
M A R M A R A  B E L E d İ Y E L E R  B İ R L İ Ğ İ ’ n İ n  A Y L I K  Y A Y I n  O R g A n I d I R

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Afro-Avrasya’nın merke-
zi ve Türkiye ekonomisinin 
%68’ini oluşturan Marmara 
Bölgesi’ndeki 233 Büyükşe-
hir, İl, İlçe ve Belde beledi-
yesi ile bu belediyeler bün-
yesindeki Bağlı Kuruluş ve 
Belediye İştiraklerinin çatı 
kuruluşu olarak çalışmaları-
mıza devam ediyoruz.
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Lapseki Belediye Başkanı 
gani Mehmet Ekim

Lapseki Belediye 
Başkanı, Gani Meh-

met Ekim, Lapseki’de yap-
mış olduğu başarılı çalış-
malardan dolayı yeni yılın 
ilk sayısında “Ayın Başkanı” 
olarak seçildi.

Bozcaada Belediye 
Başkanı Mustafa Mu-

tay, belediyenin yapmış 
olduğu çalışmaları tüm sa-
mimiyetiyle anlattı.

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

Bozcaada Belediye Başkanı 
Mustafa Mutay

 � devamı  7’de

AYIN
SÖYLEŞİSİ

 � devamı  3’te

 � devamı  15’te

Marmara Belediyeler Birliği’nden
İki dev Sempozyum

MBB tarafından 
Marmara denizi’nin 
kirlilikten arındırılması 
yönünde ilgili 
belediyeler tarafından 
yapılması gerekenlerin 
ele alındığı “derdimiz, 
değerimiz, denizimiz: 
Marmara” çevre 
sempozyumu 
gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler 
Birliği ve Yıldız 

Teknik Üniversitesi 
işbirliğiyle düzenlenen 

“Medya ve Halkla 
İlişkiler Boyutuyla 
Kentsel dönüşüm 

Sempozyumu” Yıldız 
Teknik Üniversitesi 

Yıldız Kampüsü’nde 
yapıldı. 

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin öncülüğünde 

düzenlenen “Kentsel Dönü-
şüm Sempozyumu” Bakan 
Erdoğan Bayraktar’ın katılı-
mıyla yapıldı.

Gıda Tarım Hayvancılık 
Bakanlığı ile TÜBİTAK-

MAM tarafından da destek-
lenen etkinlik, Kadir Has Üni-
versitesi Haliç Kampüsü’nde 
gerçekleştirildi. 

 � devamı  2’de  � devamı  12’de� devamı  2’de � devamı  12’de

Çanakkale Belediyesi tarafından “uluslararası Ça-
nakkale Çocuk Bienali” düzenlendi.

Çanakkale Çocuk Bienali
 � devamı  13’ta



www.facebook.com/marmarabb
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İSTAnBuL

Türkiye’nin dört bir yanın-
daki belediyeler 12.12.2012 
tarihinde evlenmek isteyen 
çiftleri bir araya getirdi. Be-

lediyeler bu özel günde fark-
lı ve sıradışı etkinliklere imza 
attılar. Bu belediyelerden 
biri Bağcılar Belediyesi oldu. 
Bağcılar’dan 1920-1930 
model eski Amerikan ara-

baları ile yola çıkan çiftler, 
Türkiye’nin en yüksek binası 
olan İstanbul Shapphire’nin 
seyir terasında, birbirlerine 
“evet” dedi.  Evlenecek 
çiftlerin heyecanla bekle-
diği ve yüz yılda bir denk 
gelen 12.12.2012 tarihinde,  
Beykoz’da da 16 şanslı çiftin 
nikâhı kıyıldı. Beykoz Bele-
diyesi çiftler için konser ve 
kokteyl organizasyonu ha-
zırladı. Tüm dünyada oldu-
ğu gibi Beylikdüzü’nde de 
32 çift, 12.12.2012 tarihinde 
nikahlarını kıydırdı. Söz ko-
nusu tarihin kendilerine şans 
getireceğine inanan 32 çift, 
sıraya girdi. Çiftler, Beylikdü-
zü Belediye Kültür Merkezi 
Nikah Salonu’nda mutlulu-
ğa imza attılar.

HAYRABOLu / TEKİRdAĞ

Hayrabolu’da ağaçta 
uçurtma ipine dolanan kar-
gayı, itfaiye ekipleri kurtardı. 

Ekipler, itfaiye aracının mer-
diveni yardımıyla kargayı 
mahsur kaldığı yerden al-
dılar. Görevliler sonrasında 
kargayı doğaya bıraktılar. 

Karga İpe Takılırsa
Hayrabolu Belediyesi’nin çalışanları ipe takılan kar-
ganın hayatını kurtardı. 

“Hidrojen Yakıt Dolum İstasyonu”

Kentsel dönüşümü Konuştular

İSTAnBuL

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi bir ilke daha imza ata-
rak, Uluslararası Hidrojen 
Enerjisi Teknolojileri Merkezi 
(ICHET)’nin katkılarıyla hidro-
jen emisyonlu otomobiller ve 
tekneler için istasyon kurdu. 
Türkiye’nin ve İstanbul’un ilk 
‘Hidrojen Yakıt Dolum İstas-
yonu’, Haliç’in kenarında 
Feshane Kültür Merkezi’nin 
otoparkında kuruldu. Türkiye 
Hidrojen enerjisinin kullanı-
mı, kara ve deniz trafi ğinde 
İstanbul’dan başlıyor. İstas-
yonun tanıtımında konuşan 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, ge-
lecek kuşaklara yaşanabilir 
kentler bırakmak istediklerini 
belirterek, doğa dostu hidro-
jen otomobillerin yaygınlaş-
masıyla birlikte istasyonların 

sayılarının arttırılacağını söy-
ledi. Hidrojen tek emisyonu 
su olan temiz ve çevreci bir 
araç yakıtı olma özelliği ya-
nında, herhangi bir dış doğal 
kaynağa bağlı olmaksızın 
yerel imkânlarla yine sudan 
üretilebildiğini belirten Baş-
kan Kadir Topbaş;  “Çevre 
dostu hidrojen teknolojisi ge-
lecek yüzyılın yakıtı. Sudan 
enerji elde etme meselesi 
bilim dünyasının yıllardır üze-
rinde çalıştığı bir teknoloji. 
Türkiye’de her şeye öncü 
olan belediyemiz bu alanda 
da bir öncü bir model olu-
yor” şeklinde konuştu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi ile hidrojen 
enerjisiyle çalışan bir otobüs 
yapımı konusunda bir çalış-
ma yürüttüklerini dile getiren 
Başkan Kadir Topbaş, yeni 
teknolojiyle 12,5 TL’ye 120 
kilometre yol gidilebildiğini 
hatırlattı. 

Türkiye’nin ilk ‘Hidrojen Yakıt dolum İstasyon’u İstanbul’da kuruldu. İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıklamalarda bulundu.

12.12.2012’de “Evet” dediler

Marmara Belediyeler Birliği 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
işbirliğiyle “Medya ve Halk-
la İlişkiler Boyutuyla Kentsel 
Dönüşüm Sempozyumu” 
düzenlendi. Sempozyumun 
açılışında konuşan Bakan Er-
doğan Bayraktar, Türkiye’de 
uzun yıllar uygulanan yanlış 
şehirleşme politikaları yüzün-
den İstanbul, Bursa, Kocaeli 
gibi birçok şehirde ciddi şe-
hircilik ve kentsel dönüşüm 
problemleri yaşandığını ak-
tardı. Bu problemlerin kat-
lanarak arttığını ifade eden 
Bakan Bayraktar, son 10 
yılda göreceli olarak gece-
kondu ve kaçak yapılaşma-
nın nispeten durduğunu dile 
getirdi.Kanal D Haber Genel 
Yayın Yönetmeni Mehmet 
Ali Birand, Akşam Gazete-
si Genel Yayın Yönetmeni 
İsmail Küçükkkaya, Bloom-
berg HT Yayın Koordinatörü 
Ali Çağatay, Gazeteciler 
Mahmut Övür ve Abbas 

Güçlü’nün konuştuğu ‘Kent-
sel Dönüşümün Halkla İlişkiler 
Süreci Nasıl Yönetilmeli’ otu-
rumunun ardından, Anado-

lu Ajansı Haber Müdürü Zeki 
Gümüş, İHA Haber Müdürü 
Oğuzhan Güven, Gazete 
Haber Türk Şikayet Hattı Ko-

ordinatörü Esra Boğazlıyan, 
Yeni Şafak İstihbarat Şefi  Re-
cep Yeter ve Haber Türk TV 
İstihbarat Şefi  Rıdvan Bıyık’ın 

katıldığı oturumda ‘Haber 
Merkezlerinin Kentsel Dönü-
şüm Haberlerine Bakış Açıla-
rı’ masaya yatırıldı. Tanınmış 
gazeteci ve televizyoncular 
ile haber merkezlerinin gö-
rünmeyen kahramanlarının 
söz aldığı tematik oturum-
ların ardından Marmara 
Belediyeler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Aziz Yeni-
ay, Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Hasan Akgün, Zey-
tinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın, Esenler Beledi-
ye Başkanı Tevfi k Göksu ve 
Fatih Belediye Başkanı Mus-
tafa Demir konuşma yaptı. 
Söz alan belediye başkanla-
rı, Kentsel Dönüşümün Halkla 
İlişkiler sürecinde karşılaştığı sı-
kıntıları aktarırken, medyanın 
kentsel dönüşüm sürecinde 
aktif rol almasını istediler

Evlenmek isteyen yüzlerce çift, belediyelerin dü-
zenlediği etkinliklerle 12.12.2012’de “evet” dedi.

MBB ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle “Medya ve Halkla İlişkiler 
Boyutuyla Kentsel dönüşüm Sempozyumu” düzenlendi. 
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Balya’da 
Aşure 

dağıtıldı

Sulama Sistemi 
Masaya 
Yatırıldı

Huzurevi 
Sakinleriyle 

Sinema Keyfi 

Toplantı 
Salonu 
Açıldı

BALYA / BALIKESİR

Balya Belediyesi tarafın-
dan geçtiğimiz günlerde 
vatandaşlara aşure da-
ğıtımı yapıldı. Balya Be-
lediye  Başkanı Dündar 
Cengiz konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada şunları 
söyledi: “Her yıl düzen-
lediğimiz aşure hayrımız 
bu yıl da gerçekleştirildi. 
İlçe ve köy halkımızın yo-
ğun katılımıyla pilav ve 
aşure dağıttık.”

KARAHALİL / KIRKLARELİ

Kavaklı Belediye Başkanı 
İnci Tunç, Karahalil Be-
lediye Başkanı Dindar 
Seçen, Kayalı Barajı Su-
lama Kooperatifi  Başkanı 
Güngör Özçark ile çevre 
köy ve mahalle muhtar-
larının katılımıyla geçtiği-
miz günlerde bir toplantı 
yapıldı. Toplantıda Kayalı 
Barajı’nın Kapalı Şebe-
ke Sulama Projesi’nde 
önemli adımlar atıldı. 

dİLOVASI / KOCAELİ

Dilovası Belediyesi, huzur 
evi sakinlerini sinemaya 
götürdü. Dilovası Beledi-
ye Başkanı Cemil Yaman, 
“Onların hayat tecrübe-
lerini çok önemsiyoruz, 
bizler için bu çok önem-
lidir. Anadolu kültürümüz-
de yaşlıya hürmet vardır. 
Onlara gereken değeri 
vermek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak en büyük gö-
revimizdir” dedi.

BÜYÜKYOnCALI / TEKİRdAĞ

Büyükyoncalı Belediyesi 
Hizmet Binası’nda büyük 
eksiklik olan toplantı salo-
nu yapımı kısa süre içinde 
bitti. Belediye hizmet bi-
nasının 3. katında düzen-
lenerek açılan toplantı 
salonunda ilk meclis top-
lantısı yapıldı.  Toplantıda 
Büyükyoncalı Belediye 
Başkanı  Necdet Sezer, 
konuyla ilgili önemli açık-
lamalarda bulundu. 

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

Afro-Avrasya’nın merkezi ve Türkiye 
ekonomisinin %68’ini oluşturan Marma-
ra Bölgesi’ndeki 233 Büyükşehir, İl, İlçe 
ve Belde belediyesi ile bu belediyeler 
bünyesindeki Bağlı Kuruluş ve Belediye 
İştiraklerinin çatı kuruluşu olarak çalışma-
larımıza devam ediyoruz.

Mevzuat ve yönetmelik eğitimlerinden 
kişisel gelişim seminerlerine; Çevre ve sağ-
lık konularındaki sempozyumlardan, lider-
lik ve yöneticilik eğitimlerine kadar sayısız 
eğitim ve organizasyonun düzenlendiği 
Marmara Belediyeler Birliği’nde 2013’te de 
oldukça yoğun bir tempo bizleri bekliyor.

Türkiye’nin atardamarı olan ve sade-
ce Marmara ile İstanbul’a değil, tüm 
Türkiye’ye ve çevre ülkelere de örnek teş-
kil eden çalışmalarımız kapsamında; be-
lediyecilikte yeni teknolojilerin kullanımını 
destekleyip, başarılı çalışmaların yaygın-
laşması amacıyla belediyeler arasında iş-
birliği ve dayanış-
mayı geliştirmeye 
büyük önem veri-
yoruz.

Bu noktada 
özellikle Kentsel 
Dönüşüm konusu-
nu belediyelerimi-
zin gündeminde 
tutmaya devam 
ediyoruz. Son ola-
rak Aralık ayında 
Yıldız Teknik Üni-
versitesi ile birlikte 
düzenlediğimiz 
“Medya ve Halkla 
İlişkiler Boyutuyla 
Kentsel Dönüşüm Sempozyumu”muz bü-
yük ses getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın yanı sıra; Kanal D 
Haber Genel Yayın Yönetmeni Mehmet 
Ali Birand, Akşam Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Bloomberg 
HT Yayın Koordinatörü Ali Çağatay, Ga-
zeteciler Mahmut Övür ve Abbas Güç-
lü ile Anadolu Ajansı Haber Müdürü Zeki 
Gümüş, İHA Haber Müdürü Oğuzhan 
Güven, Gazete Haber Türk Şikayet Hattı 
Koordinatörü Esra Boğazlıyan, Yeni Şafak 
İstihbarat Şefi  Recep Yeter ve Haber Türk 
TV İstihbarat Şefi  Rıdvan Bıyık’ın katıldığı 
oturumlarda ‘Haber Merkezlerinin Kentsel 
Dönüşüm Haberlerine Bakış Açıları’ masa-
ya yatırılırken, Bağcılar, Küçükçekmece, 
Büyükçekmece, Esenler, Fatih ve Zeytin-
burnu Belediye Başkanları da ilçelerindeki 
Kentsel Dönüşüm çalışmalarının halkla iliş-
kiler süreçlerini anlattı.

Yine aralık ayında düzenlediğimiz “Der-
dimiz, Denizimiz, Değerimiz: Marmara” 
sempozyumunda da bölgedeki büyük-
şehir belediyelerinin Marmara’yı kurtara-
cak çalışmaları belediye yöneticilerinin, 
üniversitelerin ve bakanlık temsilcilerinin 
katılımıyla kamuoyuna sunuldu.

2013 yılında da Belediyelerimize yöne-
lik programlarımıza hız kesmeden de-
vam ederek, gelecek seçimler için de-
ğil, gelecek nesiller için ve Marmara’nın 
yarınları için elbirliğiyle, gönül birliğiyle, 
işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüre-
ceğimizi hatırlatıyor, 18-21 Ocak tarihleri 
arasında Afyon’da buluşacağımız “Baş-
kanlar Kampımızın” da hayırlara vesile 
olmasını niyaz ediyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

güneşten Elektrik Üretecek

BuRSA

Bursa’da içme ve kullanma suyu 
kültürünün oluşumuna yönelik 
gerçekleştirdiği çalışmalar ve 

‘yaşanabilir Bursa’ hedefi  kapsa-
mındaki altyapı hizmetleriyle ör-
nek çalışmalar sergileyen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kamu kaynaklarının 

verimli kullanımı yönündeki ça-
lışmalara devam ediyor. Kamu-
nun refahı ve ülke kalkınmasının, 
enerji kullanımındaki tasarruf ilkesi 
ile sağlanabileceği anlayışından 
hareketle, enerji üretimi çalışma-
larına hız veren BUSKİ, hidroelekt-
rik santral projesinin ardından, gü-
neş enerjisi üretimine de yöneldi. 

Enerji Tasarrufu

BUSKİ yerleşkesi içerisindeki atöl-
yeler binasının çatısına yerleşti-
rilen fotovoltaik sistemle çalışan 
güneş panelleri ile güneş ışınların-
dan istifade ederek elektrik ener-
jisi üreteceklerini belirten BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-
tinavcı, bu yöntemle 6 kilowatt 
saatlik elektrik enerjisi üretmeyi 
hedefl ediklerini vurguladı. Çeti-
navcı, “Güneş enerjisinden elekt-
rik üretme projemiz, prototip bir 
uygulama olup yaygınlaştırmayı 
hedefl ediğimiz bir projedir” dedi.

KAdIKöY / İSTAnBuL

İstanbul Üniversitesi’nden Yard. 
Doç. Dr. Fatih Gürsul’ün öncülü-
ğündeki bir araştırma grubu tara-
fından yapılan “TT BELEDİYE BAŞ-
KANI” araştırması ile Twitter’da en 
çok konuşulan 10 belediye başka-
nı belirlendi. Araştırmada Kadıköy 
Belediye Başkanı Selami Öztürk, 
94 Belediye Başkanı arasında 
Twitter’da en çok konuşulan bele-
diye başkanı oldu. Başkan Öztürk 
ödülünü CEBIT Bilişim Fuarında dü-
zenlenen törenle aldı. Öztürk’ü Be-
yoğlu Belediye Başkanı A.Misbah 
Demircan, Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Aziz Yeniay, Bahçe-
lievler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu, Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı, Beykoz 
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, Üsküdar Belediye Başkanı 

Mustafa Kara, Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Murat Aydın ve Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan 

Can takip etti. Başkanların ödülleri 
CNR’da düzenlenen CeBIT Bilişim 
Fuarı’nda verildi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BuSKİ genel Müdürlüğü, hidroelektrik santral projesinin ar-
dından, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi çalışmalarına başladı.

Twitter’da en çok konuşulan belediye başkanları belli 
oldu. Başkan Selami öztürk, birinci sırada yer aldı.

Twitter’da Çok Konuşuldular
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göLCÜK / KOCAELİ

Gölcük Belediyesi, 2.yüzyıl-
dan günümüze dek boşa 

akan bir tarihi değer olan 
Yazlık Ilıca Termal Turizm te-
sisini yeniden restore ediyor. 
Yazlık Ilıca Termal Tesisi hiz-

mete hazır hale geldiğinde 
Gölcük adeta Şifa kenti ola-
cak. Bu sayede Yazlık Ilıca 
Termal Turizm Tesisi’nin ülke 
genelinde hatta yurt dışın-
dan da ilgi görmesi bekleni-
yor. Yazlık Ilıca Termal Turizm 
tesisi proje olarak Türkiye’de 
ilk olacak. Burada hem sağ-
lık merkezi hizmeti sunulacak 
hem de 2. yüzyıldan kalan 
kalıntılar Arkeopark’ta ziya-
retçilere açılacak.

Çok amaçlı hizmet

12.500 m2’lik  alanı kapsa-
yan projede, günübirlik ta-
tilcilerin  faydalanabileceği 
alanlar, bay ve bayanların 
ayrı ayrı kullanabilecekle-
ri termal havuzlar, buhar 
odaları, içinde her türlü kon-
forun olacağı aile odaları, 
çamur banyoları, fi tness ve 
sauna alanları yer alacak.

KOCAELİ / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi ve Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından 
“Sapanca Gölü, Akçay, 
Namazgâh, Yuvacık Havza 
Koruma Planı ve Özel Hü-
küm Belirleme Çalışması Pro-
tokolü” imzalandı. Önemli 
bir toplantı gerçekleştirdik-
lerini ve bu toplantının ger-
çekleşmesinden dolayı mut-
lu olduğunu ifade ederek 
sözlerine başlayan Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Zeki Toçoğlu,  “Sapanca 
Gölü, her iki şehrimiz için de 
çok önemli. Sakarya’mız 
için de vazgeçilmez  bir su 
kaynağı. Çünkü şehrimizin 

büyük bir bölümü içmesuyu 
kaynağı olarak Sapanca 
Gölü’nü kullanıyor. Bizim en 
öncelikli görevimiz bu su 
kaynağımızın korunması ve 
en sağlıklı bir şekilde vatan-
daşlarımıza ulaştırılmasıdır.” 
dedi. Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu ise, “Susuz 
yaşamak mümkün olmadı-
ğına göre su kaynaklarımızı 
en sağlıklı şekilde kullanmak 
hepimizin görevidir. Hepi-
mize yetecek kadar su var. 
Hem Sakarya hem Kocaeli 
göç alan ve büyüyen kent-
ler. Suyun doğal kalitesini 
bozan diğer faktörleri de 
dikkate alarak önlemler al-
mak gerekiyor” dedi.
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Şifa Kent Oluyor

Büyükşehirler’den Sapanca protokolü

gölcük Belediyesi tarafından Yazlık Ilıca Termal 
Turizm Tesisi yeniden restore ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiği-
miz günlerde  Sapanca için el ele verdi. 

Kestel 
Afete 

Hazırlıklı
KESTEL / BuRSA   

Kestel Belediyesi, deprem 
kuşağında yer alan Kestel’in 
afetlere hazırlıksız yakalan-
maması için afet kriz mer-
kezini inşa ediyor. Merkezin 
inşaatının son aşamaya 
geldiğini söyleyen Kestel Be-
lediye Başkanı Yener Acar, 
“Afet kriz merkezimizin de 
inşaat çalışmalarının sonuna 
gelindi. Kısa süre içerisinde 
hizmete alınacak olan tesi-
si doğal afetler esnasında 
arama kurtarma ve ilk mü-
dahale esnasında ihtiyaç 
duyulacak tüm ekipman ve 
donanıma sahip olacak. Bu 
konuda tesisin ilçede önemli 
bir eksikliği kapatacağını dü-
şünüyorum” dedi.

pamukova’da 
Kültür derneği 

Açılışı

Osmaneli’nde 
Teras 
Keyfi 

Aksakal’da 
Kanalizasyonlar 

Yenileniyor
pAMuKOVA / SAKARYA 

Pamukova’nın yerel kültürü-
nü, örf ve adetlerini yeniden 
canlandırmak, Pamukovalı-
ları bir çatı altında toplamak 
için Pamukova Yerel Kültür 
Derneği geniş bir davetli 
kitlesiyle açılışını gerçekleş-
tirdi. Pamukova Belediye 
Başkanı Cevat Keser, “Bu 
gün açılışını gerçekleştirmiş 
olduğumuz bu dernek hem 
yok olan değerleri tekrar 
gün yüzüne çıkarmamıza, 
hem de Anadolu’muzun 
çeşitli renklerini taşıyarak 
Pamukova’ya gelmiş, bu 
ilçeye kök salmış, bu ilçeye 
gönül vermiş insanlarımızla 
daha da kenetlenmemize 
vesile olacaktır” dedi.

OSMAnELİ / BİLECİK

  

Osmaneli Belediyesi Tekke 
tepesinde oluşturulacak se-
yir terası için kolları sıvadı. 
Osmaneli halkına ve ziya-
retçilerine ilçeyi tepeden 
izleme imkanı verecek olan 
seyir terasının çalışmalarına 
başlandı.  Osmaneli Beledi-
ye Başkanı Mehmet Isıkan, 
“Uzun yıllardır düşündüğü-
müz bu yatırımı gerçekleş-
tirmek bizlere kısmet oldu, 
amacımız Osmaneli’ne te-
sis kazandırırken, hemşeh-
rilerimize, misafi rlerimize ve 
semt halkına yaraşır sosyal 
bir etkinlik alanı sağlamaktır. 
Terasımız planlanan süre içe-
risinde halkımızın kullanımına 
açık olacaktır” dedi.

AKSAKAL / BALIKESİR

Aksakal Belediyesi, Hür-
riyet Mahallesi Doğa 
Caddesi’nde yapılan su ve 
kanalizasyon hattını yenili-
yor. Sürdürülen çalışmaları 
yerinde inceleyen Aksakal 
Belediye Başkanı Üstün Taş-
demir belediyenin yapmış 
olduğu bu çalışmalar hak-
kında önemli açıklamalarda 
bulundu. Başkan Aksakal 
konu hakkında,  “Çalışmala-
rımızı hızla sürdürüyoruz, çok 
yakında yeni hattımızı halkı-
mızın hizmetine açacağız” 
şeklinde konuştu. İnceleme-
ler esnasında çevredeki va-
tandaşlarla da bir araya ge-
len Başkan Taşdemir, soruları 
cevaplandırdı.
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Keşan’da 
gelenekler 

Yaşıyor
KEŞAn / EdİRnE

Keşan Belediyesi tarafından 
geçtiğimiz günlerde vatan-
daşlara aşure dağıtıldı. Ke-
şanspor Düğün Salonu önün-
de başlayan Aşure Dağıtım 
töreni öncesi konuşan Keşan 
Belediye Başkanı Mehmet 
Özcan, kültürümüzün bir 
parçası olan Aşure Ayı’nda 
vatandaşa bu geleneği ya-
şatmak için Aşure dağıtımına 
başladıklarını belirterek “Allah 
kabul etsin bu geleneğimiz 
de binlerce yıl yaşasın” dedi. 
Belediye tarafından toplam-
da 3 bin kişiye aşure dağıtımı 
yapıldı. Vatandaşlar Aşure 
nedeniyle Keşan Belediye 
Başkanı Mehmet Özcan’a 
teşekkür ettiler. 

BAYRAMpAŞA / İSTAnBuL

Bayrampaşa’da birden 
çok noktaya yerleştirilen 
‘kedi köşklerinden’ onun-
cusu düzenlenen prog-

ramla Bayrampaşa Bele-
diyesi Sosyal Tesisleri’nin 
de içinde bulunduğu Fa-
tih Parkı’na monte edil-
di. Programa çok sayıda 
önemli sima katıldı. 

Kediler Köşkte Yaşayacak
Bayrampaşa Belediyesi tarafından sokak kedileri 
için özel bir köşk hazırlandı.
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BOLu

Mevlana ve Paşaköy Or-
taokulu öğrencileri Bolu 
Belediyesi tarafından 
Ankara’ya düzenlenen kül-
tür gezilerinde yaşadıkları 
güzel anıları mektup haline 
getirerek Başkan Yılmaz’a 
verdiler.    Gezi boyunca 
gördüklerini ve yaşadıklarını 
mektup sayfalarına yazan 
öğrenciler bu duyguların 
yaşanmasına vesile olan 
Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz’a da teşekkür ettiler. 
Ziyaret esnasında yazdıkları 
mektupları Yılmaz’a takdim 
eden minik öğrencilerin 

mutluluğu görülmeye de-
ğerdi. Öğrenciler mektupla-
rını verdikten sonra başkan-
la fotoğraf çektirdiler.
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Başkana Mektup Var
öğrenciler, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a teşekkür etmek için 
başkanı makamında ziyaret etti ve onun için yazdıkları mektupları verdiler.

Kültür Vakfı’ndan 
Başkana ziyaret

Kızıksa’da Okullar 
Temizleniyor

Ayçiçek Festivali 
geliyor        

Konak, Kent 
Müzesi Oluyor

Sahil Sulama 
Birliği Toplandı

TAŞKöpRÜ / YALOVA

Hacı Bektaş Veli Anado-
lu Kültür Vakfı Yalova Şu-
besi Başkanı İsmail Toprak 
ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Taşköprü Belediye Başkanı 
Şaban Ertan’ı makamında 
ziyaret ederek Aşure günü-
ne davet ettiler. Taşköprü 
Belediye Başkanı Şaban 
Ertan dernek üyelerine ziya-
retlerinden dolayı teşekkür 
ederek “Nazik davetinize 
çok teşekkür ederim. Dü-
zenlediğiniz Aşure Günü’ne 
katılmayı çok isterim. Yap-
makta olduğunuz sosyal 
faaliyetler zevkli ve bir o 
kadar da zordur. Çalışma-
larınızda başarılar dilerim” 
dedi.

KIzIKSA / BALIKESİR

Okullar Hayat Olsun projesi 
kapsamında  Kızıksa İlköğre-
tim Kurumu’nun talebi üze-
rine okulun temizlik işlerinde 
kullanmak amacı ile Kızıksa 
Belediyesi tarafından “Ze-
min Temizleme Makinesi” 
alındı. Teslimatı gerçekle-
şen makinenin ilk denemesi 
geçtiğimiz günlerde yapıldı.
Denemeye Okul Müdürü-
Mahmut Osta başta olmak 
üzere çok sayıda vatandaş 
katıldı. Osta burada yaptığı 
konuşmada  “Proje kapsa-
mında okula kazandırılan 
temizlik makinesi için başta 
Belediye Başkanımıza ve 
ekibine hizmetlerinden dola-
yı teşekkür ediyorum” dedi.

MudAnYA / BuRSA

Mudanya Belediyesi ta-
rafından tarihi Tahir Paşa 
Konağı restore edilip, kent 
müzesi haline getirilecek. 
Restorasyon çalışmalarının 
başlatıldığı tarihi yapının 
kent müzesi olacağı belirten 
Mudanya Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, “650 bin TL’lik 
keşif bedeliyle hayırsever iş 
adamlarımız Agah Bursa-
lı ve Memduh Gökçen bu 
konudaki sponsorluğu kabul 
ettiler ve inşaat çalışmaları-
na başladılar, binanın resto-
re çalışmalarına önce ça-
tısından başlandı, bundaki 
amaç yağan yağmurların 
binaya zarar vermesini önle-
mek” dedi.

ALTInOVA / BALIKESİR

Ayvalık Altınova Sağ Sahil Su-
lama Birliği Meclisi Altınova 
Belediyesi toplantı salonunda 
yapıldı. Birlik ve Belediye Baş-
kanı Asım Sürer başkanlığında 
meclis üyeleri bir araya geldi. 
Toplantı gündem açılışı, yok-
lama, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı okunmasıyla açıldı. Per-
sonel yönetmeliğinin görüşül-
mesiyle oturuma geçildi. Ar-
dından Tahsilat, Tahakkuk, ve 
Ceza Yönetmeliği görüşüldü, 
Denetim Kurulu Raporunun 
görüşülmesini 2013 yılı fi yat ta-
rifesi izledi. Birlik Başkanı, 2013 
yılında Yönetim ve Denetim 
Kuruluna verilecek maaş ve 
huzur haklarını belirledi.

Hamam değil 
Sanat Atölyesi

zEYTİnBAĞI / BuRSA

Osmanlı döneminin en iyi 
hamamlarından biri olarak 
gösterilen Osmanlı Hama-
mı’ndaki restorasyon çalış-
maları hızla devam ediyor.   
Yavuz Sultan Selim tarafın-
dan yaptırılan hamamı kısa 
sürede onaracaklarını söyle-
yen Zeytinbağı Belediye Baş-
kanı Ali Turan, “ Tarihi Osmanlı 
Hamamı 30 yıl boyunca kul-
lanıldıktan sonra harap du-
rumda bırakılmış ve zaman 
içinde de bazı bölümlerinde 
bakımsızlık ve ilgisizlik nede-
niyle çökmeler meydana 
gelmişti. Osmanlı Hamamı’nı, 
hamam olarak değil de sa-
nat atölyesi olarak kullanmak 
arzusundayız.” dedi.
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BİLECİK
  

Bilecik Belediyesi İstanbul 
Fuar Merkezinde 6-9 Aralık 
tarihlerinde gerçekleştirilen 
EYAF- (Engelsiz Yaşam Fu-
arına) katıldı. Fuarda stand 
açan belediye, Bilecik’te 
engelli vatandaşlara yöne-
lik yaptığı çalışmaları anlat-
tı. Fuara Belediye Başkanı 
Selim Yağcı bizzat katıldı ve 
standı ziyaret eden misa-
fi rleri ağırladı. Başkan Selim 
Yağcı Bilecik Belediyesi’nin 
engelsiz yaşam ve ulaşılabi-
lirlik noktasında il düzeyinde 
birçok projeyi gerçekleştirdi-
ğini, Aile ve Sosyal Politika-

lar Bakanlığı ile imzalanan 
protokol çerçevesinde en-
gelli vatandaşlara yönelik 
engelsiz yaşam alanları oluş-
turacağını ve daha birçok 
yeniliğin Bilecik’e kazandırı-
lacağını söyledi. Ülke çapın-
da kurum ve kuruluşların ne 
gibi çalışmalar yürüttüğünü 
görme ve paylaşma açısın-
dan bu fuarın faydalı ola-
cağını belirten Başkan Selim 
Yağcı, fuara katılan kuruluş-
ların standlarını da gezdi. 
Fuar, engelli, yaşlı ve bakıma 
muhtaç kişilerin kendileri için 
gerekli olan bu ürün, tekno-
loji ve hizmetlere daha kolay 
ulaşmalarını sağlamak ama-
cıyla gerçekleştirildi.

Bilecik’te Engelsiz Yaşam

BAHÇELİEVLER  / İSTAnBuL  

Bahçelievler Belediyesi, farklı 
bir etkinliğe imza attı. Beledi-
ye “Bir Yastıkta 40 Yıl” geçiren 
200 çifti Bahçelievler Kültür 

Merkezi, Piramit restoranda 
törenle ağırladı. Yemekli ve 
müzikli geçen geceye katılan 
200 çiftin, 40 yıl mutluluğu ya-
şamasının ortak sırrının sevgi 
ve saygı olduğu açıklandı.

Bir Yastıkta 40 Yıl
Bahçelievler Belediyesi tarafından “Bir Yastıkta 40 
Yılı” geçiren 200 çifte özel bir gece düzenlendi. 

Bilecik Belediyesi, 
6-9 Aralık tarihleri 
arasında gerçek-
leşen “Engelsiz Ya-
şam Fuarı”na 
katıldı.

başkanı makamında ziyaret etti ve onun için yazdıkları mektupları verdiler.
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Atık pil Toplama Kampanyası
EdİRnE

Edirne Belediye Başkanı 
Hamdi Sedefçi, 31.08.2004 
tarih ve 25569 sayılı Atık Pil 
ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında; 
Belediye Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü Çevre Koruma ve 
Kontrol Birimince 01 Kasım 
2012–30 Nisan 2013 tarihleri 
arasında Atık Pil Toplama 
Kampanyası’nın başlatıldı-
ğını ifade etti. Başkan Se-
defçi, “Edirne Belediyesi ve 
Taşınabilir Pil Üreticileri ve 

İthalatçıları Derneği (TAP) 
ile protokol kapsamında 
başlatılan kampanya Ke-
şan, Uzunköprü, İpsala ve 
Kırcasalih Okulları ile Edirne 
Merkez İlköğretim ve Orta-
öğretim Okulları da dahil-
dir.” dedi. Başkan Sedefçi, 
konuşmasının devamında 
kampanyada, öğrenci başı-
na düşen pil miktarına göre 
dereceye giren okulların 
belirleneceği ifade etti. 

ATAŞEHİR /  İSTAnBuL

Ataşehir Belediyesi tarafın-
dan; bitkisel atık yağların 
kaynağında ayrı toplanma-
sı, çevre bilincinin aşılanması 
ve özellikle kadınlara ulaşıl-
ması amacıyla semt pazar-
larında stantlar kuruluyor. 
Yapılan bu çalışmayla Ata-
şehirlilerin, evde biriktirdikleri 
bitkisel atık yağları kurulan 
stantlara getirmeleri sağla-
nıyor. Bitkisel atık yağını pa-

zarlardaki stantlara getiren 
herkese hediyeler ve bro-
şürler veriliyor. Pilot bölge 
olarak ilk çalışma Ferhatpa-
şa Mahalle Pazarı’nda baş-
ladı. Her salı günü kurulan 
pazarda, Ataşehir Belediye-
si Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’nün hazırladığı 
atık yağ stantları da yer ala-
cak. Ferhatpaşa Mahalle 
Pazarı’nda başlayan çalış-
ma ilerleyen haftalarda di-
ğer bölgelere de yayılacak. 
Bitkisel atık yağların yoğun 
olarak kullanıldığı alanlarda 
rahatça toplanabilmesi için 
Ataşehir Belediyesi yetkilileri 
tarafından; otel, yemekha-
ne ve restoranlara atık yağ 
bidonları bırakılıyor.  
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Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, 01 Kasım 2012–30 nisan 2013 ta-
rihleri arasında Atık pil Toplama Kampanyası’nın başladığını belirtti.

Ataşehir Belediyesi bitkisel atık yağların toplanması için semt pazarların-
da stantlar kuruyor. Atık yağ getirenlere ise hediyeler veriliyor. 

MuSTAFAKEMALpAŞA / BuRSA

Mustafakemalpaşa Beledi-
yesi, evlerde biriktirilen atık 
yağları alarak,  her 5 litre atık 
yağ için 1 litrelik ambalajlı 
ayçiçeği yağı hediye ediyor. 

KÜÇÜKÇEKMECE / İSTAnBuL

Küçükçekmece Belediye-
si tarafından, birçok zehirli 
atık içeren pillerin doğaya 
karışmasını engelleyip ber-
taraf edilmesinin sağlanma-

sı için, ilçe genelindeki bilgi 
evlerine, kültür merkezlerine 
ve belirlenen pilot okullara 
atık pil toplama makineleri 
yerleştirildi. Atık pil toplama 
makineleri sesli yönlendir-
me özelliği ile atık pilin atık 
olup olmadığını tespit ede-
rek pilin atık olması halinde 
kupon veriyor. Pilin boş ol-
mayıp dolu olması halinde 
de makine pili kullanıcısına 
iade ediyor. Hedef, atık pil-
lerle ilgili bilinç oluşturulması.

zararlı Atıklar Toplanıyor
Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından sağlığı 
tehdit eden atık yağlar toplanıyor. 

Küçükçekmece Belediyesi, çevreci öğrencileri 
ödüllendirerek motivasyonlarını artırıyor. 

Çevreciler ödüllendirildi

zEYTİnBuRnu / İSTAnBuL

‘Doğaya Destek Sizden, 
Buz Pateni Biletiniz Bizden’ 
sloganı ile Zeytinburnu Be-
lediyesi tarafından faaliyete 
geçirilen proje, meyvelerini 
vermeye başladı. Kampan-
ya kapsamında geri dönü-
şebilir atıkları getiren genç-
lerden kurulu buz hokeyi 
takımı İstanbul Buz Sporları 
Kulübü hokey takımını fark-
lı bir skorla (11-1) yenmeyi 
başardı. 3 yıldır buz pistle-
rinde mücadele veren Zey-
tinburnu Belediyesi Hokey 
Takımı oyuncuları aldıkları 
bu ‘ilk’ ve ‘farklı’ galibiyeti 
coşkuyla kutladı. Zeytinbur-
nu Belediye Başkanı Mu-
rat Aydın, maçın ardından 

buz pistine inerek kutladığı 
sporculara daha sonra Sur 
Restaurant’ta bir yemek 
verdi. Sporcularla bir araya 
gelen Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın, genç-
lerin gelişiminde sporun çok 
önemli olduğuna dikkat çek-
ti ve sporla çevreci etkinlikle-
ri bir araya getirdiklerinden 
dolayı çok mutlu olduklarını 
söyledi. “Doğaya Destek Siz-
den, Buz Pateni Biletiniz Biz-
den” sloganı ile yola çıkan 
kampanya kapsamında 
gençler hem çevresel faali-
yetlere katkıda bulunuyorlar, 
hem de spor yaparak daha 
sağlıklı ve güçlü bireyler olu-
yorlar.Yemeğin ardından 
Başkan Murat Aydın ve be-
raberindekiler toplu fotoğraf 
çekildiler. 

doğaya destek Ol Bileti Kazan
zeytinburnu Belediyesi tarafından “doğaya destek Sizden, Buz pateni Bileti-
niz Bizden” sloganıyla hayata geçen proje başarıya doğru koşuyor.

Atık Yağ getir, Hediyeni götür

doğayla 
Buluşuyorlar

KARAMÜRSEL / KOCAELİ

Karamürsel Belediyesi iş-
birliğiyle Karamürsel’de 
doğa yürüyüşü etkinliği 
gerçekleştirildi. Etkinliğe 
Karamürsellilerin yanı sıra 
Kocaeli halkı da ilgi gös-
terdi. Etkinliğe Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, 
Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım, TEMA 
Vakfı Kocaeli Temsilciliği 
Başkanı Nermin Tol, TEMA 
Vakfı Karamürsel Temsil-
ciliği Başkanı Nilgün Önal 
ve gönüllüleri, Karamür-
sel Su Altı Sporları Derne-
ği (KARSAD) Başkanı Zeki 
Şirinoğlu ve ekibi, Koca-
eli Üniversitesi Barbaros 
Denizcilik Yüksek Okulu 
öğrencileri, Kocaeli Üni-
versitesi Gazanfer Bilge 
Meslek Yüksek Okulu 
öğrencileri, Ticaret Lise-
si öğrencileri, Suludere 
köyü Muhtarı Ali Demir ve 
köy halkı ve vatandaşlar 
katıldı.Yürüyüşe katılan-
lar, Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım’a  
teşekkür ettiler.
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Mustafa Mutay, 
Türkiye’nin en önem-

li turizm merkezlerinden 
Bozcaada’da dört dö-
nemdir belediye başkanlığı 
yapıyor. Adada olmaktan, 
adanın gelişimi ve tanıtıl-
ması için çalışmaktan ol-
dukça mutlu. Başkan bu 
konuda da epey yol kat 
etmiş. Kendisinin deyimiyle 
ada bir köy gibiyken uzun 
zamandır büyük bir değişim 
var bu şirin kentte. Bağcılık 
ve turizmin temel ekonomik 
kaynağı olduğu adada her 
yıl çeşitli kültürel ve sosyal 
faaliyetler düzenleniyor. 
Kısacası başkan Mutay’la 
yaptığımız söyleşi çok keyifl i 
oldu ve biz de Başkan gibi 
sizi bu şirin doğal güzelliği 
bol adaya davet ediyoruz.

Başkanım ilk olarak sizi ta-
nıyabilir miyiz?

Dört dönemdir belediye 
başkanlığı yapıyorum. Aşa-
ğı yukarı yirmi yıldır bu işin 
içerisindeyim. Amacım, 
insanlara hizmet etmek. 
1965 yılında Bozcaada’ya 
geldim. Uzun zamandır 
siyasetin içerisindeyim. 
Sonra belediye başkanı 
olmamla ilgili bir teklif gel-
di ve o günden bugüne 
bu görevi üstleniyorum. 
Bozcaada halkı bizi bırak-
mıyor, devam ediyoruz. 
Onlar bizi seçiyor, biz de 
görevimizi yapıyoruz. Ken-
timiz için çok güzel şeyler 
yaptık. Çok hızlı gelişmedik. 
Adayı geliştirelim, büyüte-
lim diye bir derdimiz yok. 
Yavaş yavaş gelişiyoruz, 
bu gelişmeyi adanın yapı-
sını bozmadan yapmaya 
çalışıyoruz. Çünkü hizmet 
ederken bazı şeyler bozu-
labiliyor. Biz de hizmetleri-
mizi doğal güzelliklerimizi 
bozmadan yapmaya ça-
lışıyoruz. Yollar, alt yapılar 

yaptık. Denizin altından su 
getirdik. Yüksek okul açtık. 
Önümüzde yapmak iste-
diğimiz yeni projelerimiz 
de var. Planlarımız ve ça-
lışmalarımız devam ediyor, 
bunun için gerekli eksikleri 
tamamlıyoruz. Projelerimiz 
birkaç sene içersinde biter-
se ada çok daha güzel ve 
daha iyi yerlerde olacak. 
Bozcaada, bundan 10 yıl 
önce şarapçılıkla geçini-
yordu. Kentimizin ekonomi-
sini balıkçılık da oluşturuyor. 
Son zamanlarda bağcılık-
tan kaybettiğimiz boşluğu 
turizmle doldurmaya baş-
ladık. Tabi turizmin gelişme-
si için altyapıları tamamla-
mak gerekiyor. Örneğin, 
iskelede gemiler yoktu, 
sonrasında geldi.

“Şehir merkezini 
trafiğe kapatacağız”

gemileri belediye mi işle-
tiyor?

Hayır, özel sektörden bir 
fi rma işletiyor. Yeni gemi-
ler yaptılar, hızlı feribot da 
gelip gidiyor. Ulaşımda bir 
sıkıntımız yok, yalnız trafi kte 
bir sıkıntımız var. Bu sorunu 
da merkezin dışında bir 
rampa ile halledeceğiz. 
Bu, insanların daha rahat 
gezmeleri daha rahat et-
meleri için olacak. Şehir 
merkezini trafi ğe kapata-
cağız. Tabi hizmet bitmi-
yor. Belediyecilikte insan-
ların sizden bir beklentisi 
oluyor. Biz de bu insanla-
rımız beklentilerini karşıla-
mak için elimizden geleni 
yapıyoruz. İyi şeyler yapı-
yoruz ki insanlar bizi tekrar 
seçti. Belediye başkanlı-
ğında sırf hizmet yetmiyor, 
bu insanları kucaklaya-
caksınız seveceksiniz. Ön-

celikle onların kültürel ve 
sosyal hayatlarını geliştire-
ceksiniz. İnsanlara hoşgörü 
ve sevecenlikle bakmak 
gerekiyor. Bu insanlar ne-
ticede bizim insanımız. Biz 
bu göreve kavga etmek 
için gelmiyoruz

Adanın nüfus yapısından 
bahsedebilir misiniz?

Adada kışın, 1.500, yazın 
ise 10 bin kişiden bahse-
diyoruz. Zaman zaman 
değişmeler oluyor. Adanın 
ev pansiyonlarıyla birlikte 
3 bin yatak kapasitesi var. 
Kısacası Ada otelcilikte iyi 
bir durumda. Tabi zaman 
zaman turizmde bazı ha-
talar yapılıyor. Biz de hata 
yapmamak için çok çalı-
şıyoruz. Çünkü turizm çok 
hassas bir sektör. Onun için 
biraz dikkatli davranmakta, 
iyi hizmet etmekte fayda 
var. Daha doğrusu aldığın 
paranın karşılığını vere-
ceksin. Bütün mesele bu. 
Türkiye’de Bozcaada’nın 
konumu çok iyi yerde. Me-
sela Amerika’da her sene 
yapılan yarışmalarda Ege 
Bölgesi adalarının arasın-
da biz ikinci seçiliyoruz. Bu 
sene de ikinci olduk.

ne yarışması bu?

Amerika’da her sene ada-
larla ilgili bir yarışma yapılı-
yor. Biz orda birkaç kere 
üçüncü dördüncü olduk. 
Sonrasında ikinci olduk. 
Bazı kriterler var, onlara 
bakarak karar veriyorlar. 
Bu kriterlerden biri doğal 
güzelliklerin korunması. En 
önemlisi bu doğal güzel-
likleri bozmadan geliştire-
bilmek. Çünkü bozulduğu 
zaman insanlar gelmez. 
Biz hem doğal güzellikleri 
korumaya hem de geliştir-
meye çalışıyoruz. Ada her 
şeyiyle bir bütün, değerle-

rinden birini kaybedersek 
bütün her şey yok olup 
gider.

Başkanım, Bozcaada’nın 
turizmi bağcılığından mı 
geliyor?

Bunlar birbirine destek-
leyen öğeler. Turizm ol-
mazsa, şarapda satılmaz. 
Doğal güzelliklerimizi ve 
şarabı bir arada tutarak 
adayı geliştirmeye ve 
daha iyi hale getirmeye 
çalışıyoruz. Bu amaç doğ-
rultusunda çok fazla pro-
jemiz var.

Bozcaada’ya davet Var...
Bozcaada Belediye Başkanı Mustafa Mutay, herkesi Bozcaada’yı görmeye davet ediyor ve “Bozcaadalı hemşerilerimin ve 
tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar,yeni yılın Türkiye’mize barış ve hayırlar getirmesini diliyorum” diyor.

BOzCAAdA BELEdİYE BAŞKAnI MuSTAFA MuTAY

Başkan’la 
Çok Özel

Şimdi size birkaç tane 
özel soru sormak istiyo-
ruz. Boş zamanlarınızda 
ne yaparsınız? 

Ada güzel bir yer. Bu-
ranın bir kimliği var ve 
burada yaşayanlar bu-
rada severek yaşarlar. 
Zaten ben de sevme-
sem Belediye Başkanı 
olmazdım. Boş zaman-
larımda dinleniyorum, 
gazete, kitap okuyo-
rum, balık tutmaya gi-
diyorum. Ben adadan 
çok memnunum, kışları 
da adada kalıyorum. 
Dolaşıyorum, yürüyüşler 
yapıyorum. Akşamla-
rı da aktiviteler oluyor, 
onlara katılıyorum.

En son hangi kitabı 
okudunuz? 

En son Hanife 
Avcı’nın “Haliç’te Ya-
şayan Simonlar” kitabını 
okudum. Arada gazete 
makaleleri de takip edi-
yorum.

peki, hayat felsefenizi 
özetleyen bir sloganınız 
var mı?

Çok büyük beklenti-
lerim olmadan mutlu bir 
şekilde yaşamaya çalı-
şan bir insanım. Çünkü 
hayat çok çabuk gelip 
geçiyor. 

Eklemek istediğiniz 
bir şey var mı?

Bozcaada çok gü-
zel bir yer. Her insanı 
buraya kalmaya da-
vet ediyoruz. Herkesi 
Bozcaada’ya bekliyo-
ruz.

Adada kışın, 1.500, yazın 
ise 10 bin kişiden bahse-
diyoruz. Zaman zaman 
değişmeler oluyor. Adanın 
ev pansiyonlarıyla birlikte 
3 bin yatak kapasitesi var. 
Kısacası Ada otelcilikte iyi 
bir durumda. Tabi zaman 
zaman turizmde bazı ha-
talar yapılıyor. Biz de hata 
yapmamak için çok çalı-
şıyoruz. Çünkü turizm çok 
hassas bir sektör. Onun için 
biraz dikkatli davranmakta, 
iyi hizmet etmekte fayda 
var. Daha doğrusu aldığın 
paranın karşılığını vere-
ceksin. Bütün mesele bu. 
Türkiye’de Bozcaada’nın 
konumu çok iyi yerde. Me-
sela Amerika’da her sene 
yapılan yarışmalarda Ege 
Bölgesi adalarının arasın-
da biz ikinci seçiliyoruz. Bu 
sene de ikinci olduk.

Amerika’da her sene ada-
larla ilgili bir yarışma yapılı-

Doğal güzelliklerimizi ve 
şarabı bir arada tutarak 
adayı geliştirmeye ve 
daha iyi hale getirmeye 
çalışıyoruz. Bu amaç doğ-
rultusunda çok fazla pro-
jemiz var.

larla ilgili bir yarışma yapılı-
yor. Biz orda birkaç kere 
üçüncü dördüncü olduk. 
Sonrasında ikinci olduk. 
Bazı kriterler var, onlara 
bakarak karar veriyorlar. 
Bu kriterlerden biri doğal 
güzelliklerin korunması. En 
önemlisi bu doğal güzel-
likleri bozmadan geliştire-
bilmek. Çünkü bozulduğu 
zaman insanlar gelmez. 
Biz hem doğal güzellikleri 
korumaya hem de geliştir-
meye çalışıyoruz. Ada her 
şeyiyle bir bütün, değerle-

larla ilgili bir yarışma yapılı-
yor. Biz orda birkaç kere 
üçüncü dördüncü olduk. 

önemlisi bu doğal güzel-
likleri bozmadan geliştire-
bilmek. Çünkü bozulduğu 
zaman insanlar gelmez. 
Biz hem doğal güzellikleri 
korumaya hem de geliştir-
meye çalışıyoruz. Ada her 
şeyiyle bir bütün, değerle-

üçüncü dördüncü olduk. 
Sonrasında ikinci olduk. 
Bazı kriterler var, onlara 
bakarak karar veriyorlar. 

üçüncü dördüncü olduk. 
Sonrasında ikinci olduk. 
Bazı kriterler var, onlara 
bakarak karar veriyorlar. 
Bu kriterlerden biri doğal 
güzelliklerin korunması. En 
önemlisi bu doğal güzel-
likleri bozmadan geliştire-
bilmek. Çünkü bozulduğu 
zaman insanlar gelmez. 
Biz hem doğal güzellikleri 

twitter.com/marmarabb
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ORHAngAzİ / BuRSA

Orhangazi  Belediyesi tara-
fından itfaiye arkasında bu-
lunan araziye 112 Acil Servis 
istasyonu yapılacak. İstas-
yonda 24 saat boyunca acil 
durumlarda müdahale için 

ekip bulunacak. Orhangazi 
Belediye Başkanı İsmail Tartar 
yer tahsisini gerçekleştirerek 
olası acil durumlarda ambu-
lans ve ekiplerin olay yerine 
daha kısa sürede ulaşabil-
mesi için bu çalışmanın çok 
önemli olduğunu söyledi. 

Acil Servis İstasyonu Yapılacak
Orhangazi Belediyesi tarafından itfaiye arkasında 
bulunan araziye 112 Acil Servis İstasyonu yapılacak

YILdIRIM / BuRSA
 

Yıldırım Belediyesi Sivil Sa-
vunma Uzmanlığı Birimi ta-

rafından yürütülen yangın 
tatbikatına tam kadro ka-
tılan Yıldırım Belediye Per-
soneline, olası bir yangında 
neler yapılacağı uygulamalı 

olarak gösterildi. Yıldırım Be-
lediyesi Hizmet Binası arka 
bahçesinde yakılan ateş 
üzerinde, tatbikatı gerçek-
leştiren belediye personeli, 
kısa sürede yangın söndü-
rücülerle çıkan ateşi söndür-
meye çalıştılar. 

Hazırlıklı olmalıyız

Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, dönem dö-
nem olası afetlere karşı tat-
bikatlar uyguladıklarını be-
lirterek, “Yaşadığımız sürece 
deprem, yangın, sel vb. gibi 
afetlerle karşı karşıyayız. 
Önemli olan böylesi afet-
lerde paniğe kapılmadan 
yerimizi ve yapacaklarımızı 
doğru bir biçimde bilmemiz. 
Her zaman hazırlıklı olmakta 
yarar vardır” dedi.

dARICA / KOCAELİ
 

Darıca Belediyesi’nde ça-
lışan personele kan şekeri 

testi yapıldı. Ayrıca perso-
nelin tansiyonları da ölçül-
dü. İlk muayeneyi ise Darıca 
Belediye Başkanı Karaba-
cak yaptırdı. 

BÜYÜKÇEKMECE / İSTAnBuL
 

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 
Bilgi Evini ziyaret etti. Başkan 
Akgün, bilgi evindeki vatan-
daşların çalışmalarını yakın-
dan izledi. Bilgisayar eğitimi-
ni Halk Akademisi’nde almış 
olup bilgi evinde kendini 
geliştirmeye devam eden 
Meryem Tarhan’ı ayrıca 
tebrik eden Başkan Akgün; 
“Vatandaşlarımızın öğre-
timini tamamlayıp, eğitim 
yolunda kendilerini geliştir-
mesi bizim çalışmalarımızın 

olumlu sonuç verdiğini gös-
termektedir. Bence öğren-
menin yaşı yoktur sözü doğ-
ru bir sözdür” dedi. Başkan 
Akgün’e hizmetlerinden do-
layı teşekkür eden Meryem 
Tarhan, “Bana sizin için de-
seler ki kime benziyor, onla-
ra Atatürk yolunda ilerleyen 
önemli bir insan diye söyler-
dim” şeklinde konuştu.

Yangın Eğitimi Verildi

Obeziteye Savaş Açtı

öğrenmenin Yaşı Yoktur

Yıldırım Belediyesi personeli, belediye hizmet 
binasında yangın tatbikatı yaptı.

darıca Belediyesi, belediye personelini sağlık 
taramasından geçirdi. 

Büyükçekmece Belediye Başkanı dr. Hasan Akgün, “öğrenmenin yaşı 
yoktur” diyerek belediyenin yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

İpsala’dan 
Eğitime destek

İpSALA / EdİRnE

”Okullar Hayat Olsun” 
projesi kapsamında İp-
sala’da Belediye Baş-
kanlığı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Keşan Or-
man İşletme Müdürlüğü 
arasında  iş birliği pro-
tokolü imzalandı. İpsala 
Belediye Başkanı Meh-
met Karagöz konuşma-
sında: “İlçemizde eğitim 
öğretim faaliyetlerinin is-
tenilen düzeyin üstünde 
gerçekleşmesi hepimizin 
en büyük dileğidir. Bu 
amaçla “Okullar Hayat 
Olsun Projesi”nin proto-
kolünü imzalamaktan 
dolayı mutluyuz” dedi.

AdApAzARI / SAKARYA

Adapazarı Belediyesi, diş 
sağlığının önemine dikkat 
çekmek amacı ile Karaos-
man İlköğretim Okulu’nda 
çocuklara yönelik “Karagöz 
Mikroplara Karşı” konulu göl-
ge oyunu düzenledi. Ada-
pazarı Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 
2010 yılında başlattığı ağız 
ve diş sağlığının önemini an-
latan Hacivat ve Karagöz 
adlı gölge oyunu, öğrenciler 
tarafından ilgiyle izlendi. Her 
ay farklı okul öğrencilerine 
yönelik sahnelenen gölge 
oyunu Karaosman İlköğ-
retim Okulu’nda gösterildi. 
Seçkin Bayramoğlu’nun sun-

muş olduğu “Karagöz Mik-
roplara Karşı” gölge oyunu 
ile çocuklara diş fırçalama  
ile el yıkama alışkanlığının 
önemi anlatıldı. El yıkama ve 
hijyenin anlatıldığı “Karagöz 
Mikroplara Karşı”adlı gölge 
oyununu ilgiyle izleyen öğ-
rencilere oyun sonunda çi-
kolata, diş bakım seti ve süt 
dağıtımı yapıldı. Adapazarı 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İş-
ler Müdürlüğü düzenledikleri 
eğitici programlarla çocuk-
lara küçük yaşlarda hijyen 
ve diş sağlığının önemine 
dikkat çekiyor. Adapazarı 
Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada çocukların diş 
sağlığının çok önemli oldu-
ğunu söyledi.

Karagöz Mikroplara Savaş Açtı
Adapazarı Belediyesi, diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla “Karagöz 
Mikroplara Karşı” konulu gölge oyunu düzenledi.

sağlık-eğitim



twitter.com/marmarabb

Beledi̇yeHaber  /  Ocak 2013 09

ÇAYIROVA / KOCAELİ
 

Çayırova Belediyesi tara-
fından hizmete sunulan 
Aile Danışmalık ve Eğitim 
Merkezi’nde okul fobisi olan 
öğrencilere özel tedavi-
ler uygulanıyor. Çayırova 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü bünyesin-
de hizmet veren Çayırova 
Aile Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi 27 terapi alanında 
hizmet vermeye devam 
ediyor. Özellikle okula giden 
küçük çocuklarda sıkça ya-
şanan okul fobisi konusun-
da özel terapilerin yapıldığı 

merkezde, konusunda uz-
man psikologlar haftanın 
beş günü hizmet veriyor. 
Okul fobisini “Okula devam 
etmede veya bir okul günü 
boyunca okulda kalma-
da çocuktan kaynaklanan 
güçlükler ya da kuvvetli bir 
endişe sebebiyle çocuğun 
okula gitmek istememe-
si veya bu konuda isteksiz 
görünmesi” şeklinde yorum-
layan uzmanlar, yapılan 
araştırmalar sonucunda ço-
cuğun okula gitmeye karşı 

aşırı kaygı hatta fobi geliş-
tirmesinin altında, çoğu kez 
anneden (daha az olmak 
üzere babadan) ayrılık kor-
kusu yaşamasının birinci ne-
den olduğunu açıkladılar. 
Ayrıca çocuğun ruhsal sağ-
lığında, kişilik oluşumunun 
gelişim ve olgunlaşmasında 
içinde doğup büyüdüğü 
aile ve bu dinamik yapıdaki 
olumlu, olumsuz etkileşim-
lerin rolünün öneminin çok 
fazla olduğunu ifade eden 
psikologlar çocuğun yaşa-
dığı kaza, hastalık veya oku-
la gidememesi, aile üyele-
rinden birinin hastalığı anne 
baba arasında yaşanan 
gerginlikler, kardeş doğumu 
gibi etmenlerin okul fobisine 
yol açtığını söyledi.

göLpAzARI / BİLECİK
 

Gölpazarı Belediyesi tara-
fından öğrencilerin gelişimi-
ne yönelik olarak deneme 
sınavları yapılıyor. Deneme 
sınavları ile ilgili açıklamalar-
da bulunan Gölpazarı Bele-
diye Başkanı  Vedat Kazıcı; 
“İlçemiz okullarında eğitim 
gören öğrencilerimizin SBS, 
YGS ve LYS sınavlarında 

başarısını artırmak ve eği-
tim dönemini daha sağlıklı 
biçimde geçirmelerini sağ-
lamak amacıyla Belediye 
Başkanlığımız ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile yaptı-
ğımız protokol ile ilkokul 3 ile 
lise 12’nci sınıflar arasında 
eğitim gören öğrencilere 
ücretsiz deneme sınavları 
yapılmaktadır. Tüm masraf-
ların Belediyemizce karşı-
landığı 2012-2013 yılı eğitim 

öğretim yılı için planlanan 
deneme sınavları her ay dü-
zenli olarak tekrar edilecek-
tir. Okullarımızda başarının 
artarak devam etmesini isti-
yoruz. Hayatın her alanı çok 
önemlidir ancak insan ha-
yatındaki en önemli unsur 
eğitimdir. Çünkü insandan 
daha kıymetli bir cevher 
yoktur.” diyerek yapılan eği-
tim çalışmalarını anlattı.

Okul Fobisi Olan öğrencilere özel

Belediyeden öğrencilere Sınav

İlk ziyaret Başkana 

duRSunBEY / BALIKESİR

Dursunbey Atatürk Orta 
Okulu’nun yeni oluşturulan 
Okul Meclisi ziyaretlerine 
Dursunbey Belediyesi ile 
başladı. Okul Müdürü Vasfi 
Öz ile Okulun Meclis Başka-
nı Ramazan Kıyma Belediye 
Başkanı M. Ruhi Yılmaz‘ı ma-
kamında ziyaret ettiler. Okul-
da oluşturulan yeni Meclis 
hakkında Başkana bilgi ve-
ren Okul Müdürü Vasfi Öz 

oluşturulan bu meclis ile öğ-
rencilerin özgüvenlerini arttır-
mayı hedeflediklerini belirtti. 
Başkan da bu çalışmaların-
dan dolayı okul Meclisi’ne 
teşekkür etti.

YEnİŞEHİR / BuRSA

Yenişehir Belediyesi ve Bursa 
Kızılay Kan Merkezi tarafın-

dan ortaklaşa düzenlenen 
23. Kan Bağışı Kampanya-
sı, 10-11 Aralık tarihleri ara-
sında Yenişehir Belediyesi 

Mehterhanesi’nde yapıldı. 
23. Kan Bağışı Kampanya-
sında, ilk gün 22 kişi, ikinci 
gün ise 18 kişi olmak üzere 
toplam 40 vatandaş kan 
bağışında bulundu. Bursa 
Kızılay Kan Merkezi yetkilile-
ri, Yenişehirlilerin Kan Bağışı 
Kampanyalarına gösterdik-
leri ilgi için teşekkür ettiler. 
Yenişehir Belediye Başkanı 
Bülent Hamdi Cingil, konuy-
la ilgili yaptığı açıklamada 
Yenişehir Belediyesi olarak 
vatandaşların sağlığına her 
zaman önem verdiklerini 
ve bu tarz kampanyalarla 
vatandaşları teşvik ettikle-
rini söyledi. Belirli aralıklarla 
kan bağışı kampanyaları 
düzenlenmeye devam edi-
lecek. 

Yenişehir Belediyesi’nin önderliğinde “Kan Bağışı 
Kampanyası” düzenlendi.

Yeni göreve başlayan okul meclisinin ilk durağı 
dursunbey Belediyesi oldu.

sağlık-eğitim

TEKİRdAĞ

Tekirdağ Belediyesi’nde ça-
lışan 361 işçi personel sağ-
lık taramasından geçirildi. 
Tekirdağ Devlet Hastane-
sinde gerçekleştirilen yıllık 
periyodik sağlık taramasının 
sonuçları Tekirdağ Belediye-
si Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne 
gönderilecek.

Sağlık koruma altında

Tekirdağ Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürü Dr.  Deniz 
Bozdoğan sonuçları değer-
lendirildikten sonra  sağlık 
sorunu bulunan  persone-

le tedavi uygulanacağını 
söyledi.   Personelin sağlık-
larına büyük önem verdik-
lerini hatırlatan Tekirdağ 
Belediye Başkanı Op. Dr. 
Adem Dalgıç sağlık tara-
malarının bundan sonra 
da belirli aralıklarla devam 
edeceğini belirtti. Dalgıç, 
konuşmasında ayrıca be-
lediye olarak vatandaşların 
ve belediye personelinin 
sağlıklarına çok önem ver-
diklerini ve her yıl sağlık ta-
ramalarının yanında buna 
benzer pek çok etkinliğe 
ev sahipliği yaptıklarını söy-
ledi. Ayrıca, belediye tara-
fından vatandaşlara sağlık 
seminerleri veriliyor.

Çalışanlar Sağlık Taramasından geçti
Tekirdağ Belediyesi’nde çalışan 361 işçi personel sağlık taramasından geçirildi.Te-
kirdağ devlet Hastanesi’nde gerçekleşen taramanın sonuçları bekleniyor. 

Çayırova Belediyesi tarafından okul fobisi olan öğrencilere özel tedaviler 
uygulanıyor. uzman psikologlar haftanın beş günü hizmet veriyor. 

gölpazarı Belediyesi tarafından her ay öğrenci-
lere deneme sınavları yapılıyor.

Kanlarını Bağışladılar
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Altyapı Bitti, Sıra 
Üst Yapıda

112 dev Tesise Büyük Açılış

gönEn / BALIKESİR

Gönen Belediye Başkanı 
Hüseyin Yakar’ın büyük 
önem verdiği Atatürk 
Caddesi’ndeki çalışmalar 
büyük bir hızla devam edi-
yor. Kısa sürede yolu kal-
dıran ekipler, kaldırımları 
da kırarak yolun yeniden 
düzenlenmesi için uygun 
duruma getirdiler. Bu çalış-
maların hemen ardından 
alt yapıya geçen ekipler 
caddenin kanalizasyon 
ve şehir şebeke hattı-
nı tamamen yenilediler. 
Enerji nakil hatlarının yanı 
sıra doğalgaz hattının da 
tamamlandığı caddede 
şimdi de üst yapı çalışma-
larına başladı. Başkan Ya-
kar çalışmaların bu denli 
hızlı bir şekilde yürümesinin 
en çok esnafı sevindirdiği-
ni söyledi.

BABAESKİ / KIRKLARELİ

Babaeski Belediye Başkan-
lığı tarafından yapımında 
sona yaklaşılan yeni su 
deposunun isale hattı ça-
lışmaları Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü teknik ekipleri-
nin gözetiminde tüm hızıyla 
devam ediyor.Yoğun yağı-
şa aldırmadan çalışmalarını 
sürdüren teknik ekipler bu 
kapsamda ilçe merkezine 
yeni su verilecek depo ile 
su şebeke hattı arasındaki 
ana bağlantı çalışmalarını 

gerçekleştiriyor.Belediye 
Başkanı Av.Abdullah Hacı 
yeni su deposu ve su hat-
tı ile evlerde, işyerlerinde 
hazır su kalitesinde su içi-
leceğini “Altyapı çalışma-
larımızı aralıksız bir şekilde 
sürdürmekteyiz.Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğü teknik 
ekiplerimiz gece gündüz 
demeden yoğun mesai 
harcamaktadırlar.Yapılan 
tüm çalışmalar altyapısı 
tamamlanmış,altyapı ko-
nusunda en az 100 yıl sıkıntı 
yaşamayacak Babaeski-
mizin inşa edilmesidir.Ba-
baeski örnek ilçelerden biri 
haline gelecektir.” sözleri ile 
anlattı. 

Altyapıya Ağırlık Veriliyor

gELİBOLu / ÇAnAKKALE
  

Gelibolu Belediye Meclisi 
Aralık ayı olağan toplantı-
sında önemli kararlar ver-
di. Meclis, aldığı kararla 
Belediye Başkanı Mustafa 
Özacar’a yıllık 1 milyon araç 
kapasiteli olarak planlanan 
yeni iskele kompleksinin ya-
pımı konusunda GESTAŞ’la 
yapılacak protokol için imza 
yetkisi verdi. Özacar, meclis 
toplantısında yaptığı konuş-

mada; “İl Özel İdaresi ile 
mutabakata varılarak, en 
kısa sürede hazırladığımız 
dev projeyi başlatmak isti-
yoruz. İlçe Merkezinde bu-
lunan ve yılda 900 bin araç 
geçişine sahne olan mev-
cut iskelemiz artık bu yükü 
kaldıramaz hale geldi. Mül-
kiyeti Gelibolu Belediyesi’ne 
ait yap-işlet-devret modeli 
ile yapım işinin ihale edilme-
si için  gerekli şartnameler 
hazırlandı’’ dedi.

İSTAnBuL
  

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan Ankara Voleybol 
Federasyonun Salonu’ndan 
yurdun değişik yerlerine 
canlı yayınla bağlanarak 
112 dev tesisin açılışını yap-
tı. İstanbulluların 2071 yılına 
kadar su ihtiyacını karşılaya-
cak olan Melen Projesi’nin 
birinci ayağı da aynı açılışla 
hizmete alındı. İSKİ Kağıtha-
ne İçme Suyu Arıtma Tesisle-
ri’ndeki açılış programına İs-
tanbul Valisi Hüseyin Mutlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İSKİ 
Genel Müdürü Ahmet De-
mir ile birlikte çok sayıda va-
tandaş katıldı.Açılışı Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan 
da Ankara’dan yönetti.

FERİzLİ / SAKARYA
  

Ferizli Belediyesi doğalgaz 
altyapı çalışmalarına tüm 
hızıyla devam ediyor. Ferizli 
Belediye Başkanı Ahmet So-
ğuk yaptığı açıklamada va-
tandaşlardan anlayış bekle-
diklerini söyledi.

BAYIRKöY / BİLECİK
  

Bayırköy’de Gazi Mahallesi 
1’inci sokak girişi yol kena-
rına (yaklaşık 120 m lik ala-
na) çocuk parkı yapılması 
çalışmaları Bayırköy Beledi-
yesi çalışanları tarafından 
başlatıldı. Bayırköy Bele-
diye Başkanı Mustafa Ya-
man, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada belediyenin 
çocukların gelişimi için her 
türlü hizmeti vermeye hazır 
olduklarını söyledi. Park ya-
pımları devam edecek.

1 Milyon Araçlı Yeni İskele

Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, altya-
pı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. 

gelibolu Belediyesi tarafından 1 milyon araç ka-
pasiteli yeni iskele için çalışmalar başladı. 

Çalışmalar Hız KazandıBayırköy’e Yeni park
doğalgaz altyapı çalışmaları Ferizli Belediyesi 
ekiplerince hızla tamamlanıyor

Bayırköy’de çocuklar yeni parklarına kavuşmak 
için gün sayıyor. 

Aralarında İstanbullulara 2071 yılına kadar su sıkıntısı yaşatmayacak Melen Çayı projesi’nin de bu-
lunduğu 112 tesis, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla toplu törenle hizmete açıldı.
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SApAnCA / SAKARYA

Sapanca’da aşırı yağan 
yağmurlar sonrası oluşan su 

birikintilerine son vermek için 
Sapanca Belediyesi tarafın-
dan yağmur suyu kanalları 
yapımına başlandı. 

ÜSKÜp / KIRKLARELİ

Üsküp Belediyesi tarafından  
yapımına başlanan Meh-

metçavuş Mahallesi Havuç-
lukuyu Dar Sokak ve Sığıryolu 
Sokak’taki yol düzenleme 
çalışmaları sona erdi.

BALIKESİR 

Balıkesir Belediyesi tarafın-
dan, belediyenin en önemli 
projelerinden biri olan “Katı 
Atık Yönetimi Projesi”nin te-
meli geçtiğimiz günlerde 
atıldı. Savaştepe karayolu 
1. kilometresinde gerçekle-
şen temel atma törenine; 
Belediye Başkanı İsmail Ok, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
İPA Dairesi Temsilcisi Meltem 
Yılmaz, kısa adı BAÇEYÖB 
olan Balıkesir İli Sürdürülebilir 
Çevre Yönetimi Belediyeler 
Birliği`ne bağlı belediyeler-
den Bigadiç, Kepsut, İvrindi, 
Pamukçu ve Şavaştepe Be-
lediye Başkanları, Balıkesir 
Belediye Başkan Yardımcıla-
rı Yusuf Özenç, Tuna Aktürk, 
Ali Öztozlu, Balıkesir Üniversi-

tesi Rektörü Mahir Alkan, Ba-
lıkesir Belediye Meclisi üyele-
ri, mahalle muhtarları, bazı 
daire müdürleri, Balıkesir`e 
geçmiş dönemlerde hizmet 
etmiş bazı belediye başkan-
ları, davetliler ve kalabalık 
bir halk topluluğu katıldı. 
İlk olarak mehter takımının 
gösterileriyle başlayan tö-
rende, daha sonra Beledi-
ye Folklor Ekibi sahne aldı. 
Daha sonra kürsüye gelerek 
bir konuşma yapan Balıkesir 
Belediye Başkanı ve Balıkesir 
İli Sürdürülebilir Çevre Yöne-
timi Belediyeler Birliği Başkanı 
İsmail Ok, Katı Atık Yönetimi 
Projesi`nin, Balıkesir için son 
derece önemli olduğuna ve 
bugünün tarihi bir önem ta-
şıdığına işaret etti ve yapılan 
çalışmaları anlattı.

göKÇEAdA / ÇAnAKKALE

Gökçeada Belediyesi 
otobüs duraklarını yenili-
yor. Gökçeada Belediyesi 
yetkilileri tarafından ko-
nuyla ilgili yapılan açıkla-
mada “Yıllardır ilçemizde 
eksikliği hissedilen otobüs 
durakları,Gökçeadalıların 
hizmetine girdi. Cam ak-
sanı ve reklam raketlerinin 
bulunduğu duraklar ilçeye 
ayrı bir güzellik kattı. İlçe 
merkezi ve köyler olmak 
üzere toplam 28 durak yer-
lerine monte edildi.” ifade-
lerine yer verildi. Vatandaş-
lar da başkana teşekkür 
ettiler. 

SARAYLAR / BALIKESİR

Saraylar Belediyesi herhan-
gi bir yangın anında müda-
hele edecek itfaiye aracı-
nı araç filosuna kattı. Boş 
vakitlerde de beldenin toz 
sorununa bir nebze çare 
sağlayacak itfaiye aracı 
hizmete sunuldu. Saraylar 
Belediye Başkanı Süleyman 
Aksoy, çalışmaların devam 
edeceğini söyledi. 

Su Birikintilerine Son

Otobüs durakları Yenileniyor

Yeni İtfaiye Aracı Halkın Hizmetinde

Dev Projenin Temeli Atıldı

SAVAŞTEpE / BALIKESİR
  

Savaştepe Belediyesi tara-
fından yürütülen cadde ve 
sokaklarına kilitli parke taşı 
döşeme işi hızla devam edi-
yor. Savaştepe Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekiplerce, şu an ilçenin  farklı 
bölgelerinde kilitli parke,yol 
ve kaldırım çalışmalarının 
sürdürüldüğünü vurgulayan 
Savaştepe Belediye Başkanı 
Turgay Yüksel, “Bizim amacı-
mız kilitli parke taşsız cadde 
ve sokak kalmamasıdır. Baş-

ta yolların altyapı sorunları-
nı çözerek, daha sonra üst 
yapıya önem vermekteyiz. 
Halkımıza yakışır daha mo-
dern bir Savaştepe için dur 
durak bilmeden taş döşeme 
çalışmalarına devam edile-
cektir. Daha yaşanır bir Sa-
vaştepe için el ele..” dedi. 
Savaştepe Belediye Başkanı 
Turgay Yüksel, konuşmasının 
devamında belediye olarak 
üstyapı çalışmalarına önem 
verdikleri kadar altyapı çalış-
malarına da önem verdikle-
rini söyledi.

Yağmur sonrası oluşan su birikintilerine son ver-
mek için çalışmalar başladı. 

gökçeada Belediyesi tarafından otobüs durakları 
yenilendi. Bu duraklar ilçeye ayrı bir güzellik kattı. 

Saraylar Belediyesi, olası bir yangını önleyebil-
mek için yeni itfaiye aracı satın aldı. 

Üsküp Belediyesi tarafından sokaklarda yol dü-
zenleme çalışmaları yapılıyor.

Tüm Sokaklar Modernize Edilecek

Üsküp’te Yollar Yenileniyor

Savaştepe Belediye Başkanı Turgay Yüksel Savaştepe’de kilitli parke taşsız 
sokak kalmayacağını söyledi.

Balıkesir Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan Katı Atık Yönetimi 
projesi inşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı.
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Fatih Belediyesi Çatladıkapı 
Sosyal Tesislerinde bir araya 
gelen platform üyeleri, bilgi 
paylaşmaya devam etti. 
Platformun bu ayki konuğu, 

İnternet Medyası Derneği 
ve İnternethaber Yönetim 
Kurulu Başkanı Hâdi Özışık’tı. 
Özışık, internet medyasının 
sorunlarını anlattı. 

Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin öncülüğünde ku-
rulan Basın Danışmanları 
Platformu, İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu’yu ma-

kamında ziyaret etti. İstan-
bul Valisi Hüseyin Mutlu, 
burada yaptığı konuşma-
da MBB’den övgüyle bah-
setti...

Hürrem Sultan’ın dizilerde-
ki gibi kıyafetler giymesinin 
tamamen Batı kaynaklı ha-
yal ürünü olduğunu vurgu-
layan Bahadıroğlu, “Dini 

inançları bir tarafa bırakın 
sarayda dekolte gezmek, 
ince giyinmek mümkün de-
ğildi. Duvarlar bir soğudu 
mu Ağustos sonuna kadar 

ısınmıyordu. Hürrem Sultan 
fi lmdeki gibi giyinseydi za-
türre olurdu. O dönemlerde 
masa diye bir şey de yoktu.” 
diye konuştu.

MBB Encümen Heyeti ta-
rafından düzenlenmesine 
karar verilen ve Gıda Tarım 
Hayvancılık Bakanlığı ile 
TÜBİTAK-MAM tarafından da 
desteklenen etkinlik, Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardım-
cısı Muhammet Balta’nın 
katılımıyla Kadir Has Üniver-
sitesi Haliç Kampüsü’nde 
gerçekleştirildi. Sempozyu-
ma, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe ile Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun yanı 
sıra Marmara Denizi´ne kıyı-
sı olan belediyelerinin su ve 
kanalizasyon idaresi yetkili-
leri, üniversiteler, kamu ku-
rumları, medya temsilcileri, 
STK´lar ve ilgili özel sektör 
temsilcileri katıldı. MBB ve 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, sem-
pozyumun açılışında yaptığı 
konuşmada, “Kimi ´Marma-
ra fosseptik´ dedi, kimi ´Mar-
mara suyu içilebilir temizlik-
te´ dedi. Kimi ´Marmara´da 
gönül rahatlığıyla yüzülebi-
lir´ dedi, kimi ´Marmara´yı 
belediyeler kirletiyor´ dedi. 
Tüm kurum ve kuruluşlar 
işin iyi tarafını kendilerine, 
kötü tarafl arını da beledi-
yelere yonttular. Şimdi söz 
sırası belediyelerde. Şeffaf 
tartışma ortamında tüm ko-
nuların masaya yatırılacağı 
ve işin tüm boyutlarıyla ele 
alınacağı ´Derdimiz, Değe-
rimiz, Denizimiz: Marmara´ 
sempozyumunda, konunun 
tarafı olan herkes çözümün 
parçası olacak” dedi. 

Marmara Belediyeler Birliği 
Encümen Heyeti toplantısı 
Bağcılar’da gerçekleştirildi. 
Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe 
başkanlığında gerçekleştiri-
len toplantıya Birlik Başkan-
vekili ve Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı 
ile encümen heyetinde bu-
lunan Bilecik Belediye Baş-
kanı Selim Yağcı, Büyük-
çekmece Belediye Başkanı 
Hasan Akgün ve Lülebur-
gaz Belediye Başkanı Emin 
Halebak katıldı. Encümen 

Heyeti toplantısında ilk ola-
rak Marmara Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Züver 
Çetinkaya tarafından hazır-
lanan slayt gösterisiyle Birlik 
faaliyetleri hakkında bilgi-
lendirme yapılırken, daha 
sonra gündem maddeleri 
ve yeni çalışma dönemi 
hakkında fi kir alışverişinde 
bulunuldu. 2013’te yapıla-
cak eğitim organizasyon-
larının yanı sıra Marmara 
Belediyeler Birliği’nin gele-
neksel Başkanlar Kampı ile 
Genel Kurul tarihleri ve yer-
leri belirlendi. 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından “derdimiz, değerimiz, denizimiz: 
Marmara” çevre sempozyumu gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği Encümen toplantısı, geçtiğimiz günlerde Bağcı-
lar Belediyesi ev sahipliğinde Osmanlı Konağı’nda yapıldı. 

Basın danışmanları platformu’nun bu ayki toplan-
tısı Fatih’te gerçekleştirildi. 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, MBB’nin eğitim 
faaliyetlerinden övgüyle bahsetti.

“Osmanlı’da Eğitim Sistemi: Enderun ve Harem” konulu seminere katılan Ta-
rihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“derdimiz, değerimiz, denizimiz”

Encümen Heyeti Osmanlı Konağı’nda

“Amacımız, Şarlatanlarla
gazetecileri Ayırmak”

Vali Mutlu’dan 
MBB’ye Tebrik

Yavuz Bahadiroğlu’ndan “Muhteşem” Eleştiriler

Türkiye – Çin 
İlişkileri Masaya 

Yatırıldı

Marmara Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Zü-
ver Çetinkaya ve Yang-
zhou Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mr. Yang 
Mingrong Türkiye ile Çin 
arasında süregelen işbir-
liklerinden dolayı mem-
nuniyetlerini dile getirdi-
ler. Birlik Yazı İşleri Müdürü 
Hüsnü Kılıç ve Uluslararası 
İşbirliği Direktörü Musta-
fa Özkul toplantıda ha-
zır buılundu. MBB Genel 
Sekreteri Züver Çetin-
kaya, küresel rekabette 
artık ülkelerin ve mede-
niyetlerin değil şehirlerin 
yarıştığını ifade etti ve 
“Bundan sonraki süreç 
içinde daha yaşanabi-
lir kentler ve daha güzel 
çevreye sahip şehirler 
uluslararası rekabette ye-
rini alabilecek” dedi.



twitter.com/marmarabb

Beledı̇yeHaber  /  Ocak 2013 13kÜltÜR saNat

SuLTAnBEYLİ / İSTAnBuL

Sultanbeyli Belediyesi, kitap 
toplama kampanyası düzen-
liyor. Son üç yılda 16 okulun 
açılmasına destek veren, SBS 
1001 Eğitim Destek Projesi’ni 
hayata geçiren ve Gençlik 
Eğitim Merkezi’ni  (SUGEM) 
eğitim hayatına kazandı-
ran belediye, kitap toplama 
kampanyasıyla toplumun 
sosyal bilincine katkı sunuyor. 
Yapılan kitap kampanya-
sıyla vatandaşların, özellikle 
çocukların eğitim faaliyetle-
rine katkı sağlaması hedef-
leniyor. Proje kapsamında, 
vatandaşların evlerinde 
okudukları fazla kitapları top-
lamak için Kent Meydanı’na 
ve şehrin belirli noktalarına 
kitap kumbaraları konacak. 
Kampanya kapsamında an-
siklopediden romana kadar 
her türlü kitaplar kumbaraya 
atılabiliyor. 

HEndEK / SAKARYA

Daha önce Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül ve 
Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın resmini yapa-
rak hediye eden ressam 
Ayşe Işık, Hendek’teydi. 
5 yaşında kollarını kay-
beden ve 10 yıldır ayak-
larıyla resim yapan Ayşe 

Işık, Hendek Belediyesi’nin 
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle düzenle-
diği etkinlikler kapsamında 
Hendek’te küçük bir sergi 
açtı. Başkan İnci’ye ken-
di yaptığı resmini hediye 
eden Işık, engelliler konu-
sunda yaptığı çalışmalar-
dan dolayı teşekkür etti.

pEndİK / İSTAnBuL

Pendik Belediyesi Kütüpha-
ne Gönüllüleri’nin, Bayburt 
Dede Korkut Derneği’nde 
gerçekleştirdiği kitap oku-
ma seferberliği programı 
ilginç karelere sahne oldu. 
Kütüphane Gönüllüsü lise 
öğrencilerinin düzenlediği 
okuma etkinliğinde Bayburt 
Dede Korkut Derneği’nin 
yaşlı ve genç üyeleri yer 

aldı. Okuma seferberliğine 
destek amacıyla Belediye-
ce hazırlanan dünya klasik-
lerinden seçme eserlerin yer 
aldığı kitap setleri, gerçek-
leştirilen örnek programla 
katılımcılara çay tepsisiyle 
dağıtıldı. Programdaki en 
ilgin karelerse, Kütüphane 
Gönüllüsü öğrencilerin çay 
tepsilerinde çay yerine ki-
tap dağıtmasıydı. Dernek 
üyelerinin ilk kez çay yerine 
kitapları gördüğü tepside 
farklı kitaplar arasında ka-
rarsız kalması ise komik an-
lar yaşattı. Derneğe kitap 
setleri hediye edildi.

Kitap Buluştursun Bizi

Ayaklarıyla Resim Yapıyor

Tepside Kitap Servisi

Sultanbeyli Belediyesi “Kitap Buluştursun Bizi” sloganıyla kitap toplama 
kampanyasına imza atıyor. 

Bedensel engelli ressam Ayşe Işık, Hendek 
Belediyesi’nin misafi ri oldu. 

Bayburt dede Korkut derneği’nde düzenlenen 
etkinlikte çay tepsisinde kitap dağıtıldı.

Konseri Çok 
Sevdiler

ÇORLu / TEKİRdAĞ

Çorlu Belediyesi kültü-
rel etkinliklerine devam 
ediyor. En son geçtiği-
miz günlerde beledi-
yenin desteğiyle farklı 
bir etkinliğe daha imza 
atıldı. Çorlu Belediyesi 
Memduh Şevket Esendal 
Sahnesi’nde gerçekleşti-
rilen konserde Avni Anıl’a 
ait eserler solo ve toplu 
halde icra edildi. Şefl iğini 
Halit Tekinyılmaz, sunucu-
luğu ise Cansu Emiral’ın 
yaptığı konser bitiminde 
Çorlu Belediye Başkan 
Yardımcısı Kemaleddin 
Avcı topluluğa çiçek 
takdim ederken; Çorlu 
Belediyesi Türk Sanat Mü-
ziği Topluluğu, dinleyici-
lerden yoğun alkış aldı. 
Çorlu Belediye Başkanı 
Ünal Baysan, konuyla il-
gili yaptıkları açıklamada 
belediye olarak bu tarz 
etkinliklere önem ver-
diklerini ve önümüzdeki 
günlerde bu etkinlikle-
rin sayısını artıracaklarını 
söyledi. Konsere katılan 
vatandaşlar da Belediye 
Başkanı Ünal Baysan’a 
teşekkür ettiler.

ÇAnAKKALE
   

Çanakkale Belediyesi ve 
Mavi Tay öncülüğünde ger-
çekleştirilen,  17 Kasım 2012 
tarihinde Çanakkale Eski 
Otogar Binasında açılışı ya-
pılan “Uluslararası Çanak-
kale Çocuk Bienali-Arkada-
şım Bienali” ile sona erdi. Bir 
ay boyunca Ulusal ve Ulus-
lararası çocuk katılımcıların 
eserlerinin sergilendiği Arka-
daşım Bienal’inde paralel 
olarak atölyeler düzenlendi 

ve tiyatro oyunları sahne-
lendi. Çanakkale halkı tara-
fından yoğun ilgi gören ve 
ulusal basının da yakından 
takip ettiği Arkadaşım Bie-
nal üretmenin yaş, cinsiyet, 
dil, din farkı gözetmeden 
sesimizi ve hayal ettiklerimizi 
tahmin edemeyeceğimiz 
yerlere duyurabilmemizde 
araç olduğunu gösterdi. Ül-
gür Gökhan, Bianel’e ilişkin 
yaptığı açıklamada çocuk-
ların gelişiminin çok önemli 
olduğunu söyledi.

Çanakkale Çocuk Bianeli
Çanakkale Belediyesi tarafından “uluslararası 
Çanakkale Çocuk Bienali” düzenlendi.
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BuRSA

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, ya-
pımı devam eden stadın 
tribünlerinde AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, stadın 
kaba inşaatının yüzde 97 
oranında tamamlandığını, 
yavaş yavaş ince işçilik ça-
lışmalarının başladığını, çatı 
montajının da başlanması 
için son hazırlıklara gelindiği-
ni söyledi. Stat inşaat alanının 
180 bin metrekare olduğunu 
bildiren Altepe, çelik çatıyı 
oluşturacak ham madde-
nin yüzde 20´sinin Türkiye´de 
üretilen sac ve borulardan 
üretildiğini, diğer yüzde 80´lik 

kısmının ise dünyada sade-
ce birkaç fabrikada üretile-
bilen, yüksek mukavemetli 
çelikle yapılacağını belirtti. 

7 bin ton çelik

Altepe, son derece özel olan 
bu çeliklerin Almanya ve 
İtalya´da özel olarak üretildi-
ğini, çatı için 7 bin ton çelik 
kullanılacağını bildirdi. Çelik 
çatının gergin olarak taşın-
masını sağlayacak, boğaz 
köprülerinin taşıma sistemi-
ne benzer özel çelik halatlar 
bulunacağına dikkati çeken 
Altepe, bu halatların da stat 
için özel olarak İsviçre´de 
üretildiğini vurguladı.

İzMİT / KOCAELİ

İzmit Belediyesi’nin 
“Türkiye’de Amatör Spo-
ra Yapılan En Büyük Yatı-
rım” ünvanına sahip prestij 
projesi Cephanelik Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. İzmit 
Belediye Başkanı Dr. Nevzat 
Doğan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen tesisin açılışına 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç başta olmak üzere çok 
sayıda önemli sima katıldı.

SARIYER / İSTAnBuL

Sarıyer Belediyesi’nin Vo-
leybol takımı üst üste ka-
zandığı başarılarla adından 
sıkça söz ettiriyor. Bilişim 
Fuarı’nın 2. gününde Sarı-
yer Belediye Spor Voleybol 

Takımı Sarıyer Belediyesi’nin 
standını ziyaret etti. 1. ligin 
başarılı ekibi, Sarıyer Bele-
diye Başkanı Şükrü Genç ile 
birlikte standları dolaşırken 
ilgi odağı oldu. Şükrü Genç 
boğazın sultanlarına başa-
rılarından dolayı teşekkür 
etti.

BAŞİSKELE / KOCAELİ

Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz önceki gün il-

çede yapımı devam eden 
ve biten parkları inceledi. 
Başkan burada ayrıca ço-
cuklarla birlikte top oynadı.

TuzLA / İSTAnBuL

Yurtdışında birçok ülkede 
büyük ilgi toplayan Hot Rod 

Tour, Türkiye’de ilk defa Spor-
tif Motor Sporları tarafından 
İstanbul Tuzla’da gerçekleşti-
rildi. Fuarda cemiyet hayatı-
nın önemli isimleri buluştu.

Sarıyer Belediyesi voleybol takımının üst üste 
kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, geç-
lerle birlikte futbol oynadı. 

Türkiye’de ilk defa Tuzla Belediyesi’nin desteğiy-
le  “Hot Rod Tour” düzenlendi. 

Boğazın Sultanları

Başkan Futbol Oynadı

Türkiye’de İlk defa

Stadyumda Son Çalışmalar

Sporun En Büyük Yatırımı
İzmit Belediyesi’nin “Türkiye’de Amatör Spora Yapılan En Büyük Yatırım” 
ünvanına sahip projenin açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yapımı devam eden 
stadyumda incelemelerde bulundu. 

Bigadiç’e Yeni 
Spor Sahası

BİgAdİÇ / BALIKESİR

Bigadiç Belediyesi spor-
tif faaliyetlerine devam 
ediyor. Bigadiç Beledi-
yesi ilçenin sosyal ve spor 
aktivitelerine ev sahipliği 
yapması amacıyla inşa 
ettiği futbol sahasının 
çalışmalarını tamamladı. 
Sarıgöl Mevkiindeki  yeni  
Futbol Sahası hakkında 
konuşan Bigadiç Bele-
diye Başkanı Mustafa 
Göksel, “Yeni futbol sa-
hamız  futbol severlerin 
ve amatör takımlarımı-
zın kullanımına açılmıştır. 
Bigadiç’e hayırlı olsun” 
dedi. Sahada inceleme-
lerde bulunan Bigadiç 
Belediye Başkanı Musta-
fa Göksel, konuyla ilgili 
yaptığı konuşmada Bi-
gadiç Belediyesi’nin bu 
tarz yatırımlara devam 
edeceğini, böyle yatırım-
ların gençlerin gelişimin-
de çok büyük bir önem 
teşkil ettiğini söyledi. Baş-
kan konuşmasında ayrı-
ca belediyenin yapmış 
olduğu diğer çalışmala-
ra da değindi. Başkanla 
birlikde saha incelemesi-
ne bir ekipte katıldı. Baş-
kanla birlikte inceleme-
leri izleyen vatandaşlar 
Başkan’a teşekkür ettiler. 
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Lapseki proje Rekoruna Koşuyor
aYıN BaŞkaNı

 Belediyeciliğin sadece altyapı çalışmalarından ibaret olmadığını vurgulayan Lapseki Belediye Başkanı gani Mehmet Ekim, her 
alanda Lapseki’nin hizmetinde olduğunu çalışmalarını anlatarak kanıtlıyor. Vaat ettiği 32 projeden 28’ini gerçekleştiren Başkan 
Ekim, “Biz sözümüzü tuttuk, çalışmalarımız devam edecek” diyor.

LApSEKİ BELEdİYE BAŞKAnI gAnİ MEHMET EKİM
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Göreve gelmeden 
önce vatandaşa 

verdiği 32 proje sözü-
nün 28’ini kısa süre için-
de tamamlayan Lapseki 
Belediye Başkanı Gani 
Mehmet Ekim, kalan 4 
projeye yenilerini de ek-
leyerek başarı bir hizmet 
tablosu sergiliyor.  Baş-
kan Ekim, “Belediyecilik 
sadece altyapı çalışma-
larını tamamlamak, çev-
re düzenlemeciliği yap-
mak değildir. Belediye 
Başkanı o bölgenin; sağ-
lığından  tarihine ve eğiti-
mine, kültüründen sosyal 
aktivitelerine her yönüyle 
sahip çıkmalıdır diyor. Bu 
felsefeyi çalışmalarında 
başarılı bir şekilde uygu-
layan Başkan Ekim, bu 
başarısını ise Lapseki’ye 
duyduğu sevda ile açık-
lıyor. Başkan röportajımız 
esnasında ayrıca yeni 
yıla ilişkin önemli mesajlar 
da verdi. 

Her alanda hizmet

M.Ö. 500 yıllarında kuru-
lan çok eski bir yerleşim 
yeri olan Lapseki’nin en 
önemli özelliğinin tarihi 
değeri olduğunu söy-
leyen Başkan Ekim, ça-
lışmalarını Lapseki’ye 
yakışır şekilde gerçek-
leştirdiğinin altını çiziyor. 
Göreve ilk geldiğinde 
belediyenin bütçesi ka-
dar kredi çektiklerini ve 
borçlarının büyük ço-
ğunluğunu ödediklerini 
söyleyen Başkan, bütçe-
lerini ne kadar akıllıca 
kullandıklarının altını çizi-
yor.  Çevre düzenleme-
leri, yol çalışmaları ve alt 
yapı projelerinin büyük 
çoğunluğunu bitirdiklerini 
vurgulayan Başkan Ekim, 
Lapseki için yaptığı çalış-
maları şu şekilde özetli-
yor; “Öncelikle klasik be-
lediyeciliğin gereği olan 
yol çalışmalarını, altyapı 
çalışmalarını, çocuk bah-
çeleri ve otopark inşası 
çalışmalarını tamamla-
dık.  Çınarlı Dere’mizin üs-
tüne 3 yaya köprüsü inşa 
ettik. 7400 metrelik su 
borusunu değiştirme pro-
jemiz 5 ay içerisinde ta-
mamlanacak ve çeşme-
lerde içme suyu akacak. 
Çardak Belediyesi’yle 
yürüttüğümüz ortak ça-

lışmayla bir kanali-
zasyon arıtma tesisi 
yapacağız. Bu pro-
jenin gerçekleşe-
ceği yeri tespit ettik 
ve buranın tapusu-
nu aldık.  Çalışma-
larımıza hız vererek 
bu projeyi kısa sü-
rede tamamlaya-
cağız. Burası tarihi 
değerleriyle ön 
plana çıkan bir sa-
hil kasabası olduğu 
için ziyaretçisi oldukça 
fazla. Onun için görselli-
ğe hitap etmek istedik. 
Sahil yolunu düzenleye-
rek bir yürüyüş yolu yap-
tık, yine sahilde bir piknik 
alanı oluşturduk. Böylece 
insanlar,  hem yeşili hem 
denizi hissederek burada 
dinlenme imkanı bulmuş 
oldu. Ayrıca bir Pegasus 
Atı heykeli ve bir Atatürk 
heykelini sahil yolumu-
za yerleştirdik. Deniz kızı 
heykelimizi de tamamla-
dıktan sonra bu heykeller 
görsel açıdan Lapseki’ye 
fazlasıyla renk katacak. 
Göreve geldikleri anda 
kullanılmayacak halde 
olan mevcut yapıları kul-
lanılabilir hale getirdikleri-
ni söyleyen Başkan Ekim, 
“Tarihi bir hamamımız var 
göreve geldiğimizde bu 
hamamın hali içler acı-
sıydı ve maalesef kullanıl-
mıyordu. Her tarafından 
tarih akan bu hamamı 
aslına zarar vermeden 
restore ettik ve kullanıma 
açtık. Yine bizim için de-
ğerli olan fakat atıl du-
rumda olan 1000 tonluk 
soğuk hava depomuzun 
tadilatını tamamlayarak 
kullanıma açtık. Bu bizim 
için çok önemliydi çünkü 
Lapseki halkı meyvecilik-
le geçiniyor. Tüm bu ça-
lışmalarımızın korunması 
ve şehrin güvenliğini sağ-
lamak için kentin çeşitli 
bölgelerine 29 adet ka-
mera yerleştirdik.  Lapse-
ki yılın 365 günü 24 saat 
izleniyor.” Başkan açıkla-
masında ayrıca araç fi lo-
larının %60’ını yeniledikle-
rini söyledi.

Lapseki’de bir ilk

Başkan Ekim’in “en büyük 
projemiz” olarak tanımla-
dığı Rüzgar Enerjisi Sant-
rali Projesi’yle belediyenin 
maddi anlamda rahat-
layacağının altını çiziyor. 
Rüzgardan elektrik ürete-
cek tek belediye olacak-
larını açıklayan Ekim;” Bu 
proje sayesinde tükettiği-
miz elektriğin iki katı ka-
dar elektrik üreteceğiz. 
İhtiyaçlarımızı karşılayıp 
enerjinin fazlasını devle-
te satacağız, böylece bir 
ekonomik gelir kapımız 
olacak” diyor.

Sağlıklı Lapseki 
için..

Yaptıkları hizmet-
lerde sosyal bele-
diyecilik anlayışıyla 
hareket etmeye ay-
rıca önem verdik-
lerini söyleyen Baş-
kan Ekim, sağlıktan 
eğitime, sosyal ak-
tivitelerden spora 

birçok alanda çalışmala-
rında bunları hissettirmiş. 
Bir hemşire ekibi kurarak 
hastaneye gidebilecek 
durumda olmayan va-
tandaşları evinde tedavi 
ettiklerini anlatan Başkan 
Ekim’in sağlıkla ilgili yap-
tığı çalışmalar bununla 
bitmiyor. Bir hastaneyle 
anlaşma yapıp 850 va-
tandaşın göz taramasını 
gerçekleştirdiklerini açık-
layan Başkan daha son-
ra bu göz taramasından 
geçen 38 hastanın ame-
liyatlarını ücretsiz olarak 
gerçekleştirmiş.  Kadın 
sağlığı ve tüp bebek pro-
jesiyle 20 ailenin bebek 
sahibi olduğunu söyle-
yen Başkan Ekim, proje-
lerinin hız kesmeden de-
vam edeceği müjdesini 
veriyor.

Sosyal Belediyecilik 
Örneği 

Lapseki Belediyesi ta-
rafından kurulan sosyal 
marketler sayesinde ihti-
yaç sahibi vatandaşlara 
ve öğrencilere yardım 
ettiklerini söyleyen Baş-
kan Ekim, eğitime verdi-
ği desteği ise şu şekilde 
anlatıyor; “Eğitime be-
lediye olarak çok önem 
veriyoruz. Okulların ona-
rımını tamamladıktan 
sonra okullara kitap yar-
dımlarında bulunduk. 
Kitap okuma bilincini 
tüm halkımıza yaymak 
amacıyla kitaplık alan 
her kahvenin kitaplığı-
nı doldurduk.  İlçemizin 

bir kreşe ihtiyacı vardı. 
Biz de çalışan annelere 
yardımcı olmak adına 
modern bir kreş açtık. 
Ayrıca bir sosyal yaşam 
evi açıyoruz. Bu evde bir 
de internet odası yapa-
cağız. Tüm öğrencileri-
miz bu hizmetten ücret-
siz yararlanabilecekler. 
Dil eğitiminin günümüz-
de çok önemli olduğu-
nu vurgulayan Başkan 
Ekim, bunun için de bir 
çalışma gerçekleştirmiş. 
Avrupa’nın çeşitli ülkele-
rinden gelen öğrencileri 
Lapseki’de misafi r ettikle-
rini ve belediyede onlara 
iş imkanları sunduklarını, 
sonra misafi rlerini Lapseki 
halkıyla kaynaştırdıklarını 
söyleyen Başkan Ekim, 
“Böylece hem kültürleri 
kaynaştırmış olduk hem 
de gençlerimize dilleri-
ni geliştirmek için pratik 
yapma imkanı sağladık” 
şeklinde ifade ediyor.  
Lapseki deyince ilk ola-
rak Lapseki kirazının akla 
geldiğini söyleyen Baş-
kan Ekim, 28 yıldır düzen-
ledikleri Kiraz Festivali’nin 
şehrin tanıtımına ve sos-
yal hayatına katkısının 
büyük olduğunu söylü-
yor. Festival kapsamın-
da birçok etkinliğin ger-
çekleştirildiğini söyleyen 
Başkan Ekim, Lapseki’de 
festivalin adeta bayram 
havasında geçtiğinin al-
tını çiziyor. Ayrıca;  Katı 
atık deposu, tıbbi atık te-
sisi ile çevrenin korunma-
sına katkı sağlayan bele-
diye ve okullarla birlikte 
düzenlediği atık pil kam-
panyası ve vatandaşla 
yürütülen atık yağ kam-
panyası ile  Lapseki hal-
kının çevre bilincini geliş-
tirmekte kararlı. Kısacası 
yeni yılın bu ilk sayısında 
yapmış olduğu başarı-
lı çalışmalardan dolayı 
“Ayın Başkanı” olarak 
seçtiğimiz Lapseki Bele-
diye Başkanı Gani Meh-
met Ekim, BelediyeHaber 
okuyucularının yeni yılını 
da kutladı. Başkan yeni 
yıldan en büyük dileğinin 
terörün bitmesi olduğunu 
söyledi ve vatandaşların 
huzurlu, mutlu bir yeni yıl 
geçirmesini dileyerek ko-
nuşmasına son verdi. 



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

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün 
topluma yönelmiş bir tehdittir. 
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RENKLİ BAŞKANLAR Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla 
sıcak iletişim kuran belediye başkanlarımızın hayata dair fotoğrafl arını yayınlı-
yor, devamını belediyelerimizden bekliyoruz.              fatih.sanlav@marmara.gov.tr

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker
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03
OCAK

Osmanlı’da Eğiti m Sistemi Enderun ve Harem Yavuz BAHADIROĞLU - Gazeteci, Yazar MBB (Hızır Bey Çelebi 
Seminer Salonu) / İSTANBUL

09
OCAK

"Gazeteci Gözüyle; Arap Baharı ve Ortdoğu ile 
İleti şim Arap Baharı nasıl başladı? Bilinmeyen 
yönleriyle süreç nasıl işledi? Her şey doğaçlama 
mı gelişti ?  Mısır ve Gazze’de son durum ne? 
Ortadoğu’da hangi ileti şim metotları kullanılıyor? 

Mehmet Akif ERSOY - TRT Kahire Temsilcisi MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

11
OCAK

2012 Yılı Değerlendirme Toplantı sı Belirleniyor Büyük Abant Oteli / BOLU

19
OCAK

"Üye Belediye Başkanları 2012 Yılı 
Değerlendirme Toplantı sı Çevre ve İnsan Sağlığı 
Açısından Haşere ile (Vektörel) Mücadele"

Prof. Dr. Hüsrev MENNAN Afyon

19
OCAK

"Üye Belediye Başkanları 2012 Yılı 
Değerlendirme Toplantı sı Coğrafi  Bilgi Sistemi 
(CBS) Tabanlı Haşere (Vektörel) Mücadele"

Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal DURKAYA Afyon

20
OCAK

"Üye Belediye Başkanları 2012 Yılı Değerlendirme 
Toplantı sı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Bel-
ediyelere Geti rdiği Yükümlülükler"

Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Afyon

23
OCAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Davut SALİHOĞLU İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

24
OCAK

Duruş Bozuklukları ve İş Hayatı nın Duruş 
Bozukluklarına Etkileri

Op.Dr. Meti n GÜLER - Beyin Cerrahı 
Uzmanı

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar


