmeyen 
anneleri, hanımefendileri alalım üniversite 
koridorlarına taşıyalım istedik. Daha önce 
başörtüsünden dolayı üniversitesini ta-
mamlayamamış anne girdi ve o üniversitede 
okudu. Mezuniyet töreninde beni etkileyen 
şeylerden biri çocuğun “Annem üniversiteye 
başladıktan sonra benim de notlarım yüksel-
di. Beraber ders çalıştık’’ demesi oldu.

ESENLER’İN % 95’i MUTLU
Bu sayede kadına da büyük bir güven geliyor-
dur değil mi?

Elbette. Şehir eğer kadınını tebessüm ettire-
biliyorsa tebessüm eder. Eğer kadın tebessüm 
etmiyorsa şehir tebessüm edemez. Çünkü 
aileyi temsil eden kadındır. Akşam eve gitti-
ğinizde eşiniz sizi tebessümle karşılıyorsa o 
evdeki huzur ve mutluluk farklıdır. Bir kadının 
mutlu, huzurlu olması ve tebessüm edebilme-
si için hayatıyla, çevresiyle, şehriyle barışık 
olması lazım. Bunu o kadını sosyalleştirerek 
yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman şehirde 
suç düşer, hizmet de, üretim de, mutluluk da 
artar. 2009 yılında “Esenler’de yaşıyor olmak-
tan dolayı mutlu musunuz?” diye sorduğu-
muzda “Mutluyum” diyenlerin oranı %62’ydi. 
Son yapılan araştırmada mutlu olanların oranı 
%95. Esenler’de bir hizmeti üretirken kendi-
mize sorduğumuz çok temel bir soru vardı. 
Bu hizmet ne için, kim için yapılacak ve şehrin 
hangi sorununu çözecek? Bu sosyolojik, kültü-
rel, felsefi veya fiziksel bir sorun olabilir ama 
bizim ürettiğimiz hizmet mutlaka bu şehirde 
var olan bir sorunun çözümüdür.

Çorba Çeşmesi projeniz devam ediyor mu?

Evet devam ediyor. Her gün ortalama 3000 
kişiye çorba veriyoruz. 3 ayrı noktada, oto-
büs duraklarında ve ana arterlerde. Herkes 
sabah kalktığında saat 6’dan itibaren çorba-
sını içerek işine gidebiliyor. 

Aynı zamanda geri dönüşümde de o bilinci 
oturtan ilk belediyelerdensiniz.

Çocukların defterlerini her yıl biz veriyoruz 
ve bunu çöpten elde ediyoruz. Sosyal mar-
kette vermiş olduğumuz yağ ve deterjanların 
hepsini geri dönüşümden elde ediyoruz. Geri 
dönüşüm ayrışma tesisi olan ender belediye-
lerden bir tanesiyiz.

annE ÜnivERSitESi 
nOtlaRı YÜkSEltti

Çorbanı iç, işine Git

Çöp Değil Defter!

Haziran ayında vatandaşlara Nostaljik Tren 
Hattı müjdesi vermiştiniz. Onun çalışmala-
rı ne durumda?

Bu ay büyükşehir meclisinden geçmek 
üzere. Büyükşehir belediyemiz tarafından 
yapılacak bir çalışmadır. Esenler’in tarihini 
ve talihini değiştirecek mega projelerden 
bir tanesi. Bu ay mecliste gündemdeydi, bu 
ay geçmese bile şu anda meclis gündeminde.

ESENLER BELEDİYE BAşKANı GÖKSU, İLçEDEKİ DEğİşİMİ vE BAşARıSıNıN SıRRıNı ANLATTı:

Burada yepyeni bir şehir kuruyoruz. 50 bin 
konut transferiyle dünyanın kentsel dönüşümle 
üretilmiş en büyük şehir parkını yapacağız

Bizim felsefemizde Fatih Sultan Mehmet’in 
belediye başkanlarına söylediği cümle yer alır: 
‘şehri imar edeceksin, ahaliyi abad edeceksin’ y
B

ir kent düşünün... 
Çocukların kendini özel 
hissettiği, annelerin 
ise özgürce çocuklarını 

yetiştirdiği bir kent... Esenler… 
Çocuk Sokağı’nın renkli kaldı-
rımlarında yürürken bir anda 
kendinizi küçük bir çocuk gibi 
hissediyor, kendinizi masum bir 
dünyanın kucağında buluyor-
sunuz. Sosyal medyanın araya 
koyduğu mesafeleri belediyenin 
hizmete açtığı Dede–Çocuk 
Merkezi’nde yıkıyorsunuz. Ve 
daha nicesi… 
Esenler sosyal belediyeciliğin 
yanında yapılan çalışmalar ile o 
kadar çok dikkat çekiyor ki namı 
ülke sınırlarını aşarak bugün 
dünyada örnek gösteriliyor. 
Belediye başkanlığını sadece 
kenti yönetmek değil, o kentin 
lideri olmak düsturuyla benim-
seyen bir başkan Tevfik Göksu. 
En önemlisi de farklı ideoloji-
lere sahip vatandaşların dahi 
takdirini her geçen gün toplayan 
ve başarısının sonucu olarak oy 
oranını en çok artıran belediye 
başkanı… Başkan Göksu’ya ku-
lak verdik, Esenler’deki gelişimi 
kendisinden dinledik.  
Sosyal belediyecilik anlamın-
da çok ileri bir düzeydesiniz. 
İdeal belediyecilik anlayışınız 
nasıldır?
Bu çok önemli sorulardan bir 
tanesidir. Belediyecilik anlayışı 
dediğinizde belediye başkanı 
kendisini konumlandırırken 
ya da kendisiyle ilgili bir 
tasavvurda bulunurken, 
belediye perspektifi 
anlayışında iki açıdan 
bakmak zorunda; 
belediye başkanı 
kendini şehrin 
yöneteni olarak 

mı görüyor yoksa şehrin lideri 
olarak mı görüyor? Eğer ken-
disini şehrin yöneteni olarak 
görüyorsa bu sadece rutin işler 
yapacak demektir. Ama şehrin 
lideri olarak görüyorsa bu 
şehrin A’dan Z’ye tüm sorunla-
rını, tüm meselelerini düşünen, 
bununla ilgili çözüm üreten, 
her şeye koşan kişi olacaktır. 
Yani bu şehrin yaprağı da onu 
ilgilendirir yaşlısı da, bebeği de, 
çocuğu da, kadını da... 

İŞTE BAŞARININ SIRRI
Bu şehrin sosyal dokusunda 
hangi katmanları varsa onu ken-
disine bir görev olarak addeder 
ve onu addederken de Fatih 
Sultan Mehmet’in Belediye 
Başkanlarına söylediği cümleyi 
felsefe olarak belirler: “Şehri 
imar edeceksin, ahaliyi abad 
edeceksin...’’ Sır budur. Aslında 
Ak Parti olarak baktığımız-
da bizim yerel yönetim 
felsefemizdeki en 
önemli şey de budur. 
‘Ahaliyi abad’ derken 
akla hemen maddi 
veriler gelir ama 
aslında şehrin maddi 
ve manevi insani 
imanından, insani 
gelişmişliğinden, 
yaşam kalitesinin 
yükseltilmesinden, 
istihdamdan, nite-
likten bahsedersiniz. 
Yani bu şehrin hangi 

dokusu varsa bu dokusunun 
içerisinde hangi katmanlar varsa 
bu katmanların hep ileriye git-
mesi için ne yapabilirsiniz bunu 
ortaya koyabilirsiniz. Bizim 
belediyecilik anlayışımız budur.
Bu sebeple mi en çok oy artışı 
gösteren başkansınız?
Ben Ak Parti’nin en yüksek oyla 
seçilen belediye başkanıyım. 
Oyunu en fazla artıran beledi-
yeyiz biz. Keramet bizde değil 
Allah’ın yardımıdır, Esenler 
halkının güzelliğidir ve Büyük-
şehir Belediye Başkanımızın 
bize verdiği desteklerdir. Sayın 
cumhurbaşkanımızın o dö-
nemde başbakan olarak bize 
verdiği desteklerdir. Hüküme-
timizin verdiği destekler ve bu 
desteklere de Esenler halkının 
müdür-ü şükran olarak karşılık 

vermiş olmasıdır.

15 temmuz Siyasi Milattır
Türkiye’nin 

siyasi tarihinde 
milatları vardır. 

Cumhuriyetin 
ilanı bunlardan 

bir tanesidir. 
Ben 21. Yüzyılda 

Türkiye’nin 
siyasi miladının 
da 15 Temmuz 
2016 olduğunu 
düşünüyorum. 

nostaljik tren Geliyor

YEPYEnı bıR SEHıR kURUYORUz



09aYın SÖYlEŞiSi  

DÜnYanın En bÜYÜk 
PaRkı GEliYOR

dEdE-TORUN EL ELE 
HObi baHÇESinE! 

ÇOCUk SOkağı’nDa 
OYUn ÖzGÜRlÜğÜ

Sizin Esenler için en büyük projeniz nedir?

Yepyeni bir şehir kuruyoruz, dünyanın en 
büyük kentsel dönüşüm projesini gerçek-
leştiriyoruz. 50 bin konut transfer edeceğiz. 
Bu konutların yerine hiçbir şey yapmayıp 
park yapıyoruz. Böylece dünyada kentsel 
dönüşümle üretilmiş en büyük şehir parkını 
oluşturuyoruz. 2.5 milyon metrekarelik 
alana kurulu bir park olacak.  

Nasıl bir proje olacak?

Bu parkın içinde tematik parklar, değişik 
sosyal kültürel etkinlikler olacak. Cum-
hurbaşkanımızın himayesiyle yürüyen bir 
proje. Esenler halkı cumhurbaşkanımıza 
karşı büyük bir muhabbet besliyor ve cum-
hurbaşkanımız da buna karşılık veriyor. 
Bugüne kadar Esenler için hangi istekte 
bulunduysak hiçbirine ‘Hayır’ demedi. 
Burada kamunun yapacağı fiziki projeler 
bitti, eksiğimiz kalmadı. 2009 yılında ben 
göreve geldiğimde Esenler’de okulların 
dışında hiçbir kamu binası yoktu. Şu anda 
İstanbul’da kamu binaları tam olan ilçeler-
den bir tanesiyiz. 

Örneğine daha önce rastlamadığımız ‘De-
de-Torun Merkezi’ ile çok önemli bir projeye 
imza attınız. Merkez nasıl hizmet veriyor?

Dede-torun meselesi o kadar önemli bir şey 
ki... Dede-torun arasındaki en önemli sorun 
nesiller arası iletişim farklılığı. Merkez, yaş-
lı insanımızın tecrübesinin yeni nesillerle 
aktarılmasında büyük bir katkı sağlıyor. O 
dede ve nine evde yeni bir fonksiyon üstle-
niyor; torununa bakma fonksiyonu. Torunu-
nun elinden tutuyor, dede-torun merkezine 
geliyor. Hobi bahçesinde domates yetiştiri-
yor, resim atölyesinde resim yapıyor ya da 
oyun salonunda dede torunuyla oynuyor. 
Bu anlamda dede–torun merkezi üç temel 
şeyi rehabilite ediyor. Birincisi dedelerimiz 
ve ninelerimiz tecrübelerini yeni kuşağa 
aktarıyorlar, ikincisi kendi aileleri içinde 
yeni bir huzur inşa ediyorlar. Üçüncüsü 
yaşlılara bir güven geliyor, ‘Ben de bu ailede 
bir görev üstlendim’ diyor. 

‘Çocuk Sokağı’ projeniz de ses getiren proje-
lerinizdendi. Ailelerin ilgisi nasıl buraya?

Maalesef çocuklarımız sokaklarda oynaya-
cak yer bulamıyor. Çünkü her tarafa araçlar 
park edilmiş durumda. Biz kendi içimizde 
çözümler üretmeye çalıştık ve sokakların 
bir kısmını çocuklara tahsis edelim dedik. 
Sadece bir sokağı kapatmak yetmiyor tabi. 
Oraya  farklı fonksiyonlar yükledik ve 
güvenlik kameralarıyla donattık. Bir anne-
nin çocuğu sokaktayken huzur içerisinde 
bilgisayardan onu izleyebilmesini sağla-
dık. Orada çocuk annesiyle nitelikli vakit 
geçirebilsin istedik. Onun için ‘Annemle 
oynuyorum’, ‘Annemle izliyorum’, ‘Annemle 
dinleniyorum’ gibi merkezler yaptık. Burada 
çocuklar anneleriyle oyuncak da oynayabili-
yor, kitap da okuyabiliyor, sinema da izleye-
biliyor. Sokak bir külliye şeklinde tasarlandı 
ve aileler çok memnun. Yabancı ülkelerden 
gelip ziyaret eden çok oluyor. 

ESENLER BELEDİYE BAşKANı GÖKSU, İLçEDEKİ DEğİşİMİ vE BAşARıSıNıN SıRRıNı ANLATTı:

RÖPORTAJ: CANSU MEŞEDİLCİ

FOTOĞRAF: S. MUSTAFA KALAMAN

Esenler’deki kadınların %76’sı ev hanımı. Biz de işe 
gitmeyen hanımları üniversite koridoruna taşıyalım 
dedik. çünkü kadın tebessüm ederse şehir de eder

Burada yepyeni bir şehir kuruyoruz. 50 bin 
konut transferiyle dünyanın kentsel dönüşümle 
üretilmiş en büyük şehir parkını yapacağız y

15 Temmuz sonrasında ciddi bir süreç atlattık ve 
Esenlerin bunda payı çok büyüktü, önemli misafir-
leri oldu. Bu süreç nasıl geçti?
Türkiye’nin siyasi tarihinde milatları vardır. Cum-
huriyetin ilanı bunlardan bir tanesidir. Ben 21. 
Yüzyılda Türkiye’nin siyasi miladının da 15 Temmuz 
2016 olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz’da yola 
çıkanlar önemli bir küresel gücü arkasına alarak 
Türkiye’yi Suriyeleştirmek, Iraklaştırmak, Libya-
laştırmak, yani kendi içerisinde kaoslarla uğraşan 
bir ülke haline getirmek için bir hamle yaptılar. Bu 
hamleyi yapabilmenin ilk ve en önemli yolunu da bu 
ülkenin liderini ortadan kaldırmak olarak gördüler. 
Asker kıyafetli o teröristlerin hedeflerinin aslında 
bir darbe bahanesiyle Cumhurbaşkanımızı şehit 
etmek olduğunu düşünüyorum. Orada cumhur-
başkanımızı şehit edebilselerdi zaten Türkiye’yi 
bir kaosun içerisine sokacaklardı. Ama Rabbim 
hainlerin oyunlarını milletin cesareti ve de bu 

toplumun her dem duasında yer alan liderin 
ferasetiyle bertaraf etmemizi sağladı. Şehitler 
verdik. Onlar bize çok önemli bir miras. Biz 
şu an burada oturuyorsak onların sayesinde 
oturuyoruz. 15 Temmuz’da bu hainler başarılı 
olsalardı muhtemelen biz olmayacaktık, çok 
daha farklı bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık. 
Belki de şu anda bir iç savaşın içindeydik. Biz 
15 Temmuz’da dünyaya vatan nedir yeniden 
öğrettik, millet olmak nedir yeniden öğret-
tik. 15 Temmuz’dan sonraki süreci yeni bir 
Türkiye’nin başlangıcı olarak görüyorum. 
Gerçekten de bu pislikler normal şart-
larda bu topraklardan temizlenemezdi. 
Çünkü Türkiye’nin ne kadar kuşatılmış 
olduğunu 15 Temmuzda bir kez daha ve 
daha dikkatli görmüş olduk. Diyeceği-
miz şudur ki; Allah bu ülkeye başka 15 
Temmuzlar yaşatmasın.

Darbe girişimi sonrasında Esenler ‘30 Kuş’ filmine 
ev sahipliği yaptı. Bu ev sahipliği size neler  
hissettirdi?
Gala çok önemliydi. Çünkü 15 Temmuz’un spesifik 
kahramanları var ama en büyük kahramanı tabiki  bu 
milletin kendisi ve bana kalırsa Cumhurbaş-
kanımızın ferasetidir. Ama bu  olayları ter-
sine çeviren kişi gencecik Astsubayımız 

Ömer Halis Demir’imizdir. Eğer o, o 
haini etkisiz hale getirmiş olmasay-

dı, belki de o hain özel kuvvetleri 
ele geçirecekti ve biz de çok daha 
kötü tablolarla karşılaşacaktık. O 
açıdan biz Esenler olarak Ömer Halis 
Demir’e yazılmış bu destanın galasını ya-
parak hem ismini ölümsüzleştirmek hem de 
Esenler’deki her bir çocuğun yüreğine bu 
misyonu yüklemek istedik. Benim 6 yaşında 
çocuğum var. baktığım zaman konuşurken 
Ömer Halis Demir’den, vatandan, bayrak-
tan bahsediyor. Esenler’de ikamet eden 

7 tane, toplamda da 10 
tane şehidimiz 

var. Bu şehitlerimiz unutulmayacak. 
Biz bu ayki meclisimizde karar 
aldık ve müdürlerin yönetmeliğine 
15 Temmuz şehitleri görevleri 
yazdık. Bu belediye var olduğu 

sürece, müdürlerin görevleri 
arasında bu da yer alacak.  

Her müdürün bir 
şehitten sorumlu olma 
görevi var. O şehidin 
ailesinden, işinden 

gücünden her şeyinden 
sorumlu olacak. Darbe son-

rası olayın sıcaklığıyla gittik, 
ailelerle konuştuk. Ama 5 ay sonra, 1 

yıl sonra ne yapacağız? Onların da belli 
olduğu bir kriter koyduk. Biz şehitle-
rimize gazilerimize çok şey 
borçluyuz. 

15 temmuz Siyasi Milattır

Her Şehit ailesine bir Müdür

Hayat felsefesi olarak gör-
düğünüz bir söz var mıdır?
Aliya İzzet Begoviç’in söy-
lediği söz: “Bu dünya hayatı 
iman edenler ve salih amel 
işleyenler dışında herkesin 
kaybettiği bir yerdir.’’ 
Okuma alışkanlığınız 
nasıldır?
Her fırsatta okumayı 
kendime önemli bir görev 
addederim. Okumazsanız 
zaten konuşmak için kelime 
bulamazsınız.
Sporla aranız nasıl?
Çok iyi yüzerim ve koşarım.
Hangi takımı tutuyorsu-
nuz?
Milli takım dışında bir 
takım tutmuyorum.
 

baŞkanla kıSa kıSa

YEPYEnı bıR SEHıR kURUYORUz
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Üsküdar Mimar Sinan Meydanı 
Projesi için çalışmalar  

başlarken Belediye Başkanı 
Türkmen “10-15 dönümlük bir 
meydana sahip olacağız” dedi

Geçmişte 9 olan park sayısını 
153’e çıkaran ve neredeyse 
her sokağı parklarla donatan 
Erenler Belediyesi, çocukların 
ve annelerin yüzünü güldürdü 

ÜSKÜDAR - İSTANBUL  Üsküdar’da 
yapımı planlanan Mimar Sinan 
Meydanı için çalışmalar başladı. 
Proje kapsamında 1984 yılında 
bu yana hizmet veren Üsküdar 
Belediyesi eski binasının yıkı-
mı gerçekleşti. Törene katılan 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen yaklaşık iki yıl sürecek 
olan proje hakkında bilgi verdi. 
Türkmen “Şehirler meydanlarıyla, 
yeşil alanlarıyla, parklarıyla meş-

hurdur. Bu bölgede yeni bir alan 
elde ediyoruz. Yaklaşık bin araçlık 
bir otopark projemiz var. Üstünde 
de 10- 15 dönüme yakın muazzam 
bir meydan kazanıyoruz” dedi. 
Proje ile yeni meydan, Üsküdar 
Evlendirme Dairesi önünden 
başlayıp vapur iskelesine kadar 
uzanan alanda şimdiki halinden 3 
kat daha genişleyecek. Marmaray 
Projesi’ne ait yaya çıkışları da 
yeniden düzenlenecek. 

ERENLER - SAKARYA   Erenler 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler yürüttüğü 
çalışmalarla geçmişte sayısı 9 olan 
çocuk parklarının sayısını 153’e 
çıkardı. Adeta her sokakta bir 
park çalışması yapan Erenler Be-
lediyesi bu çalışmasıyla çocukların 
yanı sıra özellikle ev hanımlarının 
yüzünü güldürüyor. Çocuklar için 
oyun alanları ve büyükler için 
dinlenme yerlerinden oluşan bu 

yeni parklarda ev hanımları rahat 
bir nefes alma imkânı buluyorlar.
Erenler Belediye Başkanı Cavit 
Öztürk, “Tamamladığımız Kentsel 
Dönüşüm Projemizin 1. Etabında 
gerçekleştirdiğimiz sosyal donatılı 
yeni tür parklarımızı her mahalle 
ve sokağa yerleştirme gayreti içe-
risindeyiz. Çocuklarımızın sağlıklı 
bir şekilde vakit geçirebilecekleri 
alanları inşa ederken anneleri de 
unutmadık” dedi.

Eski Belediye Binası Yıkıldı 
Meydan İçin İlk Adım AtıldıÇORLU - TEKİRDAĞ   Çorlu Be-

lediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen 
asfaltlama ve kaldırım çalış-
malarına Göreme Sokak’ta 
devam edildi. Cezaevi 
arkasından başlayarak 75. Yıl 
Bedia-Süleyman Serpicioğlu 
Ortaokulu’na kadar devam 
eden yaklaşık 600 metre 
uzunluğundaki sokakta ça-
lışan ekipler; yapılan altyapı 
ve kaldırım çalışmalarının 
ardından sokağa asfalt serimi 
gerçekleştirdi. Çorlu Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sarıkurt;  “Göreme Sokak’taki 
çalışmaların sonuçlandırılma-
sının ardından öğrencilerin 
kullandığı güzergah daha 
güvenli hale gelecek” dedi. 

GÖREME SOkak’ta 
ÇalıŞMalaR 
nEtiCElEnDi

ÇİFTLİKKÖY -   YALOvA 
Yalova-Altınova-Karamürsel 
Devlet Yolu Üst Yapı Yeni-
leme projesine dahil edilen 
Çiftlikköy Şehitler Kavşağı 
için çalışmalar sürüyor. Çift-
likköy Belediye Başkanı Ali 
Murat Silpagar yapılan işlem-
ler hakkında bilgi verirken 
“Firma yetkililerinden aldığı-
mız bilgiler doğrultusunda te-
mel işlemleri bittikten sonra 
ayaklar yerleştirilecek. Beton 
kirişlerin montajına ve daha 
sonra köprünün üst kısmının 
montajına geçilecek. Kavşak 
projesinin 30 Kasım 2016’da 
tamamlanması planlanıyor”  
dedi.  Toplam 7 milyon liraya 
mal olacak Şehitler Köprülü 
Kavşağı yan yol ve bağlantı 
yollarıyla 2 km uzunluğa 
sahip olacak. Köprü ise 135 
metre uzunlukta olacak.

ÇiFtlikkÖY’DE 
ŞEHitlER kavŞağı 
30 KASIM’A HAZIR

BİGA - ÇANAKKALE   Biga 
Belediyesi ekipleri 
‘Yaşanacak Şehir Biga’yı 
ortaya çıkarmak için var 
gücüyle çalışıyor. Koca-
başçayı sularının ıslah 
edilme çalışması devam 
ederken otopark da ihmal 
edilmedi. Kocabaşçayı’nın 
kıyısındaki alan, araçların 
kullanımı için hazırlanı-
yor.  Açık otopark olarak 
kullanılan alana asfalt 
döküm çalışmaları başladı. 
Aydınlatma çalışmaları ve 
düzenlemelerin ardından 
Kocabaşçayı kıyısı açık 
otopark alanı son şeklini 
alacak. Bigalı vatandaşlar 
da bölgede keyifle vakit 
geçirme imkanı bulacak.

biGa’Da aÇık 
OtOPaRk iÇin 
GERi SaYıM 

BAĞCILAR - İSTANBUL  Bağcılar her 
geçen gün yeşil alan oranını artırıyor. 

Bir süre önce inşaatı tamamlanan 
Güneşli Mahallesi Semt Parkı’nın 
ardından Bağcılar Trafik Eğitim 
Pisti ve Parkı’nın inşaatı başladı. İl-
köğretim çağındaki öğrencilere tra-

fik kurallarını eğlenerek öğretmek 
amacıyla hizmete sunulacak parkta;  

tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk 
yardım eğitim binası, akülü araç garajı, 

trafik eğitim binası yer alacak. Trafik eği-
timinin daha iyi verilmesi için proje alanına 

tünel, üst geçit ve yaya geçitleri de yapılacağı belir-
tildi.  Bağcılar’ın ilk kurulduğu yer olan Mahmutbey 
Mahallesi’nde inşa edilecek olan projede depreme 
karşı farkındalık oluşturmak ve deprem anında ya-
şanabilecekleri göstermek amacıyla Deprem Dene-
yim Binası da yapılacak. Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, ilçenin yeşil dokusunu her geçen 
gün artırdıklarını belirterek, “1992 yılında belediye 
olduğunda 11 parkı olan Bağcılar, şu an 150’den 
fazla parka sahip. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçemize kazandırılacak Trafik Eğitim Pisti ve Parkı 
13 bin metrekarelik alanıyla büyük parklarımızdan 
biri olacak” şeklinde konuştu.

Bağcılar’a Trafik Eğitim Parkı

Erenler’de Çocuklar Ve 
Annelere Park Keyfi

İSTANBUL   Çatalca Meydanında ger-
çekleştirilen törene İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra, 
Çatalca Belediye Başkan Vekili Remzi-
ye Arslanca, Esenyurt Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu ve vatandaşlar katıldı. 
Kadir Topbaş, Çatalca ilçesine de bugüne 
kadar 960 milyon liralık yatırım yaptıklarını 
söyledi. Çatalca’da Roman vatandaşlara 
yönelik inşa edilen 3 blokluk 69 konutun 
hak sahiplerine teslim edilmesi için ilçeye 
gelen Topbaş, “İBB olarak selden zarar 
gören vatandaşlarımıza 5 milyon 190 bin 
lira harcayarak 69 tane konut yaptık. 3 aile 
açıkta kalmış. İnşallah onları da en kısa 
zamanda ev sahibi yapacağız. Gerekirse ev 

alır veririz. Biz millet için varız. Silivri’de de 
sel baskınından zarar gören ve konteyner-
larda yaşayan Roman vatandaşlarımıza da 
sosyal konut yapacağız” dedi. 

METRO MÜJDESİNİ VERDİ 

Göreve geldiklerinde Çatalca’daki su 
sıkıntısını 2 ayda çözdüklerini, hayal olan 
doğalgazı ilçeye getirdiklerini hatırlatan 
Topbaş, “Köylerimize kadar atık su arıtma 
tesisi kurduk. Asfaltsız yol bırakmadık. Şim-
di metroyu konuşuyoruz. Metro ne demek? 
Hayal bile edilemezdi. Yanımızda olun, 
biz de hizmet etmeye devam ediyoruz. 
İstanbul’a bin kilometre metro yapıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Çatalca’ya doğalgazı 2007 yılında 93 
kilometre hat döşeyerek getirdiklerini ve 
köylere kadar ulaştırdıklarını hatırlatan 
Başkan Topbaş, Çatalcalılara metro müj-
desi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Topbaş şöyle devam etti: “2019 
sonrasında Çatalca’ya metro getirmek için 
çalışma yürütüyoruz. Halkalı - Bahçeşehir 
Hattı’nı Çatalca’ya uzatacağız. 33 kilomet-
relik mesafe 33 dakikaya inecek.” Konuş-
manın ardından Başkan Kadir Topbaş ve 
beraberindekiler, daha sonra sahnede tem-
sili olarak 9 aileye konutlarının anahtarları-
nı teslim etti. Ardından Çatalca’nın Kabak-
ça köyüne canlı bağlantı yapılarak doğalgaz 
temel atma töreni gerçekleştirildi.

“çatalca Konutları Anahtar Teslimi ile Doğalgaz Yatırımları Temel Atma Töreni”ne katılan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş “çatalca’ya bugüne dek 960 milyon liralık yatırım yapıldı” dedi 

IBB’dEN CATALCA’YA 960 
MILYON LIRALIK YATIRIM
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Geleceği 
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KARESİ - BALIKESİR  Karesi 
Belediyesi, kırsal mahalleler-
de ortak kullanım alanların-
dan olan köy konaklarındaki 
bakım ve onarım çalışmala-
rını sürdürürken, bir yandan 
da yeni köy konaklarının 
inşasına devam ediyor. Bu za-
mana kadar Çanacık, Ovacık, 
Yeniköy, Büyükpınar, Karakol 
ve Tatlıpınar mahallelerinde 
konakları tamamlayan bele-
diye, Bakacak Mahallesi’nde 
750 metrekarelik köy konağı 
ve yemekhane inşa edecek.

kaRESi’DE kÖY 
kOnağı iÇin 
ÇalıŞMa baŞlaDı  

SERDİvAN - SAKARYA  Ser-
divan Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Ekipleri, 2016 
asfalt programı kapsa-
mında cadde ve sokakları 
yenilemeye devam ediyor. 
Çalışmalar İstiklal, Esente-
pe, Kemalpaşa ve Beşköprü 
Mahallelerinden sonra 
Orta Mahalle’de sürüyor. 
İlçenin en ücra köşesine 
kadar hizmetlerin ulaştırıl-
masının hedeflendiği çalış-
malarda Orta Mahalle’nin 
yollarındaki eksiklikler 
yerinde tespit edilip sıcak 
asfalt ile kaplanıyor. Konu 
ile ilgili Serdivan Belediye-
si’nden yapılan açıklamada 
benzer çalışmaların diğer 
mahallelerde de yapılacağı 
belirtildi.

AMAç EN Uç 
NOKTAYA KAdAR 
kalitEli HizMEt

Camitepe Mahallesi’ndeki 
parke çalışmaları hakkında 
bilgi veren Karasu Belediye 
Başkanı İspiroğlu “Halkın 
desteği ile Karasu’yu daha 
modern hale getiriyoruz” dedi

Geyve Belediye Başkanı Mu-
rat Kaya, kendi öz kaynakla-
rıyla ilçeye 90 bin ton asfalt 
döktüklerini belirterek “Amaç 
tüm ilçemizi asfaltlamak” 
şeklinde konuştu

KARASU - SAKARYA   Karasu 
Belediyesi, Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri, Camitepe mahalle-
sinde Kilitli Parke çalışmalarının 
bir kısmını bitirerek mahalle 
sakinlerinin hizmetine sundu. 
Yetkililer çalışmaların en kısa 
zamanda tamamlanacağını bil-
dirdi. Karasu Belediye Başkanı 

Mehmet İspiroğlu da çalışmalar 
hahkkında bilgi verirken “Hal-
kımızın desteği ile Karasu’yu 
daha modern bir ilçe konumuna 
getireceğimize inanıyorum. 
Yaptığımız kilitli parke çalışma-
sının Camitepe mahallemize ve 
tüm halkımıza hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

GEYvE - SAKARYA Geyve 
Belediye Başkanı Murat Kaya 
yapımı devam asfalt çalışmasını 
Belediye Meclis Üyesi Nihat 
Baltaoğlu ile birlikte yerinde 
inceledi. Vatandaşlarla da 
sohbet eden Kaya, çocukların 
sevincine de ortak oldu. Kendi 
öz kaynaklarıyla Geyve’ye 90 

bin ton asfalt kazandırdıklarını 
ifade eden Murat Kaya “Tepe-
cikler ve Yörükler Mahallesi’nin 
ardından, İnciksuyu Mahal-
lesi’nde asfalt çalışmalarımız 
devam ediyor. Bizim amacımız 
Geyve’yi baştan sona asfalt-
lamak. Bunun için durmadan 
çalışıyoruz” dedi.  

FATİH - İSTANBUL   İstanbul’un 
en  önemli simgelerinden 
biri olarak gösterilen laleler, 
farklı bir işlevle de kullanılıyor!  
Fatih’in en büyük ve şık park-
larından biri olan Fındıkzade 
Çukurbostan Şehir Parkı, birbi-
rinden farklı ilkleri yaşatmaya 
devam ediyor. Kullanım alanları 

itibariyle dinlenme, spor yapma 
gibi olanaklar tanıyan park, 
şimdi de rengarenk ve işlevsel 
lale banklara ev sahipliği yapı-
yor. Lale şeklindeki parklarda 
sonbaharın keyfini çıkaran 
çocuklar, hem oyunlar oynuyor 
hem de birbirleriyle sohbet 
ediyor.

ÜMRANİYE - İSTANBUL  Yeşil 
alanda Avrupa standartlarını 
aşan Ümraniye Belediyesi, 
yaptığı çevre düzenlemelerine 
yenilerini ekleyerek, ilçeye 
yeni park, bahçe, oyun alanları 
kazandırıyor. Bu kapsamda, 
Ihlamurkuyu Muhtarlık parkı 
ile Tepeüstü Muhtarlık parkının 

yapımı ve Asya Spor parkı oyun 
alanı tamamlanarak kullanıma 
açıldı. Atatürk Mahallesi-As-
lanağzı Sokak, Namık Kemal 
Mahallesi-İlker Sokak, Fatih 
Sultan Mehmet Mahallesi-Po-
ligon Caddesi Muhtarlık yanı 
park yapım projeleri ise devam 
ediyor.  

‘Karasu’yu Modern 
Hale Getiriyoruz’

Geyve’ye 90 Bin Ton 
Asfalt Dökülüyor

Çukurbostan’a ‘Lale Bank’ Ümraniye nefes Alıyor 

SAKARYA   Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü 
Rüstem Keleş, Karasu ve Kocaali’nin içmesuyu ge-
leceğini garanti altına alacak projede çalışmaların 
başladığını açıkladı. Rüstem Keleş, “Geçtiğimiz 
günlerde Karasu ve Kocaali ilçelerimizi kapsayan 
450 kilometrelik içmesuyu projemizin ilk 
kaynağını gerçekleştirmiştik. Bölgeye 
45 milyonluk yatırım yaparak iki 
ilçenin içmesuyu geleceğini garanti 
altına alacak projede çalışmalara 
başladık. Kısa süre içerisinde 
bölgeye 21 kilometrelik içmesu-
yu hattı döşedik. Çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. İlçeleri-
mize ve hemşerilerimize hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu. 

3 İÇMESUYU DEPOSU
SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, 
“Kurum olarak Sakarya genelinde devam eden 
projelerimizin toplam bedeli 500 milyon lirayı 
aşmış durumda. Proje kapsamında bölgeye 
450 kilometre hat ve 3 içmesuyu deposu inşa 
edeceğiz. Karasu ve Kocaali’nin altyapı gelece-
ğini garanti altına alıyoruz. 45 milyonluk proje 

ile Karasu ve Kocaali’nin içmesuyunda uzun 
yıllar sorun yaşanmayacak. Söz verdiğimiz gibi 
şehrimiz için hazırladığımız bütün altyapı pro-
jelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

KUZEY İÇİN ENTEGRE BİR AĞ
450 kilometrelik hattın, oluşturula-

cak olan entegre içmesuyu ağının 
bir parçası olacağını ifade eden 

Rüstem Keleş, “Karasu ve Ko-
caali ilçelerimizdeki yetersizlik 
sorununu kısa ve orta vadede 
çözdük. Şimdi de 50 yıllık bir 
gelecek öngörüsüyle hazırla-

dığımız içmesuyu ağını bölgeye 
kazandırıyoruz. Çalışmalarına 

başladığımız 450 kilometrelik 
içmesuyu hattımız, yakın zamanda 

tamamlanacak olan Şerbetpınarı İçme-
suyu Arıtma Tesisi ile entegre olacak. İlerle-
yen süreçte de şu an proje aşamasında olan 
Çamdağı Barajı projemiz de bu içmesuyu ağına 
dahil edilecek. İnşallah tüm bu yatırımlarımızın 
tamamlanmasıyla bölgede içmesuyu anlamında 
uzun yıllar bir sorun yaşanmayacak” dedi. 

Ferizli’ye 45 Milyon  
Liralık Temel 
FERİZLİ - SAKARYA   Ferizli’de 150 
kilometrelik kanalizasyon sisteminin 
temeli atıldı. İlçeyi sağlam bir alt yapıya 
kavuşturacak olan projenin temel atma 
törenine Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, Ferizli Belediye 
Başkanı Ahmet Soğuk, Söğütlü Belediye 
Başkanı Hüseyin Genç ve siyasiler katıl-
dı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu konuşmasında, ‘’Bu çalışma 
kapsamında iki ilçemizde toplamda 150 
kilometre kanalizasyon hattı inşa edece-
ğiz. Kanalizasyon hattı, Karaman atık su 
tesislerine aktarılarak burada arıtıla-
cak. Proje kapsamında ayrıca Söğütlü 
ilçemize 40 kilometrelik bir içme suyu 
tesisi de inşa edeceğiz. 45 milyona mal 
olacak çalışmamızın tamamlanmasıyla 
iki ilçemiz de kanalizasyon alt yapısına 
kavuşmuş olacak” diye konuştu. 

Karasu ve Kocaali 
ilçelerine hizmet 

sunacak 450 
kilometrelik yeni 

içmesuyu hattında 
çalışmaların 

başladığını dile 
getiren Sakarya 

Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürü 
Rüstem Keleş, 

“Bölgenin içmesuyu 
geleceğini garanti 
altına alacak olan 
projemizde şu an 

21 kilometrelik hat 
döşenmiş durumda” 

diye konuştu
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Belediyelerin uyguladığı başarılı projelerin ve 
iyi uygulamaların ödüllendirildiği en prestijli 
yerel yönetim ödülleri kabul edilen  Altın 
Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini 
buldu. Conrad İstanbul  Bosphorus Otel’in ev 
sahipliğinde düzenlenen dev organizasyona 
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan ve birliğe üye 
belediye başkanları katıldı.  

8 ANA KATEGORİDEN OLUŞTU 

Ödül töreni birliğin çalışmalarının anlatıl-
dığı  kısa film gösterimiyle başladı. 8 farklı 
kategoride gerçekleştirilen  yarışmada, Afet 
Yönetimi, İmar Şehircilik ve Estetik, Kurumsal 
Yönetim ve Gelişim, Kültür ve Sanat, Toplum 
Düzeni ve Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve Altyapı 
Hizmetleri, Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi 

Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon alanların-
da başarılı projeleri bulunan belediyeler 
ödüllendirildi.  Uygulamacılar, bilim adamları 
ve özel sektör temsilcilerinin önde gelen isim-
lerinden oluşan jürinin yüzlerce seçkin 
projeyi değerlendirmesi sonucun-
da 88 ödül sahiplerini buldu.  
Kendi alanında en saygın 
yarışmalardan biri olan 
Altın Karınca Ödülleri’ne 
yalnızca MBB üyesi olan 
belediyelerin  2014 veya 
2015 yılı içinde başlattığı, 
uygulamaya koyduğu veya 
tamamladığı projelerle baş-
vurduklarını ifade eden Altepe, 
”Altın Karınca ile örnek projeleri 
hep birlikte ayakta alkışlayacağız. Ödül 
alsa da almasa da halka hizmet adına yapılan 
her çalışmanın değerli olduğuna inanıyoruz. 
Burada emek verilen işlerin maalesef sadece 

çok küçük bir kısmına ödül verebiliyoruz. Tüm 
çabamız Türkiye’miz için yaşanabilir, sürdürü-
lebilir, hem modern hem de tarihini unutma-
yan şehirler oluşturmak için” diye konuştu. 

BELEDİYELER İLE  
KALİTELİ YAŞAM 

Sorunların çözüm nok-
tasının şehirler oldu-
ğunu belirten İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ise, 

“Yerleşimin gelişmeleri 
açısından hepimize büyük 

sorumluluklar düşmektedir. 
Yerel yöneticiler olarak kentleri-

mizde yaşayan tüm bireylerin nitelikli 
bir yaşam kalitesini getirme sorumluluğumuz 
var. Her bir bireye eşit mesafede bu görevi 
yerine getirmeye çalışıyoruz.” dedi.

MBB tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan  
Altepe, “Tüm çabamız Türkiye’miz için hem modern hem de tarihini unutmayan şehirler oluşturmaktır” dedi

Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin 2016 Meclis Toplantısı 
Conrad İstanbul Bosphorus 
Otel’de düzenlendi. Toplan-
tıya, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, Bağcılar Belediye Başka-
nı Lokman Çağırıcı, Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can 
ve birçok üye belediye tem-
silcisi katıldı. Toplantıda 2017 
Performans Programı, birliğe 
üye olmak isteyen belediyeler, 
birlik bütçe ve personel sayı-
ları da görüşüldü. Toplantıda 
ayrıca Avrupa Birliği tara-
fından finanse edilecek olan 
“Yerel Yönetimlerde Deniz 
Çöpleri Yönetimi Çerçevesinin 

Desteklenmesi ve Uygulan-
ması İçin Karadeniz Havzası 
Ağı” Projesi konuşuldu. 

DEMOKRASİ IŞIĞINDA 

Başkan Altepe konuşmasında, 
“Bugün bu toplantıyı burada 
demokrasinin ışığında yapabili-
yorsak bunu 15 Temmuz şe-
hitlerimize ve aziz milletimizin 
mücadelesine borçluyuz” dedi.

MBB’nin Meclis Toplantısı’nda 15 Temmuz Vurgusu

Encümen 
istanbul’da 
toplandı

lahey’de 
küresel 
buluşma

Encümen Toplantısı’nda bir-
liğin 2016 Eylül ayı içerisinde 
yaptığı etkinlikler değerlendi-
rilirken, yılın son çeyreğinde 
yapılacak olan çalışmalar da 
diğer gündem maddelerini 
oluşturdu. Altepe başkanlı-
ğında toplanan Encümen’e 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı, Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı, Lüle-
burgaz Belediye Başkanı Emin 
Halebak, Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet Çağlayan ve 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan katılım gösterdi.

KAPANIŞ GÜÇLÜ OLDU
7–8 Kasım tarihlerinde Hilton 
İstanbul Bosphorus’ta düzenle-
necek olan Akıllı Belediyecilik 
Zirvesi’nin konu başlıkları 
değerlendirildi. 24-28 Ekim ta-
rihlerinde Japonya’nın Nagoya 
kentinde düzenlenecek olan 
Uluslararası Metropolis Konfe-
ransına katılım kararı alındı.

Parlamentonun açılış 
toplantısı, Benjamin Barber 
ve Lahey Belediye Başkanı 
Jozias van Aartsen’ın ortak 
girişimiyle Lahey’de gerçek-
leştirildi. Toplantıya Mar-
mara Belediyeler Birliği’ni 
temsilen MBB Genel Sekre-
teri M. Cemil Arslan ve MBB 
Uluslararası İşbirliği Uzmanı 
Burcuhan Şener katıldı. 
Benjamin Barber ve Jozias 
van Aartsen toplantının açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdi. 

“GÜÇLERİMİZİ  
BİRLEŞTİRMELİYİZ”
Aartsen konuşmasında 
“Belediye Başkanları tarihte 
ilk defa sorumluluk alarak 
dünya sorunlarına çözüm 
arayacaklar. Bu sorunları an-
cak güçlerimizi birleştirerek 
çözebiliriz” dedi. Benjamin 
Barber ise “Şehirler demok-
rasinin en önemli ve sürekli 
ilerleyen kaleleridir. Bugün 
burada iklim değişikliği, 
yönetişim ve göç konularını 
ele almak belediye başkan-
ları olarak bizim görevimiz” 
şeklinde konuştu.

Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin yürütme organı olan 
Birlik Encümeni, Başkan Re-
cep Altepe’nin öncülüğünde 
İstanbul’da bir araya geldi.

Küresel dünyanın sorunlarını 
tartışmak üzere dünyanın çe-
şitli şehirlerindeki 75 belediye 
başkanı Lahey’de buluştu

Marmara Belediyeler Birliği’nin zabıta çalışanları için hazırladığı 
“Zabıta Oryantasyon Eğitimi” yapıldı. Program 7 gün sürdü
Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin eğitim faaliyetleri devam 
ediyor. Bu kapsamda göreve 
yeni başlayan zabıta çalışanları-
na oryantasyon eğitimi verildi.
Marmara Belediyeler Birliği’nin 
Eminönü’nde bulunan merkez 
binasındaki Hızır Bey Çelebi Sa-
lonu’nda gerçekleşen eğitimler 7 
gün sürdü. Program kapsamında 
Sadettin Özyazıcı, Niyazi Çiçek, 
Hayati Odabaşı, Mustafa Kemal 
Karabayır, Önder Koçtemiz ve 
alanında uzman birçok eğitim-
ci zabıtalara eğitimler verdi. 
Programda belediye zabıtasının 

tarihçesi anlatıldı. Zabıta yönet-
meliğine dair önemli bilgilerin 
paylaşıldı. 

GÖREVE HAZIRLAR
Eğitimde ayrıca halkla ilişkiler 
ve davranış kuralları, rapor ve 
tutanak hazırlama uygulamaları, 
işyeri açma ve çalışma ruhsatları-
na ilişkin yönetmelik, resmi yazış-
ma kuralları ve zabıta personelini 
ilgilendiren önemli mevzuatlarla 

ilgili dersler de verildi. Toplamda 
64 saatlik oryantasyon eğitimin-
den geçirilen yeni zabıta memur-
ları göreve hazır hale getirildi.

Zabıta Oryantasyon 
Eğitimi Yapıldı

‘ALTIN KARINCALAR’ 
SaHıPlERıYlE bUlUStU 

MBB’nin 2016 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Altepe, 
“Bu topantıyı 15 Temmuz şehitlerimize ve aziz milletimize borçluyuz” dedi
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GÜRSU - BURSA  Gürsu’da 
2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılının başlangıcı çeşitli 
etkinliklerle yapılırken, minik 
öğrenciler Gürsu Belediye-
si’ni gezerek, belediyenin 
görevleri hakkında bilgi aldı. 
Öğrencilere belediyeyi gezdi-
ren Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, “Geleceğimizi 
emanet edeceğimiz öğrenci-
lerimizin ve öğretmenlerimi-
zin yeni eğitim  yılının hayırlı 
olmasını ve başarılarla dolu 
geçmesini dilerim” dedi.

 BİLECİK   34 üye belediyenin 
100 projeyle başvurduğu Sağ-
lıklı Kentler Birliği 2016 Sağ-
lıklı Şehirler En İyi Uygulama 
Ödülleri yarışması sahiplerini 
buldu. Bilecik Belediyesi, 
Sağlıklı Yaşam Kategorisinde, 
‘’Akıllıyım Çünkü Teknoloji 
Bağımlısı Değilim’’ projesi ile 
ödüle layık görüldü. Bilecik 
Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürü ve Proje Koordinatö-
rü Hülya Eçen Çalışkan, ödül 
nedeniyle büyük mutluluk 
yaşadıklarını belirtti.

MALTEPE  - İSTANBUL  Mal-
tepe Belediyesi tarafından 
geçen yıl başlatılan ve büyük 
ilgi gören ücretsiz servisler, 
Maltepeli öğrencileri taşıma-
ya bu sene de devam ediyor. 
Geçtiğimiz eğitim ve öğretim 
döneminde 11 otobüsle 
572 sefer gerçekleştiren  
servisler, günlük olarak 350 
öğrenciye hizmet vermişti.  
Maltepe Belediye Başkanı 
Ali Kılıç, Öğrencilerimize, 
evlatlarımıza şunu diyorum: 
‘Siz yeter ki çalışın, üretin; 
bizler sizlerin yanında olma-
ya devam edeceğiz” dedi. 

DURSUNBEY  - BALIKESİR  
Dursunbey Belediyesi, 
Hacıömerler Mahallesi’nde 
okula yeni başlayan 1. sınıf 
öğrencilerine jest yaptı. İlk 
derste 15 Temmuz darbe 
girişiminin kahraman askeri 
Astsubay Ömer Halisde-
mir’in anlatıldığı okulun 
ilk gününde  Dursunbey 
Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan’ın talimatı ile 
alınan okul çantaları Başkan 
Vekili Sadettin Aslan ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ümit 
Gökdemir tarafından öğren-
cilere takdim edildi. 

ÜnivERSitE aÇılıŞa 
HAZIRLANIYOR

SUltanbEYli’DE 
atÖlYE baŞlıYOR

ıŞık’ın kOnUklaRı 
Minik ÖğREnCilER

bilECik’E Sağlıklı 
YaŞaM  ÖDÜlÜ 

MaltEPEli’DEn 
ÜCREtSiz SERviS

dURSUNBEY’dEN 
Çanta HEDiYESi

ORHANGAZİ -  BURSA   
Orhangazi Üniversite 
Yapma ve Yaşatma Derneği, 
yeni MYO binasının açılışı 
öncesindeki son toplantı-
larından birisini yaptı. Son 
eksikler değerlendirilip açılış 
tarihi üzerinde fikir alışverişi 
yapıldı. Belediye Başkanı Ne-
şet Çağlayan da toplantıya 
katılırken son aşamaya gelen 
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik 
Meslek Yüksek Okulu’nun 
açılış tarihinin kısa bir süre 
içinde açıklanacağı belirtti. 

SULTANBEYLİ - İSTANBUL    
Sultanbeyli Belediyesi’nin ilçe 
halkının becerilerini geliş-
tirmek amacıyla düzenlediği 
atölyeler 1 Ekim’de ders başı 
yapıyor. Atölyeler içerisinde, 
gitar, bağlama, resim, satranç, 
İngilizce, Arapça, Osmanlıca, 
fotoğrafçılık, diksiyon, hat, 
keman, ney, koro, tiyatro, 
bilgisayar, bilgisayar prog-
ramcılığı,  web tasarım, grafik 
tasarım, ahşap, şiir, yazarlık, 
spikerlik ve halk oyunları gibi 
alanlar bulunuyor.

AvCILAR - İSTANBUL  Türkiye’nin 
ilk İlçe Kadın Aile Müdürlüğü’nü 
kuran Avcılar Belediyesi, Kadın 
Dostu Belediyecilik anlayışı ile 
hizmet etmeye devam ediyor. 
‘Güçlü ve bilinçli kadınlar güçlü 
toplumlar yaratır’ felsefesi ile 
hizmetlerine devam eden Avcılar 
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından ‘Kadın 
Sağlığı’ anket çalışması yapıldı. 90 
kişi ile yüz yüze görüşülerek ger-

çek-
leştiri-
len ankette, 
kadınların büyük ço-
ğunluğunun eğitim durumlarının 
ilkokul seviyesinde olduğu, sağlık 
konularında da az bilgi sahibi ol-
dukları görüldü. Avcılar Belediye 
Başkanı Dr. Handan Toprak Benli 
de kadınlara büyük önem verdik-

le-
rini 

belirte-
rek “Mustafa 

Kemal Atatürk’ten miras aldığımız 
seçme ve seçilme hakkı doğrultu-
sunda kadının ekonomik ve sosyal 
alanda daha fazla yer alması için 
çalışıyoruz. Kadının tek başına 
mücadelesi yeterli değil” dedi.

ATAŞEHİR - İSTANBUL   İlçede yaşayan vatandaşla-
rın daha kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşması 
için çok sayıda projeyi hayata geçiren 
Ataşehir Belediyesi, 3 yıldır sür-
dürdüğü “Evde Sağlık ve Sosyal 
Destek Hizmeti” projesiyle her 
zaman Ataşehirlilerin yanında 
olmaya devam ediyor. Ataşehir 
Belediyesi, 65 yaş üstü veya 
engelli, kronik rahatsızlığından 
dolayı bakıma muhtaç kişilere 
yönelik ücretsiz “Evde Sağlık ve 
Sosyal Destek Hizmeti” ile kişilerin 
yaşam kalitesini arttırarak ve ailerine 
destek vererek sağlıklı bir toplum oluş-
masını katkı sağlıyor. Ataşehir’de Evde Sağlık ve 

Sosyal Destek Hizmeti üçer kişilik üç farklı ekip 
tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler her sabah 

08.00’den itibaren listelerindeki hasta-
ların evlerine tek tek giderek gerekli 

olan müdahaleleri yapıyor. Ekipler; 
hastalara enjeksiyon yapıyor, 
serum takıyor, sonda, pansuman 
ve yara bakımı yapıyor, hasta-
ların tansiyon ve kan şekerini 
ölçüyor. Yaşlılığı ve bedensel 

engelliliği nedeniyle evinde özel 
tıbbi bakıma ihtiyacı olan Ataşe-

hirlilerin evde muayene, hemşirelik 
ve evde kişisel bakım hizmetleri mesai 

saatleri içerisinde veriliyor. Vatandaşlar da 
bu hizmetten büyük memnuniyet duyuyor.

Ataşehir’de Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti kapsamında üçer kişilik 
ekipler her sabah 08.00’den itibaren hastaların evlerini tek tek ziyaret ediyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri, Zeytinburnu  
Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde aldıkları eğitimle bitki uzmanına dönüşüyor 

ZEYTİNBURNU - İSTANBUL   Zeytinburnu 
Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde toprağı 
çapalayıp fide dikmeyi öğre-
nen üniversite öğrencileri, 

gördükleri staj eğitimi 
sayesinde bitki uzmanlığı-

na adım atıyorlar. Bahçede 
öğrencilerin zorunlu veya 

gönüllü staj yapabilecekle-
rini söyleyen Uzman Biyolog 
Tuğçe Ağba,  “Bahçemizde her yıl 
yaklaşık olarak 80 öğrenciyi ağırlı-

yoruz. Eğitimlerimize Türkiye’nin dört bir 
yanından öğrenciler katılıyor. Eczacılık, 

biyoloji, tıbbi ve aromatik bitkiler 
teknikerliği, bahçe ziraatı 

teknikerliği, ziraat mühen-
disliği, gastronomi, peyzaj 
mimarlığı, kimya mühendis-
liği, organik tarım, seracılık, bi-
yomühendislik, tıp ve coğrafya 

bölümü öğrencileri staj için en 
çok başvuru yapanlar arasında yer 

alıyor” diye konuştu.

BU ELLERi 

bElEDiYE 
PERSOnElinE iŞ 

GÜvEnliği EğitiMi 
BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL   Başakşehir Beledi-

yesi çalışanları ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi’ 
aldı. Başakşehir Belediyesi Hizmet Binası 

Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitim İş 
Güvenliği Eğitmeni Yusuf Lale tarafından 

verildi. Lale, eğitimde yasal mevzuat, kim-
yasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle 

ortaya çıkan riskler, ilk yardım ve 
kurtarma konularında da 

bilgiler aktardı.

kıRklaREli 
akılCı ilaÇ 

kUllanıMını DEStEkliYOR
KIRKLARELİ  Kırklareli Belediyesi,  Sağlık 

Bakanlığı tarafından başlatılan “Akılcı İlaç 
Kullanımı” konusunda vatandaşların bilinç-
lendirilmesi kampanyasına destek veriyor. 
Kırklareli Belediyesi, su abonelerine kesi-
len su faturalarının alt kısmına “Çok İlaç 

Değil, Doğru İlaç İyileştirir” bilgilen-
dirme cümlesini yazdı. Slogan 3 

ay boyunca faturalarda 
yer alacak. 

Geleceğin Uzmanları Bu Bahçede

Avcılar Belediyesi kadınlar 
konusunda çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi, kadın 
sağlığı anketi düzenledi 

Güçlü Kadınlar 
Güçlü Toplumlar Yaratır

BIRAKMAYIZ!

MBB’nin Meclis Toplantısı’nda 15 Temmuz Vurgusu
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SANCAKTEPE -  İSTANBUL  
Fransa’da gerçekleşen Dünya 
Gençler Güreş Şampiyonası’n-
da ülkemizi 120 kg’da temsil 
eden Sancaktepe Beledi-
yespor  sporcusu Hüseyin Ci-
velek bronz madalya kazandı.
Sancaktepe Belediyespor 
Kulüp Başkanı Mehmet Genç, 
Hüseyin Civelek’i tebrik etti.

YILDIRIM - BURSA 
Polonya’nın başkenti Varşo-
va’da gerçekleştirilen Polish 
Open Warsaw Cup 2016’da 
mücadele eden Yıldırım 
Belediyesporlu taekwondocu 
Şüheda Nur Güler, 49 kilog-
ramda şampiyon oldu. Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, “Sporcumuz Şüheda 
Nur’u başarısından dolayı 
kutluyorum” dedi. 

HÜSEYin CivElEk 
DÜnYa ÜÇÜnCÜSÜ

‘YILdIRIM’ KIZ 
ŞÜHEDa nUR

PlaJ FUtbOlU 
TURNUVASI’NA 
lazERli kaPanıŞ
BOZÜYÜK -  BİLECİK  Bozü-
yük Belediyesi tarafından 4 
Eylül Bozüyük’ün Düşman 
İşgalinden Kurtuluşunun 94. 
Yıldönümü etkinlikleri kapsa-
mında Plaj Futbolu Turnuvası 
düzenlendi. Turnuvanın final 
maçının ardından bir lazer 
gösterisi gerçekleştirildi. 
Gençler kategorisinde Ehlikeyf 
Takımı birinci olurken büyükler 
kategorisinde de şampiyon-
luğu Akpınarspor elde etti. 
Törende konuşan Belediye 
Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu 
“Bu spor etkinlikleri ile de 
gençlerimizi kötü alışkanlıklar-
dan uzak tutmayı amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE - İSTANBUL   
Büyükçekmece Belediyesi, 
BÜYOFF (Büyükçekmece Off 
- Road Kulübü) ve TEXXOFF 
işbirliği ile gerçekleştirdiği 
plastik araba yarışı ‘PLAS-
TOFF - 3 2016’ya ev sahip-
liği yaptı. Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen PLASTOFF’a 
yoğun ilgi gösteren Off - Road 
tutkunları, kıyasıya bir müca-
dele sergileyerek izleyicilerin 
nefeslerini kesti. Yarışlar; 7 
ve 11 yaş arası çocuklar, ka-
dınlar, erkekler olmak üzere 3 
kategoride yapıldı. Çok sayıda 
yarışçının kıyasıya yarıştığı 
turlarda arazinin engebeli 
olması seyircilere heyecan 
dolu anlar yaşattı.  

DÜZCE  Yoğun katılımla 
gerçekleşen Düzce Belediyesi 
Geleneksel Yağlı Pehlivan 
Güreşleri, nefes kesti. Düzce 
Kalıcı Konutlar bölgesinde 
gerçekleşen güreşlere, vatan-
daşlar yoğun ilgi gösterirken, 
son 10 yıldır Kırkpınar’da altın 
kemer kazanan 53 başpehli-
van güreşlerde ter döktü.
Finalde Recep Kara, rakibi 
Mehmet Yeşil ile mücadele 
etti. Zorlu mücadelenin 
sonunda başpehlivan Recep 
Kara altın kemerin sahibi 
oldu. Başpehlivanlığı kazanan   
Kara’nın madalyasını Düzce 
Belediye Başkanı Mehmet 
Keleş taktı. Altın kemeri kaza-
nan Başpehlivan Recep Kara 
ise, güreşlere katılan tüm 
pehlivanları tebrik etti.

DÜzCE’DE altın 
kEMERin SaHibi 
RECEP kaRa

bÜYÜkÇEkCE’DE 
PlaStOFF  
nEFES kESti!

BEYOĞLU - İSTANBUL   Beyoğlu 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor İşleri Müdürlüğü 
ile Beyoğlu Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa yürüttüğü 
Beyoğlu Belediyesi 
Yaz Spor Okulları, ilko-
kul ve ortaokul öğrencileri 
için bu yazı da eğlenceli hale ge-

tirdi. Futbol, Basketbol, Voleybol, 
Yüzme, Savunma Sporları, 

Yelken, Masa Tenisi, 
Jimnastik ve Satranç 
olmak üzere 9 farklı 
branşta verilen eği-
timlere katılan 4 bin 

öğrenci hem eğlendi 
hem de öğrendi. 22 ayrı 

noktada verilen eğitimlerle 
kendini geliştiren öğrenciler eğ-

lenceli aktivitelerin bol olduğu Yaz 
Spor Okulları Kapanış Programı ile 
sezonu tamamlamanın mutluğunu 
yaşadılar. Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah Demircan, Yaz 
Spor Okulları kapanış programına 
katılarak çocukların mutluluğunu 
paylaştı. Çeşitli aktivitelerin oldu-
ğu kapanış törenindeki etkinliklere 
katılan Başkan Demircan, çocuk-
larla birlikte doyasıya eğlendi.

Beyoğlu Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları sezonu kapattı. 22 farklı noktada gerçekleşen eğitimle-
re katılan 4 bin çocuğa madalyaları Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından verildi 

Beyoğlu’ndan Yaza Elveda

BURSA    Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
güreşçisi Enes Uslu, Fransa’da yapılan ‘Gençler 
Serbest Güreş Dünya Şampiyonası’na ‘Dünya 
şampiyonu’ olarak adını altın harflerle 
yazdırdı. Fransa’da 30 Ağustos–4 
Eylül tarihlerinde gerçekleştiri-
len ‘Gençler Dünya Şampi-
yonası’nın son gününde 
mindere çıkan  Bursa 
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü güreşçisi Enes 
Uslu, ilk turda geçen senenin 
dünya ikincisi Japon rakibi Yuhi 
Fujinami’yle karşılaştı. 66 kilodaki 
sporcumuz zorlu rakibini  müthiş bir 
mücadele sonrası dize getirmeyi başardı. Uslu, 
ikinci turda da Tacikistanlı rakibi Sorbon Abdulkha-

ev´i geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde, 
Kazak rakibi İlyas Zhumay’ı puan vermeden geçen 

milli sporcu, yarı finalde Hintli rakibi Vikas’ı 
teknik üstünlükle mağlup ederek fina-

le adını yazdırdı. Final müsabakası 
nefesleri kesti. Enes Uslu, Rus 

rakibi Akhmed Usmanov’u 
7-6 skorla yenerek dünya 
şampiyonu oldu ve altın 
madalyayı da kazandı. 

Türkiye 55 ülkenin katıldığı 
şampiyonayı 1 altın, 4 gümüş 

ve 1 bronz madalya alarak takım 
halinde 3. olarak tamamladı. Enens 

Uslu yurda dönüşünde adeta krallar 
gibi karşılandı. Üstü açık bir araçla zafer turu atan 
Uslu’ya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
güreşçisi Enes Uslu, 

Fransa’da düzenlenen 
‘Gençler Dünya 

şampiyonası’nda 
‘dünya şampiyonu’ 

oldu. Uslu, Türkiye’ye 
dönüşünde adeta 

krallar gibi karşılandı

SElaM Sana SaMPiYOn

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz Özel Yetenek Hazırlık 
Kursları’na katılan 50 öğrenci sınavlarda başarı sağladı, geleceği aydınlattı
 KOCAELİ   Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin geçen yıl baş-
lattığı  Ücretsiz Özel Yetenek 
Hazırlık Kursları bu yıl da start 
aldı. Derslere 15 ile 28 yaş 
arasında çok sayıda öğrenci 
katıldı. Öğrenciler, mart 
ayından bu yana Spor Lisesi, 
Polis Meslek Yüksek Okulu, 
POMEM (Polis Meslek Eğitim 

Merkezi), PAEM (Polis Amirleri 
Eğitim Merkezi), Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksek Okulu(BESYO) 
ve Askeri Okulların, haziran ve 
eylül aylarında gerçekleştirilen 
sınavlarına ücretsiz olarak 
hazırlandılar. Dersler; İsmet 
Paşa Stadyumu, Atletizm Pisti, 
Derince Çınarlı Dere’deki Spor 
Alanı ile 50. Yıl Spor Salonu’n-

da gerçekleştirildi. Derince 
Çınarlı Alanı ve İsmet Paşa 
Stadyumu’nda öğrencilere 
kuvvet, dayanıklılık ve sürat 
egzersizleri yaptırıldı. Sınavla-
ra Büyükşehir Belediyesi’nin 
Ücretsiz Özel Yetenek Hazırlık 
Kurslarında hazırlanan 50 
öğrenci başarılı olarak yeni bir 
geleceğe adım attı. 

bu Gençler ‘Hayata’ koşuyor 
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Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

15SOSYAL MEdYA

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU                  /mehmetkesimoglu 

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 88 
yaşına giren annesinin doğum gününde çekildikleri bu kareyi 
takipçileriyle paylaşarak annesine sağlıklı nice seneler diledi. 

LOKMAN ÇAĞIRICI                                    @LokmanCagirici

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni eğitim 
öğretim yılının ilk gününde öğretmen ve öğrencileri yalnız 
bırakmayarak başarılar diledi.

AHMET POYRAZ                                               @AhmettPoyraz

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, gençlerle bir arada 
vakit geçirmekten büyük keyif alıyor.

AHMET MİSBAH DEMİRCAN                                /ahmetmisbah 

Alıyor eline döner bıçağını, başlıyor kesmeye Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan... Esnafa hayırlı işler dileyen 
Başkan Demircan bu keyifli kareyi takipçileriyle paylaşıyor.

KADİR ALBAYRAK                                           /kadir_albayrak59 

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, proje olarak des-
tekledikleri 6.Uluslararası Karaevli Tarım Fuarı’nda tertiple-
nen Malak Güzeli Yarışması’na katıldıklarının haberini verdi.

ATİLA AYDINER           @atilaaydiner  

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner 
kentin yetiştirdiği yetenekler ile gurur duy-
duğunu dile getirerek geleceğin sporcuları-
nın yetişmesi için destek veriyor.

ÜLGÜR GÖKHAN    @BSKulgurgokhan  

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
Boğaz’ın Sultanlarını antrenman öncesinde 
ziyaret etti. Başkan Gökhan, yeni sezona yeni 
kadro ile hazır olduklarını söyledi.

baŞkanlaRın

SOSYAL 
MEdYASI

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

VEFA SALMAN                                                          /vefasalman 

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşine olan sonsuz 
sevgisini şu dizelerle buluşturuyor: Ben bir tek kadın sev-
dim... O da sensin o da sen... 

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU                       @KocaeliBaskani 

Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birliği uğruna canlarını orta-
ya koyan gazileri büyük bir minnetle selamlayan Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu şükranlarını dile getiriyor.

BÜLENT KERİMOĞLU                                             /DrKerimoglu  

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Türk sinemasının değer-
li sanatçısı Tarık Akan’ın vefatının ardından bu kareyi takipçileriyle 
paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcısı 42 

milyon. Türkiye nüfusunun yüzde 90’ının mobil 

aboneliği bulunuyor.Türkiye’deki aktif sosyal 

medya kullanıcı sayısı ise geçtiğimiz yıla göre 

yüzde 5 artış gösterdi.
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.REnkli baŞkanlaR

Çınarcık Belediye Başkanı 
Avni Kurt

Darıca Belediye Başkanı  
Şükrü Karabacak

Çorlu Belediye Başkanı 
Ünal Baysan

Karabiga Belediye Başkanı  
Muzaffer Karataş

Mudanya Belediye Başkanı  
Hayri Türkyılmaz

Karasu Belediye Başkanı 
Mehmet İspiroğlu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur 

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay

Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali

 

 Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu


