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MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR

Dev Projelerde Sona Doğru
İstanbul’da Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak Marmaray Projesi ile Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin İpekböceği Projesi’nde test sürüşleri düzenlenen muhteşem törenler ile yapıldı.

Recep ALTEPE

İstanbul Boğazı’nın altından Asya ile Avrupa’yı
birbirine bağlayacak Marmaray’da sona yaklaşıldı.

Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Marmaray

ile
Kartal-Kadıköy
metro hattı aktarma durağı
Ayrılıkçeşme’de, incelemelerde bulundu. Ayrıca Bur-

sa Büyükşehir Belediyesi’nin
İpekböceği’nde de ilk test
sürüşü yapıldı.
� Devamı 2-3’te

Birlik Başkanı
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı
Eğitim programlarımıza
yaz mevsimi dolayısıyla
ara verdiğimizden, sonbaharda yapılacak eğitimlerin içerikleri ile 2014-2019
döneminin stratejik hedeflerini hazırlıyoruz.
� Devamı 3’te

AYIN
BAŞKANI
Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı

Başkan Çağırıcı belediyenin özellikle Akıllı
Belediyecilik uygulamalarına önem verdiğini,
“Artık bilim ve teknoloji zamanında yaşıyoruz” sözleri
ile anlattı.
� Devamı 15’te

AYIN
SÖYLEŞİSİ
Pamukova Belediye Başkanı

Cevat Keser

En Büyük Gösteri Merkezi Açıldı
Küçükçekmece Belediyesi’nin Halkalı’da inşa
ettiği dev gösteri merkezinin
açılışına, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AB Bakanı
ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Milletvekilleri, İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti
İl Başkanı Aziz Babuşcu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, Ak Parti İlçe
Başkanı Temel Karadeniz ile
sanat ve siyaset camiasından
birçok önemli isim katıldı.

Türkiye’nin en büyük gösteri ve sanat merkezi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

� Devamı 13’te

Pamukova’nın sevilen
Belediye Başkanı Cevat Keser, vatandaşların yoğun talebi üzerine tekrar
göreve geldiği başkanlığı, alnının akıyla yapmaya devam
etmeye çalışıyor.
� Devamı 7’de

50. Kez
“Uluslararası Troia
Festivali”

Elektronik Atıklar Toplanıyor
Balıkesir Belediyesi tarafından Elektronik atıklar toplanmaya başlandı. � Devamı 6’da

Çanakkale Belediyesi
tarafından artık geleneksel hale gelen ve
bu yıl 50’ncisi düzenlenen Uluslararası Troia
Festivali’nde pek çok
etkinliğe imza atıldı ve
festivale yerli ve yabancı pek çok turist
katıldı. Festival aynı zamanda renkli görüntülere sahne oldu.
� Devamı 13’te
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Marmaray’ın İlk Test Sürüşü Yapıldı
İSTANBUL

İstanbul Boğazı’nın altından
Asya ile Avrupa’yı birbirine
bağlayacak Marmaray’da
sona yaklaşıldı. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Marmaray ile Kartal-Kadıköy
metro hattı aktarma durağı
Ayrılıkçeşme’de, Marmaray
Projesi’nde
incelemelerde
bulundu. Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım’ın briﬁnginin ardından
konuşan Başbakan Erdoğan,
“Buna asrın projesi demek
yanlış olur, aslında asırların
projesi. Böyle bir projeyi ilk
defa gerçekleştiriyoruz. 29
Ekim 2013’te artık o vaat ettiğimiz süre bitiyor ve yolcu
taşımaya başlanıyor” dedi.

Marmaray’da ilk test sürüşünü Başbakan Erdoğan, Bakan Yıldırım ve
Başkan Topbaş ile birlikte yaptı. Büyük açılış ise 29 Ekim’de...

150 yıllık proje
gerçek oldu
10 kilometrelik Ayrılıkçeşme-Yenikapı arasının test
sürüşünü yapacağını dile
getiren Erdoğan, test sürüşüyle de 29 Ekim’e yönelik
çalışmaların devam edeceğini belirterek, proje kapsamında yer altı çalışmalarının
yanı sıra yer üstünde de traﬁğe yönelik düzenlemelerin
de yapıldığını, bunların da
1.5 ay içinde biteceğini ifade etti. Projenin 150 yıllık bir
rüya olduğunu dile getiren
Erdoğan, şöyle konuştu; “Bu
proje sadece İstanbul’un ve
Türkiye’nin projesi değil, dev
bir proje” Marmaray projesinde metro, denizin altından 4 dakikada geçecek.

Avrupa’nın En Büyük Etkinlik Alanı
İSTANBUL

Maltepe Sahili Dolgu Alanı, Avrupa’nın en büyük yaşam spor ve eğlence merkezine dönüşüyor. Dolgu çalışması biten yatırımı basına tanıtan Topbaş, projenin Ocak 2014’te tamamlanacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Avrupa’nın en büyük yaşam,
spor ve eğlence merkezi olacak “Maltepe Anroşman
ve Sahil Düzenleme İnşaatı
Projesi”ni basın mensuplarına tanıttı. Gazetecilerle birlikte alanda araç turu yapan
Kadir Topbaş, İstanbul’un
plansız gelişmesi nedeniyle
yeterince yeşil ve sosyal donatı alanlarına sahip olmadığını, bu eksiği kapatmak için
çevreye çok önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Maltepe sahilinde oluşturulan dolgu alanının uzunluğunun 3,5
kilometre, denize doğru eninin 400 metre olduğunu belirten Başkan Topbaş, toplam
1 milyon 200 bin metrekarelik
alanın 19 hektarının ise yeşil
alandan oluşacağını söyledi.

Gladyatör Edirne’de
Ünlü aktör Russell Crowe, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi’yi makamında ziyaret etti.

EDİRNE

Ünlü aktör Russell Crowe
Edirne Belediye Başkanı
Hamdi Sedefçi’yi makawww.facebook.com/marmarabb

mında ziyaret etti. Edirne’ye
gelen ve geceyi Edirne’de
geçiren Crowe şehire gelişini Twitter hesabından yazdığı ‘What’s up Edirne’ (Ne
var ne yok Edirne) yazısıyla

duyurdu. Avustralyalı aktör
Russell Crowe, Çanakkale
Savaşı’nı konu edinen yeni
ﬁlmi ‘The Water Diviner’in
çekim
mekanları
için
Edirne’de
incelemelerde
bulundu.

Ambalajda Ekmek
Beyoğlu’nda bütün fırınlarda ekmek özel ambalajıyla satılmaya başlandı.

Hayran Kaldı

BEYOĞLU

/

İSTANBUL

Şehrin tarihî mekanlarını
gezerken hayranlığını gizlemeyen Crowe, “Umarım
burada ﬁlm çekme şansımız olacak.” dedi. Crowe,
Edirne ziyaretinde Edirne
Belediye Başkanı Hamdi
Sedefçi’yi makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı
Hamdi Sedefçi, Crowe’u
Edirne’de görmekten onur
ve mutluluk duyduğunu
belirterek, ﬁlmde rol alacak Crowe ve ekibine,
Edirne’de çekilecek bölümleri için belediye olarak her
türlü desteği vermeye hazır
olduklarını söyledi.

Beyoğlu Belediyesi sınırları
içerisinde faaliyet gösteren
fırınlar, vatandaşlara ekmeği
ambalajında satmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi’nin
öncülüğünde başlayan kampanya ile ekmeğin hem
daha hijyenik olması hem
de israfın azaltılması hedefleniyor. “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile toplum
bilincinin artmasına destek
verdiklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan ekmeğin
önemine vurgu yaparak, bilinçsiz olarak kullanılmasının
önüne geçilmesi gerektiğini
ifade etti.

Test Sürüşlerine Başlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlığında üretilen ve Heykel Garaj T1 hattında
kullanılacak olan Türkiye’nin ilk yerli tramvayı İpekböceği’nin test sürüşleri başladı.
yaşadıklarını belirterek, testlerin
tamamlanmasının ardından kısa
zamanda yolculu seferlere başlanacağını söyledi.

İlk Test Sürüşü Yapıldı

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
danışmanlığında üretilen ve Heykel Garaj T1 hattında kullanılacak

olan Türkiye’nin ilk yerli tramvayı
‘İpekböceği’nin test sürüşleri başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, hatta verilen
750 volt enerji ile beslenen yerli
tramvayın test sürüşü heyecanını

Bugün

Bir Hayat Kurtarın
ŞİŞLİ

/
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Yaklaşık 3,5 saat süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilk
test sürüşü gerçekleştirildi. Bursaray
Osmangazi İstasyonu önündeki
tramvay duraklarında, kapı ve durak mesafeleri ölçülürken, manevralarını sorunsuz bir şekilde yapan
tramvay, Darmstadt Caddesi’ne
çıktı. Cadde üzerinde de bir süre
ilerleyen tramvayın ilk test sürüşü,
rayların üzerine park eden araçlar
yüzünden noktalandı. İlk test sürüşünün heyecanını yaşadıklarını
dile getiren Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, “Şehir içi
ulaşıma nefes aldıracak olan T1
Tramvay hattı çalışmalarında artık
sona geldik.” dedi.

“Su hayattır! Bugün bir hayat kurtarın. Kapınızın önüne koyacağınız bir kap su size
mutluluk, onlara hayat verir”

yanması mümkün değildir. Yavru
bir kedi ya da köpeği 6 saatlik susuzluk bile yaşamdan koparabilir.
Lütfen bugün bir hayat kurtarın!”
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, belediyenin yapmış olduğu
çalışmalarda her zaman hayvanları da düşündüklerini ve belediye
olarak insanları bilinçlendiren ve
duyarlılık kazandıran bu tür çalışmalara yer vermeye devam edeceklerini söyledi. Vatandaşlar da
Şişli Belediyesi’nin yapmış olduğu
bu sosyal projelerden oldukça
memnunlar ve Belediye Başkanı
Mustafa Sarıgül’e bu çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

İSTANBUL

Şişli Belediyesi, sokak hayvanlarını
koruyan pek çok başarılı ve sıradışı çalışmaya imza atıyor. Belediye
sitesinden konuya ilişkin önemli bir
mesaj yayınlayarak, bir kez daha
duyarlılığını gösterdi. Mesajda şu
ifadelere yer verildi: “Su hayattır!
Bugün bir hayat kurtarın! Kapınızın önüne koyacağınız bir kap su
size mutluluk, onlara hayat verir.”
Mesajın devamında ise şu ifadeler yer aldı: “Normalde bir sokak
hayvanı bir hafta açlığa dayanabilir ama bu sıcak havalarda
48 saatten fazla susuzluğa da-

Başkan’dan

Eğitim programlarımıza yaz mevsimi dolayısıyla ara verdiğimizden, sonbaharda
yapılacak eğitimlerin içerikleri ile 20142019 döneminin stratejik hedeﬂerini hazırlıyoruz. Marmara Belediyeler Birliği olarak,
belediyelerimizden gelen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda, eğitim programlarımızı
sürdüreceğiz. Neye ihtiyaç var? Ne tarz
eğitimler düzenleyelim? Personelimiz ne
istiyor? Bu noktada, başkan yardımcılarından ve eğitim İK müdürlerimizden de
görüş bekliyoruz. Belediyelerimiz için çok
faydalı ve önemli eğitimlerin altına imza
atmaya devam edeceğiz.
Mevzuat ve yönetmelik eğitimlerinden
kişisel gelişim seminerlerine, çevre ve
sağlık konularındaki sempozyumlardan,
liderlik ve yöneticilik eğitimlerine kadar
sayısız eğitim organizasyonunun düzenlediği, Marmara bölgesindeki 233 belediyenin çatı kuruluşu olan belediyeciliğin
eğitim üssü Marmara Belediyeler
Birliği’nde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Marmara’daki
11 ilimizin dışında Ankara’dan
İzmir’e, Aydın’dan
Diyarbakır’a eğitim
programlarımıza katılım ve
teveccüh
gösRecep ALTEPE
terilmesi, yaptığıBirlik Başkanı
mız çalışmaların
Bursa Büyükşehir
başarısını ortaya
Belediye Başkanı
koyan en önemli
etkendir.
Mesleki başarı, ancak ve ancak; ne istediğini bilerek, bunun için gerekli çabayı
göstererek, başkalarına yardımcı olarak
gelir ve başarı için erdem şarttır. Üzerine
düşeni yapan, yeni yöntem ve teknikler
geliştirmeye çalışan, girişimci, atak ve yenilikçi olan insanlar kendilerini geliştirerek
başarıya ulaşacaklardır.
Mirliğimiz siyasi parti ve görüş ayrımı
yapmadan, her başkana ve her belediyeye eşit mesafede durmaktadır. Birliğimizi, tüm belediye başkanlarımızla birlikte
yönetmek istiyoruz. Hep birlikte çalışacağız ve belediyecilik alanında ülkemizin kalkınmasında rol oynamaya devam
edeceğiz.
Belediyecilikte kalkınma demek, her
alanda halkımızın kalkınması demektir.
Halka rağmen değil, halk için görevde
olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor,
yaklaşan sonbahar döneminin hayırlara
vesile olasını niyaz ediyor, ulusumuzun en
önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos
Zafer Bayramımızı kutluyorum.

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

belediyehaber
birlikten

Kadınlar İçin
Bir Proje Daha

Çınarcık’ta
“Elele Projesi”

Edirne’yi
Gezdiler

Uçurtma Şenliği
Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliği Adına İmtiyaz Sahibi
Recep ALTEPE
Genel Yayın Yönetmeni
Züver ÇETİNKAYA

ALTINOVA

/

BALIKESİR

ÇINARCIK

/

YALOVA

EVRENSEKİZ

/

KIRKLARELİ

GÖKÇEADA / ÇANAKKALE

Yazı İşleri Müdürü
Hüsnü KILIÇ
Genel Koordinatör
Fatih SANLAV
İletişim Bilgileri
Ragıp Gümüşpala Cad.
No: 10 Eminönü 34134 Fatih / İstanbul
Tel: (0212) 514 10 00
Faks: (0212) 520 85 58

Altınova Belediyesi kadınların ekonomiye katkılarını artırmak, turizme
deniz, kum ve güneşinyanında farklı değerler
eklemek için projeler
üretmeye devam ediyor. Altınova Belediyesi en son “Mis Sabun”
üretimi konusunda bir
projeyi hayata geçirdi
ve kadınların iş hayatına
atılmalarını sağladı.

Çınarcık Belediyesi sokak
hayvanlarının yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Belediyenin sokak
hayvanları rehabilitasyon
merkezi konuyla ilgili şu
açıklamayı yaptı: “Sokak
hayvanları için elele projesi oluşturmaktayız. Bu
proje kapsamında sokaklarda bulunan hayvanlara sahip çıkıyoruz. Onlara
yardım ediyoruz”

Evrensekiz Belediyesi vatandaşları Türkiye’nin en
önemli şehirlerine gezdirmeye devam ediyor. Belediye en son geçtiğimiz
günlerde Evrensekizliler’i
cami, külliye, medrese
gibi tarihi yerleri gezmeleri için Edirne’ye götürdü, Cuma namazının
Edirne Selimiye Camiinde kılınmasından sonra
tarihi yerler gezildi.

Gökçeada
Belediyesi
tarafından yaz etkinlikleri kapsamında Aydıncık
Sahilinde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Aydıncık
Volkite’de yapılan şenlikte çocuklara uçurtma
dağıtıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Şenliğe
katılan çocuklar uçurtmalar ile günboyu eğlendiler. Şenlikler devam
edecek.

Editör
Kübra DEMİR
Sanat Yönetmeni
Hasan DEDE
Grafik Tasarım
Özhan YURTSEVEN
Muhabirler
Merve KORKMAZ
Yapım
TEKFA Medya İletişim
Tel: (0212) 243 20 86
Baskı

twitter.com/marmarabb
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Kadıköy’de Tarih Canlanıyor
KADIKÖY

/

İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, iskelede bulunan ve uzun yıllar
belediye binası olarak kullanılan Tarihi Şehremaneti
binasını restore ederek, kent
kütüphanesine dönüştürüyor. ‘Kadıköy Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi olarak hizmete girecek
olan 100 yıllık Şehremaneti
Binasında başta Kadıköylü
aydınlar olmak üzere çok
sayıda sanatçıya dair bilgi
ve belgeler ile tarih, edebiyat ve sanat koleksiyonları
yer alacak, söyleşi ve etkinlikler düzenlenecek. Kadıköy Belediyesi, 2014 yılında
Kadıköylüler’i, yeni bir kültür
ve sanat merkezine kavuş-

Kadıköy Belediyesi, iskelede bulunan ve uzun yıllardır belediye binası
olarak kulanan Tarihi Şehremaneti binasını kütüphaneye dönüştürüyor.

turacak. Kadıköy Belediyesi,
İstanbul’un kültür hayatının
önde gelen simalarına ev
sahipliği yapan Kadıköy’e
ve burada yaşamış ve yaşamakta olan kültür ve sanat
insanlarına vefa borcunu bir
kütüphaneyle ödüyor. İşgal
İstanbulunda Milli Mücadele taraftarı aydınların düzenlediği mitingler gibi birçok
toplumsal ve siyasi olaya
tanıklık etmiş tarihi bir yapı
olan Şehremaneti binası,
‘’Kadıköy Tarih, Edebiyat
ve Sanat Kütüphanesi’’ne
dönüştürülüyor. 1913’te Kadıköy Belediye Dairesi (o
zamanki ismiyle şehremaneti) olarak yapılan bina
Kadıköy’ün önemli tarihi yapılarından biri.

İzmit’te Bilgi ve Belge Merkezi
İZMİT

/

KOCAELİ

Bekirpaşa Mevlana Kültür
Merkezi’nin ikinci katında
bulunan Bilgi ve Belge Merkezi törenle hizmete açıldı.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde
düzenlenen törene çok sayıda önemli isim katıldı. Bir yıllık
çalışmanın ardından tamamlanıp hizmete açılan Bilgi ve
Belge Merkezi’nde kurulan sistemle 1960 yılından bu yanaresmi evrakların dijital ortama
aktarıldığını açıklayan İzmit
Belediye Başkanı Dr.Nevzat
istenilen bilgilere bir kaç saniyede ulaşılabildiğini söyledi.

İzmit Belediyesi tarafından Bilgi ve Belge Merkezi açıldı. 4 milyon evrak dijital ortama aktarıldı.

Dünya Beykozlular Günü
Beykoz Belediyesi “Dünya Beykozlular Günü” dolayısıyla Beykoz Çayırı’nda etkinlik düzenledi.
BEYKOZ

/

İSTANBUL

Beykoz Belediyesi tarafından
“Dünya Beykozlular Günü”
kutlandı. Beykoz Belediye

Başkanı Yücel Çelikbilek’in
konuşmasıyla başlayan programda, Beykozspor’un da
kuruluş tarihi olan 1908’e
ithafen Beykoz’da yapılan
projeler anlatıldı.

kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyeler
belediyelerden kısa kısa... belediy

Otomatik Su
Kapları
Yerleştirildi
HAVSA

/

EDİRNE

Sokak Hayvanlarının su ihtiyacı Havsa Belediyesi tarafından karşılanıyor. Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin konuyla ilgili yaptığı
açıklamasında ilçede sokak
hayvanlarının içeçek ihtiyacını karşılamak üzere ilçe
merkezinin belirli bölgelerine 10 adet otamatik su kabı
yaptırıldığını söyledi. Başkan
konuşmasında ayrıca yaz
aylarında aşırı su ihtiyacı duyan sokak hayvanlarının bu
ihtiyaçlarını gidermek için
30 adet otamatik su kabının
daha belirli bölgelere konarak sokak hayvanlarının su
ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.
www.facebook.com/marmarabb

Sosyal Tesis
İnşaatı Hızla
Yükseliyor
KESTEL

/

BURSA

Kestel Belediyesi tarafından
yapılan sosyal tesiste çalışmalar tüm hızıyla devam
ediyor. Kasım ayında hizmete alınması planlanan
tesiste yürütülmekte olan
çalışmaları Belediye Başkanı Yener Acar ile birlikte
inceleyen Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım yaptığı açıklamada “Tüm ülke
gibi Kestel’imizde büyük
bir değişim ve gelişim içinde, 2004 yılından bugüne
kadar ki süreçte Kestel’in
nerden nerelere geldiğini
sanırım en iyi Kestelliler bilir.
Her alanda büyük projeler
hayata geçiyor, geçmeye
devam edecek.” dedi.

Ferizli’de
Ayçiçek Festivali
Yollar
Geliyor
Asfaltlanıyor
FERİZLİ

/

SAKARYA

Ferizli Belediyesi, doğal
gaz alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokaklarda asfalt
çalışmalarına devam ediyor. Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk konuyla
ilgili yaptığı açıklamada
“Geçtiğimiz günlerde ilçemizin merkezinde ve diğer
mahallelerinden ki sokak
ve caddelerde doğal gaz
çalışmalarından dolayı asfaltlar ve parke yollar bozulmuştu. Şu anda ilçemizin
yüzde seksenini bitirmiş durumdayız, sadece geriye
ara sokaklardaki bozulmuş
bu yollar kalmıştır. Bu yollarda asfaltlanıyor.” dedi.

“İyi ki
Bu İlçede
Yaşıyorum”
SULTANKÖY

/

TEKİRDAĞ

Sultanköy
Belediyesi’nin
“İyi ki Bu İlçede Yaşıyorum”
projesi adı altında düzenlediği Bursa gezileri devam
ediyor. Ramazan ayı içerisinde 6 tur gerçekleştirilen
Bursa Kültür Gezileri, Bayramdan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Büyük
bir talep ve yoğunluk olan
Bursa Kültür Turları’nda Belediye Personelinin ilgi ve
alakasının yanı sıra rehber
Ayşen Demirtaş’ın tarihi
anlatımı dikkat çekiyor. Gezilere katılan vatandaşlar
memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Ücretsiz
Gitar Kursu
Açıldı
VEZİRHAN

/

BİLECİK

Vezirhan Belediyesi tarafından, halktan gelen talep
üzerine ücretsiz gitar kursu
açıldı. Açılan kursa 24 öğrenci kayıt yaptırdı. Kurs salı
ve perşembe günleri saat
11:00-13:00 saatleri arasında okulda devam etmekte
olup, toplamda 2 ay sürecek. Öğrenciler açılan gitar
kursundan memnun olduklarını dile getirdiler. Belediye
yetkilileri tarafından talep
olduğu takdirde gitar kursuna sonbaharda da devam
edileceği dile getirildi. Kursa katılan vatandaşlar Vezirhan Belediyesi’ne bu çalışmalarından dolayı teşekkür
ettiler.
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25. Deprem Kayıt İstasyonu

Kocaeli’deki 25. kayıt merkezi olacak istasyonun açılışı Sekapark Sismoloji
ve Deprem Eğitim Merkezi önünde yapıldı.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme Ve
Deprem Eğitim Merkezi projesi ile Çin’de düzenlenen
uluslararası kentsel yenilik
yarışmasında birincilik ödülü
kazanmıştı. Dünya basınında da geniş yer alan projenin kazandığı ödülün büyütülmüş hali deprem kayıt
istasyonu şeklinde yapılarak
kentte kazandırıldı.

Bundan 14 Yıl Önce...
Kocaeli’deki 25. kayıt merkezi olacak istasyonun açılışı
Sekapark Sismoloji ve Deprem Eğitim Merkezi önünde

yapıldı. Kocaeli Müzeler
Müdürü İlsen Özbay açılıştaki konuşmasında ivme ölçer
cihazının sismik hareketleri
takip etmek için önemli bir
veri kaynağı olduğunu söyledi. ‘Bundan 14 yıl önce
Kocaeli’de hayat durdu’
diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya
Özak, bir anda Kocaeli’nin
daha önce yaşamadığı bir
duyguyu yaşadığını söyledi.
Özak “Hayat durdu, birçok
can gitti. İnsanların hayatında yeni bir dönem başladı.
Büyükşehir Belediyemiz 2004
yılından bu yana depremle
ilgili konularda bilimsel ölçüde öncülük yaptı.” diyerek
bilgi verdi.

Nilüfer’de “Havacılık Festivali”
Nilüfer Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Bursa’da ilk defa düzenlenen
‘Havacılık Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.
NİLÜFER

/

BURSA

Nilüfer Belediyesi Havacılık Tesisleri’nde düzenlenen
festivalde katılımcılar eşsiz
Gölyazı manzarasında havacılık sporunun tadını çıkarttı. Rüzgarın sert esmesi
nedeniyle zaman zaman
uçuşların aksadığı organizasyonda, Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal
Yaşam Destek Merkezi’nde
bulunan engelliler de ‘Nilüfer Havacılık Festivali’ne katılarak ilk uçuş deneyimlerini
yaşadılar.

İnternet Artık Ücretsiz
Pendik’te bundan sonra ücretsiz ve kesintisiz
internet erişimi sağlanacak.
PENDİK

/

İSTANBUL

Günlük hayatın vazgeçilmez
iletişim aracı olan internet, artık
Pendik’in merkezinde ücretsiz

ve kesintisiz olarak sunuluyor.
Pendik’te 12 noktaya erişim
noktası yerleştirildi. Vatandaşlar bu hizmetinden dolayı belediyeye teşekkür ettiler.

yelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa k

Büyükorhan’da
Yoğun İlgi
BÜYÜKORHAN

/

BURSA

Büyükorhan Belediyesi, kültür
sanat alanında çalışmalarına
devam ediyor. Belediye en
son “Bir Mahalle ki” adlı tiyatro
oyununu Büyükorhanlılar’la
bir araya getirdi. Vatandaşlar, belediye yetkililerinden
bu tür etkinliklerin artması talebinde bulundular. Büyükorhan Belediye Başkanı Selami
Selçuk Türkmen, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada belediye olarak kentlerinin gelişimine çok önem verdiklerini ve
çalışmalarını bu doğrultuda
yaptıklarını söyledi. Başkan
Türkmen, bu tür tiyatro oyunlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini
de söyledi.

Ezine’de
Gezilere Devam
EZİNE

/

ÇANAKKALE

Ezine Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Halk Gezileri Kapsamında bu yıl Ramazan ayı
içerisinde Edirne Gezisinin
2’incisi düzenlendi. Ezine
Belediyesi’nin düzenlediği
geziye talep çok fazlaydı.
Edirne Selimiye Camii’nde
kılınan namazın ardından
Koca Sinan tarafından yapılan muhteşem Selimiye
Camisi’nin tarihi anlatıldı.
Edirne, tarihi ve turistik tüm
güzellikler görülmeye değerdi. Vatandaşlar belediyenin düzenlemiş olduğu
bu gezi sayesinde tüm bu
güzellikleri görme fırsatını
yakalamış oldular.

Belediyeden
Kurabiye Kursu
MALKARA

/

TEKİRDAĞ

Malkara Belediyesi’nin açtığı ücretsiz kurabiye kursu
yoğun bir katılımla başladı. Malkara Belediyesi Ek
Hizmet Binasında, Aslınur
Bayır eğitmenliğinde verilen kurabiye kursu Çarşamba ve Cuma günleri
sabah ve öğleden sonra
olmak üzere altışarlık gruplar halinde gerçekleşiyor.
Kursun sonunda katılımcılara katılım belgesinin verileceği ücretsiz kurabiye
kursu 1 ay süreyle devam
edecek. Ücretsiz kurabiye
kursunun 2. dönemine katılmak isteyenlerin, Malkara
Belediyesi’ne
başvuruda
bulunmaları gerekiyor.

İki Park Daha
Kazandırılıyor
SÖĞÜT

/

BİLECİK

Söğüt İlçesi’nin Kayhan Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan Alaettin
Yener Parkı ile Türkmenbaşı
Mahallesi, Edebali Caddesi
üzerinde bulunan Mehmet
İstanbullu Parkı’nın düzenleme çalışmalarının yapım
ihalesi gerçekleştirildi. Özellikle ilçenin işlek caddesi
olan Ertuğrul Gazi Caddesi
üzerindeki Alaettin Yener
Parkı, tören alanına da çok
yakın olduğu için o bölgeye ayrı bir güzellik katacak
olup, Mehmet İstanbullu
Parkı da, bulunduğu bölgede bu tür bir dinlenme alanı
bulunmadığından
önemli
bir eksikliği giderecek.

Başkanın
En Mutlu Günü
ÜSKÜP

/

KIRKLARELİ

Üsküp Belediye Başkanı Erdoğan Kıyıcı’nın en mutlu
günlerinden biri geçtiğimiz
günlerde yaşandı. Belediye Başkanı Kıyıcı’nın oğlu
Semih Kıyıcı Elvan Narıncalı
ile dünya evine girdi Çarşı
meydanındaki alanda yapılan düğün törenine çok
sayıda önemli sima katıldı.
Vatandaşlar da Başkan
Kıyıcı’yı bu mutlu gününde
yalnız bırakmadı. Başkan
Kıyıcı burada yaptığı konuşmasında aile birliğinin önemine değindi ve oğlu ile
gelinine mutluluklar diledi.
Törene katılan misaﬁrlerde
genç çifti kutlayarak mutluluklar dilediler.
twitter.com/marmarabb
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Elektronik Atıklar Toplanıyor
BALIKESİR

Balıkesir Belediyesi tarafından kullanım ömrünü
tamamlamış olan elektrik
ve elektronik atıkların çevreye olan zararlarını ortadan kaldırmak ve toplanıp
ayrıştırarak yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni bir yerel yönetim uygulaması başlatıldı.
“Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca yürütülen çalışmalar kapsamında,
Balıkesir’in çeşitli noktalarına elektronik atık toplama
kutuları yerleştirildi. Vatandaşlar, kullanılmayan kü-

Balıkesir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde geri dönüşüm uygulamaları kapsamında, elektronik atıkların toplanması uygulamasını başlattı.

Çevreci Uğurböcekleri
Maltepe parklarını çevreci uğurböcekleri sardı.
Uğurböcekleri vatandaşlardan da ilgi görüyor.

MALTEPE

/

İSTANBUL

Maltepe parkları uğurböceklerinin istilasına uğradı.
Maltepe Belediyesi tarafından yapılan yeşil alan ve
parkları her gün sırayla ziyaret eden uğurböcekleri vatandaşların olumlu tepkisini
alırken, hatıra fotoğrafı çektirenler de oluyor. Kısa bir sürede kimlikleri tespit edilen
uğurböceklerinin Maltepe
Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencileri olduğu ortaya çıktı.

“Bir kez daha gurur
duydum”
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Zengin, “Parklarımızı el birliğiyle, hep birlikte güzelleştireceğiz. Herkesin taşın altına
elini koyması; yüreğiyle, düşüncesiyle ‘ben de varım’
demesi gerekir. Uğurböceklerimiz de bizim çalışmalarımıza katıldılar.” diyerek gurur
duyduğunu söyledi.

Doğaya Saldılar
Üretim merkezinden getirilen 500 sülün, Kartepe
Belediyesi’nin desteğiyle doğaya salındı.

KARTEPE

/

KOCAELİ

Yaban hayatında nesli tükenmekte olan hayvanları destekleme ama-

cıyla 500 sülün Kartepe
Belediyesi’nin yardımlarıyla doğaya salındı. Doğaya
salım törenine Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık da katıldı.

Yeşil Pedal Ödülü
Yeşil Pedal Derneği tarafından Yıldırım Belediye
Başkanı Özgen Keskin’e plaket verildi.

YILDIRIM

/

BURSA

Türkiye’nin çeşitli illerinden
250 bisiklet sevdalısının katıldığı organizasyonun Cumalıkızık’taki bölümünde Yeşil

Ambalaj Atıkları Ayrı Toplanacak
Gelibolu Belediyesi tarafından ‘ambalaj atıklarının ayrı toplanması’ için çalışmalar başladı.

www.facebook.com/marmarabb

GELİBOLU

/

ÇANAKKALE

Gelibolu’da ambalaj atıklarının ayrı toplanması için harekete geçildi ve çalışmalar
başladı. Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği
ve Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, ambalaj atıkları yönetim planı
doğrultusunda ilk aşama
olarak Gelibolu merkezi ve
milli park bölgesinden baş-

Pedal Derneği Başkanı Ayhan Uyar, her zaman çevreyi korumaya çalıştıklarını
söyleyerek yardımlarından
dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Keskin’e teşekkür etti.

layacak çalışmaya ikinci
aşamada tüm yarımadanın
dahil olacağını kaydetti.

Kumbaralar konuldu
Şehrin çeşitli noktalarına
ambalaj atığı ayrıştırma kafesleri ve kumbaralarının
konulduğunu belirten belediye yetkilileri konuyla ilgili
vatandaşlardan da destek
istedi. Birlik’te görevli çevre

çük elektronik aletlerini, bu
kutulara getirebilecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi,
televizyon, bilgisayar gibi
büyük hacimdeki elektrikli ve elektronik aletler için
ise, 444 40 10 numaralı telefonu arayarak, belediye
tarafından ücretsiz olarakalınmasını
isteyebilecek.
Atık toplama kutularının
bulunduğu Elektronik Atık
Toplama Noktaları’nın bulunduğu yerler ise belediye
tarafından şu şekilde açıklandı: Altıeylül Ortaokulu
Önü, Atatürk Parkı, Balıkesir
Üniversitesi NEF Önü, Çevre
Eğitim Parkı, Engelsiz Yaşam
Parkı, TTM (Toplu Taşıma
Merkezi).

Karacasu
Deresi
Temizleniyor
AKYAZI

/

SAKARYA

Akyazı Belediyesi tarafından ilçede bulunan Karacasu Deresi
temizleniyor.
Akyazı
Belediyesi konuyla ilgili
yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “İlçemiz de Karacasu’yu
dere ıslah çalışmaları yapılarak dere boyu
yürüyüş ve spor yolları
ile
rekreasyon projesi
yapılmaktadır.“ Akyazı
Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı konuya ilişkin
yaptığı açıklamada Akyazı Belediyesi olarak
çevreci
çalışmalarına
çok önem verdiklerini
ve belediyenin Karacasu Deresi’nin temizlenmesi çalışmasından
sonra bu tür çalışmalarının devam edeceğini
söyledi. Belediye yetkililerinden ayrıca konuya
ilişkin elde edilen bilgiye
göre dere temizlendikten sonra dere boyunca
yürüyüş ve spor alanları
yapılacak. Yapılan tüm
bu çalışmalardan Akyazılılar da oldukça memnun.

mühendisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu atık yönetimi
eylem planına göre Birliğin
belirlemiş olduğu geri kazanım hedeﬁnin yüzde 40
olduğunu belirttiler. Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar ise çevrenin
korunması için bu tür çalışmaların
yaygınlaştırılması
gerektiğini söyleyerek yapılan diğer çalışmaları anlattı.
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AYIN SÖYLEŞİSİ

“Örnek ve Marka Bir İlçeyiz”
Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, “Pamukovamız’ın büyümesi ve gelişmesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.
Biz çalışmalarımızla örnek ve marka bir ilçeyiz” diyerek yapılan çalışmaları anlattı.
PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANI CEVAT KESER

P

amukova’nın
sevilen Belediye Başkanı
Cevat
Keser
vatandaşların yoğun talebi üzerine
tekrar göreve geldiği
başkanlığı, alnının akıyla
yapmaya devam ediyor.
Göreve geldiği günden
bu yana kentin gelişimi için
birçok projeye imza atan
Başkan: Cevat Keser “Geleceğin İlçesi Pamukova”
diyerek bu çalışmaları tüm
samimiyetiyle anlattı.
Pamukova’yı anlatır mısınız?
Pamukova
Sakarya’nın
güneyinde yer alan kendisini hem sanayi hem tarım
hem de eğitim alanında
hızla geliştiren ve buna
bağlı olarak da hızla büyüyen bir ilçe konumda.
Ayrıca şirin ilçemiz kentsel
dönüşüm ekseninde de
hemcinslerini geride bırakarak modern yapıların bir
bir yükseldiği modern ve
çağdaş bir ilçe görünümü
vermektedir. İlçe içerisinden geçen E-25 Kara Yolu
(İstanbul-Eskişehir-Antalya)ve önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan
Hızlı Tren Hattı ve ilçemize
kurulacak olan Hızlı Tren
İstasyonu Pamukovamız’ı
âdete bir cazibe merkezi
haline getirecektir.
Yapmış olduğunuz çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz?
Pamukova yapmış olduğumuz girişimler neticesinde
bugün dev kuruluşların yatırım alanı içerisine girmiştir.
Bu hem işsiz insanımıza iş
ve aş temini sağlamakta,
hem de ilçe genelinde faaliyette bulunan büyük ve
küçük ölçekli esnafımıza
gelir kapısı oluşturarak ilçe
ekonomisine pozitif katkılar
sunmaktadır. Bugün ilçemiz
ÜLKER (Ak Gıda Süt ve Süt
Ürn.Fab.)-Tül Kağıt Fabrikası
- Betra Travers Fabrikası - Bıosun Katı Atık Entegre Tesisi
gibi 3500 - 4000 kişinin istihdam edildiği dev işletmelere ev sahipliği yapmaktadır.Yine bunun yanında
modern
tarımın
bütün
gereksinimleri çiftçilerimiz
tarafından kullanılarak ülkemizin en leziz sebze ve
meyve ürünleri yetiştirilmektedir. Şayet yolunuz düşerse özellikle Pamukova’nın
ayvasını, çileğini, üzümünü,
şeftalisini tatmadan geçmenizi tavsiye etmem. 27
Mart 1994 Mahalli idareler

Başkan’la Çok Özel
İşlerden ailenize zaman
ayırabiliyor musunuz?
Tabii ki her siyasetçi gibi
benimde en çok ihmal ettiğim alan ailem. Saat ve
mekân mefhumu gözetmeksizin hizmet yolculuğumuzu sürdürdüğümüz için
ailemize zaman ayıramıyoruz.
İş stresinden uzaklaşmak
için neler yaparsınız?
Ben almış olduğum
Pamukova’yı
yönetme
sorumluluğunu hiçbir za-

seçimleri neticesinde halkımızın büyük bir teveccühü
ile iş başına geldiğimizde
ilçemizin ilk başta göze çarpan sorunu içme suyu ve
çöp sorunu idi.

Su Sorunu Bitti
Konuyla ilgili arkadaşlarımla hemen gerekli çalışmaları yaparak halkımızın en
çok muzdarip olduğu ve
en temel ihtiyaçları olan
içme suyu sorununa köklü
bir çözüm sunarak o yıllarda ilçenin en az 50-60 yıllık
ihtiyacına cevap verecek
bir proje geliştirdik. Hamdolsun ki bugün geldiğimiz
bu noktada çok yakında
planı ve projesi tamamlanan ödenek sorunu çözülen toplamda 28 Milyon
TL mal olacak olan dev bir
İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni
de ilçemize kazandıracağız. En kısa özeti ile yolu
olmayan,
çeşmesinden
suyu akmayan, kapısının
önünde çöpü toplana-

man iş yükü ve iş stresi olarak algılamadım.
İnanın ki... Ama günlük
işlerinizi tamamlayıp belediyeden çıkınca ne yapıyorsunuz diye sorarsanız
cevabım halkla kucaklaşmak, halkın içinde olmak
derim. Benim en büyük
mutluluğum bu. Parkta, bahçede, caddede,
kahvede ve köyde onların masasına oturup sıcak
bir çayla hoş muhabbet
edip meşverette bulunmayı o kadar çok seviyorum ki...

mayan bir ilçeden, bütün
cadde ve sokakları parke taşı ile örülmüş, yolları
asfalt kaplı, dev bir araç
ﬁlosuna sahip, herkesin
eşi dostu ailesiyle rahatça
oturup hoşça vakit geçireceği park, bahçe ve sosyal yaşam alanları olan,
çok amaçlı sosyal tesislere
sahip, spora ve sporcuya
sahip çıkılan, eğitimin birinci öncelik olduğu, çağın gereği olan doğalgaza kavuşmuş, işsizliğe ve
yoksulluğa çözüm olacak
fabrika ve tesislerin ilçeye
kazandırıldığı, kimsenin dışlanmadığı, kimse-

Yapmış olduğunuz
hobiniz var mıdır?

bir

Gençlik yıllarımda futbola
çok merakım vardı, hatta
ilçede bulunan spor kulübümüzde profesyonel manada futbol oynadım. Ama
şimdilerde futbol oynamaya pek vakit bulamıyorum.
Şu an iyi bir taraftar iyi bir
izleyiciyim.
Kitap okumaya fırsat buluyor musunuz?
Daha çok dergi okuyorum.

nin ötekileştirilmediği herkesin eşit hizmet gördüğü
modern ve çağdaş bir ilçe
meydana getirdik.
Pamukova’yı ne tür çalışmalar bekliyor?
Yürüttüğümüz yoğun altyapı çalışmalarıyla halkımızın
sorunlarını en aza indirmeye çalışırken Pamukova’ya
değer katacak projeler
için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan biri
içme suyu ve kanalizasyon
arıtma tesisi.

i...
syal tesis projes
Belediyenin so

twitter.com/marmarabb
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Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu
SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu,
Atatürk
Bulvarı’nda
görev yapan Kızılay Kan
Toplama Tırı’nı ziyaret etti.
Sakarya Kızılay Şube Başkanı Ahmet İşgüzar’ın da
bulunduğu ziyarette görevli personele kolaylıkar
dileyen Başkan Toçoğlu,
kan bağışında bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na
gösterdiği ilgi ve desteklerden
dolayı
teşekkür
eden Kızılay Şube Başkanı
Ahmet İşgüzar, “Kan Toplama Otobüsü’nün alın-

masında, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki
Toçoğlu’nun önemli desteği oldu. İnşallah Aralık
ayı içerisinde otobüsümüz
gelecek ve çalışmalarına
başlayacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kızılay Kan Toplama
Tırı’nı ziyaret ederek kan bağışında bulundu ve vatandaşlara örnek oldu.

Belediyeden destek
Atatürk Bulvarı’nda görev
yapan Kızılay Kan Toplama
Tırı, kan bağışlamak isteyen
Sakaryalılar’ın hizmetinde
olmaya devam edecek.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada
sağlık çalışmalarına büyük
önem verdiklerini söyledi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi
Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda
bölgenin en büyük sağlıklı yaşam merkezi açıldı.

BOLU

Bolu Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi büyümeye devam ediyor.
Bugüne kadar bayanlara
özel alanlarda gerçekleştirilen pilates, aerobik ve
zumba gibi etkinlikle ﬁtness
de ekleniyor. Ayrı çalışma
alanı talebinde bulunan
bayanlara, yeni spor aletleri ile donatılan yeni bir salon
hazırlanıyor. Merkezin ikinci

katında oluşturulan yeni salonda bundan sonra talepte bulunan bayanlar, ﬁtness
de yapabilecek. Konu ile
ilgili açıklama yapan Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi
yetkilileri, “Sağlıklı yaşamak
çok önemli. Spor merkezimizde açıldığı günden bu
güne kadar bayanlara özel
salonlarda pilates ve aerobik faaliyetleri yürütülüyordu.” diyerek açıklamalarda
bulundular.

Daha Sağlıklı Bakırköy
Bakırköy Belediyesi tarafından sağlık alanında
yapılan çalışmalar artarak devam ediyor.
BAKIRKÖY

/

İSTANBUL

“Daha Sağlıklı Bakırköy”
parolasıyla hareket eden
Bakırköy Belediyesi, Yenimahalle Kennedy Caddesi
üzerinde bulunan Bakırköy
Belediyesi Tıp Merkezi’nde

Bakırköylüler’e 13 dalda ücretsiz sağlık hizmeti ( SGK katılım payı 5 TL, reçete ücreti
3 TL hariç) veriyor. Bakırköy
Belediye Başkanı Ateş Ünal
Erzen, “Bakırköy’deki değişik mahallelerde bulunan
sağlık birimleri sayısını 4’e çıkarttık.” dedi.

Sağlıklı Yaşam Vadisi
Gölcük Belediyesi tarafından yapılan “Sağlıklı Yaşam Vadisi” vatandaşların beğenisine sunuldu.
GÖLCÜK

Ücretsiz Psikoterapi
Çayırova Belediyesi tarafından daha sağlıklı bireyler için psikolojik destek veriliyor.
ÇAYIROVA

/

KOCAELİ

Çayırova Belediyesi’ne ait
olan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ÇADEM ) aile içi
iletişimden, çocukların okul
www.facebook.com/marmarabb

fobilerine kadar İletişim güçlükleri, çocuklarda davranış
bozukluları, kaygı-korku, öğrenme güçlükleri, depresyon, stres, sınav kaygısı gibi
konularda destek veriyor.

/

KOCAELİ

Gölcük Belediyesi’nin başlattığı Kocaeli Büyükşehir
Belediyesinin de önemli
desteği ile Gölcük Donan-

ma ve Topçular mevkiinde
inşa edilen sağlıklı yaşam
vadisi vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve rahat nefes
alacakları stresten uzak bir
ortam sağlıyor.

Toplum Sağlık
Merkezi’nden
Eğitim
TATKAVAKLI

/

BURSA

Tatkavaklı Belediyesi’nin
İŞKUR ile açmış olduğu
ve halen eğitimleri devam eden hasta ve yaşlı
bakımı kursu öğrencilerine Tatkavaklı Belediyesi
kapalı düğün salonunda
eğitim semineri verildi.
Eğitim seminerini Toplum
Sağlığı Merkezi personeli Tıbbi Teknolog Metin
Uyanık verdi. Uyanık’ın
verdiği eğitime 49 kursiyer katıldı. Kurs hocaları
Aynur Sonat ve Zekiye
Filiz’in de katılımıyla gerçekleşen eğitim seminerinde ağız ve diş sağlığı,
K.K.K ateşi hastalığı, İyot
ve tuz kullanımı konuları
anlatıldı. Kurs öğrencilerine konularla ilgili broşürler de verilerek eğitim
tamamlandı.
Eğitime
katılan kursiyerler başta
Tatkavaklı Belediyesi olmak üzere Toplum Sağlığı Merkezi’ne ve eğitimi
veren Metin Uyanık’a
teşekkür ettiler ve bu
tarz eğitimlerin artırılması gerektiğini söylediler.
Tatkavaklı Belediye Başkanı Orhan Alper, konuya ilişkin yaptığı açıklamada belediye olarak
hem eğitime hem de
sağlık çalışmalarına çok
önem verdiklerini ve belediyenin çalışmalarını
bu yönde yoğunlaştıracaklarını söyledi. Eğitim
sonunda eğitimi veren
Metin Uyanık’ta belediyeye teşekkür ederek
belediyenin bu alanda
verdiği desteğin devamını diledi.
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‘Özel’ İnsanların ‘Güzel’ Çabası
ZEYTİNBURNU

/

İSTANBUL

Yunanca’da allos (güzel)
ve graphos (yazı) kelimelerinin birleşmesinden oluşan
kaligraﬁ, işaretlere anlamlı,
ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilme sanatı anlamına geliyor. Zeytinburnu
Belediyesi’nin kuruluşlarından biri olan AKDEM’e yani
Aile Kadın Destekleme ve
Engelliler Merkezi’nde kayıtlı haﬁf mental, dikkat eksikliği ve ﬁziksel engeli olan
ergen ve yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan kaligraﬁ eğitiminin startı geçtiğimiz günlerde verildi. 2.5 ay
süresince haftada bir gün
09:00-12:00 saatleri arasında gönüllü eğitmen Derya
Kurt’un himayesinde ger-

DERİNCE

/

KOCAELİ

Derince Belediyesi’ne ait
Fatih Mahallesi’nde yer
alan Gençlik Merkezi’nde
sertiﬁka töreni heyecanı
yaşandı. Sadece eğitim
döneminde değil yaz aylarında da çeşitli kursların
gerçekleştiği bilgi, sanat ve
spor merkezlerinden yararlanan karakalem ve el nakışı kursiyerlerinin katılımıyla
gerçekleşen sertiﬁka töreni
Derince Belediyesi Gençlik
Merkezi’nde
düzenlendi.
Gençlik Merkezi’nde el nakışı ve karakalem kursu ile
Yenikent Sosyal Tesisleri’nde
karakalem dersi gören kursiyerlerin katılımıyla düzenlenen sertiﬁka törenine De-

çekleştirilecek eğitimlerde;
kursiyerlerin ince kaslarının
çalıştırılmasının yanında dikkat ve konsantrasyon kabiliyetlerinin de geliştirilmesi
hedeﬂeniyor. Mesleki bir
beceri de kazandıracak
kursta üretilecek eserler,
düzenlenecek sergi ile kaligraﬁ severlerle buluşturulacak.

AKDEM Engelliler Koordinasyon Birimi, ergen ve yetişkin eğitimiyle ilgili çalışmalarına bir yenisini daha ekledi; kaligraﬁ (güzel yazı) sanatı...

Başkandan Davet
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Zeytinburnu Belediye
Başkanı Murat Aydın, bu tür
eğitimlere belediye olarak
yer vermekten duydukları
memnuniyeti dile getirdi ve
herkesi bu eğitimlere katılmaya davet etti. Vatandaşlar da belediyeye teşekkür
ettiler.

Sertifikalar Başkandan
Derince Belediye Başkanı Dr. Aziz Alemdar, el nakışı kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertiﬁkalarını verdi.
rince Belediye Başkanı Dr.
Aziz Alemdar da katılarak,
kursiyerleri yalnız bırakmadı.
Derince Belediye Başkanı
Dr. Aziz Alemdar konuyla ilgili “Bu kurslarımızı sizlerden
gelen talepler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Sizler
talep ettiğiniz sürece bizler
bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” derken kursiyerler
de kendilerine sağladıkları
imkânlar nedeniyle Başkan
Alemdar’a
teşekkürlerini
iletti.

İşaret Dilini Öğrendiler
Tuzla Belediyesi’nin 16 personeli, geçtiğimiz günlerde İşaret Dili’ni öğrendi.

İlk Yardımın
Önemini
Dinlediler
DİLOVASI

/

KOCAELİ

Dilovası Belediyesi İnsan
Kaynakları birimi ve Gölcük Kızılay Şubesi tarafından geçtiğimiz günlerde
belediye personeline ilkyardımın insan hayatındaki önemini vurgulama
amaçlı seminer düzenlendi. Dilovası Belediye
Düğün Salonunda gerçekleşen uygulamalı ilkyardım seminerine çok
sayıda personel katıldı.

İş Güvenliği
Eğitimi Verildi

Yabancı Dil Kampı

DURSUNBEY

Lapseki Belediyesi tarafından Yabancı Dil Kampı
düzenlendi. Öğrenciler kampta dillerini geliştirdiler.
LAPSEKİ

/

ÇANAKKALE

Lapseki Belediyesi eğitime
destek projeleri kapsamında bu sene üçüncüsünü
düzenlediği
Uluslararası
Gönüllü Çalışma Projesi
Yabancı Dil Kampı (İngilizce) sona erdi. 14-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe yurt
dışından; İtalya, İspanya,
Amerika, Slovakya, Fransa, Rusya, Güney Kore,
Tayvan ve Çek Cumhuriyeti’ nden eğitmenler ka-

tıldı. İlçede ikamet eden
76 gencin katıldığı etkinlik
içerisinde Truva-Assos ören
yerlerine kültür gezileri düzenlendi.

Ödüllendirildiler
Yabancı Dil Kursu’na katılan kursiyerler 26 Temmuz
günü yapılan törenle belgelerini aldılar. 26 Temmuz
2013 akşamı, yabancı konuklar ve ailelerin katıldığı
eğlencede
gönüllerince
eğlendiler..

TUZLA

/

İSTANBUL

Tuzla Belediyesi, Tuzla Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü
ve Tuzla Engelliler Derneği
işbirliğiyle İşaret Dili kursu
düzenlendi. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim sağlanmasını amaçlayan kurs,
2 ay sürdü.

Belediyeye teşekkür
120 saatlik eğitime tabi tutulan kursiyerlere belgeleri
törenle verildi. Tuzla Beledi-

yesi Nikah Sarayı ve Kültür
Merkezi’nde
düzenlenen
sertiﬁka törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı
ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, AK
Parti İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Selvitopi, Tuzla
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yıldız, Tuzla
Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İrfan Fırat, Tuzla
Engelliler Derneği Başkanı
İsa Cengiz, kursiyerler ve
aileleri katıldı. Kursiyerler,
sertiﬁkalarını protokol mensuplarından aldılar ve belediyeye teşekkür ettiler.

/

BALIKESİR

Dursunbey Belediyesi tarafından “İş Güvenliği”
eğitimi verildi. Öz-Tem ve
Gök-Tem şirketleri kontrolünde yapılan seminerde, İş Güvenliği Uzmanı
Emel Demir tarafından
eğitim verildi.
Dursunbey Öğretmen Evi Konferans Salonu’nda yapılan toplantı’da 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgi verildi.
twitter.com/marmarabb
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Sancaktepe’den İki Büyük Proje
SANCAKTEPE

/

İSTANBUL

Sancaktepe
Belediyesi,
bir günde iki önemli gelişimi daha gerçekleştirdi. İBB
desteği ile bir süre önce
yapımı tamamlanan Sancaktepe Meydan Park’ın
açılışı ve Yenidoğan Kültür Kompleksi temel atma
töreni, İBB Başkanı Kadir
Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yenidoğan Spor
Salonu bahçesinde yapılan
törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Hakkâri Valisi Necmettin Kalkan, İstanbul AK
Parti Milletvekilleri, Mehmet
Domaç, Osman Boyraz, Bilal Macit, Belediye Başkanı
İsmail Erdem, Kaymakam
Feyzullah Özcan, AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu,
Ümraniye Belediye Başkanı

Hasan Can, Mahalle Muhtarları, STK temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Kültür Merkezleri’nin açılışlarının, kültür ve geleneklerin
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi bakımından önemli
olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Erdem,
Sancaktepe Belediyesi olarak bu merkezlerin çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Dört buçuk yıl
önce başlatılan hizmetlerin;
birlik, beraberlik ve kardeşlik
ruhuyla milli ve manevi tüm
değerleri sahiplenerek hızlıca gerçekleştirildiğini belirten Erdem, “İlçemiz, açılan
yeni caddeleri, asfaltlanan
yolları ile donatı alanları ve
düzenlenen imar planlarıyla, ‘İstanbul’un Vitrini’ olma
yolunda hızla ilerliyor.” dedi.

Sancaktepe Meydan Park’ın açılışı ve Yenidoğan Kültür Kompleksi temel
atma töreni, İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı.

İlk Osmanlı Darphanesine Restore
BURSA

Bursa’yı yaşayan canlı bir
tarih kenti haline getirmek
amacıyla Bitinya’dan arkeolojik döneme, Osmanlı’dan
Cumhuriyet ilk dönem eserlerine kadar her alanda
yoğun bir çalışma sürdüren
Bursa Büyükşehir Belediyesi,
tarihi ve kültürel miras projelerine Osmanlı’da ilk paranın basıldığı tarihi darphane
binasını da ekledi. Orhan
Gazi döneminde 1300’lü

Parklar
Yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1300’lü yıllarda Orhan Gazi döneminde ilk paranın
basıldığı harabe halindeki darphaneyi ilk günkü ihtişamına kavuşturacak.

yıllarda ilk paranın basıldığı
ve zaman içinde ilgisizlikten
harabe haline dönen tarihi yapının yeniden kente
kazandırılması için yoğun
çaba sarf eden Büyükşehir
Belediyesi, kamulaştırmanın
tamamlanmasının ardından
ﬁziki çalışmaların da startını
veriyor. Başkan Recep Altepe, darphanede incelemelerde bulundu.

Eski Elektrik Fabrikasında Restorasyon
Bandırma Belediyesi, Eski Elektrik Fabrikasını Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüştürecek.
BANDIRMA

/

BALIKESİR

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Mirza, Eski Elektrik Fabrikasının dokusunun korunarak
Bandırma’ya yakışan bir
kültür ve sanat merkezine dönüşeceğini söyledi.
Dursun Mirza, Restorasyon

Firmasının çalışmaları kısa
sürede tamamlayacağını
sözlerine ekledi. Dursun Mirza: “Geçmiş dönemlerde
kentimizin elektrik ihtiyacını
karşılamak üzere kullanılan Eski Elektrik Fabrikamızı
Kültür ve Sanat Merkezine
dönüştürecek olan restorasyon çalışmalarımız tüm
hızıyla sürüyor.” dedi.

SAVAŞTEPE

/

BALIKESİR

Savaştepe
Belediyesi tarafından Sıtkı Akay
Parkı’nın yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya
göre park revizyon çalışmaları
kapsamında,
parkın belirli alanlarına
taş döşeme çalışmaları
yapılıyor ve park içi aydınlatmalar, ağaçlandırma ve çiçek ekimleri
de tüm hızıyla devam
ediyor.

Evsel Atıksu
Arıtma Tesisi
Projesi

Ahşap Köprüler Kumla’ya Çok Yakıştı
Gemlik Belediyesi tarafından turizm çalşmaları
kapsamında Kumla’ya köprü yapıldı.

www.facebook.com/marmarabb

GEMLİK

/

BURSA

Gemlik Belediyesi’nin Kumla
Deresi Rekreasyon Çalışmaları Projesi turizme yönelik
yatırımlarla devam ediyor.
2012 Kasım ayında başlanan Kumla Deresi’nin Köy
İçinden sahile kadar olan
temizleme çalışmaları bahar aylarında son bulmuştu.
“Gemlik Derelerini Denizle
Buluşturuyoruz” sloganıyla
yola çıkan Belediye Başkan-

vekili Reﬁk Yılmaz, Çarşı ve
Karsak Derelerinin ardından
Kumla Deresi Rekreasyon
projesini de başarıyla yerine
getirmişti. Gemlik Belediyesi, derenin şikâyetlere söz
konusu olan beton ve sacdan yapılma köprülerine
de el attı. Belediye dereyi
sahilden Kumla Mahallesinin arka sokaklarına kadar
birbirine bağlayan köprülerden ikisini söküp, yerine modern ve ahşap köprü yaptı.

İĞNEADA

/

KIRKLARELİ

İğneada Belediyesi tarafından 2011 Yılı Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan
ve Trakya Kalkınma Ajansı
tarafından onaylanarak
hibe desteği almaya hak
kazanan “Evsel Atıksu Arıtma Tesisi” projesinde belediyeden yapılan açıklamaya göre son aşamalara
gelindi. Çalışmalar bitmek
üzere.

Beledı̇ yeHaber / Eylül 2013
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Dev Proje Bursa’da Başlıyor
BURSA

Bursa Yıldırım’da kentsel
dönüşüm ile ilgili dev projesinin startı 17 Ağustos tarihinde Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan tarafından
verildi. 46 ilde 90 bin konutu kapsayan dev kentsel
dönüşümün startını Yıldırım
Belediyesi kentsel dönüşümün başlayacağı Mevlana
Mahallesi’nden yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bursalılar’ın büyük çoşkusu ile karşılandı. Başbakan
Erdoğan, törendeki konuşmasına, Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin Bursa ile 46 şehir
için hayırlara vesile olmasını
Allah’tan temenni ederek

başladı. Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar
ise Bursa’dan başlatılan
“üçüncü büyük kentsel dönüşüm hamlesi”nin, 46 ilde
87 bin 628 konut dönüşümünü ilgilendirdiği bilgisini verdi. Bu hamlenin hayırlı olmasını dileyen Bakan Bayraktar,
kentsel dönüşümün, aslında
riskli binaların dönüştürülmesiyle Türk insanının canını
korumaya dönük bir proje olduğuna dikkati çekti.
Bayraktar Bayraktar, bunun,
enerji tasarrufuna yönelik bir
proje olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:“Çevreye
duyarlı yerleşimler oluşturmaya ve insanımızın hayat
kalitesini artırmaya yönelik
bir projedir.”

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kentsel dönüşüm projesinin startı geçtiğimiz
günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Tarihi Dokusuna Kavuşturuldu
Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Cebeci Köyü’nü eski dokusuna yeniden kavuşturdu.

ORHANGAZİ

/

BURSA

420 günde bitecek olan
içme suyu hatları çalışmaları
göl yolunda devam ediyor.
Asbestli borular değişecek,
hatların tamamlanması sonrasında su kaçakları sıfıra kadar azalacak ve maddi olarak da kaçaklara patlaklara
harcanan para neredeyse
bitecek. Ayrıca ilçenin belli
bölgelerinde yaşanan kaçak sorunları da sona erip
tazyik problemi yaşanmayacak. Proje sonuna ilçe halkı
çeşmeden rahatlıkla su içe-

SULTANGAZİ

/

Belediye
Yeni Hizmet
Binasında

İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi tarafından Cebeci adlı tarihi köyün yolları küp taşı ile
döşendi, binaların dış cepheleri kayrak taşı ile kaplandı. Park yapım çalışmaları
ise devam ediyor. Alibey
Havzası’nın hemen yanı başında ve 1500 yıllık tarihi ile
İstanbul’un en eski yerleşim
yerlerinden birisi olan tarihi
Cebeci Köyü eski dokusuna
yeniden kavuştu. Sultangazi
Belediyesi’nin yaptığı meydan ve çevre düzenlemeleri ile Cebeci Köyü eski dokusuna geri dönmüş oldu.

Asbestli Borular Değişiyor
Orhangazi´de uzun yıllardır herkesin dilinde olan Asbestli borular değişiyor.
Bununla birlikte içme suyu hatları da değişecek.
bilecekler. Orhangazi Belediye Başkanı İsmail Tartar konuyla ilgili altyapı dahilinde
değişecek olan içme suyu
borularının da çalışmalarının başladığını ve hassasiyet
ile devam ettiğini belirtirken
konunun takipçisi olduklarını
sözlerine ekledi.

KARAMÜRSEL

/

KOCAELİ

Karamürsel
Belediyesi
yeni hizmet binasına taşındı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet
gösteren belediye, böylelikle İnönü Caddesi İlhan Çınar alanı karşısında faaliyet göstermeye
başladı. Karamürsel Belediyesi yeni hizmet binasının 1. katında Emlak
Servisi, Gelir Müdürlüğü,
Muhasebe
Müdürlüğü
ve başkan yardımcısı
Haluk Özarslan, 2. katında Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi
İşlem Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü, 3. katında
Satın Alma Müdürlüğü,
Fen İşleri Müdürlüğü ve
Başkan Yardımcısı Ali
Karacan, 4. katında ise
Karamürsel
Belediye
Başkanı İsmail Yıldırım’ın
makamı yer alıyor.

Dekoratif Duvarlar Sanatla İşleniyor
Başiskele Belediyesi tarafından duvarlar sanatla yeniden işlenerek farklı ve de
güzel bir görünüme kavuşturuluyor.
BAŞİSKELE

/

KOCAELİ

Başiskele
Belediyesi’ne
bağlı ekipler, Mehmetağa
Mahallesi Alsancak Caddesi ve Dönerkaya Sokak üzerinde başladığı yol, kavşak
ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Yol genişletme çalışmaları

ardından kent estetiğine
uygun dekoratif perde duvarlar yapan ekipler yapımı tamamlanan duvarların
boyamasını yapıyor. Ayrıca
ekipler yağmur suyu kanalları döşemek için çalışma
başlattı. Başiskele’nin kent
düzeni ve görüntüsü estetik duvarların yapımlarıyla
daha da güzelleşiyor. Yer-

leşim alanlarında bina ve
yol çevresi güvenliği için
yapılan istinat duvarları ilçe
geneline uyum sağlayacak
şekilde tek tip olarak yapılıyor. Kayrak taşı desenli yapılan duvarlar ilçe genelinde
yaygınlaşıyor. Belediyeden
konuyla ilgili yapılan açıklamada çalışmaların devam
edeceği söylendi.
twitter.com/marmarabb
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Uluslararası Belediyecilik Fuarı
Marmara Belediyeler Birliği’nin üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel
Yönetim Birlikleri Ağı NALAS
tarafından düzenlenecek
NEXPO 2013 Uluslararası
Belediyecilik Fuarı’nın Ulusal Tanıtım Günü etkinliği,
Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantıları ve
fuar alanına saha ziyaretleri
Hırvatistan’ın Opatija şehrinde gerçekleştirildi. Söz
konusu toplantılara, Birlik
Uluslararası İşbirliği Direktörü ve NALAS İrtibat Görevlisi
Mustafa Özkul katıldı. Programın ilk gününde NEXPO
2013 Ulusal Tanıtım Günü
etkinliği
düzenlenmesinin
ardından NEXPO Yönetim
Kurulu ve Danışma Kurulu

Hırvatistan’da düzenlenecek NEXPO 2013 Uluslararası Belediyecilik Fuarı’na
Marmara Belediyeler Birliği’ne üye belediyeler de katılarak stand açacak.

Bilgi Verildi
Toplantıda NEXPO 2013
hazırlıkları hakkında NALAS
İrtibat Görevlilerine bilgilendirme yapıldı ve hazırlıklar
ele alındı. Toplantıda NALAS Sekreteryası Program
Görevlileri Milena Garthley,
Natasha Acevska, Jelena
Janevska
tarafından sunum yapıldı.

“İnsanlar Geçmişe Değil Geleceğe Bakıyor”
Marmara Belediyeler Birliği’nde konuşma yapan Mustafa Kemal İşler, “İnsanlar geçmişe değil
geleceğe bakıyor. Stratejik plan hazırlamak, geleceği tasarlamaktır” dedi.
İBB Strateji Geliştirme Müdürü Mustafa Kemal İşler,
Marmara Belediyeler Birliği
personeline stratejik plan
hazırlama konusunda bilgilendirme yaptı. Programa
Birlik Genel Sekreteri Züver
Çetinkaya da katılırken, iç
dinamikleriyle stratejik planını hazırlayacak olan Birlik
personeli de topladığı verileri ve sorularını Mustafa Kemal İşler’e ileterek bilgi aldı.
Kamuda da özel sektörde

de stratejik plan hazırlanırken ayakların yere sağlam
basması gerektiğine inandığını belirten Strateji Geliştirme Müdürü Mustafa Kemal
İşler, “Ben her yerde olayın
diyen hiçbir yerde olamaz.
Gerçekçi hedeﬂerle stratejik planımızı hazırlamalı,
kurumumuzun misyonu ve
vizonu doğrultusunda reel
hedeﬂere ulaşmalıyız.” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Zhangzhou Heyeti İstanbul’da

ve Mali Hizmetler Müdürü
Yusuf Kara görüştü.

Fujian Eyaleti’nin Zhangzhou Şehri Belediye Başkanı Xie Yitai ve beraberindeki yerel yöneticiler MBB Genel Sekreter Vekili Hüsnü Kılıç ile görüştü.
Zhangzhou Şehir Belediyesi
Dış İlişkiler Müdürü Lin Xiuzhen, Oﬁs Müdür Yardımcısı Li
Chaosheng, Şehir Giriş-Çıkış
Sınır Denetleme Bürosu Müdür Yardımcısı Zhang Longxing ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Sekreteri Dong Fangyuan’ın
yer aldığı misaﬁr heyetle Birlik adına Uluslararası İşbirliği
Direktörü Mustafa Özkul, Basın Danışmanı Fatih Sanlav

Çevre Müdürleri Sakarya’da Buluştu
Marmara Belediyeler Birliği’nin organizasyonunda Çevre ve Temizlik Müdürleri
bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar.
Marmara Belediyeler Birliği’nin 2008 yılından bu
yana düzenli olarak gerçekleştirdiği Çevre Koruma
ile Temizlik İşleri Müdürleri ve
ilgili personelleri koordinasyon toplantıları iller bazında devam ediyor. İstanbul,
Tekirdağ, Bolu, Kocaeli ve
Balıkesir’den sonra Sakarya
www.facebook.com/marmarabb

toplantıları başladı. NALAS
Genel Sekreteri Kelmend
Zajazi’nin yönettiği toplantı
Marmara Belediyeler Birliği
ve Arnavutluk, Bulgaristan,
Bosna Hersek, Hırvatistan,
Romanya ve Slovenya belediye birliklerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.

İl, ilçe ve belde belediyelerinin Çevre Koruma ile Temizlik İşleri, Zabıta Müdürleri ve
ilgili personelleri toplantısı da
gerçekleştirildi.

Önemli isimler katıldı
Sakarya İl Toplantısı’na Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yılmaz Çiğdem,
Çevre Mühendisi Arzu Saygıner Çil, ilçe ve belde belediyeleri müdür ve mühendisleri
ile İl toplantılarını koordine
eden MBB Çevre Yönetim
Merkezi Direktörü Aynur Acar
katıldı ve Acar önemli açıklamalarda bulundu.

İki büyük medeniyet
Birlik Genel Sekreter Vekili
Hüsnü Kılıç, Çin’li yerel yönetimlerin Birliğe göstermiş olduğu ilgiden söz ederek konuşmasına başladı ve Çin Halk
Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki süregelen uzun geçmişe sahip ilişkilerden bahsetti. Kılıç “Çin ile Türkiye kendi
medeniyet havzalarının öncüsü olan iki medeniyettir.
Bu birikimin paylaşılması iki
ülkenin ve içinde bulunduğu medeniyet havzalarının
menfaatinedir.”dedi.

Birliğin
Çalışmaları
TRT Arapça’da
Anlatıldı

TRT Arapça’da yayınlanan “Elvan-ı Seba” programına canlı yayın konuğu olarak katılan MBB
Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Birliğin çalışmaları hakkında geniş bilgi
verdi. İlk olarak Marmara
Belediyeler Birliği’nin vizyonu ve misyonu hakkında anlatımda bulunan
Çetinkaya, başta Arap
Dünyası olmak üzere AB
ve uluslararası ilişkiler,
çevre, basın-yayın, mevzuat, yönetmelik ve kişisel
gelişim alanında belediye
personeline verilen eğitimleri açıkladı. Türkiye’de
belediyeciliğin daha da
gelişmesi için belediye
personeline yönelik eğitim programlarının gerekli
olduğuna değinen Çetinkaya, “Birlik Başkanımız
ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep
Altepe’nin önderliğinde,
üye belediyelerimize yönelik önemli çalışmaların
altına imza atıyoruz. Belediyeciliğin gelişmesi için
eğitim şart.” dedi.

Beledı̇ yeHaber / Eylül 2013
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KÜLTÜR SANAT

En Büyük Gösteri Merkezi Açıldı
KÜÇÜKÇEKMECE

/

İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi’nin Halkalı’da inşa ettiği
dev gösteri merkezinin açılışına, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kültür ve Turizm
Bakanı Ömer Çelik, AB Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, Milletvekilleri, İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Ak Parti İl Başkanı
Aziz Babuşcu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz
Yeniay, Ak Parti İlçe Başkanı Temel Karadeniz ile sanat ve siyaset camiasından
birçok önemli isim katıldı.
Açılış konuşmasında, 20 yıl
önce Küçükçekmece’nin

Türkiye’nin en büyük gösteri ve sanat merkezi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Küçükçekmece’de açıldı.

Görme Engelliler İçin Bir Ses Ver
İstanbul Büyükşehir Belediyesi görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirme çalışmaları yapıyor.
İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler
Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü işbirliği ile görme
engelli vatandaşlar için kitap seslendirme çalışmaları
yapıyor. Gönüllü okuyucuların randevu usulüyle görme
engelliler için kitap seslen-

direbilmesi amacıyla yeni
bir kampanya yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler
Müdürlüğü’ne bağlı Eyüp
Körler
Kütüphanesi’nde
gönüllü okuyucularla sesli
kitaplar üretiliyor. Kitapların
üretimi uluslararası standartlara uygun teknolojiler kullanılarak ses yalıtımlı
stüdyolarda yapılmakta.

Randevu verilecek
Kayıt neticesinde uygun görülen gönüllü okuyucular,
randevu usulüyle görme engelli vatandaşlar için kitap
seslendiriyor. Kitaplar, mevcut talepler, okuyucunun
tercihi veya kütüphanecinin
yönlendirmesine göre temin
ediliyor. Halk kütüphanesi
kapsamında olan kütüphane, her türlü kitabı toplamayı amaçlamakta.

50. Kez “Uluslararası Troia Festivali”
Çanakkale Belediyesi tarafından 50.’si düzenlenen Uluslararası Troia Festivali, görkemli bir açılışla gerçekleşti.
ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi tarafından artık geleneksel hale gelen
ve bu yıl 50’incisi düzenlenen
Uluslararası Troia Festivali’nde
pek çok etkinliğe imza atıldı ve

festivale yerli ve yabancı pek
çok turist katıldı. Festivale yurt içi
ve yurt dışından katılan ekipler
ile çok sayıda kentli korteje yoğun bir katılım sağladı. Ayrıca
festival kapsamında birbirinden
renkli gösteriler düzenlendi.

Ödüller Sahiplerini Buldu
Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada kazananlar ödüllerini aldılar.

MUSTAFAKEMLPAŞA

/

BURSA

Mustafakemalpaşa’da bu
yıl 2.’si düzenlenen Ulusal
Mustafakemalpaşa-Suuçtu Foto Maratonu’nda
dereceye girenler ödüllendirildi.
Mustafakemalpaşa
Belediyesi’nin desteği ve
Mustafakemalpaşa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin organizasyonu ile Mayıs ayında
yapılan yarışmaya katılan
120 fotoğraf sanatçısının
farklı karelerden Mustafakemalpaşa ve çevresinin
doğal, kentsel ve tarihi zenginliklerini anlattığı fotoğraf
sergisi de ödül töreni ile birlikte ziyarete açıldı. Ödül törenine çok sayıda önemli sima
katıldı.

adeta bir çamur deryası olduğunun altını çizen Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün burada muhteşem bir
eserin açılışını hep beraber
yapıyoruz. Şu anda bu eserin benzeri yok.” dedi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ise, dünya
merkezi olmak için yola çıktıklarını söyleyerek Başbakan Erdoğan’a teşekkür
etti.

Şarköy’de
Satranç
Turnuvası

ŞARKÖY

/

TEKİRDAĞ

Türkiye Satranç Federasyonu
Şarköy
ilçe
temsilciliği ile Şarköy
Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuva küçükler, yıldızlar
ve genel olmak üzere 3
kategoride gerçekleştirildi. Turnuvaya toplam
68 sporcu katıldı. Turnuvada Başhakem olarak
Satranç
Federasyonu
Tekirdağ İl Temsilcisi
Mehmet Vardar, hakem
olarak Şarköy İlçe Temsilcisi Ercan Ekinci, Alper
Şansal ve Murat Eren
görev yaptılar. Şarköy
Belediyesi bu tür turnuvaların gelecek yıllarda
da yapılacağının müjdesini verdi.

Körfez’e Kültür Merkezi
Körfez Belediyesi’nin desteğiyle kentin ilk kültür
merkezi geçtiğimiz günlerde açıldı.
KÖRFEZ

/

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve

Körfez Belediyesi’nin destek verdiği Tütünçiftlik Kültür
Merkezi’nin açılışı geçtiğimiz
günlerde gerçekleşti. Açılış
programına ilgi büyük oldu.

twitter.com/marmarabb
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Kıtalararası Yüzen İlk Başkan Oldu
Kıtalararası yüzen ilk belediye başkanı olan Mustafa Demir, parkuru bu
sene 1 saat 03 dakika 52 saniyede tamamladı.

FATİH

/

İSTANBUL

Bu yıl 25.si düzenlenen Kıtalararası Boğaziçi Yarışları’na
bin 500 yüzücü katıldı. Geçen yıl aynı yarışmada yüzen ve Kanlıca-Kuruçeşme
arasındaki parkuru başarıyla tamamlayan Başkan
Demir, bu yıl kendi rekorunu
kırdı. Boğazı yüzerek geçen
ilk ve tek belediye başkanı
olan Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir, geçen yıl 1
saat 20 dakikada tamamladığı 6,5 kilometrelik parkuru
bu yıl 1 saat 03 dakika 52 saniyede tamamladı. Birçoğu
profesyonel olan bin 500 yüzücü ile birlikte kulaç atan
Başkan Demir, 50-54 yaş
kategorisinde yarıştı. Sporcu
kişiliği ile de tanınan Başkan

Türkiye Windsurf Şampiyonası
BÜYÜKÇEKMECE

/

İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyesi’nin Mimarsinan Yelken
Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği Pegasus Türkiye
Windsurf Şampiyonası Ligi
4’üncü ayak yarışmaları
düzenlenen kupa töreniyle
sona erdi. Kendi kulübünün
öğrencisi ile birlikte kupa
kaldıran ünlü manken Çağla Kubat, “Böyle bir organizasyon ile rüzgar sörfünün
İstanbul’da da yapılabileceğini herkese kanıtlayan

Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Pegasus Türkiye Windsurf Şampiyonası Ligi 4’üncü ayak yarışmaları kupa töreniyle sona erdi.

4 gün boyunca Mimarsinan
Sahili’nde renk cümbüşü
oluşturan yelken sporcuları,
düzenlenen muhteşem bir
tören ile kupalarına kavuşmuş oldu.

İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi’nin sosyal projelerinden olan ve
17 Haziran’da başlayan
4. Özel Sporcular Yaz Spor
Okulu sona erdi. Üsküdar
Belediye Başkanı Mustafa
Kara, 4. Özel Sporcular Yaz
Spor Okulu’na katılan 135
engelli çocuk ve ailelerine
Yaz Spor Okulu’nun sona

Bisikletçiler Yarıştı
Gürsu’ yu temsilen yarışlara katılan “Dağ Bisiklet
Takımı” her geçen gün başarılara imza atıyor.
GÜRSU

/

BURSA

Gürsu Belediyespor tarafından oluşturulan Dağ Bisiklet
Takımı, sezon başında yapılan Uluslararası Alanya Dağ
Bisiklet
Şampiyonası’nda;
www.facebook.com/marmarabb

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Demir, Fatih Belediye
Başkanı olarak bir amacının
da İstanbul’a ve su sporlarına dikkat çekmek olduğunu
sözlerine ekledi. İstanbul’da
su sporlarını geliştirmek için
birçok etkinlikler düzenlediklerini de vurgulayan Başkan
Demir, herkesi davet etti.

Sapanca’ya
Yeni Spor
Kompleksi
SAPANCA

/

SAKARYA

Renk cümbüşü
yaşandı

Üsküdar Belediyesi’nin Haziran ayında başlattığı “4.Özel Sporcular Yaz
Spor Okulu”düzenlenen bir tören ile sona erdi.
/

Başkandan Teşekkür

Büyükçekmece
Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’e
teşekkür ediyorum” dedi.

Özel Çocuklara Spor Okulu
ÜSKÜDAR

Demir, ‘Nasip olursa seneye
tekrar katılmak istiyorum ve
herkesin bu güzelliği yaşamasını tavsiye ediyorum. Bu
sene de boğazın mavi ve
serin sularında İstanbul’u kulaçlamak ve yarışmak çok
zevkliydi.” dedi.

Genç Erkekler’de Tolga
Akdeniz’le 2’ncilik kazanırken, Elit Erkekler’de Yavuz Kilim’le 9’unculuk derecesi aldı. Atatürk Kent
Ormanı’nda, Türkiye Bisiklet
Federasyonu tarafından düzenlenen “Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası” na da katılan Takım; Genç Erkekler’de
Tolga Akdeniz’le 3’üncülük,
Elit Erkeklerde Yavuz Kilim’le
5’incilik kazandı. Gürsu Belediye Başkanı Orhan Özcü
sporcuları tebrik etti.

ermesi ve kapanışın da Ramazan ayına denk gelmesi
nedeniyle Sosyal Tesislerde
bir iftar yemeği verdi. AK
Parti Üsküdar İlçe Başkanı Sinan Aktaş ile Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdür Yardımcısı
Arzu Gür’ün de katıldığı iftar
yemeğinde bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, eğitimlerden 76 zihinsel, 30 otistik,
10 görme, 10 bedensel ve
9 çoklu engelli olmak üzere
135 çocuğun faydalandığını söyledi. Belediye Başkanı
Mustafa Kara, engelli aileleri açısından bu tip eğitimlerin
çok daha büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Sapanca Belediyesi düzenlediği yeni spor kompleksini açtı. Törene telgraf
gönderen Başkan Recep
Tayyip Erdoğan, “Spora
ve sporcuya verdiğiniz
destek sebebi ile sizi ve
bu organizasyonda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum”
dedi. Tören açılışında konuşan Sapanca Belediye
Başkanı İbrahim Uslu, “Bu
alan orman arazisiydi.
Çalışma arkadaşlarımızla
karar verdik ve buraya
bir spor kompleksi yapalım dedik. Göl mahallesi
ve Sapanca halkına bir
hizmet olsun istedik. Tüm
arkadaşlarıma ve vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür
ediyorum” dedi. Başkan
çalışmaların devam edeceğini müjdeledi.

Çocukların Mutluluğu
Öğrenciler Osmangazi Belediyesi’nin yüzme kursuna katıldı. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.
OSMANGAZİ

/

BURSA

Osmangazi Belediyesi’nin
düzenlediği, yüzme kurslarına katılan minik yüzücü
adayları, bir yandan yüzme
öğreniyor, bir yandan da
suyun keyﬁni çıkarıyorlar.
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Akıllı Belediyecilikte İddialıyız
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Akıllı Belediyecilik uygulamalarını anlattı. Çağırıcı, “Artık bilim ve teknoloji
çağında yaşıyor ve teknolojinin bize sağlamış olduğu imkânları en etkin şekilde kullanmaya çalışıyoruz” dedi.
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI

onu elektronik imza ile imzalayabiliyoruz. Önceden
bir ayda halledilebilen bir
işlem, EBYS sistemi ile çok
kısa bir sürede halledilmiş
oluyor. Ayrıca kağıt evrak
dolaşımını azaltarak, hem
zamandan kazanıyoruz,
hem çevre kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz, hem
de kaynaklarımızı daha
verimli kullanmış oluyoruz.
Yine Sanal Operatör ve
KEP uygulamalarımızla da
daha kaliteli ve daha hızlı
hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Belediyemizin www.
bagcilar.bel.tr
adresine
giren vatandaşlarımız kafalarındaki sorulara cevap bulabilmek için sayfa
sayfa dolaşmak zorunda
kalmıyor. Sanal Operatör
uygulamamızla
belediyecilik hizmetlerinde akla
gelebilecek onlarca soruyu akıllandırdık. İsteyenler
Sanal Operatöre herhangi bir ihtiyaçları hakkında
bilgi almak için soru sorabiliyor ve ne yapması gerektiği sesli yanıt sistemi ile
kendilerine bildiriliyor.

B

ağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kentin gelişimi adına
yapmış olduğu çalışmalarla ön plana çıkıyor.
Başkan Çağırıcı belediyenin özellikle Akıllı Belediyecilik uygulamalarına
önem verdiğini, “Artık
bilim ve teknoloji zamanında yaşıyoruz” sözleri
ile anlattı.

Akıllı Belediyecilikte
ön planda
İlk
olarak
kendisinden Bağcılar’ı dinleyelim: “Bağcılar, 1992’de
Bakırköy’den
ayrılarak ilçe statüsü kazandı. Ancak o dönemde,
Bağcılar’ın önemli alt
ve üst yapı sorunları bulunuyordu.
Büyük
bir
köy görünümünde olan
Bağcılar’ın bu algısını değiştirmeye yönelik önemli
çalışmalar yapıldı. Gerek
Kurucu Belediye Başkanımız Sayın Feyzullah Kıyıklık, gerekse ondan görevi
devraldıktan sonra bizler,
Bağcılar’ı bir cazibe merkezine dönüştürmek için
çalışmalar
yürütüyoruz.
Sosyal dönüşüm projelerimizle birlikte alt ve üst
yapı çalışmalarımızı yürüttük. Eğitime büyük önem
verdik. Çünkü, Bağcılar’ın
geleceğini, ülkemizin geleceğinin eğitimli nesillerle şekilleneceğini çok iyi
biliyoruz. Bu kapsamda
son 10 yılda 40’a yakın
okul inşa ettik. Engelliler
Sarayımız, Kadın ve Aile
Kültür Sanat Merkezimiz,

Mehmet Akif Ersoy Kültür
Sanat Merkezi ve Müzemiz, Mahmutbey Kültür
Merkezimiz son birkaç yıl
içerisinde tamamlanan
ve hizmet vermeye baş-

masına şöyle devam etti:
“Bağcılar Belediyesi olarak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Sanal Operatör uygulaması,
Kayıtlı Elektronik Posta
Sistemi (KEP) ve İnteraktif
Meclis uygulamaları ile

gerekiyor. EBYS sistemi,
evrakı ortadan kaldıran,
hızlı ve şeffaf bir uygulama. Belediyede herhangi
bir işi olan, herhangi biri
başvurusunun aşamalarını internet üzerinden takip edebiliyor. Yine ben,
belediye hizmetlerini te-

zi
ltür Sanat Merke
Kadın ve Aile Kü

layan merkezlerimiz. Bilgi
evlerimizin sayısını artırdık
ve yaklaşık 15 bin öğrencimiz buralardan hizmet
alıyor. Bağcılar’daki bütün okulların her sınıfına
bir bilgisayar ve projeksiyon sistemi sağladık.
Okullarımızı güvenlik kamerası sistemiyle donattık. Şimdi de ilçemizdeki
öğrencilerin ücretsiz yüzmesi için 7 tane havuz
yapıyoruz. Bilgi evleri,
kütüphaneler, yüzme havuzları, park ve bahçeler
yaptık. Engelliler Sarayı ile
yıllarca evlerinde hapsolmuş engellilerimizi sosyal
hayata dahil ettik. Artık,
meslek sahibi olabiliyorlar. Hayatlarından memnunlar. Onların her türlü
ihtiyaçlarını
gidermeye
çalışıyoruz. Bunlar çok
önemli projeler. İlçemizdeki eğitim eksiğini kapatabilmek için de yeni projeler üretiyoruz”. Bağcılar
Belediyesi’nin örnek teşkil
eden sistemi Elektronik
Belge Yönetim Sistemi’ni
ve özelliklerini de anlatan
Başkan Çağırıcı konuş-

or
sorular cevaplanıy
Sanal operatörle

“Akıllı Belediyecilik” uygulamalarını en etkin şekilde
kullanan belediyelerden
biriyiz. Tabi buna sosyal
medyayı da eklememiz

Engelliler Sarayı

lefonumdan takip edebiliyorum.
İmzalanması
gereken evraklar varsa,
nerede olursam olayım

Bilim ve
teknoloji çağı
KEP uygulamasını başlatan ilk belediye olduk.
Standart elektronik postaya benzer bir sistemle
çalışan KEP, e-mailden
farklı olarak, evrakların
bozulmasının önüne geçiyor, gönderilen evrakları belli bir süre ile koruyor, evrakların elektronik
ortamda imzalanmasını
sağlıyor ve sistem üzerinden gönderilen veya
alınan evraklar hukuki bir
süreçte delil niteliği taşıyor. Artık bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz ve
teknolojinin bize sağlamış olduğu imkânları en
etkin şekilde kullanmaya
çalışıyoruz.”

Bağcılar Belediyesi’nin Kayısı Bahçesi’nden bir kare..

twitter.com/marmarabb

belediyehaber
birlikten

RENKLİ BAŞKANLAR

Bilirken susmak,
bilmezken söylemek kadar kötüdür.
| PLATON |

Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla
sıcak iletişim kuran belediye başkanlarımızın hayata dair fotoğraﬂarını yayınlıyor, devamını belediyelerimizden bekliyoruz.

Derince Belediye Başkanı Aziz Alemdar

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Kadir Topbaş

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

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

