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SİLİVRİ’NİN EN TATLI 
FESTİVALİ

ESTETİK ŞEHRE YENİLİKLER

Silivri’nin en tatlı festivali “Karpuz 
Festivali” Silivrililerle buluştu. Festi-
valde renkli görüntüler yaşandı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Başiskele’yi çağdaş 
bir görünüme kavuşturacak hizmetleri bir bir hayata geçiriyor. 
Belediye, Türk Mimarisinin önemli eserlerinden oluşan minya-
tür figürleri kentin dört bir yanına monte etmeye hazırlanıyor.

EDİRNE’DE KENT ESTETİĞİ 
KORUNUYOR
Edirne Belediyesi tarafından kent 
estetiğinin korunması amacıyla ça-
lışmalar başlatıldı. İlk olarak görüntü 
kirliliğine neden tabelalar kaldırılıyor. 

Edirne’de kent estetiğinin korunması 
için çalışmalar başlatıldı. Edirne Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği encü-
men toplantısında Bosna ve Gazze 
yardımları gündemin ilk sırasına otu-
rurken, Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin 
Mart 2015 ’te Bursa’da yapılması 
kararı alındı.

MBB encümen  toplantısı, Birlik Baş-
kanı ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe başkanlığında 
Uludağ’da gerçekleştirildi. Toplan-
tının ana gündem maddesini Bosna 
ve Gazze’ye yapılan yardımlar oluş-
tururdu. Ayrıca Akıllı Belediyecilik 
Zirvesi’nin 2015 Mart’ta Bursa’da 
yapılmasına karar verildi.

SANCAKTEPE 
YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE 
“ALTIN KEMER”
“Kırkpınar’ın rövanşı” olarak görü-
len Geleneksel Sancaktepe Yağlı 
Güreşleri, 17 Ağustos Pazar günü 
düzenlenen dev bir organizasyonla 
gerçekleştirildi. 

Haftalardır büyük bir heyecanla 
beklenen 21. Geleneksel Sancak-
tepe Yağlı Güreşleri, halkın yoğun 
ilgisi ve ülkemizin yetiştirdiği en iyi 
güreşçilerin katılımıyla gerçekleşti. 

PEHLİVANLARIN 
SERGİSİ AÇILDI
Karesi Belediyesi tarafından “Kurt-
dereli Mehmet Pehlivan Fotoğraf 
Sergisi” açıldı. Sergiye çok sayıda 
önemli isim katıldı.

Karesi Belediyesi tarafından geçti-
ğimiz günlerde “Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan Fotoğraf Sergisi” açıldı. Ser-
giye Balıkesir Valisi Ahmet Turhan ve 
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
başta olmak üzere çok sayıda önemli 
sima katıldı. 
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Başiskele’yi çağdaş 
bir görünüme kavuşturacak hizmetleri bir bir hayata geçiriyor. 
Belediye, Türk Mimarisinin önemli eserlerinden oluşan minya-
tür figürleri kentin dört bir yanına monte etmeye hazırlanıyor.

Darıca’nın başarılı Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak’ın filmlere konu olacak bir hayat 

hikâyesi var. Başkan Karabacak ailesi ile birlikte 
maddi imkânsızlıklar yüzünden yaşadığı köyden 

göç edince, bir yandan eğitimini tamamlamaya 
çalışmış, bir yandan da sporla ilgilenmeye başla-
mış. Uzun yıllar top koşturan Başkan sonrasında 

antrenör oluyor, Milli Takım’da bile çalışıyor. 

FUTBOLCU, ANTRENÖR 
ŞİMDİDE BAŞARILI BİR BAŞKAN
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ursa’nın değerlerinin UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne girmesi ile ilgili tanıtım ve basın 
toplantısı Kayıhan Hamamı Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tarih başkenti ve medeniyet-
lerin kenti Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer almasının heyecanını yaşadığını 
söyleyerek, “Bursa’da tarihi bir dönem yaşıyo-

ruz. Bursa’da yaşam bir şans, bu kente hizmet 
etmek de bizler için onurdur. Bursa’nın dünya 
gündemine taşınması, ecdadımızın emaneti 
olan bu kentin güzelliklerinin ve değerlerinin 
tüm dünya tarafından kabul edilmesi çok 
önemli. Bursa’nın değerlerinin UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde dünyada 998., Türkiye’de 12. 
sırada yer alması çok önemli” dedi.
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ÇERKEZKÖY - TEKİRDAĞ Çerkez-
köy’de yaşayan Minik Ayşe, pet 
shoplarda hayvanların satışının 
engellenmesini istiyor. 9 yaşın-
daki İlkokul 4. sınıf öğrencisi 
Ayşe Erez, Çerkezköy Belediye 
Başkanlığı’na verdiği dilekçe 
ile Başkan Vahap Akay’dan, pet 
shoplarda kamlumbağa satışla-
rının yasaklanmasını istedi.

PetShoplar’da 
Kaplumbağa Satılmasın

Çerkezköy Belediye Başkanı Va-
hap Akay’a yönelik yazdığı dilek-
çesinde pet shoplarda kaplum-
bağa satışlarının yasaklanmasını 
isteyen minik “Sayın Başkanım. 
Ben Ayşe. 9 yaşındayım. Sizden 
bir isteğim olacak. Ben Çerkez-
köy’deki pet shoplarda su kap-
lumbağalarının satışlarının ya-
saklanmasını istiyorum” dedi.

Akvaryumlar 
Beslenmelerine Uygun 
Değil

Dilekçesinde talebinin gerek-
çesini de anlatan Minik Ayşe, 
şunları dedi: “Çünkü yaptığım 
araştırmalarda su kaplumba-
ğalarının fanuslarda, kaplarda, 
leğenlerde ve akvaryumlarda 
beslenmeye uygun olmadığını 
öğrendim. Buralarda çok acı 

çekiyorlar ve kendilerini ölüme 
terk ediyorlar. Onların doğal 
ortamlarda yaşamaları için sa-
tışlarının yasaklanması ve sa-
tanların bilinçlendirilmesi için 
gerekli uyarıları yapmanızı say-
gılarımla arz ediyorum. Ben de 
üzerime düşeni yapacağım.” Su 
kaplumbağaları için Başkan Va-
hap Akay’a dilekçe veren minik 
kızın  alacağı cevap merak ko-
nusu oldu. Vatandaşlar Başkan 
Akay’a kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Gazze’ye 10 Milyon Lira Yardım

Bu Parkın Mimarisi Farklı Görme Engellilere Özel Proje

Minik Ayşe’den İlginç Dilekçeİlkokul 4. sınıf öğrencisi Ayşe 
Erez, Çerkezköy Belediyesi’ne 
ilginç bir dilekçe vererek Başkan 
Vahap Akay’dan Pet Shop’larda 
kaplumbağa satışlarının yasak-
lanmasını istedi

PEHLİVANLARIN 
SERGİSİ AÇILDI
Karesi Belediyesi tarafından 
“Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
Fotoğraf Sergisi” açıldı. Ser-
giye çok sayıda önemli isim 
katıldı.

KARESİ - BALİKESİR Karesi Be-
lediyesi tarafından geçtiğimiz 
günlerde “Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan Fotoğraf Sergisi” açıldı. 
Sergiye Balıkesir Valisi Ahmet 
Turhan ve Karesi Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz başta olmak 
üzere çok sayıda önemli sima ka-
tıldı. 102 ayrı fotoğraftan oluşan 
sergiye vatandaşların da ilgisi yo-
ğun oldu. Yılmaz, “Dünyada ülke-
ler kültürleri ile anılıyor. Bizim de 
güreşimizin tarihi bir anlamı var. 
Balıkesir’de çok yetenekli güreş-
çiler yetişiyor. Bundan sonra her 
güreş müsabakalarında çekilen 
fotoğraf hatıra olarak sergilen-
meye başlanacak” dedi.

VALİ COŞ’TAN 
TAM NOT
Sakarya Valisi Hüseyin Avni 
Çoş, Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti. 
Başkan Alemdar, Vali Coş’a 
belediye binasını gezdirerek, 
kentin gelişimi adına belediye-
nin yapmış olduğu çalışmaları 
anlattı.  Vali Hüseyin Avni Coş, 
hizmet binasının teknik ve mi-
mari açıdan son derece güzel 
ve de estetik olduğunu söyledi.

SERDİVAN - SAKARYA Sakarya 
Valisi Hüseyin Avni Coş, Ser-
divan Belediye Başkanı Yusuf 
Alemdar’ı makamında ziyaret 
etti. Vali Coş, Alemdar’a yeni 
hizmet döneminde başarılar di-
ledi. Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek Sakarya Valisi Hüseyin 
Avni Coş’a teşekkür etti. Baş-
kan Alemdar, ziyaret sonrasın-
da Vali Coş’a belediye binasını 
gezdirerek bilgi aktardı. Bele-
diye binasının girişinde hizmet 
veren KentBank’ın yanı sıra 
meclis salonu ve kongre mer-
kezini de gezen Vali Coş, hizmet 
binasının teknik ve mimari açı-
dan son derece güzel ve estetik 
olduğunu belirtti. Vali Hüseyin 
Avni Coş birimlerde çalışan 
personelle de sohbet ederek iyi 
çalışmalar dileğinde bulundu.  

FERİZLİ’YE İKİNCİ OSB 
KURULUYOR
Ferizli Belediye Başkanı 
Ahmet Soğuk, kurulacak olan 
“Otomotiv İhtisas OSB” arazi-
sinde incelemelerde bulundu.

FERİZLİ - SAKARYA Ferizli’ye 
ikinci OSB geliyor. Ferizli Be-
lediye Başkanı Ahmet Soğuk, 
ilçede kurulacak olan Otomo-
tiv İhtisas OSB arazisinde in-
celemelerde bulundu. Soğuk, 
Ferizli 1. OSB’nin ardından 
ilçede 4500 dönüm arazi üzeri-
ne ikinci bir OSB kurma da  son 
aşamaya geldiklerini söyledi. 
Soğuk, iki ay içerisinde OSB 
yönetiminin belirleneceğini de 
sözlerine ekledi. Ferizli’de ku-
rulacak olan OSB’nin çevreye 
duyarlı olacağı açıklandı.

Bağcılar Belediyesi’nin Hürri-
yet Mahallesi’ne inşa edeceği 
Plevne Parkı, ilçe sakinlerini he-
yecanlandırdı. Osmanlı-Balkan 
mimarisinin sentezinden oluşan 
Park’ta kafeterya, yürüme parku-
ru, süs havuzu ve ahşap oturma 
alanları bulunacak.

Altıeylül Belediyesi, görme en-
gellileri sevindirecek bir projeye 
imza attı. Altıeylül Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun 
talimatı ile hazırlanan proje ile 
görme engelliler için kabartmalı 
kartvizit, zarf ve antetli kağıt 
basıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık 
Köyü’nün UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesiyle Bursa’nın 
değerlerinin evrensel olarak 
tescillendiğini söyledi.

İSTANBUL Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlığı’nın Diyanet İşle-
ri Başkanlığı koordinasyonun-
da başlattığı “Gazze’ye Yardım 
Kampanyası”nın İstanbul ayağı 
start aldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İstanbul Valili-

ği’nin Diyanet İşleri Başkanlığı 
İstanbul Müftülüğü koordinas-
yonunda yürüteceği “Gazze’ye 
Yardım Kampanyası”nın tanıtım 
töreni, İBB Topkapı 1453 Sosyal 
Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
Gazze’de yüzyılın vahşetinin ya-
şandığını belirterek, “İnsanlık 
ölüyor, ama maalesef insanlar 
seyrediyor. Dünyanın vicdanı ka-
nıyor. Dünyanın vicdanı kanıyor 
ve insanlık ölüyor. 21. Yüzyıl’da 
teknoloji geliştikçe maalesef zu-
lüm artıyor. Zulümle abad olun-
maz” dedi.

BAĞCILAR - İSTANBUL 1924 yılın-
daki mübadele sırasında Balkan-
lardan göç edenlerin yerleştiği 
Bağcılar ilçesi, adına yakışır bir 
esere daha kavuşuyor. Bağcılar 
Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’n-
de Balkan mimarisinin en güzel ör-
neğini oluşturacak Plevne Parkı’nı 
inşa ederek ilçe sakinlerinin hiz-
metine sunacak. Belediye Başkanı 
Çağırıcı, “Plevne Parkımız hem-
şehrilerimin sosyal ve kültürel ya-
şamlarına zenginlik katacak” dedi.

ALTIEYLÜL - BALIKESİR Altıeylül 
Belediye Başkanı Zekai Kafaoğ-
lu, görme engelli vatandaşlar için 
kabartmalı antetli kağıt, zarf ve 
kartvizit bastırdı. Belediyeden 
engelli vatandaşlara gönderilen 
mektupların kabartmalı zarf ile 
gönderileceğini söyleyen Başkan 
Kafaoğlu “Yakın zamanda engel-
lilerin ihtiyacı olan engelli tuva-
letinden,  akülü araçlarını şarj 
edecek ünitelere kadar pek çok 
proje başlatacağız” dedi.

BURSA  Bursa’nın değerlerinin 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girmesi ile ilgili tanıtım ve basın 
toplantısı Kayıhan Hamamı Sos-
yal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tarih başkenti ve 
medeniyetlerin kenti Bursa’nın 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’n-
de yer almasının heyecanını yaşa-
dığını söyleyerek, “Bursa’da tarihi 
bir dönem yaşıyoruz” dedi.

BURSA, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE

Vali Mutlu ile birlikte “Gaz-
ze’ye Yardım Kampanyası”nın 
tanıtımını yapan Başkan Kadir 
Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden Gazze’ye 10 
milyon lira yardım yapılacağını 
açıkladı.
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Türkiye’de Bir İlk: 
Dede – Torun Merkezi

8 Yavru Kirpinin 
Hikâyesi

Birlik Başkanı,
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Merhaba,
Marmara Haber’in yeni bir sa-
yısı ile birlikteyiz. Yerel seçim-
leri takiben, Türkiye’de ilk defa 
halk oyuyla bir Cumhurbaşkanı 
seçildi. Denebilir ki; ülkemizde-
ki demokrasi tecrübesi, olgun-
laşarak artık yeni bir evreye 
ulaştı.
Hiç şüphesiz ki demokratik 
hayatın gelişmesi ve olgunlaş-
masında yerel yönetimlerimiz 
bugüne kadar çok önemli roller 
oynadılar. Siyasal iklimin kuşa-
tıcı bir “hizmet hamlesine” dö-
nüşmesinde yerel yönetimleri-
mizin oynadığı rol, tarihi süreç 
içinde çok daha iyi anlaşılacak-
tır. Gururla belirtmek isterim 
ki; kurulduğu günden bugüne 
Marmara Belediyeler Birliği de 
bu sürece çok değerli katkılar-
da bulundu ve bulunmaya de-
vam ediyor.
Yaz dönemi rehavetinin artık 
sona erdiği ve okulların açıl-
mak üzere olduğu bu günler, 
belediyelerimiz için yeni proje-
lerin uygulanmaya başlanması 
anlamına geliyor. Hangi siyasi 
partiye mensup olursak olalım, 
birbirimizden öğrenerek, çoğa-
larak, güçlenerek ülkemize hiz-
met etmeye devam edeceğiz. 
İyi okuma dileklerimle…

Marmara Belediyeler Birliği Adına 
İmtiyaz Sahibi  |  Recep ALTEPE   
Genel Yayın Yönetmeni  |  M. Cemil ARSLAN 
Yazı İşleri Müdürü  |  İlyas YILDIZ
Genel Koordinatör  |  Fatih SANLAV 
İletişim Bilgileri  |  Ragıp Gümüşpala Cad. No: 
10 Eminönü 34134  Fatih / İstanbul    
Tel: (0212) 514 10 00  |  Faks: (0212) 520 85 58 

Editör  |  Kübra DEMİR
Sanat Yönetmeni  |  Hasan DEDE
Grafi k Tasarım   |  Özhan YURTSEVEN
Muhabir  |  Kübra BAL
Yapım  |  TEKFA Medya İletişim 
Tel: (0212) 243 20 86
Baskı  |  İMAK Matbaa

BELEDİYELERDEN KISA KISA

SATIN ALMA DOST EDİN
ÇEKMEKÖY - İSTANBUL Çek-
meköy Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Sokak Köpeklerini 
Sahiplendirme Projesi ile bakı-
mı yapılan hayvanları, yeni yu-
valarına yerleştiriyor.  Hayvan 
satış dükkanlarından bilinçsizce 
alınan ve sonra sokaklara bıra-
kılan köpeklerin çoğunluğunu 
oluşturduğu sokak hayvanları, 
ekipler tarafından toplanarak 
barınağa götürülüyor. Köpekle-
rin gerekli tedavileri, bakımları 
ve aşıları yapıldıktan sonra bilgi-
leri ve fotoğrafl arıyla oluşturu-
lan dosyalar, köpek sahibi olmak 
isteyenlere sunuluyor. Hayvan 
sahibi olmak isteyenlerin yaş, 
ırk gibi beklentilerini içeren bir 
form doldurmalarını isteyen be-
lediye ekipleri, eşleştirme yapa-
rak en kısa süre içinde köpekleri 
yeni yuvalarına kavuşturuyor. 

ENGELLİLERİN YÜZÜ 
GÜLDÜ 
EDREMİT - BALIKESİR Edremit 
ilçesinde engelli vatandaşlara 
akülü engelli aracı ve tekerlek-
li sandalye dağıtıldı. Hollanda 
Sivaslılar Vakfı tarafından Hol-
landa’dan getirilerek Edremit 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı’na bağışlanan toplam 

12 adet engelli aracı ve 16 adet 
tekerlekli sandalye Ayşe Sıdıka 
Erke Etnografya Müzesi’nde dü-
zenlenen törenle dağıtıldı. Tö-
rene Edremit Belediye Başkanı 
Kamil Saka, Edremit Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin 
Acar, Edremit Milli Eğitim Mü-
dürü Yusuf Koç, Edremit Kay-
makamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif 
Çakır, Hollanda Sivaslılar Vakfı 
Temsilcisi Çetin Karabulut, en-
gelli vatandaşlar ve aileleri ka-
tıldı. 

ÖZTÜRK’E 
TABLO HEDİYE ETTİLER
ERENLER - SAKARYA Erenler 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Abdulvahid Uygar, Erenler Be-
lediye Başkanı Cavit Öztürk’ü 
ziyaret ederek geleneksel el 
sanatları kursiyerleri tarafından 
büyük bir özenle hazırlanan, 
içerisinde Türk Bayrağı ve Os-
manlı Devleti’ni anlatan figürle-
rin bulunduğu bir tablo hediye 
etti. Erenler Belediye Başkanı 
Cavit Öztürk’e  destek ve kat-
kılarından dolayı teşekkür eden 
Uygar, Halk Eğitim Merkezi kur-
siyerlerinin eserleri hakkında da 
Başkan Öztürk’e bilgiler verdi. 
Başkan Öztürk ise öğrencilerin 
hediye ettiği el emeği tablo için 
teşekkür etti.

EZİNE BELEDİYESİ 
ARTIK NÖBETÇİ

EZİNE - ÇANAKKALE Ezine Be-
lediye Başkanı Haluk Babaoğlu, 
altyapının eski ve yetersiz olma-
sından kaynaklanan acil arızalara 
anında ve hızlı müdahale edilmesi 
amacıyla hizmet birimlerinde nö-
bet sistemine geçilmesi talimatını 
verdi. Bu kararı şehir içme suyu 
ve kanalizasyon şebekelerinin 
eskimiş ve yetersiz olmasından 
dolayı vatandaşlara sık sık mağ-
duriyet yaratması nedeniyle al-
dığını belirten Başkan Babaoğlu 
‘’Su ve kanalizasyon şebekele-
rine acil müdahale edebilmek 
açısından hizmet birimlerinde 
nöbet sistemini başlattık. Böyle-
ce mesai saatleri dışında, günün 
her saatinde arızalara daha hızlı 
müdahale edebileceğiz. Yetersiz 
ve eski altyapıdan kaynaklanan 
mağduriyetleri yeni altyapı çalış-
malarımız başlayana kadar mini-
mum seviyede tutmak için elimiz-
den ne geliyorsa yapacağız” dedi.

DAHA TEMİZ BİR 
KELES İÇİN
KELES - BURSA Keles Belediyesi, 
çevre çalışmalarına önem veriyor. 
Bu doğrultuda son olarak bele-
diyeye 2 adet çöp toplama aracı 
alındı. Belediyeden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada şu ifadelere 

yer verildi: “6360 sayılı Yasa gere-
ği köylerimiz mahalle olarak bele-
diyemize bağlanmasından dolayı 
temizlik hizmetlerinin daha ve-
rimli ve daha titiz yapılabilmesi 
için geçtiğimiz günlerde beledi-
yemizce ihalesi yapılarak satın 
alınan 2 adet çöp toplama aracı 
ilçemize kazandırıldı.”

İÇME SUYU ŞEBEKESİ 
YENİLENİYOR
ÜSKÜP - KIRKLARELİ Üsküp’te 
eskiyen içme suyu şebekesi yeni-
leniyor. Üsküp Belediyesi ve İller 
Bankası A.Ş. ortaklığında ihalesi 
gerçekleştirilen içme suyu inşaa-
tında çalışmalar aralıksız devam 
ediyor. Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre yürütülen çalışma-
larda sona gelinmek üzere. Hat-
ların geçtiği cadde ve sokaklarda 
da  bir yandan temizlik çalışmaları 
gerçekleştiriliyor.

SZENTGOTTHÁRD 
KARDEŞ ŞEHİR OLDU
DİLOVASI - KOCAELİ  Szentgot-
thárd Belediye Başkanı Huszár 
Gábor, batıdan kardeş şehirleri 
olduğunu, şimdi de doğudan dost 
ve kardeş Türkiye’nin Kocaeli’den 
Dilovası ile kardeş kent olduklarını 
belirtip, ‘’Bizler sadece kağıt üze-
rinde bir kardeşlik değil, işleyen, 
organizasyonlar yapan, projeler 
üretip çalışan kardeşliklere imza 
atıyoruz. Şimdi attığımız imzamız 
da böyle olacaktır. Önümüzdeki 
ekim ayında belediye seçimleri-
miz olacak. Sonrasında seçilmem 
durumunda Dilovası’na heyetimle 
birlikte resmi ziyarette bulunmak 
isterim” dedi. Dilovası Belediye-
si Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Ayhan Akbulut da konuşmasında, 
günümüzde işbirliklerinin geliş-
mesinde, dine, milliyete ve ırka 
bakmadıklarını vurguladı.

Türkiye’nin ilk Dede – Torun 
Merkezi, Havaalanı Mahalle-
si’nde inşa ediliyor. Merkezde 
dedeler, torunlarına gelenek ve 
göreneklerini aktaracaklar.

Annelerini trafi k kazasında 
kaybeden 8 yavru kirpi, Nilü-
fer Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Te-
davi Merkezi’nde tamamlanan 
rehabilitasyonlarının ardından 
doğaya salındı. 

Esenyurt’ta yüksek katlı bir 
binanın asansöründe meydana 
gelen yangına itfaiye ekiple-
ri anında müdahale ederek 
söndürdü. Binada mahsur kalan 
125 kişi itfaiye ekipleri tarafın-
dan tahliye edildi.

ESENLER - İSTANBUL Esenler Be-
lediyesi, Davutpaşa Mahallesi’n-
de 2011 yılında hizmete açtığı 
İkinci Bahar Kıraathanesi’nin ar-
dından ilçede yaşayan yaşlılara 
yeni bir yaşam alanı daha suna-
cak. Esenler Belediyesi, kuşaklar 
arası bağı güçlendirip, çocukların 
dedeleriyle vakit geçirmesine 
olanak sağlayacak. Bu yılın sonu-
na kadar hizmete girecek Türki-
ye’nin ilk Dede – Torun Merkezi, 
Türkiye’nin kültürel bilinç mer-
kezi niteliğinde olacak. Burada 
dedeler, torunlarına kültürünü, 
gelenek – göreneklerini aktara-
cak ve birlikte eğlenceli dakika-
lar geçirebilecekler. Psikologla-
rın ve öğretmenlerin de hizmet 
vereceği merkez, tam donanım-
lı yapısıyla göz dolduracak.

NİLÜFER - BURSA Annelerini trafik 
kazasında kaybeden ve Nilüfer 
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi 
Merkezi’nde bakımları süren 8 
yavru kirpi doğayla buluştu. Ni-
lüfer’de anneleri trafik kazasında 
ölen ve vatandaşlarca bulunan 8 
yavru kirpi, hayvan bakım ve te-
davi merkezine getirildi. Yaklaşık 
3 ay boyunca burada biberonla 
beslenerek özel ortamda bakımı 

yapılan ikisi dişi altı yavru kirpi, 
18 günlük olunca merkez bahçe-
sinde gün ışığına çıkarıldı. Verilen 
laktozsuz sütü kendi başlarına 
içmeye başlayan yavrular, çimler 
üzerine dolaşarak çevreyi keşfetti. 
Her biri 500 ile 1000 gram arasın-
daki kirpi yavruları Atatürk Kent 
Ormanı’nda doğal hayata salındı.

“Doğaya Saldık”
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Te-
davi Merkezi Müdürü Dr. Mürsel 
Büyükçoban “Bir trafik kazası son-
rası annelerinin ölümüyle ortada 
kalan yavru kirpiler 3 ay önce bize 
ulaştırıldı. Yavruları tekrar doğa-
ya kazandırmak amacıyla 3 aydır 
besledik” dedi.

İSTANBUL Esenyurt’ta Güzelyurt 
Mahallesi, Hürriyet Caddesi’nde 
bulunan 15 katlı binanın asan-
sör boşluğunda bulunan elektrik 
şaftında yangın meydana geldi. 
Saat 10.41’de yapılan ihbar üze-

rine saat 10.48’te ekipler yangın 
yerine ulaştı. Yakuplu, Beylikdü-
zü, Avcılar ve Bakırköy İtfaiye 
Grupları 8 araç ve 28 personel 
ile yangına kısa sürede müdahale 
ederek kontrol altına aldı. Yangı-
nın 15 katlı binanın asansör boş-
luğunda meydana gelmesinden 
dolayı merdivenleri ve koridorla-
rı duman kapladı. Oluşan yoğun 
duman nedeniyle 125 kişi evle-
rinden çıkamayarak üst katların-
da mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri 
52 metrelik merdiven ile mahsur 
kalanların tamamını tahliye etti. 
Ekipler tahliyenin ardından va-
tandaşlar tarafından alkışlandı.

İTFAİYE MAHSUR KALAN 125 KİŞİYİ KURTARDI

BAŞKAN’DAN



MARMARA HABER
EYLÜL04GÜNCEL

KÖRFEZDE CANLI TÜRLERİ ARTIYOR
Su altı turizminin gelişmesi için 
Karamürsel açıklarındaki batırı-
lan gemi büyük ilgi görüyor. 

KARAMÜRSEL - KOCAELİ KAR-
SAD’a üye dalgıçlar ve il dışından 
gelen balık adamlar, Karamürsel 
sahilindeki gemi batığına dalış ya-
pıyor. İlçedeki turizm potansiyelini 
de canlandıran gemi batığı, ağla 
avlanma yasağı olan bölgede de-
nizaltı yaşamına da canlılık getirdi. 
Gemi batığında yuva yapan balık 
türleri ve deniz canlıları, suyun 20 
metre derinliğinde kendilerine gü-
venli bir yaşam alanı oluşturdu.

Amaç Canlı 
Popülasyonunun 
Artırılması
Suni resif projesi adıyla geçti-
ğimiz yıl hayata geçen projeyle 
İzmit Körfezi’ndeki canlı popü-
lasyonunun artırılması amaç-
lanıyor. Su sporları ile ilgilenen 
herkesi Karamürsel’e davet eden 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
“Karamürsel, Marmara bölgesin-
de dalış denilince akla gelen ilk 
bölgelerden biri olmaya başladı. 
Karamürsel’in doğal resif ala-
nı olması için önemli çalışmalar 
yaptık. Karamürsel alternatif su 
turizmin önde gelen merkezle-
rinden biri haline geldi” dedi.

MALKARA’DA 
PARKLAR 
YENİLENİYOR
Malkara Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafın-
dan Yüzüncü Yıl ve Kurtuluş 
Parkları’nda onarım çalışmala-
rı yapıldı. 

MALKARA - TEKİRDAĞ Yüzüncü Yıl 
Parkı’nda eski spor aletleri re-
vize edilerek yeni spor aletleri 
belirlenen yeni yerine konuldu. 
Belediyeden yapılan açıklama-
ya göre Yüzüncü Yıl Parkı’nda 
mini hayvanat bahçesi ve bota-
nik bahçesi altyapı çalışmaları 
ile park içinde yer alan Kasap 
Baba Türbesi’nin tel çit yenile-
me çalışmaları devam ediyor. 
Belediye Başkanı Ulaş Yurda-
kul konu ile ilgili yapmış olduğu 
açıklamasında; “Belediyemiz 
Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler Yüzüncü Yıl 
Parkı’nda eski spor aletlerini 
revize edip yerlerine yenile-
rini yaptı. Vatandaşlarımız bu 
sayede sağlıklı bir hayat için 
birçok fiziksel aktivite ve spor 
hareketlerini rahatça yapabi-
leceklerdir. Yüzüncü Yıl Par-
kı’nda mini hayvanat bahçesi 
ile botanik bahçe çalışmaları 
da devam ediyor. Kasım ayına 
kadar bitirmeyi planlıyoruz. 
Botanik bahçesi Türkiye’nin 
bölgelerini sembolize edecek. 
Bölgelerimizdeki bu bitkiler 
yanlarındaki tanıtıcı tabelalar 
sayesinde öğretici bilgilerle 
sergilenecek. Mini hayvanat 
bahçesinde ise ahşap kulübe-
ler içinde yaşayacak olan çiftlik 
hayvanları bulunacak” dedi.

SUNDURMALAR 
YENİLENİYOR
Belediye Hizmet Binası’nın 
önündeki sundurmalar yenile-
niyor.

BAYIRKÖY - BİLECİK Belediye Baş-
kanlığı ve Ceza İnfaz Kurumu 
ile karşılıklı imzalanan protokol-
le, Belediye Hizmet Binası’nın 
önünde bulunan sundurmalar 
yenileniyor. Mevcut sundurma-
ların yıllar önce ahşaptan ya-
pıldığı ve zamanla bozulmalara  
sebep olduğunu söyleyen, Be-
lediye Başkanı Mustafa Yaman, 
yapılan çalışma sonucunda yeni 
sundurmaların demirden ya-
pılacağını ve eskisinden daha 
sağlam olacağını söyledi. Ayrıca 
Atatürk Caddesi üzerindeki 7 
adet dükkanının önüne de sun-
durma yapılacak.

İPSALA’YA MODERN 
FUAR ALANI
Cezaevi arkasında bulunan 20 
dönüm arazide otopark, yazlık 
düğün salonu, harman yeri ve 
fuar alanı olarak kullanılacak 
alanın çalışmaları hız kesme-
den devam ediyor.

İPSALA - EDİRNE  İpsala Belediye-
si tarafından cezaevinin arka-
sında bulunan alana hem oto-
park, hem yazlık düğün salonu 
hem de fuar alanı yapılacak. 
İpsala Belediye Başkanı Meh-
met Kerman, bu alanda en kısa 
sürede dolgu çalışmalarının 
bitirileceğini hemen ardından 
beton döküleceğini söyledi.

Edirne’de Kent 
Estetiği Korunuyor

Uyuşturucu ile Mücade İçin 
Binalar Yıkıldı

Eski Başkan- Yeni Başkan Bir Arada

Yaralı Güvercin Emin Ellerde

EDİRNE Edirne’de kent esteti-
ğinin korunması için çalışmalar 
başlatıldı. Edirne Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’nden yapılan açıklama-

da şunlar kaydedildi: “Edirne 
şehir girişi ve şehir merkezinde 
gelişigüzel olarak monte edil-
miş reklâm tabelaları tarihi bir 
dokuya sahip olan Edirnemizin 
estetik görüntüsünü olumsuz 
etkilemektedir. Özellikle Edir-
ne şehir girişinde gelişi güzel 
olarak yerleştirilen TOTEM ve 
reklâm tabelaları şehrimize 
giriş yapan turistler için hoş 
olmayan görüntülere sebep 
olmaktadır. Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğümüzce kent 
estetiğini olumsuz yönde etki-
leyen bu tabelalar kaldırılmaya 
başlanmıştır”.

YILDIRIM - BURSA Son günler-
de metruk binalarda uyuşturu-
cu madde kullanımı konusun-
da yapılan tespitler Yıldırım 
Belediyesi ekiplerini harekete 
geçirdi. Yıldırım İlçe Emniyet 

Müdürlüğü ile işbirliği yapıla-
rak Yıldırım Külliyesi yakının-
da bulunan ve madde bağımlı-
larının uğrak yeri haline gelen 
metruk bina yıkıldı. Kaçak İn-
şaat konusunda kararlılığını 
dile getiren Yıldırım Belediye 
Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 
“Bir taraftan kaçağa göz açtır-
mıyor, diğer taraftan madde 
bağımlılarının uğrak yeri ha-
line gelen metruk binaları da 
yıkarak gençlerimizin uyuştu-
rucu maddelerden uzak dur-
masına katkı koymak istiyoruz. 
Bu anlamda Yıldırım Emniyet 
Müdürlüğü ile ortak bir çalış-
ma yaptık” dedi.

Edirne Belediyesi tarafından kent 
estetiğinin korunması amacıyla 
çalışmalar başlatıldı. İlk olarak 
görüntü kirliliğine neden olan 
tabelalar kaldırılıyor. Belediyeden 
konuyla ilgili yapılan açıklamada 
turistler için hoş olmayan ve 
gelişigüzel yerleştirilen reklam 
tabelalarının da kaldırılmaya 
başlandığı ifade edildi.

Yıldırım Belediyesi uyuşturucu 
kullanım alanı olarak da kulla-
nılan metruk binaları yıkıyor. 
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı Edebali, “Emniyet Müdür-
lüğü ile işbirliği yaparak gençleri-
mizin uyuşturucu maddelerden 
uzak durması için çalışıyoruz” 
dedi.

Tekirdağ eski Belediye Başkanı 
Adem Dalgıç ile yeni Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak bir araya 
geldi. Dalgıç, yeni Başkan Kadir 
Albayrak’a çalışmalarında başa-
rılar diledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 
yaralı halde bulunan güvercine 
müdahale etti. Yaralı güvercin, 
tıbbi operasyonların ardından 
eski sağlığına kavuşur kavuş-
maz tekrar doğaya salınacak. 

TEKİRDAĞ Tekirdağ eski Beledi-
ye Başkanı Op. Dr. Adem Dal-
gıç eski Kent Konseyi Başkanı 
Levent Gündoğdu ile beraber  
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak’ı ziya-
ret etti. Çalışmalar hakkında 
bilgiler alan Dalgıç ve Gündoğ-
du Albayrak’a çalışmalarında 
başarılar dilediler. Başkan Kadir 
Albayrak’ta projelerini ve he-
defl erini anlattı. Konuşmaların 
ardından toplu fotoğraf çekildi.

SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ 
Süleymanpaşa Belediyesi’nin 
tarihi binası bahçesinde gözün-
den yaralanmış ve uçamayan 
bir şekilde bulunan yaralı güver-
cin, Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından kontrol altı-
na alındı. Süleymanpaşa Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri yaptıkları açıklamada 
güvercini iyileştirmek için tıbbi 
operasyonlar yapacaklarını eski 

sağlına kavuşmasının ardından 
ise tekrar doğaya bırakacakla-
rını belirtti. Olaydan haberdar 
olan Süleymanpaşa Belediye 
Başkanı Ekrem Eşkinat ise yap-
tığı açıklamada; “Her canlı ya-
şama hakkına sahiptir. Bizim 
için bir can bile çok önemli ve 
hayat yaşadığımız canlılarla gü-
zel. Kimse merak etmesin yaralı 
güvercin emin ellerde. Yaralı gü-
vercinimizi iyileştireceğiz” dedi.
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SİLİVRİ’NİN EN TATLI FESTİVALİ
Sulama yapılmadan yetiştirilen 
Kadıköy Karpuzu’nun tanıtılma-
sının amaçlandığı Kadıköy Kar-
puz Festivali bu yıl da coşkuyla 
kutlandı.

SİLİVRİ - İSTANBUL Silivri Beledi-
yesi’nin ilçenin yerel değerlerini 
yaşatmak ve tanıtılmasını sağla-
mak amacıyla gerçekleştirdiği ta-
rım festivallerine devam ediliyor. 
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Silivri 
Belediyesi Karpuz Festivali’nde en 
iyi karpuz yarışından dans göste-
rilerine, karpuz güzeli yarışmasın-
dan konserlere ve karpuz yeme 
yarışına kadar birçok etkinlik yer 
aldı. Festivalin sunuculuğunu Si-
livri Belediyesi İdari İşler Amiri 
Olcay Yılmazer üstlendi. Silivri 
Belediye Başkanı Özcan Işıklar, 

gerçekleştirdiği konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi; “Festivalimize 
başlarken o günkü muhtarımıza ve 
şu an görev yapan muhtarımızın 
çok büyük emek gösterdikleri için 
teşekkür ediyorum. Bu çabaların, 
gayretlerin devamı için tüm Ka-
dıköylü hemşerilerimden destek 
bekliyorum. Bu yıl festivalimize 
29 üreticimiz katıldı. Her yıl arta-
rak, güçlenerek devam ediyoruz. 
Festivallerimizi yapma sebebimiz 
sadece eğlenceden ibaret değil. 
Silivrimiz de yoğurduyla, karpu-
zuyla, kavunuyla, domatesiyle, 
bamyasıyla, böreğiyle anlamlı ve 
önemli bir gücümüz var. Örneğin 
geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de 
önemli bir yazar olan Abbas Güç-
lü’nün Silivrimiz ile ilgili yazdığı 
ulusal basındaki yazısından sonra 
çok güzel tepkiler aldım” dedi.

KEPSUT’TA EĞİTİMLER 
DEVAM EDİYOR
Kepsut Belediyesi tarafından 
düzenlenen eğitimlere devam 
ediliyor. En son “Ağaç Kesimi 
ve Boylama Kursu”na katılan 
kursiyelere Başkan Cankul 
tarafından kurs bitirme sertifi -
kaları verildi.

KEPSUT - BALİKESİR   Kepsut 
Belediyesi’nin vatandaşların 
kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunmak ve meslek edin-
melerine yardımcı olmak 
amacıyla düzenlemiş olduğu 
kurslar tüm hızıyla devam 
ediyor. Kepsut Belediye Baş-
kanı İsmail Cankul, Kepsut 
Halk Eğitim Merkezi tarafın-
dan düzenlenen  Ağaç Kesimi 
ve Boylama Kursu’na katılan 
ve belge almaya hak kazanan 
kursiyerlere kurs belgeleri-
nin verildiği programa katıldı. 
Kepsut Elma Gediği Orman 
Deposu’nda yapılan program, 
İstiklal Marşı’nın okunması 
ile başladı. Halk Eğitim Müdü-
rü İbrahim Yörük ve Balıkesir 
İl Orman Müdür Yardımcısı 
Osman Öner’in açılış konuş-
masının ardından Orman Mü-
hendisi Mustafa Baydemir’in 
şiir dinletisi vatandaşların be-
ğenisine sunuldu. Serçeören 
ve Örencik Mahalleleri’nden 
toplam 85 kursiyerin katıldı-
ğı kurs sonunda belgelerini 
programa katılan Kepsut Be-
lediye Başkanı İsmail Cankul 
verdi. Belgelerin dağıtımından 
sonra ormanda daha önceden 
belirlenmiş bir ağacın kur-
siyerler tarafından aldıkları 
eğitim ile kesimi yapıldı. Kep-
sut Belediyesi’nden yetkililer 
burada konuyla ilgili yaptıkları 
açıklamada Kepsut Belediye-
si’nin eğitim çalışmalarına her 
zaman önem verdiğini ve be-
lediyenin eğitime destek ver-
meye devam edeceğini söyle-
diler. Kursiyeler de yetkililere 
teşekkür ettiler.

ALTIN BİBER 
FESTİVALİ BAŞLIYOR
Yenişehir’de 4-5-6 Eylül 2014 
tarihleri arasında “Altın Biber 
Festivali ve Kurtuluş Şenlik-
leri” yapılacak. Festivalle ilgili 
Belediye Başkanı Süleyman 
Çelik bir basın açıklaması 
yaptı.

YENİŞEHİR - BURSA Yenişehir 
Belediyesi tarafından Eylül’ün 
ilk haftasında “Altın Biber Festi-
vali ve Kurtuluş Şenlikleri” dü-
zenlenecek. Yenişehir Belediye 
Başkanı Süleyman Çelik, festi-
valle ilgili bir basın açıklaması 
düzenledi. Başkan Çelik açık-
lamalarında şu ifadelere yer 
verdi: “Festivaller, yurdun dört 
bir tarafından ve yurt dışından 
gelenlerin kaynaştığı, hasret 
giderdiği ve yapılan etkinlik-
lerle dostlukların pekiştirildiği 
önemli organizasyonlardır. Ye-
nişehir’in turizm potansiyelini 
artırmak, ulusal ve uluslararası 
düzeyde tanıtımını yapabilmek 
amacıyla sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklerin yapılacağı 
ödüllü yarışmaların düzenle-
neceği bir festival planlamış 
bulunmaktayız. Düzenleyece-
ğimiz festivalimizde köy stand-
larımızla köylerimizde yetişen 
ürünlerin tanıtımının yapılma-
sını sağlayacağız”

Sokak Hayvanları İçin Gençlerle El Ele

Vatandaşlar Belediyenin Portalında...

Kandıra’nın Fındıkları Çok Güzel

ÜSKÜDAR - İSTANBUL Üsküdar 
Belediyesi tarafından 2 sene önce 
başlatılan ‘Sokak Hayvanlarını 
Koruma Projesi’, Belediye Başka-
nı Hilmi Türkmen döneminde de 
geliştirilerek devam ediyor.  Yaz 
aylarının en sıcak günlerini yaşa-
dığımız şu günlerde, kedi, köpek, 
kuş gibi sokakta yaşayan hayvan-
ların, gıda ve su ihtiyaçlarını karşı-
lamak için ilçenin değişik mahalle-
lerine konulan su ve mama kapları 
yenilendi. Kap sayıları ise en kısa 
sürede artırılacak.

Hayvansever Gençlere 
Başkan Türkmen’den 
Tam Destek
Başkan Türkmen, pilot bölge ola-
rak seçtikleri Acıbadem’de sokak 
hayvanlarına yönelik hizmet ve-
ren Üsküdar Gençlik Kolları’na da 
destek verdi. Gençler, yürüttükleri 
EM-PATİ Projesi kapsamında, so-
kaktaki kedi, köpek ve kuşların su 
ve gıda gibi ihtiyaçlarını gideriyor. 
Gençlerin bu örnek hizmetine, ma-
halle sakinlerinden de destek geldi.

Sağlık ve Barınma 
Desteği De Veriliyor
Başkan Hilmi Türkmen’in de 
projeye destek vermesi üzerine 
sokaktaki dostlarımıza, barınma 
ve sağlık hizmetleri de verilmeye 
başlandı. Yaralı olan sokak hay-
vanları için Üsküdar Belediyesi 
veterinerlik  birimi acil müdaha-
le hizmeti veriyor. Durumu ağır 
olanlar da Üsküdar Selimiye’deki 
Hayvan Hastanesi’ne götürüle-
rek tedavileri gerçekleştiriliyor.

DURSUNBEY - BALIKESİR Dur-
sunbey Belediye Başkanı Rama-
zan Bahçavan 30 Mart seçimleri 
öncesinde istişareye önem vere-
cekleri sözünü vermiş, bu konuda 
halkın fikirlerine başvuracaklarını 
belirtmişti. Göreve geldiği ilk gün-
lerde bu konu üzerinde çalışma 
yapılması hususunda talimat ve-
ren Bahçavan, sanal ortamın bu 
hususta kullanılmasını istedi. Bu 

kapsamda sürdürülen çalışmalar 
sonucu hazırlanan Dursunbey 
Belediyesi Vatandaş Portalı www.
dursunbeyim.com sanal ortamda 
yayına başladı.

Kısa Yoldan 
Ulaşabileceksiniz
Geliştirilmeye açık bir şekilde ha-
zırlanan bu portala vatandaşlar 
sosyal ağlarda olduğu gibi kısa 

yoldan TC kimlik numaraları ile 
abone olabilecek. MERSİS üze-
rinden TC kimlik numarası onay-
lanan üyelerin giriş yapabileceği 
bu sitede sahte isim ile oy kullan-
mak mümkün olmayacak. Portala 
üye olan vatandaşlar buradan be-
lediyenin halkın görüşüne açmış 
olduğu konuları oylayarak yapı-
lacak hizmetlere de yön vermiş 
olacaklar.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdarlı 
hayvansever gençlerle birlikte, 
sokakta yaşayan, kedi, köpek ve 
kuşlar için seferber oldu.

Dursunbey Belediyesi’nin sanal 
ortamda oluşturduğu dursunbe-
yim.com adlı vatandaş portalı 
ile yapılacak hizmet ve diğer ko-
nular halk ile istişareli bir şekilde 
sürdürülüyor. Dursunbeyliler, 
belediyenin oluşturmuş olduğu 
bu portal sayesinde fi kirlerini 
rahatlıkla belirtebiliyorlar.

Kandıra’nın bütün köylerinde 
fındıklar toplanmaya başlandı. 
Kandıra Belediye Başkanı Ünal 
Köken, yeni fındık sezonunun 
hayırlı olmasını diledi.

KANDIRA - KOCAELİ Fındıkta 
mesainin başlamasının ardından 
Kandıra’nın tüm köylerinde (ma-
hallerinde) fındık toplanmaya 
başlandı. Kandıra Belediye Baş-
kanı Ünal Köken Kandıra ilçe-
sinde bulunan Tonguçlar Fındık 
Fabrikası sahiplerinden Murat 
Tonguç’u iş yerinde ziyaret ede-
rek fındık piyasası hakkında  bilgi 

aldı. Başkan Köken bir fındık üre-
ticisinin fındığına ait randımanı-
nın ölçüsünü yapan işyeri çalı-
şanlarına yardımcı olarak fındık 
ayıkladı. Başkan Köken konuş-
masında “Bu sene fındıklar güzel, 
maşallah. Bu sektörden geçimini 
sağlayan Kandıralı esnaf kardeş-
lerimize  yeni fındık sezonunun 
huzur ve bereket getirmesini di-
liyorum” dedi.

Kandıra’da Fındık Çok
Fındık Üreticilerinin düşüncele-
rine göre Giresun, Ordu ve Kara-
deniz Sahil Bölgesi’nde 30 Mart 
ayındaki kar  ve don olayından  

dolayı fındık rekoltesinde önem-
li bir ürün kaybı var. Bu sebeple 
fındık üretimi Türkiye genelinde 
azaldı. Buna rağmen bu yıl Kan-
dıra ilçesinde fındık üretiminin 
fazla olduğu gözlendi. Kandıra 
Belediye Başkanı Ünal Köken, 
burada yaptığı açıklamada ayrı-
ca Kandıra Belediyesi’nin fındık 
üreticilerinin her zaman yanında 
olduklarını ve bu desteğin de-
vam edeceğini söyledi. Başkan 
Köken,  bu yeni fındık sezonu ile 
birlikte Kandıra’nın adının daha 
çok duyulacağını söyleyerek, bu 
işle uğraşanlara teşekkür etti ve 
başarılarının devamını diledi.
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AFRİKA’YA SU KUYUSU AÇIYORLAR
“Su için kilometrelerce yol kat 
eden insanlara bir yudum su da 
siz içirin” sloganıyla “Afrika’ya Su 
Kuyusu Açıyoruz” kampanyası 
başlatan Kağıthane Belediyesi 
Gençlik Meclisi Üyeleri, Kağıthane-
liler’den destek bekliyor.

KAĞITHANE - İSTANBUL Kağıt-
hane Belediyesi Gençlik Meclisi 
Afrika’da su sıkıntısı yaşayanlara 
yardım için harekete geçti. Genç-
lik Meclisi’ni tebrik eden Beledi-
ye Başkanı Fazlı Kılıç, “Afrika’da 
su sıkıntısı yaşayan, su bulmakta 
zorlanan ve böylesi büyük bir 
sorunun sonucunda çeşitli hasta-
lıklarla yüzleşen insanlara yardım 
eli uzatan gençlerimizi tebrik edi-
yorum. Hayata geçirdikleri birçok 
çalışmada kendilerini kanıtlayan 
gençlerimiz sosyal çalışmalarıyla 
bizleri mutlu ediyor” dedi.

CUMHURİYET 
PARKI´NDA KURUYAN 
SERVİ AĞAÇLARI 
KESİLİYOR
İstanbul Orman Bölge Mü-
dürlüğü Orman Zararlıları ile 
Mücadele Şube Müdürlüğü 
tarafından Cumhuriyet Par-
kı’nda kuruyan servi ağaçları-
nın kesilmesine karar verildi. 
Belediyenin de destekte 
bulunduğu açıklandı.

ÇORLU - TEKİRDAĞ Kuruyan 
servi ağaçları üzerinde yapı-
lan incelemeler sonucunda 
hazırlanan raporda şu ifade-
lere yer verildi: “Parkın kena-
rında bulunan servi ağaçları-
nın bir kısmının ibrelerinde 
kahverengileşmeler olduğu 
görülmüştür. Servi ağaçların-
da zarar yapan kabuk böcek-
lerine ait tahribat belirtileri 
açıkça görülmüş, bu böcekli 
ağaçlar tamamen kurumuş 
olup, diğer ağaçlara da hasta-
lık ve zararlıların sıçramasının 
engellenmesi amacıyla kesil-
mesi ve bu bölgeden uzaklaş-
tırılması gerekmektedir. Söz 
konusu rapor doğrultusunda 
Cumhuriyet Parkı’nda ku-
ruyan servi ağaçları, orman 
zararlılarının diğer ağaçlara 
sirayet ederek kurumaları-
na sebebiyet vermemesi için 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından kesilmeye 
başlandı. Kesilen ağaçların 
yerine yeni ağaç ve fidanlar 
dikilecek.

SAĞLIKLI VE DENGELİ 
BİR ÇEVRE İÇİN
Gürsu Belediyesi tarafından 
“Geleceğimi düşünüyorum, 
geri dönüştürüyorum” projesi 
kapsamında sağlıklı ve den-
geli bir çevre için durmadan 
çalışılıyor. 

GÜRSU - BURSA Gürsu Bele-
diyesi tarafından “Geleceğimi 
düşünüyorum, geri dönüştürü-
yorum” projesi düzenleniyor. 
Projenim amacı daha temiz 
ve de güzel bir çevre. Beledi-
yeden konuyla ilgili yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:  “Yerel yönetimler 
olarak üzerimize düşen başlı-
ca görevlerin başında hiç kuş-
kusuz Anayasamızın 56’ıncı 
maddesinde de açıkça hüküm 
altına alınmış olan herkesin 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkını savunmak ve 
bunun için gerekli bütün altya-
pıyı kurmak geliyor. Her an et-
kileşim içinde bulunduğumuz 
çevremiz, bumerang etkisiyle 
yaptığımız her şeyi bize geri 
döndürüp sunmaktadır. Hızlı 
nüfus artışı, gelişen sanayi ve 
teknolojideki gelişmeler sonu-
cunda insanların doğal çevresi 
üzerindeki etkilerinin giderek 
artması doğal kaynakların hız-
la tükenmesine ve çevremizin 
kirlenmesine neden olmakta-
dır.  Tüm bunların önüne geçe-
bilmek amacıyla hazırladığımız  
“geleceğimi düşünüyorum, 
geri dönüştürüyorum” projesi 
ile çağdaş bir Gürsu yolunda 
çalışmalarımız devam etmek-
tedir.  Amacımız tamamen 
çevre bilincini oluşturarak 
kentimizin güzellemesini sağ-
lamaktır”

Önceliğimiz Çevre

61 Ton Elektronik Atık 
Bertaraf Edildi

Ekolojik Bir Çevre İçin 
Bilime Sonsuz Destek

Gaziosmanpaşa’da Atık Pille Girilen Tiyatro Gösterisi

BALIKESİR  Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Edip Uğur  ve 
beraberindeki heyet tekneyle 
denizden katı atık topladı. Sivil 
toplum örgütlerinin yoğun ilgisi 

ile karşılanan çalışmalara Balıke-
sirli ünlü sinema sanatçısı Tamer 
Yiğit de katılım sağladı ve bu ça-
lışmalardan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Başkan Uğur 
konuyla ilgili, “1 ay önce Burhani-
ye’de denizden katı atık toplama 
çalışmalarına başladık. Bu şekil-
de günde ortalama 5 ile 7 m³ katı 
atık toplanıyor.  Önceliğimiz her 
zaman çevre olmalı” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Edip Uğur, denizden 
katı atık toplama çalışmalarına 
katıldı.

SAKARYA Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı tara-
fından yürütülen Elektronik Atık 
Toplama Projesi üniversite, okul-
lar ve vatandaşların katılımıyla 
her geçen gün daha da büyüyor. 
Sağlanan işbirliği çerçevesinde 
bugüne kadar 61 bin 164 kilog-

ram elektronik atık kontrollü bir 
şekilde bertaraf edildi. Kurumlar 
ve vatandaşların ALO Çözüm 
Masası 153 ve Büyükşehir Be-
lediyesi’nin 44 44 0 54 numa-
ralarını arayarak katılım sağla-
dığı projede, elektronik atıklar 
Büyükşehir ekipleri tarafından 
teslim alınıyor. Ayrıca dileyen va-
tandaşlar Büyükşehir Belediyesi 
hizmet ve teknik birimler binala-
rı, Kent Konseyi Binası, Adapaza-
rı Belediyesi, Serdivan Belediye-
si Zabıta Müdürlüğü ve Akyazı 
Belediyesi’nde bulunan geri dö-
nüşüm kutularına da elektronik 
atıklarını bırakabiliyor.

AVCILAR - İSTANBUL İstanbul Üni-
versitesi (İÜ)  Mühendislik Fakül-
tesi öğrencileri, danışman hocala-
rıyla birlikte önemli bir başarıya 
imza attı; Hidrojen ile çalışan oto-
mobil tasarladı. Hidrojenden (hiç-
bir batarya kullanılmadan) elekt-
rik üreterek ilerleyen araç, saate 
70 kilometre hız yapıyor. Projeye 
destek veren Avcılar Belediye 
Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, 
Mühendislik Fakültesi öğrencile-
rinin geliştirdiği Hidroist’14 ara-
cının tanıtım toplantısına katıldı. 
Avcılar Belediye Başkanı Handan 
Benli,  temiz bir çevre istediklerini 
söyledi.

GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL 
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen “Atık Pil Toplama 
Kampanyası” geçtiğimiz günlerde 
sonuçlandırıldı. Kampanya çerçe-

vesinde ilçede eğitim gören 2 bin 
500 anaokulu öğrencisine yönelik 
olarak müzikli bir kukla tiyatrosu 
oyunu sergilendi. Atık pillerin bilet 
olarak kabul edildiği tiyatro oyu-
nunda TAPİ ile TOPİ isimli kukla 
karakterler, öğrencilere atık pilin 
ne olduğunu, doğaya verdiği za-
rarı, pillerin ne şekilde toplanması 
gerektiğini eğlenceli bir şekilde 
anlattı. Kampanya sonunda 2.683 
kg. pil toplandı. Topladığı bu pil 
miktarıyla 39 ilçe arasında 5. olan 

Gaziosmanpaşa ilçesinde, en fazla 
atık pil toplayan 2 okula Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta tarafından çeşitli hedi-
yeler verildi. İlçedeki çalışmalarını 
düzenli olarak sürdüren Gazios-
manpaşa Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ise geçen 
ay 276 ton ambalaj atığı, 76 ton 
endüstriyel atık, 1220 litre bitkisel 
atık yağ, 43 ton atık cam toplandı. 
Ayrıca atık bilgilendirme broşürleri 
de dağıtıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen Elektronik 
Atık Toplama Projesi kapsa-
mında bugüne kadar 61 bin 
164 kilogram elektronik eşya 
bertaraf edildi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. 
Handan Toprak Benli, İstan-
bul Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğrencileri tarafından 
geliştirilen Hidroist’14 aracının 
tanıtım toplantısı yaptığı konuş-
mada, “Temiz bir çevre istiyoruz” 
dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, daha 
güzel ve yaşanabilir bir çevre için 
atık maddelerle mücadelesini 
sürdürürken, çocuklara bu konuda 
eğitim verilmesi için çeşitli etkinlik-
ler düzenliyor.
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Darıca’nın başarılı Belediye Baş-
kanı Şükrü Karabacak’ın filmlere 
konu olacak bir hayat hikâyesi 
var. Başkan Karabacak ailesi ile 
birlikte maddi imkânsızlıklar 
yüzünden yaşadığı köyden göç 
edince, bir yandan eğitimini ta-
mamlamaya çalışmış, bir yandan 
da sporla ilgilenmeye başlamış. 
Uzun yıllar top koşturan Başkan 
sonrasında antrenör oluyor, Milli 
Takım’da bile çalışıyor. 

Başkan Karabacak’ı uzun yıl-
lardır Darıca’ya verdiği başarılı 
hizmetlerinden ve üstün gayre-
tinden biliyoruz. Tüm bu güzel 
çalışmaları kendisinden dinledik 
keyifl e. Karabacak, Darıca’nın 
kuş cennetiyle, otelleriyle, sahi-
liyle ve belediyenin yapmış ol-
duğu, yapmayı planladığı proje-
leriyle mutlaka gezilip görülmesi 
gereken bir yer olduğunu söy-
lüyor ve herkesi bu kente davet 
ediyor.

Darıca nasıl bir kent?

Darıca, 24 km karelik bir alana 
sahip. Seçimlerden sonra iş ba-
şına geldiğimizde Darıca’nın nü-
fusu 58 bin civarında idi. Bugün 
itibari ile nüfusunda çok yoğun 
artışı olan ilçelerin başında geli-
yor diyebiliriz. 10 yıllık bir süre 
içinde yaklaşık 165 bin civarında 
bir nüfusumuz oldu. 16 km’lik 
sahili olan 165 bin nüfuslu, sü-
rekli gelişmeye açık bir kentiz. 

Gelişiyoruz ve gelişmeye devam 
edeceğiz… Bütün plajlarımızda 
denize girebilirsiniz. Büyükşehir 
Belediyemizle birlikte yapmış ol-
duğumuz çalışmalarla vatandaş-
larımızın gönül rahatlığı ile deni-
ze girebilmesini sağladık. Darıca 
kuş cennetiyle, otelleriyle, sahil 
düzenleme çalışmaları ve yeni 
projeleri ile gezilip, görülmesi 
gereken bir yer. Vatandaşlarımı-
zın Darıca’yı tercih etmelerinin 
sebebi burada yeşilin, doğanın 
kısacası pek çok güzelliğin çok 
fazla olmasıdır. Darıca’da sanayi 
oldukça azdır. 

O halde kentin gelişimi adına 
yapılan çalışmalardan bahsede-
bilir miyiz?

2004 yılında Belediye Başkanı 
olarak göreve başladığımda be-
lediye binası apartman içinde 
hizmet vermekteydi. Bu yeterli 
değildi. 2008 yılında yeni bele-
diye binamızı yaptık ve hizmete 
açtık. Bu bina bile şu anda yeterli 
değil. Bununla beraber Darıca’da 
özellikle hızlı nüfus artışı ile eği-
tim, sağlık, altyapı, sosyal so-
rumluluk ve diğer tüm alanlarda 
ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. 
Bizim en önemli sorunlarımız-
dan bir tanesi, Darıca çok yoğun 
bir nüfusa sahip.  Bizim giriş ve 
çıkış olmak üzere yol olarak iki 
noktamız vardı. Ulaşım ağını 
genişleterek iki noktadan daha 
giriş çıkış sağladık. Böylece giriş 

çıkışlarımızı dörde çıkardık, sa-
bah ve akşam trafiğinde ciddi bir 
rahatlama oldu. Eğitim alanında 
da sıkıntı yaşamıyoruz. Şu anda 
11 tane okulumuzun inşaatı de-
vam ediyor.  Tabi ki bunlar ileriki 
yıllarda yeterli gelmeyecek. Da-
rıca şu anda 165 bin civarında 
nüfusu olan bir kent. 250 bin ci-
varına kadar bir nüfus gelmesini 
bekliyoruz. Alt yapı sorunlarının 
önemli bir bölümünü bitirdik. 
Üst yapı ile ilgili çalışmalarının da 
tamamını bitirdik diyebiliriz. 

Hayalim…
Belediye olarak ya da sizin Darı-
ca ile ilgili gerçekleştirmek iste-
diğiniz bir proje veya hayaliniz 
var mı?

Bayramoğlu Bölgesi’nde bir li-
man çalışmamız var. Ayrıca kü-
çük çaplı bir yat limanının inşaatı 
sürmektedir. Burası yaklaşık 5 
ay içerisinde de tamamlanıp hiz-
mete açılacak.  Ana hedefimizi 
tamamen kentimizin yenilenme-
si üzerine kurduk. Örneğin, dep-
rem Türkiye’nin büyük problem-
lerinden biridir. Yapısal anlamda 
bana göre kentlerin yenilenmesi, 
eski yapıların yerine yeni daha 
yaşanılabilir sağlıklı güvenli bi-
naların yapılabilmesi ile doğru 
orantılıdır. Bunun içinde kentsel 
dönüşümlerin hızlandırılması 
gerekiyor.  Kent planlamaların 
bu dönüşümler esnasında da 

yeniden planlanması gerektiği 
inancı içindeyiz. Çok eski, dep-
reme dayanıksız yapıların da 
bir an önce ortadan kaldırılıp, 
şehrin siluetini bozmayacak şe-
kilde yeni mimarı tarzda kentsel 
dönüşümlerin hızlandırılması 
yönünde bir çalışma yapılması 
gerektiğine inanıyorum. Bunun-
la ilgili örnek bir projemiz var.  
50 dönümlük bir alan üzerinde 
bir çalışmamız planlanmakta. Bu 
çalışmamızda vatandaşlarımızla 
görüşmelerimiz şu anda devam 
ediyor. Vatandaşlarımızın onay-
larını aldıktan sonra bu projeyi 
örnek bir şekilde başlatacağız. 
Sonrasında da bütün mahal-
lerimizde bütün eski yapıların 
yıkılmasını ve yenilenmesi ile 
ilgili çalışmamız inşallah tamam-
lanmış olacak. Sosyal anlamda 
bizim şehirler ve kültürler kay-
naşması adı altında gerçekleş-
tirdiğimiz bir etkinliğimiz var. Bu 
sene sekizincisi gerçekleşiyor. 
35 il derneği ve toplum kuru-
luşları ile birlikte yaptığımız bir 
etkinliktir.  Dayanışma içerisin-
de olup kaynaşmamızı, dilimizi 
kültürümüzü, lehçemizi, kıyafe-
timizi, yemeğimizi, türkülerimizi 
ve şarkılarımızı birbirimizle pay-
laşarak gerçekleştirdiğimiz çok 
büyük bir sosyal projemiz. Aynı 
zamanda kültür merkezimizin 
inşaatı devam ediyor.  Kısa süre 
içinde bitecek. Kültürel alanda 
ciddi çalışmalarımız olacak. 

FUTBOLCU, 
ANTRENÖR ŞİMDİ DE 

BAŞARILI BİR BAŞKAN

DARICA BELEDİYE BAŞKANI
ŞÜKRÜ KARABACAK

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın bir zamanlar 
profesyonel olarak top koşturduğunu biliyor muydunuz? 

Günümüzün adından başarıyla söz ettiren Başkanı 
Karabacak, antrenörlük bile yapmış...

Başkanla Özel
En son hangi kitabı okudu-
nuz?

Başbakanlık Baş müşaviri 
Yalçın Akdoğan’ın hazırladığı 
“Tarihe Düşülen Notlar” ki-
tabını okudum. 

İlgilendiğiniz bir hobiniz var 
mı?

Ben köylü bir anne baba-
nın çocuğuyum. Eğitimimi 
köyden ayrıldıktan sonra 
tamamladım. Geçim şartla-
rının zor olmasından dolayı 
göç ettik. Köyde kalmış ol-
saydık, geçimimizi sürdür-
meniz çok kolay olmazdı. 
Eğitimimi alırken bir yan-
dan da sporla ilgilendim. 
Önce Gebze Spor’da spor 
hayatıma başladım. Kocaeli 
Spor’da üç yıl koştum. Spor, 
iş okul, eğitim hayatımız hep 
bir arada yürüdü. Çok başa-
rılı bir spor hayatım geçme-
di. Maddi imkânlar çok fazla 
el vermedi. Spor alanında en 
başarılı olduğum dönemler 
antrenörlük yaptığım za-
manlar idi. Uzun yıllar spor 
kulüplerinde şampiyonluk-
lar, Avrupa üçüncülüğü ve 
ardından milli takıma çok 
sayıda sporcu kazandırdım. 
10 yıllık milli takım antre-
nörlüğünde güzel başarılar 
elde ettik.
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Bilgi Evleriyle 
Sınavlara Hazırlık

 “Akıl Oyunları Sınıfı” Açıldı

SULTANGAZİ - İSTANBUL Sultan-
gazi Belediyesi, Bilgi Evleri’nde 
verdiği eğitimlerle öğrencileri sı-
navlara hazırlamayı sürdürüyor. 
Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 
50. Yıl Kültür Merkezi, Sultan-
çiftliği Mahalle Hizmet Tesisleri 
ve İsmetpaşa Cevher Dudayev 

Hizmet Tesisleri’ndeki bilgi evle-
rinde verilecek kurslara başvuru-
lar başladı. Sultangazi Belediyesi, 
hayata geçirdiği “Bilgi Evleri” ile 
öğrencileri sınavlara hazırlamaya 
devam ediyor. Halk Eğitim Mer-
kezi işbirliğinde 50. Yıl Kültür 
Merkezi, Sultançiftliği Mahalle 
Hizmet Tesisleri ve İsmetpaşa 
Cevher Dudayev Hizmet Tesisle-
ri’ndeki bilgi evlerinde verilecek 
kurslara ilkokul ve ortaokul öğ-
rencileri başvurabiliyor.  Uzman 
eğitmenler tarafından verilen 
kurslardan bugüne kadar bin 500 
öğrenci faydalandı.

ADAPAZARI - SAKARYA Akılo-
yunları açılışında çocuklarla 
yakından ilgilenen Başkan Sü-
leyman Dişli, “Geleceğin kah-
ramanları gençlerdir. Onlara 
yapılan hizmet paha biçilemez. 
Öncelikle eğitimin temelinde 

çocuğun iyi tanınması yatar. 
Çocuklara milli eğitim müfre-
datına uygun oyunlar ile prob-
lem çözme alışkanlığı ve hiç 
sıkılmadan eğlenerek öğrenme 
alışkanlığı kazandırılıyor.  Biz-
ler Bilgi Evi’ni açtığımız günden 
bu yana burada verilecek eği-
timin çok önemli olduğundan 
çocukların buradan bir an bile 
uzaklaşmamasını sağlamak için 
ilgilerini artıracak hizmetler 
sunmaya çalışıyoruz. Bu oyun-
larla öğrencilerin zararlı alış-
kanlıklardan uzak kalmasını 
sağlıyoruz” dedi.  Adapazarı Be-
lediye Başkanı Süleyman Dişli, 
çocuklarla oyun da oynadı.

Sultangazi Belediyesi Bilgi Ev-
leri’nden eğitim alan öğrenciler 
sınavlara kolaylıkla hazırlanıyor-
lar. Kurslar uzman eğitmenler 
tarafından veriliyor.

Adapazarı Belediyesi Bilgi 
Evi, öğrencilerin eğitimine ve 
zekâsına büyük katkısı olan 
akıl oyunları sınıfını açtı. Açılışa 
Adapazarı Belediyesi Başkanı 
Süleyman Dişli, Başkan  Yar-
dımcıları Erol Aydın, Rıdvan 
Sezer Birim Müdürleri, veliler ve 
öğrenciler katıldı.

BAKANDAN BİLECİK’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER “SARSILALIM AMA 
YIKILMAYALIM”
Mudanya Belediyesi tarafın-
dan “Sarsılalım ama yıkılma-
yalım” adıyla eğitici bir panel 
düzenlendi.

MUDANYA - BURSA 17 Ağustos 
1999 tarihinde yaşanan ve 17 
bin vatandaşımızın yaşamını 
yitirdiği büyük Marmara depre-
minin 15’inci yılında Mudanya 
Belediyesi ve TMMOB Jeofizik 
Mühendisleri Odası Bursa Şu-
besi ile işbirliğiyle “Sarsılalım 
ama yıkılmayalım” sloganlı dep-
rem paneli düzenlendi. TMMOB 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı Murat 
Arabacı’nın moderatörlüğünde 
yapılan “Mudanya ve Deprem” 
konulu panel Mudanya’da bü-
yük yankı uyandırdı. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan panele çevre 
ilçelerden Afet Koordinasyon 
Merkezi sorumluları, akademik 
oda temsilcileri de katılım sağ-
ladı. Deprem Paneli’nin mode-
ratörü ve paneli Mudanya Be-
lediyesi ile birlikte düzenleyen 
TMMOB Jeofizik Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı Mu-
rat Arabacı açılış konuşmasında, 
“Böylesine önemli bir paneli dü-
zenleyerek bizleri ülkemizin ye-
tiştirdiği, konumlarında uzman 
olan değerli bilim insanlarını bir 
araya getirerek deprem konu-
sundaki düşünce ve fikirlerini 
bizlere aktarımlarını sağladıkla-
rı için Mudanya Belediyesi’ne, 
Mudanya Belediye Başkanımız 
Hayri Türkyılmaz ve belediye 
başkan yardımcıları ile belediye 
meclis üyelerine teşekkür edi-
yorum” dedi. Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri Türkyılmaz da ko-
nuşmasında, doğal afetlere karşı 
daha duyarlı olunması  gerekti-
ğini söyledi.

ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI
Küçükçekmece Belediyesi, 
vatandaşlara ücretsiz sağlık 
hizmeti vermeye devam 
ediyor. Yatalak, felçli, ameliyat 
olmuş vatandaşlara ücretsiz 
ambulans hizmeti sunan Kü-
çükçekmece Belediyesi ayrıca 
okullarda 7 bin 181 öğrencinin 
diş taramasını gerçekleştirdi.
KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL 
Küçükçekmece Belediyesi, 
sosyal belediyecilik anlayışı-
nı sürdürmeye devam ediyor. 
Küçükçekmece Belediyesi 
her alanda olduğu gibi sağlık 
alanında da vatandaşlara hiz-
met vermeye devam ediyor. 
Vatandaşa yönelik poliklinik 
hizmeti kapsamında, ilaç yazı-
mı, muayene, enjeksiyon gibi 
işlemleri ücretsiz gerçekleşti-
ren Küçükçekmece Sağlık İş-
leri Müdürlüğü, ayrıca ilçede 
ikamet edip, kendi imkanları 
ile evinden hastaneye, hasta-
neden evine gidemeyen ya-
talak, felçli, ameliyat olmuş 
veya trafik kazası geçirmiş 
vatandaşlara ambulansla üc-
retsiz nakil hizmeti sunuyor. 
Beşyol’da bulunan Küçükçek-
mece Sağlık Hizmetleri Mü-
dürlüğü’nde vatandaşa labo-
ratuar ve röntgen hizmeti de 
veriliyor. Ücretli gerçekleşti-
rilen tetkikler, fakirlik belgesi 
beyanında bulunan vatandaşa 
ise ücret alınmadan  gerçek-
leştiriliyor.

Bilginin Kaynağındalar

Çocuklar Satranç Öğreniyor

ZEYTİNBURNU - İSTANBUL Kü-
tüphanesinde yer alan çocuk 
edebiyatından kişisel gelişime; 
Türk romanından dünya edebi-
yatına; tarih araştırmalarından 
şiir kitaplarına kadar okuyucu-
suna geniş yelpazede okuma 
fırsatları sunan Bilgi Evleri, üye-

lerini kitapla tanıştırmaya devam 
ediyor. Teknoloji çağının getirdiği 
hızlı erişim, internetten bilgi bul-
ma kolaylığı vs. gibi sebeplerle 
kitabın kokusunun dahi unutul-
maya yüz tuttuğu günlerde kitap 
sevgisi aşılama yolunda üyelerini 
güdüleyen Bilgi Evleri kitabı ha-
yatın merkezi haline getirmeye 
çalışıyor. Her yıl düzenlenen ki-
tap fuarına küçük kitap kurtla-
rıyla katılan Bilgi Evleri bu yıl da 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
33.’sü düzenlenen fuarda yerini 

aldı. Beyazıt Meydanı’nda kuru-
lan çadırda açılan ve birbirinden 
renkli kitapların sergilenmesine 
ev sahipliği yapan fuar Bilgi Ev-
leri üyelerinin yoğun katılımıyla 
gerçekleşti. Akçağ, Çağrı, Hayat, 
Hisar, Kaknüs, Kitabevi, İpek, 
İnkılab, Nesil, Nar ve Timaş gibi 
pek çok yayınevinin stant kur-
duğu çadırda tam bir kitap şöleni 
yaşandı. Fuarda çeşit çeşit, renk 
renk, boy boy kitaplarla her yaş-
tan çocuğa hitap eden eserler 
beğeni ile karşılandı.

İZMİT - KOCAELİ İzmit Beledi-
yesi tarafından açılan satranç 
okulunda yüzlerce çocuk sat-
ranç öğreniyor. Halen 42 Evler, 
Mehmet Ali Paşa, Yuvam Akarca, 
Yenişehir Mahalleleriyle Belsa 
B Blok’ta satranç okulu bulun-
duğunu söyleyen yetkililer “sat-
ranç okullarında 700 den fazla  
çocuk eğitim görüyor. Konunun 

uzmanlarınca çocuklara satran-
cın incelikleri öğretiliyor. Yaz 
dönemi eğitimlerimiz de devam 
etmektedir. Satranç bir spor ve 
akıl oyunudur” dediler.

Çocuklar mutlu
Satranç okullarında uzman eğit-
menler tarafından verilen eği-
timlerle çocuklar geleceğe daha 

sağlam bakmayı öğreniyorlar. 
Satranç sporu sayesinde zihinle-
rini daha faydalı ve daha hızlı kul-
lanmayı öğrenen çocuklar, “Biz-
lere bu imkânı sağlayan Belediye 
Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a 
çok teşekkür ederiz” dediler. İz-
mit Belediyesi’nin satranç okul-
ları için yeni dönem kayıtlarının 
devam ettiği bildirildi.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi 
Evleri okumaya verdiği değer ve 
titizlikle küçük üyelerini kitapla 
buluşturmaya devam ediyor. 
Bilgi Evleri’nin öğrencileri bu yıl 
da yine Beyazıt’ta düzenlenen 
kitap fuarına katıldılar.

İzmit Belediyesi tarafından 
düzenlenen satranç okuluna 
ilgi oldukça yoğun. Bu okulda 
700’den fazla çocuk eğitim 
görüyor. Konunun uzmanlarınca 
çocuklara satrancın incelikleri 
öğretiliyor.

BİLECİK Milli Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Nabi Avcı, Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı’yı ziyaret 
etti. Ziyaretinde, Bilecik ve Bi-
lecik Belediyesi hakkında övgü 
dolu sözler kullanan Bakan Nabi 
Avcı, ‘’Bilecik, eğitim bakımından 
Türkiye ortalamasının üzerinde” 
diyerek Bilecik’e ve belediyenin 
yapmış olduğu çalışmalara övgü 
dolu sözlerde bulundu. Belediye 
Başkanı Selim Yağcı ise Bakan 
Nabi Avcı’ya, ziyaretlerinden do-
layı teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi 
Avcı, Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı’yı makamında ziyaret 
etti. Avcı burada yaptığı konuşma-
sında Bilecik’in eğitim başarısının 
Türkiye ortalamasının üstünde 
olduğunu söyledi.
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BİGA’DA EVLERDE 
SAĞLIK KONTROLÜ
Biga Belediyesi tarafından 
belirli aralıklarla 65 yaş ve üze-
rindeki vatandaşlar evlerinde 
ziyaret edilerek sağlık kontro-
lünden geçiyorlar. 

BİGA - ÇANAKKALE  Biga Beledi-
yesi sağlık hizmetlerine ve çalış-
malarına çok önem veriyor. Bele-
diye yetkilileri belirli aralıklarla 65 
yaş ve üzerindeki vatandaşları ev-
lerinde ziyaret ederek sağlık kont-
rolünden geçmelerine olanak 
sağlıyor. Belediye yetkililerinden 
konuyla ilgili yapılan açıklamaya 
göre bu ziyaretler belirli periyot-
larla gerçekleştirilmeye devam 
edilecek. Biga Belediye Başkanı 
İsmail Işık ise konuyla ilgili “Önce 
Sağlık” ifadelerini kullandı. 

KAĞITHANE’DE 
ENGELLER 
HİPOTERAPİ İLE 
AŞILIYOR
Kağıthane Belediyesi ilçede 
yaşayan engelli çocuklara 
Hasbahçe’de bulunan Hipo-
terapi Merkezi’nde atlı terapi 
imkanı sunuyor.

KAĞITHANE - İSTANBUL İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Merkezi (İSEM)’nin 
hayata geçirdiği proje ile ço-
cukların engellerini insanlarla 
iletişimi iyi olan atların üs-
tünde aşmaları hedefl eniyor. 
Hasbahçe Mesire Alanı’nda 
bulunan Hipoterapi Merke-
zi’nde bulunan atlarla zaman 
geçiren çocuklar programlı 
olarak merkeze geliyor. Ata 
binmenin heyecanını yaşayan 
çocuklarla buluşan Başkan 
Fazlı Kılıç, “Engelleri kaldır-
mak adına hepimiz omuzları-
mızda büyük sorumluluklar 
taşıyoruz. İnsanlarla kolay ve 
iyi iletişim kuran atlarla za-
man geçirmekten mutlu olan 
engelli vatandaşlarımızın hi-
poterapi seanslarından yarar-
lanması çok önemli” diyerek 
hipoterapiye katılan vatan-
daşlarla sohbet etti.

Bu Mesaja Dikkat: 
“Kan Bağışı Candır”

Ücretsiz 
Sağlıklı Havuz Terapisi…

Sağlık ve Şifa Dağıtıyor

Engelli ve Yaşlılara Evde Kişisel Bakım

BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL Her gün 
5 grup olarak, Kızılay Merkezi’n-
den İstanbul’un muhtelif yerle-
rine dağılan Kan Bağışı Ekibi bu 
kez Beylikdüzü’ndeydi.  Beylik-
düzü Belediyesi ve Kızılay’ın iş-
birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik 

Beylikdüzü’nün merkezi bölgele-
rinden biri olan Metrobüs Mey-
danı’nda yerini alan bağış otobü-
sünde yapıldı, birçok vatandaş 
kan verdi. Genel anlamda sağlıklı 
olmanın ilk şart olduğu bağışlar-
da, bağışçı önce kendi sağlık du-
rumunu sorgulayan 40 soruluk 
bir formu cevaplandırıyor. Daha 
sonra hekim ve hemşireler tara-
fından birkaç ufak testten daha 
geçen bağışçı, kan verebiliyor. 
Beylikdüzü Belediyesi’nin de iş-
birliğiyle gerçekleşen Kan Bağışı 
Etkinliği’nde konuşan Pratisyen 
Hekim Sinan Deli, “Kan bağışı ko-
nusunda vatandaş duyarlılığı iyi 
ama daha iyi olabilir” dedi.

BAHÇELİEVLER - İSTANBUL Yüz-
me seanslarını talep eden tüm 
engelliler “Havuz Komisyonu” 
değerlendirmesinden sonra uy-
gun görülmeleri halinde yüzme 
seanslarına yönlendiriliyor. Bu 
güne kadar yapılan 250 civarın-
daki müracaatın 191’i komisyon-

ca neticelendirilerek havuz tera-
pisinden yararlanmasına karar 
verilmişken bunlardan şimdilik 
59’u bayan, 61’i erkek olmak 
üzere 120’si terapiye devam edi-
yor. Aynı hizmetten 40 civarında 
da skolyoz (omurga eğiriliği) ve 
kifoz  hastası da yararlanıyor.

GÖLCÜK - KOCAELİ Kocaeli’ deki 
ilk ve  tek termal kaynak olan 
Yazlık Ilıcası sağlık ve şifa kay-
nağı suyuyla, çamur banyosuyla, 

termal havuzları, sauna ve buhar 
odalarıyla, doktor balıklarıyla 
restoran ve kafesiyle vatan-
daşların günlük yorgunluklarını 
atabilecekleri, sağlık ve şifa bu-
lacakları bir mekan konumunda. 
Uzmanlar, özellikle şehirlerde 
yaşayanların ciltlerinde toz ve 
toksinlerden arındırılma ihtiya-
cı ortaya çıktığını, termal suyun 
cildi yenilediğini, nemlendirdiği-
ni ve serinlettiğini ifade ederek 
Gölcük Belediyesi’ne bu hizmet-
lerinden dolayı teşekkür ettiler.

MALTEPE - İSTANBUL Maltepe 
Belediyesi ekiplerinin ilk durağı 
Bağlarbaşı Mahallesi oldu. Başta 

kuaförlük hizmeti olmak üzere 
bay-bayan saç kesimi, kaş-bıyık 
alımı, saç-sakal tıraşı ve el-ayak 
tırnaklarının bakımı gerçekleşti-
rildiği hizmetten ilk yararlanan 
35 senedir Maltepe’de yaşayan 
Sıdıka Ulu oldu. Hazırlıklarını 
tamamlayan belediye ekibi, 17 
sene önce eşini kaybeden 82 
yaşındaki Sıdıka teyze ile sohbet 
ederek, kişisel bakımını gerçek-
leştirdi.

“Beni Gelin Ettiniz, 
Elinize Sağlık”
Belediyenin vermiş olduğu hiz-
metten son derece memnun 
kaldığını dile getiren Ulu, “Sa-
ğolun, yine bekleriz, buyurun 
gelin. Yemeğim geliyordu ama 
böyle bir şey yoktu. Cennet-
lik budur. Siz cenneti kazana-
caksınız bu şekilde. Beni gelin 
ettiniz elinize sağlık, kolunuza 
sağlık” dedi. Belediye ekipleri 

ayrıca, tırnaklarının çok çabuk 
uzadığından şikâyetçi olan Sı-
dıka teyzeye, kişisel bakımına 
yardımcı olmak için 10 günde 
bir ziyaret edileceğinin sözünü 
de verdi. Belediye ekiplerinin 
ikinci durağı ise yaşları ve has-
talığın da etkisiyle kendi kişisel 
ihtiyaçlarını karşılayamayan 
Nimet-Ömer Ceyhan çifti oldu. 
Ceyhan çifti de  belediye yetki-
lilerine teşekkür ettiler.

Beylikdüzü Belediyesi, Kızılay 
işbirliğiyle dertlere deva olmak 
için Beylikdüzü Metrobüs 
Meydanı’nda Kan Bağışı Etkin-
liği gerçekleştirdi. “Kan Bağışı 
Can’dır” sloganıyla yola çıkan 
ekip, bağış bilincinin olduğunu, 
fakat daha da artması gerektiği-
ni dile getirdi.

Bahçelievler Belediyesi ilçede 
ikamet eden engelli vatandaşla-
ra yönelik ücretsiz havuz terapi-
si hizmetini aralıksız sürdürüyor.  
Bu terapi ile engeliler sağlıkları-
na kavuşuyor.

Gölcük Belediyesi’nin Yazlık Ilıca 
Termal Tesisleri, gerek sağlık 
hizmetiyle ve gerekse gece ışık-
landırması ile insanı büyülüyor. 
Vatandaşların yoğun ilgi göster-
diği tesisler, adeta sağlık ve şifa 
dağıtıyor. 

Maltepe Belediyesi Sosyal İşler 
Müdürlüğü ‘Evde Bakım Hizmeti’ 
kapsamında başlattığı çalışma ile 
Maltepe ilçesi sınırlarında yaşayan 
bakıma muhtaç hasta, engelli ve 
yaşlılar için evde kişisel bakım 
hizmeti sunmaya başladı.

GÜNGÖREN’DE GENÇ AŞÇILAR

“GENÇLER 
KENDİLERİNİ İYİ 
YETİŞTİRMELİ”
Müstakil Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği Gençlik Kurulu (Genç 
MÜSİAD) Sakarya Başkanı 
Burak Arığ ve yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan heyet, 
Hendek Belediye Başkanı Ali 
İnci’yi makamında ziyaret etti. 
Ziyarette Genç MÜSİAD Başka-
nı Burak Arığ kurulun çalışma-
ları ve projeleri hakkında bilgi 
verdi. 

HENDEK- SAKARYA  MÜSİAD’ın 
çalışmalarını yakından takip etti-
ğini ifade eden Hendek Belediye 
Başkanı Ali İnci, hayatın her ala-
nında ahlaklı ve prensipli gençlere 
ihtiyaç olduğunu söyledi. Siyasi ve 
ticari hayatından örnekler veren 
İnci, gençlerin kendilerini çok iyi 
yetiştirmeleri gerektiğine dikkat 
çekerek, “MÜSİAD’ın bir parçası 
olan Genç MÜSİAD üyesi kardeş-
lerimizin gerek bilgileri ile gerekse 
projeleri Sakarya’nın gelişimine 
büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

GÜNGÖREN - İSTANBUL Gün-
gören Belediyesi ve Güngören 
Halk Eğitim Müdürlüğü’nün iş-
birliğiyle Haziran ayında açılan 
yemek kursu devam ediyor. Bu 
yıl ikincisi düzenlenen kurs kap-
samında 15 -21 yaş aralığındaki 
40 gence aşçılık eğitimi veriliyor. 
Güngören Halk Eğitim Merkezi 
yemek eğitmenleri öncülüğünde 
yemek ve mutfak kültürüne dö-
nük teorik ve pratik eğitim alan 

kursiyerler, hünerlerini yaptıkla-
rı birbirinden lezzetli yemeklere 
yansıtırken adeta usta aşçılara 
taş çıkartıyorlar. Aldıkları eği-
tim ile yemek konusunda önemli 
püf noktaları öğrenen ve farklı 
lezzetleri keşfederek, önemli 
tarifl er öğrenen kursiyerler, öğ-
rendiklerini uygulamalı olarak 
hayata geçirme fırsatı da yaka-
lıyorlar. Kurs süresi boyunca, sı-
cak yemekler, salatalar, soslar ve 
pasta yapımı üzerine eğitim alan 
kursiyerler; masa düzeni, servis, 
sunum ve süsleme ile ilgili de pek 
çok bilgi ediniyorlar. Eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan kursiyer-
ler, aşçılık belgesi alacaklar.

Güngören Belediyesi tarafından 
açılan yemek kursuna ilgi oldukça 
yoğun. 40 gence aşçılık eğitimi 
veriliyor. Eğitim sonunda kursiyer-
lere aşçılık belgesi verilecek.
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BURSA Bursa’da halkın huzuru 
ve mutluluğu için çalışmalarına 
aralıksız devam eden Büyükşe-
hir Belediyesi’nin yeni belediye 
binası inşaatında çalışmalarda 
sona gelindi. İnşaatta incele-
melerde bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir’in tüm birimlerini bir 
çatıda toplayacak olan binada 
çalışmaların kısa sürede tamam-
lanacağını söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’ya eserler 
kazandırdığını söyleyen Başkan 
Altepe, “Bursa’ya değer katan 
eserleri kente kazandırmak biz-
lere nasip oldu. Bunlardan biri de 

Bursa Büyükşehir Belediye Bi-
nası. Yaklaşık 135 yıl önce 1879 
yılında Ahmet Vefik Paşa tarafın-
dan inşaatı gerçekleştirilen tari-
hi belediye binamızdan sonra ilk 
defa Bursa’mız yeni bir belediye 

binasına kavuşmuş oluyor. Bele-
diye binası inşaatının son ayları-
na girdik. İç ve dış olmak üzere 
tüm görünümüyle Bursa’ya yakı-
şır bir eser, Ankara Caddesi’nde 
yükseliyor” dedi. Bursa Büyük-

şehir Belediye Başkanı Altepe 
binanın Bursa’nın mimarisine uy-
gun olarak yapıldığını söyledi ve 
ekledi: “Belediye binamız şehrin 
tam merkezinde ve Bursa’ya de-
ğer katacaktır”

10ALTYAPI VE YATIRIMLAR

YILBAŞINDAN SONRA HİZMETE BAŞLAYACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir Bele-
diyesi’nin 135 yıl sonra inşa edi-
len yeni Belediye Binası’nın 2015 
yılının ilk aylarından itibaren 
hizmete başlayacağını söyledi.

ŞİŞLİ’DE YOLLAR 
ASFALTLANIYOR
Şişli Belediyesi tarafından yol-
lar asfaltlanıyor. Belediyeden 
konuyla ilgili yapılan açıklama-
da çalışmaların en kısa sürede  
bitirileceği açıklandı.

ŞİŞLİ - İSTANBUL Şişli’de yol-
lar asfaltlanıyor. Belediyeden 
konuyla ilgili yapılan açıklama-
da şu ifadelere yer verildi: “Be-
lediyemiz Fen İşleri Müdürlü-
ğü tarafından daha temiz daha 
güzel bir çevre için mahalle-
lerimizde sürdürülen asfalt 
ve kanalizasyon kapaklarını 
yenileme  çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor.  Bir çok 
sokağımızda asfalt çalışma-
larımız devam ediyor. En kısa 
zamanda yenileme çalışmaları-
mız tamamlanacaktır”.

ORHANGAZİ’DE 
YOLLAR 
GÜZELLEŞİYOR
Orhangazi Belediyesi tarafın-
dan yapılan asfalt çalışmaları 
ile yollar güzelleşiyor. Orhan-
gazi Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan, asfalt çalışmalarını 
yakından takip ediyor.

ORHANGAZİ - BURSA Arap-
zade Mahallesi’nin en işlek 
caddesinde başlatılan asfalt 
çalışmalarını Başkan Çağla-
yan yakından takip ederek, 
sürecin hızlandırılması doğ-
rultusunda talimatlar verdi. 
Orhangazi’de yapımı devam 
eden altyapı çalışmalarının 
ardından asfalt çalışmalarına 
çevrilen gözlerde tebessüm 
oluştu. Orhangazi Belediyesi 
ile Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ortaklaşa yaptığı 
asfalt çalışmaları Arapzade 
Mahallesi Şehit H. Uslu Cad-
desi’nde yeniden start aldı. 
Çalışmaların başlama nok-
tasında bir dizi temaslarda 
bulunan Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet Çağlayan, as-
faltlama çalışmaları hakkında 
bilgi aldı.

GÜZEL EVİM, GÜZEL 
KENTİM...
Körfez  Belediyesi, “Güzel 
Evim, Güzel Kentim” projesi 
kapsamında D 100 Karayolu 
üzerinde bulunan  binaların 
dış cephe sağlıklaştırma ve 
iyileştirme projesini hayata 
geçiriyor. 

KÖRFEZ - KOCAELİ Kentin 
önemli geçiş güzergâhı olan 
D-100 karayolu üzerinde 
bulunan yapıların görsel gö-
rünümünün iyileştirilmesi ve 
bir bütünlük sağlaması hedef-
lenen projenin hayata geçiril-
mesi amacıyla ilk adım olarak 
konut sahipleriyle bilgilendir-
me toplantısı gerçekleştirile-
cek.  Körfez Belediyesi yetkili-
leri, proje kapsamında D-100 
karayolu üzerinde bulunan 
bina ve konut sahiplerine bi-
rer davetiye yollayarak hak 
sahiplerini Körfez Belediye 
Başkanı İsmail Baran’ın ev sa-
hipliğinde Tütünçifl ik Kültür 
Merkezi’nde yapılması planla-
nan toplantıya davet etti.

İstanbul, Karlıtepe’den Bir Başka Seyredilecek

Kulaksız Mahallesi 
Baştan Aşağıya Yenilendi

Çocuk Oyun Grupları 
Kuruluyor

Yeni Parklar İle Bolu’nun Çehresi Değişecek

BEYKOZ - İSTANBUL Beykoz’un 
önemli turizm yatırımları arasın-
da yer alan ve Çamlıca’ya alter-
natif olarak geliştirilen Karlıtepe 
Mesire Alanı Projesi’nde arazi ça-
lışmaları ve ünitelerin kurulumu 
devam ediyor. 240 dönüm arazi 
üzerinde kurulacak olan Karlıte-
pe Mesire Alanı’nda çalışmalar 
tamamlandığında, İstanbullular 
ikinci Çamlıca’ya kavuşmuş ola-
cak, yerli ve yabancı turistler şeh-
rin güzelliklerine tanıklık etmek 
için artık kentin en yüksek nok-
tası olan bu mesire yerini tercih 
edecek.

Otopark ve Araç 
Yolunun Yapımı 
Sürüyor
Beykoz Belediyesi’nin talebi üze-
rine İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapımına başla-
nan proje kapsamında arazinin 
alt yapı çalışmaları tamamlandı. 
Proje kapsamında ilk olarak alanı 
boydan boya geçen 1630 metre 
uzunluğundaki araç yolunun ya-
pımına başlandı. Mesire alanına 
araçla giriş tek yön olacak.  Alana 
gelecek ziyaretçiler için 170 araç-
lık otopark hizmet verecek.  

Doğayla Uyumlu
Turist ve ziyaretçilerin rahatı için 
her türlü ayrıntının düşünüldüğü 
alanda ahşap kır lokantası, bü-
feler, piknik masaları, wc’ler ile 
diğer tüm üniteler doğayla uyum-
lu ahşap malzemelerden inşa 
ediliyor.  Ailelerin piknik, spor ve 
eğlenceyi bir arada bulabileceği 
mesire yerinde kameriyeler, açık 
ve kapalı seyir terasları, yağmur 
barınakları ve çeşmeler gibi üni-
teler de hazırlanıyor. Bu üniteler 
de projenin konseptine uygun 
olarak ahşaptan yapılıyor. 

BEYOĞLU - İSTANBUL Beyoğlu 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, hummalı çalışmalar so-

nucunda Kulaksız Mahallesini 
baştan aşağıya yeniledi. Kulak-
sız Caddesi, Kulaksız Yağhanesi 
Sokak, Nalıncı Mektebi Sokak, 
Ebe Hatun Çıkmazı, Emin Efen-
di Camii Sokak, Paşa Yokuşu, 
Kulaksız Tekkesi Sokak, Kürkçü 
Şahin Sokak ve Eyyüp Paşa So-
kağı kapsayan yol yenileme ça-
lışmalarında nostaljik arnavut 
kaldırımı yapıldı.

AKYAZI - SAKARYA Seyfeler Ma-
hallesi siteler arkasında bulunan 

alanda ve İnönü Mahallesi’nde 
kurulan 2 adet çocuk oyun grubu 
ile Akyazı’da çocuklar sevindiri-
liyor. Sosyal belediyecilik anla-
mında sadece kaldırım yapmak 
parke döşemek rutin belediye-
cilik işleri ile yetinmeyen Akyazı 
Belediyesi  çocukları da sevindir-
mek için tüm mahallelerde çocuk 
oyun grupları kurarak Akyazı’da 
çocuklar gülsün istiyor.

BOLU Kentsel Gelişim ve Dönü-
şüm Projelerinin yanı sıra sosyal 
projelere de imza atan Bolu Be-
lediyesi  yeni parkların yapımına 
devam ediyor. Bolu Belediyesi 
diğer yandan da 5 parkın, revize 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürü-
yor. Kişi başına 6.5 metrekare yeşil 
alanın düştüğü Bolu’da, 123 adet 
park bulunuyor. Bolu Belediyesi 
yeni yapılan  parklarda çocukların 
yanı sıra yaşlılara ve yetişkin va-

tandaşlara hem spor yapma hem 
de dinlenme imkânı sağlıyor. Bolu 
Belediyesi tarafından İzzet Baysal 
Mahallesi’nde, Kürkçüler Memur- 
Sen TOKİ Konutları’nda, Karaköy 
Mahallesi’ne, Paşaköy Mahalle-
si’nde, Sağlık Mahallesi’ne, Bora-
zanlar Mahallesi’nde ve Alpağut 
Mahallesi’ne yapımı devem eden 
13 park hayata geçirilerek bu 
parkların Bolu’ya  yeni bir soluk 
kazandırılması hedefl eniyor.

 Yeşil Alan Sayısı 4 
Katına Çıktı
Park ve Bahçeler Müdürü Cem 
Altanlar, 10 yılda Bolu’da kişi ba-
şına düşen yeşil alanın 4 katına 
çıktığını belirterek şöyle konuş-
tu; “10 yılda kentteki yeşil alan 
sayısını 4 katına çıktı” dedi. Bolu 
Belediye Başkanı Alaaddin Yıl-
maz ise çalışmaların devam ede-
ceğini söyledi.

İstanbul’un eşsiz manzarasının 
en yüksekten izlenebileceği, 
ailelerin birlikte vakit geçirip 
piknik ve spor yapabileceği, ilçe 
turizmini canlandıracak Karlıte-
pe C Tipi Mesire Alanı’nın yapımı 
son hızla devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 
özenle yürütülen yol yenileme 
çalışmalarında Kulaksız Mahalle-
sinde, 9 bin 372 metrekarelik alan 
baştan aşağıya yenilenerek mo-
dern bir görünüme kavuşturuldu.

Akyazı Belediyesi, kentte çocuk-
ları sevindirmek amacıyla tüm 
mahallelerde çocuk oyun grup-
ları kuruyor. Bu oyun parkları 
çocukların da ilgisini çekiyor.

Bolu’ya yeni bir çehre kazan-
dıran Bolu Belediyesi, parklara 
büyük önem veriyor. Bolu Bele-
diyesi 13 yeni parkın yapımına 
devam ederken diğer yandan 
da parkların revize çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor.
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EN BÜYÜK EĞİTİM YATIRIMI...
Osmangazi Belediyesi tarafın-
dan ilçe tarihinin bu güne kadar 
gerçekleştirilmiş en büyük 
eğitim yatırımı inşaatı hızla 
yükseliyor.

Başiskele Belediyesi tarafından 
Türk Mimarisinin önemli eserle-
rinden oluşan minyatür fi gürler 
kentin dört bir yanına monte 
edilmeye başlanıyor.

GÖNEN’DE METRUK 
BİNALAR YIKILIYOR
Gönen’de atıl durumda olan 
metruk binalar yıkılıyor. Yıkım 
çalışmalarından sonra bu alan-
larda yeni projeler gerçekleşti-
rilecek.

GÖNEN - BALIKESİR Büyükşe-
hir yasasından sonra mahalleye 
dönüşen köylerde kullanılmayan 
ve atıl durumda bulunan metruk 
yapılar bir bir tespit edilerek yı-
kılıyor. Yapılan bu yıkımlardan 
en çok o mahallenin sakinleri 
memnuniyet duyuyor. “Atıl du-
rumdaki binaların amacı dışında 
kullanılmasından dolayı mahalle 
sakinleri huzursuzluk duyuyor-
du. Belediye olarak bunun önüne 
geçmek için çalışma başlattık ve 
bu çalışmalardan dolayı mahalle 
sakinlerinin teşekkürünü aldık” 
diyen Gönen Belediye Başkanı 
Hüseyin Yakar, yeni mahalleler-
de bu çalışmalardan sonra ortaya 
çıkacak alanlarda projeler hazır-
layacaklarını söyleyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

YENİ KATLANABİLİR 
BANKLAR 
YERLEŞTİRİLDİ
Kordona 20 adet yeni katlana-
bilir bank takıldı.

LAPSEKİ - ÇANAKKALE Lap-
seki’de Deniz Kızı Çay Bah-
çesi’nin önüne 20 adet yeni 
katlanabilir bank yerleştirildi. 
Altyapı çalışmalarının devam 
edeceğini söyleyen Lapseki 
Belediyesi’nin yetkilileri bank-
ların daha çok ilgi çekmesi ve 
insanlar tarafından beğenil-
mesi akabinde daha çok yay-
gınlaştırılacağını ifade ettiler.  
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp 
Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada çalışmaların devam 
edeceğini söyledi.

SOKAKLAR ARTIK 
DAHA GÜVENLİ
Küçükkuyu’da tehlike arz eden 
noktalara hız sınırlayıcı kasis-
ler yerleştirildi. Küçükkuyu Be-
lediye Başkanı Necati Backan, 
açıklamalarda bulundu.
KÜÇÜKKUYU - ÇANAKKALE 
Küçükkuyu’da tehlike arz eden 
kontrolsüz cadde ve sokak ara-
larında araç sürücülerini uyar-
mak, hızlarını kesmeye zor-
lamak hem sürücüler hem de 
yayalar adına can güvenliğini 
sağlamak maksadıyla; ihtiyaç 
duyulan ve tespit edilen nok-
talarda hız sınırlayıcı kasisler 
yerleştirildi. Küçükkuyu Be-
lediye Başkanı Necati Backan 
konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da altyapı çalışmalarına önem 
verdiklerini ve artık sokakların 
daha güvenli olduğunu söyle-
di. Backan, insan güvenliğinin 
önemine dikkat çekti.

Vizyon Projeleri Şekilleniyor

Estetik Şehre Yenilikler

Eski Yapılara Dayanıklılık Testi Sosyal Alanlara Kamelya

SULTANBEYLİ - İSTANBUL Sultan-
beyli büyük bir projeye daha kavu-
şuyor. Geçtiğimiz günlerde başla-
yan Merkez Camii, 4 katlı otopark 
ve meydan genişletme çalışmala-
rında alan neredeyse şekillendi. 
Yaklaşık 21 bin metrekare alanda 

yapılacak olan çalışmalarda Mer-
kez Camii yeniden inşa edilecek. 
Cami önünde 3 bin metrekarelik 
bir meydan olacak ve meydanın 
altında 4 katlı, 350 araçlık bir oto-
park hizmet verecek. Şu sıralarda 
projenin hafriyat alım çalışmaları 
yapılıyor. Yetkililer ilçenin hem bü-
yük bir camiye kavuşacağını hem 
de kent meydanının 3 bin metreka-
re daha büyüyeceğini ifade ediyor.  

700 Kişilik Olacak
Projenin detayları hakkında da 
bilgiler veren Başkan Keskin, 
“Projenin toplam alanı 21 bin 
metrekare olarak tasarlandı. 
Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi 
ile harmanlanan cami, yaklaşık 
700 kişilik olacak. Cami önüne 
3 bin metrekarelik bir meydan 
yapılması planlanıyor. Meydanın 

altında 4 katlı 350 araçlık bir 
otopark inşa edilecek. Meydan-
da cami derneği için mekan, kü-
tüphane, kadın erkek ayrı abdest 
alma yerleri ve lavabolar, çocuk 
emzirme odaları olacak. Cami 
meydanı peyzaj düzenlemeleri 
ve ışıklandırma çalışmalarıyla 
kendine özgü motifl eri barındı-
racak” dedi. 

BANDIRMA - BALİKESİR Çalış-
malar hakkında açıklamalar-
da bulunan Belediye Başkanı 
Dursun Mirza, kentin önemli 
değerlerinden olan Ordu Cad-
desi üzerindeki Tekel Binası, 
Eski Belediye Binası ve Eski 

Hal Binasında çeşitli testler 
yaptırdıklarını belirterek bu 
çalışmaların ardından yapıların 
ilerleyen dönemlerde yıkılıp 
yıkılmayacaklarına karar veri-
leceğini söyledi.

Başkan Bilgi Verdi
Öte yandan Yeni Kapalı Pazar 
yerinin ihalesi hakkında da bilgi 
verildi. Pazar yerinin ihalesinin  
21 Ağustos’ta yapıldığını belir-
ten Başkan Mirza, bu sürecin 
ardından başlayacak olan yapım 
çalışmalarının tamamlanana ka-
dar Cumartesi Pazarı’nın eski 
yerinde kurulacağını söyledi.

KARTEPE - KOCAELİ Kartepe Be-
lediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü, vatandaşların kamusal 
dış mekanlarda dinlenebilmeleri 
ve sosyalleşerek keyifl i vakit 
geçirmeleri adına gelen kamel-
ya taleplerini bünyesindeki ma-
rangozhanesinde kendi ekip ve 
ekipmanları ile monte ederek 

herkesin rahatça kullana bileceği 
alanlara kurmaya devam ediyor. 
Şık ahşap kamelyalarına kavu-
şan bölge halkı taleplerine kısa 
sürede çözüm üreterek karşıla-
yan Kartepe Belediye Başkanı 
Hüseyin Üzülmez’e gösterdiği 
duyarlılık ve sunduğu hizmet için 
teşekkür ettiler.

Bir süre önce çalışmaları başla-
yan Merkez Camii, 4 kat otopark 
ve meydan genişletme projesin-
de alan şekillendi. İlçe sakinlerini 
heyecanlandıran projenin kısa 
sürede bitirilmesi planlanıyor.

Bandırma Belediyesi ekipleri, 
kentin önde gelen yapılarından 
Eski Tekel Binası, Eski Belediye 
Binası ve Eski Hal Binası’nda 
incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde-
ki toplu konut, okul, cami gibi sos-
yal alanlara kamelyalar kurarak 
vatandaşın hizmetine sunmaya 
devam ediyor.

OSMANGAZİ - BURSA Osman-
gazi Belediyesi, altyapı çalış-
malarına devam ediyor. En son 
Murad Hüdavendigar Lisesi İn-
şaatında incelemelerde bulunan 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, “Hedefimiz, 
uluslararası nitelikte eğitim ve-
recek 30 derslik ve 450 yatak 
kapasiteli Murad Hüdavendigar 

Lisesi’ni 20015-2016 eğitim öğ-
retim dönemine okulumuzu ye-
tiştirmek” dedi.

750 Öğrenciye Hizmet 
Verecek
İnşaat alanını gezerek yetkililer-
den bilgi alan Başkan Mustafa 
Dündar, tamamlandığında 750 
öğrenciye hizmet verecek olan 
okulda 36 derslik bulunacağını 
söyledi. Dündar, “Bu tesis gele-
ceğimizin teminatı gençlerimiz 
için yapılmış çok önemli bir ya-
tırım. Yurt içi ve yurt dışından 
öğrencilerin eğitim göreceği 
Murad Hüdavendigar Lisesi, bir 
eğitim kompleksi olacak” dedi.

BAŞİSKELE - KOCAELİ Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
Başiskele’yi çağdaş bir görünü-
me kavuşturacak hizmetleri bir 
bir hayata geçiriyor. Kent es-
tetiği açısından yol genişletme 
çalışmalarının yapıldığı cadde 
ve sokaklarda dekoratif duvar-
lar yapan, merkezi noktalara 
süz havuzlu saat kuleleri monte 

ederek görsellik anlamında çev-
reye güzellikler katan Başiske-
le Belediyesi ekipleri şimdi de 
Türkiye’de yer alan ve Türk Mi-
marisinin önemli eserlerinden 
oluşan minyatür figürleri monte 
etmeye hazırlanıyor. Belediye 
Başkanı Hüseyin Ayaz Türki-
ye’de yer alan önemli tarihi ya-
pılar ve Türk mimarisinin önemli 
eserlerinin birebir küçültülmüş 
hallerinin sergileneceği alanın 
Serdar Mahallesi Pasinler Cad-
desi Fatih Sultan Mehmet Par-
kı’nda oluşturulacağını belirtti 
Minyatürler Ayasofya, Süleyma-
niye Cami, Naila, Selanik Türk 
Evi, Mevlana Camii, Bosna Her-
sek Mostar köprüsü gibi birçok 
eserden oluşuyor.
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Bilgi Teknolojileri Buluşması

UCLG MEVA’dan, 
Marmara’ya Ziyaret

Nalas Yaz Okulu Tamamlandı

Kırklareli Çalıştayı Tamamlandı

Marmara Belediyeler Birliği ön-
derliğinde kurulan Bilgi Teknolo-
jileri Platformu üçüncü toplantısı 
MBB’nin Eminönü’nde bulunan 
merkez binasında yapıldı. Baş-
kanlığını İBB Bilgi-İşlem Daire 
Başkanı Hakkı Tok’un sürdürdü-
ğü Bilgi Teknolojileri Platformu 

toplantısına, İstanbul’daki beledi-
yelerin ve iştirak şirketlerinin yanı 
sıra Türkiye genelinden valilik ve 
emniyet birimlerinin bilgi işlem 
temsilcileri katıldı. Bilgi Teknolo-
jileri Platformu’nun kurulmasının 
oldukça doğru bir karar olduğuna 
değinen Platform Başkanı Hakkı 
Tok, “Marmara Belediyeler Birliği 
öncülüğünde kurulan bu birlik-
telikten çok önemli kazanımların 
doğacağını, büyük projelere imza 
atılacağını düşünüyoruz. Platfor-
mumuz, belediyelerin teknoloji-

ye erişmeleri konusunda önemli 
bir basamak olacak. İyi ve doğru 
gerçekleştirilen projeler ilgililere 
aktarılacak, projeler tartışılacak, 
fikirler sunulacak. Biz bu bağlam-
da büyük kurum, küçük kurum 
diye bir sınıfl ama yapmıyoruz. 
Herkesin herkesten öğreneceği 
şeyler olabilir” diye konuştu. Top-
lantının 2. Bölümünde Marmara 
Belediyeler Birliği Bilgi-İşlem Ko-
ordinatörü Kerem Ulusoy tara-
fından slayt gösterisi katılımcılara 
izletildi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
2015-2019 stratejik planına 
ilişkin beyin fırtınasının yapıldı-
ğı Kırklareli çalıştayı sona erdi. 
Birlik yöneticilerinin ve persone-
linin katıldığı toplantıda birbirin-
den önemli yeni fikir ve öneriler 
gündeme gelirken, önceliğin 
belediyecilikte kaliteli hizmetin 
artırılmasına yönelik eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri olacağı 
vurgulandı. İki gün süren strate-
jik plan çalıştayı kapsamında yeni 
dönemde yapılacak faaliyetlerin 
yanında misyon,  vizyon, ilkeler 
ve amaçlar konusunda da karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunul-
du. Marmara Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri M. Cemil Arslan 
ve Birlik Danışmanlarından Yrd. 
Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa’nın yö-
netiminde gerçekleştirilen top-

lantıda,  stratjik  amaç ve öncelik-
lerin belirlenmesi kadar, izleme  
ve değerlendirme sisteminin de  
Marmara Belediyeler Birliği için 
öneminin altı çizildi. Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sekre-
teri M. Cemil Arslan, kurumun 
40 senelik köklü bir geçmişi ol-
duğuna dikkat çektiği konuşma-
sında, “Kalite, ihtiyaca uygunluk 
ve hizmetlerin doğru zamanda 
doyurucu bir içerikle sunulması, 
belediyeler arasında işlevsel bir 
iletişim sisteminin kurulması, 
yerel, bölgesel  ve küresel  işbir-
likleri yoluyla deneyim paylaşımı 
yapılması, son derece önemlidir. 
Niçin bir araya geldiğimizi unu-
tursak odağımızı kaybederiz. 
Odak kaybı kurumlar için kaynak 
israfı ve verimsizlik anlamına ge-
lir” diye konuştu.

Marmara Belediyeler Birliği en-
cümen  toplantısı, Birlik Başkanı 
ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe başkanlı-
ğında Uludağ’da gerçekleştirildi. 
Toplantıya Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı, Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı ve Lü-
leburgaz Belediye Başkanı Emin 
Halebak katılırken, ilk olarak 
Marmara Belediyeler Birliği Ge-
nel Sekreteri M. Cemil Arslan 
tarafından, encümen üyeleri-
ne birliğin faaliyetleri hakkın-
da bilgilendirme yapıldı. Daha 
sonra gündem maddeleri ve 
2015-2019 MBB Stratejik Pla-
nı hakkında fikir alış-verişinde 
bulunuldu. Birlik çatısı altında 
özellikle afet durumlarında stra-
tejik önemli çalışmalar yapıldı-
ğını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Marmara Belediyeler Birliği’nin 
afet bölgelerine anında ulaşa-
bilmesi ve sıkıntılı zamanlarda 
herkesin üzerine düşeni en hızlı 
şekilde yapabilmesi için görev 
dağılımı yaptık. Marmara Beledi-
yeler Birliği bu sayede her türlü 
sıkıntıda anında katkı sağlamış 
olacak” derken, Marmara Bele-
diyeler Birliği bünyesinde Sivil 

Savunma Müdürleri platformu 
kurulması kararı alındığını da 
sözlerine ekledi.

“BOSNA’YA 86 TIR 
YARDIM YAPILDI”
Başkan Altepe, yardım çalış-
maları konusunda yurtiçinde 
olunduğu kadar, yurtdışında da 
hassas olunduğunu ifade ederek, 
“Son olarak Gazze için bütün be-
lediyelerden nakdi yardım topla-
narak bölgeye ulaştırıldı. Daha 
önce ise Bosna Hersek’te yaşa-
nan sel felaketinde Bosna’daki 
15 ayrı bölgeye, Birlik üyesi be-
lediyelerden yardımlar organize 
edilmiş ve ilk defa böyle bir or-
ganizasyon gerçekleştirilmişti. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
başta olmak üzere birliğe üye 60 
belediyenin topladığı yaklaşık 
86 tır malzemeyi Bosna Hersek’e 
ulaştırarak Türkiye’nin dost ve 
kardeş Bosna Hersek’in yanında 
olduğunu gösterdik” diye konu-
şurken, Marmara Belediyeler 
Birliği’nin sadece iyi günde değil 
kötü günde de dostlarının yanın-
da olduğunu vurguladı.

EĞİTİMLER BAŞLIYOR
Başkan Altepe, açıklamalarının 
devamında Birliğin eğitim faali-
yetleriyle ilgili de bilgi vererek, 
“Bölgemizdeki belediyelerin 
özellikle personel eğitimleri ile 
ilgilenmeye devam edeceğiz. Be-
lediyelerin ufkunu genişletecek 
çalışmalarımızı yeni dönemde 
artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Başkanlığını Türkiye Belediyeler 
Birliği ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yü-
rüttüğü UCLG’nin Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG 
MEWA) Genel Sekreteri Meh-
met Duman, Marmara Belediye-
ler Birliği’ni ziyaret ederek Birlik 
Genel Sekreteri M. Cemil Arslan 
ile görüştü. Birliğin çalışmalarıyla 
ilgili olarak Arslan’dan bilgi alan 
ve UCLG- MEWA’nın yapısı ve 
faaliyet alanları konusunda bilgi 
veren  Duman,  yerel demokrasi-
nin geliştirilmesi amacıyla gele-
cek dönemde iki kurum arasında 
işbirliğinin önemini  vurgulayarak 
UCLG- MEWA olarak uzmanlık 
alanlarında her türlü katkıya hazır 
olduklarını belirtti.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
üyesi olduğu Güney-Doğu Avru-
pa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı 
NALAS’ın 2014 yılı içindeki en 
önemli faaliyetlerinden biri olan, 
“I. NALAS Yönetimler Arası Mali 

İlişkiler ve Yerel Yönetişim Yaz 
Okulu” Makedonya’nın Ohri şeh-
rinde düzenlendi. NALAS Genel 
Sekreteri Kelmend Zajazi konuş-
masında, “NALAS üyelerinin mali 
ilişkilerdeki bilgi düzeylerini ar-
tırmalarına katkı sağlama fırsa-
tını yakaladığımız için mutluyuz. 
Bu sayede yerel yönetimlerin 
Güney-Doğu Avrupa’daki mer-
kezi hükümetlerin kendileriyle 
ilgili yaptıkları politikaları daha 
fazla etkileme gücüne ulaşacağı-
nı düşünüyorum” dedi.

Bilgi Teknolojileri Platformu, 
Hakkı Tok başkanlığında toplan-
dı. Programa Birlik genel Sekre-
teri M. Cemil Arslan da katıldı.

2015-2019 stratejik planının 
konuşulduğu Kırklareli çalıştayı 
tamamlandı. Çalıştayda önemli 
sonuçlara ulaşıldı.

Dünya Belediyeler Birliği olarak 
da bilinen UCLG’nin Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG MEWA) Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, Marmara Bele-
diyeler Birliği’ni ziyaret etti.

NALAS Yaz Okulu çalıştayında 
belediye gelirlerini inceleme, 
tablo oluşturma ve analiz yapma 
konuları anlatıldı. Katılımcılar, 
yönetimler arası mali harcama 
sistemlerini de inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği en-
cümen toplantısında Bosna ve 
Gazze yardımları gündemin ilk 
sırasına otururken, Akıllı Beledi-
yecilik Zirvesi’nin Mart 2015 ’te 
Bursa’da yapılması kararı alındı.

ENCÜMEN TOPLANTISI 
ULUDAĞ’DA YAPILDI
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TÜRKİYE’NİN İLK 
ANTİKA TRAKTÖR 
SERGİSİ
Gelibolu Uluslararası Altın Sar-
dalya Kültür ve Sanat Festivali 
etkinlikleri kapsamında,Türki-
ye’nin ilk antika traktör müzesi-
nin açılışı gerçekleştirildi.

GELİBOLU  - ÇANAKKALE Geli-
bolu Belediyesi’nin destekleriy-
le düzenlenen “Gelibolu Ulusla-
rarası Altın Sardalya Kültür ve 
Sanat Festivali”nde Türkiye’nin 
ilk antika traktör müzesi açıldı. 
Müzenin açılışından önce fes-
tivale davetli yerli ve yabancı 
konuklar müzik ve dans göste-
rilerini sergilediler. Türkiye’ye 
1940 ve 1950’li yıllarda gelmiş 
ve 1937 ile 1964 yılları arasın-
da Türk tarımına hizmet etmiş 
değişik modellerde 30 antika 
traktörü biraraya getiren işada-
mı Keskin, müzeyi oluştururken 
sekiz yıl çalıştığını ve çok emek 
harcadığını dile getirdi. Keskin, 
antika traktörlerin hepsinin 
çalışır vaziyette olduğunu, fu-
arlara göstermek için 2 ya da 
3’ünün çıkarılabileceğini ancak 
müzenin Gelibolu’da kalacağı-
nı kaydetti. Kaymakam Namık 
Kemal Nazlı, Belediye Başkanı 
Mustafa Özacar ile müze sa-
hibi Dursun Keskin tarafından 
yapılan açılışın ardından, 1946 
yılında elle çevirerek çalıştırılan 
traktör davetlilere tanıtıldı.

HALK OYUNLARI 
EKİBİ BOSNA’DA
Havsa Belediyesi’nin Halk 
Dansları Ekibi Bosna Her-
sek’teydi. Belediye Başkanı 
Oğuz Tekin, ekibe teşekkür 
ederek önemli açıklamalarda 
bulundu. 

HAVSA -  EDİRNE Havsa Be-
lediyesi Halk Dansları Ekibi 
Bosna - Hersek ‘in Puracic/
Lukavac Belediyesi’nin dü-
zenlediği“ Geleneksel ve Ulu-
sal Gıda Gastronomi Festiva-
li” kapsamında düzenlenen 
etkinliklerine katıldı. Festival 
oldukça renkli geçti. Havsa 
Belediye Başkanı Oğuz Tekin, 
konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada Havsa Belediyesi’nin 
kültür sanat faaliyetlerine 
önem verdiğini ve belediye-
ye ait ekiplerin bu tür orga-
nizasyonlarda yer almasının 
kendisini çok mutlu ettiğini 
söyledi. Halk Dansları ekibi 
Bosna-Hersek’te festivalde 
katılımcılara Havsa’nın gü-
zelliklerini de anlatma fırsatı 
yakalamış oldular. Ekip ayrıca 
uzmanlar eşliğinde öğrenmiş 
oldukları dans figürlerini de 
festival kapsamında sergile-
me fırsatı yakaladılar. Başkan 
Tekin, konuya ilişkin yapmış 
olduğu açıklamada ayrıca be-
lediyenin bu tür etkinliklerde 
yer almaya devam edeceğini 
de özellikle belirtti. Bosna- 
Hersek’teki festivale katılan 
ekip ise Havsa Belediye Baş-
kanı Oğuz Tekin’e destekle-
rinden dolayı teşekkür etti. 

51. Uluslararası Troia Festivali Düzenlendi
ÇANAKKALE Ülke ve dünya gün-
deminde yaşanan olumsuzlukla-
ra kayıtsız kalmadan hazırlanan 
içeriği ile “Barış” ve “Özgürlük”-
lere vurgu yapan 51. Uluslararası 
Troia Festivali, kentlilerden de 
büyük beğeni topladı. “Özgürlük 
Haktır, Haklar Özgürlük İçindir’ 
sloganıyla düzenlenen 51. Ulus-
lararası Troia Festivali kapsamın-
da konserden sergiye, söyleşiden 
tiyatroya kadar çok sayıda etkin-
lik beş gün boyunca kente renk 
kattı.

Özgürlük Parkı’nda 
Bülent Ortaçgil Rüzgarı
Festival kapsamında 15 Ağustos 
Cuma günü Özgürlük Parkı’nda 
sahne alan Bülent Ortaçgil, kent-
lilerin büyük beğenisini kazandı. 
Özgün müziğin usta ismi Ortaç-
gil, festival kapsamında en güzel 
şarkılarını Çanakkaleliler’le bir-
likte seslendirdi. Konser sonun-
da ünlü sanatçıya çiçek takdim 
eden Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan, festivale olan katkısın-
dan dolayı da teşekkür etti.

Müzik Keyfi
Aynı gün bir başka etkinlik de 
Barış Kordonu’nda düzenlendi. 
Grup Ezgi, burada düzenlenen 
konserde yaklaşık iki saat boyun-
ca sahnede kalırken, grubun şar-
kılarına kentliler hep bir ağızdan 
eşlik etti. Çimenlik Kalesi’nde 
sahne alan soprano Angela Ahıs-
kal ve öğrencileri ise kentlilere 
klasik müzik keyfi yaşattı. ‘Duy-
gularımız Aynı’ isimli Şan Resita-
linde, tenor Şafak Ayyıldız, per-
formansı izleyicilerden alkış aldı.

Bu yıl 12-16 Ağustos 2014 
tarihleri arasında kentin pek çok 
farklı noktasında düzenlenen 
51. Uluslararası Troia Festivali 
etkinlikleri sona erdi.

Düzce’de Kırım Türkleri’nin Kültürü

Eyyüb-El Ensari Panorama 
Çalıştayı Yapıldı

Yetişkinlere Özel Tiyatro Festivali

İSTANBUL İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Gö-
revlisi Çilem Tercüman tarafın-
dan kaleme alınan kitap, kültürel 
değerlerimiz hakkında ipuçları 
vermenin yanı sıra Türkçenin 
güzelliklerini bir kez daha hatır-
latıyor.

İşte o deyimlerden 
birinin hikayesi 
şöyledir:
“Kişinin kendini yahut yaptığı işi 
beğendirememesi” anlamında 

kullanılan “ağzınla kuş tutsan 
nafile” deyiminin ortaya çıkışı, 
kaynaklarda şu hikâyeyle nak-
ledilmektedir: Osmanlı İmpara-
torluğu’nun güçlü dönemlerinde, 
Fransa ile her alanda iyi ilişkile-
rin kurulduğu yıllarda bir gün, 
Topkapı Sarayı’nda huzura kabul 
edilmeyi bekleyen Fransa elçisi, 
işinin çok önemli ve acele oldu-
ğunu söyleyerek kızlarağasını 
kendisini bir an önce içeri alması 
için ikna etmeye çalışır ve buna 
karşılık şu cevabı alır:

- Şevketli padişahımız bugün çok 
hiddetli. Biraz önce külahından 
tavşanlar çıkaran, alev alev ya-
nan çubukları ağzında söndüren, 
havaya uçurduğu kuşu birkaç 
sözüyle geri döndürüp ağzıyla 
ayaklarından yakalayan hünerli 
bir hokkabazı dahi huzurundan 
kovdu. Senin anlayacağın, ağzın-
la kuş tutsan nafile, ama yine de 
büyük bir hünerin varsa söyle, 
zat-ı şahaneye arz edeyim.

DÜZCE Düzce Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Kültür 
Günleri, Kırım Türkleri’nin tanı-
tılmasıyla gerçekleşti. Her Pazar 
farklı bir etnik kültürün Düzce 
Belediyesi önünde tanıtılarak 
etnik kimlikler arasındaki birlik 
beraberliğin pekiştirilmesinin 

amaçlandığı Kültür Günleri’nin 
ev sahibi Düzce Kırım Türkleri 
Kültür, Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği oldu. Kırım Türkleri, 
Düzce Belediyesi önüne kurulan 
stantlarda kendi kültürlerine ait 
yöresel kıyafetleri, yemekleri ve 
el sanatlarını tanıtma fırsatı bul-
du.

Keyif Dolu Dakikalar
Etkinlikte en dikkat çeken un-
sur ise halk oyunları oldu. Kırım 
Türkleri’ne ait halk oyunları ve 
müziklerle Düzceliler keyifl i da-
kikalar yaşadı. Gün boyu süren 
etkinliğe çok sayıda önemli isim 
katıldı.

EYÜP - İSTANBUL  Eyüp Belediye-
si’nin vizyon projelerinden biri 
olan Eyyüb-el Ensari Panorama 
Müzesi için geçtiğimiz günlerde 
çalıştay düzenlendi. Eyüp Beledi-
yesi Sertarikzade Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen çalıştayın mo-
deratörlüğünü, Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet Turan Koçer 
üstlendi. Belediyenin Kültür ve 
Sosyal Hizmetler Müdürü İrfan 
Çalışan, akademisyen ve sanatçı-
ların da yer aldığı 20 kişilik ekibin 
katıldığı çalıştayda, dünyadan 
panorama müzesi görüntüleri 
mercek altına alındı, Eyyüb  El 
Ensari Panorama Müzesi’nde yer 
alacak sahneler masaya yatırıldı.

KADIKÖY - İSTANBUL Bu yıl, 
4-16 Ağustos tarihleri arasında 
12. si gerçekleştirilen Kadıköy 
Belediyesi Tiyatro Festivalinin 
ilk günü Enis Fosforoğlu Tiyat-
rosu’nun “Deli” adlı oyunuyla 
başladı. Saatler öncesinden ti-
yatroyu izlemek için sıraya giren 
sanatseverler, yıldızlar altında 
tiyatro izlemenin keyfini doya-
sıya çıkardı. İzleyicilere keyifl i 
bir gece yaşatan tiyatro festivali 
12 gün boyunca her akşam farklı 
bir oyunla sanatseverle buluştu. 
Tiyatro Festivali’nin programın-
da Duru Tiyatro’nun “Şahane 
Düğün”, Süheyl&Behzat Uygur 
Tiyatrosu’nun “Dünya’nın Sonu.
Net” gibi çok sayıda önemli ya-
pım yer aldı.

Düzce Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen Kültür Günleri, 
verilen kısa bir aranın ardından 
yeniden start aldı. Kültür Günleri 
kapsamında yöresel yemekler-
den danslara varıncaya kadar 
Düzce’de Kırım Türkleri’nin 
kültürü hayat buldu.

Eyüp Belediyesi’nin vizyon 
projelerinden Eyyüb-el Ensari 
Panorama Müzesi için çalıştay 
düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi’nin yetişkin-
ler için düzenlediği geleneksel 
Tiyatro Festivali Kadıköylüleri’n 
yoğun ilgisi ile gerçekleşti. Fes-
tivalde birbirinden değerli çok 
sayıda önemli yapım sanatse-
verlerin  beğenisine sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş., masalların, efsane-
lerin, tarihi olayların  kaynaklık 
ettiği, günlük konuşmalarımızda 
sıklıkla kullandığımız, dilimize 
zenginlik katan 100 deyimi, 
ilginç hikayeleri ile birlikte tek 
kitapta topladı.

İSTANBUL’UN 
“TAŞI TOPRAĞI ALTIN“

100 DEYİMİ
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“DÜNYA UÇURTMA SÖRFÜ ŞAMPİYONASI”
Dünya Uçurtma Sörfü Şampi-
yonası’nın özel etabı geçtiğimiz 
günlerde düzenlendi. Kuruçeş-
me’de düzenlenen şampiyonaya 
40 sporcu katıldı.

İSTANBUL Kuruçeşme’de dü-
zenlenen 40 sporcunun katıldığı 
Dünya Uçurtma Sörfü Şampiyo-
nası özel etabında, rüzgarın yarış 
saatinde hızını düşürmesi sebe-
biyle sporcular oldukça zorlandı. 
Sadece 7 sporcunun bitirebildiği 
ve yaklaşık bir saat süren ilk etap 
yarışlarında Fransız Maxime No-
cher ilk sırayı aldı. İkinci sırayı 
Fransız Julien Kernuer alırken, 
İspanyol Alehandro Climent Her-
nandez üçüncü oldu. Özel etap-
ta Milli sporcu Salih Alexander 
Çakır yarışları tamamlayan yedi 
sporcu arasında yer aldı.

FUTBOL OKULU 
ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİYOR
Derince Belediyesi Futbol 
Okulu, Yenikent Çim Halı Saha 
Tesisleri’nde gerçekleşen ant-
renmanlarla çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor

DERİNCE - KOCAELİ Antren-
manlar haftanın dört günü ger-
çekleşiyor. Derince Belediyesi 
Futbol Okulu, Yenikent Çim 
Halı Saha Tesisleri’nde yapılan 
antrenmanlarla çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor. 
Futbol Okulu, Pazartesi, Salı, 
Çarşamba ve Perşembe günleri 
10.00 – 13.00 saatleri arasında 
gerçekleşen idmanlarla uzman 
antrenörler eşliğinde gelece-
ğin yıldızlarına hizmet veriyor. 
İdmanlarda, minik sporcuların 
hem güzel vakit geçirmesi hem 
de yapılan periyodik çalışma-
larla top tekniği ve alan paylaşı-
mı gibi temel eğitimleri almaları 
sağlanıyor. Yapılan temel eği-
timlerle minik sporcuların sağ-
lam bir alt yapı ile futbollarını 
geliştirmeleri hedefl eniyor.

BAŞKAN TURNUVAYA 
KATILDI
Keşan Belediye Başkanı Op. 
Dr. Mehmet Özcan, 20 Ağus-
tos 2014 Çarşamba günü, 
Keşan Belediyesi’nin kültürel, 
sanatsal ve sportif etkinlikleri 
kapsamında bu yıl 12.sini 
gerçekleştirdiği uluslararası 
satranç turnuvasını ziyaret 
etti.

KEŞAN - TEKİRDAĞ  Turnuva-
nın gerçekleştirildiği Keşan 
Belediyesi Kapalı Spor Sa-
lonu’na Kültür ve Sosyal İş-
ler Müdürü Ayşegül Arslan 
Aydın ile gelen Başkan Öz-
can, turnuva hakkında başta 
turnuva başhakemi  Fatma 
Yılmaz olmak üzere hakem-
lerden bilgi aldı. Özcan, “Sat-
ranç aynı hayata benzer bir 
spor branşı. Satranç tahta-
sında birkaç hamle sonrasını 
düşünmek ve hesaplamakla; 
gerçek hayatta, gelecekte ya-
şanacakları önceden kestir-
mek ve hamle yapmak önem-
li” dedi.

SPORA DESTEK 
DEVAM EDECEK
Söğüt Belediye Başkanı Halil 
Aydoğdu, yaz spor okullarına 
katılan öğrencileri ziyaret 
ederek sporun her zaman 
hayatlarında olması gerektiğini 
söyledi. Aydoğdu, ayrıca spora 
desteklerinin devam edeceğini 
açıkladı.

SÖĞÜT - BİLECİK  Belediye Baş-
kanı Halil Aydoğdu İlçe  stadyu-
munda Söğüt Spor tarafından 
Yaz Spor Okullarına katılan mi-
niklerin antremanlarını ziyaret 
ederek, Söğüt Spor Kulübüne 
ve yaz sporlarına katılan öğ-
rencilere Belediye tarafından 
destekte bulunacağını bildirdi. 
Başkan Yaz Spor okuluna katı-
lan öğrencilere Söğüt Belediye-
si baskılı forma hediye ederek 
başarılar diledi.

Yaz Okullarına Görkemli Final

Beşiktaş’ta Basketbol Rüzgarı!

Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde 
“Altın Kemer” Recep Kara’nın

GEBZE - KOCAELİ  Çocukların ha-
zırladığı etkinliklerle renklenen 
final programına şehir dışında 
bulunan Başkan Adnan Köşker 
katılamazken, programın açılış ko-
nuşmasını yapan Gebze Belediye 
Başkan Yardımcısı Engin Güzel, 
“İki ay süren yaz okulumuz Geb-
ze’de çocuklarımızın tatillerini en 
güzel şekilde değerlendirmelerini 
sağlıyor. Sağlıklı, kültürlü ve zeki 
bir nesil yetişiyor. Okullarımızda 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.  Gebze Belediyesi 
tarafından her yıl geleneksel ola-

rak düzenlenen Yaz Spor Okulla-
rı, düzenlenen etkinlikle sezonu 
kapadı. Bu yıl 19 branşta binlerce 
öğrencinin boş zamanlarını en 
iyi  şekilde değerlendirmeleri için 
düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın 
final törenleri Gebze Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıldı. 2 aylık dönem-
de yaz okulunda farklı branşlarda 
eğitim gören çocukların hüner-
lerini sergilediği final etkinliğine 
Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker şehir dışında olduğu için 
katılamazken, programa Başkan 
Yardımcısı Engin Güzel, İlçe Genç-

lik ve Spor Müdürü Mücahit Sak, 
belediye meclis üyeleri, birim mü-
dürleri ve öğrenci velileri katıldı.

19 Branşta 6.500 
Öğrenci
İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile 
başlayan Yaz Spor Okulları final et-
kinliklerinde selamlama konuşması 
yapan Gebze Belediye Başkan Yar-
dımcısı Engin Güzel, “Haziran ayın-
da faaliyetlerine başlayan Yaz Okul-
larımızı yine verimli bir şekilde ve 
mutlu bir sonla noktalıyoruz” dedi.

BEŞİKTAŞ- İSTANBUL Türkiye Bas-
ketbol Federasyonu’nun ev sahibi 
olduğu Türkiye 2014 FIBA Kadın-
lar Dünya Şampiyonası’nın tanı-
tımları kapsamında organize edi-
len Uluslararası Basketbol Kampı 
‘Camp PASS IT ON’ nedeniyle 
dünyanın dört bir yanından genç 
sporcular, 7 günlük basketbol, 
takım çalışması ve kültürel etki-
leşim programı için İstanbul’da 

bir araya geldi. Basketbol, kül-
türel ve sosyal aktivitelerle dolu 
Camp PASS IT ON bir hafta sürdü. 
TBF’nin 55. yıl dönümüne özel, 
ülkemizden 55 genç sporcu da 
Camp PASS IT ON’da yer alıyor. 
Bu sporcuların arasında 12DABO 
Soma Şubesi’nden gelen 6 genç 
sporcumuz da yer alıyor. Kampın 
son günü olan 17 Ağustos Pazar 
günü Beşiktaş Belediyesi işbirliği 

ile Barbaros Meydanı’nda spor-
cuların katılımı ile 3x3 sokak 
Basketbol turnuvası düzenlendi.  
Organizasyon dahilinde sporcu-
ların halkımızı tanıması, kültürü-
müz hakkında bilgi sahibi olması 
ve halkla kaynaşabilmesi adına 
Camp Pass ıt On 3x3 Basketbol 
Turnuvası Beşiktaş Belediyesi iş-
birliği ile Barbaros Meydanı’nda 
gerçekleşti. 

SANCAKTEPE- İSTANBUL Hafta-
lardır büyük bir heyecanla bek-
lenen 21. Geleneksel Sancakte-
pe Yağlı Güreşleri, halkın yoğun 
ilgisi ve ülkemizin yetiştirdiği 
en iyi güreşçilerin katılımıyla 
gerçekleşti. Sancaktepe Beledi-
yesi tarafından büyük bir önem 
verilen ve özenle hazırlıkları 
tamamlanan organizasyon, kül-
türümüzün ayrılmaz bir parçası 
olan yağlı güreş sporunu, halkla 
bir kez daha buluşturdu.  San-
caktepe Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilen organizasyonda 
ev sahipliği yapan Başkan İsma-
il Erdem’in konukları, AK Parti 
İstanbul Milletvekilleri İsmet 
Uçma ve Osman Boyraz, San-
caktepe Kaymakamı Feyzullah 
Özcan, Türkiye Güreş Federas-
yonu Başkanı Hamza Yerlika-
ya, Dünya, Avrupa Şampiyonu, 
Olimpiyat üçüncüsü güreşçi 
Rıza Kayaalp, bürokrat, işada-
mı, siyasi partilerin temsilcileri, 
başta Sancaktepeliler olmak 
üzere Türkiye’nin değişik yöre-
lerinden gelen geniş halk kitlesi 
oldu. 17 Ağustos Pazar günü 
saat 11.00’da başlayan ve akşa-
ma kadar devam eden etkinlik-
te,  ilk olarak mehteran bölüğü 
eşliğinde gerçekleştirilen kortej 

yürüyüşü ile Abdurrahman Gazi 
Türbesi ziyaret edildi ve Kur’an-ı 
Kerim okunarak dualar edildi. 
Şölen alanında saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın hep bir ağız-
dan okunması ile devam eden 
töreni, yaklaşık 20 bin kişi izle-
di. Organizasyon, 7’den 70’e her 
yaştan birçok insanı ağırlayarak, 
görkemiyle futbol sahalarındaki 
coşkuyu aratmadı. “Kırkpınar’ın 
rövanşı” olarak değerlendirilen 
Geleneksel Sancaktepe Yağlı 
Güreşleri, yaklaşık 500 pehliva-
nın kıran kırana mücadelesine 
sahne oldu. Sancaktepe Yağlı 
Güreşleri, hem ulusal hem de 
yerel basın tarafından oldukça 
ilgi görerek televizyonlardan 
naklen yayınlandı.

Gebze Belediyesi ücretsiz 
yaz spor okulları, düzenlenen 
görkemli fi nal töreniyle 2014 
sezonunu kapadı.

Camp Pass ıt On 3x3 Basketbol 
Turnuvası Beşiktaş Belediyesi 
işbirliği ile Barbaros Meydanı’n-
da gerçekleşti. Turnuvaya çok 
sayıda spor sever katıldı. Turnu-
vada ayrıca kültürel ve sosyal 
aktivitelerde gerçekleşti.

“Kırkpınar’ın rövanşı” olarak 
görülen Geleneksel Sancakte-
pe Yağlı Güreşleri, 17 Ağustos 
Pazar günü düzenlenen dev bir 
organizasyonla gerçekleştirildi. 
Başpehlivanlık mücadelesinde 
Recep Kara  rakibi Serhat Gök-
men’i yenerek Sancaktepe yağlı 
güreşlerinde üçüncü kez  altın 
madalyanın sahibi oldu.
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BAŞKANLARIN 
SOSYAL MEDYASI!

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 
anma gecesinde... 
Belediye 
Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 
ve duygularını 
paylaştılar... Biz de 
onların paylaşımlarına 
ortak oluyoruz. İşte 
Başkanların Sosyal 
Medya keyfi...
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran Belediye Başkanlarımızın hayata dair fotoğrafl arını yayınlıyor, devamını belediyele-
rimizden bekliyoruz.              

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇağırıcıÇayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Recep Altepe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş


