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Çorlu 
Belediye Başkanı 

Ünal BaySan

Son zamanlarda ola-
ğanüstü bir hareket-
lilik içerisinde olan 

Çorlu, Trakya’nın en hızlı ge-
lişen ilçelerinden biri. Kentin 
altyapısını tamamen değiş-
tiren Çorlu Belediyesi, sosyal 
sorumluluk projeleriyle de  
kente canlılık katıyor. Biz de 
bu sayımızda Çorlu Beledi-
ye Başkanı  Ünal Baysan’ı  
“Ayın Başkanı” seçtik ve ya-
pılan çalışmaları inceleme 
altına aldık. 

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Marmara Belediyeler 
Birliği olarak 2011 Yılı De-
ğerlendirme ve 2012 Yılı 
Planlama mahiyetli Abant 
programımızı, belediye 
başkanlarımızın yoğun ka-
tılımıyla gerçekleştirdik. Be-
lediyelerimizin, Birliğimize 
göstermiş olduğu yoğun 
ilgiye öncelikle teşekkür 
ederken, üyelerimiz için 
yaptığımız çalışmaların 
artan tempoyla devam 
edeceğini hatırlatmak isti-
yorum.

ن  devamı  6’da

ن  devamı  9’da
ن  devamı  3’te

ن  devamı  3’te

Marmara’nın Şampiyonları

Microsoft kocaeli’yi Örnek gösterdi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Örnek Belediyecilik Proje 
yarışmaları’nın sonuçları Bolu abant’ta düzenlenen törende açıklandı.

kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Birebir Öğrenme Projesi” dünyaya örnek oldu. 
Microsoft’un bu çalışmayı örnek göstermesi ile aBd’den gelen bir ekip, Başkan 
karaosmanoğlu’yla röportaj yaptı. 

AYIN
BAŞKANI

istanbul 
akvaryum 
Hayırlı olsun

dünyanın bir çok bölgesindeki deniz canlılarını bir araya 
getiren Türkiye’nin en renkli akvaryumunu Başbakan recep 
Tayyip erdoğan ve iBB Başkanı kadir Topbaş birlikte açtı. Tö-
rene binlerce vatandaş katıldı.

Özgen keskin’e 
edebiyat 
nobel’i

BUrSa
  

Yıldırım Belediye Baş-
kanı Özgen Keskin 
“2011 Europa Literatur 
GroBe” ödülüne layık 
görüldü. 

İlk olma özelliğini taşıyan ve dünyanın birçok bölgesindeki deniz 
canlılarını bir araya getiren İstanbul Akvaryum geçtiğimiz günler-
de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. 
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koCaeli

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi’nin 2 yılda 54 bin 6. sınıf 
öğrencisine verdiği diz üstü 
bilgisayarlar, dünyaya örnek 
gösterilen bir proje haline gel-
di. Microsoft,  dünya genelin-
de yapılan bilişim yatırımları 
içinde altı tanesini örnek proje 
olarak seçti. Aralarında Koca-

eli Büyükşehir Belediyesi’nin 6. 
sınıf öğrencilerine dizüstü bilgi-
sayar projesi de yer aldı. Seçi-

len altı proje Los Angeles’da 
örnek çalışmalar olarak sunu-
lacak.  ن devamı  2’de

ن  devamı  7’de

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin geleneksel 

olarak yaptığı ve Türkiye’nin 
en ciddi yerel yönetimler 
ödülü olan Örnek Belediyeci-
lik Proje Yarışması’nın sonuç-
ları Abant’ta yapılan törenle 
açıklandı. 409 katılımın oldu-
ğu yarışmanın bilim kurulu 
başkanlığını Prof. Dr. Rafet 
Bozdoğan ve Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu yaparken, jüri üye-
leri de altı ayrı üniversitenin 

yerel yönetimler ve mahalli 
idareler uzmanından oluştu.
 

“Büyük önem veriyoruz”

Marmara Bölgesi’ndeki 
230 belediyenin yarıştığı ve 
Marmara’nın en iyi projele-
rinin seçildiği “Örnek Beledi-
yecilik Proje Yarışması” her yıl 
olduğu gibi bu yıl da geniş 

bir katılımla gerçekleş-
tirildi. Belediyelerin, top-
lam 409 başarılı projeyle 
yarıştığı organizasyon, 
altı ayrı kategoride dü-
zenlendi. Yarışmayla 
ilgili açıklama yapan 
MBB ve Bursa Bü-
yükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, “Yapılan 
ç a l ı ş m a l a r ı n 
tüm belediye-

lere örnek olacak şe-
kilde tanıtılarak yaygın-
laştırılmasının yanında, 
topluma kaliteli hizmet 
sunma amacını güden 
belediye yöneticile-
rinin ve personelinin 
ödüllendirilmesi için 
bu yarışmaya büyük 

önem veriyoruz” 
diye konuştu.
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Microsoft kocaeli’yi 
Örnek gösterdi

istanbul’un en Havalı 
Fotoğrafları Seçildi 

BUrSa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Hüdavendigar Külliyesi’nin 
bir parçası olan Cıkcık 
Hamamı’nda restorasyon 
çalışmalarını başlattı. Resto-
rasyon çalışmalarını yerinde 
inceleyen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
yapının tarihi hakkında bilgi-
ler verdi. 

Aslına uygun hizmet 
verecek

Osmanlı Sultanı 1. Murat Hü-
davendigar tarafından 1366 
yılında yaptırılan 1. Murat 
Camii’nin, medrese olarak 
kullanılan üst katında eğitim 
gören talebelerin kullanması 
amacıyla yaptırılan ve ücret-
siz olması nedeniyle ‘Gir-Çık 
Hamamı’ olarak adlandı-
rıldığını dile getiren Başkan 
Altepe, tarihi yapının günü-
müze ise ‘Cıkcık Hamamı’ 

olarak taşındığını vurguladı. 
Cıkcık Hamamı, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yine 
aslına uygun hale getiriliyor. 
Tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmaları kapsa-
mında ele aldıkları projenin 
hızla ilerlediğini ifade eden 
Başkan Altepe, geçmişte ha-
mam ve tuvalet olarak kulla-
nılan yapıda, yine hamam, 
tuvaletler ve abdest alma 
ünitelerinin yer alacağını kay-
detti. Restorasyon çalışmala-
rını kısa sürede tamamlamayı 
hedeflediklerini dile getiren 
Başkan Altepe, “Tarihi yapı 
aslına uygun olarak, camiye 
gelenlere, çevre halkına üc-
retsiz olarak hizmet verecek. 
Sultan Külliyeleri’nin bakım ve 
onarımları kapsamında ele 
aldığımız bu proje, aynı za-
manda tarihi bölgeye ayrı bir 
değer katacak” dedi.

koCaeli

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi’nin 2 yılda 54 bin 6. sı-
nıf öğrencisine verdiği diz 
üstü bilgisayarlar, dünyaya 
örnek gösterilen bir proje 
haline geldi. 
Microsoft,  dünya genelin-
de yapılan bilişim yatırımla-
rı içinde altı tanesini örnek 
proje olarak seçti. Bunların 
içinde Türkiye’den Kocae-
li Büyükşehir Belediyesi’nin 
6. sınıf öğrencilerine dizüs-
tü bilgisayar projesi de yer 
aldı. Microsoft’un bu ay 
içerisinde Amerika’nın Los 
Angeles kentinde, dünya 
genelindeki tüm iş ortakla-

rının katılımıyla düzenleye-
ceği kongrede, seçilen altı 
proje örnek çalışmalar ola-
rak sunulacak. Bu projeler 
içinde Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2 yılda 54 bin 
öğrenciye verdiği ve 5 yılda 
130 bin öğrenciyi bilgisayar 
sahibi yapmayı planladığı 
6. sınıf öğrencilerine diz üstü 
bilgisayar dağıtımı da yer 
alacak. 

“Geleceğin bilişim 
dâhileri olacak”

Microsoft, dünya genelin-
deki iş ortaklarının katıldığı 
bu kongrede, Büyükşehir’in 

projesini “başarı hikâyesi” 
olarak sunacak. Bu amaç-
la ABD’den gelen bir ekip, 
projenin mimarı olan Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu ile 
bir röportaj gerçekleştirdi. 
Sekapark’ta gerçekleşen 
çekimlerde, Amerika’dan 
gelen profesyonel bir ekip, 
Başkan Karaosmanoğlu’na 
projeye yönelik sorular yö-
neltti. Kocaeli’nde her ço-
cuğun bir bilgisayar sahibi 
olması için bu projenin adım-
larını attıklarını söyleyen Baş-
kan Karaosmanoğlu, “Bu-
gün bilgisayar dağıttığımız 
bu çocuklar, Kocaeli’nde 
geleceğin bilişim dâhileri 
olarak yetişecek” dedi.   

iSTanBUl

İstanbul’da yaptığı doğal-
gaz yatırımları ve altyapı 
çalışmalarıyla İstanbul’un 
havasını temizleme yolunda 
sağlam adımlarla ilerleyen 
İGDAŞ’ın İstanbul’u en güzel 
yansıtan fotoğrafları seçmek 
ve sergilemek için düzen-
lediği En “Havalı” Kareler 
fotoğraf yarışmasının kaza-
nanları belli oldu.

1849 fotoğraf yarıştı

1 Mart 2011- 25 Mayıs 2011 
tarihleri arasında Türkiye Fo-
toğraf Sanatı Federasyonu 
danışmanlığında gerçek-
leştirilen ve İGDAŞ abonesi 
olan tüm profesyonel ve 
amatör fotoğrafçıların üc-
retsiz katılma hakkı olan ya-
rışmaya İstanbullular 1849 fo-

toğraf gönderdi. 13 Haziran 
2011 tarihinde Taksim Metro 
İstasyonu sergi salonunda 
gerçekleştirilen ödül törenin-
de, birincilik ödülünü Seçkin 
Uçan alırken, ikinciliği Berkan 
Süren, üçüncülüğü ise Onur 
Çoban kazandı. Emine Te-
kiner İGDAŞ özel ödülünü 
alırken, Tufan Kartal, Zülfü 
Aydın, Fatih Sultan Mehmet 
Şadoğlu mansiyon ödülü-
nün sahibi oldu. 

Ödül töreninde açılış konuş-
masını gerçekleştiren İGDAŞ 
Genel Müdürü Bilal Aslan, 
“Bu sergi, İGDAŞ’ın kuruluş 
amacı olan “İstanbul’un 
havasını temizlemek” konu-
sunda elde edilen başarının, 
İstanbullular tarafından fo-
toğraflarla belgelenmesidir” 
dedi. Bilal Aslan, konuşması-
nın ardından yarışmada de-
receye girenlerin ödüllerini 
verdi.

02

Bursa’da 6 asırlık gelenek yaşatılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında ele alınan Cıkcık 
Hamamı’nın restorasyonuna başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan altepe, medrese talebelerine ücret-
siz olarak hizmet veren hamamın yeniden aynı şekilde açılacağını söyledi.

kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Birebir Öğrenme Projesi” dünyaya örnek 
oldu. Proje kapsamında 6. sınıfa giden öğrencilere dizüstü bilgisayarlar dağı-
tılmıştı. Microsoft’un bu çalışmayı örnek göstermesi ile aBd’den gelen bir ekip 
Başkan karaosmanoğlu’yla röportaj yaptı. 

istanbul’un havasını temizlemek amacı ile 25 yıl 
önce kurulan igdaŞ’ın düzenlediği, “en Havalı kare-
ler” fotoğraf yarışmasının ödül töreni 13 Haziran 2011 
günü gerçekleştirildi. 

GÜNCEL

4
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Marmara Belediyeler Birliği olarak 2011 
Yılı Değerlendirme ve 2012 Yılı Planlama 
mahiyetli Abant programımızı, belediye 
başkanlarımızın yoğun katılımıyla ger-
çekleştirdik. Belediyelerimizin, Birliğimize 
göstermiş olduğu yoğun ilgiye öncelikle 
teşekkür ederken, üyelerimiz için yaptığı-
mız çalışmaların artan tempoyla devam 
edeceğini hatırlatmak istiyorum.

Abant programımızda, kamuoyu ara-
sında Türkiye’nin en önemli yerel yöne-
timler ödülleri olarak kabul edilen Mar-
mara Belediyeler Birliği Örnek Belediye-
cilik Proje Yarışmamızın ödül törenini de 
gerçekleştirdik. Hiçbir siyasi parti ayırımı 
ve belediye gözetmeksizin gerçekleştir-
diğimiz yarışmanın bilim kurulu da, son 
derece objektif kararlar vererek, Mar-
mara bölgesi 
başta olmak üze-
re tüm Türkiye’ye 
örnek olacak ba-
şarılı belediyecilik 
çalışmalarını taç-
landırmış oldu.

Yarışmamızın bi-
lim kurulunun yanı 
sıra, yarışmaya 
katılan beledi-
yelerimize, bağlı 
kuruluşlar ımıza, 
iştiraklerimize, sü-
reçte emeği olan 
tüm Birlik per-
soneline ve en 
önemlisi de yarışma sonuçlarımıza geniş 
biçimde yer veren basın kuruluşlarına 
özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yarış-
ma sonuçlarına geniş biçimde yer veren 
medya kuruluşları, belediyecilik namın-
da yapılan başarılı çalışmaların tüm yur-
da duyurulması ve halka yönelik pozitif 
çalışmaların artarak çoğalması noktasın-
da kilometretaşı olmuştur, olacaktır.

Belediye başkanları olarak hepimiz, 
bulunduğumuz kentleri daha kalkınmış, 
modern, yaşanabilir bir hale getirmeye 
çalışıyoruz. Bunun için yoğun çaba ve 
zaman harcıyoruz. Bu çalışmaları yapar-
ken, çevremizdeki belediyelerden de 
örnekler alabiliriz. Bu nedenle artık örnek 
almak için Avrupa’ya gitmeye ve za-
man kaybetmeye gerek yok. Kendi ülke-
mizde de Avrupa’nın örnek aldığı önemli 
projeler var. Hepimizce bilinen ‘Projeler 
Yerel İhtiyaca Göre Hazırlanmalıdır’ ilke-
sinden hareketle, şehrimiz, ilçemiz, bel-
demiz; hatta örnek oluşturması sebebiy-
le ülkemiz için stratejik önemde adımlar 
atabiliriz.

Belediyecilikte başarının “Birlik” olma-
dan gerçekleşemeyeceğine inanarak 
1975 yılında kurulan Birliğimizi, 2011 yılı iti-
bariyle oldukça iyi bir noktaya getirdiği-
mize inanıyoruz; fakat yine de, belediye-
lerimize daha fazlasını vermek istiyoruz. 
Başta belediye başkanlarımız, encümen 
heyetimiz ve birlik meclis üyelerimiz ol-
mak üzere tüm belediye çalışanlarının 
görüş, öneri ve dileklerini bekliyor, eğitim, 
lobicilik ve işbirliği faaliyetleriyle bölgesel 
belediye birliklerinin amiral gemisi olan 
Marmara Belediyeler Birliği’ni el birliğiyle 
çok daha iyi bir konuma getireceğimize 
inanıyoruz.

Marmara Belediyeler Birliği 
Adına İmtiyaz Sahibi

Recep ALTEPE

Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN

Yazı İşleri Müdürü
Züver ÇetiNkAyA

Genel Koordinatör
Fatih SANLAV

İletişim Bilgileri
Ragıp Gümüşpala Cad.  
No: 10 eminönü 34134  

Fatih / istanbul
tel: (0212) 514 10 00

Faks: (0212) 520 85 58 

Editör
kübra Demir

Sanat Yönetmeni
Hasan DeDe

Muhabirler
irem ekkALDıR
Serbest ÇeLeBi

Yapım
tekFA Medya iletişim
tel: (0216) 389 85 43

Baskı

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

karTal / iSTanBUl
  

Kartal Belediyesi tarafından böl-
gede istihdam yaratan çeşitli iş-
letmelerle bağlantı kurularak işsiz 
Kartallılara iş umudu sağlanıyor. 
Kartal Belediyesi, personele ihtiyaç 
duyan firmalara son 5 ay içinde 
182 işsiz Kartallı vatandaş yönlendi-
rerek; Kartallılara iş olanağı yarattı. 
Örneğin, geçtiğimiz gün Ekolojik 
Pazar Eğitim Çadırı’nda, sektörün-

de tanınan bir firmayla üçüncü kez 
bir araya gelindi. Şirket yetkilileri iş 
talebiyle belediyeye özgeçmişleri-
ni bırakan 50 vatandaşla mülakat 
yaptı. Görüşmeler sonrasında Kar-
tal Belediye Başkan Yardımcısı Fü-
gen Mavi, Kartal Belediye Başkanı 
Op. Dr. Altınok Öz adına işletme 
yetkililerine teşekkür plaketi verdi.

BeyoğlU / iSTanBUl
  

Beyoğlu Belediyesi’nin, gelenek-
selleşen “Yerel Tatlar Festivali” bu 
yıl yedinci kez düzenlendi. Be-
yoğlu Belediyesi ile ilçedeki yerel 
derneklerin ortaklaşa düzenlediği 
festivale bu yıl 6 ilden 20’nin üzerin-
de köy derneği katıldı. Türkiye’nin 
dört bir köşesinin kültürel tatlarını 
Beyoğlu’nda buluşturan festivalde 
yöresel yemeklerin yanı sıra o yöre-

ye ait kıyafetler, eşyalar sergilendi, 
konserler düzenlendi, halk oyunları 
oynandı. Anadolu’nun yöresel tat-
larını Beyoğlu’nun çeşitli meydan-
larında bir araya getiren festival 
Antalya ve Konya geceleriyle baş-
ladı, Kastamonu ve Giresun gece-
siyle devam etti.

kartal Belediyesi bölgede istihdam yaratan işletmelerle,  iş 
arayan vatandaşları bir araya getiriyor. 

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği “7. yerel Tatlar Festi-
vali”, bu yıl da anadolu’nun kültürel tatlarını ve renklerini 
Beyoğlu’na taşıdı. 

kartal işsizlerin Umudu oldu

yerel Tatlar Beyoğlu’ndaydı

GÜNCEL

belediyehaberbirlikten

Uzunköprü 
asfaltlanıyor

naylon Poşet 
yasağı 

Halk eğitim 
Sergisi açıldı

akyazı 
doğalgaza 
kavuşuyor

UZUnkÖPrÜ / edirne 

Uzunköprü Belediyesi as-
falt çalışmalarına başladı. 
İlk asfalt çalışması Kenan 
Evren Caddesi’nde ya-
pıldı. Çalışmaları yerinde 
izleyen Uzunköprü Beledi-
ye Başkanı Av. Enis İşbilen, 
göreve geldikleri günden 
bu yana ana caddeleri 
asfalt, ara sokakları da 
parke taşı yapma çalış-
malarını tüm hızıyla sür-
dürdüklerini söyledi. 

BoZCaada / Çanakkale

Bozcaada Belediyesi 
aldığı yeni bir kararla 
naylon poşeti tamamen 
yasakladı. Ada’da nay-
lon poşet yerine beledi-
yenin dağıttığı torbalar 
ve fileler kullanılacak. 
Bozcaada Belediye 
Başkanı Mustafa Mutay 
konuyla ilgili Hem çev-
remizi koruyalım, hem 
de insanlarımıza hizmet 
edelim istiyorum” dedi.

Çakırlı /  BUrSa

Çakırlı Belediyesi’nin iki 
yıldır sürdürülmekte olan 
Halk Eğitim Dikiş Nakış 
Kursu güzel bir açılışla 
görücüye çıktı. Açılış ko-
nuşmalarının ardından 
diploma törenine geçildi. 
Günün en güzel karelerin-
den biri Belediye Başkanı 
Mehmet Dalyan’ın eşi 
Hatice Hanım’ın da dip-
loma alan bayanlar ara-
sında olmasıydı. 

akyaZı / Sakarya 

Akyazı’ya doğal gaz 
geliyor. Projenin ilk etabı 
için düzenlenen törende 
Akyazı Belediye Başka-
nı Yaşar Yazıcı önemli 
açıklamalar yaptı. Yazı-
cı, “Bu gün vatandaşla-
rımızın sabırsızlıkla bekle-
diği ‘Doğal gaz Dağıtım 
Projesi’nin ilk adımını at-
mak için buradayız” di-
yerek emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

yıldırım Belediye Başkanı Özgen keskin, nobel’den sonra avrupa’nın en prestijli edebiyat ödül-
leri arasında gösterilen “2011 europa literatur groBe” ödülüne layık görüldü. 

Başkan keskin’e edebiyat nobel’i

yıldırıM / BUrSa
   

Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, bu kez edebiyatçı yazar 
yönüyle büyük bir ödüle daha la-
yık görüldü.  

Avrupa’nın prestij ödülü

Başkan Keskin’e son ödülü; 
Nobel’den sonra Avrupa’nın en 

prestijli edebiyat ödülleri arasın-
da gösterilen Berlin Arie Kunst 
Akademie’den geldi. “2011 Europa 
Literatur GroBe” ödülünü almaya 
hak kazanan Özgen Keskin, aldığı 
bu ödülle Türk Dili ve Edebiyatına 
da yeni bir başarı kazandırmış oldu. 
Başkan Keskin, finalde ünlü yazar 
John Max Brady ile yarıştı. İki oyla-
mada da eşit oy çıkması üzerine 
konsey, iki isim arasında tercih ya-
pamayınca ilk kez ödülü her iki ada-
ya birden vermeyi uygun buldu.
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ÜSkÜdar / iSTanBUl

Üsküdar Belediyesi dördün-
cü kez engellilere yönelik 
piknik düzenledi. Üsküdar 
Engelliler ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ne kayıtlı zihinsel, 
fiziksel, görme ve otistik en-
gelliler ile ailelerinden olu-
şan yaklaşık 1.500 kişi, sıcak 
hava koşullarına rağmen 
gün boyu piknik yapmanın 
ve eğlenmenin tadını çıkar-
dılar. Geleneksel Engelliler 
Pikniği’ne Devlet Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, Üsküdar Kaymaka-
mı Süleyman Erdoğan ve 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara başta olmak 
üzere çok sayıda önemli 
isim katıldı. 

Unutulmaz bir gece 
yaşandı

Engelliler Pikniği’nde bir ko-
nuşma yapan Devlet Baka-
nı Egemen Bağış, geçmiş 9 

yıllık dönemde engellilere 
yönelik yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi verdi. 

Egemen Bağış’ın ardından 
Üsküdar Kaymakamı Süley-
man Erdoğan ile Üsküdar 

Belediye Başkanı Mustafa 
Kara da birer selamlama 
konuşmaları yaptılar. Gele-

neksel Engelliler Pikniği’nde 
engelli çocuklar, Hüseyin 
Goncagül eşliğinde oyun-
lar oynayıp şarkılar söyledi-
ler, sahne oyunlarına katıl-
dılar. Pikniğin hiç şüphesiz 
en dikkat çeken etkinliği ise 
Üsküdar Belediyesi Engelli-
ler Ritm Grubu’nun 1,5 saat 
süreyle verdiği konser oldu. 
Konser süresince pikniğe 
katılan engelliler ve ailele-
ri çalan şarkılara eşlik edip 
unutulmaz bir eğlence ya-
şadılar. Validebağ Koru-
su’ndaki etkinlik alanında 
ayrıca şişme oyun grupla-
rından oluşan çocuk oyun 
parkurunda gün boyu eğ-
lenen çocuklar, engellilerin 
de yaşama zevkini tüm zor-
luklara rağmen tattıklarını 
herkese gösterdiler. 

ÇayıroVa           /         koCaeli

Kocaeli’nin ilçe beledi-
yelerinden olan Çayırova 
Belediyesi, belediye için 
logo yarışması düzenliyor. 
Yarışmaya gönderilecek 
tasarımların elden, posta 
ya da kargo yolu ile en 
geç 21 Ekim Cuma günü 
saat 17.00’a kadar, Ça-

yırova Belediyesi Basın 
Yayın Ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’ne gönderil-
mesi gerekiyor. Belediye 

yetkilileri gönderilecek ça-
lışmaların 11 kişilik uzman 
bir kadro tarafından de-
ğerlendirileceğini açıkladı.  
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Üsküdar Belediyesi engel Tanımadı

Çayırova Belediyesi, logo yarışması düzenliyor

Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen gelenek-
sel engelliler Pikniği, Validebağ korusu’nda gerçekleştirildi. Piknik renkli 
görüntülere ev sahipliği yaptı. 

kocaeli’ne bağlı Çayırova Belediyesi logo ya-
rışması düzenliyor. Çayırova’nın tarihi ve kültü-
rel değerlerini ön plana çıkaracak veya Çayı-
rova ile özdeşleşmiş değerlere vurgu yapacak 
tasarımlar aranıyor.

Başkan Mahalle 
gezilerinde

kepsut’tan 
emekliye destek

kandıra / koCaeli 

Kandıra Belediye Başkanı 
Cengiz Kan halkın isteklerini 
ve şikâyetlerini dinlemeye 
devam ediyor. Başkan Kan, 
geçtiğimiz günlerde Akdu-
rak Mahallesi Küme Evleri 
sakinleri ile bir araya geldi. 
Samimi bir ortamda ger-
çekleşen ziyarette Belediye 
Başkanı Kan mahallelinin 
isteklerini dinledi. Başkan, 
bir yandan kentin gelişmesi 
adına belediyenin yapmış 
olduğu çalışmaları anlattı, bir 
yandan da yapılması plan-
lanan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Başkan’ın mahal-
lelilerle bir araya geldiği top-
lantıları önümüzdeki günler-
de de devam edecek.

kePSUT / BalıkeSir  

Kepsut Belediye Başkanı 
İsmail Cankul, emekli olan 
personellerini makamında 
kabul etti. Başkan Cankul, 
“Emekli olan personelimiz 
yıllarca Kepsut’a başarılı 
hizmet verdiler. Ben emekli 
olan bütün işçi ve memur 
kardeşlerime hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Çünkü hizmetlerde hepini-
zin emeği var, belediyede 
yıllarca çalıştılar. Çocukları-
nın rızkını kazandılar. Ayrıca 
Kepsut’un gelişmesine de 
katkıda bulundular, emek 
sarf ettiler. Bundan sonraki 
yaşamlarında aileleriyle bir-
likte güzel bir hayat sürme-
lerini diliyorum” dedi. 

Hayrabolu’da 
Parklar ilaçlandı

Sahipsiz 
köpekler aşılandı

kartepe’nin 
rehberi: 

“turizm.kartepe.bel.tr”

HayraBolU / Tekirdağ 

Hayrabolu Belediyesi yetki-
lileri ilçede bulunan mesire 
alanları ve parkların ilaç-
landığını açıkladı. Belediye 
Başkanı Hasan İrtem yaptığı 
konuşmada, ilkbahar mevsi-
minde sivrisinekle mücadele 
için başlatılan çalışmala-
rın yaz döneminde de de-
vam ettiğini söyledi. Başkan 
ayrıca mesire yerleri olan 
Hayrabolu gölet mevkiinde 
de vatandaşların haftanın 
her günü piknik yaptıklarını 
belirterek, burada da ilaç-
lanmanın yapıldığını sözle-
rine ekledi. İrtem, yapılan 
ilaçlamanın insan sağlığına 
zararının olmadığını özellikle 
belirtti.

BÜyÜkyonCalı / Tekirdağ
  

Büyükyoncalı Belediyesi 
başıboş köpeklere yöne-
lik iyileştirme çalışmalarına 
başladı. Belediye yetkilileri 
100’e yakın köpeğin aşı-
landığını ve ardından kısır-
laştırılmalarının yapıldığını 
söyledi.  Konuyla ilgili açık-
lama yapan Büyükyoncalı 
Belediye Başkanı Necati 
Sezer “Beldemizde bulunan 
sahipsiz köpekler, belde 
halkını tedirgin ediyordu. 
Belediye olarak insanların 
güvenliklerini, hayvanların 
da yaşama hakkını gözete-
rek bu çalışmayı gerçekleş-
tirdik” dedi.  Büyükyoncalı-
lar bu hizmetten memnun 
kaldılar.

karTePe / koCaeli 

Kartepe’nin turizmiyle ilgili 
her türlü bilgiyi www.karte-
pe.bel.tr adresinde bulabi-
leceksiniz. Kartepe Beledi-
ye Başkanı Şükrü Karabalık: 
“Yeni kurulan ilçelerden Kar-
tepe, sanayisi yanında tu-
rizm sektöründe sahip oldu-
ğu değerlerle yıldız olmaya 
aday bir ilçedir. Yerel yöne-
timler olarak ilçenin kalkın-
masına katkı vermek adına 
teknolojik gelişimleri kullan-
maktayız. Başta belediyemiz 
sitesi olmak üzere Kartepe 
Turizm Rehberi aracılığıyla 
sanal ortamda ziyaretçileri 
bilgilendirerek çekim merke-
zi olan ilçemizde ağırlamak 
istiyoruz” dedi.
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ÇekMekÖy / iSTanBUl

Çekmeköy sokakları 360 
derecelik açıyla görüntü-
leniyor. Teknolojik gelişme-
leri yakından takip eden 
Çekmeköy Belediyesi, 
dünyadaki son teknolojiyi 
Çekmeköylüler’in hizmeti-
ne sunuyor. “360 Derece 
Çekmeköy” projesini” uygu-
lamaya koyan Çekmeköy 
Belediyesi, 700 km2’lik alanı 
görüntülüyor. Uygulama 
kapsamında özel donanımlı 
bir araçla Çekmeköy’deki 
bütün sokakların 360 dere-
celik video kayıtları alınıyor. 
Kayıtlar sanal ortamda top-

lanarak Çekmeköy’ün veri 
tabanı oluşturuluyor. Büyük 
titizlikle oluşturulan teknik 
altyapı sayesinde sokakların 
ayrıntılı bilgilerine ve görün-
tüsüne birkaç tuşa basılarak 
ulaşılıyor. Çekmeköy Bele-
diyesi aynı zamanda “360 
Derece Sokaklar” projesi 
ile tüm sokaklara, yollara, 
kaldırımlara ve binalara ait 
bilgileri arşivleyerek gelecek 
nesillere önemli bir bilgi ban-
kası bırakmayı hedefliyor.

Tüm Çekmeköylülere 
hizmet sunacak

Çekmeköy’de şimdilik yapı 
kontrol, fen işleri, plan-proje 
ve şehircilik gibi belediye 

hizmetlerinde kullanılan 
programın ilerleyen zaman-
larda, web sitesi aracılığıyla 

tüm Çekmeköylüler’in hiz-
metine sunulması planla-
nıyor.

Çanakkale

Çanakkale Şehirlerarası 
ve İlçelerarası Otobüs Ter-
minali’nin açılışı geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşti. İzmir 
- Çanakkale - Bursa kavşağı 
üzerinde, mevcut Organize 
Sanayi alanının bulunduğu 
bölgede 31.600 m²’lik arsa 
üzerinde 3.155 m²’lik kapalı 
alanda inşa edilen otogar bi-
nası, otobüs peronları, ilçele-
re çalışan minibüs peronları, 
otobüs yazıhaneleri, restora-
nı, kafeteryası ile modern bir 
alan olarak kente kazandırıl-
dı. Terminal açılışına Çanak-
kale Valisi Güngör Azim Tuna 
ve Çanakkale Belediye Baş-
kanı Ülgür Gökhan başta ol-
mak üzere çok sayıda önemli 
sima katıldı. 

Belediyenin hedefleri 
bir bir gerçek oluyor

Törende açılış konuşması 
yapan isimlerden biri Ça-
nakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan oldu. Gök-
han, “Otogar projemizin 
gerçekleşmesiyle birlikte, 
eski otogardan boşalan 
alan için projelerimizin de 
süreci başlamış olacak. 
Kısa zamanda kentimizi 
modern ve işlevsel koşullar-
da hizmet edecek çağdaş 
normlarda hazırlanmış yeni 
bir belediye binasına ve 
kentimizin en büyük ihtiyaç-
larından olan çok amaçlı 
bir kültür merkezine kavuş-
turmak hedefimizdir” diye-

rek belediyenin bundan 
sonraki hedeflerini anlattı. 
Konuşmaların ardından 

tüm katılımcılar Çanakkale 
Şehirlerarası ve İlçelerarası 
Otobüs Terminali’nin açılı-

şını gerçekleştirmek üzere 
açılış kurdelesini kestiler ve 
otogar binasını gezdiler.
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Çekmeköy 360 derece görüntüleniyor

Çanakkale yeni Terminaline kavuştu

Çekmeköy Belediyesi sokakları vatandaşların denetimine açtı. “360 derece Çek-
meköy” projesinin önümüzdeki günlerde web sitesi aracılığıyla tüm Çekmeköylü-
lere hizmet edecek. 

Çanakkale Belediyesi’nin kentin gelişen ihtiyacına cevap vermek için inşa ettiği 
Çanakkale Şehirlerarası ve ilçelerarası otobüs Terminali hizmete açıldı.

“geleceğin Bilim 
insanları ”

levent kırca 
Sındırgılıları 
güldürdü

lapseki’de kiraz 
keyfi

Bilardo Turnuvası 
yapıldı

Hendek / koCaeli

Noksel İlköğretim Okulu ve 
Mustafa Asım İlköğretim 
Okulu´nda düzenlenen Eği-
tim, Kültür, Bilim ve Sanat 
Şenliği´nde ilköğretim öğren-
cilerinin yıl içerisinde yapmış 
oldukları projeler sergilendi. 
Programa katılan Hendek 
Belediye Başkanı Ali İnci, 
uygulamanın ve Ar-ge´nin 
önemine dikkat çekerek,  
“Sergilenen eserler, çocukla-
rımızın neler yapabileceğinin 
küçük bir aynasıdır. İnanıyo-
rum ki fırsat verildiği takdirde 
bu küçük çocuklarımız gele-
ceğin büyük bilim insanları 
olacaktır. Her birine ayrı ayrı 
çalışmalarından dolayı te-
şekkür ederim” dedi.

Sındırgı  / BalıkeSir 

Sındırgı’da, Fatih Solmaz 
ve Levent Kırca’nın yazdığı 
“Fırıldak” adlı oyun Levent 
Kırca Tiyatrosu tarafından 
sahnelendi. Usta komedyen 
Levent Kırca ve ekibine et-
kinlik sonunda Sındırgı Bele-
diye Başkanı Özgür Ertuğrul 
meşhur Kertil Çam kolonya-
sını ve üzerinde Atatürk res-
mi işlenmiş olan Yağcıbedir 
halısı hediye etti. Sındırgı 
Belediye Başkanı Özgür Er-
tuğrul yaptığı konuşmada 
“Tiyatromuza katılan tüm 
halkımıza teşekkür ediyo-
rum. Levent Kırca üstadımı-
za da bizi kırmayıp buralara 
geldiği için ayrıca teşekkür 
ediyorum” dedi.  

laPSeki / Çanakkale 

Lapseki Belediyesi’nin dü-
zenlediği Kiraz Festivali 
geçtiğimiz günlerde ger-
çekleşti ve vatandaşlardan 
büyük ilgi gördü.  26. Kiraz 
Festivali Programı çerçe-
vesinde düzenlenen “Kiraz 
Yarışması”nda dereceye gi-
renler Çanakkale Valiliği ve 
Belediye tarafından para 
ödülü ile ödüllendirildiler. 
Festival etkinlikleri içerisinde 
düzenlenen 9-13 yaş arası “Ki-
raz Güzeli” yarışmasında de-
receye girenlere ise ödülleri 
Belediye Başkanı Gani Meh-
met Ekim tarafından verildi. 
Ekim ayrıca burada bir konuş-
ma yaptı ve festivalin neden 
önemli olduğunu anlattı. 

BaŞiSkele / koCaeli

Başiskele Belediyesi tarafın-
dan 5 Haziran Çevre Günü 
sebebiyle Karşıyaka Kültür 
Merkezi’nde bir program 
düzenlendi. Program kap-
samında “Atık Pil ve Bitkisel 
Yağ Atığı” toplama kam-
panyasında dereceye gi-
ren okullara ödülleri verildi. 
Törene Başiskele Belediye 
Başkan Yardımcısı Köksal 
Ayabakan, Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Mühendisi 
Bilal Döleş, Başiskele Bele-
diyesi çevre mühendisleri, 
okul müdürleri ile öğrenciler 
katıldı.  Öğrencilere çevre 
bilincini aşılamak amacıyla 
başlatılan kampanya böy-
lelikle hedefine ulaşmış oldu. 

Sultanköy’de 
kültür Turları

SUlTankÖy / Tekirdağ 

Sultanköy Belediyesi’nin dü-
zenlediği kültür turları devam 
ediyor. Belediye’den yapı-
lan açıklamaya göre özellik-
le Çanakkale Şehitlikleri’ne 
düzenlenen gezilere yoğun 
talep yaşanıyor. Sultanköy 
Belediye Başkanı Ersin Çol-
pan konuyla ilgili “Turlarımız 
en çok istenen yerlere göre 
devam edecektir. Sultanköy 
halkı yapılan gezilerin en gü-
zeline layıktır, halkımız bu tür 
organizasyonları hak ediyor” 
diyerek vatandaşların talep-
lerine göre hareket ettikleri-
nin  altını çizdi. Vatandaşlar 
da yapılan bu gezilerden 
dolayı Başkan Çolpan’a te-
şekkür etti.
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geri dönüşüm Malzemelerinden Park gelibolu Çiçek 
Bahçesine 

döndü 

en Büyük Tematik akvaryum açıldı

Başkan aziz yeniay’a Çevre Ödülü 

geliBolU / Çanakkale

Gelibolu Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, peyzaj dü-
zenlemeleri kapsamında, 
cadde, sokak, kavşak, 
orta refüj ve parklara 
mevsimlik çiçekler dikti. 
Kavşakları ve refüjleri süs-
leyen mevsimlik çiçekler 
eşiz görüntüler sergiler-
ken, çalışmalar vatan-
daşların büyük beğenisini 
topladı. 

Balıkesir Belediyesi geri dönüşümlü malzemeleri 
kullanarak yeni bir park inşaatına başladı. Bah-
çelievler Mahallesi’ne yapılacak olan Çevre eği-
tim Parkı`nın temeli, düzenlenen törenle geçtiği-
miz günlerde atıldı.

 iSTanBUl

İlk olma özelliğini taşıyan 
ve dünyanın birçok bölge-
sindeki deniz canlılarını bir 
araya getiren İstanbul Ak-
varyum, geçtiğimiz günler-
de Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla düzen-
lenen törenle açıldı. Binlerce 
vatandaşın katıldığı açılışta 
Devlet Bakanı ve Başmüza-
rekeci Egemen Bağış, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardım-
cısı Cemil Çiçek, Devlet Ba-
kanı Hayati Yazıcı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 
eski Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Adem Baştürk ile İBB 
Bürokratları da yer aldı.

İstanbul dünya 
turizminde ilk 10’a 
girecek

Açılışta tören alanını dol-
duran vatandaşlara hitap 
eden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, “Bizim, 
Türkiye ve İstanbul ile ilgi-
li çok büyük hayallerimiz 
var. Bizim, kökü geçmişte 
olan, dalları da geleceğe 

uzanan, odağında insanın 
bulunduğu bir medeniyet 
tasavvurumuz var” dedi.  
İBB Başkanı Kadir Topbaş 
ise konuşmasında “Göreve 
geldiğimizde sadece bir 
akvaryum ölçeğinde tasar-
lanan bu tesisin farklı hale 

gelmesini istedik ve dünya-
ya örnek temalı bir akvar-
yum ortaya çıktı. Maliyeti 
268 milyon lira. Bunun 138 
milyon lirasını biz üstlendik, 
geri kalan bölümünü 30 yıllı-
ğına yap işlet ihalesiyle iha-
le ettik” şeklinde konuştu. 

İstanbul Akvaryum’un 
özellikleri

Florya’da yaklaşık 100 dö-
nüm arazide yer alan komp-
leks, belediye tarafından 
projelendirildi. Hacmi ve 
barındırdığı canlı çeşidiyle 
gezi güzergahlarındaki akti-
viteleriyle dünya çapındaki 
tüm akvaryumlar içerisin-
de önemli bir konuma sa-
hip olan komplekste, gezi 
güzergahı Karadeniz’den, 
Pasifik’e uzanan toplam 16 
bölge ve bir yağmur orma-
nından oluşuyor. İki kattan 
oluşan toplam 22 bin met-
rekarelik akvaryumda, alan-
ların temalandırılmasında o 
alanın kültürel, coğrafi, tarih-
sel ve mimari özellikleri, buna 
uygun dekoratif unsurlar, 
interaktif oyunlar, filmler ve 
alan hakkında detaylı bilgi-
lerin verildiği görsel grafikler 
de yer alıyor. 

kÜÇÜkÇekMeCe / iSTanBUl

2003 yılında kurulan İstanbul 
Çevre Konseyi Federasyo-
nu tarafından Dünya Çevre 
Günü nedeniyle Beyoğlu 
Gençlik Merkezi’nde ödül 
töreni düzenlendi. Program 
kapsamında çevreye, spora 
ve kültüre verdiği önem ve 
yaptığı yatırımlarla dikkatleri 
çeken Küçükçekmece Be-

lediye Başkanı Aziz Yeniay 
ödüllendirildi.  Gerçekleşti-
rilen ödül töreninde ayrıca 
çevreye, spor ve kültüre 
ağırlık veren mülki idare 

amirlerine de çevre ödülleri 
takdim edildi. Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Aziz 
Yeniayda ödülünü avukat 
Tunay Gürsel’in elinden aldı. 
Yeniay, kültür sanat ve çev-
re yatırımlarını çok önem-
sediğini dile getirerek, “Ge-

leceğimiz ekolojik sistemde 
saklı. Yanlış hareket ederek 
çevreyi yok edemeyiz. Ka-
zandıklarımızın birkaç katını 
kaybettiğimizde; kaybettik-
lerimizi geri alamayacağı-
mızı görmek üzüntülerin en 
büyüğüdür” dedi.

BalıkeSir  

Balıkesir Belediyesi Bah-
çelievler Mahallesi’nde 

yapılacak olan Çevre Eği-
tim Parkı için çalışmala-
ra başladı. Yaklaşık 9 bin 
metrekare büyüklüğünde 
bir alana yapılması plan-

lanan parkın temel atma 
töreni geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşti. Törene Balıke-
sir Belediye Başkanı İsmail 
Ok, Başkan Yardımcıları 
Yusuf Özenç, Tuna Aktürk 
ve Ali Öztozlu başta olmak 
üzere çok sayıda vatan-
daş katıldı. 

Balıkesir’de ilk 

Başkan İsmail Ok, doğal 

malzemelerden ve atıkla-
rın dönüşümünden elde 
edilmiş malzemelerden 
yapılacak olan parkın 
Balıkesir’de bir ilk olduğu-
nu ve patentinin Balıkesir 
Belediyesi`ne ait olduğunu 
söyledi. Başkan Ok, konuş-
masında ayrıca  park içeri-
sinde Balıkesir ilinde yetişen 
bitkilerin ağırlıklı olarak yer 
alacağını söyledi. Parkın 
üç ay gibi bir sürede bitiril-
mesi planlanıyor. 

dünyanın birçok bölgesindeki deniz canlılarını bir araya getiren Türkiye’nin en 
renkli akvaryumunu Başbakan recep Tayyip erdoğan ve iBB Başkanı kadir 
Topbaş birlikte açtı. 

küçükçekmece Belediye Başkanı aziz yeniay’a 
istanbul Çevre konseyi Federasyonu tarafından 
çevreye verdiği önemden dolayı ödül verildi.

gemlik’de 
Sahiller 

kurtarıldı   

geMlik / BUrSa

Gemlik Belediyesi ve 
İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün düzenlediği 
etkinlikte öğrenciler ve 
belediye üyeleri  buluş-
tu. Öğrenci ve izci gu-
ruplarıyla birlikte ellerine 
eldiven takarak çöp 
toplayan Gemlik Beledi-
ye Başkan Vekili Refik Yıl-
maz, sahildeki vatandaş-
lar tarafından alkışlandı.  
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Marmara Belediyeler 
Birliği’nin geleneksel ola-
rak yaptığı ve Türkiye’nin 
en ciddi yerel yönetimler 
ödülü olan Örnek Beledi-
yecilik Proje Yarışmasının 
sonuçları Abant’ta yapı-
lan törenle açıklandı. 409 
katılımın olduğu yarışma-
nın bilim kurulu başkanlı-
ğını Prof. Dr. Rafet Bozdo-
ğan ve Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu yaparken, jüri 
üyeleri de altı ayrı üniver-
sitenin yerel yönetimler ve 
mahalli idareler uzmanın-
dan oluştu.

Marmara Bölgesi’ndeki 
230 belediyenin yarıştı-
ğı ve Marmara’nın en iyi 

projelerinin seçildiği “Ör-
nek Belediyecilik Proje 
Yarışması” her yıl olduğu 
gibi bu yıl da geniş bir 
katılımla gerçekleştirildi. 
Belediyelerin, toplam 409 
başarılı projeleriyle yarış-
tığı organizasyon; “Ku-
rumsal Gelişim Projeleri”, 
“Çevre ve Altyapı Proje-
leri”, “Sosyo-ekonomik ve 
Kültürel Projeler”, “Yapı 
İşleri, Mimarî Projeler ve 
Ulaşım Hizmetleri”, “AB ve 
Uluslararası İlişkiler” ve de 

“Basın Yayın Tanıtım” ça-
lışmaları olmak üzere altı 
ayrı kategoride düzen-
lendi.
 

Başkan Altepe: 
“Yarışmaya büyük 
önem veriyoruz”

Yarışmayla ilgili açıklama 
yapan Marmara Beledi-
yeler Birliği ve Bursa Bü-

yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Beledi-
yecilikte özgün projelerin 
desteklenmesi ve yapılan 
çalışmaların, tüm beledi-
yelere örnek olacak şe-
kilde tanıtılarak yaygın-
laştırılmasının yanında, 
topluma kaliteli hizmet 
sunma amacını güden 
belediye yöneticilerinin 
ve personelinin ödüllendi-
rilmesi için bu yarışmaya 
büyük önem veriyoruz” 
diye konuştu.
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işte Marmara’nın Şampiyonları

Marmara Belediyeler Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen “Örnek Belediyecilik Proje yarışmaları’nın sonuçları Bolu 
abant’ta düzenlenen törende açıklandı.

BİRLİKTEN HABERLER

Büyükşehir – il belediyeleri
kurumsal gelişim Projeleri *
İBB - İtfaiye Daire Başkanlığı 2.

Kocaeli BB - Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

3.

Çevre ve altyapı Projeleri
İBB - Elektronik Sistemler 
Müdürlüğü

1.

Sakarya BB - Çevre Koruma ve 
Geliştirme Müd.

2.

Sosyo-ekonomik ve kültürel Projeleri
İBB - Koruma Uygulama ve De-
netim Müd.(KUDEB)

1.

Kocaeli BB - Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü

2.

Bolu Belediyesi 3.

Sakarya BB - Sağlık ve Sosyal Hiz.
Dai. Başkanlığı

JÖÖ

yapı işleri, Mimari Projeleri ve Ulaşım 
Hizmetleri
İBB - Tarihi Çevre Koruma Mü-
dürlüğü

1.

avrupa Birliği ve Uluslararası ilişkiler
İBB - Özürlüler Müdürlüğü JÖÖ

Büyükşehir ilçe Belediyeleri
kurumsal gelişim Projeleri
Ümraniye Belediyesi 1.

Şişli Belediyesi 2.

Beyoğlu Belediyesi 3.

Fatih Belediyesi JÖÖ

Çevre ve altyapı Projeleri
İzmit Belediyesi 1.

Esenler Belediyesi 2.

Zeytinburnu Belediyesi 3.

Ataşehir Belediyesi JÖÖ

Sosyo-ekonomik ve kültürel Projeleri
Bahçelievler Belediyesi 1.

Akyazı Belediyesi 2.

Kartal Belediyesi 3.

Esenler Belediyesi JÖÖ

Arnavutköy Belediyesi JÖÖ

yapı işleri, Mimari Projeleri ve Ulaşım 
Hizmetleri
Yıldırım Belediyesi 1.

Çatalca Belediyesi 2.

Osmangazi Belediyesi 3.

Beyoğlu Belediyesi JÖÖ

avrupa Birliği ve Uluslararası ilişkiler
Bahçelievler Belediyesi 1.

İzmit Belediyesi 2.

Zeytinburnu Belediyesi 3.

Şile Belediyesi JÖÖ

Basın, yayın ve Tanıtım Çalışmaları
Zeytinburnu Belediyesi 1.

Fatih Belediyesi 2.

İzmit Belediyesi 3.

Bağcılar Belediyesi JÖÖ

ilçe ve Belde Belediyeleri
kurumsal gelişim Projeleri
Karasu Belediyesi 1.

Çevre ve altyapı Projeleri
Gümüşçay Belediyesi JÖÖ

Sosyo-ekonomik ve kültürel Projeleri *
Bandırma Belediyesi 2.

Mustafakemalpaşa Belediyesi 3.

yapı işleri, Mimari Projeleri ve Ulaşım 
Hizmetleri
Biga Belediyesi 1.

Mustafakemalpaşa Belediyesi 2.

Basın, yayın ve Tanıtım Çalışmaları
Mustafakemalpaşa Belediyesi JÖÖ

Bağlı kuruluşlar - Belediye iştirakleri
kurumsal gelişim Projeleri
İBB – BİMTAŞ 1.

İBB – İSKİ 2.

İBB - İSTON A.Ş. 3.

Çevre ve altyapı Projeleri
İBB – İSKİ 1.

Sakarya BB - SASKİ Genel Mü-
dürlüğü

2.

İBB - İSTON A.Ş. 3

Sosyo-ekonomik ve kültürel Projeleri
İBB - Kültür A.Ş 1.

yapı işleri, Mimari Projeleri ve Ulaşım 
Hizmetleri
Sakarya BB - SASKİ Genel Mü-
dürlüğü

1.

İBB – BİMTAŞ JÖÖ

avrupa Birliği ve Uluslararası ilişkiler
İBB - İSTON A.Ş. JÖÖ

Basın, yayın ve Tanıtım Çalışmaları
İBB – İSKİ 1.

Küçükçekmece Belediyesi Takdir Beratı

İBB - Özürlüler Müdürlüğü Teşekkür Beratı

iBB - Özürlüler Müdürlüğü TeŞekkÜr 
BeraTı

Ödülleri Marmara Belediyeler Birliği Başkanı 
recep altepe dağıttı.

MBB’ye yeni katılan Bolu Belediyesi ilk yı-
lında ödülle tanıştı. Bolu Belediye Başka-
nı Alaaddin Yılmaz ödülünü Birlik Başkanı 
Recep Altepe’nin elinden aldı.

* Bu kategoride yeterli puana erişilemediği için birinci seçilememiştir.
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Körfez, Kocaeli’nin en 
önemli ilçelerinden biri. 
Özellikle adını “Sanayi ken-
ti” olarak duyuran Körfez, 
belediyenin yapmış olduğu 
sosyal ve kültürel çalışma-
larla da ön plana çıkıyor. 
Röportajımız sırasında tüm 
sorularımızı içtenlikle ce-
vaplayan Körfez Belediye 
Başkanı Yunus Pehlivan da 
ilk amaçlarından birinin bu 
olduğunu söylüyor ve “Biz 
buranın hem sosyal hem 
de kültürel anlamda da 
gelişmesini istiyoruz” diyor. 
Başkan, hayat felsefesini ise 
sevgi üzerine kurmuş. Ba-
şarının insanları sevmekten 
geçtiğini “Sevgi bütün ka-
pıların anahtarıdır” sözleri ile 
anlatıyor. Şimdi sözü daha 
fazla uzatmadan kendisine 
bırakalım. 

körfezi sizden dinleyelim… 

Körfez nüfusunun  %20- 
%25’ini buraların köylerinde 
doğmuş insanlar oluşturu-
yor, geri kalan nüfus ülke-
mizin çeşitli bölgelerinden 
gelen vatandaşlarımızdan 
oluşuyor. Şu an nüfusumuz 
134 bin civarı ancak sürekli 
değişiyor. En son 2009 se-
çimlerinde Kirazlı ve Hereke 
Belediyesi bize ilhak oldu.  
Böylece Derince’den Di-
lovası sınırına kadar ince 
uzun bir coğrafyaya sahip 
olduk.  Burası 1987’de ilçe 
olmuş, daha önce Yarımca 
Belediyesi’ymiş. Belediyenin 
kuruluş tarihi de 1964’tür. 
Gelişimi çok düzensiz değil, 
gecekondu denilebilecek 
yapı çok fazla yok. Ama za-
man içersinde İpraş’ın he-
men peşinden İxsaş’ın kurul-
masıyla buna bağlı olarak 
nüfus artmış. Sanayi şehrine 
doğru zaman içinde yol 
almış bir kent Körfez. Ama 
biz buranın sadece sanayi 
kenti olarak anılmasını iste-
miyoruz. Aynı zamanda de-
nizi, sahili, yerleşim alanı ve 
dağıyla birlikte hem sosyal 
alanda hem de kültürel an-
lamda şehrimizin gelişmesini 
arzuluyoruz. Ama Körfez’in 
en büyük özelliği sürekli göç 
alması olduğu için insanların 
bu şehre aidiyet duygusuy-
la bağlanması zor oluyor. 
Şehirde belli markalar ve 
değerler yaratmak zorun-
dasınız. Bizim de çabamız 
kentimizin Türkiye’nin eko-
nomisi için gerekli sanayinin 
kontrollü bir şekilde sağlan-
ması ve çevreye, atmosfe-
re, denize zarar vermeden 
gelişmesidir. 

Peki, Belediye olarak yap-
mış olduğunuz çalışmaları-
nızdan bahseder misiniz?

Burada fiziki çalışmalar bir 
de sosyal anlamda mane-
vi çalışmalarımız var. Ben 
başkanlığa geldiğimde şe-
hir alt yapısı büyük oranda 
tamamlanmasına rağmen 
maalesef fiziki anlamda üst 
yapısında büyük sıkıntılar 

yaşıyordu. Öncelikle yol-
ları düzenlemeye başla-
dık. Yolların üçte ikisini yeni 
baştan elden geçirdik. 
Büyükşehir’in de desteğiyle 
dere ıslahlarını yaptık. Yeşili 
korumaya çalıştık. İnsanların 
hayatlarını kolaylaştırıcı ufak 
tefek düzenlemeler yaptık. 
Bunların arasında trafik ile il-
gili, kavşak düzenlemeleri ile 
ilgili çalışmaları gerçekleştir-
dik. Kısacası insanların be-
lediyeden sosyal anlamda 
istedikleri yardımları da göz 
önüne alarak gayret göster-
meye çalıştık. 

Başkanım duyduk ki futbo-
la meraklıymışsınız ve de 
kocaelispor’a yönelik bir 
projeniz varmış? 

Kocaelispor günler geçiri-
yor. Kentin takımı marka ha-
line gelmiş bir takım. Kentin 
üst liglerde bir takımı olması 
gerekliliğini ortaya koyma-
ya çalıştım. Kocaelispor’un 
bugün itibariyle yaklaşık 
80 trilyon borcu var. Ve bu 
borcun altından kalkması 
mümkün değil. Takım da 
buna paralel olarak 2.lige 
kadar düşmüş. Bu kan kay-
bı böyle devam ederse 
amatöre kadar düşecek.  
Bizim de amatörden alıp 
ikinci lige çıkardığımız Kör-
fez Spor sektöre her yıl iddi-
asını ortaya koyarak giriyor. 
Tabi sadece bizim iyi takım 
kurmamızla alakalı bir şey 
değil, kentin de takıma sa-
hip çıkması, sahiplenmesi, 
taraftarlarıyla bir sinerji oluş-
turması lazım. O sinerjiyi ye-
terince oluşturamadığımız 
için ya da o sinerji oluşma-
dığı için bir üst lige çıkama-
dık. Yine sezon içinde yaşa-
dığı sıkıntıları yerinde gören 
birisi olarak ortaya bir proje 
koyduk. Takımımızın ismini 
ve rengini değiştirmek iste-
dik. Kocaelispor zaten gi-
diyor. Bu şekilde Kocaeli’ni 
çağrıştıracak bir takımımız 
olsun dedik. Körfeze ait ol-
masın, Kocaeli’nin geneline 
ait olsun istiyoruz.  Bu projeyi 
Valimiz, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, Milletvekillerimiz 
desteklediler. “Doğru dü-
şünüyorsun bunu yap, biz 
senin arkandayız” dediler. 
Bu paralelde çalışmalarımız 
oldu. Kocaelispor’un geçi-
ci bir yönetimi var, onunla 
görüşmelerimiz oldu. Fut-
bolcularla görüşmelerimiz 
oldu. Yakında kongremiz 
olacak. İsim değişikliği ile 
ilgili federasyondan net bir 
cevap alamadık. Ama ça-
lışmalar hukuki anlamda 
devam ediyor, onu bekli-
yoruz. Biz bu arada da boş 
durmayıp transferleri başla-
tacağız.  Sezon başlarken 
de her iki takımın futbolcu-
larını karma ve takviyeler 
yaparak yeni kuracağımız 
Kocaelispor takımını süper 
lige hazırlıyoruz. 

08

kocaeli’nin sanayileşmiş ilçesi körfez’in Belediye Başkanı yunus Pehlivan, BelediyeHaber gazetesi’ne konuştu ve şöyle 
dedi: “Hangi işi yaparsak yapalım işimizdeki başarı insanları sevmekten geçiyor. Sevgi bütün kapıların anahtarıdır.”

kÖrFeZ Belediye BaŞkanı yUnUS PeHliVan

SÖYLEŞİ

Başkan’la 
Çok Özel

Bir hobiniz var mıdır?  
Futbolu seviyorum. Fakat 

Türkiye’nin sevdiği ortalama 
kadar seviyorum, belki biraz 
daha fazla olabilir. Doğruyu 
söylemek gerekirse gece 
11-12’ye kadar vaktimiz 
dolu oluyor. Bir iki saatde ai-
lemize ayırıyoruz. Zamanım 
bu şekilde geçiyor. 

Tiyatroya gidiyor musu-
nuz?

Büyükşehir Belediyemizin 
bildiğiniz gibi bir tiyatro gru-
bu var. Onun birkaç oyunu-
na gittim. Bizim şehrimizde 
bu tür etkinliklerin düzenle-
nebileceği salonlar yoktu.  
Yeni yeni oluşmaya başladı. 
Bir tanesi bitti, bir tanesini de 
bitirmeye çalışıyoruz. Bizim 
bir tiyatro etkinliğimiz yok 
ancak belediyemizin bir ko-

rosu var, onunla ilgili çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. 

Hayat felsefenizi özetle-
yen bir sloganınız var mıdır?

Hangi işi yaparsak yapa-
lım işimizdeki başarı insanları 
sevmekten geçiyor. Sevgi 
bütün kapıların anahtarıdır. 
Sevgi, affetmek ve hoş gö-
rüden geçiyor.

Marmara Belediyeler Birliği 
hakkında neler söylersiniz?

Marmara Belediyeler Bir-
liği yerel yönetimlerin kendi 
bünyeleri arasında kurdu-
ğu birlikler arasında orga-
nizasyon olarak bana göre 
son derece seviyeli, düzeyli 
bir şekilde faaliyetlerini sür-
düren bir birlik. Ankara da 
yerel yönetimlerle ilgili mev-
zuatların değiştirilmesi, dü-
zenlenmesi, zaman zaman 
yeniden onarılması gibi ko-
nularda etkin. MBB benim 
üyesi bulunmaktan mem-
nun olduğum bir birliktir. 

Sevgi Bütün kapıların anahtarıdır
Röportaj: İrem Ekkaldır
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Son zamanlarda olağanüstü bir hareketlilik içerisinde olan Çorlu, Trakya’nın en hızlı gelişen ilçelerinden biri. kentin altyapısını tama-
men değiştiren Çorlu Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle de  kente canlılık katıyor. Biz de bu sayımızda Çorlu Belediye Başkanı  
Ünal Baysan’ı  “ayın Başkanı” seçtik ve kentin gelişimi adına yapılan bu çalışmaları inceleme altına aldık.  

ÇorlU Belediye BaŞkanı Ünal BaySan

Çorlu gelişiyor, kent değişiyor

Çorlu, bugün artık sadece 
Tekirdağ’ın en çok gelişen il-
çelerinden değil, Türkiye’nin 
de en hızlı gelişen ilçeleri ara-
sında ilk sıralarda yer alıyor.  
Özellikle son zamanlarda 
gerek sanayi, gerek altya-
pı gerekse sosyal platform-
larda gösterilen gelişmeler 
bunun en büyük nedenleri 
arasında gösterilebilir. Kent-
te hızlı bir değişim olduğu 
aşikâr.  Bu değişime paralel 
olarak kent İstanbul başta 
olmak üzere çevre il ve ilçe-
lerden de göç alıyormuş. Biz 
de bu başarının arkasındaki 
isim Çorlu Belediye Başkanı  
Ünal Baysan’ı “Ayın Başkanı” 
olarak seçtik ve “Herkesin 
Başkanı” sloganıyla imza at-
tığı çalışmaları mercek altına 
aldık. 

 

Çorlu’nun en büyük 
yatırımı

Kentte ilk önce altyapı ça-
lışmalarına başlanmış ve 
kent yeniden inşa edilerek 
düzenli, sistematik bir yapı-
ya kavuşturulmuş. Atakent 
Bülent Ecevit Bulvarı üzerin-
de 25 Mayıs 2011 tarihinde 
temel atma töreni gerçek-
leştirilen “3’üncü etap alt-
yapı çalışmaları” sözlerimize 
örnek olarak gösterilebilir. 
Çünkü, içme suyu, kana-
lizasyon ve yağmursuyu 
hatlarının eş zamanlı olarak 
yürütüldüğü altyapı çalış-
malarında üç hafta gibi kısa 
bir  süre içerisinde Hasan Ali 
Yücel Caddesi’nin bulundu-
ğu bölgeye gelinerek çalış-
malara başlanmış. 3’üncü 
etap altyapı çalışmaları 
kapsamında 14 kilometre 
kanalizasyon, 5 kilometre 
yağmursuyu ve 8 kilometre 
içme suyu hattının yapılma-
sı planlanıyor.  2010 yılında 
işletme ve İştirakler Müdür-
lüğü tarafından toplam 8 
kilometre kanalizasyon, 6 
kilometre yağmursuyu ve 
17 kilometre içme suyu hattı 
yapılmış. Belediyeden yapı-
lan açıklamaya göre aynı 
kapsamdaki altyapı çalış-
malarının önümüzdeki yıllar-
da diğer bölgelerdeki ana 

arterleri de kapsayacak 
şekilde genişletilmesi hedef-
leniyor. Hızla kentin altya-
pısını tamamen düzelterek 
vatandaşlara daha kaliteli 
hizmet vermeye çalışan be-
lediye, 3’üncü etap altyapı 
çalışmalarının başlatıldığı 
Atakent’te, bir yandan da 
kaldırım yapımına devam 
ediyor. Çorlu Belediye Baş-
kanı Ünal Baysan, konuyla 
ilgili “Altyapı Çorlu’da bir 
kangren haline gelmişti. 
Ama iki seneden beri çok 
ciddi çalışmalarımız oldu. İki 
senedir Çorlu’nun her yerin-
de belediyenin çalışmaları-
nı görmektesiniz. En büyük 
yatırımlardan bir tanesi, 
3’üncü etap altyapı proje-
mizdir” diyerek yapılan bu 
çalışmanın ne kadar önemli 
olduğunu anlattı. 

 

Çorlu’da kimse 
kimsesiz kalmayacak

Çorlu’da altyapı çalışmaları 
bir yandan tüm hızıyla de-
vam ederken belediye diğer 
taraftan sosyal sorumluluk 
projelerine de ağırlık veriyor. 
Bu projelerden biri geçtiği-
miz günlerde temel atma tö-
reni gerçekleşen “Aşevi” ve 
“Kadın Sığınma Evi.” Başkan 
Baysan “Aşevi”  projesiyle il-
gili “Çorlu’muzda gerçekten 
evinde çaresiz olarak kalan, 
bir sıcak lokmaya, bir sıcak 
ekmeğe muhtaç olarak ya-
şayan vatandaşlarımız var. 
Bu vatandaşlarımıza biz yar-
dım elimizi uzatmak zorun-
dayız. Bunun ilk adımı olarak 

aşevi yapıyoruz.” Diyerek 
açıklamada bulundu. Baş-
kan Kadın Sığınma Evi’yle 
ilgili ise “Türkiye’mizde ka-
dın sığınma evlerine ihtiyaç 
kalmayıp kapandığı günleri 
de görürüz” diyerek sığınma 
evinin neden önemli oldu-
ğunu anlattı. 

 

“Çorlu, sporcuların 
yetiştiği bir merkez 
olacak”

Çorlu Belediyesi sporda da 
pek çok faaliyete imza at-
mış. Başkan Baysan’ın gö-
reve geldiği günden bugü-
nedek 4 adet sentetik çim 
futbol sahası, 11 adet semt 

basketbol sahası, 5 adet 
tenis kortu, 2 voleybol semt 
sahası, 1 adet kapalı spor 
salonu yapılmış. Önümüz-
deki günlerde de bir tane 
daha kapalı spor salonu 
ile 1 adet olimpik yüzme 
havuzunun yapılması plan-
lanıyor. Belediye bölgesel, 
ulusal ve uluslar arası tur-
nuvalarda dereceye giren 
sporcuları da ödüllendire-
rek sporun, sporcunun her 
zaman yanında olduğunu 
gösteriyor. Başkan Baysan 
“Çorlu’daki sporculara ih-
tiyaç duydukları her türlü 
malzeme yardımı ve ulaşım 
desteği sağlıyoruz. Yaptığı-
mız bu yatırımlar sayesinde 
inanıyorum ki, Çorlu, spor-
cuların yetiştiği önemli bir 
merkez haline gelecektir” 
diyor.

 

Ulaşım kolaylığı
 

Çorlu’da ayrıca bir yerden 
bir yere gitmek oldukça ko-
lay. Belediye, vatandaşların 
bu kolaylığı yakalayabilmesi 
için uzun zamandır “Toplu 
Taşıma Projeleri”ne öncelik 
veriyor. En son belediye tara-
fından 65 yeni halk otobüsü 
alınarak hizmete sunulmuş. 
Otobüslerin temsili anahtarı-
nı alan Başkan Baysan, “Halk 
otobüslerini Çorlu’muza ka-
zandırmaktan dolayı büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Çor-
lu Belediye meclis üyeleri 
ve belediye çalışanlarından 
oluşan komisyon hem teknik, 
hem ekonomi hem de diğer 
yönlerden araçları araştır-
dılar. Alınan 65 araçtan 40 
tanesi 9 metre uzunluğunda, 
25 tanesi mahalle aralarında 
daha rahat yol alabilmesi 
için 7 metre uzunluğunda-
dır. 65 araçtan 55 tanesi 
yürüme engellilerinin bine-
bileceği özelliklere sahiptir” 
dedi. Halk otobüslerinden 70 
yaş üstündekiler ve engel-
liler ile şehit aileleri ücretsiz 
faydalanırken, engellilerin 
refakatçileri ise toplu taşıma 
hizmetlerinden indirimli ola-
rak faydalanıyor. Bu hizmet-
lerden indirimli olarak fayda-
lananlar arasında öğretmen 
ve öğrenciler de var.

AYIN BAŞKANI
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adalar / iSTanBUl

Adalılar 24 saat hizmet ve-
ren ambulanslarına kavuş-
tu. Yaz sezonunun açılma-
sıyla birlikte özellikle bisiklet 
ve fayton kazalarına dikkat 
çeken Adalar Belediye Baş-
kanı Dr. Mustafa Farsakoğlu; 
teknik donanımına sahip bir 
ambulansı halkın hizmetine 
sunmaktan memnuniyet 
duyduklarını söyledi. Adalar 
Belediyesi ile Sağlık Bakan-
lığı Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü’nün yap-

tığı protokol anlaşması ile 
Adalar’a verilen bu ambu-
lansta bir kalp şok cihazı, ok-
sijen tüpleri, ilk yardım mal-
zemeleri ve tüm acil servis 
ekipmanları mevcut. Dok-
torun her türlü müdahaleyi 
anında yapabileceği bu 
ekipmanlarla acil durumlar-
da hayat kurtaracak olan 
ambulans anakaraya ula-
şımda hızıyla da tam anla-
mıyla cankurtaran olacak. 
Hastaların bu ambulansla 
Adalar’dan Kartal Devlet 
Hastanesi’ne 5 dakikada 
ulaştırılması planlanıyor. 

nilÜFer / BUrSa

Nilüfer Belediyesi, Uludağ 
Üniversitesi ve Bursa Tabip 
Odası işbirliği ile 3. Kent ve 
Sağlık Sempozyumu yapıl-
dı. Eşitsizlikler Kaçınılmaz 
mıdır?” temasıyla gerçek-
leştirilen sempozyuma yurti-
çi ve yurtdışından pek çok 
bilim insanı ve yerel yönetici 
konuk oldu. Sempozyuma 
Türkiye’nin dört bir yanın-
dan yaklaşık 1000 kişi katıl-
dı. Nilüfer Belediye Başkanı 

Mustafa Bozbey sempoz-
yumun açılış konuşmasın-
da, tarih boyunca var olan 
eşitsizlik kavramının bu alan-
daki mücadelenin de çıkış 
noktasını oluşturduğunu 
vurgulayarak, “Günümüz-
de uygulanan neoliberal 
politikalar sonucu küresel 
yoksulluk artmış, ülkelerarası 
ve ülke içi zengin ve yoksul 
arasındaki uçurum giderek 
büyümüş ve uçurumun yan-
sımaları sonucunda eşitsizlik-
ler daha da derinleşmiştir” 
diye konuştu. 

SUlTangaZi / iSTanBUl

Sultangazi Belediyesi aile içi 
iletişim seminerleri düzen-
liyor. Bayanların yoğun ilgi 
gösterdiği seminerler peri-
yodik olarak devam ediyor. 
Sultangazi Belediyesi’nin 
organizasyonunda, konu-
sunda uzman psikolog ve 
sosyologlar tarafından 118 
eğitim semineri düzenlen-
di. Seminerlere katılan ba-
yanlara eğitim sonunda ise 
çeşitli kültür gezileri düzen-
lendi. Böylece Sultangazili 

bayanlar başta İstanbul 
olmak üzere, Türkiye’nin 
önemli kültürel zenginlikleri-
ni görme imkânı da buldu.

Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Cahit Altunay, 
“Aile kurumunun güçlülüğü 
ve sürekliliği tüm aile fert-
leri için önemlidir. Dağılmış 
ya da sorunlu aile ortam-
larından çocuklar kadar 
yetişkinler de etkilenmekte, 
problemli bir aile yapısı ai-
lenin tüm üyelerini olumsuz 
yönde etkilemektedir” dedi.

SAĞLIK - EĞİTİM

Bolu’da Ücretsiz kemik Testi Çınarcık’ta 
Her şey 

Sağlık için

evrensekiz’de 
içme Suyu 
kontrolleri 

Sıklaştı

kumbağ’da 
denizcilik lisesi 

kuruluyor

adalar Belediyesi’nden Hızlı deniz  ambulansı 

nilüfer’de 3. kent ve Sağlık Sempozyumu

Sultangazi Belediyesi aile içi iletişim Sağlıyor 

BolU

Bolu Belediyesi ve Abant İz-
zet Baysal Üniversitesi ortak-
laşa olarak Bolu’da yaşayan 
18 yaş ve üstü kadınlara üc-
retsiz kemik testi yapmaya 
başladı. 

Sağlığın önemini anlattı

Bolu Belediyesi eski Nikâh 
Salonu’nda gerçekleşen 
etkinliğe Vali İbrahim Özçi-
men ile Bolu Belediye Baş-
kanı Alaaddin Yılmaz başta 
olmak üzere çok sayıda 

vatandaş katıldı. Etkinlikte 
konuşma yapan Bolu Beledi-
ye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 
sağlığın önemine vurgu ya-
parak  “Öncelikle kemik eri-
mesi ölçümü yaptırmak için 
bu salonu dolduran değerli 
vatandaşlarımızı kutluyorum. 
Hizmet alacak olan sizlerin 
çokluğu bizleri gururlandırdı. 
Bizim görevimiz sizlere hizmet 
etmektir. Bu salon yine ileriki 
günlerde farklı etkinliklerle 
sizlerin hizmetinde olacak. 
Burayı hep doldurmanızı isti-
yorum. Bu programda eme-
ği geçen herkese teşekkür 
ediyor, çalışmalarında başa-
rılar diliyorum” dedi. 

ÇınarCık / yaloVa

“Çınarcık İlçe Entegre 
Hastanesi”nin bina yapı-
mı tamamlandı. Çınarcık 
Belediye Başkanı Murat 
Erdoğan: “Hastanemizin 
bina yapım işi tamamlan-
dı. Hastane girişi ve çevre 
düzenlemeleri tamamlan-
mak üzere. Hastanemizin 
acil girişi için yol yapım 
çalışmalarına hız verildi. 
Belediyemizce yapılan 
ve 14.5 m genişliğinde ve 
toplamda 400 m uzunlu-
ğunda sıcak asfalt kapla-
ma olarak yapılacak olan 
yolumuz en kısa zamanda 
tamamlanacak” dedi.

eVrenSekiZ / kırklareli

Evrensekiz’de içme su-
ları her ay düzenli olarak 
kontrol ediliyor. Ancak Ev-
rensekiz Belediye Başkanı 
Halil Abanoz’un yapılan 
su kontrollerinin daha sık 
ve özel firmalara da yap-
tırılması için verdiği tali-
mattan sonra kontroller 
daha çok sıklaştı.  Başkan 
Abanoz konuyla ilgili “Va-
tandaşımızın içme suları-
na özen göstermekteyiz, 
özel firmalarca da evler-
den su numuneleri alına-
rak söz konusu kontrolleri 
devam ettireceğiz” dedi.

kUMBağ / Tekirdağ

Kumbağ Belediye Baş-
kanı Hüseyin Uzunlar 
önemli açıklamalar yap-
tı. Başkan Uzunlar Deniz-
cilik Lisesi’nin kurulma-
sına ilişkin çalışmaların 
başladığının müjdesini 
verdi. Başkan konuşma-
sında ayrıca belediye 
olarak kentin altyapı 
problemlerini de en kısa 
süre içerisinde çözecek-
lerini söyledi.

Bolu Belediye katkılarıyla kemik erimesinin erken 
teşhis ve tedavisi için kadınlara yönelik kemik yo-
ğunluğu ölçümleri yapılıyor. 

adalar’ın en önemli ihtiyaçlarından biri olan am-
bulans sorunu çözüldü. adalar Belediye Başkanı 
dr. Mustafa Farsakoğlu; sağlık sorunları için atılan 
bu adımın olumlu olduğunu belirterek, ambulan-
sın 24 saat halkın hizmetinde olduğunu söyledi.  

nilüfer Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa 
Tabip odası işbirliği ile organize edilen 3. kent ve 
Sağlık Sempozyumu’nda “eşitsizlikler kaçınılmaz 
mıdır?” sorusuna yanıt arandı. 

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 
“aile içi iletişim Seminerleri” bayanların ilgi odağı 
oldu. konusunda uzman psikolog ve sosyologlar 
tarafından 118 eğitim semineri düzenlendi.
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eSenler / iSTanBUl
   

Esenler’de faaliyet gösteren 
ilköğretim okullarında eği-
tim- öğretim gören öğrenci-
lerin katıldığı seminerde öğ-
renciler karikatür sanatının 
temel unsurlarını çizerek öğ-
rendi. Rehber öğretmenleri 
ile seminere katılan öğren-
ciler, önce usta karikatürist 
Demirhan Kadıoğlu’nun tah-
taya çizdiği karikatürleri dik-
katle izledi. Öğrencilere kari-
katürün ne olduğunu çizerek 
gösteren karikatürist Kadıoğ-
lu, portre karikatür tekniğine 
dikkat çekti. Tahtaya 2 öğ-
renci çıkararak sırayla portre 
karikatürlerini çizen Kadıoğ-
lu, portre karikatürde çizimi 
yapılan portrenin kafasının 

bedenine göre daha büyük 
çizilmesi gerektiğini söyledi.  
Meraklı bakışlarla tahtaya 
çizilen karikatürleri inceleyen 
öğrenciler, sordukları sorular-
la karikatürün nasıl çizildiği-
nin detaylarını öğrenmeye 
çalıştılar.

Hayvan karikatürleri 
çizdiler

Kadıoğlu’nun çizdiği karika-
türlerin ardından öğrenciler, 
kendilerine dağıtılan kâğıt 

ve kalemlerle hayvan kari-
katürleri çizerek yeteneklerini 
sergiledi. Hayatlarında ilk kez 
karikatür çizmenin mutlulu-
ğunu yaşayan öğrenciler, 
karikatür çizmenin ipuçlarını 
öğrendikten sonra aslında 
resim çizmekten daha ko-
lay olduğu fikrinde birleştiler. 
Birbirleriyle yarışarak heye-
canla çizdikleri karikatürleri 
Kadıoğlu’na gösteren öğ-
renciler, karikatür çizmekten 

büyük zevk aldıklarını ve eğ-
lendiklerini söylediler. 

Çocuklarla birlikte karikatür 
çizmekten duyduğu mem-
nuiyeti dile getiren Kadıoğ-
lu da öğrencilerin hepsinin 
yetenekli olduğuna dikkat 
çekerek, karikatür çizmeye 
küçük yaşlarda başlamanın 
önemli olduğunu söyledi.  
Kadıoğlu,  “Küçük yaşta alı-
nacak karikatür eğitimleri 
çok önemli” dedi.
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PaMUkoVa / Sakarya 
   

Pamukova İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Muhsin Akın ve 
beraberindeki okul müdür-
leri geçtiğimiz günlerde Pa-
mukova Belediye Başkanı 
Cevat Keser’i makamında 
ziyaret etti. Ekip ziyaret sıra-
sında Başkana eğitime yap-
mış olduğu katkılardan do-
layı teşekkür plaketi verdi. 
Eğitim camiası tarafından 
böyle bir plakete layık gö-

rülmesinden dolayı teşek-
kürlerini sunan Başkan Keser 
duygularını şu sözlerle ifa-
de etti: “Söz konusu eğitim 
olunca akan sular durur. 

Biz bu konularda elimizden 
gelenin fazlasını yapmaya 
her zaman özen gösterdik. 
Bundan sonraki günlerde de 
eğitime dönük her faaliyette 

üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız.” 

Sancaktepe’de 
eğitim yılına 

Coşkulu 
kapanış 

Öğrencilere karikatür dersi Verildi

eğitimcilerden Başkana Teşekkür

SanCakTePe / iSTanBUl

Sancaktepe Belediyesi 
tarafından hizmete su-
nulan Kültür ve Bilgi Mer-
kezleri başarılı bir yılı daha 
geride bıraktı. Bu amaçla 
çocuk kulüpleri mezuniyet 
töreni ile kış okulları kapa-
nış programı düzenlendi. 
Sarıgazi Stadyumu’nda 
gerçekleştirilen yılsonu 
şenliğine Belediye Baş-
kanı İsmail Erdem başta 
olmak üzere çok sayıda 
önemli sima katıldı. 

esenler adnan Büyükdeniz dijital kütüphanesi’nde  
öğrencilere karikatürü sevdirmek ve mizah du-
yarlılığının gelişimine katkıda bulunmak ama-
cıyla karikatür semineri verildi. Öğrenciler, usta 
karikatürist demirhan kadıoğlu ile beraber kari-
katür çizdi.  

aTaŞeHir / iSTanBUl
   

Ataşehir Belediyesi tara-
fından geçen yıl hizmete 
açılan Fidan Kalpler Çocuk 
Yuvası ilk mezunlarını verdi. 
03-06 yaş arası çocuklara 
okul öncesi eğitim veren 
yuvanın ilk eğitim yılı sonrası 
gerçekleştirdiği yılsonu gös-
terisinde minikler yetenek-
lerini sergiledi. Ataşehir Be-

lediye başkan yardımcıları 
İlhami Yılmaz, Sadık Kayhan 
ve Haluk Tamgaç ile beledi-
ye birim müdürleri ve öğren-
ci ailelerinin katıldığı yılsonu 
gösterisi çocukların şarkılarıy-

la başladı, halk oyunları, kov-
boy dansları, rock’n roll ve 
zeybek oyunu başta olmak 
üzere çeşitli danslar ve oyun-
larla devam etti. Törene ka-
tılamayan Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi, Fidan 
Kalpler Çocuk Yuvası’nın 
oluşumunda emeği geçen 
tüm belediye çalışanlarına 
ve çocuklarını yuvaya teslim 
eden anne-babalara teşek-
kür eden bir mesaj gönderdi. 

Çocuk yuvası ilk Mezunlarını Verdi
ataşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete aç-
tığı “Fidan kalpler Çocuk yuvası” ilk mezunlarını 
verdi. yılsonu gösterisi düzenleyen miniklerin he-
yecanı görülmeye değerdi. 

Pamukova ilçe Milli eğitim Müdürü Muhsin akın ve 
beraberindeki okul müdürleri Pamukova Beledi-
ye Başkanı Cevat keser’e eğitime yapmış olduğu 
katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi. 

BeykoZ / iSTanBUl
   

Beykoz Belediyesi’nin öncü-
lüğünde Beykozlulara siga-
ranın bireysel ve toplumsal 
zararı anlatıldı. Beykoz Bele-
diyesi Nikâh Salonu’nda dü-
zenlenen toplantıda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kadın 
ve Aile Sağlığı Merkezi Eği-
timcileri Yasemin Sönmez ve 
Elif Çakır sigaranın zararları 
ve yol açtığı hastalıklar hak-
kında bilgiler verdi. Kadın ve 
Aile Sağlığı Merkezleri’nde 
verilen hizmetlerin de anla-
tıldığı seminere ilçe sakinleri 
ilgi gösterirken, programa 
Çubuklu Mahalle Muhtarı 
Hüsnü Kolcu, Çiğdem Ma-
halle Muhtarı Murat Erdal ve 
Anadoluhisarı Mahalle Muh-

tarı Nazmiye Korkmazlar da 
katıldı. 

Nikotin ölçümü yapıldı

İBB Kadın ve Aile Sağlığı Mer-
kezi Eğitimcisi Yasemin Sön-
mez, sigarayı bıraktıktan son-
ra insan vücudunun kendisini 
yenilediğini ifade ederek, 
“Sağlığınızda kalıcı zararlar 
oluşmadan siz de sigaradan 
kurtulabilirsiniz, bunun için 
ücretsiz hizmet veren İBB Ka-
dın Sağlığı Merkezleri’nden 
destek alabilirsiniz” dedi.  
Sorularının da yanıtlandığı 
program sonunda isteyen 
katılımcılara nikotin ölçümü 
yapıldı. Vatandaşlara ba-
ğımlılık durumları ve kendi-

lerini bekleyen hastalıklar 
hakkında bilgiler verilirken, 
sigarayı bırakma konusunda 
mutlaka uzman desteği al-

maları gerektiği vurgulandı.  
Etkinlik sonunda muhtarlar 
tarafından eğitimcilere çi-
çek takdim edildi. 

Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı 
Beykoz Belediyesi tarafından sigaranın bireysel ve 
toplumsal zararlarının anlatıldığı bir seminer düzen-
lendi. Seminerde katılımcılara “Sigarayı Bırakmanın 
Tam Zamanı” mesajı verildi. 

SAĞLIK - EĞİTİM

Belediye 
Santraç 

eğitimlerine 
Başladı

iZMiT / koCaeli

İzmit Belediyesi tarafın-
dan Belsa meydanına 
yapılan “sokak satrancı” 
alanı yaz ayları boyunca 
hareketli günler yaşama-
ya hazırlanıyor. İzmit Be-
lediye Başkanı Dr. Nevzat 
Doğan’ın satranç sporu-
nun İzmit’te gelişmesi için 
başlattığı atılım sonrası 
yaklaşık 100 öğrenci 2 ay 
boyunca Belsa önündeki 
alanda satranç eğitimi 
alacak. Çocuklara eğiti-
mi,  usta öğretici Ahmet 
Rıfat Ersezer verecek. 
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iSTanBUl
   

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi, Anadolu yakasına 
ikinci metro inşaatı için ilk 
adımı atıyor. Firmaların pro-
jeleri tamamlanan metro 
inşaatının yapılması için 
dünya çapında ihaleye 
çıkıldı. İhale ilanı Avrupa 
Birliği resmi sitesinde yayın-
landı. İhaleye her ülkeden 
dalında uzman inşaat fir-
maları katılabilecek. Yapı-
lan açıklamaya göre Üskü-
dar - Ümraniye - Çekmeköy 
- Sancaktepe Metro hattı, 
yaklaşık  17 km uzunluğun-
da olacak. Ayrıca ana hat 
tünelleri ve üzerinde delme 

ve aç-kapa tipinde  top-
lam 16 adet istasyon, depo 
sahası ve depoya bağla-
nan 2.750 m bağlantı tünel-
lerinin olması planlanıyor. 

İkinci metro 
rekor bir sürede 
tamamlanacak

Üsküdar - Sancektepe Met-
rosu Kadıköy - Kartal Metro-
su’nun rekorunu da elinden 
alacak. Kadıköy - Kartal 
Metrosu 45 ay gibi rekor bir 
sürede tamamlanıyor. Üs-
küdar Metrosu ise 38 ayda 
tamamlanması ile yeni bir 

rekora imza atılarak, met-
ro vatandaşların hizmetine 
sunulacak.  Metro tamam-
landıktan sonra Üsküdar 
- Çekmeköy - Sancaktepe 
arasında seyahat 24 dakika-
ya inecek.

arnaVUTkÖy / iSTanBUl
   

Arnavutköy Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ta-
rafından yapımı gerçekleşti-
rilen 6 park, törenle hizmete 
girdi. İlçe genelindeki 5 ayrı 
mahallede yapımı tamam-
lanan 6 parkın açılışına eski 
İçişleri Bakanı Abdulkadir 
Aksu başta olmak üzere çok 

sayıda önemli isim katıldı.  

Mahallelerde hizmet 
devam edecek

Açılışta konuşma yapan Ar-
navutköy Belediye Başkanı 
Haşim Baltacı çalışmaların 
hızlı bir şekilde devam ettiğini 
söyledi.  Başkan Baltacı’nın 

ardından Abdülkadir Aksu 
da kısa bir konuşma yaptı. 
Aksu, İstanbul’un genç il-
çelerinden Arnavutköy’de 
bulunmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdiği ko-
nuşmasında, sosyal beledi-
yecilik anlayışını tamamen 
değiştirdiklerini, marka şehir-
ler hatta marka belediyeler 
oluşturmaya çalıştıklarının 
altını çizdi. 

Mudanya’da 
araç Sorunu 

Bitiyor

Bolayır’da 
Su Sıkıntısı 
Çözülüyor

anadolu yakası’na ikinci Metro

5 ayrı Mahalleye 6 Park

MUdanya / BUrSa 

Mudanya Belediyesi, 
araç filosunu genişletti. İl-
ler Bankası’ndan çekilen 
1,5 milyon kredi ile alınan 
ve 2’si hibe olarak verilen 
toplam 17 aracı Mudanya 
Belediye Başkanı Hasan 
Aktürk basına tanıttı. Eski 
araçların tamir ve yakıt 
masraflarının yüksek ol-
duğunu söyleyen Aktürk, 
“Yaklaşık 2 milyon olan 
çöp ihalesi, aldığımız yeni 
araçlar ile yarı yarıya düşe-
cektir. İlerleyen süreçlerde 
araçlarımız ile kendi çöpü-
müzü kendimiz toplayaca-
ğız” dedi. 

Bolayır / Çanakkale  

Bolayır Belediyesi kentte 
yaşanan su sıkıntısını önle-
mek amacıyla su kuyula-
rında çalışmalara başla-
dı.  Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre açılan 
ilk kuyuda sondaj çalış-
maları tamamlandı Bola-
yır Belediye Başkanı Cavit 
Sezer, “Yaptığımız sondaj 
çalışmalarının ardından, 
açtığımız ilk kuyudan su 
çıkarmaya başladık. İkinci 
kuyudaki çalışmalarımız 
tamamlandığında, bu iki 
kuyudan saatte 180 met-
reküp su çıkartarak, su şe-
bekesine vereceğiz” dedi.

istanbul Büyükşehir Belediyesi, “Üsküdar - Ümra-
niye - Çekmeköy - Sancaktepe Metrosu inşaat ve 
elektromekanik işleri” için dünya çapında ihaleye 
çıkarak anadolu yakasına yapılacak ikinci metro 
inşaatının ilk adımı attı.

arnavutköy Belediyesi, 6 parkın toplu açılışını geçtiğimiz günlerde gerçek-
leştirdi. ilçenin beş ayrı mahallesinde yapılan yeni parkların açılış törenine 
eski içişleri Bakanı abdulkadir aksu ve arnavutköy Belediye Başkanı Haşim 
Baltacı başta olmak üzere çok sayıda önemli sima katıldı. 

BaBaeSki / kırklareli
   

Babaeski Belediyesi tarafın-
dan doğal gaz çalışmaları 
nedeniyle bozulan yolların 
onarım çalışmaları başladı. 
Belediyenin Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından 
yapılan açıklamaya göre 
ilk olarak doğal gaz çalış-
maları tamamlanan böl-
gelerde asfaltlama yapıldı. 
Ardından da onarımlarına 
geçildi. Babaeski Belediye 
Başkanı Av. Abdullah Hacı 
ise konuyla ilgili yaptığı 

açıklamada “Babaeskimizi 
çağdaş, modern, Avrupa 
Birliği standartlarında  bir 
Avrupa Kenti haline getir-
mek  için yapılması zorunlu  
altyapı  çalışmalarından biri 
olan doğal gaz çalışmaları-
nın yollarımıza vermiş oldu-
ğu zarar, ilçemizde doğal 
gaz servis bağlantılarının 
tamamlanmaması nedeni 
ile uzun süredir  giderileme-
mektedir. Biz buna rağmen 
vatandaşlarımızı mağdur 
etmemek amacı ile kay-
naklarımızı da etkin kulla-
narak çalışmalarımızı yürüt-
mekteyiz. İlk etapta altyapı 
çalışmaları tamamlanan 
bölgelerde çalışmalarımızı 
gerçekleştireceğiz. Yolları-
mızı Avrupa Kenti Babaeski 
markasına yakışır şekilde ya-
pacağız” dedi. 

geBZe / koCaeli
   

Gebze Kent Meydanı, 3 
farklı bölgede devam eden 
inşaat çalışmalarına ilişkin 
her hafta düzenli olarak 
firma yetkililerinden bilgi 
alan Gebze Belediye Baş-
kanı Adnan Köşker’in yakın 
takibinde.  Kent Meydanı 
inşaatında çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor. Geb-
ze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker, “Hedeflediğimiz süre 

zarfında meydan projesini 
tamamlamak için kontrol-
lerimizi ve denetimlerimizi 
sıklaştırdık. Çalışmalar ya-
kın takibimizde. Otopark 
ve dükkânlar bölgesinde 
çalışmalar tamamlandı. 
Ufak çaplı tefsiye ve çevre 
düzenleme çalışmalarının 
bitirilmesiyle dükkânları sa-
hiplerine teslim edeceğiz. 
Gebze’miz hak ettiği çağ-
daş meydanına hedeflenen 
sürede kavuşacak” dedi. 

gebze’ye yeni kent 
Meydanı

gebze Belediye Başkanı adnan köşker, gebze kent 
Meydanı’nda incelemelerde bulundu.  Başkan köş-
ker, projede yer alan binaların yüzde 75’lik kısmının 
tamamlandığını açıkladı.

yollar avrupa’ya yakışır olacak 
Babaeski Belediyesi, doğal gaz çalışmaları nede-
niyle bozulan yolların onarımına başladı. Belediye 
Başkanı av. abdullah Hacı, Babaeski’yi avrupa 
kenti yapmak için bu çalışmaları yapmak zorun-
da olduklarını söyledi. 
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Hızlı Trende 
Son aşamaya 

gelindi 

oSManeli / BUrSa

Osmaneli-Bursa hızlı tren 
projesinde son aşamaya 
gelindi. Konuyla ilgili geç-
tiğimiz günlerde Bursa’da 
Vali Şahabettin Harput 
önderliğinde toplantı 
düzenlendi. Toplantıda 
TCDD Demiryolu Yapım 
Dairesi Başkanı Mustafa 
Babal, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Al-
tepe, DSİ, Anıtlar Yüksek 
Kurulu, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü, Renault ve 
Tofaş fabrikalarının yetki-
lileri de hazır bulundu. 

Osmaneli kavşak 
noktası oldu

Toplantıda konuşan Os-
maneli Belediye Başkanı 
Mehmet Isıkan, kentin bü-
yük gelişme gösterdiğini 
söyledi. Başkan konuşma-
sında ayrıca “Bu gelişme 
Osmaneli’ni çok önemli 
bir noktaya taşıyacaktır. 
Osmaneli ilk çağlardan 
beri medeniyetlerin geçiş, 
kavşak noktasında yer al-
makta idi, şimdi bilgi ça-
ğındayız. İlçemiz Osmaneli 
yine süper projelerle kav-
şak noktası olarak hizmet 
etmektedir. Bu anlamda 
ilçenin vizyonu da olduk-
ça yüksek, Belediye Baş-
kanlığı olarak tüm proje-
lerimizi bu ölçek üzerinden 
yapmaktayız” dedi.

ALTYAPI VE YATIRIMLAR

Sakarya
   

Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından şehir merke-
zinde hummalı bir faaliyet  
yürütülüyor. Kent merkezin-
de yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi veren Başkan 
Zeki Toçoğlu, Çark Cad-
desi’ndeki düzenlemelerin 
büyük oranda tamamlan-
dığını söyledi. Başkan Zeki 
Toçoğlu, “Uzunçarşı’da ve 
Çark Caddesi’nde çalışma-
lar gerçekleştirdik. Bu ça-
lışmalarımız büyük oranda 
tamamlandı. Uzunçarşı’nın 
altyapısı yenilendi ve yü-
rüyüş yolları yeniden yapıl-
dı. Çark Caddesi’nde de 
çalışmalar gerçekleştirdik. 
Çark Caddesi’nde 73 adet 
aydınlatma direği diktik. 
85 adet manolya ağacı-
nın dikimini, içerisinde süs 
bitkilerin olduğu saksıların 
muhtelif yerlere konmasını, 
çöp kovalarının konulması 
çalışmalarını tamamladık. 

Caddemize 2500 metrekare 
bazalt taşı döşedik. Görme 
engellilerimiz için 1100 met-
re yürüyüş yolu yaptık. Bütün 
ızgaralar ve kapaklar kom-
pozit ürünlerle değiştirildi. 5 
metrede bir 110 adet ışıklı 

taş yerleştirdik. Çark Cadde-
miz artık ışıl ışıl” dedi.

“Sakarya güzel bir 
meydana kavuşacak”

Orhan Camii Meydan Pro-
jesi ile alakalı açıklamalar 
da yapan Başkan Zeki To-
çoğlu, meydan projesi için 
ihale gerçekleştirdiklerini ve 
kısa zaman sonra çalışma-
ların başlayacağını söyle-

di. Sakarya’nın çok güzel 
bir meydana kavuşacağını 
belirten Başkan Toçoğlu, 
“Projemiz hazır. İhalemizi ger-
çekleştirdik. Arkadaşlarımız 
çalışmalara hızlı bir şekilde 
devam ediyorlar. İnşallah 
kısa bir süre sonra orada ça-
lışmaya başlayacağız. Şehri-
miz çok güzel bir meydana 
kavuşacak” diye konuştu.

Sakarya’nın yeni yüzü Şekilleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu,  “Uzunçarşı’da ve Çark 
Caddesi’nde yaptığımız çalışmalar büyük oranda tamamlandı” dedi.

gÖnen / BalıkeSir
   

Asfaltlama çalışmalarını 
yerinde inceleyen Gönen 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Yakar, “Fen İşleri Müdürlüğü 

binamızdaki asfalt pilentinin 
bakımları yapıldı ve asfalt 
üretmeye başladı. Burada 
üretilen asfaltlarla gerekli yer-

lerin tamiri bakım ve onarımı 
aralıksız olarak sürdürülecek” 
diyerek vatandaşlara çalış-
malar hakkında bilgi verdi. 

yakar’dan yerinde inceleme

erenler /  Sakarya
   

Erenler Belediyesi’nin yeni 
hizmet binasına geçmesi-
nin ardından hayırlı olsun 
ziyaretleri yapılıyor. Son ola-
rak Sakarya Valisi Mustafa 

Büyük, Erenler Kaymakamı 
Mustafa Nazmi Sezgin ve 
Ak Parti Erenler İlçe Başkanı 
Osman Hira Erenler Beledi-
yesinin Yeni Hizmet binasını 
gezdiler. Erenler Belediye 
Başkanı Cavit Öztürk’ü teb-
rik ederek Yeni Hizmet Binası 

ile ilgili bilgiler alan Sakarya 
Valisi Mustafa Büyük, yeni bi-
nayı beğendiğini söyleyerek 

“Yeni hizmet binasının, Eren-
ler ilçe halkına hayırlı olması-
nı temenni ediyorum.” dedi. 

erenler Belediyesi’nden yeni Hizmet Binası
erenler Belediyesi artık yeni hizmet binasında fa-
aliyet gösteriyor. Belediyenin yeni hizmet binası-
na geçmesinin ardından erenler Belediye Başkanı 
Cavit Öztürk’e her gün tebrik ziyaretleri yapılmaya 
başlandı.  

gönen Belediye Başkanı Hüseyin yakar asfaltla-
maları yerinde inceledi.

derinCe / koCaeli 
   

Derince Belediye Başkanı 
Dr. Aziz Alemdar’ın girişi-
miyle 60 Evler Sahili’nde 
yılın 365 günü açık kalacak 
olan Çocuk Eğlence Parkı 
hizmete girdi. Derince Bele-
diye Başkanı Dr. Aziz Alem-
dar, çocuk parkının açılışını 
geçtiğimiz günlerde ger-
çekleştirdi.

“Her şey 
çocuklarımızın 
mutluluğu için”

Derinceli çocukların yeni 
açılan parkla birlikte özellik-
le yaz aylarını çok daha ke-
yifli geçireceklerini belirten 
Başkan Alemdar “İlçemiz-
de yaşayan her kesim va-
tandaşımıza yönelik önemli 
çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Tabi bunları yaparken 
yarınlardaki umutlarımız 
olan çocuklarımızı da unu-
tamazdık. Her şey çocukla-
rımızın mutluluğu için” dedi. 
Harikalar Sahili’ndeki oto-
park alanının bir bölümün-
de kurulan çocuk eğlence 
parkı açılışından itibaren 
çocukların büyük ilgisiyle 
karşılandı. 

derinceli Çocuklara lunapark Hediyesi
kocaeli’nin ilçe belediyelerinden olan derince’ye,  
Belediye Başkanı dr. aziz alemdar’ın girişimi ile lu-
napark yapıldı. 
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ZeyTinBUrnU / iSTanBUl
   

Zeytinburnu Belediyesi’nce 
düzenlenen “Zeytinbur-
nu Başarı ve Centilmenlik 
Ödülleri” düzenlenen bir 
törenle sahiplerini buldu. 
Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen 
tören, saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunması ile 
başladı. Zeytinburnu Beledi-
ye Başkanı Murat Aydın’ın 
ev sahipliği yaptığı törene, 
Bayrampaşa eski Belediye 

Başkanı ve AK Parti 2. Bölge 
Milletvekili Adayı Hüseyin 
Bürge, Zeytinburnu Kayma-
kamı Mustafa Dündar, İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Dr. Muammer Yıldız, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Yakup Hayır-
lıoğlu, okul müdürleri, öğret-
menler, öğrenciler ve çok 
sayıda davetli katıldı. 

“Güzelliklere imza 
atmak istiyoruz”

Törenin açılış konuşmasını 
yapan Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Murat Ay-
dın, yaptıkları icraat ile 
arkalarında hoş bir seda 
bırakmak istediklerini belir-
terek, “Amacımız güzellik-
lere imza atmak, iyi insan-
lar yetiştirebilmek. Herkesin 
bulunduğu noktada ya-

pabildiğinin en iyisini yapa-
bilmesini arzu ediyoruz. Bu-
nun için Zeytinburnu’ndaki 
öğretmenlerimizin en başa-
rılı öğretmenler, okullarımı-
zın en başarılı okullar olma-
sını istiyoruz. Bunun yanında 
Zeytinburnulu gençlerimiz 
de geleceğe en iyi hazır-
lanan öğrenciler olsun. Biz 

bunu amaçladığımız için 
bu projeleri başlattık” dedi.

Başkan Aydın’ın 
en büyük hayali

En büyük hayalinin gele-
cekte buradaki gençlerin 
arasından öğretmenler, 
bilim adamları, bakan, 
başbakan hatta cumhur-
başkanın çıkması olduğunu 
dile getiren Başkan Aydın, 
“Ayyıldızlı bayrağımızın gök 
kubbenin altından kıyame-
te kadar dalgalanmasına 
katkı verecek bireyler ola-
rak yetişmenizi arzu edi-
yoruz. Bu projeye emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuş-
tu. Konuşmaların ardından 
ödüller verildi. 

darıca’da 
kültürler Buluştu

Bebek Şenliği 
renkli geçti

Başarılı Centilmenler Ödüllendirildi

darıCa / koCaeli 

Darıca Belediyesi her yıl 
geleneksel olarak dü-
zenlediği Darıca Bele-
diyesi Şehirler ve Kültür-
ler Kaynaşması’nı bu yıl 
beşinci kez gerçekleştir-
di. 12 Temmuz tarihine 
kadar devam edecek 
etkinliklerde Türkiye’nin 
dört bir yanından der-
nekler ve sivil toplum ku-
ruluşları yer alıyor. Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak’ın da en ön 
sıralarda yer aldığı etkin-
likler renkli görüntülere 
ev sahipliği yaptı.  

BeŞikTaŞ / iSTanBUl

Beşiktaş Belediyesi ile Be-
bekliler Derneği tarafın-
dan bu yıl 6. Kez Bebek 
Şenliği düzenlendi. Be-
şiktaş Belediye Başkanı 
İsmail Ünal’ın katılımıyla 
Haziran ayının ilk hafta-
sında başlayan şenlik, 
gündüzleri DJ’lerin perfor-
manslarıyla renklenirken, 
akşamları ise Elif Çağlar, 
Carnaval Turco, Can Bo-
nomo, Melis Carnaval 
Turco, Melîs Danişmend, 
Socîal Inclusion Band, Re-
bel Moves konserleriyle 
ayrı bir hava kazandı. 

Zeytinburnu Belediyesi, “Zeytinburnu Başarı ve 
Centilmenlik Ödülleri”ni verdi. Ödül töreninde ko-
nuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat aydın, 
en büyük hayalinin Zeytinburnu’ndan bilim adam-
larının hatta Cumhurbaşkanlarının çıkması oldu-
ğunu söyledi.

BÜyÜkÇekMeCe / iSTanBUl
   

Büyükçekmece AKM Kutad-
gu Bilig Kütüphanesi’nde  
yazar Nilay Yılmaz, Ömer 
Gültekin İlköğretim Oku-
lu öğrencileri ile bir ara-
ya geldi. Kutadgu Bilig 
Kütüphanesi’nin İstanbul’un 
en çok ziyaret edilen, en çok 
üyesi olan ve en çok kitap 
alınan kütüphanesi olduğu-
nu dile getiren Büyükçekme-
ce Belediye Başkanı Dr. Ha-
san Akgün, zaman zaman 
yazarlarla okurları buluştu-
rarak bilgi alışverişinin daha 
sağlıklı olmasını sağladıklarını 
söyledi. 

“Okuyorum, 
oynuyorum”

Bilgi Üniversitesi’nde öğretim 
görevlisi yazar Nilay Yılmaz, 
ise  “ 2006’dan bu yana Tür-
kiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 
eğitim parklarında, ‘Oku-

yorum, Oynuyorum’ adlı bir 
yaratıcı okuma programını 
hazırlayıp, danışmanlığını ya-
pıyorum. Okumayı seven öğ-
renciler başta olmak üzere 
okurlarla her fırsatta bir araya 
gelmeye çalışıyorum” dedi.

BaŞakŞeHir / iSTanBUl
   

İlk Bilgievi’ni “Dünyayı Bilgi 
Değiştirir” sloganıyla Şahin-
tepe Mahallesi’nde açan 
Başakşehir Belediyesi, Başak-
şehir 1.Etap’ta açtığı yeni 
Bilgievi’nin açılışını geçtiği-
miz günlerde gerçekleştir-
di. Bilgievi, adını, geçtiğimiz 
yıl İsrail ablukası altındaki 
Gazze’ye insani yardım ta-
şıyan Mavi Marmara ge-
misinde İsrailliler’in saldırısı 
sonucu şehit olan Cevdet 
Kılıçlar’dan aldı. Cevdet Kı-

lıçlar Bilgievi’nin açılışı dolayı-
sıyla düzenlenen programa, 
Başakşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal başta olmak 
üzere çok sayıda önemli isim 
katıldı. Açılışta bir konuşma 
yapan Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, “Top-
lumlar geleceklerini bilgi ile 
şekillendirir ve ona yaslana-
rak ileriye doğru adım atar-
lar. Biz de bilgievlerimizde, 
gençlerimizin sağlıklı ve do-
nanımlı bir şekilde yetişmeleri 
için gerekli olan tüm branşlar-
da, uzmanların denetiminde 

etkinlikler düzenliyoruz. Bu-
nunla ilçemizin çocuklarına 
karşı hayati bir görevimizi ye-

rine getirirken, aynı zamanda 
geleceğin dünyasına da kat-
kı sunmak istiyoruz” dedi. 

Öğrenciler Hem okudu Hem oynadı

yazar nilay yılmaz, ilköğretim öğrencileriyle Bü-
yükçekmece akM kutadgu Bilig kütüphanesi’nde 
bir araya geldi. Büyükçekmece Belediye Başkanı 
dr. Hasan akgün’de bu önemli buluşmada en ön 
sıralarda yerini aldı.  

Başakşehir Belediyesi ikinci Bilgievi’ni geçtiğimiz günlerde açtı. açılışta konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 
toplumların geleceklerini bilgi ile şekillendirdiğini söyledi. 

Başakşehir ikinci Bilgievi’ni açtı
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yaloVa  
   

Yalova Belediye Başkanı 
Yakup Bilgin Koçal’ın ön-
derliğinde işbirliği yapma, 
takım ruhunu kazanma, 
özgüvenlerin geliştirilme-
si, temel beceri kazanma, 

koordinasyon gelişimi, sos-
yal deneyim kazanma, 
altyapı takımlarına seçil-
me hakkı gibi hedeflerin 
bulunduğu yaz okullarının 
ilk dönemi başladı. Yalova 
Belediye Gençlik Spor Ku-
lübü ve Karanfil Ev bünye-
sinde gerçekleştirilecek yaz 

okullarının ikinci dönemi ise 
25 Temmuz 2011 tarihin-
de başlayacak. 10 TL olan 
yaz okullarına kayıt yap-
tırmak isteyen sporcular 
için Yalova Belediyesi Spor 
Müdürlüğü’ne (Kapalı Spor 
Salonu Yanı) başvurular de-
vam ediyor.

gÜngÖren / iSTanBUl
   

Güngören Belediyesi spo-
run, sporcunun yanında 
olmaya devam ediyor. Be-
lediye son altı yılda amatör 
ve okul kulüplerine 175 bin 
944 adet malzeme desteği 
sağladığını açıkladı. Amatör 
Spor Kulüpler Sahası’nda bu 
kapsamda gerçekleştirilen 
törenle, amatör spor kulüp-
lerine ve okullara çeşitli spor 
malzemeleri teslim edildi.

“Yatırımlarımızın 
karşılığını alıyoruz”

Törende konuşan Belediye 
Başkanı Ş. Yücel Karaman, 

“Spora ve sporcuya yaptığı-
mız yatırımların karşılığını kat 
ve kat alıyoruz. Önceleri spor 
yapacak alanlarımız kısıtlıy-
dı. Şimdi yüzmeden, futbola, 
buz pateninden, basketbo-
la kadar pek çok alanda 
yatırımlar yaptık. Üzerinde 
bulunduğumuz sahayı da 
amatör kulüplerimizin hizme-
tine açtık. Çocuklarımız artık 
daha profesyonel sahalar-
da antreman yapıp, daha 
fazla deneyim kazanıyor. 
Okullarımıza da Güngören 
Ligi kapsamında forma ve 
benzeri destekler sağlıyo-
ruz. İlçemizi yurt genelinde 
başarıyla temsil ettiğiniz için 
herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

eyÜP / iSTanBUl
   

Eyüp Belediye Başkanı İsma-
il Kavuncu,  Eyüp’teki tüm 
spor sahalarını revize ettirerek 
yeniden yaptırıyor.  En son 
Eyüp Stadı ve Kemerburgaz 
Stadı’ndan sonra Güzeltepe 
Stadı da yepyeni bir hale ge-
tirilerek gençlerin hizmetine 
sunuldu. Başkan Kavuncu bu-
rayı ziyaret ederek gençlerle 
ve spor kulübü yetkilileriyle 
sohbet etti. Futbol sahasında 
atış talimi de yapan Başkan’ın 

her vuruşu gol oldu. Kaledeki 
gençler, Başkan’ın gollerine 
yetişemedi. 

“Her şey gençler için”

Başkan Kavuncu, “İlçedeki 
statları yeniledik.  Okulları-
mıza portatif spor salonları 
yaptırdık. Hanımlarımız artık 
ücretsiz spor salonlarımızda 
spor yapıyor. Her şey genç-
lerimizin eğitimi, vatandaşla-
rımızın sağlıklı bir yaşam sür-
dürmeleri için” dedi. 

Tekirdağ
   

Başkent Ankara’da düzen-
lenen iller arası   Boks  Turnu-
vasında Tekirdağ Belediyesi 
Gençlik Spor Kulübü 1. oldu. 
30 kulüpte 150 sporcunun ka-
tıldığı müsabakalara 9 sporcu 
ile iştirak eden Tekirdağ Bele-
diyesi Gençlik Spor Kulübün-
den, 34 kg’da Batuhan Giritli, 

44,5 kg’da Burhan Deme, 
52 kg’da Serhat Durmaz, 65 
kg’da da Yavuz Selim Gayır 
1. olarak  altın madalya ka-
zandılar. Şampiyon boksçular, 
antrenörleri Yaşar Giritli ile be-
raber Tekirdağ Belediyesi’ne 

gelerek Belediye Başkanı 
Op.Dr. Adem Dalgıç’ı ziyaret 
ettiler. Başarılarından dolayı 
sporcuları tebrik eden Başkan 
Dalgıç, Belediye olarak ken-
dilerini desteklemeye devam 
edeceklerini söyledi. 
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yalova Belediyesi yaza Hazır

güngören’den Spora Tam destek

eyüp’te Spor Sahaları
yenileniyor

Tekirdağ, Boks Turnuvasında Birinci oldu
Tekirdağ Belediyesi gençlik Spor kulübü, ankara’da 
düzenlenen Boks Turnuvasında birinci oldu.

yalova Belediye gençlik Spor kulübü ve karanfil ev işbirliğiyle basketbol 
ve voleybol branşlarında yaz okulları açıyor. 8-13 yaş grupları arasında 
gerçekleştirilecek spor organizasyonunda geleceğin yıldız sporcularının 
yetiştirilmesi hedefleniyor.

güngören Belediyesi, yeni yetenekleri keşfet-
mek ve sporu tabana yaymak hedefiyle son 6 
yılda amatör kulüplere ve okullara 175 bin 944 
adet malzeme desteği sağladı. 

eyüp Belediyesi, ilçe-
deki spor sahalarını ye-
niden yapılandırıyor. 
Bu kapsamda Başkan 
ismail kavuncu güzel-
tepe Stadını ziyaret etti.

keşan 
Belediyesi’nin 

Basketbol 
Turnuvası Sona 

Erdi
keŞan / edirne 

Keşan Belediyesi Atatürk 
Spor Salonu’nda düzen-
lenen ve 12 takımın ka-
tıldığı turnuva, oynanan 
final karşılaşması ile sona 
erdi. Karşılaşmaya Keşan 
Belediye Başkan veki-
li Ercan Ersoylu ile çok 
sayıda basketbol sever 
katıldı. 
Madalya töreninde ko-
nuşan Ercan Ersoylu, 
Keşan Belediyesi olarak 
sporun her zaman ya-
nında olduklarını belirte-
rek “Sevgili gençler şunu 
hiçbir zaman unutmayın. 
Keşan Belediyesi olarak 
bizler her zaman sporun 
ve sporcunun destekçisi-
yiz. Bu tür turnuvaların siz 
gençlerimiz tarafından 
önemsenmesi ve katılı-
mında büyük olması biz-
leri sevindiriyor” dedi.

iPSala / edirne
   

Yeşil Pedal Bisiklet Derne-
ği üyeleri, İpsala Belediye 
Başkanı Mehmet Karagöz’ü 
makamında ziyaret etti. 
Gölyazı’dan başlayıp Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün evi-
nin bulunduğu Selanik’e ka-
dar bisiklet kullanacak olan 
dernek üyeleri, Türkiye’de 
son durakları olan İpsala’ya 

gelmekten dolayı mutlu ol-
duklarını söylediler.  Başkan  
Karagöz de belediye olarak 
her zaman sporun yanında 

olduklarını söyledi. Yeşil Pe-
dal Derneği üyeleri ve  Baş-
kan fotoğraf çekilerek bu 
anı ölümsüzleştirdi.

yeşil Pedal derneği ipsala’daydı
yeşil Pedal Bisiklet derneği Üyeleri, ipsala Beledi-
ye Başkanı Mehmet karagöz’ü makamında ziya-
ret etti.



BağCılar / iSTanBUl

Bağcılar’da evlerde kitap 
okuma alışkanlığı kazan-
dırmak için örnek bir proje 
hazırlandı. Mahmutbey İl-
köğretim Okulu’nda Türk-
çe öğretmeni Murat Kö-
mür tarafından hazırlanan 
“Çayla Kitap İyi Gider” 
projesi, tüm Türkiye’ye ya-
yılıyor. Velilere kitap oku-
ma alışkanlığı kazandır-
mak amacıyla başlatılan 
projede, ailelerle görüş-
meler yapılıyor ve gönül-
lü ailelerle onların evinde 
belirlenen saatlerde, aile 
fertlerinin katılımı ile kitap 
okunuyor. Bir ay devam 
eden etkinlikte tüm aileler 

belirlenen bir kitabı okuyor 
ve ay sonunda kitaptan sı-
nav oluyor.

Dereceye girenler 
ödüllendiriliyor

Etkinliğe katılanlar için ay 
sonunda sertifika töreni dü-
zenleniyor. Özellikle ev ha-
nımlarının yoğun ilgi gös-
terdiği etkinlikte sınavda 
başarılı olanlara, tencere, 
çaydanlık  ve benzeri sem-
bolik hediyeler veriliyor. 
Proje kapsamında geç-
tiğimiz günlerde sertifika 
töreni düzenlendi. Okulun 
konferans salonunda ger-
çekleştirilen törene, çok 

sayıda ev hanımı katıldı. 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı ve Bağcı-
lar Milli Eğitim Müdürü Kadir 
Kuş’un da katıldığı prog-
ramda, Aziz Erdoğan’ın 
“Abide Şahsiyet Mehmet 
Akif Ersoy” isimli kitabını 
okuyarak, yapılan sınavda 

başarılı olan ev hanımları-
na ödülleri verildi. Törende, 
konuşan Başkan Çağırıcı, 
projeyi çok başarılı buldu-
ğunu ifade etti. Anne eği-
timinin önemine dikkat çe-
ken Çağırıcı, projeye dâhil 
olan tüm aileleri tebrik etti-
ğini söyledi.

y a y ı n l a r ı M ı Z

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

Bağcılar’da Çayla kitap iyi gidiyor
Bağcılar’da Mahmutbey ilköğretim okulu’nda 
başlatılan “Çayla kitap iyi gider” projesiyle gö-
nüllü aileler çay eşliğinde kitap okuyor.  

Bayrampaşa’da 
geleneksel 

Çocuk oyunları 
Unutulmayacak

BayraMPaŞa / iSTanBUl

Bayrampaşa Belediyesi 
çocukların gelişimi adına 
Erdemliler Projesi düzen-
liyor. Projeyle çocukların 
geleneksel çocuk oyun-
larını unutmaları engelle-
niyor. Proje kapsamında 
geçtiğimiz günlerde “Ge-
leneksel Çocuk Oyunları 
Şenliği” düzenlendi. Şenli-
ğe Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner de 
katıldı. 

Belediye Başkanı Atila Ay-
dıner yaptığı açılış konuş-
masında “Çocuklarımız 
televizyon, cep telefonu, 
bilgisayar ve internete 
esir olmasın, çocuklarımızı 
sanal dünyadan gerçek 
dünyayı, gerçek dostluk-
ları, gerçek mutlulukları 
yaşasınlar” dedi.  Başkan, 
konuşmasında ayrıca ço-
cukluğumuzda oynadı-
ğımız oyunların önemine 
işaret etti. Mendil kap-
maca oyununun startını 
veren Belediye Başkanı 
Atila Aydıner oyunun ha-
kemliğini de üstlendi. Ay-
rıca oyunların arasında 
hikâyeler anlatan  “Bilge 
Dede”  çocuklar tarafın-
dan büyük ilgi gördü.

adaPaZarı / Sakarya

Yağcılar Mahallesi’nde hiz-
mete giren Toplumsal Yar-
dımlaşma Marketi’nin açılış 
töreni Adapazarı Belediyesi 
Minikler Mehter Takımının 
sergilediği gösteri ile baş-
ladı.

“Bu çalışmaları yap-
mak bizi mutlu ediyor”

 

Protokol üyelerinin yoğun 
ilgi gösterdiği ve Adapazarı 

Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli’nin ev sahipliği yaptığı 
açılış törenine çok sayıda 
önemli isim katıldı.

Başkan Dişli, “Toplumsal Yar-
dımlaşma Marketi projesini 
Adapazarı Belediyesi olarak 
Kızılay’la birlikte gerçekleş-
tirdik. Burada yapmış oldu-
ğumuz iş, zengin insanları-
mızdan, iş adamlarımızdan 
gelen varlıkları Kızılay vasıta-
sıyla bir merkezde toplaya-
rak bunları mağdur olan in-
sanlarımıza intikal ettirmek. 
Bu çalışmaları yapmak biz-
leri mutlu ediyor.”dedi.

adapazarı’ndan en anlamlı Market
adapazarı Belediyesi’nin kızılay Sakarya Şubesi 
işbirliğiyle projelendirdiği “Toplumsal yardımlaş-
ma Marketi” yapılan açılış töreni ile hizmete girdi. 

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün 
topluma yönelmiş bir tehdittir. 

| MoNtesquIeu |belediyehaberbirlikten

Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı ve aynı zamanda Birlik Başkanı 
olan Recep Altepe Engelliler İçin 
Deprem El Kitabı’nı şu şekilde an-
latıyor:  “Engelli yurttaşlarımızın top-
lumsal yaşama tam, eşit 
ve etkin katılımlarının sağ-
lanması insan hakları çer-
çevesinde büyük önem 
arz etmektedir. Engelli 
vatandaşlarımızın sosyal 
hayatta diğer bireylerle 
eşit koşullarda yaşamını 
sürdürmesi için çevrenin 
de özenle tasarlanması 
gerekmektedir. Bu konu-
daki duyarlılık son yıllar-
da ülke genelinde hızlı 
bir gelişme kaydetmiştir. 
1999 yılında Marmara Bölgesinde 
etkili olan depremlerden dolayı 
büyük zararlara uğrayan ülkemiz, 
engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç-
larına gereği kadar duyarlı yatırım-

larda bulunmadığı için birçok acı 
olayla karşılaşmıştır. Büyük yıkımlara 
neden olan afetler, artık Türkiye’de 
bir bütün olarak toplumun afetler 
ve afet yönetimi konularında eği-

tim ve öğretime ihtiyacı 
olduğunu açıkça ortaya 
koymuştur. Engellilerin 
sosyal hayatta diğer bi-
reylerle eşit koşullarda 
yaşamını sürdürmesi için 
çevrenin de bu özenle 
tasarlanması gerekmek-
tedir. Yapılan yeni çevre 
düzenlemelerinin engelli 
vatandaşların da sosyal 
yaşamlarını kısıtlayan en-
gellerden arınmış olması 
en büyük gaye olmalıdır. 

Bu düşünceyle tüm toplu taşıma-
larda ve sosyal mekânlarda kamu 
kurumları ve özel sektör iş birliğiyle 
ulaşabilirlik bilinci içinde uygula-
malar başlanmıştır. 

İnsanoğlu ve diğer canlılar, çağ-
lardan beridir kendi iradesi dışında 
vuku bulan, çeşitli ve çok sayıda 
doğal afete maruz kalmıştır. Doğal 
afet, beklenmedik bir iklim deği-
şikliği yüzünden türlerin 
yok olmasıyla, jeolojik bir 
takım reaksiyonlar sonu-
cu çok büyük bir coğ-
rafyanın sarsılması, yerle 
bir olması arasında geniş 
tanım aralığı olan bir kav-
ramdır. Doğal afetlerin 
canlılar ve özellikle insan-
lar için onulmaz bir takım 
tahribatlara yol açtığı da 
bir gerçektir. 
Bir takım doğal afetler, 
coğrafik parametrelerin 
uygun olduğu yerlerde sıklıkla gö-
rülebilir. Örneğin; Ülkemiz, Kuzey 
Anadolu Deprem Kuşağı, Doğu 
Anadolu Fay Hattı ve Batı Anado-
lu Fay Hattı’nı barındıran bir coğ-

rafyaya sahip olduğu için sıklıkla 
depremlere maruz kalmaktadır. 
Ülkemiz topraklarının %92’si, nüfusu-
muzun % 95’i, sanayi tesislerinin ku-
rulduğu yerlerin % 92’si, barajlarımı-

zın büyük bölümü çeşitli 
derecelerde deprem gö-
rülebilecek araziler üze-
rinde yer almaktadır. Do-
ğal afetleri çoğu zaman 
insan eliyle engellemenin 
mümkün olmadığı ger-
çeğinden yola çıkarak, 
onlarla birlikte yaşamayı 
öğrenmek ve olumsuz 
etkilerini en aza indirecek 
çalışmaları yapmak zo-
rundayız. Bu yükümlülük; 
Erzurum’da, Erzincan’da, 

Dinar’da, Gölcük’te ve Düzce’de 
on binlerce evladını kaybetmiş, yüz 
binlercesinin de yaralanmasına ta-
nık olmuş bir ülke vatandaşının en 
önemli görevlerinden biridir. 

engelliler için deprem el kitabı deprem eğitimi el kitabı


