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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Hizmet yolunda hızlı bir 
giriş yaptığımız 2012 yılın-
da Mart ayını da tamam-
ladık ve belediyecilik ala-
nında sosyal ve kültürel 
çalışmaların büyük ağırlık 
kazanmaya başladığı bir 
döneme girdik.

 � devamı  12’de

Kemal öztürk’le “İletişim” üzerine
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü öztürk, “İletişim danışmanlığı, 
üniversitelerde bölüm olmalı” dedi.

sağlığa Büyük 
Yatırım

Bahçelievler Beledi-
yesi’nce yaptırılarak 
3 yıllığına bedelsiz 
olarak İstanbul Fizik 
Tedavi ve Rehabi-
litasyon Eğitim ve 
Araştırma Hastane-
sine Ek Hizmet Binası 
olarak hizmet verme-
si için verilen merke-
zin açılışı geçtiğimiz 
günlerde yapıldı. 

MARMARA
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Anadolu Ajansı (AA) 
Yönetim Kurulu Başka-

nı ve Genel Müdürü Kemal 
Öztürk, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Basın Danışmanları 
Platformu işbirliğiyle düzenle-
nen ‘’İletişim Danışmanlığı’’ 
konulu seminerde yaptığı ko-
nuşmada, iletişim meselesinin 
Türkiye’de son 10 yıldır hem 
tartışılan, hem de konuşulan 
bir mesele olduğunu belirtti.  
Öztürk “İletişim danışmanlığı” 
kavramını ilk kez TBMM’de 
Bülent Arınç’ın kullandığını 
söyledi. 

darıca Belediye Başkanı 
şükrü Karabacak

Kocaeli’nin nüfus 
olarak üçüncü bü-

yük ilçesi Darıca, belediye-
nin çalışmalarıyla ön plana 
çıkıyor.  Darıca, adını sade-
ce ülkemizde değil, ulusla-
rarası platformda da duyu-
ruyor. 

Dünya’nın ilk Yeşil Ye-
rel Yönetimler Binası’nı 

Sarıyer Belediyesi’nin aça-
cağını biliyor muydunuz? 
Çevre dostu Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç’le birlikte-
yiz bu ay.   

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

sarıyer Belediye Başkanı 
şükrü Genç

 � devamı  7’de

AYIN
söyleşisi

 � devamı  3’te

 � devamı  8’de

 � devamı  15’te

derince’de Yeni Mesire Alanı

Birlik nAlAs’a damga vurdu

 � devamı  10’da

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
de üyesi olduğu ve 12 ülke-
den 15 yerel yönetim birliği ile 
9.500 belediye başkanını tek 

çatı altında toplayan Güney-
Doğu Avrupa Yerel Yönetim 
Birlikleri Ağı’nın (NALAS) baş-
kanlığına Marmara Beledi-

yeler Birliği adına Yıldırım Be-
lediye Başkanı Özgen Keskin 
seçildi. Birlik Encümen Üyesi de 
olan Başkan Keskin’e ilk tebrik, 

Marmara Belediyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’den geldi.

devamı  12’de
Bülent Arınç’ın kullandığını 

� devamı  8’de

derince’de Yeni Mesire Alanı
� devamı  10’da

Bülent Arınç’ın kullandığını 
söyledi. � devamı  12’de
Bülent Arınç’ın kullandığını 
söyledi. 

cağını biliyor muydunuz? 
Çevre dostu Belediye Baş-

derince Belediyesi tarafından 3 bin ağaç dikile-
rek yeni mesire alanı oluşturuldu. 

 � devamı  2’de

 nAlAs’a damga vurdu
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İstAnBul

Şili’nin başkenti Santi-
oago’da “Amerika Dene-
yimi” başlıklı zirve Şili’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Zirvenin açılışında konuşma 
yapan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, “Latin Amerika, 
dünyanın bundan sonraki 
sürecinde daha etkili ol-
maya başlayacaktır” dedi. 
Başkan Topbaş’ın konuş-
ması öncesinde salonda 
gösterilen ‘İstanbul Filmi’ 
salonu dolduran Orta ve 
Latin Amerika şehirlerinin 
belediye başkanları tarafın-
dan büyük alkış aldı. Kadir 

Topbaş, ayrıca Şili ziyare-
tinin ilk gününde Şili Konut 
ve Şehircilik Bakanı Rodrigo 
Perez Mackenna ile görüş-
tü. Şilili Bakan Başkan Kadir 
Topbaş’a konut politikalarını 
anlattı. 

Kira öder gibi konut

400 doların altında geliri 
olanlara bedava ev yaptık-
larını, orta hallilere yüzde 60 
katkı sağladıklarını ve evin 
maliki olduklarını anlatan 
Mackenna, “Yılda 3 milyar 
dolar kaynak kullanarak şu 
ana kadar 200 bin konut 
yaptık” dedi. Başkan Top-
baş da İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin şirketlerinden 
KİPTAŞ ile Başbakanlığa 
bağlı TOKİ’nin konut poli-
tikasını dile getirdi. Asgari 

ücretlilerin konut sahibi ol-
masına yönelik politikaları 
anlatan Topbaş, Türkiye’de 
ve İstanbul’da vatandaşla-
rın bu sistemle kira öder gibi 
bir sistemle konut sahibi ola-
bildiklerini söyledi.

Valiyle de görüştü

Başkan Kadir Topbaş daha 
sonra Santiago Valisi Bayan 
Cecilia Perez ile valilik bina-
sında bir araya geldi. Vali 
Perez, Kadir Topbaş ile ta-
nışmaktan büyük onur duy-
duğunu söyledi. Santiago 
1960’lardan itibaren yeni 
teknoloji ile ve çelik yaylar 
yerleştirilerek binalar yapı-
yor. Santiago’da yapılan 
konutlar 9 şiddetinde dep-
reme dayanıklı olarak inşa 
ediliyor. 

YıldıRıM / BuRsA

Kosova’nın başkenti 
Priştine’de düzenlenen 
Güney-Doğu Avrupa Ye-
rel Yönetim Birlikleri Ağı 
(NALAS) Genel Kurulu yo-
ğun katılımla iki gün sürdü. 
Genel Kurulda Marmara 
Belediyeler Birliği Encü-
men Üyesi ve Yıldırım Be-
lediye Başkanı Özgen Kes-
kin, Marmara Belediyeler 
Birliği’nin girişimleriyle yeni 
NALAS Başkanı olarak se-
çildi. Türkiye, Hırvatistan, 
Slovenya, Bosna-Hersek, 
Kosova, Arnavutluk, Sır-
bistan, Makedonya, Ka-
radağ, Romanya, Mol-
dova ve Bulgaristan’dan 
9500 belediyeyi temsil 
eden birliklerin oluşturdu-
ğu NALAS delegeleri, oy 
birliğiyle yeni başkan ola-
rak Keskin’i seçti. Keskin, 
yeni dönem başkanlığının 
Türkiye’ye geçmesinden 

dolayı Türkiye’den merkezi 
yönetimi temsilen  gelen 
AB Bakanlığı Bakan Yar-

dımcısı Prof. Dr. Hasan Nuri 
Yaşar ve AK Parti Yerel Yö-
netimlerden Sorumlu Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve 
Manisa Milletvekili Hüseyin 
Tanrıverdi ve AB Bakanlı-

ğı Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Mehmet Cangir’e destek-
leri için teşekkür etti. Ayrıca, 
toplantıya Yenişehir Beledi-
ye Başkanı Bülent Hamdi 
Cingil, Uluslararası İşbirliği 
Merkezi Direktörü Murat 
Daoudov, Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği Başkan Yar-
dımcısı Hasan Hüsamettin 
Koçak ve Genel Sekreteri 
Mustafa Başkurt katıldı.

“En iyi şekilde 
temsil edeceğiz”

Türkiye’yi her alanda en iyi 
şekilde temsil edeceklerini 
ifade eden Keskin, “Bizim 
burada yeni temsil alanı-
mız sadece Türkiye’yi temsil 
etmek değil. Aynı zaman-
da NALAS ağı içindeki bü-
tün birlikleri ve belediyeleri 
temsil etmektir. NALAS bir 
lokomotif görevi görecek-
tir.”  dedi.

Başkan Kadir topbaş, şili’deydi

özgen Keskin nAlAs Başkanı seçildi

Başkan Kadir topbaş, şili’nin başkenti santioago’da “Amerika deneyimi” 
başlıklı zirveye katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin de üyesi olduğu ve 12 ülkeden 15 yerel yönetim birliği ile 9.500 belediye başkanını tek çatı 
altında toplayan Güney-doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (nAlAs) başkanlığına özgen Keskin getirildi.

BİlecİK

Bilecik Belediyesi ve Çalış-
ma ve İşkur İl Müdürlüğü iki 
ayrı protokole imza atarak, 
el ele verdiler. Protokol, Bi-
lecik Belediye Başkanlığı 
makamında gerçekleştirildi. 
Protokole tarafl ar adına Be-
lediye Başkanı Selim Yağcı 
ve İşkur İl Müdürü Ayhan 
Tozan imza attı. İmzalanan 
ilk protokol çerçevesinde; 
Bilecik Belediyesi’nde semi-
nerleri devam eden KOS-
GEB uygulaması kapsamın-

da uygulamaya katılan ve 
iş kurmayı planlayan işsiz 
vatandaşlara Çalışma ve 
İşkur Müdürlüğü’nce her fi ili 
gün için Nisan’a kadar 15 
TL, Nisan’dan sonra ise 20 TL 
ödenmesi planlanıyor.

Vatandaşlar daha 
kolay iş bulabilecek

Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü 
ile imza altına alınan bir diğer 
protokol kapsamında; Bele-
diye, iş arayan vatandaşlar 

açısından büyük önem arz 
ediyor. Protokol ile iş ara-
yan vatandaşlar belediye 
bünyesinde oluşturulacak 
birime direk iş mürcaatında 
bulunabilecekler. Belediye, 
yapılan müracaatları değer-
lendirerek, İşkur tarafından iş 
gücü talebi olan yerlere ge-
rekli yönlendirmeleri yapabi-
lecek. Bilecik Belediye Baş-
kanı Selim Yağcı, imzalanan 
protokolün her iki kuruma ve 
Bilecik halkına hayırlı olması-
nı diledi. Yağcı, her zaman 
vatandaşların yanlarında ol-
duklarını söyledi.  

Bilecik Belediyesi İş Buluyor
Bilecik Belediyesi, çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile iki ayrı protokole imza attı. 
Protokol ile birlikte iş arayan vatandaşlar belediyeye direkt başvurabilecekler. 
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Bigadiç’e Yeni 
Pazar 
Yeri

Başkandan 
Kadınlara 

Mesaj

çan’a vakumlu
temizlik 
Aracı

Keşan Belediyesi 
Yaza 

hazırlanıyor
BİGAdİç / BAlıKesİR   

Bigadiç Belediyesi’nin 
yaptırdığı Pazar yeri 
geçtiğimiz ay hizmete 
açıldı. Kapalı Pazar ye-
rinde incelemelerde bu-
lunan Bigadiç Belediye 
Başkanı Mustafa Göksel, 
pazar esnafıyla ve va-
tandaşlarla sohbet etti. 
Vatandaşlar da yeni pa-
zar yerini çok beğendik-
lerini söyleyerek Başkan 
Göksel’e teşekkür ettiler. 

MustAFAKeMAlPAşA  / BuRsA  

Mustafakemalpaşa  Be-
lediye Başkanı Sadi Kur-
tulan, Kadınlar Günü 
dolayısıyla yayınladığı 
mesajda; “Milletin temel 
taşı olan aile birliğinde 
en önemli unsur kadınlar 
olmuştur. Kadınlarımızın 
yüksek seciye ve kabili-
yetiyle kendilerini ifade 
etmeleri, özgüven için-
de yaşamalarını sağla-
mak zorundayız” dedi. 

çAn / çAnAKKAle

   

Çan Belediyesi Otobüs 
Terminali yeni vakumlu 
süpürge aracına ka-
vuştu. Belediye Başka-
nı Abdurrahman Kuzu 
“Otogarda eksik olan 
vakumlu temizlik aracını 
söz verdiğimiz gibi hiz-
mete başlattık. Teknik 
özellikleri açısından zen-
gin olan temizlik aracının 
otogara hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 

KeşAn / edİRne

Keşan Belediyesi,  Fer-
hat Ağa Deresi’nin ıslah 
çalışmasını yapmaya 
başladı. Belediye ayrıca 
haşerenin ekolojisinin da-
raltılmasıyla, ilaç ve işgü-
cünden tasarruf etmeyi 
amaçlıyor. Belediye yet-
kililerinden yapılan açık-
lamaya göre ıslah çalış-
malarının ardından larva 
dönemindeki haşere için 
ilaçlama yapılacak. 

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

Hizmet yolunda hızlı bir giriş yaptığımız 
2012 yılında Mart ayını da tamamladık 
ve belediyecilik alanında sosyal ve kültü-
rel çalışmaların büyük ağırlık kazanmaya 
başladığı bir döneme girdik.

Mart ayı içerisinde yine birbirinden önem-
li eğitim, bilgilendirme, lobicilik ve işbirliği 
programlarımız oldu. İstanbul Dersleri kap-
samında Araştırmacı-Yazar Ekrem Işın’ı “Bir 
Antikacı Dükkânı Olarak İstanbul” semi-
nerinde, Prof. Dr. Mehmet Maksutoğlu’nu 
da “Yanlış Bilinen Osmanlı” programında 
ağırlarken, büyük bir ilgiyle devam eden 
Bursa Dersleri programları kapsamında 
ağırladığımız Dr. Mehmet Çelenk tarafın-
dan “Bursa’da Renkli Yaşamak” temalı bir 
seminer verildi.

Yine Mart ayı içerisinde İstanbul Kalkın-
ma Ajansı tarafından, İstanbul’daki üye-
lerimize yönelik 2012 yılı Mali Destek Prog-
ramlarını tanıtma 
ve bilgilendirme 
etkinliği düzenlen-
di. Ortak protokol 
kapsamında dü-
zenlediğimiz or-
ganizasyonlara İs-
tanbul İl Özel İda-
resi, Bağcılar Bele-
diyesi, Esenler Be-
lediyesi ve Eyüp 
Belediyes i ’nde 
düzenlenen eği-
tim programlarıy-
la devam ettik. 
Marmara Beledi-
yeler Birliği, Turk-
cell ve İSKİ ile ortaklaşa düzenlediğimiz 
Yeni Nesil Sayaç Okuma sempozyumunu 
da başarıyla gerçekleştirdik ve 400 kişilik 
katılımla, belediyelerdeki ilgili yönetici ve 
teknik personeli bilgilendirdik.

İşbirliği ve deneyim paylaşımı noktasında 
da aynı mesleği icra eden birim yöneticile-
rini bir araya getirmeyi sürdürdük. Özel Ka-
lem Müdürleri Platformu buluşması Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşirken, Çevre Koruma ve Temizlik 
Müdürleri buluşmalarımızı da Kadıköy’de 
gerçekleştirdik. Basın Danışmanları Plat-
formu buluşmalarımıza da Esenyurt 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde devam et-
tik. Her ay seçkin bir gazetecinin konuk 
olduğu Basın Danışmanları Platformu’nun 
bu ayki konuğu Yeni Şafak Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert olur-
ken, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal 
Öztürk’ü de “İletişim Danışmanlığı” temalı 
programda ağırladık.

Deprem ve kentsel dönüşüm konusun-
da faaliyetlerine devam eden Birliğimiz, 
üye belediyelerimize yönelik bilgilendir-
me faaliyetlerine de devam ediyor. Son 
olarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) 
ile işbirliği yaparak, üye belediyelerimi-
zin çalışanlarına yönelik bilgilendirmelere 
başladık. Bağcılar Belediyesi’yle başladı-
ğımız çalışmalara ilçe ilçe devam ederek, 
tüm Marmara’yı dolaşacağız.

Uluslararası alanda da çalışmalarımıza 
devam ederek 29-31 Mart’ta Kosova’nın 
başkenti Priştine’de gerçekleştirilen NALAS 
Genel Kurulu’nda Yıldırım Belediye Baş-
kanı Özgen Keskin’in başkan seçilmesini 
sağladık. Güneydoğu Avrupa Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Başkan Keskin’i kut-
layarak ve başarılar dileyerek sözlerimi 
sonlandırıyor, üye belediyelerimize yöne-
lik çalışmaların artarak devam edeceğini 
hatırlatmak istiyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

türkiye’nin Gururu Oldu

Osmanbey Yenilendi

BuRsA

Eurasia Rail 2012 Fuarı, 8-10 Mart 
tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde (İFM) gerçekleş-
tirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen 
fuara, 20 ülkeden 200 fi rma ka-
tıldı. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, fuarda 
stantları gezerek İFM CEO’su 
Bülent Erten’den bilgiler aldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin öncü-
lüğünde Bursa’da Durmazlar 
Makine tarafından üretilen ipek-
böceği modelli tramvay standı-
nı da inceleyen Başkan Altepe, 
ipekböceğinin Türkiye’nin ilk 
yerli markası ve tüm organlarıyla 
yüzde 100 Türk yapımı olduğunu 
söyledi. İpekböceğinin üretimi 
nedeniyle Durmazlar’a ve eme-
ği geçen herkese teşekkür eden 
Başkan Altepe, “Bursa olarak yü-
zümüz güldü. Normal şartlarda 
5-6 yılda yapılabilecek bir işi bu 
ekip 2 yılda gerçekleştirdi . Üstelik 
beklenenin çok üzerinde bir kali-
te sağladılar. O da burada zaten 
görülüyor ve gören herkes takdir 
ediyor. Hedefi miz bunu yakala-
maktı ve başardığımız için Bursa 
olarak gururluyuz” diye konuştu.

şİşlİ / İstAnBul

Kentsel Tasarım Projesi kapsa-
mında tüm sokakları yenilenen 
Osmanbey, yepyeni bir çehre-
ye kavuştu. Osmanbey’in ye-
nilenen sokakları, gerçekleşen 
törenle yeniden açıldı. Kentsel 
tasarım çalışmaları kapsamında, 
Osmanbey’deki tarihi binaların 
restorasyonu yapıldı, diğer bina-

lar ise yenilendi. Reklam tabela-
ları ve klimalar kaldırıldı. Böyle-
ce görüntü kirliliğine son verildi. 
Osmanbey’in bu çalışma sonrası, 
lüksün mabedi New York’un 5’inci 
caddesi gibi olması hedefl eniyor. 
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sa-
rıgül, “Osmanbey’de toplam 18 
sokağımızı yenileyerek bölgemiz-
de büyük bir değişime imza attık.” 
diyerek yapılan bu çaışmaları va-
tandaşlarla paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde üretilen türkiye’nin ilk yerli tramvayı İpekböceği, ‘eura-
sia Rail demiryolu hafi f Raylı sistemler, Altyapı ve lojistik Fuarı’nda türkiye’nin gururu oldu.

Osmanbey, şişli Belediyesi’nin kentsel tasarım projesi ile 
yeni yüzüne kavuştu. tüm sokaklar yenilendi. 
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KOcAelİ

Onsekiz ülkeden binin üze-
rinde üye belediyesi bulu-
nan Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği’nin (TDBB) hafta sonun-
da yapılan 3. Olağan Genel 
Kurulu’nda yönetim deği-
şikliğine gidildi. Yerli ve ya-
bancı çok sayıda konuğun 
katılımıyla gerçekleşen ge-
nel kurulda yapılan seçim-
de, Başkan Karaosmanoğlu 
üyelerin oy birliğiyle TDBB 
Başkanlığı’na seçildi. Genel 
kurulda katılımcılara teşek-
kür eden Başkan Karaosma-
noğlu, birliği daha büyük he-
defl ere taşıyacak çalışmalar 
yapacaklarını söyledi. Baş-
kan Karaosmanoğlu, genel 
kurulun ardından yapılan ilk 

yönetim kurulu toplantısına 
da başkanlık etti. Başkan-
lığını Karaosmanoğlu’nun 
üstlendiği TDBB’nin yöne-
tim kurulunda yer alan bazı 
isimler ise şöyle; Av. Ahmet 
Küçükler (Erzurum Büyükşe-
hir Belediye Başkanı), Ali İnci 
(Hendek Belediye Başkanı), 
Prof. Dr. Azim Öztürk (Adana 
Seyhan Belediye Başkanı), 
Halil Bakırcı (Rize Belediye 
Başkanı), İsmail Ok (Balıkesir 
Belediye Başkanı), Mustafa 
Ak (Ankara Keçören Bele-
diye Başkanı), Av. Mehmet 
Beşir Ayanoğlu (Mardin Bele-
diye Başkanı), Osman Zolan 
(Denizli Belediye Başkanı), 
Selim Yağcı (Bilecik Bele-
diye Başkanı), Yusuf Başer 
(Konya Belediye Başkanı). 

BAlıKesİR

Balıkesir Belediye Başkanı İs-
mail Ok, Balıkesir Valiliği’nce 
düzenlenen İstiklal Marşı’nın 

Kabulünün 91. Yılını Kutla-
ma ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Programı’na katı-
larak, Mehmet Akif Ersoy 
konulu şiir yazma yarış-

masında dereceye giren 
öğrencilere ödüllerini ver-
di. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan programda, İstiklal 
Marşı’nın yazılması ve ka-
bulüyle ilgili sürecin anlatıl-
dığı bir açılış konuşması ya-
pıldı. Daha sonra iki öğrenci 
tarafından Ordunun Duası 
adlı şiir ve İstiklal Marşı’nı 
Güzel Okuma Yarışması bi-
rincisi Efekan Çakır, İstiklal 
Marşı’nı okudu. Ardından 
öğrenciler tarafından sah-
neye konulan, Mehmet 
Akif’in yazdığı Küfe adlı ti-
yatro oyunu oynandı. 
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tdBB’nin Yeni Yönetimi toplandı

Balıkesir’de duygulu Anma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, tdBB 
Başkanlığı’na seçilmesinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Balıkesir’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 91. Yılını Kutlama ve Mehmet Akif ersoy’u 
Anma programı duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 

eceabat’ta “ceviz 
ve Badem tarımı” 

Konuşuldu

Başkan tekerlekli 
sandalye 

dağıttı
eceABAt / çAnAKKAle

Eceabat Belediyesi Sosyal 
Tesislerinde Yalova Atatürk 
Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsünden Uz. İsmail To-
sun ve Erdal Orman’ın ka-
tılımı ile “Ceviz  ve Badem 
Tarımı”na ilişkin bir toplantı 
düzenlendi.  Eceabat Be-
lediye Başkanı Kemal Do-
kuz da toplantıya katıldı ve 
bilgilendirmede bulundu. 
Uzman İsmail Tosun burada 
yaptığı konuşmada   “Ce-
viz ve bademdeki destek-
lemeler ile hazinede özel 
ağaçlandırma alanlarıyla il-
gili olarak Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın uygulamaları, 
bu türlere olan ilgiyi artırdı.” 
dedi. 

KuMBAğ / teKİRdAğ

Kumbağlı olan ve Alman-
ya’da yaşamını sürdüren Ha-
san Civanlar burada temin 
etmiş olduğu 216 adet özür-
lü aracı  Kumbağ‘a yolladı.  
Burada Belde Belediye  Baş-
kanı tarafından teslim alınan 
araçlar  ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara dağıtıldı.  Kumbağ 
Belediye Başkanı Hüseyin  
Uzunlar konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: 
“Bize gelen özürlü araçlarını 
Beldemiz ve civarında ihtiya-
cı olan vatandaşlara dağıtı-
yoruz. Bize destek olan başta 
Civanlar Ailesine ve Hasan 
Civanlar’a sonra da tüm va-
tandaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum”

Belediye 
engellilere “Fetih 

1453”ü İzletti

Belediye 32 
Memura umut 

Oldu
KızılPınAR / teKİRdAğ

  

Kızılpınar Belediyesi tarafın-
dan engellilere aileleri ile 
birlikte Fetih 1453 fi lmi izletil-
di. Film öncesi engelliler ile 
ailelerine yönelik bir konuş-
ma yapan Kızılpınar Beledi-
ye Başkanı Faruk Korkmaz: 
“Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethedişinin anla-
tıldığı bu fi lmi sizlerle beraber 
izlemenin mutluluğunu yaşı-
yorum” dedi. Başkan Kork-
maz, engelli vatandaşların 
ailelerine de çağrıda bulu-
narak: “Engelli vatandaş-
larımızın bakımını yapan siz 
değerli ailelerimize öncelikle 
çok teşekkür ediyorum.” di-
yerek her zaman yanlarında 
olduklarını söyledi. 

eRenleR / sAKARYA

Erenler Belediyesi, Bem-Bir-
Sen ile 32 memuru içine 
alan bir sözleşme imzala-
dı.  Erenler Belediye Başka-
nı Cavit Öztürk’ün makam 
odasında gerçekleşen imza 
töreni sonrasında konu-
şan Başkan Öztürk, Erenler 
Belediyesi’nin ekonomik 
şartlarına uygun bir şekilde 
memur maaşlarında ar-
tış sağladıklarını belirterek, 
toplu sözleşmenin hayırlı ol-
masını diledi. Başkan Öztürk: 
“Yapılan bu sözleşme, çalı-
şan mesai arkadaşlarımızın 
sosyal ve ekonomik şartları-
nın daha iyi olması ve dola-
yısıyla verimliliklerinin artma-
sını sağlayacaktır” dedi. 
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saraylar’da 
Kanalizasyon 
çalışmaları

sARAYlAR / BAlıKesİR

Saraylar Belediyesi’nin ön-
derliğinde kanalizasyon ça-
lışmalarına başlandı. Kentin 
dört bir yanında çalışmalar 
sürdürülüyor. Saraylar Be-
lediye Başkanı Süleyman 
Aksoy, geçtiğimiz günlerde 
çalışmaları bizzat yerinde 
inceledi. Başkan Aksoy, ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklama-
da bu sürecin zorlu geçe-
ceğini söyleyerek “Saraylar 
Belediyesi olarak vatandaş-
lara daha kaliteli hizmet sun-
mak için çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. Daha 
önce tespit ettiğimiz yerler-
de kanalizasyon çalışmaları 
yapıyoruz.” dedi. 

her Yıl 4 Okula Anasınıfı
Pendik Belediyesinin, ‘her yıl 4 okula anasınıfı’ 
projesinin ilk ayağı hayata geçti. 

PendİK / İstAnBul

Pendik Belediyesi, okullara 
ana sınıfı yapıyor. Velibaba 
Mahallesi’ndeki Kiptaş Ko-
nutları içerisinde bulunan 
Fethi Gemuhluoğlu İlköğre-

tim Okulu’ndaki açılışa va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Törende konuşan Başkan Ke-
nan Şahin, belediyenin yasal 
olarak sorumlu olmasa da 
imkanlar dahilinde eğitime 
destek olacaklarını söyledi. 
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BOlu 

Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı tarafından Kocae-
li, Sakarya, Düzce, Bolu ve 
Yalova illerinde yürütülen 
kamu kurumları ve yerel yö-
netimlerde ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistem Stan-
dardının sağlanabilmesi için 
Bölgesel Kalite Yapılanması 
Projesi çalışmalarına Bolu 
Belediyesi’nde başlandı. Be-
lediyede 2 günlük bir ön de-
netim gerçekleştirildi. 

MudAnYA / BuRsA

Mudanya Belediyesi, “Araç 
Takip Sistemi” sözleşmesini 

imzaladı. Başkan Hasan Ak-
türk, “Tüm araç ve iş maki-
nelerimizin, internet üzerin-
den 24 saat izlenebileceği 
bir sistem kurulmuştur” dedi. 
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Bolu’da Kalite Yapılanıyor

Araçlar takipte

doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından illerde yürütülen “Bölgesel Kalite Yapı-
lanması Projesi” çalışmalarına Bolu Belediyesi’nden başlandı. 

Mudanya Belediyesi, turkcell ortaklığı ile GPs tabanlı 
Araç takip sistemi sözleşmesi imzaladı. 

Gürsu’da engeller 
Yok Oluyor

sağlıkçılara 
teşekkür

Yeni Yön 
levhaları Yapıldı

GüRsu / BuRsA

Gürsu Belediyesi’nin Van Mu-
radiye Yardımlaşma Derne-
ği ile ortaklaşa yürüttüğü ve 
ilçede yaşayan engellilerin 
sosyal ve ekonomik hayata 
katılmalarını amaçlayan ör-
nek proje, tüm hızıyla sürüyor. 
Proje kapsamında psikolojik 
rehabilitasyon desteğinin ilk 
aşamasının bitirildiği açıklan-
dı. Ailelerin bilgi ve bilinç dü-
zeyini artırıcı eğitim çalışma-
larının tamamlandığı projede 
nikah şekeri üretim kursuna 
başlanıldı. Gürsu Belediye 
Başkanı Orhan Özcü en-
gellilerin nikah şekeri üretimi 
yaptıkları kurs salonunu ziya-
ret etti ve ev ziyaretlerinde 
bulundu. 

suBAşı / YAlOvA

Türkiye’nin dört bir yanında 
“14 Mart Tıp Bayramı” büyük 
bir coşkuyla kutlandı. Tıpçı-
ların bayramını kutlayan yer-
lerden biri de Subaşı oldu. 
Subaşı Belediye Başkanı 
Musa Kuş, 14 Mart Tıp Bay-
ramı dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Musa Kuş mesajın-
da, ‘Hayatını insanlık hizme-
tine adayan, en zor koşullar-
da bile insanı yaşatmak ve 
sağlığını devam ettirebilmek 
için yüce mesleklerinde sev-
gi ve gönül bağıyla çalışan 
tüm tıp çalışanlarımızın 14 
Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle 
kutluyor, çalışmalarında ba-
şarılar diliyorum’ ifadelerine 
yer verdi. 

uzunKöPRü / edİRne  

Uzunköprü Belediyesi, ilçede 
trafi k akışını rahatlatacak, 
kazaları azaltacak yol, kav-
şak ve kaldırım düzenleme-
lerinin yanı sıra kavşaklardaki 
yön levhalarını da yeniliyor. 
Uzunköprü Belediye Başka-
nı Enis İşbilen konuyla ilgili 
önemli açıklamalar yaptı. 
Belirlenen kavşaklara bilgi 
levhaları takılırken, teleskopik 
direkli ve gecede görülebi-
len levhalar sayesinde hem 
sürücüler, hem de yayalara 
kolaylık sağlanacak. Bele-
diye trafi ğin yoğun olduğu 
kavşaklara, köprü girişlerine 
ve ilçenin değişik bölgelerin-
de bulunan diğer kavşaklar-
da da çalışmalar yapıyor.   

Yeniçiftlik’e 
övgü dolu sözler

sancaktepe’ye 
Yeni Park

YenİçİFtlİK / teKİRdAğ 

Tekirdağ Emniyet Müdürü 
Ali Yılmaz,  Yeniçiftlik Beledi-
ye Başkanı Kadir Ünal’ı ma-
kamında ziyaret etti. Yılmaz 
burada yaptığı konuşma-
da  “Yeniçiftlik çok geniş ve 
güzel bir belde, çalışan bir 
Belediye ile karşılaştım ve 
Yeniçiftlik’in bir ilçe görünü-
münde olduğunu gördüm” 
dedi. Belediye Başkanı Ka-
dir Ünal ise belde nüfusunun 
7600 olduğunu, Nisan ayın-
dan sonra yaz nüfusunun 
hızla yükselerek Haziran ayı 
başında 80 bin olduğunu 
dile getirdi. Başkan konuş-
masının devamında beledi-
ye olarak yapılan diğer ça-
lışmaları anlattı. 

sAncAKtePe / İstAnBul

Sancaktepe’de Osmangazi 
Mahallesi’nde hizmet verme-
ye başlayan Alsancak Parkı-
nın açılış törenine çok sayıda 
önemli sima katıldı.  Açılış 
töreninde yaptığı konuşma-
sında Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem, verilen 
sözleri bir bir yerine getirdikle-
rini, Osmangazi Mahallesine 
yaptıkları park ile büyük bir 
eksikliği tamamladıklarına 
inandığını ifade etti. Sancak-
tepe Belediyesi olarak çev-
reye çok duyarlı olduğunu 
vurgulayan Başkan Erdem, 
konuşmasında ayrıca şimdi-
ye kadar yirmi binin üzerinde 
çeşitli türde ağaç dikimi yap-
tıklarını da sözlerine ekledi. 
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esenleR / İstAnBul 
  

Esenler Belediyesi,  “Güzel 
Esenler” adı altında gerçek-
leştirilen projeyle Esenler’in 
ortasından geçen TEM E-5 
bağlantı yolu üzerinde bu-
lunan ve Oruç Reis, Havaa-
lanı, Turgutreis, Birlik ve Fevzi  
Çakmak mahallelerindeki 
evlerin bir kısmını kapsayan 
toplam  141 binanın manto-
lama ile birlikte cephe giy-
dirmelerini yapıyor.  Binala-
rın dış cepheleri Osmanlı ve 
Selçuklu mimarisine uygun 
olarak giydirilerek estetik 
olarak da kentin güzelleş-
mesine katkıda bulunuluyor.

esenler Yeni Yüzüne Kavuşuyor
esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Güzel esenler” projesi kapsamında binaların dış cepheleri Osmanlı ve selçuklu 
mimarisine uygun olarak giydirilerek güzelleştirme çalışmaları yapılıyor. 



Beledi̇yeHaber  /  Nisan 2012

www.facebook.com/marmarabb

sAKARYA

Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi Mart ayı toplantısında 
önemli açıklamalar yaptı. 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Zeki Toçoğlu, toplantıda 
gündemin en önemli ko-
nularından Alancuma’daki 
çöplük hakkında müjdeli 
haberler verdi.   

Rehabilite edilecek

Başkan Toçoğlu,  konuyla 
ilgili “Alancuma’da çok bü-
yük bir çöplük var. Çöplükte 
yaklaşık 370 dönüm arazi 

üzerinde 2 milyon metreküp 
çöp bulunmakta. Çevre Ba-
kanlığı’mızın da desteği ile o 
tarz alanlar rehabilite edili-
yor. Düzensiz yığılma önleni-
yor. Gaz tehlikesi için tesisat 
döşeniyor. Yapılan çalışma-
larla çevreye verilen zarar 
önleniyor. Orasının düzenle-
mesi için yapılan masrafl arın 
yarısını Bakanlık karşılıyor. 60 
ay vade ile yaklaşık 10 mil-
yon TL için İller Bankası’ndan 
kredi alacağız ve orada va-
tandaşlarımızın en verimli 
şekilde kullanabileceği, hiz-
met alabileceği güzel bir 
çalışma yapacağız” diye 
konuştu.

06 ÇEVRE

sakarya’da çöplük dönüştürülecek

KAdıKöY / İstAnBul

Kadıköy Belediyesi, çevreci 
projelerle ön plana çıkıyor. 
Kadıköy Belediyesi Çevre 
Müdürü A. Şule Sümer, bu 
çevreci projeleri anlattı. 
Sümer, “İlk projemiz ‘Plas-
tik Torbaya Hayır’ 2010 yılı 
Mart ayında başlatılmıştır. 

Atık miktarının azaltılması ve 
tüketici alışkanlıklarının de-
ğiştirilerek karbon emisyon-
larının azaltılması amacıyla 
düzenlenen kampanyada 
İlçemizde alışveriş amaçlı 
plastik torba kullanımını en 
aza indirerek çevre dos-
tu ürünler kullanılması için 
yaptığımız toplumsal bilinç-
lendirme çalışmaları ülke 

çapında ses getirmiştir” di-
yerek çevreci yaklaşımların 
artması gerektiğini söyledi. 
  

Enerji verimliliği

Sümer konuşmasında ay-
rıca belediyenin diğer 
çevreci projelerine de yer 
verdi. Sümer “Bu doğrultu-
da, ikinci projemiz Bölgesel 
Çevre Merkezi ortaklığıyla, 
“Kadıköy Belediyesi Kurum-
sal Sera Gazı Emisyonları-
nın Hesaplanması Projesi” 
hayata geçirilerek, önce 
kurumsal ölçekte emisyon 

kaynaklarımızla ilgili envan-
ter çalışmasının yapılması, 
hesaplama yöntemlerinin 
öğrenilmesi,  sonraki yıllar-
da sistematik hesaplama-
lar için gerekli alt yapının 
oluşturması çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Üçüncü 
projemiz kent ortaklarının 
katılımıyla “Kadıköy İklim 
Değişikliği ve Enerji Verim-
liliği Platformu”dur. REC 
ve ICLEI ile kentsel ölçekte 
sera gazı envanteri çalış-
malarına başlanması plan-
lanmaktadır” diyerek yapı-
lan bu çalışmalara dikkat 
çekti. 

KARtePe / KOcAelİ

Kartepe Belediyesi’ne bağ-
lı ekipler ağaç budama ça-
lışmalarına devam ediyor. 
Ağaçların gelişimini sağla-
mak ve sağlıklı yaşamala-
rını sürdürmeleri amacıyla 
ilçe genelinde süre gelen 
çalışmanın bir ayağı da Te-
pecik Mahallesi’nde yapıl-
dı. Ağaç ve bitki gruplarına 
yönelik olarak yapılan çalış-
malar devam edecek. 

tuzlA / İstAnBul

Tuzla Belediyesi tarafından 
ilköğretim öğrencilerine 
çevreyi koruma ve geri dö-
nüşüm bilinci kazandırmak  

amacıyla düzenlenen se-
minerler dizisi devam edi-
yor. Mevlana İlköğretim 
Okulu’nda gerçekleştirilen 
seminerde, kaynağında ay-
rıştırılan atıkların, ülke eko-
nomisine katkısı anlatıldı. 

sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı zeki toçoğlu, Alancuma’daki çöplüğün 
vatandaşların hizmetinde kullanılacak bir alana dönüştürüleceğini söyledi. 

Kadıköy’den çevreci Projeler

Kartepe Yeşile Yatırım Yapıyor

öğrencilere çevre Bilinci

YıldıRıM / BuRsA  

Yıldırım Belediyesi “Yeşilse 
Tutkumuz Yıldırım Umudu-
muz” sloganıyla, Yıldırım’ı 
yeşillendirmeye devam 
ediyor.  Her yıl bahar ayı 
başlarında, Yıldırım’ın çeşit-
li noktalarına çiçek dikimi 
gerçekleştirerek baharı müj-
deleyen Yıldırım Belediyesi, 
bu yıl da çiçek dikimini baş-
lattı. Yıldırım Belediye Baş-
kanı Özgen Keskin: “Bu yıl 
gelmek bilmeyen baharın 
ilk müjdecisi biz olalım iste-
dik. Vatandaşlarımıza ken-
dini ara ara gösteren güneşi 
fırsat bilerek, çiçek dikimleri-
mizi gerçekleştirdik” diyerek 
yapılan çalışmaları anlattı. 

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına lale, çuha ve 
hercai çiçekleri ekilerek, bahar müjdelendi.

Kadıköy Belediyesi, “Plastik torbaya hayır”, “sera Gazı emisyonlarının hesap-
lanması Projesi” ve “enerji verimliliği Platformu” ile çevreye yatırım yapıyor.

Kartepe Belediyesi kentteki ağaçların gelişimi ve sağlığı için budama çalışması 
başlattı. çalışmalar bahar aylarına kadar devam edecek. 

tuzla Belediyesi ilköğretim öğrencilerini çevre konu-
sunda bilinçlendirmeye devam ediyor. 

zeytinli’de 
Ağaçlar Yer 
değiştiriyor

zeYtİnlİ / BAlıKesİR 

Zeytinli Belediyesi çalış-
malar sırasında ana yol 
üzerinde kalan Zeytin 
ağaçlarına zarar verme-
den yerinden özenle sö-
kerek başka yerlere yeni-
den dikiyor. 

Yıldırım’a Bahar Geldi
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Dünyadaki ilk Yeşil Ye-
rel Yönetimler Binasını 

yapmaya hazırlanan Sarı-
yer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç uzun yıllar boyunca 
çalıştığı inşaat sektöründe-
ki birikimlerini Sarıyer için 
kullanıyor. Yeşil Bina hem 
doğa dostu hem de ta-
sarruf sağlıyor. Kısacası bu 
ay sorularımızı cevaplayan 
isim Sarıyer Belediye Başka-
nı Şükrü Genç oldu. Genç, 
yeşil bina projesinden di-
ğer başarılı çalışmalara 
kadar pek çok soruyu tüm 
samimiyetiyle cevapladı. 

Başkanım ilk olarak çalış-
malarınızdan bahsedebilir 
misiniz?

Sarıyer’de kız voleybol ta-
kımını ben kurdum. Mahal-
le liginde oynadık, sonra 
da şampiyon olduk. Şu an-
daki hocamızda Milli Ta-
kımlar Voleybol hocası. Bu 
yüzden herkes bizimle ça-
lışmak istiyor. Daha iyi para 
veren takımları tercih et-
mek yerine bizi tercih edi-
yorlar.  Takımda arkadaş-
lık, dostluk ortamı çok iyi.  
İnsanlar çocuklarını alıyor, 
maçlara geliyor. Şunu da 
eklemek istiyorum, birinci 
ligde bu kadar seyirci yok-
tur. Maçlarda salonumuz 
dolu oluyor. Çocuğunu 
alan geliyor. Onun dışında 
bizim semt evlerimiz var. 
Şu anda 8 mahallede var. 
Bu semt evlerinde neler mi 
var?  İçinde muhtarlık var, 
belediyenin birimleri var, 
irtibat odaları var, 100-150 
kişilik salonlar da var. Bura-
da kına da yapılıyor. Sivil 
toplum örgütlerinin top-
lantıları da yapılıyor. Kadın 
el işi kursları da var. Bunlar 
Halk Eğitim Merkezleri’yle 
birlikte  beraber düzen-
lediğimiz kurslar. Bununla 
ilgili bir anımı anlatmak is-
tiyorum. Bir gün bir bayan 
geldi. “Siz burayı açtınız 

ya ben günde iki tansiyon 
ilacı kullanıyordum. Onları 
bıraktım artık kullanmıyo-
rum” dedi. Bu benim için 
çok önemli. Çok hoşuma 
gitti. 

Dünyada ilk 

Benim için vatandaşlar-
la birebir diyalog kurmak 
çok önemli.  Belediye 
başkanı olmak istememin 
en büyük sebebi bu güne 
kadar kazandığım birikim-
leri paylaşmak istemem 
oldu. Ayrıca bizim bir be-
lediye binası çalışmamız 
var. Ve bu bina dünyada 
bir ilk olacak. Bizim şu an 
hizmet binalarımız çok 
karışık. Her birim ayrı yer-
de olduğu için sıkıntılar 
yaşıyoruz. Şu an yapaca-
ğımız binada her şeyi bir 
yere topluyoruz.  Ayrıca 
bu binamız diğerlerinden 
farklı olsun istedik. Farklı 
olmasından kastım kesin-
likle dış görünüşü değil. 
Bu bina yeşil bir bina ola-
cak. %15’e kadar elektrik 
enerjisini kendi karşılaya-
cak. İçinde sürekli geri 
dönüşümler olacak. Top-
lum olarak biz keyfi yeti 
severiz. Son dakika golü 
yememek için bu işi bir 
kritere bağlayalım dedik. 
Son dönemde sertifi kalı 
binalar çıktı. Bunlardan 
bir tanesi Amerikalıların, 
diğeri ise İngilizlerin. Bun-
ların uluslararası geçerliliği 
var. Kendi aramızda İngi-
lizlerinkinde karar kıldık. 
Bize dediler ki; sizin binanız 
dünyadaki ilk yeşil yerel 
yönetimler binası olacak. 
Daha binayı yapmadan 
o kriterleri yerine getirmek 
gerekiyor. Mesela diyor ki 
insanların çalışma mekan-
larını insanların güneş ışığı-
nı gördüğü yerlerde ça-
lıştıracaksın. Artı, diyor ki; 

sen bu binanın hafriyatını 
ne yapacaksın? Eğer ata-
cağım derseniz kriterleri 
yerine getirmemiş olacak-
sınız. Biz de bunu dolgular-
da kullanıyoruz. Bu binayı 
yaparken bütün birikimle-
rimizi kullanacağız. Ayrıca 
bina bittiğinde binanın 
girişinde sergileyeceğiz. 
Bu sergide binanın çalış-
ma ve yapılış şekli olacak. 
Böylece üniversite öğren-
cileri gelip bunu kendileri-
ne örnek alabilecekler. 

Bina enerjisinin ne kadarını 
kendi karşılayacak?

%15’ini doğadan kendi 
sağlayacak. Diyelim ki 

100 kilovat enerji sarf edi-
yorsa bunun 15’ini kendi 
karşılayacak. Bunlar aslın-
da çok büyük rakamlar. 
Bu rakam daha da bü-
yüyebilir. Bir de şöyle bir 
şey yapıyoruz. Bu binayı 
yaparken kullanılan mal-
zemeleri Türkiye’de üret-
meye çalışıyoruz. Mesela 
cephe panellerini üretiyor 
bir fi rmamız. Oradan da 
bir güneş alacağız. Çatı 
panelleri bir başka fi rma-
mız yapıyor. Bu projeyi 
belediyenin müteahhitle-
rine anlattığımda ilk önce 
bunu yapamayız dediler. 
Ama şimdi herkes heye-
can içinde. Biz bu projeyi 
yurtdışına örnek gösteri-
yoruz. Ve herkes hayran-
lıkla bakıyor. 

“Bütün mailleri 
okurum” 

Peki başkanım son olarak 
kısaca sarıyer’i anlatabilir 
misiniz?

Sarıyer gerçekten de il-
ginç bir yer, burada 6-7 
grup insan var. Türkiye’nin 
en zengini burada oturu-
yor. Yalılar var, değerini 
bilemezsiniz. Hemen ya-
nında gecekondular var. 
Şimdi ikisinin de beklen-
tileri farklı. Bunları düşün-
düğümüzde Sarıyer’de 
gündem otomatik olarak 
değişiyor. Geçtiğimiz gün-
lerde Zekeriyaköy’de bir 
toplantı yaptık. Burada 
modern köyler de var, öz 

bildiğimiz köyler de. Her 
insanın isteği, talebi farklı 
oluyor tabi ki. Kimi yollarda 
örneğin inekleri görmek 
istemiyor, kimi ineklerden 
şikayetçi değil.  Orta yolu 
bulmak gerekiyor. 

vatandaşlar size sorunları-
nı nasıl dile getiriyor?

Ben bana gelen bütün 
mailleri okurum. Örneğin 
çocuklar bile bana mail 
atar. Geçenlerde bir oku-
lun basketbol potası kırıl-
mış. Çocuklar mail attılar, 
ben hemen o maili yet-
kili arkadaşlara yolladım. 
Yetkili arkadaşlar o potayı 
yaptıktan sonra hemen 
bana geri mail attılar. Biz 
potayı tamir ettik diye. Er-
tesi gün de çocuklardan 
tekrar teşekkür maili geldi. 
Ayda bir halk toplantıları 
yaparım, vatandaş gelir, 
sıra numarasını alır. Gelir 
birebir konuşuruz. En çok-
da kadınlar geliyor. Bera-
ber ağladığımız bile olu-
yor. Mesela toplantıda her 
birimimizin müdürleri olu-
yor. Fen işleri ile ilgili bir so-
run varsa hemen Fen İşleri 
Müdürünü çağırıyorum. 
Beraber sorunu çözüyoruz. 
Buradan çok ilginç olaylar 
çıkıyor. Örneğin, geçtiği-
miz  hafta yaşlı bir adam 
geldi. Bu yaşlı adam “Baş-
kanım, ben oğlan everiyo-
rum. Benden 6 tane bilezik 
istediler” dedi. “4 tanesini 
aldım, 2’sini alamıyorum. 
Bana yardım et” dedi. Bi-
zim Türk toplumumuzun 
bakış açısı bu şekilde. 

sarıyer’in çevre dostu Başkanı
aYın sÖYleŞisi

Röportaj: Serbest Çelebi

dünyadaki ilk Yeşil Yerel Yönetimler Binası’nı sarıyer Belediyesi’nin yapmaya hazırlandığını biliyor muydunuz? Bu ve bunun gibi pek çok 
başarılı çalışmanın mimarı sarıyer Belediye Başkanı şükrü Genç’le bir araya geldik. Biz sorduk, başkan tüm içtenliğiyle anlattı.

sARıYeR BeledİYe BAşKAnı şüKRü Genç

Başkan’la 
Çok Özel

Başkanım boş zamanla-
rınızı nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Ben 3 yıldır hiç tatil yap-
madım. Ben yaşamım bo-
yunca hep sporcuydum, 
hep futbolcuydum yeri gel-
di folklora gittim. Ama halk-
la beraber olmak daha 
çok zevk veriyor bana. 
Bana müthiş bir enerji ve-
riyorlar. Ben belediye baş-
kanı adayı olmadan önce 
ailemle konuştum. 

Aileniz bu durumdan şi-
kayetçi mi?

Fazla zamanım olmaya-
cağını, başkanlık sürecin-
de özel hayatımın olmaya-
cağını dile getirdim. Onlar 
da kabul ettiler, o yüzden 
kafam rahat o konuda. 
Hiç olmazsa akşamları 
eve gidebiliyorum. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun bir sözü 
var. “Bedenim uykuya ihti-
yaç duymasa, 24 saat ça-
lışırım” diye.  Ben de şu an 
aynı durumdayım. 
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teKİRdAğ

Tekirdağ Belediye Başka-
nı Op. Dr. Adem Dalgıç, 
hastaneleri ziyaret ederek 
sağlık çalışanları ile bir ara-
ya geldi. Yaşam Hastanesi 
Başhekimi Ekrem Çömez, 
Star Medica Hastanesi Baş-
hekimi Fazıl Sabuncuoğlu, 
Devlet Hastanesi Başhekimi 
Cengiz Becerir ve Namık 
Kemal Üniversitesi Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi 

Başhekimi Mustafa Kulaç’ı 
ziyaret eden Başkan Dalgıç, 
başhekimlerin ve tüm sağlık 
çalışanlarının tıp bayramını 
kutladı. Ziyaretten mem-
nuniyet duyduklarını ifade 
eden Hastane Başhekimleri 
de Başkan Dalgıç’a teşek-
kür ettiler. Tekirdağ Tabip 
Odası tarafından ayrıca 
14 Mart Tıp Bayramı do-
layısıyla tıp balosu düzen-
lendi. Tıp Balosuna katılan 
Tekirdağ Belediye Başkanı 
Op. Dr. Adem Dalgıç, he-
kimlik mesleğinde 50 yılı-
nı doldurmuş olan Burhan 
Terzioğlu’na bir plaket verdi. 

dalgıç, tıpçıları Yalnız Bırakmadı

sağlığa Büyük Yatırım Yapıldı

tekirdağ Belediye Başkanı Op. dr. Adem dalgıç, “14 Mart tıp Bayramı” dola-
yısıyla ziyaretlerde bulundu ve sağlıkçıları  yalnız bırakmadı.

KARtAl / İstAnBul
 

Kartal Kent Konseyi Kadın 
Meclisi, Kartal Belediyesi, 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Marmara Üniversitesi Has-
tanesi işbirliğiyle Kartal’da 
bulunan dört ilköğretim 
okulunda yaklaşık 450 bi-
rinci sınıf öğrencisine göz 
muayenesi gerçekleştirdi.  
Sağlık kampanyası ilk olarak 
Hesna Gündeş İlköğretim 
Okulu’nda başlatıldı. Birinci 
sınıf öğrencilerinin kapsamlı 
göz kontrollerinin yapılaca-
ğı sağlık kampanyasında 
önleyici, koruyucu sağlık 
uygulamaları hayata geçi-
riliyor. Kartal Kent Konseyi 

Kadın Meclisi Başkanı Hülya 
Koyun Çimen ve Kartal Be-
lediye Başkan Yardımcısı Fü-
gen Mavi’nin de bulunduğu 
kontrollerde doktorlar, öğ-
rencileri üç kademeli mua-
yeneden geçirdikten sonra 
gözlerinde sorun çıkan öğ-
rencilere tedavi olanakları 
sağlıyor.  Kadın Meclisi tem-
silcileri, yaptıkları açıklama-
da kampanyanın önemine 
dikkat çektiler. 

sİlİvRİ / İstAnBul
   

Silivri Belediye Başkanı Öz-
can Işıklar, Tabipler Odası 
Silivri Temsilciliği’nin sağlık 
çalışanlarının sorunlarının 

dile getirilmesi amacıyla 
Park Otel’de düzenlenen 
toplantıya katıldı. Gerçek-
leşen yemekli toplantıya eşi 
Esma Işıklar ile birlikte katılan 
Başkan Işıklar; sorunları çö-
zeceklerini söyledi. 

Kartal’ın Göz Bebeği çocuklar 

sağlıkçılarla Buluştu

Kartal Belediyesi, ilkokul öğrencilerine göz taraması yaptırıyor. Belediye bu 
zamana kadar 450 birinci sınıf öğrencisine göz muayenesi gerçekleştirdi. 

silivri Belediye Başkanı özcan ışıklar, sağlık çalı-
şanlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. 

Kanser ve 
Korunma 

Yolları Anlatıldı

Personel sağlık 
taramasından 

Geçti

BAhçelİevleR / İstAnBul

Bahçelievler Belediyesi’nce 
yaptırılarak 3 yıllığına bedel-
siz olarak İstanbul Fizik Teda-
vi ve Rehabilitasyon Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine Ek 
Hizmet Binası olarak hizmet 
vermesi için verilen merkezin 
açılışı geçtiğimiz günlerde 
yapıldı. Törene çok sayıda 
önemli isim katıldı. İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu 
burada yaptığı konuşmada 
“Sağlıklı alt yapıyı oluşturma-
ya özen gösteriyoruz. Bah-
çelievler’imiz de bu konuda 
özenle çalışıyor” dedi. İstan-
bul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Ali İhsan Dokucu ise “2012 yı-
lında, İstanbul Fizik Tedavi’ye 
Rehabilitasyon Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi yerine 

Vali’mizin de desteğiyle 400 
yataklı Fizik Tedavi Hastane-
sini aynı yerde gerçekleş-
tirmeye çalışacağız” dedi. 
Bahçelievler Belediye Baş-
kanı Osman Develioğlu “Böl-
gemizde, Devlet Hastanesi 
inşaatı sürüyor. Önümüzdeki 
yıl İl Sağlık Müdürlüğümüzün 
yeni hastane yatırımı, böl-
gemizi sağlık konusunda alt 
yapı olarak güçlendirecek” 
dedi.

Rehabilitasyon 
hastalarına özel 

Bahçelievler Belediye 
Başkanlığı’na ait yapı Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
hastalarının tedavisi için ha-
zırlanarak 70 yatak kapasi-
tesi ile hizmet verecek. 

hAYRABOlu / teKİRdAğ

Hayrabolu Belediyesi ile 
Kent Konseyi Başkanlığı 
ortaklaşa  “Meme Kan-
seri ve Korunma Yolları” 
konferansı düzenledi. 
Konferansa konuşmacı 
olarak Hayrabolu Dev-
let Hastanesi Hekimle-
rinden Operatör Doktor 
Ufuk Göker ve Uzman 
Doktor Buket Yılmaz ka-
tıldı. Toplantıda Meme 
Kanseri’nin tanımı ya-
pılarak korunma yolları 
anlatıldı. 

BAşİsKele / KOcAelİ

Başiskele Belediyesi, KOÜ 
Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Bölü-
mü işbirliği ile yürütülen 
programda hepatitten 
ve yol açacağı riskler-
den korunabilmek için 
Hepatit B ve C taşıyıcılığı 
için Belediye personeli-
ne yönelik tetkiklere baş-
landı. Başiskele Belediye 
Başkanı Hüseyin Ayaz, 
personel sağlığına her 
zaman dikkat ettiklerini 
söyledi. 

Rehabilitasyon eğitim ve Araştırma hastanesi ek hizmet Binası, Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Osman develioğlu’nun önderliğinde açıldı. 

sağlık-eğitim
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Bu İlçede Okuyan Kazanacak

Yangın Riskleri 
Anlatıldı

YenİşehİR / BuRsA

Yenişehir Belediyesi ge-
rek vatandaşların ge-
rekse personelin eğitim 
çalışmalarına önem 
veriyor. Belediye sürekli 
olarak uzman eğitimci-
lerin eşliğinde seminer-
ler düzenliyor. Yenişehir 
Belediyesi İtfaiye Amirli-
ğinden yapılan açıkla-
mada; Anadolu Cam 
Yenişehir San. A.Ş’den 
gelen yazılı talep doğ-
rultusunda, şirket çalı-
şanlarına, 10’ar kişiden 
oluşan gruplar halinde 
teorik ve uygulamalı 
eğitimlere başlandığı, 
eğitim süresince kursi-
yerlere, yangın riskine 
karşı alınması gereken 
tedbirler ile yangın çe-
şitlerini içeren teorik 
bilgilendirmenin yanı 
sıra yangına müdahale 
yöntemlerinin de uygu-
lamalı olarak anlatıldığı 
bildirildi. Şirket çalışan-
ları da verilen bu eğitim-
den duydukları memnu-
niyeti dile getirdiler. 

BeYlİKdüzü / İstAnBul

Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından “Kamu Mali Yönetim 
Mevzuatı” konulu eğitim 
programının birincisi ger-
çekleştirildi. ADM’deki be-
lediye ek hizmet binasında 
yapılan toplantıya, Beylik-

düzü Belediye Başkan Yar-
dımcıları İsmail Yalçın, Tahir 
Sert, M. Zeki Çanakçı ve 
Efrahim Yeşil de katıldı.  Ma-
liye Bakanlığı Muhasebat  
Baş Kontrolü SGK Kurumsal 
Gelişim Daire Başkanı Erkan 
Karaaslan, eğitim progra-
mında ‘Kamu Mali Yönetim 
Mevzuatı’, ‘Yeni Denetim 
Modelleri’ ve ‘Tüm Yönleriy-
le Sayıştay Denetimi’ konu-
sunda bilgiler verdi. 

GAzİOsMAnPAşA / İstAnBul

Aile Danışma Merkezi 
Gaziosmanpaşa’da hizmet 
vermeye başladı. Belediye-
ye ait olan merkezden tera-
pi hizmeti almak isteyen va-
tandaşlar 1 TL’lik sembolik 
bir fiyat ödeyecekler. 

Kestel / BuRsA

Kestel Belediyesi ilçe gene-
lindeki  okulların eğitim kali-
telerinin yükseltilmesine yö-

nelik çalışmalarına devam 
ediyor. Belediye en son Kes-
tel Musa Amca İlköğretim 
Okulu’na “Fen ve Teknoloji 
Sınıfı” açtı. 

Personele Mevzuat eğitimi

GOP’ta 1 lira’ya terapi
“Fen ve teknoloji sınıfı”

Beylikdüzü Belediyesi personel eğitimlerine başladı. Belediye, çalışanlara 
“Mali Yönetim ve Mevzuat” konulu eğitimin birincisini gerçekleştirdi. 

Gaziosmanpaşa’da 1 tl’ye terapi hizmeti başladı. Başkan erhan erol, te-
rapinin sorunlarının çözümünde çok büyük bir anahtar olduğunu söyledi.  

Kestel Belediyesi, “Kestel Musa Amca İlköğretim 
Okulu”na Fen ve teknoloji sınıfı açtı. 

zeYtİnBuRnu / İstAnBul

Zeytinburnu Belediyesi’nin 
her yıl düzenlediği kitap 
okuma yarışması başladı. 
Yarışmaya katılmak iste-
yen üyeler kitaplarını kayıtlı 
oldukları Bilgi Evleri’nden 
temin edebilecekler. Top-
lam 40 gün sürecek olan 
yarışma 5 Mayıs Cumartesi 
günü Haluk Ündeğer İlköğ-
retim Okulu’nda yapılacak 
sınavla sona erecek. Bilgi 
Evleri’nde her yıl gerçek-
leştirilen ve geleneksel hale 
gelen yarışmaya, ilköğretim 
4. sınıftan başlayarak lise, 
üniversite ve yetişkin gru-
bunda yer alan kitap dost-

ları da katılabilecek. Her 
sene olduğu gibi bu yıl da 
öğrenciler yaş gruplarına 
göre sınıflandırılacak. Birin-
ci grupta ilköğretim 4 ve 5. 
sınıflar; ikinci grupta 6,7 ve 
8. sınıflar; üçüncü grupta 
lise öğrencileri, yetişkin gru-
bunda ise üniversite öğren-
cileri ile kitapsever herkes 
yer alabilecek. Kitapların 
renkli dünyasında yeni ha-
yatlar keşfetmek isteyen-
lerin katılacağı yarışmada, 
her bir grup katılımcısı için 
belirlenen 7 kitap okuyu-
cuların beğenisine sunula-
cak. Ödül töreni ise yapılan 
açıklamaya göre 12 Mayıs 
tarihinde olacak. 

çAnAKKAle

Çanakkale Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen  “Okul 
Kütüphanelerinin Zengin-
leştirilmesi” projesi devam 
ediyor. Çocuklara kitap 
okuma alışkanlığı kazandır-
mak ve kültürel birikimlerine 
katkı sağlamak amacıyla 
geliştirilen proje kapsamın-
da kent merkezindeki tüm 
ilköğretim okullarının kütüp-
haneleri Çanakkale Beledi-
yesi tarafından zenginleştiri-
liyor. Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan: “Bu vesile ile kitap 
okuma alışkanlığına destek 
vermiş oluyoruz” dedi. 

Kütüphaneler zenginleşiyor

zeytinburnu Belediyesi Bilgi evleri’nin her yıl gerçekleştirdiği geleneksel kitap oku-
ma yarışmasının kayıtları başladı. Yarışma 5 Mayıs 2012 tarihinde sona erecek.  

çanakkale Belediyesi tarafından başlatılan “Okul Kütüphanelerinin zenginleş-
tirilmesi” projesi kapsamında okullara kitap yardımı yapılıyor.

sağlık-eğitim
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İstAnBul

İstanbul metrobüsü dünya-
ya örnek olmaya devam 
ediyor. En son İstanbul’un 
metrobüsünü Pakistan kul-
lanmaya başlıyor. Projelen-
dirmeden hizmete alımına  
kadar Türk Mühendis ve İşçi-
sinin desteğiyle hayata ge-
çirilen Lahor Metrobüs hattı 
Başkan Kadir Topbaş’ın ilk 
kullanımıyla hizmete alındı. 
Hizmete alım töreni adeta 
mitinge döndü, binlerce 
Pakistanlı sevinç gösteri-
lerinde bulundu. Pencap 
Eyaleti Başbakanı Muham-
med Şehbaz Şerif  Başkan 
Topbaş’a teşekkür ederek, 
“Sizler tarihten beri gelen 
dostlukla yine bizim yanımız-
da oldunuz.  Her türlü ihti-
yacımızda “biz buradayız” 
dediniz.  Biz Pakistan halkı 

olarak Türkiye halkına ve siz-
lere minnettarız” dedi. 

8 bin yolcu taşıyacak

Başkan Topbaş da 
Pakistan’a Metrobüs konu-
sunda da dikkat çekerek, 
“Bu konuda ciddi destek 
verdik. Yazılımlar konusunda 
kendilerine yardımcı olduk. 
30 kilometrelik bir hat üze-
rinde ilk 8 kilometrelik hattın 
çalıştırılmasını, bir deneme 
sürüşünü beraber yaptık. 
Orada da İstanbul’da oldu-
ğu gibi direksiyona geçmek 
suretiyle, Sayın Şahbaz Şerif 
ile birlikte hattın ilk adımını 
atmak bize nasip oldu. Ken-
dilerinin ifadelerine göre bu 
hatta saatte 8 bin yolcu ta-
şıyacak kapasiteyle önemli 
bir ihtiyaç karşılanacak” 
diye konuştu.

10 altYaPı Ve YatıRımlaR

serdivan’a 
üçgen Park 

Yapıldı

Metrobüs Pakistan’a örnek Oldu

seRdİvAn / sAKARYA

Serdivan Belediyesi ilçe-
ye yeni bir park kazandır-
dı. Bu park diğer parklar-
dan biraz farklı. Eğitsel bir 
işlevi ile diğer parklardan 
ayrılan Üçgen Park’ta 
çocukların geometriye 
ilgilerinin arttırılması he-
defl endi. Muhsin Yazı-
cıoğlu Bulvarı üzerinde 
inşa edilen Üçgen Park, 
Tematik parklar arasın-
da farklı bir mimari özellik 
içeriyor. İsmini arazinin 
şeklinden almış olan Üç-
gen Park, iki üçgen arsa 
üzerinde inşa edildi. Üç-
gen Park’ın çok yakında 
vatandaşların kullanımı-
na açılması planlanıyor. 

deRİnce / KOcAelİ
  

18 Mart Çanakkale Şehit-
leri’ni Anma Günü’nde Ko-
caeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu ve Derince Belediye 
Başkanı Dr. Aziz Alemdar 
ile 2 bin kişi, Derince Öğret-
menler Vadisi’nde bir araya 
geldi. Derince Belediyesi’nin 
önderliğinde düzenlenen 
etkinlik çerçevesinde Ça-
nakkale Şehitleri anısına 3 
bin yetişkin ağaç toprakla 
buluşturularak vatandaşların 
hizmetinde kullanılmak üze-
re yeni mesire alanı oluştu-

ruldu. Düzenlenen etkinlikte 
konuşan Derince Belediye 
Başkanı Dr. Aziz Alemdar, 
konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada “Bu alanın 30 yıl 
önceki halini de biliyorum. 
Bugün yapılan çalışmalarla 
bundan 3-5 yıl sonra burası 
bir cennet bahçesi olacak. 
Bu noktada bizlere deste-
ğini esirgemeyen Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. Derince 
Kaymakamı Cengiz Can-
türk ise yaptığı konuşmada 
Derince’nin ve Kocaeli’nin 
sürekli güzelleştiğini belirte-
rek, Derincelilerden beledi-
yelerin yaptıkları hizmetlere 
sahip çıkmalarını ve ekilen 
ağaçları korumalarını altına 
almalarını istediğini söyledi. 

derince’de Yeni Alan Oluşturuldu

AvcılAR / İstAnBul
  

Avcılar Belediyesi’ne bağlı 
ekipler baharın yaklaşması 
ile beraber yolları temizli-
yor, yağmur suyu kanal ve 
ızgaralarının bakım, onarımı 
başta olmak üzere ağaç-
ları budayıp bahara hazırlık 
yapıyor. Özellikle Merkez 
Mahallesi başta olmak üze-
re diğer mahallelerde hum-

malı bir çalışma yapan ekip-
ler, yağmur suyu kanalları ile 
ızgaraların bakım ve onarım 
çalışmalarına başladı

“Bizimle kimse 
yarışamaz” 

Avcılar Belediye Başka-
nı Mustafa Değirmenci: 
“Türkiye’nin Parlayan Yıldı-
zı Avcılar’ın her cadde ve 
sokağını tertemiz.  Özellikle 
robot fi l temizlik aracı so-
kakların titiz temizlenmesin-
de faydalı oluyor.  Temizlik 
konusunda bizimle kimse 
yarışamaz” diyerek yapılan 
çalışmaları anlattı. 

tAşKöPRü / YAlOvA
  

Taşköprü Belediyesi ekiple-
ri kış dolayısıyla yoğun kar 
yağışı ve karların erimesi ile 
zarar görüp tehlike oluştu-

ran eski evlerin çatıları ve 
kaplamalarında oluşan kırık 
ve döküntüleri temizlik çalış-
ması yapıyor. Tarihi evleriyle 
ünlü ilçede bakımsızlıktan 
dolayı da yıkılmaya yüz tu-

tan eski evlerde de bele-
diye ekipleri çalışmalarına 
başladı. Özellikle bu evlerin 
çatılarındaki tuğlaları yenile-
yen ekipler güvenliğe önem 
verdiklerini söylüyorlar. 

Avcılar’da Yollara Bakım 

derince Belediye Başkanı dr. Aziz Alemdar’ın önderliğinde 3 bin adet ağaç 
dikilerek yeni mesire alanı oluşturuldu. 

Avcılar Belediyesi, yolların bakım ve onarımına başladı. Belediye Başkanı 
Mustafa değirmenci, Avcılar’ın cadde ve sokaklarının yenilendiğini söyledi. 

İstanbul’da hayata geçirilen ve birçok şehre model teşkil eden İstanbul 
Metrobüs’ü Pakistan’ın Pencap eyaleti’nin lahor şehrinde kullanılmaya başlıyor.

Belediye çatıları Onarıyor
taşköprü Belediyesi, çetin geçen kış sonrası çatıları zarar gören evleri tek 
tek kontrol ederek, gerekli müdahaleyi yapıyor. 
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Biga’ya Yeni 
çocuk Parkları 

Geliyor

BİGA / çAnAKKAle 

Biga Belediyesi tarafın-
dan kentin dört bir ya-
nında yeni park alanları 
yapılıyor. Yeni park alan-
larıyla birlikte belediye-
den yapılan açıklamaya 
göre vatandaşlar rahat 
nefes alabilecek, ço-
cuklar ise istedikleri gibi 
koşup oynayabilecekler. 
Biga Belediyesi tarafın-
dan belirlenen alanlarda 
en son 5 yeni çocuk oyun 
park düzenleme çalış-
maları başladı. Biga Be-
lediye Başkanı Mehmet 
Özkan konuyla ilgili “De-
vam eden rekreasyon 
projesi, kent park proje-
si kapsamındaki çocuk 
oyun alanı düzenlemeleri 
ile birlikte 7 yeni çocuk 
parkını 2012 yılında ço-
cuklarımızın dünyasına 
kazandırmış olacağız” 
dedi. Vatandaşlar da 
Başkana yapılan bu ça-
lışmalardan dolayı teşek-
kür ettiler. 

altYaPı Ve YatıRımlaR

BuRsA
   

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Mart ayı meclis toplantısı 
Heykel’deki tarihi binada 
yapıldı. Toplantının açılı-
şında son bir ayda haya-
ta geçirdikleri çalışmalar 
hakkında meclis üyelerini 
bilgilendiren Başkan Re-
cep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmaları-
nın hızla sürdüğünü söyledi. 
Başkan Altepe, Türk eko-
nomisinin ayağa kalkması 

için yerli markaların üretil-
mesinin önemine değine-
rek, “Markaları üreten bir 
şehir olan Bursa da marka 
oluyor” dedi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yerli tramvay 
üretimini önemsediğini an-
latan Başkan Altepe, “Biz 
yol göstericiyiz. Hedefimiz 
Bursa’da uçakların da ya-
pılması… Bursa’nın böyle 
bir gücü var. 2,5 sene gibi 
kısa bir sürede üretilen ilk 
yerli tramvay, hem Bursa’ya 
hem Türkiye’ye katkı sağ-
layacak. Biz bir vagona 8 

trilyon ödüyorduk, şimdi 
vagon almak isteyen ülke-
ler bize para ödeyecekler, 
hem de paranın yarıdan 
fazlası Türkiye’ye kalacak. 
Bursa’nın güçlerini ortaya 
koyuyoruz. Avrupa’dan 
daha iyi kalite ve artıları 
olan bir araç üretildi. İleri 
kaliteyi daha uygun fiya-
ta yapıyoruz. Yerli tramvay 
üretimi, tüm Türkiye’nin ko-
nusu oldu” şeklinde konuş-
tu. Altepe, konuşmasında 
diğer çalışmaları da anlattı. 

Altepe: Bursa Marka Oluyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Markaları üreten bir şehir 
olan Bursa da marka oluyor” diyerek yapılan çalışmaları anlattı.

GünGöRen /  İstAnBul
   

Güngören Belediyesi araç 
filosunu yeni araçlarla güç-
lendirdi. İlçe sakinlerinin 
çöp çıkarma saatlerine ria-
yet göstermesi durumunda 
belediye harcamalarında 
önemli bir tasarruf sağlana-
cağına dikkat çeken Gün-
gören Belediye Başkanı Ş. 
Yücel Karaman: “Belediye 
bütçe giderlerinin büyük bir 
bölümünü temizlik harca-
maları oluşturuyor. Vatan-
daşlarımızın çöp çıkarma 

saatlerine özen göstermesi 
bu harcamaları azaltacaktır. 
Böylece Güngörenlilerin sos-
yal yaşamında önemli yer 
edinen park ve sosyal dona-
tı alanlarına daha fazla kay-
nak aktarabiliriz. Avrupa’da 
haftada bir çöp toplanırken 
ülkemizde bu durum daha 
vahim durumda. Biz her gün 
çöp topluyoruz ve bunun 
parası ne yazık ki vatandaşı-
mızın cebinden vergi olarak 
çıkıyor. Biz bunu düzeltmek 
istiyoruz. Vatandaşlarımızı 
bilgilendirici ve uyarıcı afişler 
asıyoruz. Araç filomuzu da 
yenileyerek temizlik konu-
sundaki duyarlılığımızı her-
kesle paylaşıyoruz” dedi. 

Güngören’de teknolojik Araçlar 
Güngören Belediyesi, ilçenin temizliğine verdiği önemi araç filosunu ve perso-
nel sayısını arttırarak gösterdi. 

çeKMeKöY / İstAnBul

Taşdelen alt geçidi ile Ni-
şantepe arasında bulunan 
Şile yolu Çekmeköy Beledi-
yesi tarafından aydınlatılı-
yor. 4 km’lik mesafede hiç 
aydınlatma aracının olma-
ması ve araç farlarının ye-
tersiz kalması nedeniyle çok 
sayıda kazanın yaşandığı 
güzergâhta kazaların en 
aza indirilmesi amaçlanıyor. 
Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, bu çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 

BABAesKİ / KıRKlARelİ

İlçe merkezinde bulunan 
Kültür Merkezi’nin faaliyete 
geçmesi için Babaeski Bele-
diyesi çalışmalarına başladı. 
Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre merkezin ilk 
olarak doğal gaz altyapısı, 
su tesisatı ve elektrik tesisatı 
tamamen yenilendi. Daha 
sonra kültür merkezi içerisin-

de yıllarca herhangi bir ça-
lışma yapılamamasından ve 
bakımsızlıktan dolayı ortaya 
çıkan,yıpranmış durumdaki 
duvarların sıva ve badana 
çalışmalarına başlandı. 

Kültür şehri, 
Babaeski

Belediye Başkanı Av. Ab-
dullah Hacı, Kültür Merkezi 
hakkında yaptığı açıkla-
mada “Babaeski sosyal ve 
kültürel faaliyetlerin en çok 
gerçekleştirildiği ilçelerin 
başında gelmektedir. Kültür 
Merkezi’miz de yakında bi-
tecek” dedi. 

çekmeköy Otoyolu Aydınlatıyor

Kültür Merkezi Yakında Bitecek

çekmeköy Belediyesi, aydınlatma direğinin bulunmadığı ve bu sebeple 
kaza riskinin yüksek olduğu şile yolunu aydınlatma çalışmalarına başladı. 

Babaeski Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Kültür Merkezi’nin 
faaliyete geçmesi için tadilat çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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İstanbul 
dersleri’nden 

3. Kitap

A’dan z’ye 
laleler

Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin ‘İstanbul Dersleri’ 
ana başlığıyla sürdürdüğü 
etkinlikler, “İstanbul: Kent 
ve Medeniyet”, “İstanbul 
Hayal ve Gerçek” dizile-
rinin ardından “İstanbul: 
Mekân ve İnsan” ismiyle 
kitaplaştırıldı. 

Laleye ilişkin akla gelebi-
lecek her şey Marmara 
Belediyeler Birliği tarafın-
dan kitaplaştı. Osmanlı 
Türkçesiyle yazılan bu 
kitapların herkes tarafın-
dan okunabilir olmasına 
özellikle dikkat edildi. 

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından Fatih Ali Emiri Kül-
tür Merkezi’nde “Yeni Nesil 
Sayaç Okuma” sempozyu-
mu düzenlendi. 315 Beledi-
ye, 16 Büyükşehir Belediyesi, 
21 Elektrik Dağıtım Şebekesi, 
55 Gaz Dağıtım Şebekesi, 
57 Özel Firma, Tedaş Ge-
nel Müdürlüğü, TRSayaç 
Dergisi, Gazbir ve Ölçübir 
Derneklerinin katılımıyla ülke 
çapında ilk kez gerçekleş-
tirilen sempozyumda, sek-
törün önde gelen projeleri 
tanıtılıp, bugün uygulanan 
ve gelecekte var olacak sis-
temler hakkında bilgi verildi.

“Modern teknolojileri 
takip ediyoruz”

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin öncülüğünde Turk-
cell ve Intermec fi rmalarının 
sponsorluğunu yaptığı sem-

pozyumun açılış konuşma-
sını yapan Marmara Beledi-
yeler Birliği Genel Sekreteri 

Prof. Dr. Recep Bozlağan, 
“Belediyecilikte yeni tekno-
lojilerin kullanımını destek-

leyip, yerel yönetimler ve 
belediyeler arasında işbirliği 
ve dayanışmayı geliştirerek 

çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Katılımcı ve modern 
teknolojileri takip eden bir 
yerel yönetim anlayışının 
yerleşerek yaygınlaşması 
amacıyla bu tarz organizas-
yonlara büyük önem veriyo-
ruz” dedi.

İSKİ, tecrübe ve de-
neyimlerini paylaştı

TEDAŞ, İSKİ, TRSayaç ve 
Gazbir adına da konuşma-
lar yapılırken, İSKİ, sektörde 
uluslararası ödüllü Sayaç 
Okuma Projelerini,  Abone 
Adres Sistemleri ve Coğrafi  
Bilgi Sistemleri entegrasyon-
ları konularındaki deneyim-
lerini, akademisyenler ve Bil-
gi Teknolojileri yöneticileriyle 
birlikte katılımcılarla paylaş-
tı. Programın sponsorların-
dan Turkcell, konuyla ilgili 
kapsamlı bir sunum yaptı. 

Marmara Belediyeler Birliği 
binasında düzenlenen semi-
nere Tarih Bilincinde Buluşan-
lar Derneği Başkanı Hasan 
Konuk, Marmara Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Recep Bozlağan ve birçok 
konuk katıldı. Seminere ko-
nuşmacı olarak katılan Prof. 
Dr. Mehmet Maksutoğlu, Os-
manlı tarihinde doğru olarak 

aşılanan birçok şeyin aslında 
yanlış olduğunu belirterek, 
“İstanbul gerçekten dünya-
nın her bakımdan merkezi. 
Ekonominin de merkezi. Me-
deniyetlerin üst üste geldiği 
yer olmak bakımından mer-
kezi ve İslam medeniyetinin 
son başkenti olduğu için son 
der ce önemli” diyerek bu 
yanlışları anlattı. 

İl Özel İdaresi’nde, Yönetim 
Danışmanı Mehmet Emin 
Öztürk’ün idaresinde ger-
çekleşen eğitimde, protokol 
ve diplomasi konusu işlendi. 
Davranış kurallarının kariyer 
gelişiminde çok önemli oldu-
ğunu belirten Mehmet Emin 
Öztürk, “Hayatımızda, özel 
yaşam alanımız ve sosyal 
alanımız var. Bir de kamu-
sal alanımız var. Yani resmi 
alan dediğimiz bir alan. Sos-
yal alandaki karşılaştığımız 
insanlarla olan ilişkilerimizi 

oluşturan unsura nezaket ku-
ralları diyoruz. Kamuda ger-
çekleşen, makama hizmet 
verirken de uymamız gere-
ken kurallara da protokol 
kuralları diyoruz. 

 

İş hayatında 
da ister şoför ister güvenlik 
görevlisi olsun, protokol ku-
rallarına riayet eden insan-
ların iyi yerlere yükseldiğini, 
başarılı olduğunun, kariyer-
lerinin de geliştiğini görürüz. 
Kişinin duruşu, beden dili, 
bunların tamamı protokol 
kurallarını belirliyor” dedi. 

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kemal Öztürk, MBB ve 
Basın Danışmanları Platformu 
işbirliğiyle düzenlenen ‘’İleti-
şim Danışmanlığı’’ konulu se-
minerde yaptığı konuşmada, 
iletişim meselesinin Türkiye’de 
hem tartışılan, hem de konu-
şulan bir mesele olduğunu 
belirtti. “İletişim danışmanlığı” 
kavramını ilk kez TBMM’de 
Bülent Arınç’ın kullandığını 
dile getiren Öztürk, Türkiye’de 
üzerinde en az hassasiyetle 
durulan konulardan birinin 
iletişim çalışmaları olduğuna 
işaret etti ve iletişim danış-
manlığının üniversitelerde 
bölüm olarak okutulması ge-
rektiğini söyledi. 

MBB  tarafından elektrik, su ve doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren katı-
lımcıların iştirakiyle yeni nesil sayaç okuma sempozyumu düzenlendi.

“Yanlış Bilinen Osmanlı” konulu seminere tarihçi Prof. 
dr. Mehmet Maksutoğlu konuşmacı olarak katıldı. 

Marmara Belediyeler Birliği ve İl özel İdaresi işbirli-
ğiyle Protokol ve diplomasi Kuralları eğitimi verildi. 

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü öztürk, “İletişim danışmanlığı, üni-
versitelerde bölüm olmalı” dedi.

MBB’den “Yeni nesil sayaç Okuma”

Osmanlı’yı Yanlış Biliyoruz

diplomasi Kuralları Anlatıldı

öztürk’le “İletişim danışmanlığı”
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BAğcılAR / İstAnBul
   

Bağcılar Belediyesi’nin İs-
tiklal Marşı Şairi Mehmet 
Akif Ersoy anısına inşa ettiği 
Mehmet Akif Ersoy Kültür 
Sanat Merkezi ve Müzesi, 
Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın katılımı ile hizmete 
açıldı. 2011 Mehmet Akif Er-
soy Yılı dolayısıyla, Tacettin 
Dergahı ve Kültür Merkezi 
olarak iki bölüm halinde 
planlanan merkezin inşası 
kısa sürede tamamlandı. 

“Medeniyetimizim 
sembollerinden”

Programa Bülent Arınç’ın 
yanı sıra İstanbul Valisi Hüse-
yin Avni Mutlu, AK Parti İstan-
bul İl Başkanı Aziz Babuşcu, 
Bağcılar Kaymakamı Veysel 
Yurdakul, AK Parti Bağcılar 
İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

Programın açılışında konu-
şan Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, “2011 
yılı Mehmet Akif Ersoy yılı idi 
ve biz de bu merkezimizi İs-
tiklal Marşımızın Kabulü’nün 
91’inci yıl dönümüne denk 
getirdik” dedi.
“Programımıza katılarak 
bizleri onurlandıran başta 
Başbakan Yardımcımız Bü-
lent Arınç olmak üzere tüm 
misafirlerimize teşekkür edi-
yorum” diyen Başkan Çağı-
rıcı, “Her medeniyeti ayakta 
tutan belli değerler ve bu 
değerleri simgeleştiren ka-
naat önderleri vardır.  Milli 
Şairimiz Mehmed Akif Ersoy, 
medeniyetimizin sembol 
isimlerinden birisidir. O bize 
birlik ve beraberliğimizi gös-
termiş, bizim en zor zaman-
larımızda ayakta durmamızı 
sağlamıştır” dedi. 

Mehmet Akif ersoy Müzesi Açıldı
Bağcılar Belediyesi’nin 2011 Mehmet Akif ersoy Yılı dolayısıyla inşa ettiği Mehmet Akif ersoy Kültür sanat 
Merkezi ve Müzesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından açıldı. 

OsMAnGAzİ / BuRsA
  

Osmangazi Belediyesi ta-
rafından “Bursa: Geçmiş 
Zaman Nöbetçisi” tema-
sıyla 11. kez düzenlenecek 
olan Tanpınar Edebiyat Ya-
rışması bu yıl makale dalın-
da yapılıyor. Tanpınar 2012 
Makale Yarışması’nın ta-
nıtım toplantısına Osman-
gazi Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar’ın yanı sıra 
Prof. Dr. Hilmi Yavuz ve jüri 
üyeleri katıldı. Toplantıda 
konuşan Osmangazi Beledi-
ye Başkanı Mustafa Dündar, 
belediye olarak edebiyat 
dünyasına yeni isimler ve 
eserler kazandırmak, bü-

yük edebiyatçıların ismini 
yaşatarak geleceğe tanıt-
mak amacıyla düzenlenen 
yarışmanın Bursa ve ülke 
sınırlarını aştığını kaydetti. 
Her geçen yıl organizasyo-
na ilginin artarak devam 
ettiğinin altını çizen Başkan 
Dündar, “Bu yıl makale ya-
rışmasının genel konusunu 
‘Bursa: Geçmiş zaman nö-
betçisi’ olarak belirledik. Alt 
başlık ise ‘Saatin kendisi me-
kan, yürüyüşü zaman, ayarı 
insandır’ olarak ele alındı. 
Yazarlarımız 18 Mayıs 2012 
tarihine kadar eserlerini tes-
lim edebilecekler. Her yazar 
bir eserle yarışmaya katıla-
bilecek” diyerek yarışmaya 
ilişkin diğer detayları anlattı. 

ARnAvutKöY / İstAnBul 

Arnavutköy Belediyesi’nin 
organize ettiği kültürel etkin-
likler; tiyatro oyunları, şiir din-
letileri ve seminer program-
larıyla seyirciyle buluşmaya 
devam ediyor. Belediye 
geçtiğimiz günlerde gerçek-
leşen bir seminer sonrasında 
çekilişle tek taş yüzük verdi. 

BAKıRKöY / İstAnBul

Türkiye’nin en büyük ope-
ra salonlarından birinin de 

içinde bulunduğu Bakırköy 
Belediyesi Kültür Merkezi’nin 
Nisan ayı sonunda temelinin 
atılması planlanıyor. 

GelİBOlu / çAnAKKAle

Gelibolu Belediyesi kültür 
sanat etkinliklerine tüm hızıy-

la devam ediyor. Türk roma-
nının önemli isimleri arasın-
da yer alan Fakir Baykurt’un 
“Yılanların Öcü” adlı eserini 
sahneye taşıyan Ankara 

Orta Oyuncuları Tiyatrosu, 
Gelibolu Belediyesi’nin kül-
tür etkinlikleri kapsamında 
oyunu Gelibolu’daki izleyici-
lerle buluşturdu. 

Başkan’dan tebrik

Belediye Başkanı Musta-
fa Özacar oyun sonunda 
oyuncuları tek tek tebrik etti. 

edebiyat Yarışması Başlıyor
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 11.kez tanpınar edebiyat Yarışma-
sı düzenleniyor. Yarışmanın tanıtım toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. 

Arnavutköy Belediyesi düzenlediği kültür sanat etkinliklerine katılanlara 
çekilişle tek taş yüzük dağıttı.   

türkiye’nin en büyük opera salonlarından biri 
Bakırköy’de olacak. 

Ankara Orta Oyun Oyuncuları Gelibolu’da “Yılan-
ların öcü” adlı oyunu sergiledi. 

tiyatroya Gelene tek taş Belediyeden

en Büyük Opera salonu

Yılanların öcü Gelibolu’da
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GeMlİK / BuRsA

Gemlik Belediyesi’nin ama-
tör spor kulüplerine yönelik 
malzeme yardımı devam 
ediyor. Önceki günlerde 
Gemlik Belediye Spor takı-
mına malzeme yardımında 
bulunan belediye Kurşunlu 
Spor’un da bu yöndeki ta-
lebini geri çevirmedi. Mavi 
Beyazlıların U 16 ve büyük-
ler takımına 40 futbolculuk 
forma, şort, çorap, tozluk, 
antrenman yeleği, kaleci 
eldiveni ve krampondan 
oluşan malzemeler Beledi-
ye Başkanlık Makamı’nda 
teslim edildi. 

“Her zaman spor 
yapın”

Kulüp antrenörleri Doğan 
Kosova ve Bülent Kurt’un 
yanı sıra U 16 takımının da 
katıldığı malzeme teslim 
töreninde konuşan Başkan-
vekili Refi k Yılmaz, ilçedeki 
hiçbir kulüp adına ayrım 
yapmadan yardım ve des-
tekleri sürdürdüklerini ha-
tırlatarak, futbolculardan 
başarı ve spor yapmaları 
dışında beklentileri olmadı-
ğını söyledi. Yılmaz, beledi-
ye olarak her zaman spo-
run ve sporcunun yanında 
olduklarını söyledi. 

üsKüdAR / İstAnBul

İstanbul’da 8-11 Mart ta-
rihleri arasında yapılan 
Dünya Salon Atletizm 
Şampiyonası’nda atletizm 
tarihinde büyük bir başarıya 
imza atarak 1500 metre ya-
rışında ülkemize bronz ma-
dalya kazandırarak tarihe 
geçen Üsküdar Belediyesi 
sporcusu Aslı Çakır Alptekin, 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara’yı makamın-
da ziyaret etti. Ziyarete At-
letizm Federasyon Başkanı 
Mehmet Terzi ile Üsküdar Be-
lediyesi Spor Kulübü Başkanı 
Mecit Çetinkaya da katıldı.

“Başarılarımız 
gelenek oldu”

Ziyaret esnasında düzenle-
nen basın toplantısında bir 
konuşma yapan Üsküdar 
Belediye Başkanı Mustafa 
Kara, sistemli bir çalışmayla 
birlikte azim ve gayretin ne-
ticesi olan Üsküdar patentli 
tarihi bir başarıyı, sevinci ve 
heyecanı paylaşmak için 
bir araya geldiklerini söyle-
di. Mustafa Kara konuşma-
sında “Gururla ifade etmek 
isterim ki bu ve benzeri ba-
şarılar Üsküdar Belediyesi 
için artık bir gelenek haline 
geldi” dedi. 

nİlüFeR / BuRsA

Nilüfer Belediyesi’nin des-
teklediği  ‘İlköğretim Okulla-
rı Ligi’ geçtiğimiz günlerde 
sona erdi. Nilüfer Belediye-
si ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliği ile ger-
çekleşen müsabakalarda 
76 okuldan bin 300 öğren-
ci kıyasıya mücadele etti. 

Turnuva sonunda minik 
sporcular Üçevler Nilüfer 
Belediyespor Tesisleri’nde 
düzenlenen törenle ödülle-
rine kavuştu. 

“Türkiye olimpiyatlara 
hazırlanıyor”

Ödül törenine Nilüfer Beledi-
ye Başkanı Mustafa Bozbey, 
Nilüfer Kaymakamı Ekrem 
Çalık, Nilüfer İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mehmet Kaya, 
Nilüfer Belediyespor Kulübü 

ile okul idarecileri ve öğren-
ciler katıldı. Sporun ve spor-
cunun dostu olduklarını bir 
kez daha yineleyen Başkan 
Mustafa Bozbey: “Türkiye 
olimpiyatlara hazırlanıyor. 
Bu dev organizasyona tesis-
lerin yanı sıra sporcularla da 
hazırlanmalıyız. O başarılı 
sporcuların ilk adımları bura-
larda başlıyor. Türkiye’yi ileri-
de sizler temsil edeceksiniz. 
Burada derece ve sıralama 
önemli değil. Önemli olan 
spor kültürü ve centilmen-
lik ruhudur. Burada kurulan 
dostluk ve dayanışma ruhu-
nun her zaman devam et-
mesi dileğiyle başarılarınızın 
devamını diliyorum” dedi. 

OsMAnelİ / BİlecİK

Gençlerbirliği Spor Kulübü 
Başkanı İsmail Kuzu ile Os-
maneli Belediye Başkanı 
Mehmet Isıkan bir araya 
geldi. Kuzu, spora katkıla-
rından dolayı Başkan’a pla-
ket verdi. Başkan Isıkan da 
sporun Osmaneli’ni marka-
laştırdığını söyledi. 

hendeK / sAKARYA

9-10-11 Mart tarihlerinde 
düzenlenen Erciyes Kış Zir-

ve Tırmanışı´na katılan 9 kişi 
Hendek Belediye Başkanı 
Ali İnci´yi makamında ziya-
ret ederek tırmanış hakkın-
da bilgi verdiler. 

Gençlerbirliği spor Kulübü Başkanı İsmail Kuzu,  Osmaneli Belediye Baş-
kanı Mehmet ısıkan’a spora katkılarından dolayı plaket verdi. 

erciyes’e tırmanan 9 kişi, hendek Belediye Baş-
kanı Ali İnci’yi makamında ziyaret etti. 

“spor, Kentimizi Markalaştırıyor”

dağcılar erciyes´te

Gemlik Belediyesi, amatör spor kulüplerine mal-
zeme yardımında bulunuyor. 

dünya salon Atletizm şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan Aslı 
çakır Alptekin ile üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara bir araya geldi. 

nilüfer Belediyesi’nin öncülüğünde voleybol, hentbol, futbol ve basketbol 
branşlarında gerçekleşen ‘İlköğretim Okulları ligi’ sona erdi. 

sapanca’nın 
şampiyonları 

Buluştu
sAPAncA / sAKARYA

Sapanca Belediyesi tara-
fından düzenlenen futbol 
turnuvasında şampiyon 
olan takımın oyuncuları ile 
belediye yetkilileri buluştu.

spor Kulüplerine destek

“şampiyonlar şehri üsküdar”

nilüfer’de öğrenciler Yarıştı
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“cazibe Merkezi darıca”

2009 yılında ilçe statüsü-
ne kavuşan Kocaeli’nin 
nüfus olarak üçüncü bü-
yük ilçesi Darıca, bele-
diyenin yapmış olduğu 
çalışmalarla ön plana çı-
kıyor. Özellikle İstanbul’a 
yakınlığı ve içerisinde 
Darıca Kuş Cenneti gibi 
doğal güzellikleri de ba-
rındırması bu ilçenin de-
ğerini kat be kat artırıyor. 
Darıca Belediye Başkanı 
Şükrü Karabacak da bu 
değerleri daha fazla ön 
plana çıkarmak ve ilçe-
nin adını sadece ülkemiz-
de değil dünya çapında 
da duyurmak için durma-
dan çalışıyor. Belediyenin 
Karabacak’ın önderliğin-
de yapmış olduğu pek 
çok başarılı çalışma var 
kısacası. Biz de Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak’ı bu takdire 
şayan çalışmalarından 
dolayı “Ayın Başkanı” ola-
rak seçtik.

Modern bir kent

Tüm bu çalışmala-
rı anlatmadan önce 
BelediyeHaber’in so-
rularını cevaplayan 
Karabacak’tan kısa da 
olsa Darıca’yı dinleyelim. 
Karabacak, Darıca’yı 
şöyle anlatıyor: “İlçemi-
ze son bağlanan ma-
hallelerle birlikte toplam 
14 mahallemiz bulun-
maktadır. Nüfus olarak 
Kocaeli’nin üçüncü bü-
yük ilçesi konumundadır. 
Bununla birlikte Darıca 
ilçemiz İstanbul ilimize 
yakınlığı, deniz kenarın-
da olması, Sancaktepe, 
Darıca Kuş Cenneti gibi 
doğal güzellikleri de ba-
rındırması açısından da 
günü birlik gezintiler için 
tercih edilen bir ilçe ko-
numundadır. Darıca, eski 
medeniyetlerden günü-
müze hep tercih edilen 
yerleşim merkezi olmuş-
tur. Günümüzde de her 
geçen gün gelişen ve 
değişen yüzüyle modern 

bir kent olma yolunda hız-
la ilerleyen Darıca bölge-
nin cazibe merkezi haline 
gelmiştir.” 

Darıcalılar “Sevgi 
Parkı”nda buluşuyor

Darıca yaklaşık 16 km’lik 
bir sahil şeridine sahip. 
Karabacak, göreve gel-
dikleri zaman 6 dönümlük 
alana inşa edilmiş “Cev-
her Dudayev Parkı”nın 
dışında vatandaşların 
gezebilecekleri herhan-
gi bir yer olmadığını söy-
lüyor. Başkan ve ekibi 
hemen kolları sıvamış. 
2009 yılında muhteşem 
manzarası ve içerisinde 
restoran ve kafeteryaları 
ile “Sevgi Parkı” hizmete 
açılmış. Karabacak’tan 
dinlemeye devam edi-
yoruz: “2009 yılında Darı-
ca halkına kazandırdığı-
mız ve kısa sürede başta 
Darıcalılar olmak üzere 
bütün bölge halkının göz 
bebeği olan Sevgi Parkı 
muhteşem manzarası ile 
birlikte içerisinde 2 adet 
deniz manzaralı restorant 
ve kafeterya bulundu-
ruyor. Darıca sahilinde 
bulunan Cevher Duda-
yev Parkı’nda ise 1. ve 
2. Etap olmak üzere yak-
laşık 200 dönümlük alan-
da yaptığımız çalışmalar 
neticesinde bölge iklimi-
ne uygun ağaçlar ve süs 
bitkileri dikerek, kafeter-
yanın kapasitesini arttırıp 
çocuk oyun grupları ve 
spor alanlarının yanı sıra 
sosyal ve kültürel aktivi-
telerin gerçekleşmesi için 
bir amfi  tiyatro inşa ettik. 
Sahil 2. Etap çalışmaları 
kapsamında geçtiğimiz 
aylarda tamamlanan Sel-
çuklu ve Osmanlı süsleme 
sanatlarından esinlene-
rek tasarlanan Ay yıldız 
şeklindeki giriş kapımız, 
görenleri adeta büyülü-
yor. Yaz aylarıyla birlikte 
Sahil Projemizi tamamla-
yarak halkımızın hizmeti-
ne açacağız.”

Balkan Atletizm 
Şampiyonası’na 
hazırlanıyoruz 

Ayrıca belediye geçtiği-
miz yıl ülkemizin ve dün-
yanın dört bir yanından 
gelen yüzlerce sporcuyu 
1.Uluslararası Darıca Yarı 
Maratonu’nda buluştur-
du. Resmi kayıtlara göre 
90 bayan, 460 erkek spor-
cu olmak üzere toplam-
da 550 sporcu mücadele 
etmiş. Maraton’dan he-
men sonra başlayan 3. 
km’lik halk koşusunda ise 
binlerce vatandaş par-

kuru festival havasında 
tamamlayarak güzel bir 
gün geçirme fırsatı bul-
dular. Darıca Belediyesi 
son olarak Sırbistan’da 
düzenlenen Balkan Atle-
tizm Şampiyonası’na ev 
sahipliği yaptı. 12 Balkan 
ülkesinden bay ve bayan 
olmak üzere toplam 300 
sporcu Balkan Atletizm 
Şampiyonası’nda bir ara-
ya geldi.

Kültürler Darıca’da 
kaynaştı

Belediye aynı zamanda 
her yıl geleneksel olarak 
“Geleneksel Kültürel ve 
Şehirler Kaynaşması” fes-
tivali düzenliyor. Beledi-
ye Başkanı Karabacak, 
festivalin yapılma ama-
cını şu sözlerle anlatıyor: 
“Belediyemizin ilçemizde 
etnik milliyetçiliği ortadan 
kaldırarak, tüm güzellikleri 
bir arada yaşama ve ya-
şatma adına düzenlediği 
ve ilçemizi bölgede bir 
marka şehir haline geti-
ren Şehirler ve Kültürler 
Kaynaşması Festivali her 
geçen gün artan katılım-
cı sayısıyla herkesin takdi-
rini kazanmaktadır. Darı-
ca Belediyesi olarak 2011 
Haziran ayında beşincisi-

ni düzenledi-
ğimiz “Gele-
neksel Kültürler 
ve Şehirler Kay-
naşması’’  ile 
değişik bölge-
lerden ve kül-
türlerden yak-
laşık 250.000 
insanı Darıca sahilinde bir 
araya getirerek birbirleri-
nin kültürlerinin tanımala-
rına vesile olduk. Günde 
ortalama 10.000 kişinin 
ziyaret ettiği Şehirler ve 
Kültürler Kaynaşmasında 
Davut Güloğlu, Turgay 
Başyayla, Nuray Hafi ftaş, 
Akın Akıntürk ve Mine Ko-
şan gibi ünlü isimlerin de 
bulunduğu yaklaşık 200 
sanatçı sahne aldı.

Bilgi Evleri’nde 
öğrenciler eğitiliyor

Darıca Belediyesi, eğitim 
alanında yapılan çalış-
malarla da adını duyu-
ruyor. Özellikle belediye 
bünyesinde açılan Bilgi 
Evleri’nde öğrenciler her 
alanda eğitiliyor. Karaba-
cak konuyla ilgili “Görev 
süremiz boyunca eğitime 
de büyük katkı sağladık” 
diyor. 

aYın BaŞkanı

darıca’nın Belediye Başkanı şükrü Karabacak bölgenin cazibe merkezi olduğunu söylüyor. darıca gerek yurt 
içinde gerekse uluslararası platformda yapılan çalışmalarla “marka şehir” olma yolunda hızla ilerliyor. 

dARıcA BeledİYe BAşKAnı şüKRü KARABAcAK
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ni düzenledi-
ğimiz “Gele-
neksel Kültürler 
ve Şehirler Kay-
naşması’’  ile 
değişik bölge-
lerden ve kül-
türlerden yak-
laşık 250.000 
insanı Darıca sahilinde bir 

ni düzenledi-
ğimiz “Gele-
neksel Kültürler 
ve Şehirler Kay-
naşması’’  ile 
değişik bölge-
lerden ve kül-
türlerden yak-
laşık 250.000 
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17
NİSAN

Kişilik Tipleri (2. Grup) Yusuf ÖZKAN ÖZBURUN Eyüp Belediyesi / İSTANBUL

19
NİSAN

Bir Dünya Kenti  İstanbul Prof. Dr. Suphi Saatçi - Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Ününiversitesi

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer 
Salonu) / İSTANBUL

25
NİSAN

Kişilik Tipleri (3. Grup) Yusuf ÖZKAN ÖZBURUN Eyüp Belediyesi / İSTANBUL

25
NİSAN

Kişilik Tipleri (4. Grup) Yusuf ÖZKAN ÖZBURUN Eyüp Belediyesi / İSTANBUL

Hendek Belediye Başkanı Ali İnci

Kadıköy Belediye Başkanı Selami ÖztürkGebze Belediye Başkanı Adnan Köşker

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

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
Üsküdar Belediye Başkanı 

Mustafa Kara


