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mARmARA BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN AYLIk YAYIN ORgANIDIR

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı
MBB olarak, oldukça
yoğun bir çalışma temposuyla üye belediyelerimizin
istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya, eğitim programları
ve bilgilendirme seminerleri ile konferanslar, paneller,
sempozyumlar
düzenlemeye devam ediyoruz.
� Devamı 3’te

AYIN
BAŞKANI
Bayırköy Belediye Başkanı

mustafa Yaman

Bayırköy
Belediye
Başkanı Mustafa Yaman, belediye başkanı olmadan önce çok
fazla şehir gezmiş. Başkan,
bu şehirlerde hoşuna giden projeleri örnek almış.
� Devamı 15’te

AYIN
SÖYLEŞİSİ
şarköy Belediye Başkanı

Süleyman Altınok

mBB tarafından 28-29 mart 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan Akıllı Belediyecilik Zirvesi’ne sayılı
günler kaldı. Zirvenin ana sponsoru vodafone oldu. Zirve, alanında uzman kişileri bir araya getirecek.
MBB tarafından gerçekleştirilecek
“Akıllı
Belediyecilik Zirvesi”nin ana
sponsoru, Vodafone oldu.
Zirve, alanında uzman kamu
ve özel sektör temsilcilerini, belediye başkanlarını ve

akademisyenleri 28-29 Mart
2013 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir Otel’de
bir araya getiriyor. Akıllı Belediyecilik Zirvesi kapsamında
başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, çok sayıda

il, ilçe ve belde belediyesi ile
bu belediyelere bağlı kuruluşlar ve iştirakler de tek bir
çatı altında buluşuyor. Ayrıca akıllı belediyecilik ve gelişen teknolojiler kapsamında,
dünya çapında başarılı hiz-

çevre Dostu Yeni Otobüsler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Topbaş, düzenlenen törenle doğalgazla çalışan çevre dostu 42 yeni otobüsü hizmete aldı.
Eyüp – Feshane’deki
hizmete alım töreninde konuşan Başkan Kadir
Topbaş, İstanbul’un yeni kazanımlarından dolayı gurur
duyduğunu belirterek, “Ekolojik kıyamet kopacak söylentileri var. Bundan dolayı
çevreyi korumak zorundayız. Yerel yönetim olarak bu
hassasiyeti dikkate alan bir
çalışmayı başlattık” şeklinde
konuştu.
� Devamı 6’da

Sakarya’da
Tekirdağ’ın yemyeşil
bir ilçesi Şarköy. Masmavi denizi ve sıcakkanlı insanları ile Başkan’ın
da deyimiyle Bodrum’a
rakip.
� Devamı 7’de

şehirle Nehir Bütünleşiyor
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehri nehirle bütünleştirecek
� Devamı 10’da
proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

metlerin örneklerini ve teknolojileri üretmiş yabancı
şehirlerin belediyelerinin de
yer alacağı zirve, alanında
birçok uzman ve akademisyeni de ağırlıyor.
� Devamı 2’de

Atık Yağı getir,
Temiz Yağı götür

Kızartma yağlarının
lavabolara dökülerek çevre kirliliğine
yol açmasına engel
olmak için çalışmalar
yürüten Kadıköy Belediyesi, geri dönüşümü özendirmek için 5
litre atık yağ biriktiren
Kadıköylülere, 1 litre
ayçiçek yağı hediye
edecek. Amaç, ev
kadınlarını harekete
geçirmek.
� Devamı 3’de
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilecek “Akıllı Belediyecilik
Zirvesi”nin ana sponsoru,
Vodafone oldu. Zirve, alanında uzman kamu ve özel
sektör temsilcilerini, belediye başkanlarını ve akademisyenleri 28-29 Mart 2013
tarihleri arasında İstanbul
Grand Cevahir Otel’de bir
araya getiriyor.

dern çözümleri takip eden
bir yerel yönetim anlayışının
yerleşerek
yaygınlaşması
amacıyla düzenlenen Akıllı
Belediyecilik Zirvesi’ne büyük önem veriyor, şehirlerimizin insan hayatına daha
da uyumlu olması için yenilikçi teknolojiler arayışına
giriyoruz” dedi.

Başkanlar buluşacak

Balkan Altepe “Etkinliğimize
sponsor olarak, sahip olduğu küresel tecrübelerini kullanarak mobil iletişim dünyasındaki yeni hizmet ve
teknolojileri, başta belediyeler olmak üzere kamu kuruluşlarına aktaracak olan
Vodafone’a teşekkür ederim. Marmara Belediyeler
Birliği olarak vatandaşların
refahı için modern çözümleri olan sektör temsilcileriyle
buluşmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz”
diye konuştu. Marmara Belediyeler Birliği’nin belediyelerin ve akabinde kentlerin
gelişimi adına yapmış olduğu bu tür organizasyonlar
devam edecek.

Akıllı Belediyecilik Zirvesi
kapsamında başta Büyükşehir Belediyeleri olmak
üzere, çok sayıda il, ilçe ve
belde belediyesi ile bu belediyelere bağlı kuruluşlar
ve iştirakler de tek bir çatı
altında buluşuyor. Ayrıca
akıllı belediyecilik ve gelişen
teknolojiler
kapsamında,
dünya çapında başarılı hizmetlerin örneklerini ve teknolojileri üretmiş yabancı
şehirlerin belediyelerinin de
yer alacağı zirve, alanında
birçok uzman ve akademisyeni de ağırlıyor. Etkinlik
kapsamında tüm kurumlar nezdinden teknolojinin,

Başkan’dan teşekkür

mBB tarafından 28-29 mart 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Akıllı
Belediyecilik Zirvesi’ne sayılı günler kaldı. Zirvenin ana sponsoru vodafone oldu.
akıllı çözümlere dönüştüğü
entegratörlerin, sektörde lokomotif şirketlerin, bu kurum
ve firmaları destekleyen bakanlıklar, genel müdürlükler ve diğer birimlerin, yeni
fırsatlar üretilmesi için sağ-

ladığı teknolojik ve finansal destekler sergileniyor.
Programla ilgili değerlendirmede bulunan Marmara
Belediyeler Birliği ve Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Değişen

dünyada akıllı şehircilik vizyonu ve akıllı belediyecilik
hizmetleri konusunda dünya örneklerini, birbirinden
farklı bilişim sistemlerini ve
teknolojik gelişmeleri takip
ediyoruz. Katılımcı ve mo-

İBB’nin Aşçıları Ağzının Tadını Biliyor
İSTANBUL

11. Uluslararası İstanbul
Gastronomi Festivali İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Tüm Aşçılar Federasyonu’nun üyesi
olan TASFED’in (Türkiye Aşçılar ve Şeﬂer Federasyonu) düzenlediği yarışma
her yıl olduğu gibi bu yıl
da dünyaca ünlü şeﬂeri
buluşturdu. Dünya Şeﬂer
Birliği’nin (WACS) belirlediği
standartlar çerçevesinde
yapılan yarışmalarda başarı gösteren şeﬂer madalyalarının yanı sıra dünya
genelinde geçerliliği olan

İBB aşçıları 7 gümüş, 16 Bronz, 10 merit madalya ve Hijyen kupası ile 11.
Uluslararası İstanbul gastronomi festivali’ne damgasını vurdu.

sertifikaların da sahibi oldular. Avusturya, Yunanistan, Mısır, Makedonya, Japonya, Portekiz ve Güney
Kore dahil olmak üzere 28
ülkenin katıldığı yarışmada
yurtdışından 400, Türkiyeden 2500 aşçı ve aşçı adayı yarıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Sosyal
Tesisler ve Lojistik Destek
Merkezi aşçıları 7 ayrı kategoride yarıştı. Orijinal Türk
Mutfağı, Balık, Modern Türk
Mutfağı, Modern Kuzine,
Kuzu, Makarna ve Restoran
Tatlı Tabağı kategorilerinde
yarışan aşçılar 7 gümüş, 16
bronz ve 10 Merit Madalya
ile festivale damgalarını
vurdular.

Hendek Hurması geliyor
Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, fındık üretimine alternatif olarak Hendek
Hurmasının yetiştirilmesi için çalışmalar başlattıklarını açıkladı.
HENDEk

/

SAkARYA

Hendek Belediyesi, vatandaşlara 5000 adet Hendek
Hurma fidanı dağıtacak.
Hendek Belediye Başkanı
Ali İnci’nin gayretleri ile ilçede fındık üretimine alternatif olarak Hendek Hurmasının yetiştirilme çalışması
başlatılıyor. İnci, “Bu meyve
günümüzde sadece bahçelerde görsellik olarak
dikili duruyor, maalesef insanımız bu meyveyi yemekten imtina ediyor, oysa bu
meyve Hendek insanımızın
kurtuluş reçetesidir” dedi.
Üç yıldır Hendek’te vatandaşların
bahçelerinden
topladığı hurmaları Hendek
www.facebook.com/marmarabb

Bayraktepe Tesisleri’nde iplere dizerek kurutan Başkan
İnci, Hendek Hurması denilen meyvenin ilçenin geleceği adına büyük öneme
sahip olduğunu belirtti.

Belediyeye Sokaktan
Erişim kolaylığı
kartal Belediyesi vatandaşların belediye bilgilerine
ulaşabilmesi için hareketli bölgelere tabelalar koydu.

Aranılan bir bitki
İnci, “Hendek hurması sadece sağlık dalında değil
kozmetik dalında da aranılan bir bitkidir. Bunun yanı
sıra Hendek hurması ağızda
farklı bir hoş koku ve tad
bırakıyor. Ayrıca kaynatılarak pekmezi yapılmakta,
kurutularak yemiş olarak
yenilmektedir.” diyerek Hurmanın aranılan bir bitki olduğunu söyledi.

kARTAL

/

İSTANBUL

Kartal Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların park, meydan
ve açık alanlarda da belediye hizmetleri ile ilgili bilgiye ulaşabilmesi ve tehlike
arz edebilecek konularda
uyarılması için buralarda
kardelen çiçeği şekilli bilgilendirme tabelalarını uy-

gulamaya koydu. Kardelen
şekilli bu minyatür tabelalarda, Kartal Belediyesi’nin
kurumsal kimliği ve Mavi
Masa iletişim bilgilerinin
yanı sıra anıt ağaçların durumu, havuz suları ile ilgili
uyarılar, sulama sistemleri, ücretsiz internet hizmeti
bulunan yerler, aydınlatma
sistemleri ve çocuk oyun
grupları ile ilgili bilgiler yer
alıyor.
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10 Bininci Yolcuya çiçek
BUDO, kısa zamanda geniş kitlelere ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 10 bininci yolcuyu çiçeklerle karşıladı.
BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa - İstanbul arasında konforlu ulaşımın sağlanması
amacıyla başlatılan BUDO seferlerine ilgi her geçen gün artarken, 10 bininci yolcu olarak
İstanbul’dan gelen Esra Sevilay
Su, Başkan Altepe tarafından
iskelede çiçekle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, ‘halkın projesi’ olarak
hayata geçirdikleri BUDO’ya Bursalı ve İstanbulluların sahip çıktığını belirterek, “Talepler doğrultusunda ek seferlerimizi devreye
alıyoruz” dedi.

Sefer Sayıları Arttı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
Burulaş bünyesinde kurduğu
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) ile vatandaşlar Bursa
ve İstanbul arasında konforlu, kaliteli ve ekonomik ulaşım
imkanı bulurken, 24 Ocak’ta
seferlere başlayan BUDO kısa

zamanda geniş kitlelere hizmet
vermeye başladı. Mudanya ve
İstanbul’dan karşılıklı 2 sefer ile
başlayan BUDO, kısa sürede doluluk oranını yüzde 80’lere çıkarırken, yolcu sayısında da 10 bini
aştı. BUDO’nun 10 bininci yolcusu olarak İstanbul Kabataş’tan
Conkbayırı gemisine binen Esra
Sevilay Su, Mudanya İskelesi’ne
geldiğinde büyük bir sürprizle

karşılaştı. BUDO’nun 10 bininci yolcusunu iskelede çiçekle
karşılayan Başkan Altepe, Esra
Sevilay Su’ya deniz ulaşımında
BUDO’yu tercih ettiği için çiçek
ve istediği zaman kullanabileceği 10 adet BUDO bileti hediye
etti. Büyükşehir Belediyesi’nden
yapılan
açıklamaya
göre
BUDO’ya olan yoğun ilgi sefer
sayılarını arttırdı.

Atık Yağı getir, Temiz Yağı götür
kadıköy Belediyesi, geri dönüşümü özendirmek amacıyla
5 litre atık yağ biriktirenlere 1 litre ayçiçek yağı veriyor.

kADIköY

/

İSTANBUL

Kızartma yağlarının lavabolara
dökülerek çevre kirliliğine yol açmasına engel olmak için çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi,
geri dönüşümü özendirmek için
5 litre atık yağ biriktiren Kadıköylülere, 1 litre ayçiçek yağı hediye edecek. Amaç, özellikle ev
kadınlarını harekete geçirmek.
Kadıköylüler, atık yağlarını, muhtarlıklar ile 21 mahallede bulunan
gönüllü evlerine de bırakabilecekler.

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

Babaeski’de
İşler
kolaylaşacak
BABAESkİ

/

kIRkLARELİ

Büyükorhan’da
kadınların
Sergisi
BÜYÜkORHAN

/

BURSA

Balya’da
“Nusret mayın
gemisi”
BALYA

/

BALIkESİR

çiftlikköy’den
Suriye’ye
Destek
çİfTLİkköY

/

YALOvA

Başkan’dan

Marmara Belediyeler Birliği olarak, oldukça yoğun bir çalışma temposuyla
üye belediyelerimizin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya, eğitim programları ve
bilgilendirme seminerleri ile konferanslar,
paneller, sempozyumlar düzenlemeye devam ediyoruz. Bugünlerde 28-29
Mart tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir
Hotel’de düzenleyeceğimiz Akıllı Belediyecilik Zirvesi’ne odaklanmış durumdayız.
Akıllı Belediyecilik Zirvesi kapsamında
başta Bakanlıklar olmak üzere Büyükşehir Belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyesi ile bu belediyelere bağlı kuruluşlar ve
iştirakler tek bir çatı altında buluşacak.
Katılımcı ve modern çözümleri takip
eden bir yerel yönetim anlayışının yerleşerek yaygınlaşması amacıyla düzenlenen
Akıllı Belediyecilik Zirvesi’ne büyük önem
veriyor, şehirlerimizin insan hayatına daha
da uyumlu olması için yenilikçi teknolojiler
arayışına giriyoruz.
Etkinliğimize
ana sponsor olarak, sahip olduğu
küresel tecrübelerini kullanarak
mobil iletişim dünyasındaki
yeni
hizmet ve teknolojileri, başta belediyeler olmak
üzere kamu kuruluşlarına aktaraRecep ALTEPE
cak olan VodaBirlik Başkanı
fone Türkiye’ye
Bursa Büyükşehir
teşekkür ederim.
Belediye Başkanı
Marmara Belediyeler Birliği olarak vatandaşların refahı
için modern çözümleri olan sektör temsilcileriyle buluşmaya önümüzdeki süreçte
de devam edeceğiz.
Marmara Belediyeler Birliği olarak çevre konusunu da her zaman gündemde
tutmaya devam ediyor, özellikle toplum
bilinci oluşturmaya gayret ediyoruz. Başkanlığını yürüttüğümüz Türkiye Sağlıklı
Kentler Birliği olarak da çevrenin sanayiye, sanayinin çevreye feda edilmemesi
için çevreye değer veren kuruluşlara
İstanbul’da ödül verdik.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan
Bayraktar’ın da katılımıyla anlamı artan
etkinliğimiz kapsamında çevre ödülüne
layık görülen 36 firmayı da kutluyor, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa’nın hemen
her yerinden belediyeler ve ulusal ağlarla eşgüdüm içerisinde çalışan birliğimizin
başlıca amacının yerel yönetimlerin gündemine sağlık ve çevre temasını yerleştirmek olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Belediyecilik sistemimizin gelişmesi ve
Marmara’nın yarınları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi vurguluyor, Bursa Hilton’da 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 2013 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantımızın da hayırlara
vesile olmasını niyaz ediyorum.

belediyehaber
birlikten

Marmara Belediyeler Birliği Adına İmtiyaz Sahibi
Recep ALTEPE
Genel Yayın Yönetmeni
Züver ÇETİNKAYA
Yazı İşleri Müdürü
Hüsnü KILIÇ
Genel Koordinatör
Fatih SANLAV

Babaeski Belediyesi’nde
hizmet masası kuruldu.
Babaeski Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı,
“Babaeski Belediyesi hizmet kalitesini sürekli arttırmaya çalışan ve vatandaş odaklı projeler üreten
örnek bir belediyedir.
Hizmet masamız Trakya
Kalkınma Ajansımız tarafından finanse edilen bir
çalışmadır” dedi.

Büyükorhan’da Kadınların ürettikleri ürünler geçtiğimiz günlerde sergilendi. Büyükorhan Belediyesi
tarafından gerçekleştirilen ve BEBKA tarafından
finanse edilen projenin ilk
ürün tanıtım sergisi Belediye Düğün Salonu’nda
yapıldı. Kursiyerlerin bu
güne kadar ürettikleri
kıyafetler vatandaşların
beğenisine sunuldu.

Kültür ve sanat alanında
pek çok çalışmaya imza
atan Balya Belediyesi desteğiyle geçtiğimiz
günlerde “Nusret Mayın
Gemisi” ilçeye getirildi.
İskeleye getirilen Nusret
Mayın Gemisi ücretsiz
olarak halkın ziyaretine
açıldı. Gemi, Balyalıların
ve çevre bölgelerden
ziyaretçi akınına uğradı.
Vatandaşlar teşekkür etti.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ’ı ziyaret
eden GÖNÜLDER üyeleri,
Suriye’de yaşanan olaylar sonrasında mağdur
durumda kalanlar için
yardım kampanyası başlattıklarını iletmiş, Başkan
Dağ da kampanyaya
destek olacaklarını söylemişti. Kampanyaya belediye tarafından 25 kolilik
bir yardım yapıldı.

İletişim Bilgileri
Ragıp Gümüşpala Cad.
No: 10 Eminönü 34134 Fatih / İstanbul
Tel: (0212) 514 10 00
Faks: (0212) 520 85 58
Editör
Kübra DEMİR
Sanat Yönetmeni
Hasan DEDE
Grafik Tasarım
Özhan YURTSEVEN
Muhabirler
Serbest ÇELEBİ
Merve KORKMAZ
Yapım
TEKFA Medya İletişim Tel: (0212) 243 20 86
Baskı

twitter.com/marmarabb
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Dedeler ve Nineler kız kulesi’nde
BAĞCILAR

/

İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, 14 Şubat
Sevgililer Günü öncesindeanlamlı bir etkinliğe imza atarak evlilikte 40 yılını doldurmuş
40 çifti Kız Kulesi’ne götürdü.
Bağcılar’dan
otobüslerle
yola çıkan dedeler ve nineler önce Kabataş’a geldi.
Burada kendilerini bekleyen
vapurla Kız Kulesi’ne geçen
çiftler,
unutamayacakları
bir gün geçirdi. Pek çoğu ilk
defa Kız Kulesi’ne gelen çiftler burada karşılıklı masalara
oturarak, birbirlerini ne kadar
çok sevdiklerini bir kez daha
dile getirdi ve dedeler ninelere gül verdi. Programa,
“Aşkların Şairi” olarak tanınan
Ünlü Şair Ahmet Selçuk İlkan

Evlilikte 40 yılını doldurmuş 40 çift kız kulesi’ne gitti. Unutulmayacak bir
gün geçiren dedeler ve nineler gençlere tavsiyelerde bulundular.

çocuklar Üşümeyecek
gemlik Belediye’sinin destekleri ile çocuklar için
100 adet bere ve atkı örüldü.

gEmLİk

/

BURSA

Gemlik
Yardımseverler
Derneğinin organize ettiği
ve Gemlik Belediyesi’nin
destek verdiği, “Çocuklar
Üşümesin, Çocuklar Mutlu
Olsunlar” projesi hayata
geçti. Dernek Başkanı Dr.
Nimet Ataoğuz Başkan
Yardımcısı Ülker Özbek,
Yönetim
Kurulu
üyeleri Nimet Karataş, Nermin
Güler, Afife Turhangil ve
Yücel Malgil’in başlattığı
proje kapsamında fakir ve
yardıma muhtaç ailelerin
çocuklarına 100 adet başlık örüldü. Proje kapsamında kız ve erkek öğrencilere yönelik 100 yün başlık
okul müdürlüklerine teslim
edildi.

da katıldı. İlkan, bu kez, dillerden düşmeyen ve pek çoğu
bestelenmiş şiirlerini dedeler
ve nineler için okudu. Çiftlerle yakından ilgilenen İlkan,
onların isteklerini de ekibiyle
seslendirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
burada yaptığı konuşmada
“TÜİK rakamlarına göre 2011
yılında 120 binin üzerinde çift
boşandı. 2012’nin ilk 9 aylık
döneminde ise yaklaşık 92
bin çift ayrıldı. Bunu ciddi bir
problem olarak görüyoruz.
Bağcılar Belediyesi olarak,
aileyi güçlendirmeye yönelik yoğun çalışmalarımız var.
Bugün de evlilikte 40 yılını
geride bırakmış çiftlerimizi Kız
Kulesi’ne getirerek, aslında,
bu soruna dikkat çekmek istedik” dedi.

Tramvayda Evlendiler
Sevgililer günü’nde evlenmek isteyen çift,
Beyoğlu’nun sembolü tarihi tramvayda evlendi.

BEYOĞLU

/

İSTANBUL

14 Şubat Sevgililer Günü,
Beyoğlu’nda çok renkli etkinliklerle kutlandı. 14

Şubat’ta evlenmek için
Beyoğlu Belediyesi’ne müracaat eden çiftler arasından seçilen Yasin Alkaya
ve Esra Bağcı çifti, nostaljik
tramvayda evlendiler.
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pazarda kimlik
kartı Uygulaması
Başladı
çORLU

/

TEkİRDAĞ

Yeni yönetmeliğin uygulamaya girmesiyle Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
tarafından Çorlu’da faaliyet gösteren Pazarcı esnafına tebligat yapıldı. 1 Ocak
2013 tarihinden itibaren pazarcı esnafının kimlik tanıtım
kartı ve fiyat etiketi bulundurup
bulundurmadıkları
kontrol edilmeye başlandı.
Pazarcı esnafı yeni yönetmeliğin getirdiği esasları kısa
sürede uyguladıkları görülürken, yönetmeliğe aykırı
hareket edenlere ise cezai
müeyyide
uygulanmaya
başlandı. Yeni uygulama
vatandaşlar tarafından da
memnuniyetle karşılandı.
www.facebook.com/marmarabb

meryem Nine’ye
Belediye Sahip
çıktı
DURSUNBEY

/

BALIkESİR

Dursunbey Çakmak mahallesinde yaşayan vatandaşların yardımları ile geçimini
sağlayan 74 yaşındaki Meryem Nine’ye Dursunbey Belediyesi sahip çıktı. Gideceği
yerlere yaya olarak gidemeyen ve dışarıya çıktığı zaman
geçen araçların durup kendisini almasını bekleyen yaşlı
kadın artık kendisine tahsis
edilen tekerlekli sandalye
ile istediği yerlere rahatlıkla
ulaşabilecek. Dursunbey Belediyesi ve Yardımeli Derneğinin katkıları ile yaşlı kadına
tahsis edilen tekerlekli sandalye, Dursunbey Belediye
Başkanı M. Ruhi Yılmaz adına
kızı tarafından verildi.

Belediye
çalışanlarının
Yüzü gülüyor
ECEABAT

/

çANAkkALE

Eceabat Belediyesi işçilerinin maaşlarında düzenleme
yaptı. Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz ile yapılan
görüşmeler sonucu Belediye
İş Sendikası yeni bir sözleşme
yaptı. Belediye İş Sendikası
Eceabat Şube Başkanı Yüksel
Özden yaptığı açıklamada
“Bölgenin en iyi şartlardaki
sözleşmesini Eceabat Belediyesiyle gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu tüm işçi
arkadaşlarımız birlikte yaşıyoruz. Belediye Başkanı Kemal
Dokuz’a çalışan emekçilerin
hak ve hukuklarını en iyi seviyeye getirme çabası gösterdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Belediyeye
kameralı çöp
kamyonu
BOYALICA

/

BURSA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Bursa’nın İznik
ilçesine bağlı Boyalıca beldesine yeni çöp aracı hibe
edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Boyalıca
Belediyesi’ne eski aracın yerine gönderilen ve 109 bin liraya alınan son sistem kameralı yeni çöp toplama aracı
hizmete başladı. Belediye
Başkanı Ali Çil, “Daha temiz
ve yaşanabilir bir çevre için
bakanlıktan çöp toplama
aracı talep ettik. Bakanlığın
konuya olumlu bakması neticesinde hibe yolu ile belediyemize bir adet çöp toplama aracı aldık.” dedi.

600 Sokak
köpeği
kısırlaştırıldı
TAşköpRÜ

/

YALOvA

Sokak köpekleri sayısında
yaşanan artış nedeniyle vatandaşların huzurunu düşünen Taşköprü Belediyesi üç
ayda bir rutin olarak köpek
kısırlaştırması yapıyor. Çalışmalar kapsamında kısırlaştırmanın yanı sıra işaretleme
ve aşılama işlemleri de ilçeye gelen mobil kısırlaştırma
aracında
gerçekleşiyor.
Taşköprü Belediyesi tarafından 2010 yılından bu tarafa
köpeklerinin kısırlaştırılması
çalışması kapsamında 600
sokak köpeği kısırlaştırıldı.
Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan, halkın da bu
uygulamadan memnun olduğunu söyledi.
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Sokak kedileri Yuvalarına kavuştu
fatih Belediyesi sokak kedileri için emsalsiz bir
projeyi hayata geçirdi.
fATİH

/

İSTANBUL

Kedilerin bütün ihtiyaçlarının belediye tarafından
karşılanacağını belirten Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Onların hizmeti
sadece lojistik desteklerini
sağlamak değil, onların
temel ihtiyacı yemekleri
kadar sevgiye ihtiyaçları
var” dedi. Fatih Belediyesi
sokak kedileri için örnek bir
projeye imza attı. Belediye,
ilçenin 24 farklı noktasına
yerleştirdikleri “Kedi Evleri”
ile sokak kedilerini koruma
altına aldı. Özel ahşaptan

yapılan evlere yerleştirilen
kediler hem soğuk havalardan korunacak, hem de
sağlıklı bir ortamda yaşama
fırsatı bulacak. Fatih Camii
önüne yerleştirilen kedi evlerini bizzat yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir, belediyenin kedilerin her türlü sağlık, yeme, içme ihtiyacını
bu evlerde karşılanacağını söyledi. Mustafa Demir,
kedi evlerinin ilçede 24 ayrı
bölgeye ihtiyaç doğrultusunda konulduğunu belirterek, bu evlerin bakımlarının da belediye tarafından
yapılacağını söyledi.

Yaşlılar Evi Dünyaya örnek
Bolu Belediyesi, Bolu’da Türk ve Alman yaşlıların bir
arada yaşayacağı Yaşlılar köyü kuracak.

BOLU

Bolu Belediyesi’nin önderliğinde, Türk Kızılay’ı
ve Alman Kızılhaçı’nın da
destekleriyle Yaşlılar Köyü
Projesi hayata geçiyor. Belediye Meclis Salonu’nda
gerçekleşen Yaşlılar Köyü
proje sunumuna Bolu Belediye Başkanı Alaaddin
Yılmaz başta olmak üzere
çok sayıda önemli sima
katıldı. Boluda kurulacak
Yaşlılar Köyü ile sadece
Türkiye’deki yaşlılara değil
yabancılara da hizmet verilecek.

Cenaze Evlerine Lahmacun
Avcılar Belediyesi, cenaze evlerine lahmacun ve
ayran gönderiyor.
AvCILAR

/

İSTANBUL

Avcılar Belediye Başkanı
Mustafa Değirmenci, ilçede
unutulmuş bir geleneği başlattı. Cenaze evlerinde üç

gün yemek pişmez geleneğinden yola çıkan Başkan
Değirmenci, cenaze evlerine lahmacun ve ayran
gönderiyor. Vatandaşlar da
bu uygulamadan memnun.
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vatandaşa
Duyarlılık çağrısı
kARABİgA

/

çANAkkALE

Karabiga’nın nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
( ADNKS ) 2012 verilerine
göre, 2.877 olarak açıklandı.
Konu ile ilgili açıklamada
bulunan Karabiga Belediye
Başkanı Muzaffer Karataş
“Özellikle günlük nüfusumuzun 4.000 civarında, yaz
nüfusumuzun ise 10.000’ in
üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Halkımızın ADNKS’ de
ikamet kayıtlarını beldemizde tutmalarını istiyoruz. Tüm
hemşerilerimizin bu konuda
duyarlı olmalarını rica ediyorum” diyerek belediyenin
yapmış olduğu çalışmaları
anlattı.

kEDOm’dan
Başkana Ziyaret
kELES

/

BURSA

Keles Dost Meclisi kısa adıyla
KEDOM, Keles Belediyesi’ni
ziyaret etti. KEDOM Yönetim
Kurulu üyeleri, Keles Belediye
Başkanı Süleyman Kaynak
ve meclis üyelerinden bilgiler
aldı. Keles Belediye Başkanı
ziyarette, KEDOM yöneticilerine Keles’in gelişmesi yolunda belediyenin yapmış olduğu çalışmaları ve yapılması
planlanan çalışmaları anlattı.
KEDOM yöneticileri de Başkan Süleyman Kaynak’a göstermiş olduğu nezaketten ve
belediyenin yapmış olduğu
bu çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonrasında
KEDOM yöneticileri ile birlikte
toplu fotoğraf çektirildi.

1Ayçiçek
Yılda 299festivali
Bin 400
Adet
geliyor
Ekmek
mALkARA

/

TEkİRDAĞ

Malkara Belediyesi vatandaşa yaptığı ekmek yardımı
ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Malkara Belediye Başkanı Birol Kaya,
“2012 yılında ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza yardımlarımız arasında her gün verilen ekmek yardımı da bulunuyor. Bu kapsamda 1 yılda
ihtiyaç sahibi 512 vatandaşımıza 299 bin 400 adet ekmek yardımında bulunduk.
Masraﬂarın hepsini belediye bütçemizden karşıladık”
dedi. Belediye Başkanı Birol
Kaya, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların 2013 yılı
içerisinde de devam edeceğini ifade etti.

Yaşlı ve Hastalara
Destek
SöĞÜT

/

BİLECİk

Söğüt Belediyesi hasta ve
yaşlıları unutmuyor. Söğüt
Belediye Başkanı Osman
Güneş’in talimatıyla, Söğüt
Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri yaşlı ve hastalara ziyarette bulunarak
onların, ihtiyaçlarını karşılıyor,
dertlerini dinliyor. Başkan Güneş konu hakkında; “Belediye olarak yaşlı ve hastalara
önem veriyoruz. Ziyarete gittiğimiz insanlar bizden dualarını eksik etmesinler. Elimizden
geldiğince onlara yardımcı olacağız” dedi.
Söğüt
Belediyesi’nin ince davranışı
dolayısıyla mutlu olan hasta
ve yaşlılar Başkan Güneş’e
teşekkürlerini bildirdi.

Harmancık İçin
Toplandılar
HARmANCIk

/

BURSA

Harmancık’ın önde gelen
isimleri Harmancık için buluştu. Harmancık Kaymakamı Kemal Karahan, Harmancık Belediye Başkanı
Mustafa Çetinkaya, Dağder Başkanı Mustafa Bay,
Ak parti İl Başkanı Sedat Yalçın, Harmancık Derneği ve
Harmancık köy dernekleri
bir araya gelerek “Harmancık” konulu toplantı yaptılar.
Harmancık’ın bugünü ve
geleceğinin konuşulduğu
toplantıda önemli kararlar
alındı. Harmancık Belediye
Başkanı Mustafa Çetinkaya,
burada yaptığı konuşmada
kentin gelişimi adına önemli
açıklamalarda bulundu.
twitter.com/marmarabb
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çevre Dostu Yeni Otobüsler
İSTANBUL

Eyüp – Feshane’deki hizmete alım töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş
İstanbul’un yeni kazanımlarından dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Ekolojik
kıyamet kopacak söylentileri var. Bundan dolayı
çevreyi korumak zorundayız. Yerel yönetim olarak
bu hassasiyeti dikkate alan
bir çalışmayı başlattık”
şeklinde konuştu. “Dünya
nüfusunun yarısı şehirlerde
yaşıyor” diyen Başkan Topbaş, gelecekte bu oranın
yüzde 70’lere çıkacağını söyledi. İstanbul’un da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Topbaş, düzenlenen törenle
doğalgazla çalışan çevre dostu 42 yeni otobüsü hizmete aldı.

Çevre kirliliğine son
Başkan Topbaş, “1500’ünü
Otobüs A.Ş, 1500’ünü de
İETT hizmete alacak” dedi.
“Halk Otobüsleri de kendilerini yenileyecek. Başta
dezavantajlı grupların kullanabileceği bu araçlar
çevreci de olacak. Yeni
otobüslerimiz sıkıştırılmış doğalgazla çalışacak.” dedi.

Uydudan çevre Yönetimi
Başakşehir Belediyesi tarafından “Coğraﬁ Bilgi Sistemi”ne geçildi. Bu sistemle uydudan çevre yönetimi yapılmış olunacak.

BAşAkşEHİR

/

İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi’nden
yapılan açıklamada sokak
hayvanlarının toplanması,
kısırlaştırılması ve rehabilitasyon ile kent zararlıları ve
vektörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların dijital ortamda haritalanması ve takip edilmesini
sağlamak üzere Coğrafi Bilgi Sistemi’ne geçildiği belirtildi. Coğrafi Bilgi Sistemi
personel,
araç–ekipman
ve ilaç miktarlarının önceden belirlenmesini, hem
doğaya hem de ülke ekonomisine katkıda bulunarak uygulama yapılmasını,
bu sayede daha başarılı neticeler elde etmeyi
amaçlıyor.

Tuzla’dan Sineklere Savaş
/

İSTANBUL

Sivrisineklerin kış mevsimindeki barınma yerleri olan
kanal ve rögarlar, Tuzla

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilaçlanıyor. Havaların ısınmasıyla
bu alanlardan çıkarak yaz
mevsiminin davetsiz misafirlerini oluşturan sivrisineklerle
mücadele, ergin anaç sineklerin yumurtlamalarına
fırsat tanınmadan gerçekleştiriliyor. Tuzla Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Kasım ayında başlayan ilaçlama çalışmaları
sürdürülüyor.

Okullarda Hobi Bahçesi Devri
Adapazarı Belediyesi tarafından sekiz okulda
hobi bahçesi oluşturuldu.
ADApAZARI

/

SAkARYA

Adapazarı Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü
tarafından sekiz okulda
uygulanmaya
başlanan
“Okullarda Hobi Bahçesi” projesi ile, ilköğretim ve

www.facebook.com/marmarabb

öncesinde öğretim gören
çocuklara tarım kültürünü
aşılamak, toprakla buluşturmak amaçlanıyor. Hobi
bahçelerinin girişine asılan
tabelada Türkiye’de yetişen
sebze ve meyveler hakkında bilgiler yer alıyor.

Personele tablet
bilgisayar ve CBS
Eğitimi
Sağlık işleri Müdürlüğü tarafından sahada çalışan ekiplere CBS’yi kullanmak için
tablet bilgisayarlar dağıtılarak, düzenlenen eğitim seminerleriyle personele Coğrafi
Bilgi Sitemi kullanımı ile ilgili
bilgiler verildi. Coğrafi Bilgi
Sistemi’nde sivrisinekler, karasinek, kemirgen vb. kent
zararlılarının üreme alanları
(Habitat) tespit edilerek tablet bilgisayarlardan coğrafi
bilgi sistemine aktarılacak,
sonrasında belirli periyotlarda yapılan ilaçlamalar, fotoğraﬂarla birlikte dijital ortama aktarılmış olacak.

Başiskele’de
Hedef 10 Bin
Ağaç

Tuzla Belediyesi, sivrisineklerin kışın yuvalandıkları
kanal ve rögarlara yönelik mücadelesini sürdürüyor.
TUZLA

özellikle kırsal kesimden
ağırlıklı olarak göç aldığını
anlatan Başkan Topbaş,
düzenli bir şehirleşme olmadığı için bu yoğunluğun
değişik problemler doğurduğunu söyledi.

BAşİSkELE

/

kOCAELİ

Başkan’dan menekşe Sürprizi
maltepe Belediye Başkanı prof. Dr. mustafa Zengin,
Sevgililer günü’nde menekşe dağıttı.
MALTEPE

/

İSTANBUL

Sevgililer Günü Maltepe’de
çiçeklerle kutlandı. Maltepe
Belediye Başkanı Prof. Dr.

Mustafa Zengin, sabah mesaisine personele sürpriz yaparak başladı. Başkan tüm
birimleri dolaşarak menekşe
dağıttı.

2009 yılından bu zamana
binlerce bitkiyi toprakla
buluşturan Başiskele Belediyesi modern ve çağdaş
bir kent anlayışının yanı
sıra doğaya saygılı bir
şekilde yeşil alanlarını her
gün arttırarak gelişmeye
ve güzelleşmeye devam
ediyor. Başiskele Belediyesi kuruyan ağaçların
yerine yenilerini ekerken,
yol açımlarında ve genişletme çalışmalarında
söktüğü ağaçları ihtiyaç
duyulan başka alanlara
ekerek değerlendiriliyor.
Yeni açılan, genişletilen
yollarda ve yeni yapılan
parklarda ağaç ve fidan
ekimlerine başlandı.
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Röportaj: Merve Korkmaz
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Trakya’nın Bodrum’u: şarköy

şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, şarköy’ün sahip olduğu güzelliklerle beraber Trakya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu söylüyor. Altınok, “şarköy’ü kimileri Trakya’nın incisi kimileri ise Trakya’nın Bodrum’u olarak tanımlıyor” diyor.
şARköY BELEDİYE BAşkANI SÜLEYmAN ALTINOk

maya çalışıyoruz. Marmara Denizi’nin Çanakkale
Boğazı girişinde eski bir
yerleşim alanıdır Şarköy.
Denizi ve klimalı havası ile
çok meşhur ilçelerden biridir.
klimalı havası derken neyi
kastediyorsunuz?

T

ekirdağ’ın yemyeşil bir
ilçesi Şarköy. Masmavi denizi ve sıcakkanlı insanları ile Başkan’ın da
deyimiyle Bodrum’a rakip
bir Şarköy var karşımızda.
Sorularımızı tüm içtenliği
ile cevaplayan Belediye
Başkanı Süleyman Altınok,
yapılan çalışmaları ve
planlarını anlattı. Başkan,
kente bir anfi tiyatro kazandıracaklarını ve denizcilerin Şarköy’den görebilecekleri büyüklükte de
bir Yel Değirmeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Başkan’la
Çok Özel

Başkan’ım ilk olarak bize
şarköy’ü anlatabilir misiniz?
Şarköy, Milattan önce
750’li yıllarda Yunan gemiciler tarafından kurulmuş
eski bir yerleşim yeridir.
Sonra Romalılar gelmişler, sonrasında Bizanslılar
gelmişler. Sonrasında ise
Türkler gelmiş ve biz yerleşmişiz. Çok eski bir tarihe
sahip, geniş bir yerleşim
yeridir. Türkler 1355 yılında
Süleyman Paşa tarafından
buralara gelince ilk camiyi
burada yapmışlar. Burada
büyükçe bir Rum köyü varmış. Büyük bir köy olduğu
için buraya Şehir Köy demişler. Şehir Köy, zamanla
Şarköy adını almış. Yunanlar da Şarköy’e Peristazi
derlermiş. İlçemiz değişken
bir nüfusa sahip ilçelerden
bir tanesidir. Kış nüfusumuz

yaklaşık 18 bin kişidir. Ama
yazın yaklaşık 200 bin gibi
bir nüfusa erişiyoruz. Ciddi
bir nüfus artışımız oluyor.
Ayrıca Türkiye’de en uzun
sahile sahip olan kentlerden biriyiz. 62 km kıyı uzunluğu olan bir ilçeyiz ve şehir
merkezindeki 7 km mesafeden her yerden denize
girebilirsiniz. Trakya’nın ilk
mavi bayraklı plajı Şarköy’dedir. Yedi yıldır bu
mavi bayrağı alıyoruz. Bu
sene inşallah sekizincisini
alacağız.

Ödüllere Doymuyor
Mavi bayrağı almak kolaydır, ama korumak çok
zordur. Bu bayrağı koru-

İnsanın rahat nefes almasını sağlayan, Astım hastalarına ve nefes darlığına
iyi gelen bir havamız var.
Etrafımız %60 ormanlarla
kaplıdır. Bu nedenle de
temiz bir havaya sahibiz.
Bunu biz söylemiyoruz.
Şarköy’e gelip yerleşenler söylüyorlar. Şarköy’ün
havası hiçbir yerde bulunacak havalardan değil.
Yani şu şekilde söylemek
daha doğru olacaktır; Kaz
Dağları’ndaki
havadan
sonra ikincisi Şarköy’ün
havasıdır. Sıfıra yakın rutubetimiz vardır. Bunu herkes söylüyor. Tabi diğer
taraftan Şarköy denildiği
zaman aklımıza üzüm geliyor, şarap geliyor.
Belediye bu güzelliklerin
tanıtılması yönünde ne tür
çalışmalar yapıyor? örneğin, fuarlara katılıyor musunuz?
EMITT
fuarında
Trakya
Kalkınma Ajansı destekli
olarak Kırklareli, Edirne ve
Tekirdağ Trakya Kalkınma
Ajansı adı altında bu fuara katılım gerçekleşti. Fakat Şarköy’ümüzü daha iyi
temsil etme düşüncesiyle

biz tek başımıza katıldık.
Geçtiğimiz yıl da tek başımıza katılmıştık. Bu sene
fuara yedinci defa katılmış
oluyoruz. Kendi başımıza
katılıyoruz ve kendi ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu sene
ödül aldık, geçtiğimiz yıl ve
ondan önceki yıl da ödül
almıştık. Bu sene “En İyi Promosyon Ödülü”nü aldık.
Çok mutluyuz, 63 metrekarelik bir stantta Şarköy’ümüzü en iyi şekilde tanıttık.
Kısacası üç senedir ödül
alıyoruz, yedi senedir katılıyoruz. Bunda başarılı olmamızın bence tek nedeni yöremizi iyi tanımak. Neyimiz
varsa onları en iyi şekilde
tanıtmaya çalışıyoruz.
şarköy’ü nasıl hayal ediyorsunuz?
Şarköy’ü havadan görenler söylüyorlar. Şarköy’ün
girişi o kadar da iyi değil. Ama içeriye girdikçe
Şarköy’ün güzelliğini görüyorsunuz. Şarköy, aslında
bir şehir. Şarköy için güzel
düşüncelerimiz var. Özellikle konaklama tesisi sıkıntımız var. Belediye olarak
konaklama tesisi yapmak
isteyenlere büyük kolaylıklar sağlayacağız. Konaklama tesisi yapmak isteyen
insanlarımızı davet ediyoruz. Şarköy’de hep düşündüğümüz bir amfi tiyatro
çalışmamız var. Ayrıca Yel
Değirmeni yapma gibi bir
düşüncemiz var. Eskiden
Şarköy’de Yel Değirmenleri meşhurmuş. Çok amaçlı
bir yel değirmeni olacak.

kitap okumayı seviyor
musunuz?
Kitap okumayı seviyorum, ama çok fazla zaman ayıramıyorum. Daha
çok mitolojik ve arkeolojik
değerleri olan kitapları
okuyorum.
En son okuduğunuz kitap hangisidir?
En son Truva’yı okudum.
Hayat felsefenizi bir
cümle ile özetleyebilir misiniz?
Çalışmaktan
büyük
zevk alıyorum. Halkımıza
hizmet etmekten büyük
zevk alıyorum. İlçemde iz
bırakarak son noktayı koymak istiyorum.
Hangi takımlısınız?
Galatasaray.
fanatik misinizdir?
Ben fanatik değilim.
Ama kızlarım fanatik. Spor
fanatikliği taşımaz. Fanatik olursanız canınız acır.
Spor yapıyor musunuz?
Şu an ancak yürüyüş
yapabiliyorum. Bir saate
yakın yürüyüş yapıyorum.

twitter.com/marmarabb
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Sağlık İçin, Balık Denetimi Yapıldı

Halk sağlığını korumak için çalışmalarına ara vermeden devam eden Ataşehir Belediyesi, balık
satış yerlerindeki denetimlerine devam ediyor.
ATAşEHİR

/

İSTANBUL

Sosyal belediyeciliği ilke
edinmiş olan Ataşehir Belediyesi, halk sağlığına zarar
verebilecek etkenlere karşı
çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor. Bu ilkeden
güç alan Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
ile Zabıta Müdürlüğü, balık
satışının yapıldığı pazarlar ile

İZmİT

/

kOCAELİ

İzmit Belediyesi ve İzmit İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği
ile yürütülen ve İzmit sınırları
içerisindeki tüm lise son sınıf
öğrencilerine uygulanacak
olan Benago Test Uygulaması, rehber öğretmenlere
anlatıldı. Eğitim Danışmanı
Dr. Halil İbrahim Erdem’in uygulama hakkında bilgi verdiği toplantıya çok sayıda
önemli sima katıldı. Başkan
Doğan, burada yaptığı konuşmada “Başarıyı artırmak
için yerini bulan adımlar atmalıyız. Başarı hiçbir zaman
tesadüf değildir. Başarıya
giden bütün yolları gençlerimize göstermek en önemli
görevimizdir” dedi.

balık satış noktalarına denetim yaptı. Halk sağlığını korumak amacıyla rutin olarak
yapılan bu denetimlerde,
balıkların boyları ve saklanma koşulları, hijyen, yıkamada kullanılan su ile balıkların
konulduğu tezgahlar incelendi. Bu koşulların olmadığı
veya eksik olduğu satıcılar
uyarılıyor ve gerekli koşulların
nasıl olması gerektiği hakkında da bilgilendiriliyor.

mesleklerini Testle Seçecekler
İzmit Belediyesi tarafından tüm lise son sınıf öğrencilerine meslek seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla test yapılacak.

İş Sağlığı ve güvenliği Anlatıldı
çatalca Belediyesi tarafından belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği
konusunda eğitim semineri verildi.

kızılay’a Tam Destek
Üsküp Belediyesi’nin destekleriyle “kan Bağışı
kampanyası” düzenlendi.

www.facebook.com/marmarabb

ÜSkÜp

/

kIRkLARELİ

Edirne Kızılay Kan Merkezi tarafından Üsküp’te 12
Şubat 2013 Salı günü Gönüllü Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi. Üsküp
Belediyesi’nin de desteklediği kampanyaya Üsküplüler duyarsız kalmadı ve
kampanya sonunda 16
ünite kan toplandı. Üsküp’ü
verimli bölge kabul eden
Edirne Kızılay Kan Merkezi
yetkilileri katılımdan büyük
memnuniyet duyduklarını
söylediler. Kampanya belediyenin nikah salonunda
yapıldı.

çATALCA

/

İSTANBUL

Çatalca Belediyesi, kurum
içi eğitim programı kapsamında belediye bünyesinde
görev yapan temizlik personeline, iş sağlığı ve iş güvenliği konulu eğitim semineri
düzenledi. Nazım Özbay
Kültür Merkezi’nde yapılan
programa özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
olarak dış mekanda temizlik hizmeti yapan personel
katılım sağladı. Temizlik İşleri
Müdürü Mehmet Ünlü’nün
açılış konuşmasının ardından
İş Güvenliği Uzmanları Ayşegül Yiğit ve Murathan Yiğit iş
sağlığının önemini anlatılar.

Başkan
Sigaraya
Savaş Açtı
İpSALA

/

EDİRNE

İpsala Belediye Başkanı
Mehmet Karagöz belediyenin resmi web sitesinde
9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’ne yönelik
bir mesaj yayımladı. Başkan Karagöz: “Her yıl olduğu gibi 9 Şubat’ı Dünya Sigarayı Bırakma günü
olarak
kutlamaktayız.
Bildiğiniz gibi sigara halk
sağlığını tehdit eden en
önemli
etkenlerdendir.
Sigara dumanı, katran,
karbon monoksit ve nikotine ek olarak amonyak,
arsenik, hidrojen siyanür
ve metan gibi son derece zehirli olan 4 binden
fazla kimyasal madde
içermektedir.
Dünya
Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada her 13
saniyede bir kişi sigaradan hayatını kaybediyor.
Sigaranın maddi ve manevi zararları çok fazladır.
Sigara en ölümcül hastalıklara neden olur” dedi.

öğrencilere Diş fırçası
Serdivan Belediyesi ilçedeki tüm öğrencilere diş
macunu ve diş fırçası hediye etti.
SERDİvAN

/

SAkARYA

Serdivan Belediyesi Sosyal
İşler Müdürlüğü’nce yürütülen çalışma kapsamında Serdivan Mehmet Zorlu
Okulu’nda diş macunu ve
diş fırçası hediye edildi.
Serdivan Belediye Başkanı
Yusuf Alemdar konuyla ilgili yaptığı açıklamada çocukların dişlerini fırçalama

alışkanlığını kazanabilmesi
için bir çalışma yürüttüklerini belirterek, proje ile
12.000 öğrenciye diş taraması yapılacağını söyledi.
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Çocuklara Özel Atölyeler Yapıldı
Çanakkale Belediyesi tarafından 5-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak
“Çanakkale Barış Atölyeleri” adı altında eğitim çalışmalarına başlandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi, Mavitay Çocukların Kültür Evi
işbirliğiyle 5-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırlanan Çanakkale Barış Atölyeleri başladı. Atölyeler 2013
yılı boyunca Mavitay’ın yanı
sıra 7 mahallede ve kentteki sosyal yaşam evlerinde
yürütülecek.
Edebiyattan
fotoğrafa, yaratıcı dramadan müziğe kadar birçok
farklı disiplinde gerçekleştirilecek atölye programının
temel hedefi çocuklarla
barışı konuşmak ve barış
teması etrafında işler üretmek. Bu kapsamda birçok
yazar ve sanatçı çocuklarla

buluşacak, farklı alanlardan
uzmanlarla çalışmalar yürütülecek ve aynı zamanda
kentteki öğretmen adayları
ve velilere yönelik etkinlikler
düzenlenecek.

Sergiler yapılacak
Program kapsamında ilk
atölye 16 Şubat 2013 Barbaros Kütüphanesi’nde 15
çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yaratıcı drama
çalışmalarıyla
başlayan
atölyede çocuklarla iletişim
ve iletişim çatışmalarından
yola çıkarak barış konuşuldu. Çocukların kendilerine
birer anahtarlık tasarladıkları etkinlikle sona erdi.

Evlilik Okulu’nun İlk Zili Çaldı
Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından “Evlilik
Öncesi Eğitim Okulu” düzenlendi.

mustafakemalpaşa / bursa

Mustafakemalpaşa
Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlü-

gökçeada

/

çanakkale

Gökçeada Belediye Başkanı Yücel Atalay yaptığı
açıklamada, Gökçeada’da
potansiyel girişimci adaylarına ulaşarak yeni işletmelerin
kurulmasına öncülük etmek
istediklerini, açılan her yeni
işletmenin ülke ekonomisine
büyük bir katkı sağlarken;
işsizlik sorununun çözümü
noktasında da önemli bir
adım olacağını söyledi. Bu
anlamda KOSGEB’le işbirliği
yapmaktan mutlu olduklarını ifade eden Atalay, bu
çalışmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini vurguladı. Uygulamalı

ğü, Toplum Sağlığı Merkezi

ve

Mustafakemalpaşa

Barosu’nun desteği ile hazırlanan ‘Evlilik Öncesi Eğitim

Okulu’nda ilk ders zili çaldı.
Mustafakemalpaşa Belediye
Başkanı Sadi Kurtulan’ın katılımıyla eğitime kapılarını açan
kursa yeni evli çiftler ve evlenmek üzere hazırlık yapan
gençler yoğun ilgi gösterdi.
İlk derste evlilik konusundaki tecrübelerini kursiyerlerle
paylaşan Başkan Kurtulan,
eşlerin birbirlerine karşı gösterdiği saygı ve sevginin evliliği daha da güçlendirdiğine
dikkat çekti. ‘Evlilikte İletişim
ve Yaşam Becerileri’, ‘Aile
ve Hukuk’, ‘Evlilik ve Sağlık’
konularından oluşacak evlilik
okulunun bireylerin hem kendilerini hem de evleneceği
kişiyi yakından tanımasını
sağlayacak.

Müziğin Ritmi Projesi
Hayrabolu Belediyesi “Müziğin Ritmi Projesi” ile
kentteki çocukların yüzünü güldürüyor.
HAYRABOLU

/

tekirdağ

Hayrabolu Belediyesi ilçenin
Gazi Ortaokulunda “Müziğin

KOSGEB – Gökçeada İşbirliği Yaptı
Girişimcilik Eğitimini tamamlayan Girişimci adaylarının
kendi işlerini kurmaları halinde KOSGEB Çanakkale Hizmet Merkezi Müdürlüğüne
başvurarak üst limiti 30.000
TL. olan hibe, üst limiti 70.000
TL. olan geri ödemeli desteklerden faydalanabilecekler.

Ritmi Projesi” ile Müzik Sınıfına
müzik aleti desteğinde bulundu. Çocukların mutluluğu
görülmeye değerdi.

Belediyeden
E-Dershane
ZEYTİNBAĞI

/

BURSA

Her türlü destek
Girişimciler kendi işlerini kurmaları durumunda KOSGEB’
ten işletme kuruluş gideleri
başta olmak üzere pek çok
konuda destek alabilecekler.

KOSGEB ile Gökçeada Belediyesi arasında Uygulamalı Girişimcilik İşbirliği Protokolü imzalandı.

Üniversiteye Hazırlananların Dikkatine
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere seminer verildi.
gaziosmanpaşa / istanbul

Gaziosmanpaşa
Belediyesi’nin bünyesinde kurulu

Aile Danışma Merkezi’nin düzenlediği Uzman Pisikologlarla
“Çarşamba Seminerleri”nin
toplantısında Davranış Bilimci

Özlem Yılmaz tarafından “Sınav Kaygısı ve Motivasyon”
konulu bir seminer verildi.
Yılmaz, öğrencilerin korkulu
rüyası olan sınav kaygısının, sınav öncesinde yaşanan stresten kaynaklandığını söyledi.

Zeytinbağı
Belediyesi
tarafından
e-dershane
hizmeti başladı. Konu
anlatımları ve deneme
sınavlarının da bulunduğu sisteme giriş yapan
öğrenciler,
evlerinde,
günün her saatinde dershane hizmetini internet
üzerinden alabilecekler.
Belediye yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer
verdiler: “İlçemizin başarı
sıralamasındaki yerini yukarılara taşımak ve öğrencilerimizin interneti bilgiye ulaşma ve öğrenme
aracı olarak kullanabilme
becerilerini kazandırmak
amacındayız.”
twitter.com/marmarabb
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İstanbul’u Demir Ağlarla örüyoruz
İSTANBUL

Ümraniye’de düzenlenen
törenle tünel açma çalışmalarını başlatan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, TBM’nin (Tunnel Boring Machine - Tünel
Açma Makinesi) günde 22
metre kazı yapacağını söyledi. 10. Yıl Marşı’nda geçen “Demir ağlarla ördük
anayurdu dört baştan” dizesine atıf yapan Başkan
Topbaş, “Adeta şehri yer
altından demir ağlarla örüyoruz. Gece gündüz demeden yeraltında binlerce kişi
çalışıyor. Yukarıda hayat
devam ederken, aşağıda
her koşulda İstanbul’da yaşayan insanların ulaşımda
problem yaşamaması için

İstanbul’un traﬁğini önemli ölçüde rahatlatacak Üsküdar-Ümraniyeçekmeköy-Sancaktepe metro hattının tünel açma töreni gerçekleşti.

Sakarya’da şehirle Nehir Bütünleşiyor
SAkARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında hız kesmiyor, yeni yatırımlarına start
veriyor. Başkan Zeki Toçoğlu, Sakarya Nehri üzerinde
iki köprü arasında hayata
geçirilmesi planlanan Sakarya Park Projesi ihalesinin
15 Mart’ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Başkan Toçoğlu, “Hamdolsun 2012 yılında
şehrimize, yeni yaşam alanları ve hizmetler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2013 yılında bu hizmet

Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehri nehirle bütünleştirecek olan Sakarya
park’ın ihalesinin mart ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.
seferberliğimizi artırarak devam ettiriyor, yeni projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Sakarya
Park Projesi’nin açıklanmasıyla birlikte olumlu tepkiler
aldıklarını kaydeden Başkan
Toçoğlu, “Rüya projemizde,
yürüyüş yolları, piknik alanları, kafeterya, restoran,
park ve spor alanları, amfi
sinema, tiyatro, otopark gibi
sosyal donatı alanları yer
alacak.” dedi.

kitap ve Oyuncak Evi
Edirne Belediyesi tarafından “kitap ve Oyuncak
Evi” yaptırıldı.
EDİRNE

Yeni meydana İlgi
Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan yeni
park, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
SULTANBEYLİ

/

İSTANBUL

Sultanbeyli Belediyesi yapmış olduğu çevre düzenlemelerine bir yenisini daha

Edirne Belediyesi, halkın
fazla kitap ve oyuncaklarının ihtiyaç sahiplerine ulaşması için “Kitap ve Oyuncak Evi”ni hizmete açtı.

ekledi. Şehrin merkezine
yakın olan ve halkın yoğun olarak kullandığı Yunus
Emre Parkı ve Meydanı yeniden düzenlendi.

Edirne Belediye Başkanı
Hamdi Sedefçi, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada
“Edirne Belediyesi olarak
sosyal sorumluluk projelerimizle sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye
çalışıyoruz. Edirne halkının
evlerinde veya işyerlerinde
ihtiyaç fazlası bulunan kitap ve oyuncakların, yaptırılan “Kitap ve Oyuncak
Evi”nde toplanarak, ihtiyaç
sahibi kurum ve kişilere belge karşılığı sahip olmaları
ve kullanmalarını sağlamayı amaçladık.”dedi.

kandıra güzelleşiyor
kandıra Belediyesi, kentin dört bir yanında yollara parke taşı çalışması yapıyor.

kANDIRA

/

kOCAELİ

Kandıra’da üst yapı asfalt
ve parke çalışmalarına tüm
hızıyla devam ediliyor. Bewww.facebook.com/marmarabb

lediye ekipleri son olarak
Dursun Sokak’ta parke yapım çalışmaları gerçekleştirdiler. Çalışmaların devam
edeceği açıklandı.

çalışmalar yürütülüyor. Biz
yatırımlarımızın yüzde 55’ini
ulaşıma ayırdık. Bugüne
kadar 24 milyar lira yatırım
yaptık. Dünyada kendi metrosunu yapan belediyeler
yok. İstanbul’da metroları
biz yapıyoruz. İstanbul’da
Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattını kurduk ve
devam ediyoruz. 2016’da
7 milyon insan taşıyacak
dediğimiz raylı sistemlerin
bir parçası da Üsküdar Çekmeköy hattı” diye konuştu.
Anadolu yakasının ikinci
metro hattında günde 700
bin kişinin taşınacağını kaydeden Başkan Topbaş, hattın 16 istasyondan oluştuğunu belirtti. Başkan Topbaş
konuşmasının devamında
yapılan diğer çalışmaları da
anlattı.

Yağmur Suyu
Hattı çalışmaları
Başladı
EZİNE

/

çANAkkALE

Ezine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından
yapılan değerlendirmeler
sonucunda, Gölcük mevkiine bir yağmur suyu hattı
gereksinimi tespit edildi. Bu
kapsamda Akçin Çayı’na
dökülmek üzere yeni bir
kanal hattı oluşturulmaya
başlanıldı. Konuyla ilgili
açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı Satın Halil
Büyükerol, yapılacak bu
yeni hatla vatandaşları
rahatlatmak istediklerini
söyledi.

Salur’a Arıtma
Tesisi
SALUR

/

BALIkESİR

Salur Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları
devam ediyor. Salur Belediyesi son olarak ilçeye
arıtma tesisi kazandırdı.
Salur Belediye Başkanı
Fethi Kilercioğlu, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada
belediye olarak en büyük amaçlarından birinin
insan sağlığına yaraşır
işler yapmak olduğunu
söyledi.
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Bursa’dan
Ulaşım Atağı

Sırada Deniz Uçağı Var

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım yelpazesine karayolu, demir yolu ve
deniz yolunun ardından şimdi de havayolunu ekliyor.

gelibolu

/

çanakkale

Gelibolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen üst yapı
çalışmaları devam ediyor.
Petek Evler Mevkiinde gerçekleştirilen yeni yol ve
kavşak
düzenlemelerinin
ardından bu bölgeyi ana
yola bağlayan 26 Kasım
Caddesi’nde yayalar için
yeni yürüyüş bandı oluşturuluyor. 3.50 metre genişliğinde ve 700 metre uzunluğunda oluşturulan yaya
yolu çalışmasının yanı sıra
hava şartları el verdiği ölçüde parke, bordür çalışmalarına da devam ediliyor.
Bu bağlamda ekipler son
olarak Camikebir Mahalle-
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ALTYAPI VE YATIRIMLAR

si ile Alaeddin Mahallesi’ni
bağlayan bölgelerden biri
olan Narin Sokak ve Damat
Dede Bayırı Sokak’ta zemin
iyileştirmesinin
ardından
parke taş çalışmasını sürdürüyorlar.

BURSA

Bursa’nın her alanda ulaşılabilir bir kent olması hedefi
doğrultusunda kent içi ulaşımın yanında deniz otobüsleri ile şehirlerarası ulaşımda
da yeni bir dönem başlatan
Büyükşehir Belediyesi, şimdi
de Gemlik ile İstanbul Haliç
arasında deniz uçağı seferlerini başlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Haliç’ten
Türkiye’nin 4 noktasına deniz
uçağı ile hizmet vermeye
başlayan SEABİRD Havayolları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kürşad
Arusan ile şirket pilotlarının
Gemlik’te yaptıkları incelemenin ardından olumlu görüş
bildirmesi üzerine başlatılan
hazırlıklarla son aşamaya ge-

lindi. İstanbul - Gemlik deniz
uçağı seferlerinde Gemlik’teki yer hizmetlerinin verileceği
limandaki binalarda düzenleme çalışmaları BURULAŞ
tarafından
sürdürülürken,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, beraberindeki Gemlik Belediyesi Başkanvekili Refik Yılmaz ile birlikte
devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Gemlik - Haliç
20 dakika
Altepe, “Onaylarla ilgili çalışmalar
tamamlandığında
en geç bir ay içinde seferleri başlatmış olacağız. 19
kişilik uçaklarla Gemlik’ten
15-20 dakikalık bir yolculukla
Haliç’e ulaşılacak.”dedi.

Yürüyüş Bantları Oluşturulacak
Gelibolu Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yayalar için yürüyüş bantları oluşturulacak.

Daha güzel bir kent
Gelibolu Belediye Başkanı
Mustafa Özacar, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada
belediye olarak alt ve üst
yapı çalışmalarına her zaman öncelik verdiklerini ve
amaçlarının daha yaşanabilir, daha güzel bir Gelibolu yaratmak olduğunu söyledi. Özacar, konuyla ilgili
vatandaşların sorularına da
cevap verdi.

Yeni Binaya Temel Atıldı
Altınova Belediyesi Hizmet Binası temel atma töreni vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet
Meydanı
Tamam

Darıca’dan Dev Proje
Darıca Belediyesi Kültür Merkezi’nin temel atma
töreni Bakan Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçekleşti.
DARICA

/

Darıca Belediyesi
Merkezi’nin temel

KOCAELİ

Kültür
atma

töreni, Bilim, Teknoloji ve
Sanayi Bakanı Nihat Ergün
başta olmak üzere çok sayıda önemli simanın katılımıyla gerçekleşti.

SULTANKÖY

ALTINOVA

/

YALOVA

Altınova Belediyesi yeni
hizmet binası inşasına bir

törenle başladı. Altınova
Belediye Başkanı Dr. Metin
Oral, “Halkıma verdikleri
destekten dolayı teşekkür
ediyorum” dedi.

Çarşı Daha Modern Olacak
Pamukova Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan çarşı modern hale getiriliyor.
pamukova

/

sakarya

Esnafın yoğun olduğu Pamukova Çarşısı Pamukova
Belediyesi tarafından yeni-

den restore ediliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya
göre sağlık ocağı geçidinden başlayan çalışma bütün çarşıya uygulanacak.

/

TEKİRDAĞ

Sultanköy Belediyesi Fen
İşleri ekipleri, yağan yağmurlardan dolayı Cumhuriyet
Meydanı’nda
oluşan yoğun su birikintilerine çözüm buldu.
Cumhuriyet Meydanı’na
yağmur suyu gideri olarak boru hattı döşemesi yapıldı. Yağmur suyu
boru hattı ve ızgara döşenmesinin
ardından
çalışmaların Cumhuriyet
meydanındaki havuz etrafı daha fonksiyonel bir
hale getirildi. Ayrıca proje kapsamında, havuz etrafında yapılan değişikliklerin arasında oturma
alanları, ağaçlar ve yeşil
alan kazandırma çalışmaları yapıldı.
twitter.com/marmarabb
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Altepe çevreci Tesisleri ödüllendirdi
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği,
ekonomik kalkınmanın çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir olması hedefiyle
geçtiğimiz yıl ilkini Bursa’da
uyguladığı çevreci tesisleri
ödüllendirme uygulamasını
Türkiye geneline yaydı. Birliğe üye belediyelerin sınırları içinde çevreye duyarlı
üretim yapan 36 tesis ödüllerini Birlik Başkanı ve Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın elinden
aldı. Türkiye Sağlıklı Kentler
Birliği’nin geçtiğimiz yıl pilot uygulamasını Bursa’da
yaptığı çevreci tesis ödülleri
töreni İstanbul The Four Seasons Bosphorus Hotel’de
yapıldı. Sunuculuğunu tiyatro
sanatçısı
Toprak
Sergen’in yaptığı törene
Sağlıklı Kentler Birliği ve Bur-

marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe İstanbul’da çevre
ödülleri dağıttı. programa çevre ve şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı.
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, birliğe üye
belediye başkanları, meclis
üyeleri ve ödüle layık görülen firma temsilcileri katıldı.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ödül töreninin açılında
yaptığı konuşmada ‘sağlıklı
kent’ olgusuna vurgu yaptı. Altepe, Birliğin; Dünya
Sağlık Örgütü’nün 1987’de
başlattığı ve 5 kıtada yürüyen küresel sağlıklı şehirler
projesinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi ve
uygulanabilmesi amacıyla
kurulduğunu ifade etti.

Ülke ve şehir Tanıtımında markalaşma
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen
“Ülke ve Şehir Tanıtımı: Marka Kent Nasıl Olunur” konulu
seminere konuşmacı olarak
katılan İletişim Uzmanı Mesut
Şenol, kentlerin markalaşma
sürecini ve dünyada marka
olmuş ülkeleri ve kentleri değerlendirdi. Türkiye’de illerin ve ilçelerin markalaşma
yolunda yeteri kadar ciddi
adımlar atmadığını belirten
Şenol, yönetimlerin coğrafi
ve tarihi değerleri olmasa
da ortaya çıkaracakları
yenilikçi fikirlerle bir marka
olabileceklerini söyledi. Ülkelerin markalaşması adına
yapılan ciddi çalışmaların

İletişim Uzmanı mesut şenol, kentlerin tanıtılmasının ciddi bir şekilde yürütülmediğini belirtti.

olduğunu belirten Mesut Şenol, “Dünyada ülkeler kendi
markalarını geliştirmek için
ciddi projeler yürütmüşler.
Bu konuda en başarılı örnekler Güney Afrika, İrlanda
ve Singapur. Ülkelerin markalaşma çalışmalarının ardından sıra elbette şehirlere
gelmiş durumda. Şehirlerde
ülke markalaşması gibi kendilerini hem ulusal düzeyde,
hem dünya çapında tanıtmak için kolları sıvıyorlar.
Yalnız bu marka çalışmalarının bir bütüncülük içerisinde
yapılması gerekir. Bir şehrin
markasını belirlemek basit
bir çalışma değildir.” dedi.

Birliğe ‘Candan’ Ziyaret
THY Yönetim kurulu eski Başkanlarından Dr. Candan karlıtekin, mBB’yi ziyaret etti.

kentsel Dönüşüm Anlatıldı
“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kanunu ve TOkİ uygulamaları” anlatıldı.
Candan Karlıtekin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine
başlayan Birlik Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Birlik
Başkanı ve Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe başkanlığında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi
verdi. “İleri Yöneticilik” ana
başlığı altında “Stratejik Düşünce”, “Vizyon Projeler”,
“Performans Yönetimi”, “Biz
Bilinci” konularında verdiği eğitimlerle dikkat çeken
Karlıtekin’se, Marmara Bewww.facebook.com/marmarabb

lediyeler Birliği çalışanlarına
Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu Başkanlığı yaptığı yıllara ait deneyim ve birikimlerini aktarırken, birbirinden
önemli konulara değindi.
Candan Karlıtekin, THY’nin
insanları muktedir etme misyonu hakkında detaylı bilgi
verirken, “THY olarak, bir
yandan vatandaşları memnun etmeye çalışırken, bir
yandan da para kazanmak
zorundaydık. Bu nedenle
yönetimden,
yönetişime
geçtik” dedi.

Türkiye’nin yüzleşmek zorunda olduğu en büyük zaaﬂarından biri olan doğal
afetlerle mücadele etmek
için 2012 yılında yayımlanan
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun kapsamında başlatılan Kentsel Dönüşüm ile ilgili belediyelerin
yükümlülükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan
tarafından anlatıldı. Sözleri-

ne, böyle bir kanuna neden
ihtiyaç duyulduğunu anlatmakla başlayan Kotan,
“Milli gelirimizin %10’u 1999
depremi ile yok olmuştur”
diyerek konunun önemine
dikkat çekti. Türkiye’nin büyük çoğunluğunun afet riski
altında olduğunu ve afetlerle yaşamak zorunda olduğumuzu ifade eden Kotan,
tahminen 6,5 milyon yapının
bu kanun bünyesinde değerlendirilerek dönüşüme
tabi olacağını vurguladı.

çayırova’da
gündem Sosyal
medya

Çayırova Belediyesi, MBB
ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliği ile düzenlenen “Yerel Seçimler
Öncesi Başkanlar ve Sosyal Medya” konulu sempozyum Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda
düzenlendi.
Çayırova
Belediyesi
tarafından
kurulan Sosyal Medya
Merkezi’nin tanıtımı ve
Sosyal Medya’nın tanıtıldığı programa belediye
başkanları,
eğitimciler,
sosyal medya uzmanları, il ve ilçe belediyeleri
yetkilileri, ilçe belediyeleri basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü sorumluları ile vatandaşlar
katıldı.“Yerel
Seçimler
Öncesi Başkanlar ve Sosyal Medya” konulu sempozyumun açılış konuşması Çayırova Belediye
Başkanı Ziyaettin Akbaş
tarafından gerçekleştirildi. Akbaş, dünyanın dili
olan sosyal medyayı konuşacaklarını belirtti. Marmara Belediyeler Birliği
Başkan Vekili ve aynı zamanda Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı
ise konuşmasında sosyal
medyanın önemine değindi. Bilgi çağının ve internetin gelişimi ile birlikte
dünyanın bir noktasından
diğer bir noktasına ulaşılabildiğini vurgulayan Çağırıcı, “Artık çağımız teknoloji çağı ve bunun tanımı
ise bilgi ekonomisidir.” diyerek yapılan çalışmaları
anlattı.

Beledi̇ yeHaber / Mart 2013

13

kÜltÜR saNat

gençlerin kamerasından Bilecik
BİLECİk

Bilecik Belediyesi “gençlerin kamerasından Bilecik” konulu kısa ﬁlm yarışması
düzenliyor. Başkan Selim Yağcı, gençleri yarışmaya katılmaya davet etti.

Rekorluk Resim Sergisi Açıldı
BÜYÜkçEkmECE

/

İSTANBUL

Dünyanın en uzun açık alan
resim sergisini oluşturmayı hedeﬂeyen Büyükçekmece Belediyesi serginin açılışını yaptı. Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, bu projeye
vatandaşların gösterdiği ilgiden
oldukça memnun kaldığını vurguladı. Dünyanın ortak dili olan
sanatı Büyükçekmecelilerle buluşturduklarını anlatan Başkan
Akgün; “Bugün burada ilçe
protokolümüzün yanı sıra ev
hanımları ve esnaﬂarımızın da
ilgi göstermesi, Büyükçekmece
halkının ne kadar sanata duyarlı olduğunu gösteriyor ”dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Benim Rengim Büyükçekmece” projesine binlerce kişinin katılımıyla start verildi.

Bilecik Belediyesi, kültür ve
sanata verdiği değeri bir
kez daha kanıtladı. Bilecik
Belediyesi şimdi de “Gençlerim Kamerasından Bilecik” konulu kısa film yarışması düzenliyor. Bilecik
Belediyesi’nden
yapılan
açıklamaya göre yarışmaya son başvuru tarihi 15
Mart 2013. Detaylı bilgiler
için belediyenin resmi web
sitesine girebilirsiniz. Bilecik
Belediye Başkanı Selim
Yağcı tüm gençleri yarışmaya katılmaya davet etti.

Yeşilçam
klasikleri
Hatırlandı

kÜçÜkkUYU / çANAkkALE

Küçükkuyu
Belediyesi
Türk Sanat Musikisi Korosu, sanatta güzelliği,
dostluğu, anlayışı bulma
noktasında buluşan tüm
müzikseverlere keyiﬂi anlar yaşattı. Yeşilçam’ın
unutulmayan ve efsane
olan film şarkıları ile unutulmayacak bir gece
yaşatan Küçükkuyu Belediyesi TSM Korosu, birbirinden güzel şarkılarını
Küçükkuyu halkı için seslendirdi.

güreli İle Yolculuk
mehmet güreli, belediyenin öncülüğünde öğrencilerle bir araya gelerek sorularını cevaplandırdı.

Nilüfer

“Bi Tur versene” dedi
Yazar Aydan çelik “Bi Tur versene” kitabının imza
gününde bisiklet tutkunları ile buluştu.
kÜçÜkçEkmECE

/

İSTANBUL

Çocukların hayal gücünü
ve iş yapma yetenekleri-

ni geliştirmeyi amaçlayan
programda sanatçı Mehmet Güreli, resimden yola
çıkarak, sanat üzerine çocuklarla sohbet etti.

NİLÜfER

/

BURSA

Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi ve Bursa Bi-

Erenler kitap
Okuyor

siklet ve Doğayı Sevenler
Derneği’nin birlikte düzenlediği imza gününde Aydan Çelik, bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi.

En güzel fotoğraflar
kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “2.
Ulusal fotoğraf Yarışması” sonuçlandı.
kARTEpE

/

kOCAELİ

Kartepe Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından organize edilen 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. 156 katılımcının 981 eser ile iştirak
ettiği yarışmada jüri Sami
Uçan’ın eserini birinci seçti.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen
Kartepe Belediyesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda
seçici kurul 156 katılımcının
981 fotoğrafı arasından ilçenin tanıtımına katkı verecek en güzel görselleri
seçtiler. Yarışmada 33 eser
ise sergilenmeye layık görüldü.

ERENLER

/

SAkARYA

Erenler Belediyesinin başlatmış olduğu sosyal sorumluluk kapsamındaki
“Gençler Okuyor” projesinin Erenler Yenimahalle’deki toplantısına çok
sayıda önemli isim katıldı.
Belediye Başkanı Cavit
Öztürk hedef sahibi olmanın çok önemli olduğunu söyledi.
twitter.com/marmarabb
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Osmangazi’ye Yeni Bir Tesis
OSmANgAZİ

/

BURSA

Temeli geçtiğimiz Nisan ayında atılan Osmangazi Belediyesi Demirtaş Kapalı Yüzme
Havuzu ve Spor Kompleksi
açılış için gün sayıyor. Birisi
çocuk havuzu, diğeri 5 kulvara sahip yarı olimpik olmak üzere iki havuzun yer
aldığı tesiste, yüzmenin yanı
sıra judo, güreş, tekvando
gibi ferdi sporlar ile, masa
tenisi, bilardo, fitnes ve jimnastik gibi alternatif sporların da yapılabileceği 4 ayrı
salon bulunuyor. Demirtaş
Mahallesi İsmetiye girişinde 4
bin 531 metrekarelik alanda
inşa edilen tesisler, farklı mi-

Osmangazi Belediyesi Demirtaş kapalı Yüzme Havuzu ve Spor kompleksi
açılış için gün sayıyor. Tesiste yüzmenin yanı sıra pek çok spor yapılabilecek.

Atletler Dereceye Doymuyor
mersin’de yapılan Seyﬁ Alanya Atmalar kış şampiyonası’nda kocaeli Büyükşehir Belediye kağıtsporlu atletler üç madalya birden kazandılar.

BAHçELİEvLER

/

İSTANBUL

Bahçelievler
Belediyesi,
eğitime verdiği desteğini
ilçedeki okullara tenis masası hediye ederek sürdürüyor. Bahçelievler Belediye
Başkanı Osman Develioğlu
ve başkan yardımcılarının
katılımıyla gerçekleştirilen
programla
Bahçelievler
genelindeki 57 ilk ve orta
öğretim okuluna tenis masası hediye edildi. Dış ve iç
mekânlarda kullanıma uygun tenis masaları, okul yöneticileri, veli ve öğrenciler
tarafından büyük sevinçle
karşılandı.

kOCAELİ

16-17 Şubat tarihleri arasında Mersin’de yapılan Seyfi
Alanya Atmalar Kış Şampiyonası sona erdi. Şampiyona ile eş zamanlı olarak Kulüplerarası Yıldızlar Atmalar
Ligi 1. Kademe yarışmaları
da yapıldı. Mersin ile adı özdeşleşmiş eski Milli atlet Seyfi
Alanya’nın ismini yaşatmak
için düzenlenen ve iki gün
süren şampiyona Nevin Yanıt Spor Kompleksi’nde ya-

Şampiyonada 16 Yaş Altı,
Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı
ve Büyükler kategorilerinde, gülle, disk, cirit ve çekiç atma olmak üzere dört
branşta yarışmalar düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu atletlerin
de katıldığı şampiyonada,
mavi beyazlı atletler yarışlarda, bir altın ve iki bronz madalya kazandılar.

Başkan’dan Okullara masa Tenisi
Desteklerimiz sürecek
Okullara hediye edilen tenis
masaları hakkında konuşan
Belediye Başkanı Osman
Develioğlu; “Çocuklarımızın
her anlamda iyi eğitim alabilmeleri için okullarımızın
fiziki şartlarını imkânlarımız
ölçüsünde
iyileştiriyoruz.
Bu kapsamda şimdi de çocuklarımız, açık veya kapalı
alanlarda oynayarak beden ve reﬂekslerini geliştirebilsinler istedik.” dedi.

gürsu’da Okçuluk Yaşıyor
gürsu Belediyesi’nin öncülüğünde “Bursa Okçuluk kupası” düzenlendi.
gÜRSU

/

BURSA

Gürsu Belediyesi’nin öncülüğünde “Bursa Okçuluk
Kupası” gerçekleşti. Bursa,
İstanbul, Isparta, Bolu, Bilecik ve Yalova’dan katılan
okçuluk takımlarından yaklaşık yüz sporcunun katılıwww.facebook.com/marmarabb

Belediyeden
Spora Destek

pılırken, şampiyonada 283
atlet mücadele etti.

Toplam
üç derece geldi

Bahçelievler Belediyesi, ilçe genelindeki 57
okula masa tenisi hediye etti.

marisi ile de dikkat çekiyor.
Üzeri özel tonoz çelik çatı ile
örtülen tesisin aydınlatmasında, gün ışığından daha fazla faydalanmayı sağlamak
için çatıya, 170x23 santim
ebatlarında 5 adet tonoz
pencere yapıldı. Ayrıca binanın yan cephelerinde de
bant pencere sistemi kullanılarak havuzların doğal ışık ile
aydınlatılmasına maksimum
katkı sağlandı. Tesislerin bir
diğer özelliği, havuz suyunun
arıtması ile ilgili. Yarı olimpik
ve çocuk havuzu olmak
üzere iki havuzun bulunduğu
tesislerdeki suyun arıtmasında, ‘ozonlama’ yöntemi kullanılacak.

mıyla gerçekleşen yarışma,
9-10, 11-12, 13-14 ve Yıldızlar kategorilerinde yapıldı.
Yarışmaya 22 sporcuyla
katılan Gürsu Belediyesi
Okçuluk Takımı, 4 madalya
ve 3 kupa kazandı. Başkan
Orhan Özcü, sporcuları balarından dolayı tebrik etti.

kIZIkSA

/

BALIkESİR

Kızıksa İlköğretim Okulu’nun
bowling turnuvasına Kızıksa Belediyesi’nden destek
geldi. Öğrencilere bowling
oynama imkanı sunulan
çalışmada öğrenciler, belediyenin araçlarıyla Bandırma Liman AVM’ye gittiler. Düzenlenen etkinlikte
çocuklar, bowling oynadılar. Turnuva havasında yapılan etkinlikte Selin Aslanbey birinci, Göksu Batmaz
ikinci, Erva Erkan üçüncü
oldu. PİNWORLD firması tarafından öğrencilere madalya verildi.

Tatkavaklı
şampiyon Oldu
TATkAvAkLI

/

BURSA

M.K. Paşa kapalı spor salonunda oynanan genç
bayanlar Basketbol maçı
çok çekişmeli geçti. Tatkavaklı Belediyespor ile 2.lig
temsilcisi Çeltikspor arasında kıyasıya bir mücadele
yaşandı. Tatkavaklı Belediyespor mücadeleyi kazandı ve şampiyon oldu.
Şampiyonlar maç sonrasında büyük sevinç gösterileri ile karşılaştılar ve
teşekkür ettiler.
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Bayırköy’ün gezgin Başkanı
gezip gördüğü şehirlerde hoşuna giden projeleri örnek aldığını söyleyen Bilecik’in sanayisi ve tarımıyla ön plana çıkan kenti
Bayırköy’ün Belediye Başkanı mustafa Yaman, “görevimi, ekibimi ve Bayırköylüleri çok seviyorum” diyor.
BAYIRköY BELEDİYE BAşkANI mUSTAfA YAmAN

S

anayisiyle,
tarımıyla Bilecik’in yüz akı
Bayırköy’ün Belediye Başkanı
Mustafa
Yaman,
belediye başkanı olmadan önce çok fazla şehir
gezmiş. Gezip gördüğü
şehirlerde hoşuna giden
projeleri örnek aldığını söyleyen Başkan Yaman göreve geldiğinde ilk olarak
şehrin altyapı sorununa
değinmiş. “Benim tez ödevim” dediği projesi olan,
Kale Projesiyle Bayırköy’e
hizmetin doruğunu yaşatmaya hazırlanan Başkan
Yaman, görevini, ekibini
ve Bayırköy insanını çok
seviyor.

Altyapıda İddialı
Çalışmalar
Göreve gelir gelmez,
kullanılamaz durumdaki arazi yollarını gözüne
kestirdiğini söyleyen Başkan Yaman, işe burayı
ulaşılabilir hale getirmekle başlamış. Önceden
bu yollardan arabaların
bile geçemediğini vurgulayan Başkan Yaman,
şimdilerde
buralarda
bisikletle
gezen
halkı
gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu dile getiriyor. Başkan Yaman,
altyapı çalışmaları hakkında; “İhtiyacı olmayan
bölgelerin bile altyapısını yeniden düzenledik.
Çünkü biz zengin bir ülke
değiliz. Sağlam bir altyapı çalışması yapıp uzun
yıllar o bölgeyi idare etsin istedik. Ana caddemizde kablo bırakmadık.

Elektrik kablolarını yerin
altına aldık. Devlet Su
İşleri’yle birlikte 9 milyarlık
bir bütçe ayırıp bir kanal
çalışması başlattık. Kanal
projesi, beni mutlu eden
bir proje. Yaptığımız çalışmalarla su taşkınlarının
ve su patlaklarının büyük
ölçüde önüne geçtik.
Üst geçidimizi inşa ettik
ve yollarımızı düzenledik.
Tamamladığımız altyapı
çalışmalarıyla Bayırköy’ü
yaşanması kolay bir yer
haline getirdik” dedi.

“Biz Bir Ekibiz”
Bayırköy’de
işsizliğin
neredeyse sıfır olduğunu söyleyen ve bunu
Bayırköy’de bulunan sanayi kuruluşlarıyla, geliştirdikleri iyi ilişkilere bağ-

layan Başkan Yaman,
“2012 yılı ocak ayında
Bayırköy doğalgaza kavuştu. Bu proje sanayi işletmelerinin Bayırköy’de
kurulmalarına ve sanayinin gelişmesine büyük
katkı sağladı. İleriki dönemlerde de doğalgazın
avantajını göreceğimize
inanıyorum. Halktan da
beklemediğimiz derecede yoğun talep geldi. Taşımacılar Kooperatifi ve
sanayicilerimizle bir çalışmamız oldu. Bayırköy’de
artık çok fazla tır ve kamyon var. Biz de bunun için
tır ve kamyon parkı yaptık. Taşımacılar ve sanayiciler çok rahat etti. Ekip
çalışmasının olduğu yerde başarı vardır. Sanayici, sivil toplum örgütleri,
belediye ve halk el ele,
biz bir ekibiz” dedi.

“Hayalim Eğitimli Bir
Bayırköy”
Eğitimli ve duyarlı bir Bayırköy hayal ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Yaman, “Eğitime çok önem
veriyorum. Belki eğitime
adanmış hizmetler çok
fazla gözükmüyor ama
bu benim için hiç önemli değil. Çünkü, hayalim
eğitimli ve duyarlı bir Bayırköy. Bunun için okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle görüş alışverişinde
bulunduk. Türkiye’de düzenlenen bütün bilgi yarışmalarına katılmaya karar
verdik. Her sene, sonunda başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek adına
geziye götürüyoruz. Öğrencilerimiz; İstanbul’dan

Denizli’ye, Kapadokya’dan
Çanakkale’ye birçok şehrimizi gezme fırsatı buldular.
Masraﬂarın bütününü belediyemiz ve yardımsever
vatandaşlarımız
karşıladı. Yine öğrencilerimize
çevre bilincini aşılamak
için, “Haydi Bayırköy El
Ele Beldemizi Temizlemeye” adlı bir kampanya
başlattık. Bu kampanya
gereği; 250 öğrencimizle
birlikte ellerimize poşetlerimizi aldık, beldemizde
bulunan çöpleri topladık. Beldeye bir psikolog
getirdik. Sınav stresi, öğrenci-öğretmen-veli ilişkilerine yönelik eğitimler
verdik. Sınavlarda başarılı olan öğrencilerimizi de küçük hediyelerle
ödüllendirdik. Okulumuzun çevresine, spor alanları ve oyun grupları inşa
ettik. Bu uğraşlar bize
başarıyı getirdi. Bayırköy
öğrencileri çok başarılı”
şeklinde konuştu. Yine
öğrencilerine desteklerini hiç esirgemeyeceklerini söyleyen Başkan
Yaman, öğrencilere ve
65 yaş üstü vatandaşlara
toplu taşıma hizmetinin
ücretsiz verildiğini belirtti.
Bayırköy’ün yapacakları
projelerle renkli bir yerleşim olacağını söyleyen
Başkan Yaman’ın tez projem dediği “Kale Projesi”
4 dönümlük bir araziye
kurulacak. Kalenin içinde
çocuk havuzu, yüzme havuzu, kafeteryalar, düğün
alanı bulunacak. Yaman,
Bayırköy Kalesi’nin en kısa
zaman içinde biteceğini
ifade etti.

twitter.com/marmarabb

belediyehaber
birlikten

RENKLİ BAŞKANLAR

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu

Başkalarının hayatından ders alın. İnsan
bütün hataları kendi yapacak kadar
uzun yaşamıyor.
| ELEANOR ROOSEVELT |

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

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen

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

