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SAYFA 7’DE

Makamında silahlı saldırıya 
uğrayan Gürsu Belediye Başkanı 
Cüneyt Yıldız hayatını kaybetti. 
Marmara Belediyeler Birliği ola-
rak ailesine ve sevenlerine baş 
sağlığı dileriz. 

Bolu Belediyesi tarafından, 
şehirde doğan her bebek için bir 
fidan dikiliyor. 2013’te başlatı-
lan proje  kapsamında her yıl 
ortalama 3500 fidan toprakla 
buluşuyor. SAYFA 5’TE

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Topbaş, Arnavutköy’e 
4 ayrı raylı sistem hattı geti-
receklerini, Habipler Tramva-
yı’nın da metroya dönüşeceği-
ni söyledi. SAYFA 10’DA

Akıllı Belediyecilik Zirvesi için 
Türkiye’ye gelen Sırbistan’ın 
Novi Pazar kenti belediye baş-
kanı Meho Mahmutoviç, hem 
ticaret hem de  dostluk için 
aracılık yapmaya hazır olduğu-
nu söyledi. SAYFA 4’TE

Göktürk’te yaptırılacak olan 
Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş 
Parkuru, Özgecan Aslan’ın adını 
yaşatacak.  SAYFA 5’TE

Eyüp Belediyesi liderliğinde İstanbul Kalkınma Ajansı ve 
Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı’nın katkılarıyla sürdürü-
len Şeker Hayat Projesi, down sendromlu ve mental engelli 

gençlerin istihdamını artırmayı amaçlıyor. SAYFA 9’DA

BAŞIMIZ 
SAĞOLSUN...

BOLU’DA HER BEBEK 
BİR ‘FİDAN’ DEMEK

DEMİR AĞLARLA        
ARNAVUTKÖY’E

NOVİ PAZAR DOSTLUK 
KÖPRÜSÜ KURACAK

ÖZGECAN’IN ADI 
ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

EYÜP’TE PROJE DE ŞEKER 
ÇOCUKLAR DA...

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN İKİNCİSİ DÜZENLENEN 
AKILLI BELEDİYECİLİK ZİRVESİ’NDEN BİR ANA FİKİR ÇIKTI:

AÇILIŞ MÜEZZİNOĞLU’NDAN

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe’nin ev sahipliği yaptığı ABZ2015’in 
açılışı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
tarafından gerçekleştirildi. Bakan Müez-
zinoğlu, “Şehrinizde yaşayan engelli sayı-
sını, yaş gruplarına göre hastalık yükünü, 
yerel yönetimlerimiz, akıllı belediyecilikle 
belirliyor ve en güçlü partnerimiz haline 
geliyor” dedi.  

SORUNLARA ÇÖZÜM PARILTISI

MBB Başkanı Altepe ise konuşmasında 
‘akıllı şehirler’ kavramının önemine de-
ğinirken “Daha iyi, daha kaliteli bir şehir 
yaşamı ‘akıllı şehir’ kavramıyla birçok nok-
tada kesişiyor. Bu kavram şehirlerin tüm o 
karmaşası, sorunları arasında çözüm ağ-
larıyla parlıyor. Akıllı şehirler, ancak akıllı 
belediyecilik hizmetleri ile hayata geçe-
bilecek projelerdir” ifadelerini kullandı. 
SAYFA 12’DE

DAHA KALİTELİ     
BİR YAŞAM İÇİN 

‘AKILLI’ ŞEHİRLER
Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirilen zirvede 16 oturumda akıllı belediyecilik, 
akıllı belediyecilikte bilişim, kardeş belediyecilik, belediye vatandaş ilişkilerinde 
teknolojinin rolü ve siber güvenlik gibi temel konular tek tek masaya yatırıldı.

RECEP GÜRKAN: EDİRNE 
TAM BİR KÜLTÜR MOZAİĞİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, farklı bir kişilik... 
Hayatın tüm renkleriyle barışık. Bu tarzı yönetim anlayışı-
na da yansımış. Kırkpınar’dan Kakava Hıdrellez Şenliği’ne, 
Avrupa’nın en büyük ikinci sinagogundan Edirne Ciğeri’ne 

kadar farklı farklı değerler için, “Edirne bir imparatorluk şehri. 
Farklılıklar da bu şehrin en büyük zenginliği. Edirne tam bir 

kültür mozaiği” diyor.
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 İSTANBUL İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
basın mensupları ve milletvekilleri 
ile birlikte yapımına başlanan 
Selimpaşa İleri Biyolojik Arıtma 
Tesisi’ni gezerek çalışmaları ye-
rinde inceledi. Proje ve çalışmalar 
hakkında İSKİ Genel Müdürü 
Dursun Atilla Altay’dan bilgi alan 
Başkan Kadir Topbaş, bölge-

de yapımı devam eden Silivri, 
Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik 
Arıtma Tesisleri tamamlandı-
ğında Marmara sahillerinin çok 
daha sağlıklı olacağını belirterek, 
şöyle konuştu; “Sahiller artık 
daha güvenli olacak. Yaptığı-
mız bu tesisler devreye girdiği 
zaman buradaki sahillerde artık 
güvenle sağlık içerisinde gerçek 

anlamda mavi bayraklı sahiller 
ortaya çıkacak. Bu sahillerde 
kimse denize girmekten endişe 
etmeyecek. Vatandaşlarımıza 
bu güzelliği yaşatıyoruz. Burada 
yapılan çalışmada Selimpaşa’nın 
tünelleri denizden 8 metre derin-
de bulunuyor. Bu üç arıtma tesisi 
için toplam 22 kilometrelik tünel 
yapıldı. Bu kolektörler sayesinde 

Marmara Denizi’ne İstanbul’dan 
bir damla atıksu gitmeyecek. 
Bütün havzadaki atıksular topla-
narak dev tünellerle ileri biyolojik 
arıtma tesislerine aktarılacak. 
Arıtılan sular bahçe sulamada ve 
sanayide kullanılabilecek kaliteye 
gelecek. İhtiyaç olmadığında da 
derin deşarjla Marmara Denizi’nin 
ilerisine akıtılacak.”  Silivri İleri 

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi: 36 
bin 500 metreküp/gün kapasiteli 
ve 146 bin nüfusa hizmet verecek. 
Silivri ilçe merkezi ile Fener Köyü, 
Ali Paşa, Gazitepe, Mimarsinan, 
Piri Mehmet Paşa, Yeni, Fatih, 
Alibey ve Cumhuriyet Mahallele-
rine hizmet vermesi planlanıyor. 
Silivri havzasında atıksu kolektörü 
ve şebeke hattı da yapıldı. 

MARMARA 
DENİZİ’NE BİR 
DAMLA ATIKSU 
AKMAYACAK

BURSA Spor tesislerinin çatıları 
başta olmak üzere belirli alan-

lara kurulan güneş panelleri ile 
güneşten, ana içme suyu hat-
tına kurulan tribün ile sudan, 
katı atık depolama sahasına ku-
rulan tesis ile metan gazından 
elektrik üreterek, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanı-
mına ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi, BURFAŞ ile bu alan-
daki çalışmalarına bir yenisini 
daha ekliyor. İşlettiği sosyal te-
sisler ile Bursalıları ekonomik 
ve kaliteli hizmetle buluşturan 
BURFAŞ, Hüdavendigar Kent 

Parkı’na kurmayı planladığı 
Green Park Restaurant ile hem 
tesisin ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
üretecek hem de tesiste oluşan 
atıkları çevreye zarar vermeden 
geri kazanacak. BURFAŞ’ın, Yıl-
dırım Kaymakamlığı ve Enerji 
Verimliliği Derneği Bursa Şubesi 
işbirliğinde BEBKA desteğiyle 
Hüdavendigar Kent Parkı’nda 
hayata geçirmeyi planlandığı 
Green Park Restaurant projesi, 
Gölpark Sosyal Tesisleri’nde ka-
muoyuna tanıtıldı.

PENDİK - İSTANBUL 133 ülkede 
faaliyet gösteren çevre temizlik 
hareketi Let’s Do It’in Türkiye 
ayağında Sivil Yaşam Derneği, 
gönüllü kuruluşlar ve kentteki  
spor kulüpleri ile Pendik Be-
lediyesi personeli, Ballıca’daki 
ormanlık alanda çevre temizliği 

yaptı.  Ayakkabıdan araba las-
tiğine yüzlerce çeşit atığı topla-
yarak poşetlere dolduran gönül-
lüler, ardından ekipler halinde 
düzenlenen yarışmalarla  keyifli 
bir gün yaşadılar.  Özellikle ço-
cuklara çevre bilincinin aşılan-
ması amacıyla gerçekleştirilen 

etkinlik, Pendik Atatürk Anıtı’n-
da düzenlenen final programı ile 
sona erdi. Pendik Belediye Baş-
kanı Kenan Şahin, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de çevre 
bilincinin geliştiğini ifade ede-
rek “Daha yaşanır bir kent için 
çaba göstermeliyiz” dedi.

ÇAYIROVA - KOCAELİ  Çayıro-
va Belediyesi kenti dekoratif 
aydınlatmalarla donatıyor. İl-
çeye ayrı bir renk katan deko-
ratif simgelerin yanı sıra çev-
resinde de yenilikler yapan 
belediye, çim serimi, çiçek ve 
bitkilendirme çalışmalarına 
da devam ediyor. Simgesel 
dekoratif yapıları kavşaklara 
yerleştiren Çayırova Beledi-
yesi, bu yapıların çevresinde 
de düzenlemeler yaptı.

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL     Ar-
navutköy Belediyesi “Fidan-
lar Toprakla Buluşuyor, Okul 
Bahçesi Yeşeriyor” sloganıyla 
yola çıkarak, ilçedeki okulları 
ağaçlandırıyor. Bu kapsamda 
ilk fidan dikim programı Türk 
Tekstil Vakfı Bolluca Ortao-
kulu’nda düzenlendi. Fidan 
Dikim töreninde konuşma 
yapan Arnavutköy Belediye 
Başkanı Haşim Baltacı: “Şu an 
Arnavutköy’de 30 ayrı oku-
lun bahçesinde fidan dikim 
çalışması gerçekleştiriyoruz. 
Hükümetimizin de bu yönde 
çok ciddi çalışmaları var. Sa-
dece Bolluca Bölgesine yakın 
olan eski maden ocaklarının 
bulunduğu alanlarda, geçtiği-
miz yıllar çok ciddi fidan diki-
mi yapıldı. Böylelikle maden 
ocaklarının olduğu yataklar 
ıslah edildi” dedi.

DEKORATİF 
AYDINLATMALARLA 
ÇEVRE DAHA GÜZEL

“FİDANLAR 
TOPRAKLA 
BULUŞUYOR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına yönelik projeleri 
devam ederken, BURFAŞ da 
kullandığı enerjisini üreten ve 
atıklarını çevreye zarar vermeden 
geri dönüştürebilen çevreci bir 
restoranı kente kazandırmak için 
düğmeye bastı.

Çevre Temizlik hareketi Let’s 
Do It (Haydi Yapalım), 133 
ülkeyle aynı günde Pendik’te 
gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce de çöp 
toplayarak harekete destek ve-
rirken, “Batı, temizliği Doğu’dan 
öğrendi” dedi.

ÇORLU’DA “TEMİZ 
ÇEVREM” ETKİNLİĞİ

2016’da tamamlanacak 
Silivri, Selimpaşa ve 
Çanta İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesislerini basına 
tanıtan Başkan Kadir Top-
baş, “Marmara Denizi’ne 
bir damla atıksu akmaya-
cak” dedi.

ÇORLU - TEKİRDAĞ  Çorlu 
Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü organizas-
yonuyla “Temiz Çevrem” 
etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan öğrenciler 
maske ve eldiven kullanarak 
Gölbaşı Gençlik Parkı’nda 
genel çevre temizliği yaptı. 
Gerçekleştirilen etkinliğe 
katılan Çorlu Belediye 
Başkanı Ünal Baysan ve 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Demirci, kampan-
yaya katılan öğrencilerle bir 
araya geldi. Toplumda çevre 
bilincinin geliştirilmesi için 
düzenlenen “Temiz Çev-
rem” kampanyasına katılan 
öğrencilere teşekkür eden 
Baysan, günün anısına 
öğrencilerle hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Ayrıca Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü ta-
rafından katılımcı öğrenci-
lere ikramda bulunuldu.

Kendi 
Enerjisini 
Üreten 
Restoran

133 Ülkeyle Aynı Anda Temizlik
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BURSA Tarihi ve kültürel miras 
çalışmaları ile Bursa’nın UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesini sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi tarafından resto-
rasyonu tamamlanan Eskişehir 
Han, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun da katılımıyla 
yepyeni yüzüyle hizmete açıldı.  
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’da altın 

dönemin yaşandığını belirterek, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın örnek bir dünya kenti 
olması hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyor, gece gündüz de-
meden hizmete devam ediyo-
ruz. Tüm kültürel değerleriyle 
UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’ne giren Bursa’da, kentin her 
zaman merkezi durumunda olan 
çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin can-

lanması ve kalkınması için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz” diye 
konuştu. ‘Çarşı canlı olursa şehir 
de canlı olur, çarşı çökerse şehir 
de çöker’ fikrinden hareketle 
Bursa’nın çarşılarının nefes alan 
mekanlar haline getirildiğini 
vurgulayan Altepe, Eskişehir 
Han’ın da tarihi ipek yolu üzerin-
de mola vermek isteyenlerin bu-
luşma noktası olacağını söyledi.

ESKİŞEHİR HAN 5 ASIR 
SONRA YENİDEN

Bursa Büyükşehir Belediye-
si, Davut Paşa tarafından 

1517 yılında yaptırılan, za-
man içinde yangınlar ve çö-

küntüler geçiren Eskişehir 
Han’ı, 5 asır sonra yeniden 

Bursa’ya kazandırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Şarköy temasları öncesi 
Ganos Tepesi’nde karşılaştığı keçi çobanı ile 
dertleşti, oturup samimi bir sohbet gerçek-
leştirdi.  Ganos Tepeleri’nde tüm yorgunlu-
ğunu attığını ifade eden Başkan Albayrak, 
“Şarköy’e her gidişimde Ganos Tepelerine 

geldiğimde derin bir nefesi içime çekiyorum 
ve bütün yorgunluğumu orada bırakıyorum. 
Bugün de bir keçi çobanı kardeşimizle dert-
leştik, halleştik, samimi bir sohbet gerçek-
leştirdik. Saf ve temiz kalbiyle bizi ağırladı, 
bizim bütün yorgunluğumuzu hafifletti” 
diyerek duygularını ifade etti.

Ulaşımda “Kadın Şoför” Dönemi

ÇERKEZKÖY -  TEKİRDAĞ Çerkez-
köy Belediyesi önünde başlayan 
Çerkezköy Belediyesi 1. Bisiklet 
Şenliği’nin startını Çerkezköy 
Belediye Başkanı Vahap Akay 
verirken şenliğe çok sayıda 
bisiklet tutkunu katıldı. Bele-
diye Meydanı’ndan start alan 
Çerkezköy Belediyesi 1. Bisiklet 
Şenliği, Atatürk Caddesi’nden 
Narin Kavşağı’na, oradan tekrar 
Atatürk Caddesi’ne dönüş ile 
devam etti.

BİGA - ÇANAKKALE   Bigalı 
kadınlar tarafından yapılan el işi 
ürünler sergilenmeye başlandı. 
Belediyenin desteğiyle sergi-
lenen ürünlere vatandaşların 
ilgisi oldukça yoğundu. Belediye 
yetkililerinden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “İlçemiz kadınları 
tarafından yapılan el işi ürünle-
ri, Kapalı Pazar Yeri yanındaki 
bölümde sergilenmeye başlandı. 
Herkesi kadınlarımıza destekte 
bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

ÇERKEZKÖY’DE 
BİSİKLET ŞENLİĞİ 

BİGA’DA ‘EL EMEĞİ 
GÖZ NURU

EDİRNE Edirne’nin toplu 
taşıma araçlarındaki ilk kadın 
şoförü Sibel Pakarda’nın 
ardından 2. kadın şoför Pelin 
Aslantaş Orduevi Durağı’nda 
göreve başladı. Edirne Bele-
diye Başkanı Recep Gürkan, 
ETUS Başkanı –Belediye 
Meclis Üyesi Hakan Giyik ve 
kadın sivil toplum örgütleri 
de Aslantaş’ı ilk gününde 
yalnız bırakmadılar. Edirne 
Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, “Erkek şoförlerimi-

zin çok nazik olmadığı yönünde 
şikâyetler geliyor bize. Kadın 
şoförlerimizin sayısı arttıkça bu 
şikâyetlerin azalacağına ina-
nıyoruz. Çünkü kadınlarımızın 
doğasında incelik, naziklik vardır. 
Diğer meslektaşlarına da örnek 
olacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz 
yıl şehir içi minibüs taşımacılığın-
da bir kadın arkadaşımız şoför 
olarak işe başlamıştı. İkinci kadın 
şoförümüzde görevine başladı. Bu 
iki kızımızın, tüm alanlarda örnek 
olmasını diliyorum” dedi.

Edirne Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Sabancı Vakfı’nın önderliğinde, Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme çalışmaları kapsamında “Kadın Şoför” dönemini başlattı.

”Daima Kalbimizdesin”
Halkın bire bir tanıyarak, 
isteyerek seçtiği, her an 
rahatça ulaşabileceği bir 
yönetici olan belediye baş-
kanı; halkın beklentilerini 
ve taleplerini diğer tüm yö-
neticilerden daha iyi bilir. 
Demokrasinin temel ku-
rumlarından biri olan yerel 
yönetimlerin başındaki bu 
seçilmiş kişi, halkın karar 
alma mekanizmasına ka-
tılımında da büyük rol oy-
nar. Çünkü halka yakındır, 
toplumu oluşturan sosyal 
dokuyu tanır. Toplumun her 
kesimini kucaklar, seçildik-
ten sonra herkesin başkanı 
olur. Tüm güzellikleri de 
sıkıntıları da halkla birlikte 
paylaşır, onlarla duygu ve 
kader ortaklığı içindedir. 
Çözüm üretir, proje üretir, 
halkın mutluluk ve refahı 
için çalışır. Belediye başkanı 
olmak için gereken şartlar, 
başkanın görev ve yetkileri 
ilgili yasalarca detaylı ola-
rak belirlenmiştir. Belediye 
teşkilatının en üst amiri 
olan belediye başkanı ol-
mak birçok vasıf gerektirir. 
Çalışkan, özverili, vizyoner 
olmak ve lider özelliği ta-
şımak bunlardandır. Ama 
belediye başkanı olmak için 
gereken en önemli şey hiz-
met aşkıyla, insan sevgisiy-
le atan bir yürektir. Elim bir 
saldırı sonucunda kaybet-
tiğimiz değerli kardeşimiz, 
dava arkadaşımız, Bursa, 
Gürsu Belediye Başkanı 
Cüneyt Yıldız’ın işte böyle 
bir yüreği vardı. Çalışkandı, 
halkı için, Gürsu için hayal-
leri vardı. Belediye başkan-
ları görevleri süresince, hiz-
met uğrunda ailelerinden, 
eşlerinden, çocuklarından 
uzak kalabilir, onlara iste-
dikleri kadar vakit ayıra-
mayabilirler. Cüneyt Yıldız 
kardeşim de bir evlattı, bir 
babaydı, bir eşti. Gürsu için 
hiçbir fedakarlıktan hiçbir 
zaman kaçınmadı. Uğradığı 
bu menfur saldırıyı, şiddet-
le kınıyorum. Bu amaçsız 
ve alçakça saldırıyı hiçbir 
zemine oturtmak mümkün 
değildir. Halkın hizmetinde 
olan bu güzel yürekli insan 
millet adına kutsal bir so-
rumluluk üstlenmişti. Rab-
bim mekanını cennet eyle-
sin. Ailesine, sevenlerine, 
tüm Gürsu’ya ve Bursa’ya 
sabırlar diliyorum.  Hem-
şehrim, meslektaşım ve 
dava arkadaşım olan Yıldız’ı 
kaybetmenin derin üzüntü-
sü içindeyim. Dilerim ki bu 
tür olaylar bir daha yaşan-
maz. Tüm halkımızın başı 
sağ olsun. 

BAŞKAN’DAN

“Bütün Yorgunluğumu Atıyorum”

Edirne’nin 2. kadın şoförü Pelin 
Aslantaş, nazik ve kibar tavırlarıyla 

Edirnelilerden tam not aldı.

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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SERAYA 
DİKİLDİLER

YÖRÜK KÜLTÜRÜ 
ALTIEYLÜL’DEYDİ

MUDANYA’DA 
KEDİLER EV’LENDİ

MİNİKLERİN RENK 
CÜMBÜŞÜ

SATRANÇ SEVERLER 
ALTINOVA’DA
ALTINOVA - YALOVA Altınova 
Belediyesi tarafından geçti-
ğimiz günlerde 9. kez Satranç 
Turnuvası gerçekleştirildi. Al-
tınova dışında Yalova, Kara-
mürsel ve İzmit’ten katılımın 
gerçekleştiği turnuvanın ödül 
töreninde konuşan Altınova 
Belediye Başkanı Dr. Metin 
Oral, satranç severlere tur-
nuvanın gelecek yıllarda daha 
kapsamlı yapılacağının müjde-
sini verdi. 145 sporcunun kı-
yasıya yarıştığı turnuvada sat-
ranç ustaları büyük çekişme 
içerisinde maçlarını tamamla-
dılar. Turnuvanın ardında Al-
tınova Belediyesi Düğün Salo-
nu’nun bitişiğindeki Hürriyet 
Parkı’nda yapılan ödül töre-
ninde konuşan Başkan, tüm 
sporcuları mücadelelerinden 
dolayı kutladı. Her kategorinin 
en başarılı ilk 5 sporcularına 
madalya ve Analiz yayınların-
dan satranç kitabı ödül olarak 
dağıtıldı. 

KARASU - SAKARYA 21 pal-
miye, 22 fenix ve 6 tane de 
manolyanın zarar görmeden 
sökülüp seraya dikildiğini bil-
diren Karasu Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü hiçbir ağa-
cın zarar görmediğini açıkla-
dı. Sökülen ağaçların seraya 
dikilip canlılığını muhafaza al-
tına alındığını bildiren Karasu 
Belediye Başkanı Mehmet İs-
piroğlu; “Sakarya Büyükşehir 
Belediyesinden getirttiğimiz 
ağaç söküm ve dikim maki-
nasıyla orta refüjda bulunan 
21 palmiye, 22 fenix ve 6 tane 
manolyayı zarar vermeden çı-
karttık” dedi.

ALTIEYLÜL - YALOVA  Altıeylül 
Belediyesi’nin koordinesinde 
gerçekleşen 11. Uluslararası Yö-
rük ve Türkmen Şöleni Ayvatlar 
Mahallesi’nde coşku ve büyük 
bir ilgi ile tamamlandı. Altıeylül 
Belediye Başkanı Zekai Kafaoğ-
lu burada yaptığı konuşmasında 
“Yörük ve Türkmen kültürüne 
ve sizlere hizmet etmeye devam 
edeceğiz. 5 gün boyunca Balıke-
sir dolu dolu Yörük veTürkmen 
kültürünü öğrendi. Genç  nesil-
lere bu öz kültürümüzü öğrete-
ceğiz. Valimiz Mustafa Yaman ve 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Ahmet Edip Uğur ile elele vere-
rek bu organizasyonları gerçek-
leştirdik. Her birine tek tek te-
şekkür ediyorum” diye konuştu. 

MUDANYA - BURSA  Mu-
danya’daki hayvan severler 
tarafından da beğenilen 
ve ilgi gören kedi evlerinin 
monte edilmesi çalışmaları 
başladı. Mudanya Beledi-
yesi Veteriner İşleri Biri-
mi’nden Veteriner Şükriye 
Çelikkollu, sahipsiz sokak 
kedilerinin barınma ihtiyacı 
için tespit edilen noktalara 
kedi evlerinin yerleştirildi-
ğini belirterek, “Kedi evleri-
mizi ihtiyaç duyulan noktalara 
monte ediyoruz” dedi. Mudanya 
Belediye Başkanı Hayri Türkyıl-
maz, sokak hayvanlarına sahip 
çıkmak ve onlara yaşam alanı 
oluşturmak amacında oldukla-
rını söyledi.

ERENLER - SAKARYA  Erenler 
Belediye Başkanı Cavit Öztürk, 
Zinnet Dilmen Anaokulu tara-
fından “Renkli Çalışmalar Proje 
Etkinlikleri” kapsamında Sa-
karyapark’ta düzenlenen okul 
öncesi şenliğine katıldı. Sakar-
yapark’ın amfi tiyatro kısmında 
minik öğrenciler hazırladıkları 
dans gösterilerini sergiledi. Dans 
gösterilerinin ardından da minik 
öğrenciler sulu boya etkinliği ile 
hünerlerini sergiledi. Erenler Be-
lediye Başkanı Cavit Öztürk bu-
rada yaptığı konuşmasında; “sev-
gili hocalarımız ve yavrularımızı 
hazırlamış oldukları bu gösteri 
için tebrik ederim. Çocuklarımı-
zın hepsi çok tatlı ve çok başarı-
lılar” dedi.

NOVİ PAZAR - SIRBİSTAN Sırbistan’ın San-
cak Bölgesi’nde yer alan Novi Pazar Be-
lediyesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin 
Bursa’da düzenlemiş olduğu Akıllı Beledi-
yecilik Zirvesi’ne katılan belediyelerden 
biri oldu. Zirve arasında sorularımızı cevap-
layan Novi Pazar Belediye Başkanı Meho 
Mahmutovic, amacının Türkiye ile Sırbis-
tan arasında bir köprü kurmak olduğunu 
söyledi. Türkiye’deki yatırımcıları 
ve iş adamlarını Sırbistan’ın po-
tansiyellerini yerinde görmeye 
davet eden Mahmutovic, “Hem 
ekonomik hem de siyasi açıdan 
Sırbistan ve Türkiye arasında 
çok iyi ilişkiler var. Bu ilişkileri 
çok daha fazla büyütmek istiyo-
ruz. Sırbistan’ın çok iyi bir potansiyeli 
var. Türkiye’deki iş adamlarının ve yatırım-
cıların bu potansiyelleri mutlaka değer-
lendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Novi 
Pazar’a Türkiye’deki yatırımcıları getirmek 

istiyoruz. Türkiye’deki belediyeleri de ya-
kından takip ediyorum. Yapmış oldukları 
çok güzel çalışmalar var. Özellikle elektro-
nik belediyecilikle ilgili çok iyi projeler ger-
çekleştiriyorlar. Amacım yerel yönetimlerle 
işbirliği yaparak Türkiye ile Sırbistan ara-
sında köprü kurmak” ifadelerini kullandı. 

Elektronik Ruhsat Devri
2008 yılından bu yana beledi-

ye başkanlığı görevini yürüten 
Mahmutovic yerel yönetimler-
de başarıyı yakalayabilmek için 
öncelikle teknolojinin çok iyi 
kullanılması gerektiğinin altını 

çizerken sözlerini şöyle nokta-
ladı: Teknoloji bizim geleceğimiz. 

Teknolojiyi özellikle belediyecilikte çok iyi 
kullanmamız gerekiyor. Örneğin Novi Pa-
zar’da bu yıl sonuna kadar ruhsatları elekt-
ronik vermeye başlayacağız. Her alanda 
teknolojiden yararlanacağız.

BAĞCILAR - İSTANBUL Öğrencile-
rin okul dışındaki vakitlerini de-
ğerlendirdiği Bilgi Evleri baharın 
gelişiyle renkli bir etkinlik daha 
gerçekleştirdi. Kayısı Bahçesi’n-
de düzenlenen programda Bilgi 
Evleri öğrencileri kayısı ağaçla-
rının altında kitap okudu. Dünya 
çapında tanınmış yerli ve yabancı 
yazarların eserlerini okuyan 
öğrenciler, diğer taraftan da 
kara kalem ve pastel resim 
çalışmaları yaparak güneş-
li havanın tadını çıkardı.  
Öğrencileri güzel etkinlikte 
yalnız bırakmayan AK Parti 
İstanbul Milletvekili Mehmet 

Doğan Kubat, “Cennet gibi bir 
bahçede böylesine güzel bir et-
kinlik ile ilk kez karşılaşıyorum. 
Bilgi kuvvetlidir. Çocuklarımız ne 
kadar bilgili olurlarsa   önlerine 
çıkacak sorunlarla daha ko-
lay baş 

edebilirler. Sorunları daha çabuk 
çözerler.” diyerek duygularını 
paylaştı. Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı da 
kitap okumanın önemine dikkat 
çekerek, “Bilgi okumakla elde 
edilen bir hazinedir. Bu yüzden 
ilçemizde okuma yazma kursları 

düzenliyoruz. Düzenlediğimiz 
kurslara gösterilen yoğun 

ilgi hemşehrilerimin de 
okumaya istekli olduklarını 
gösteriyor. Çocuklarımızı 

okuma alışkanlığı kazanmak 
için gösterdikleri gayretlerin-

den dolayı kutluyorum.” dedi. 

Bilgi Evleri öğrencileri güneşli bahar gününü Kayısı Bahçesi’nde okuma etkinliği düzenleyerek 
değerlendirdi.  Başkan Lokman Çağırıcı da çocuklarla birlikte ağaçların altında kitap okudu.

NOVİ PAZAR BELEDİYE BAŞKANI MEHO MAHMUTOVİC:

KAYISI AĞAÇLARI ALTINDA 
KİTAP OKUMA KEYFİ

“İstanbul’dan Bayrampaşa, 
Pendik; İzmir’den Bornova, 
Yalova ve Düzce Belediyesi ile 
işbirliği içerisindeyiz”

“Türkiye’deki yatırımcıları 
Sırbistan’ın potansiyellerini 
yerinde görmeye davet 
ediyorum”

ÖZEL 
RÖPORTAJ
KÜBRA BAL“TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN 

ARASINDA KÖPRÜ OLACAĞIZ”

ÜNLÜ YAZARLAR, 
NİŞANTAŞI’NDA 

OKURLARI İLE 
BULUŞTU

ŞİŞLİ -İSTANBUL  Şişli Belediyesi, ki-
tapseverleri, sevilen yazarlar ile bir 
araya getirdi. Şişli Belediye Başkanı 
Hayri İnönü’nün ev sahipliğinde dü-
zenlenen kitap buluşmasında Aydın 
Boysan, Tuna Kiremitçi, Onur Öy-
men, Canan Karatay, Hayko Bağdat, 

Özge Uzun, Müjde Albarak, Ömer 
Asan, Yunus Günçe, Robert Schild 
gibi yazarlar kitap severlere kitap-
larını imzaladı. Gün boyu yazarların 
edebiyatseverlerle buluşmasıyla de-
vam eden program, ünlü şarkıcı Melis 
Danişmend’in konseri ile tamamlandı.
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KARTEPE, DUBAİ’DE 
TANITILDI

ÖZEL ÇOCUKLARIN 
YUNUS KEYFİ

TARİHTEN GELEN 
BEREKET ÖYKÜSÜ

KARTEPE - KOCAELİ  Karte-
pe, Cidde ve Riyad’dan sonra 
Dubai’de düzenlenen turizm 
fuarında da yerini aldı. 4-7 Ma-
yıs tarihlerinde Dubai Wordl 
Trade Center’de gerçekleşen 
2015 Arabian Travel Market’e 
bin 500’e yakın stant kuruldu. 
Kartepe Belediyesi’nin yanı 
sıra Türkiye’den de  100 farklı 
kurum fuarda boy gösterdi.  
Arap ülkelerinin ilgisini çekme 
ve ilçeye gelecek turist ve yatı-
rımcı sayısını artırma hedefin-
deki Kartepe Belediyesi, Kar-
tepe AŞ Genel Müdürü Özgür 
Ak tarafından temsil edildi. 

TUZLA - İSTANBUL  Tuzla Bele-
diyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel 
Çocuklar Komisyonu,  ‘özel 
çocuklar’ ve velileri, İstanbul 
Dolphinarium Yunus Gösteri 
Merkezi’nde düzenlenen et-
kinliğe katıldı. Özel çocuklar, 
beyaz balinaların, morsların, 
kuzey deniz ayılarının ve yu-
nusların birbirinden harika 
gösterilerine tanıklık etti. 
Beyaz balinalar çıkardıkları 
seslerle şarkı söyledi, morslar 
klarnet çaldı, yunuslar harika 
showlarıyla özel çocuklarımı-
za keyifli saatler yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde Bebek Meyve Bahçesi’ni ziyaret eden ve 
bahçeyi gezen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bu yıl farklı 
bir uygulama yapacağız ve bahçemize 3 binin üzerinde ceviz ağacı 

dikeceğiz” diyerek müjde verdi.

DÜZCE  Düzce Belediyesi’nin 
katkılarıyla Kent Konseyi Ka-
dın Meclisi tarafından 1. Ge-
leneksel Düzce Otları Tyche 
Bereket Şenliği düzenlendi. 
Şenlikte konuşan Düzce Be-
lediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Ulviye Dik-
men Bereket Şenliği ile Düz-
ce’de yetişen, yenilebilir otları 
halka tanıtmayı hedefledikle-
rini ifade etti. Düzce Beledi-
ye Başkanı Mehmet Keleş ise 
doğa, tarih ve kültürün Düz-
ce’de buluştuğunu ifade ede-
rek yeni bir kültürel etkinliğe 
imza attıklarını belirtti. 

EYÜP - İSTANBUL Parkurun 
temel atma töreninde konuşan 
Başkan Topbaş, Büyükşehir 
Belediyesi olarak fidanlık olarak 
bilinen ve parkurun yer alacağı 
alanın halka açılmasını hep 
arzu ettiklerini söyledi. Göreve 
geldikleri günden bu güne İs-
tanbul için daha ne yapabilirizin 
peşinde koştuklarını aktaran 
Başkan Topbaş, “Alt yapı ve 
ulaşım başta olmak üzere ardı 
arkası kesilmeyen hizmetlerimi-
zi sürdürmeye devam ediyoruz. 
. Maalesef geçmişteki ihmal-
leri çözme adına çok büyük 
maliyetler ödeyerek yapmaya 
çalışıyoruz. Başarısız olursak, 
hizmetinizde kusur edersek bizi 

desteklemeyeceğinzi biliyoruz. 
Biz vatanımızın, insanımızın 
geleceği için hizmet etmeye ça-
lışıyoruz. Önemli olan devletin 
bekası. Makam ve mevkiiler ge-
lip geçici” diye konuştu. Başkan 
Topbaş, İstanbullulara Fatih, 
Eyüp ve Bayrampaşa ilçelerinde 
ulaşımı rahatlatacak yeni bir 
tramvay hattının müjdesini de 
verdi. Projeyi ilk kez açıklayan 
BaşkanTopbaş;  “Eminönü’nden 
başlayan Fatih sahillerinden, 
Eyüp sahillerinden geçen ve 
Alibeyköy Cep Otogarı’na 
kadar gelen 12 kilometrelik bir 
tramvayın hazırlıklarını yaptık” 
dedi. Tramvay hattının yanına 
bisiklet yolu düşündüklerini ifa-

de eden Başkan Topbaş, “Bu da 
bir raylı sistem olarak önemli. 
Eyüp Merkez’den de Bayrampa-
şa’ya çıkan bir tramvay olacak. 
O tramvay hattı da buna enteg-
re olacak. Tramvay ile Haliç sa-
hilinde seyahat imkanını ortaya 
koyacağız” diye konuştu.

Feshane Müze Oluyor
Topbaş, “Feshane etkinliklerini  
artık Yenikapı’daki bir çadır 
konseptine taşıyacağız. Böylelik-
le trafik yoğunluğu hazırlanacak. 
Feshane için daha farklı bir proje 
çalışmamız var. Geçmişteki fes-
hane konseptine yakın bir kıyafet 
müzesi düşünüyoruz” dedi.

Eyüp Belediyesi tarafından Gök-
türk’te yaptırılacak olan Sağlıklı 
Yaşam ve Yürüyüş Parkuru’nun 
temelini atan Başkan Kadir Top-
baş, parkurun adının Özgecan 
Aslan Parkuru olacağını söyledi. 
Başkan Topbaş ayrıca Eyüplüle-
re müjde de verdi.

TOPBAŞ: AMAÇ 
İSMİNİ YAŞATMAK 

25 BİN YOLCU 
TAŞIYACAK

Başkan Topbaş daha sonra 

parkur alanında ilk ağacı 

dikmek için yanındakilerle 

birlikte ekime hazır bir 

fidan için kazılan kuyunun 

başına geçti. Başkan Top-

baş fidanı ekerken kısa bir 

süre önce vahşi bir cinayet 

sonucu öldürülen Özgecan 

Aslan’ın adını yaşatmak 

adına parkurun isminin 

Özgecan Aslan olacağını 

söyledi. Temel atma töre-

nine Başkan Topbaş’ın yanı 

sıra Eyüp Belediye Başkanı 

Remzi Aydın ile birlik-

te çok sayıda vatandaş 

katıldı.

İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın müjdesini 

verdiği 12 kilometrelik 

Eminönü-Alibeyköy tram-

vay hattı 18 istasyondan 

oluşuyor. Eminönü ile Ali-

beyköy cep otogarı arasındaki 

seyahat süresini 30 dakikaya 

indirecek yeni tramvay hattı 

saatte 25 bin yolcu kapasiteli 

olacak. Eminönü, Küçükpa-

zar, Kadir Has Üniversitesi, 

Fener, Balat, Feshane, Eyüp 

Teleferiği, Devlet Hastanesi, 

Silahtar, Bilgi Üniversitesi, 

Alibeyköy Merkez, Alibeyköy 

Metro Durağı ve Alibeyköy 

Cep Otogarı istasyonlarından 

oluşan yeni tramvay hattı 

Eyüp Meydanı’ndan Demir-

kapı ve Bayrampaşa’ya da ayrı 

bir hat ile bağlanarak entegre 

olacak. Yeni tramvay hattının 

hemen yanında bir bisiklet 

yolu yapılacak. 

ÖZGECAN 
ASLAN 

PARKURU’NA 
İLK AĞAÇ
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ORHANGAZİ - BURSA İznik Gölü’nde 

başlatılacak olan Feribot Seferleri için 

siparişi verilen ilk geminin adı belli 

oldu. Önümüzdeki günlerde İznik Gö-

lü’ne indirilecek olan Feribotun adı 

“Akşemsettin Feribotu” olacak. İs-

kelede yapılacak olan düzenlemenin 

ardından ise önümüzdeki günlerde 

Akşemsettin Feribotu İznik Gölü’ne 

indirilecek. Orhangazi Belediye baş-

kanı Neşet Çağlayan, Orhangazili yada 

İznikli her vatandaşın yıllardır aklında 

olan “Neden yapılmıyor” diye de sor-

guladığı bir uygulamanın başlatılacak 

olmasından dolayı mutlu olduklarını 

ifade etti. Çağlayan, “eminim ki her 

Orhangazili geçmişte şunu söylemiştir, 

“İznik Gölü’nde Orhangazi-İznik ara-

sında bir feribot seferi düzenlensin.” 

İşte Büyükşehir Belediyemiz bu konu-

da da gereğini yapıyor ve feribot sefer-

lerine başlıyor” dedi.

İznik Gölü’nde Feribot 
Seferleri Başlıyor

Bolu’da Her Doğan Bebeğe Bir Fidan
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz, Bolu Belediyesi tara-
fından 2013 yılında yapımına 
başlanan ve şu anda Türkiye’de 
başka eşi benzeri olmayan Bolu 
Belediyesi Bebek Meyve Bahçe-
si’ni ziyaret etti. Başkan Yılmaz, 
burada müjdeli bir haber verdi.

BOLU Bolu Belediyesi tarafın-
dan 2013 yılında kurulan ve 
Türkiye’de başka bir ilde eşi 
benzeri olmayan Bebek Meyve 
Bahçesi ilk meyvelerini vermeye 
başladı. Bolu’da yeni doğan her 

bebeğe bir ağaç dikilerek oluş-
turulan bahçede yılda ortalama 
3 bin 500 ağaç dikiliyor. Bebek 
Meyve Bahçesi ile ilgili konuşan 
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz ise; “Bu proje tüm Tür-
kiye’de sadece Bolu’da olan bir 
proje. 2013 yılından itibaren 
çalışmalarını sürdürdüğümüz 
bu proje ile Bolu’da doğan her 
bebeğin adına burada bir meyve 
fidanı dikiyoruz. Bolu’da yılda 
ortalama 3 bin 500 ve üzerinde 
bebek dünyaya geliyor ve hepsi-
nin adına burada bir ağaç bulun-
makta. Burada isimlerine ağaç 
dikilen bebeklerin yıllar sonra 
torunları bile bu ağaçlardan 
meyve yiyebilecekler” dedi.

BAŞKAN YILMAZ, MEYVE 
BAHÇESİNİ GEZDİ
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FATİH  - İSTANBUL Tarihi Yarımada 
Fatih, turizm açısından yoğun bir 
bölge olması sebebiyle ziyaret 
amaçlı gelen yerli ve yabancı 
turistlere her konuda yardımcı 
olmak ve turistlere rahatsızlık 
veren seyyar satıcı ve hanutçuların 
önüne geçmek amacıyla kurulan 
Turizm Zabıtası ekibi 55 kişiden 
oluşuyor. İngilizce, Almanca, 
Rusça, Kırgızca, Özbekçe ve İspan-
yolca bilen ekipler, Sultanahmet, 

Ayasofya,  Topkapı Sarayı ve Nu-
ruosmaniye olmak üzere ilçe ge-
nelinde, turistlerin yoğun olduğu 
bölgelerde görev yapıyor.  İki grup 
halinde görev yapan zabıtalardan 
birinci grup 08:00 - 16:30 saatleri 
arasında, ikinci grup ise 14:00 
- 22:00 saatleri arasında görev 
yapıyor.  Ekipler; daha hızlı hizmet 
verebilmek, şikâyet ve taleplere 
anında müdahale edebilmek için 
T3 elektrikli scooter ile hizmet 

veriyor. Ayrıca Turizm 
Zabıtası’na ait 517 02 02 
numaralı telefon numa-
rasına bırakılan şikâyet 
ve talepler de anında 
değerlendirilerek çö-
züme ulaştırılıyor. Fatih 
Belediye Başkanı Mus-
tafa Demir, geçtiğimiz 
günlerde zabıta ekibi ile 
bir araya geldi çalışmaların 
gidişatı hakında detaylı bilgi aldı.

DEMİRYOLU 
İKİ ÜLKEYİ 
BAĞLAYACAK

KAĞITHANE 
UÇURTMALARLA 
ŞENLENDİ

AHİLİK 
GELENEĞİ 
CANLANDIRILDI

UZUNKÖPRÜ - EDİRNE 
Uzunköprü tren istasyo-
nu ile Yunanistan-Pityon 
tren istasyonları arasında 
araçların da taşınmasını 
içeren tren seferlerinin 
başlaması için yoğun bir 
şekilde çalışmalar gerçek-
leştiriliyor.  Uzunköprü 
Belediye Başkanı Av. Enis 
İşbilen, geçtiğimiz gün-
lerde Edirne Gar Müdürü 
Ahmet Yıldırım ve ekibini 
ziyaret ederek demir-
yolu hakkında bilgi aldı.  
Konunun Yunanistan’ın 
Dimetoka Belediyesince 
de desteklendiğini belir-
ten İşbilen “Bu demiryolu 
kapısı ile ticaret kendili-
ğinden artacaktır” dedi.

KAĞITHANE - İSTANBUL 
Kâğıthane Belediyesi’nin 
Sadabad Yaz Etkinlikleri 
kapsamında düzenlediği 
Uçurtma Şenliği renkli 
görüntülere sahne oldu. 
En güzel uçurtma, en 
büyük uçurtma ve en 
yükseğe uçan uçurtma 
kategorilerinde yarışan 
yarışmacılar birincilik için 
mücadele etti. Kağıtha-
ne semalarını uçurtma 
ile dolduran programda 
vatandaşlarla buluşan 
Başkan Kılıç, “Eğitim dö-
neminin sonuna yaklaşı-
yoruz.’ diyerek çocuklarla 
sohbet etti. 

BİLECİK Tüm yurtta 
olduğu gibi Bilecik’te de 
Ahilik Haftası kapsa-
mında birbirinden güzel 
etkinlikler gerçekleşti-
rildi. Etkinlik kapsamın-
da; şehir merkezinde 
kurulan berber masasın-
da Osmanlı usulü sakal 
tıraşı yapıldı. İlin en eski 
berberlerinden Gölpaza-
rılı Bahri Ay’ın 100 yıllık 
tıraş aletleri kullanılarak 
yapılan tıraş vatandaşlar-
dan büyük ilgi gördü.

Nilüfer Yönetmenlerini Arıyor
Nilüfer Belediyesi “Tiyatro” 2015-
2016 sezonunda sahneleyeceği 
3 oyunu, Türkiye’den ve yurt 
dışından yönetmenlerin projeleri 
arasından seçecek. Projelerinin 
yeni sezonda yer almasını 
isteyen yönetmenler için son 
başvuru tarihi 26 Haziran 2015 
Cuma.

NİLÜFER - BURSA 1999 yılın-
dan bu yana Nilüfer’i kültür 
sanat kenti yapan Bursa Nilüfer 
Belediyesi’nin kurduğu Nilüfer 
“Tiyatro” yeni sezona iddialı 

projelerle girmek için çalışmala-
ra başladı.  Nilüfer izleyicisinin 
tiyatroya gösterdiği yoğun ilgi,  
kentin büyümesi ve kentte yeni 
sahnelerin hayata geçirilmesi 
Belediye’yi yerleşik bir tiyatro 
kurmaya yönlendirdi ve 2014 yı-
lında Nilüfer Belediyesi “Tiyatro” 
kuruldu. 3 Yeni Oyun… Nilüfer 
Belediyesi “Tiyatro”, 2015 – 2016 
sezonu için de çalışmaları yoğun 
bir şekilde sürdürüyor.  Nilüfer 
Belediyesi Tiyatro sahneleyeceği 
biri çocuk oyunu olmak üzere üç 
oyunu Türkiye, Ukrayna, Japonya 
ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşa-
yan yönetmenlerin projelerinden 
seçecek.

Onlar Tarihi Yarımada Fatih’in turizm zabıtası. Görevleri kenti gezmek iste-
yen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olmak ve sorunlarını çözmek.

TURİSTLER 
FATİH’İN 
TURİZM 

ZABITASINA 
EMANET

Fatih Belediyesi’nin zabıta ekibi 
turistlerin sorularına cevap 

veriyor, yol gösteriyor.

İZMİT - KOCAELİ İzmit Belediye-
si’nin öğrencilere bisiklet dağı-
tımı devam ediyor. Geçen 3 yıl 
içinde 10 bine yakın öğrenciye  
bedava bisiklet dağıtan İzmit 
Belediye Başkanı Dr. Nevzat 
Doğan bu sene de 5 bine yakın 
öğrenciye bisiklet sevinci yaşa-
tıyor. Yaklaşık bir ay önce baş-

layan bisiklet dağıtımı Hızır Reis 
Orta Okulu’nda da devam etti. 
Söz konusu okulda 152 öğrenci 
bisikletlerini Başkan Doğan’ın 
elinden almanın  sevincini yaşa-
dılar.  Bisiklet dağıtım töreninde 
konuşan Başkan Doğan “çocuk-
larımızın  yüzünün gülmesi, mut-
lu olması bizleri de mutlu ediyor. 

Çocuklarımızın mutluluğu, anne 
babaların da huzurlu mutlu ol-
masıdır. Bizim çocukluğumuz-
da bu günkü imkânlar yoktu. 
Koskoca mahallede bir kişide 
bisiklet vardı. Bisiklete hayran 
hayran bakardık. Bunlar  geride 
kaldı. Artık bizlerden daha iyi 
şartlara sahipler” dedi.

TÜRKİYE DERGİ 
FUARI KAPANDI

KUMBARADA 
OYUNCAK VE 
KİTAP BİRİKİYOR

BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL  Tür-
kiye Dergi Editörleri ve Yayın 
Yönetmenleri Birliği (TÜRDEB) 
tarafından düzenlenen ‘6. Tür-
kiye Dergi Fuarı’ düzenlenen bir 
törenle kapandı. Kapanış prog-
ramında Dergiciliğin En’leri de 
seçildi. Fuarın son gününde dü-
zenlenen ödül töreninde orga-
nizasyonun en büyük destekçisi 
olan Başakşehir Belediyesi’ne 
de katkılarından dolayı plaket 
verildi. Sirkeci tren garında dü-
zenlenen 6. Türkiye Dergi Fu-
arı’nda Dergiciliğin En’leri de 
belirlendi. Bu sene 26 dalda 28 
dergiye ödül verildi. En çok sa-
tan dergi, en çok kitap yayınla-
yan dergi, en iyi kapak tasarımı, 
en genç dergi, siyasette en aktif 
dergi, en nail dergi vb. kategori-
lerde yılın en iyileri belirlendi.

BANDIRMA - BALIKESİR Ban-
dırma Belediyesi tarafından 
vatandaşların daha çok kitap 
okumalarına vesile olmak ve 
oyuncak alamayanlara yardım 
etmek amacıyla “Paylaşım Nok-
tası Oyuncak ve Kitap Kumba-
rası” hizmete sunuldu.  İhtiyaç 
fazlası kitap ve oyuncakların 
ihtiyaç sahibi çocuklara ulaş-
tırılması amacıyla Cumhuriyet 
meydanına yerleştirilen Payla-
şım Noktası kumbarasının açılış 
konuşmasını yapan Belediye 
Başkanı Dursun Mirza, “Bele-
diyemiz, Ticaret Borsası Kadın 
Girişimcileriyle birlikte hazırla-
dığımız Paylaşım Noktası kum-
baramızı Cumhuriyet Meyda-
nı’na yerleştirdik” dedi.

“Çocukların Mutluluğu 
Bizim Mutluluğumuz”



MARMARA HABER
2015

Her yıl renkli görüntülerle kutlanan Hıdırellez 
ve Kakava Şenliği’nin bu yılki konukları arasın-
daydık. Dilek tutup, ateşin üzerinden atlayan-
lar, dileklerini Tunca Nehri’ne bırakanlar ve 
daha niceleri ile keyifli, çok keyifli bir gündü 
bizim için. Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan şenlikte sorularımızı cevapladı. Hem 
Kakava Şenliği’nden konuştuk, hem Kırkpınar 
Güreşleri’nden hem de geçtiğimiz günlerde 
açılan Avrupa’nın en büyük ikinci sinagogun-
dan. Şimdi söz Recep Gürkan’da...

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın en büyük ikin-
ci sinagogu Edirne’de açıldı. Neler söylemek 
istersiniz?

Edirne, bir imparatorluk şehri. İstanbul’un fet-
hine kadar başkentlik yapmıştır. Bazı tarihçiler 
Edirne için ‘İstanbul’un babası, Bursa’nın oğ-

ludur ’derler. Ayrıca Edirne, Fatih Sultan Meh-
met’in doğduğu şehirdir ve Fatih, İstanbul’u 
fethetmek için yola Edirne’den çıkmıştır. Fatih, 
belediyemize yüz elli metre uzaklıkta olan eski 
camide kılıç kuşanmıştır. Edirne, muhteşem bir 
tarihi mirasa sahip. Kentimizde farklı kültürle-
rin ve inançların yaşaması bizim için çok büyük 
bir zenginlik. Edirne bir kültür mozaiği. 

“EDİRNE’Yİ TRAKLAR KURDU”
Edirne, M.Ö. 4 binli yıllarda Trakya’ya ismini 
veren Traklar tarafından kurulmuştur. Edirne, 
tarih boyunca Anadolu ve Avrupa arasında 
bir geçiş noktası olduğundan dolayı çok farklı 
milletlere, etnik kökenlere ve inanç gruplarına 
ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden Avrupa’nın 
ikinci büyük sinagogu burada yer almaktadır. 
Çünkü o dönemlerde kayıtlara göre Edirne’de 

16 bin Yahudi, 25 bin Rum, Ermeni ve İtalyan-
lar vardı. Edirne’de iki tane aktif Ortodoks Ki-
lisesi vardır, muhteşem Selimiye Camii vardır. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Edirne’de 
330 tane aktif camimiz vardı. 1905’te çok 
büyük bir yangın meydana geliyor. O dönemde 
imparatorluk yerleşkeleri ahşap ya da kerpiç 
evlerden oluştuğu için yangında 1400 ev kül 
oluyor. Bu 1400 evin 13 tanesi de Yahudi va-
tandaşlarımızın yaptığı küçük kiliselerdi. Öyle 
olunca da 1907’de 13 küçük Yahudi sinagogu 
yerine tek bir tane büyük sinagog yapılıyor. 
Zaman içerisinde Yahudilerin İstanbul ve çe-
şitli şehirlere göç etmelerinden dolayı sinagog 
metruk kalıyor ve yıkılıyor. Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü onarımını yaptı ve geçtiğimiz günlerde 
açılışını gerçekleştirdik. Burası Viyana’dan 
sonra Avrupa’nın ikinci büyük sinagogudur. 

Başkanım ikametini Edirne’ye taşıyanlara 120 lira 
vermişsiniz. Bu doğru mu?

Bizim resmi nüfusumuz 152 bin 600. Ama Edirne’nin 
gerçek anlamda 190 bin nüfusu var. Edirne’de büyük 
bir üniversitemiz var. ( Trakya Üniversitesi) Benim de 
bir zamanlar görev yaptığım bu üniversitenin Edirne 
merkezinde 32 bin öğrencisi var. Ama 27 bini kayıtlı 
değil. Ya da 4 bin civarında askerimiz var. Tüm bunları 
üst üste koyduğumuz zaman Edirne’nin gerçek nü-
fusu 190 bini buluyor. Ama biz sadece 152 bin kişilik 
yardım alabiliyoruz. Bu yüzden böyle bir çalışma yap-
maya karar verdik. Şu anda ikametgâhlarını Edirne’ye 

getirenlere 120 TL ödemelerini yapıyoruz.  

Peki Kakava Hıdırellez Şenliği için ne söylersiniz?

Kakava yaklaşık 1400 yıllık bir gelenek. Kakava, Ro-
man vatandaşlarımızı kendi inanç, örf ve adetlerine 
göre her yıl Hıdırellez’den bir gün önce kutladıkları 
bir gelenek. Kakava’da baharın gelişini kutlamak ve 
bunu simgeleştirmek için kocaman büyük bir ateş 
yakılıyor. Bu ateş aynı zamanda kışın geride kaldı-
ğını ve kötülüklerin bittiği anlamına geliyor. Bu ateş 
üzerinden atlanıyor ve atlarken de dilek tutuyorsu-
nuz. Oyunlar oynanıyor, şarkılar söyleniyor. Çeşitli 
yarışmalar düzenliyoruz. 
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En sevdiğiniz renk nedir?

Bütün renkleri çok seve-
rim, ama en çok maviyi. 
Çünkü mavi huzurun rengi-
dir. Beyaz da çok güzel bir 
renktir. Özdemir Asaf’ın 
dediği gibi, ‘’Bütün renkler 
kirlendi. Birinciliği beyaza 
verdiler.’’ Erkekler genelde 
maviyi daha çok seviyor.

En sevdiğiniz yemek nedir 
Başkanım?

Edirne Ciğeri.

En çok nerelere tatile 
gitmeyi seviyorsunuz?

Ben dingin yerleri seviyo-
rum. Denize ancak beni çok 
zorladıklarında giriyorum. 
Doğayı çok seviyorum. 
Doğanın içerisinde tatil 
yapmak beni daha fazla 
mutlu ediyor. Tatil beldele-
rinin yoğunluğu, gürültüsü 
beni çok mutlu etmiyor.

BAŞKANDAN 
CİĞER TARİFİ

‘SELDE, BİRLİK 
YANIMIZDAYDI’

VEKİL BAŞKAN 
ERKAN MAKAS!
Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, Kakava Şenliği 
içiv hoş bir jest geliştir-
miş. Gürkan, Belediye 
Meclis üyesi Erkan Ma-
kas’ın Kakava Hıdırellez 
Şenliği’nde ateşi yakması 
için bir günlük izin almış, 
koltuğu da Erkan’a bırak-
mış. Roman kökenli Erkan 
Makas, Başkan Recep 
Gürkan’ın bu hareketiyle 
de çok mutlu olmuş.

Edirne deyince ciğerden 
söz etmemek olmaz. 
Başkan Gürkan, hemen 
söze giriyor, tarif veriyor: 
Önce ciğerin içerisindeki 
damarlar tek tek ayıkla-
nıyor ve yaprak yaprak 
doğranıyor. Güneşe 
doğru tuttuğunuzda ışığı 
görebileceğiniz şekilde 
ince doğranması lazım. 
Sonrasında tuzlanıyor 
ve bir gece bekletiliyor. 
Böylelikle ciğerin kanı 
süzülüyor. Yıkandıktan 
sonra ciğer çok kızgın bir 
ateşe atılıyor. Trakya’nın 
bereketli topraklarından 
üretilmiş taze Ayçiçek 
yağıyla pişiriliyor. Bir 
dakika gibi kısa bir sürede 
pişirilerek hemen geri 
alınıyor ve servis ediliyor. 

Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan “Marmara 
Belediyeler Birliği, Türki-
ye’nin en başarılı belediye 
birliklerinden biri. Hatta 
birincisi. Parti ayrımcılığı 
yok. Biz bu kış dört kez 
sel felaketi yaşadık. Birlik 
Başkanımız Recep Altepe 
başta olmak üzere, tüm 
arkadaşlarım beni aradı-
lar. Yardım gönderenler 
oldu. Ben birlik olmanın 
ve Birlik üyesi olmanın 
getirdiği avantajları ve 
konforu yaşadığımız bu 
sel felaketinde ciddi bir 
şekilde hissettim” diyor.

Kırkpınar gibi Türk kültürünün en büyük unsur-
larından birinin  yanında Avrupa’nın en büyük 

ikinci sinagoguna da ev sahipliği yapıyor Edirne... 
Tabii Kakava Hıdırellez Şenliği’ni de unutmamak 
gerek... Belediye Başkanı Recep Gürkan tam da 

bu noktaya parmak basıyor ve “Kentimizde farklı 
kültürlerin, farklı inançların yaşanması bizim için 

çok büyük bir zenginliktir” diyor

Avrupa’nın en büyük ikinci sinagogu Edirne’de bulunuyor. Kırkpınar ve Sarayiçi Er Meydanı Türk kültürünün vazgeçilmezi. Kakava Hıdrellez Şenliği de Edirne’nin bir başka farklılığı.

AYIN 
RÖPORTAJI

BAŞKANIN ‘EN’LERİ

‘Kakava Kötülüklerin Bitişi Demek’  

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI RECEP GÜRKAN:

FARKLILIKLAR 
EN BÜYÜK 
ZENGİNLİK
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EDREMİT - BALIKESİR Edremit 
Belediyesi ile Atatürk Mahal-
lesi Muhtarlığı’nın düzenledi-
ği 3. Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü 
geçtiğimiz günlerde Kazdağları 
Hanlar-Talimalanı mesire yerin-
de yapıldı. Kaz Dağı ve Madra 
Dağı Belediyeler Birliği’nin de 
destek verdiği etkinlikte ilk 
olarak belirlenen parkurda bir 
buçuk saatlik yürüyüş yapıldı. 
Yürüyüşten sonra çuval, yu-
murta, halat çekme, ip atlama 
gibi birçok yarışma düzenlendi. 

Pilav ve ayran ikramının da ya-
pıldığı etkinliklerde yarışmalar-
da dereceye girenlere ödülleri 
Edremit Belediye Başkanı Ka-
mil Saka, Chp Edremit İlçe Baş-
kanı Enver Enligün, Belediye 
Başkan Yardımcıları Mehmet 
Ertaş ve İlhan Yazar tarafından 
verildi. Edremit Belediye Baş-
kanı Kamil Saka burada yaptığı 
konuşmasında bu tür etkin-
liklerin insan sağlığı açısından 
çok önemli olduğunu ifade etti. 
Önümüzdeki günlerde tekrar-

lanması beklenen etkinliklerle 
ilgili konuşmasının devamında 
Saka, “Biz Edremit Belediyesi 
olarak vatandaşlarımızın daha 
sağlıklı ve mutlu yaşamasını is-
tiyoruz. Tüm çalışmalarımızı da 
bu amaç için gerçekleştiriyo-
ruz. Bugün yaptığımız  sağlıklı 
yaşam yürüyüşü etkinliğimiz 
bugün en güzel örneklerinden 
biridir. Unutulmamalıdır ki bir 
insanın hayatında en önemli 
şey sağlıktır. Sağlığımıza dikkat 
etmeliyiz” dedi.

GEBZE - KOCAELİ Gebze Beledi-
ye Başkanı Adnan Köşker’in ev 
sahipliğinde Gebze’de gerçek-
leştiren Sağlıklı Kentler Birliği 
toplantısına katılan belediye 
başkanları ve yerel yöneticiler 
Eskihisar’da düzenlenen yeşil 
pedal bisiklet turuna katıldı. 
Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker ve konuk belediye baş-
kanlarının yanı sıra Uludağ Üni-
versitesi Bisiklet Grubu’nun da 
katılım sağlayarak destek verdi-
ği bisiklet turu öncesi Gebze’de 
okullarında dereceye giren öğ-
rencilere bisiklet hediye edildi. 

Sağlık için pedal 
çevirdiler
Başarı sertifikalarını ve bisik-
letlerini öğrencilere, Eskihisar 
sakızağacında düzenlenen tö-
renle veren Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, “Gele-
ceğimiz olan siz değerli evlat-

larımıza başarılarının devamını 
dilerim. Aldığınız bu hediye ile-
rideki başarılarınıza moral-mo-
tivasyon desteği olsun. Rabbim 
kazasız belasız kullanmayı na-
sip etsin” dedi. Bisiklet teslim 
töreninden sonra ev sahibi 
Gebze Belediye Başkanı Ad-
nan Köşker ve konuk belediye 

başkanları Eskihisar sahilinde 
‘Sağlık İçin Yeşil Pedal’ etkinli-
ği için bisiklete binerek pedal 
çevirdi. Bisiklet turunda konuk-
larına Eskihisar sahilini tanıtan 
Başkan Köşker daha sona misa-
firlerini tekne turunda ağırladı. 
Tekne turunda da renkli görün-
tüler yaşandı.

Edremit Belediyesi ve Atatürk 
Mahalle Muhtarlığı’nın bir-
likte düzenlediği “3. Sağlıklı 
Yaşam Yürüyüşü” Kazdağları, 
Hanlar-Talimalanı Mevkii’nde 
yapıldı. Bir saatlik yürüyüşün 
ardından çeşitli aktiviteleri 
yapıldığı etkinlik gün boyu 
sürdü.

Okullarında dereceye giren 
başarılı öğrencilere bisiklet 
hediye eden Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, Sağlıklı 
Kentler Birliği Gebze buluş-
ması için kente gelen konuk 
belediye başkanlarıyla birlikte 
Eskihisar’da ‘Sağlık İçin Yeşil 
Pedal’ turuna katılarak sahil 
boyunca pedal çevirdi.

EVLENMEDEN 
ÖNCE BU OKULA 
UĞRAYIN!

SERDİVAN ÇOCUK 
AKADEMİSİ

MEYDANDA KİTAP 
OKUMA BAYRAMI 

ZEYTİNBURNU - İSTANBUL Son 
zamanlarda artan boşanmala-
rın ve başladığı gibi tek celsede 
biten evliliklerin önüne geçmek 
isteyen Zeytinburnu Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi ve 
Zeytinburnu Müftülüğü, “Evlilik 
Okulu” adlı projesiyle, evlenecek 
olan çiftlerin, mutlu bir aileye 
sahip olabilmeleri için harekete 
geçti. Projeye göre, Evlilik Oku-
lu’nda, 10 çiftten oluşan gelin 
ve damat adayları, evlilik öncesi 
ve sonrası yapması gerekenleri 
tecrübe edinerek, birlikte mutlu 
bir aileye sahip olmanın püf nok-
talarını öğrenecekler. Okul süre-
cinde birbirlerini tanıma fırsatını 
yakalayacak olan çiftler, evlilikte 
eşlerin birbirinden beklentilerini, 
eşleriyle etkili iletişim kurma yol-
larını ve olası sorunlarla nasıl baş 
edeceklerini öğrenecekler.

SERDİVAN - SAKARYA Serdivan 
Belediyesi tarafından çalışma-
larını Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi bünyesinde yürüten 
Serdivan Çocuk Akademisi geç-
tiğimiz günlerde bahar dönemi-
ni tamamladı. 11 haftalık eğitim 
süresince öğrenciler kulüp fa-
aliyetleri çerçevesinde uzman 
eğitimcilerden; İngilizce, Os-
manlı Türkçesi, Sayısal Düşün-
ce, Bilim-Fikir ve Sanat, Musiki, 
Zeka Oyunları, Âdâb-ı Muâşe-
ret, Görsel Sanatlar, Edebi Dü-
şünce ve Geleneksel Sanatlar 
konularında eğitim aldı. Öğren-
ciler kitap okuma alışkanlığı ka-
zanmak için akademideki 7/24 
kütüphaneden de istifade etme 
fırsatı buldular ve keyifli zaman 
geçirdiler.

SULTANBEYLİ - İSTANBUL Sul-
tanbeyli Kent Meydanı’nda Türk 
Telekom Anadolu Lisesi öğren-
cileri güzel bir etkinliğe imza 
attı. Öğrenciler, herkesi kitap 
okumaya teşvik etmek amacıy-
la meydanda 1.5 saat boyunca 
kitap okudu. Çevredekilerin 
ilgisini çekmeyi başaran öğren-
ciler her yerde kitap okunabile-
ceği mesajını verdi. Kitap okuma 
etkinliğiyle ilgili Türk Telekom 
Anadolu Lisesi Müdürü Zeke-
riya Koçak, “Bu etkinliği okul 
bahçesinde de yapsak olurdu 
fakat kent meydanında herkesin 
görebileceği, fark edebileceği 
bir yerde yapmak daha anlamlı 
oldu” dedi.

HER ŞEY SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

DERİNCE -KOCAELİ  Derince Belediyesi’nin 

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte or-

ganize ettiği kurslarda kursiyerler birçok 

branşta uzmanlık kazanmaya devam 

ediyor. Derince Belediyesi Mesle-

ki Eğitim Kursları (DER-MEK) 

bünyesinde hizmet veren 

Kusachi DER-MEK Merke-

zi’nde yıl içerisinde eğitmen 

Mine Uzuner tarafından 

Türk Mutfağı kursu verildi. 

28 kursiyerin eğitimleri başa-

rıyla tamamladığı kursu ziyaret 

eden Derince Belediye Başkan Ve-

kili Nurettin Işık, “Sosyal belediyecilik an-

layışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Va-

tandaşlarımızı kötü gününde de iyi gününde 

de yalnız bırakmıyoruz. Halkımıza en güzel 

şekilde hizmet verme gayreti içerisindeyiz” 

dedi. Gerçekleşen programda kursiyerlere 

“Hoş geldin Bebek” projesi hakkında bilgi 

veren Başkan Vekili Işık, “Hoş geldin Bebek 

projesini 2005 yılında hayata geçirmiş-

tik. Türkiye’de bu projeyi ilk bizim 

belediyemiz gerçekleştirdi ve 

bu proje birçok ödüle de layık 

görüldü. Ayrıca çok sayıda 

belediyeye de örnek olan bir 

projedir. Buradaki amacımız 

insanlara değer verdiğimizi 

göstermek. Halkımızın kötü 

gününde de iyi gününde de yan-

larında olmaya çalışıyoruz. Koca-

eli’de örnek bir hizmet anlayışıyla cenaze 

hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal beledi-

yecilik anlayışıyla belediyemizin imkanları 

dahilinde hizmet vermeye devam ediyoruz” 

şeklinde konuşmasını tamamladı.

DER-MEK kapsamında hizmete açı-

lan Türk Mutfağı kursunda eğitim-

lerini tamamlayan kursiyerlerle bir 

araya gelen Derince Belediye Başkan 

Vekili Nurettin Işık, “Halkımıza en 

güzel şekilde hizmet verme gayreti 

içerisindeyiz” dedi.

Türk Mutfağının Lezzetlerini Öğrendiler

SOKAK 
HAYVANLARI İÇİN 
ÜCRETSİZ AŞI
AVCILAR - İSTANBUL Avcılar Be-
lediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü tarafından evcil ve sokak 
hayvanları kuduz hastalığına 
karşı aşılanacak.  15 Temmuz’a 
kadar hafta içi 13.00 ve 15.00 
arasında ücretsiz uygulanacak 
aşı kampanyasından faydalan-
mak isteyen vatandaşlar Avcılar 
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’nün 694 53 95 numa-
ralı telefonunu arayarak bilgi 
alabilirler. Hayvan sahiplerinin 
koruyucu önlem olarak 5199 
sayılı kanun gereği her yıl kuduz 
aşısı yaptırmaları gerektiğini 
belirten Avcılar Belediye Baş-
kanı Dr. Handan Toprak Benli, 
“Minik dostlarımızı kuduz has-
talığından korumanın en etkili 
yolu kuduz aşısı yaptırmaktır. 
Aşı çalışmamız, vatandaşların 
sahip oldukları evcil hayvanlar 
ve sokaktaki minik dostlarımıza 
ücretsiz olarak uygulanacaktır” 
diyerek düşüncelerini ifade etti.

BAŞKANLARIN “SAĞLIK 
İÇİN YEŞİL PEDAL” TURU
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Şeker pembesi renkte tarihi ahşap bir 
bina var Eyüp’te. .. O binada yaptıkları 
ile ünleri İstanbul’un sınırlarına taşan 

şeker mi şeker çocuklar var bir de. Onlar 
Eyüp’ün ‘şeker’ çocukları. Eyüp Belediye-
sinin koordinesinde ve İstanbul Kalkınma 
Ajansı ile Dost Yaşam Down Sendromu 
Vakfı’nın işbirliğinde sürdürülen Şeker Ha-
yat projesi,  down sendromlu ve mental en-
gelli gençlerin istihdamını artırmaya dönük 
bir proje. Peki istihdam derken aslında neyi 
kast ediyoruz? Projenin amacı bu sorunun 
da cevabını veriyor: Eyüp ve çevresinde ya-
şayan down sendromlu gençlerin mesleki 
eğitim alarak çalışma hayatına girmelerine 
imkân tanımak, böylelikle kendi ayakları 
üzerinde durabilen bireyler olmalarına 
vesile olmak ve tabi ki en sonunda ‘başarı’ 
elde eden her bireyin tattığı o duyguyu 
tatmalarına yardımcı olmak. 

KAZANÇ: MUTLU OLMAK
Bu şeker binanın içerisinde birbirinden 
farklı atölyeler var. Örneğin binanın bah-
çesinde küçük serada birbirinden renkli 
çiçekler bu çocukların elinde hayat 
buluyor. Atölye odalarında çocuk-
lar Eyüp Oyuncakları yapıyor, 
nikâh şekerleri tasarlıyorlar, 
hediyelik eşya yapmanın 
zevkine varıyorlar. Şimdi 
de küçük tekstil ürün-
leri bu minik ellerde 
hayat buluyor. Ne 
mi kazanıyorlar? 
Kendilerine gü-
venleri geliyor, bir 
şeyler başarabil-
menin zevkine 
varıyorlar, daha 
öncesinde kulla-
namadıkları elleri 
belki de bir çiçeği 
toprakla buluştur-
maya çalışırken an-
sızın hareket etmeye 
başlıyor, daha öncesinde 
ürkeklikten konuşmaya 
cesareti olmayan çocuklar 
bir bakıyorsunuz iki hafta gibi 
kısa bir sürede konuşmaya başlıyor. 

ŞEKER PEMBESİ HAYATLAR

Bazı şeyler vardır ki hayatta insan elleri kızarana kadar alkışlamak ister... Eyüp Belediyesi’nin “Şeker Ha-
yat Projesi”  de onlardan biri. Gelin bu güzel projeyi ve ondan faydalanan insanları yakından tanıyalım...

Eyüp’teki merkezde öğrenciler için adeta her şey dü-
şünülmüş. Sabah servis araçları evlerinden alıyor 

akşam olunca da tek tek kapılarına bırakıyor.

Kendileri için özel olarak hazırlanan serada 
çiçek yetiştiren bu çok özel çocuklara kulak 

verin istedik bu sayımızda. Yaşadığı hayat-
tan sıkılan, bunalan ve artık koşmaktan 

yorulan herkes için onların hikâyesi 
umut aşılıyor. Eyüp ve çevresindeki il-
çelerden 159 öğrenci her gün bu mer-
kezin yolunu tutuyor. Belediyenin her 
türlü ihtiyaçlarını karşıladığı merkeze 
gelmek için, önce servis araçları ile 
evlerinden alınıyorlar, akşam evlerine 
tek tek güvenli bir şekilde bırakılıyor-
lar. Merkezin sorumlusu Ebru Akgül, 
merkezin çocuklara kazandırdıklarını 

gururla anlatıyor: “Bizler burada çalı-
şandan ziyade gönüllüyüz. Şeker Hayat 

ekibi olarak öğretmenlerimiz, dört engelli 
çalışanımız, servis elemanlarımızla birlikte 

toplamda 13 kişiyiz ve buraya yürekten bağ-
lıyız. Velilerimiz çocuklarının kalkar kalkmaz 

hemen Şeker Hayat’a gitmek istediklerini söylü-
yor. Buraya gelmeyi canla başla istiyorlar. Kendileri-

ne güvenleri geliyor. Sosyal yaşama katılıyorlar.”

MBB’DEN ALTIN 
KARINCA ALDI
Şeker çocukları, pek çok organizas-
yonda, etkinlikte ve gezilerde de 
görebilmeniz mümkün. Profesyonel 
eğitmenler eşliğinde yaptıkları ürün-
leri satan çocuklarımız, satışlardan 
elde edilen parayı da yine kendileri 
alıyorlar. Tabi ki böylesine özel ve 
güzel bir proje ödüllere doymuyor. 
2012 yılında Marmara Belediyeler 
Birliği’nin Altın Karınca Ödülü’nde 
birinci olan proje, AK Parti Jüri Özel 
Ödülü’nün yanı sıra İstanbul Vakıf 
Üniversitesi’nden de sosyal anlamda 
birincilik ödülünü alarak adını altın 
harflerle yazdırmış. 

Evlerinden Alınıp Eve Bırakılıyorlar
‘YERYÜZÜNÜN 
EN GÜZEL İŞİ BU’
Şeker Hayat çocuklarının bir hayli 
sevdiği güler yüzlü ve işine âşık Zi-
raat Mühendisi bir bahçıvan hocası 
var. Onun adı Adnan Uğurlu. 3 yılı 
aşkındır Şeker Hayat’ta çocuklara 
çiçek yetiştirmeyi öğreten Uğurlu, 
“İlk başta çekingen ve ürkeklerdi. 
Gün gün açıldılar, sosyalleştiler ve 
el becerileri gelişti. Hiç unutamam, 
Mesut diye bir çocuğum var. Buraya 
geldiği zaman hiç konuşamıyordu. 
Daha yeni babasını kaybetmişti. 
Buraya geldikten iki hafta son-
ra konuşmaya başladı. Annesi 
mutluluktan ağlayarak anlattı. Ben 
de ağladım. Hiç bilmediğim bir 
dünyanın içerisine girdim, iyi ki de 
girmişim. Yeryüzünün en güzel işini 
yapıyorum” diyor.

HABER: KÜBRA DEMİR

Onun adı Emine Nur. Soyadı ise kendisini çok iyi anlatıyor, 
Aymelek. 18 yaşında. Bahçıvan hocası Adnan Uğurlu’nun 
en büyük yardımcısı. Emine, buraya olan sevgisini bakın 

nasıl anlatıyor: “Hocam bir yana, dünya bir yana. 
Hocamı kendimden bile çok seviyorum. Buraya 

çok küçükken geldim. Şeker Hayat’ın 
gülü benim.”

“ŞEKER HAYAT’IN 
GÜLÜ BENİM”
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İkinci Abdülhamit tarafından yaptırılan ve Türkiye’nin ilk belediye binası olan Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası, 3 yıllık 
Restorasyonun ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

BEYOĞLU - İSTANBUL Abdülha-
mit Han tarafından yaptırılan 
Türkiye’nin ilk belediye binası, 
aslına uygun bir şekilde res-
tore edildikten sonra yeni-
den Beyoğlu Belediyesi’ne ev 
sahipliği yapıyor. 3 yıl süren 
yenileme çalışmalarının ar-
dından tarihi bina düzenle-
nen törenle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından hizmete açıldı. Vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği 
açılışa AB Bakanı Volkan Boz-
kır, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş, 
AK Parti milletvekilleri, İs-

tanbul Valisi Vasip Şahin, işa-
damları Ahmet Çalık, Adnan 
Polat, dini cemaat liderleri ve 
davetliler katıldı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Beyoğlu Belediyemiz hizmet 
verirken tarihi mirasımızı da 
en güzel şekilde yansıtmamız 
için burayı restore ettirdi. Bu 
hizmet binası bugüne kadar 
olduğundan çok daha anlamlı, 
çok daha güzel bir hale geldi. 
Böylece belediyemiz ‘kökü 
mazide olan ati’ ifadesini ha-
yata geçirmiş oldu. Temennim 
bu tür restorasyonlar aslına 
uygun devam eder” dedi.

158 Yaşındaki DelikanlıBEYOĞLU 
BELEDİYE 

BİNASI 
YENİLENDİ

Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Mis-
bah Demircan ise 
Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’ın ardın-
dan yaptığı konuş-
mada “Mirasımız olan 
değerleri gün yüzüne 
çıkardık, değerleri-
miz ve vizyonumuzu 
birbirleriyle kavuş-
turduk” diyerek dü-
şüncelerini ifade etti. 

“MİRASIMIZ  
GÜN YÜZÜNE 
ÇIKTI”

10ALTYAPI VE YATIRIMLAR

ÜSKÜDAR - İSTANBUL Üs-
küdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen emekli-
lere verdiği sözü tutarak 
hayatlarının ikinci bahar-
larını yaşayacakları bir 
merkez hazırladı.Başkan 
Hilmi Türkmen, önümüz-
deki hafta hizmete gi-
recek olan ‘İkinci Bahar 
Kıraathanesi’ndeki ça-
lışmaları kontrol ederek 
eksiklerin bir an önce 
giderilmesi için talimat 
verirken, “Açacağımız bu 
merkezle yaşlılarımızı sa-
kin bir ortamda çaylarını 
yudumlarken muhabbet 
edebilecekleri bir mekana 
kavuşturuyoruz” dedi. 

ÜSKÜDAR’A 
İKİNCİ BAHAR 
KIRAATHANESİ

ARTIK EVİNE 
DAHA RAHAT 
GİDEBİLECEK

ADAPAZARI - SAKARYA 
Adapazarı Belediye Baş-
kanı Süleyman Dişli, Çark 
Deresi üzerinde yapımı 
son aşamaya gelen Çark 
Yaya Geçiş Köprüsü inşaat 
alanını gezdi. Mesire ala-
nından Serdivan ve Agora 
Alışveriş Merkezi’ne geçişi 
sağlayacak yaya geçiş köp-
rüsü Çark Mesire’ye ayrı 
bir güzellik katacak. Zemin 
ve ışıklandırma çalışmala-
rı devam eden köprünün 
önümüzdeki günlerde ta-
mamlanması bekleniyor. 
Adapazarı Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan Yaya Geçiş 
Köprüsüyle birlikte mesire 
alanı çevresinde de yeni 
düzenlemeler yapıldığı 
açıklandı.

ADAPAZARI’NA 
YAYALAR İÇİN 
YENİ KÖPRÜ

BAŞİSKELE - KOCAELİ Cad-
de ve sokakları ile daha 
modern bir ilçe için hiz-
metler gerçekleştiren 
Başiskele Belediyesi, ih-
tiyaç duyulan bölgeler-
de yol ve kaldırım yapım 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Bazı sokaklarda ikamet 
eden engelli vatandaş-
ların talep ve önerilerini 
de dikkate alan Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz’ın verdiği talimat-
lar doğrultusunda ekipler 
düzenlemeler yapıyor.Do-
ğantepe Mahallesi İstiklal 
Caddesi’nde yaşayan en-
gelli vatandaşın engelli 
bisikletiyle evine rahat 
ulaşabilmesi için 50 met-
relik yolda Başiskele Be-
lediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri düzenleme 
başlattı. Yol parke taşı ile 
döşeniyor.

400 Tane Yeni Otobüs 
Sipariş Edildi
Otobüslerde yaşanan sıkıntıyı 
bildiğini, alınması için talimat 
verdiği 400 tane yeni otobüs-
ten Arnavutköy’e de gönde-
rerek sefer sayılarını arttıra-
caklarını anlatan Topbaş, yeni 
planladıkları 4 metro hattının 
da Arnavuktöy’den geçeceğini 
müjdeleyerek, şöyle konuştu; 
“Ayrıca sıkıntılı olan o tramvayı 
da kaldırarak metroya çevire-
ceğiz. Arnavutköy Raylı Sistem 
Hattı tamamlandığında isterse-
niz Beyazıt’a, Taksim’e, Marma-
ray ile gidebileceksiniz.”

AYB Kredisiyle Daha 
Çok Hızlanacak
Devletin kendilerine tanıdığı 
borçlanma hakkının yüz-
de 38’ini kullandıklarına 
dikkat çeken Topbaş, 
“Arkadaşlarıma metro 
yatırımlarında daha hız-
lı gitmemiz gerektiğini 
söyledim. Borçlarımızı 
bütçemizin yüzde 2,5’u ile 
ödüyoruz. Belediyemizi hiç 
sarsmıyor. Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan (AYB) düşük fa-
izle ve uzun vadeli olarak kredi 
alabiliyoruz” dedi.

SAKARYA  Sakarya Bü-
yükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, 

Karasu Sahil Parkı ve 
Reaksiyon çalışmalarının 

tüm hızıyla devam ettiği-
ni belirtti. Başkan Toçoğlu, 

“Geçtiğimiz günlerde temel 
atma törenini gerçekleştirdiğimiz 

Karasu Sahil Parkı ve Rekreasyon 
çalışmaları devam ediyor. Ekiple-
rimiz yoğun bir gayretle çalışıyor. 
Yaklaşık 25 bin metrekare alan 
üzerinde başlattığımız çalışmala-
rımızı kısa süre içerisinde tamam-
lamayı hedefliyoruz. Bu doğrultu-
da da var gücümüzle çalışıyoruz” 
diye konuştu.

İSTANBUL Arnavutköy ilçesinde 
yapımı tamamlanan yatırımların 
toplu açılış töreni ile Eski Edirne 
Asfaltı Yolu’nun temel atma töre-
ni İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ile Arna-
vutköy Belediye Başkanı Ahmet 
Haşim Baltacı, Arnavutköy Kay-
makamı Kasım Fikret Dayıoğlu ve 
vatandaşların katılımıyla gerçek-
leştirildi. Törene katılan vatan-
daşlara hitap eden Başkan Kadir 
Topbaş 11 yılda İstanbul’a 68,5 
milyar lira, Arnavutköy’e 1 milyar 

853 milyon lira yatırım yaptıkları-
nı belirterek, bu yıl da 12,5 milyar 
lira yatırım yapacaklarını söyledi. 
“Hamdolsun kasamızda paramız 
var ve devlete zamanı gelen bir 
kuruş borcumuz yok. Yönetimde 
istikrar olmasaydı bu yatırımlar 
olmazdı. Bunu tercihinizle sizler 
sağladınız” diyen Başkan Topbaş, 
Türkiye genelindeki bütün yatı-
rımların yüzde 24’ünü İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak tek 
başına kendilerinin yaptığına dik-
kat çekti.

Sultançiftliği Tramvayı 
metroya dönüşüyor
Habipler-Topkapı Tramvayı’nın 
Arnavutköy’e kadar uzatılması-
nın istendiğini ifade eden Topbaş, 
“Ancak dedik ki nüfus artıyor, Ar-
navutköy’e metro gerekiyor. Met-
ro yapalım ki gelecekte ulaşım so-
runu bir daha konuşulmasın. Bize 
güvendiniz, Kadir Abi dediniz. Ka-
dir Abi olarak size hizmetin guru-
runu yaşamaktayız. Biz sözümüzü 
tutarız” dedi.

Arnavutköy ilçesindeki tamamlanan yatırımları hizmete alan Topbaş, Arnavutköy’e 4 ayrı raylı sit-
sem hattı getireceklerini, Habipler-Topkapı Tramvayı’nı da metroya dönüştüreceklerini söyledi.

Toçoğlu; “İnşallah Karasu Sahil Parkı ve rekreasyon alanı kısa 
süre içerisinde hemşerilerimizin kullanımına açılacak” dedi.

ARNAVUTKÖY’E  
5 AYRI METRO HATTI  

Karasu’da Çalışmalar Sürüyor 
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Gelibolu Belediyesi örnek bir 
uygulama ile atıl durumdaki 
mezbaha arabasını 6+1 m3’lük 
çöp kamyonuna dönüştürdü.

Yalova Belediyesi ekipleri, pazar-
cı esnafın en büyük sıkıntıların-
dan biri olan pazaryeri çatısının 
değişimi ve düzenleme çalışma-
larına başladı. 

Mezbaha Arabası  
Çöp Kamyonuna Dönüştü

Pazaryeri Modern Olacak

GELİBOLU  - ÇANAKKALE Gelibo-
lu Belediye Başkanı M. Musta-
fa Özacar, temizlik çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Özacar, 
araç parkını genişletme adına 
büyük bir titizlikle çalıştıklarını 

belirtirken ilginç de bir örnek 
verdi. Başkan Özacar, “Atıl du-
rumda bulunan mezbaha araba-
sını projesini çizdirerek yeniden 
kullanılır hale getirdik. Gerek 
hibe yoluyla alımını sağladığımız 
gerekse projesini çizdirerek çöp 
kamyonuna dönüştürdüğümüz 
son araç örneğinde olduğu gibi 
araç parkımızı genişletmeye de-
vam ediyoruz” dedi.

YALOVA Yüklenici firmanın iş gü-
venliği önlemleriyle sürdürülen 
çatı inşaatında, bazı dükkanlar 
kısım kısım kapalı tutularak, çatı 
yenileme işlemlerine devam edi-
liyor. Halkın ve pazar esnafının 
kışın yağmur, kar ve rüzgârdan, 
yazın güneşten etkilenmeden 

rahatça ve daha modern şart-
larda alışveriş yapabilmeleri 
için başlatılan çalışmalar kap-
samında, pazaryeri çatısının bir 
bölümü polikarbonat levhalar 
ile kapatılarak, tadilat, bakım ve 
onarım çalışmaları tamamlandı. 
Kapalı pazar yeri için daha sağ-
lıklı, nezih ve hijyenik bir ortam 
oluşturmayı hedeflediklerini 
belirten Yalova Belediye Baş-
kanı Vefa Salman; “Çalışmalar 
tamamlandıktan sonra pazar-
yerimiz daha modern şartlarda 
olacak” dedi.

BURSA Mudanya Sahil Düzen-
leme Projesi’nin temeli için 
mütareke binası yanında tören 
düzenlendi. Halkın büyük ilgi 
gösterdiği törene Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bursa 
Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, AK Parti İl Başkanı Cemalet-
tin Torun, AK Parti Milletvekili 
İsmet Su, Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Or-
hangazi Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan da katıldı.

Sahil kenti: Bursa 
Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
yıllardır beklenen bir projeye 
startı verdikleri için mutlu olduk-
larını söyledi. 115 kilometrelik 
deniz, 170 kilometrelik de göl sa-
hil bandına sahip olan Bursa’nın 
Ankara’daki stratejik planlarda 
sahil kenti olarak yer almadığını, 
Bütünşehir Yasası’ndan aldıkları 
güçle sahillerde dönüşüm başla-
tarak bu algıyı kırmak istedikleri-
ni belirten Başkan Altepe, “Nasıl 
Uludağ kış sporlarıyla stratejik 

planlara konduysa, Mudanya 
da sahilleriyle stratejik planlara 
girecek. Bursa’nın sahil kenti 
olduğu algısı oluşmaya başla-
yacak. Bu proje de bunun ilk 
adımı oluyor. Mütareke binasıyla 
BUDO iskelesi arasındaki kesi-
min dönüşümünü, yaklaşık 20 
milyon TL’lik yatırımla başlatmış 
bulunuyoruz. Bursamız, sahil 
kenti Mudanyamız, insanımız için 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Altepe, tüm sahil ban-
dında uygulanacak projelerle 
Bursa’nın dünya çapında plajlara, 

turizm imkanlarına kavuşacağını 
ifade etti. Başta Mudanya olmak 
üzere İznik ve Uluabat’ta yapıla-
cak çalışmaların ses getireceğini, 
tüm sahillerin farklı özellikler-
de birer liman kenti kimliğine 
bürüneceğini kaydeden Başkan 
Altepe, “Bugünkü çalışma da 
özellikle Mudanya halkının 
büyük beklentisiydi. Sadece Mu-
danya’yla yetinmeyeceğiz. Bursa 
hudutları dahilinde bulunan tüm 
sahil bandını yenileyerek, kum-
salları düzenleyeceğiz” diyerek 
önemli açıklamalarda bulundu.

300 kilometrelik sahil bandına sahip Bursa’nın gerçek anlamda turizm şehri olması için planlanan çalışmaların ilki 
olan Mudanya Sahil Düzenleme Projesi’nin temeli atıldı. Başkan Altepe 20 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

TEST 
ÇALIŞMALARINA 
BAŞLANDI

‘KONUTLARINIZI 
SATMAYIN, 
DEĞERLENİYOR’

BABAESKİ - KIRKLARELİ Ba-
baeski İçme Suyu Şebeke 
Hattı’nda test çalışmalarına 
başlandı. Babaeski Belediye 
Başkanı Av. Abdullah Hacı 
çalışmalar hakkında şunları 
söyledi: “Bir yıl gibi kısa bir 
sürede kanalizasyon şebeke 
hattı ile içme suyu şebeke 
hattını baştan aşağı yeniledik. 
Vatandaşlarımıza seslenmek 
istiyorum, İçme Suyu Şebeke 
Hattımızda en ufak bir sorun 
bulunmamaktadır. Trakya’da 
içme suyu şebeke hattını ve 
kanalizasyon hattını yenile-
yen tek belediye biziz.”

GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
Mevlana Mahallesi sakinleri-
ne yönelik bir Kentsel Dönü-
şüm Bilgilendirme Toplantısı 
düzenledi. Toplantıya katılan 
Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, 
“Biz kentsel dönüşümü sa-
dece depreme tedbir olması 
için yapmıyoruz. Gaziosman-
paşa’yı İstanbul’un cazibe 
merkezi haline getirmeye, 
çalışıyoruz. Size yerlerinizi 
sattırmaya çalışanlara kan-
mayın. Değerlenecek” dedi. 

MUDANYA’DA DÜĞMEYE BASILDI 

Marmara Eğitim ve Organizasyon Ltd. Şti.

T:  +90 212 527 30 50     F:  +90 212 526 52 76
Marmara Belediyeler Birliği İştirâkidir
www.marmara.gov.tr

Nasıl Bir Kurum Olmak İstediğinizi 

Siz Seçin;

İşleri ve 
Organizasyonları 
Yarıda Kalan...

İşleri ve 
Organizasyonları 

Sorunsuz 
Bir Şekilde 

Tamamlanan...

Hizmetlerimiz:
Yöneticilik ve Yönetim Becerileri Eğitimi;
Kurum içi Eğitimler;
Kamu Personeline Yönelik Mevzuat Eğitimleri;
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Konferans, Seminer ve Benzeri İlmi Toplantılar
Danışmanlık Hizmetleri;
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YEREL YÖNETİMLERİN 
SORUMLULUĞU BÜYÜK

KANEDA: RİSKLER 
AZALTILMALI

MÜEZZİNOĞLU ‘SELFİE’ ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu zirvenin açılışında 
“Yerel yönetimlerin önemli 
sorumlulukları var. Şehriniz-
de yaşayan engelli sayısını, 
yaş gruplarına göre hastalık 
yükünü, yerel yönetimlerimiz 
akıllı belediyecilikle belirliyor 
ve en güçlü partnerimiz haline 
geliyor. Yerel yönetimler, bi-
reyleri ve toplumu sağlıklı bir 
şekilde geleceğe taşımamıza 
katkı sağlayacak” dedi.

“‘Akıllı belediyecilikte Etkin 
Afet Yönetimi’ oturumunda 
Marmara Bölgesi’nde Dep-
rem ve Afet Riskinin Azaltıl-
ması Projesi’nin (SATREPS) 
başında bulunun Nagoya 
Üniversitesi Afet Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Yoshiyuki Kaneda konuştu. 
Kaneda, “Şu gün, şu saatte 
deprem veya afet gerçekle-
şecek’ diye tahmin çok zor. 
Muhtemel deprem anında 
binaların tahliye edilmesi için 
planların yapılması, binaların 
kayıtlarının alınması önemli.” 
ifadelerini kullandı.

Toplantının önemli konuk-
larından olan Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu, 
MBB Başkanı Recep Alte-
pe, MBB Genel Sekreteri 
Cemil Arslan ve BAL-
KANTÜRKSİAD Başkanı 
Aytuğ Onur ile birlikte Akıllı 
Belediyecilik Zirvesi selfiesi 
çekti.

Zirve süresince başta ilk oturumda olmak üzere akıllı şehir ve akıllı bele-
diyecilik kavramları tanımlandı. Sonrasında alanında yetkin isimler akıllı 

belediyecilik kavramı çerçevesinde etkin afet yönetimini, belediye - vatandaş 
ilişkilerini, bilişim altyapısını, veri merkezleri ve yönetimini, 2023 vizyonu 

çerçevesinde akıllı ulaşım sistemlerini, medya yönetimini, altyapı yönetimi 
ve kazısız teknolojileri, kalite yönetimini, dijital belediyeyi, belediyecilikte 
finansman fırsatlarını, şebeke yönetimi ve güvenliğini, belediye - üniversi-
te işbirliğini, trafik güvenliğini, ,siber güvenliği,  çevre ve enerji yönetimini 

konuştular.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde şehirlerin    
teknolojiye ve güncel gelişmelere uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları çözümler konuşuldu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından Bursa 
Merinos AKKM’de 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçek-
leştirilen zirvede 16 oturumda akıllı belediyecilik, akıllı 
belediyecilikte bilişim, kardeş belediyecilik, belediye 
vatandaş ilişkilerinde teknolojinin rolü ve siber güven-
lik gibi temel konular ele alındı. Zirvenin açılışında 
konuşan  MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe modern şehir yaşamının 
her geçen gün milyonlar için daha cazip hale 
geldiğini söyledi. Altepe, “Bugün geldiğimiz 
noktada şehir yönetimlerinin sorumlulukları, 
nüfusla birlikte artıyor. Daha iyi, daha kaliteli 
bir şehir yaşamı ‘akıllı şehir’ kavramıyla bir-
çok noktada kesişiyor. Bu kavram şehirlerin 
tüm o karmaşası, sorunları arasında çözüm 
ağlarıyla parlıyor. Akıllı şehirler, ancak akıllı 
belediyecilik hizmetleri ile hayata geçebile-
cek projelerdir” dedi.

 “İNSAN, İHMAL EDİLMEMELİ”
Tüm bu hizmetler üretilirken, insan faktörünün 
asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan 
Başkan Altepe, “Biz MBB olarak belediyecilikte 
yeni teknolojilerin kullanımını desteklemeye 2. 
Akıllı Belediyecilik Zirvesi ile devam ediyoruz. Hızı 
gittikçe artan teknolojik gelişmelere ve uygulamalara 
uyum sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarda özel 
sektörü çözüm ortağı olarak görüyoruz. Akıllı Beledi-
yecilik Zirvesi’nde yurt dışında teknolojinin desteğiyle 
inovatif hizmetler sunan belediyeler de bizmle” dedi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ  
‘AKILLI ŞEHİR’ KAVRAMINDA

NALAS’IN YENİ 
DÖNEM BAŞKANI 
ROMANYA’DAN
Hırvatistan Cumhuriyeti Beledi-
yeler Birliği (UORH) Başkanı ve 
Lukac Belediye Başkanı Djuro 
Bukvic, NALAS dönem başkan-
lığını Romanya Komünler Birliği 
Başkanı ve Vulcana Bai Belediye 
Başkanı Emil Draghici’ye devret-
ti. Dönüşümlü başkanlık sistemi 
gereğince görevi devralan yeni 
NALAS Başkanı Emil Draghici, 
memnuniyetini belirterek so-
rumluluğun bilincinde olduğunu, 
NALAS’ın çalışmalarını bir üst 
seviyeye çıkaracağını ifade etti.

16 DERSTE AKILLI BELEDİYECİLİK

Marmara Belediyeler Birliği, Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) tarafından Bulgaristan’ın Filibe   
şehrinde düzenlenen 10. Genel Kurul toplantısında onur ödülüne layık görüldü. Ödülü Birlik Genel Sekreteri Arslan aldı

NALAS’TAN MBB’YE ONUR ÖDÜLÜ
Marmara Belediyeler Birliği, üyesi olduğu 
Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı 
NALAS’ın Bulgaristan’ın Filibe şehrinde düzen-
lenen 10. Genel Kurul toplantısına katıldı. MBB, 
NALAS tarafından düzenlenen GENiYOUTH 
Belediye Girişimleri Ödülleri kapsamında onur 
ödülüne layık görüldü. Marmara Belediyeler Bir-
liği heyetinde Pendik Belediye Başkan Yardım-
cısı ve MBB adına NALAS Genel Kurul Delegesi 
Cevat Yaman, Gemlik Belediyesi Meclis Üyesi ve 
MBB adına NALAS Genel Kurul Delegesi Hulusi 
Gandar, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, 
MBB Uluslararası İşbirliği Direktörü Mustafa 
Özkul ve Pendik Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü 
Kemal Kaya yer aldılar. NALAS Başkanı Emil 
Draghici, MBB’nin bu başarısının NALAS üyesi 
diğer yerel yönetim birlikleri tarafından örnek 
alınacağını söyledi ve bu çalışmaların Güney-Do-
ğu Avrupa’daki belediyeler tarafından değerlen-
dirileceğini sözlerine ekledi.
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YALOVA’NIN 
KEYİF GECESİ

BEYKOZ’DA 
NAĞMELER...

YILDIRIM’DA EN 
TATLI ŞENLİK

ÇANAKKALE 3 
BOYUTLU OLDU

ÇİFTLİKKÖY - YALOVA Çiftlik-
köy Belediyesi Kültür Merke-
zi Türk Sanat Müziği Korosu, 
nihavent makamından uşşak 
makamına, rast makamından 
hicaza pek çok eserle dinle-
yicilerinin kulaklarının pasını 
sildi. İlk solist olarak Perihan 
Köroğlu’nun ‘Benzemez Kimse 
Sana’ adlı eseri seslendirdiği 
konserde en genç solist olarak 
sahne alan 15 yaşındaki Beyza 
Mısırlı, nihavent makamından 
‘İnleyen Nağmeler’i koroda yer 
alan ailesiyle birlikte söyledi.

BEYKOZ- İSTANBUL  Beykoz’da 
Anadoluhisarı Ahmet Mithat 
Efendi Kültür Merkezi’nde se-
vilen eserlerin seslendirildiği 
konsere ilçe sakinleri yoğun 
ilgi gösterdi. Osman Bey’in 
Nihavent Peşrevi’yle açılışı 
yapılan konserin koro bölü-
münde birbirinden güzel hicaz 
ve nihavent şarkılar icra edildi. 
Solistler geçidi bölümünde ise 
gönüllerde taht kuran eserler 
ilçe sakinleriyle buluştu. Bey-
kozluların musikiye doyduğu 
programın ikinci kısmı da Bey-
kozlulardan tam not aldı.

YILDIRIM - BURSA Yıldırım 
Belediyesi Hıdırellez Şenlik-
leri, Temenyeri Parkı’nda ger-
çekleştirildi. Etkinliğe Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali’nin yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, bürokratlar, muh-
tarlar ve çok sayıda ilçe sakini 
katıldı. Şenliklerin öncesinde 
bir konuşma yapan Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hak-
kı Edebali, “Biz geleceği inşa 
ederken geçmişine sahip  çıkan 
bir toplumuz. Kültürümüzün 
en önemli bayramlarından Hı-
dırellez’e sahip çıkıyoruz” dedi.

ÜMRANİYE -İSTANBUL  Bir 
Ümraniye Belediyesi yapımı 
olan Çanakkale Savaşı’nın anı-
sına yapılmış animasyon film 3 
boyutlu hale getirilerek ilkokul 
ve ortaokullarda gösterilmeye 
başlandı. Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Türkan Öz-
türk, Çayırönü İlkokulu’nda 
düzenlenen gösterime katıldı. 
Öğrencilere, Çanakkale Zafe-
ri’nin önemi anlatıldı.

KOCAELİ 7. Kocaeli Kitap Fuarı, 16- 24 Mayıs 
tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkez’in-
de düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere 
açtı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu, belediye başkanları ve protokol üyele-
riyle vatandaşların katılımıyla açıldı. Fuarın onur 
konuğu Nuri Pakdil’in konuşma yaptığı program-
da Diriliş-Ertuğrul dizisinin yapımcı, yönetmen 
ve oyuncularına yılın en iyi dizisi ödülü 
verildi.  

Üniversiteden Anlamlı 
Etkinlikler
7. Kocaeli Kitap Fuarının tanıtım etkinlik-
leri kapsamında Kocaeli Üniversitesi’nde Yaşar 
Kemal’i Anma Etkinliği düzenlendi. Yazar Nebil 
Özgentürk, Işık Öğütçü ve Ahmet Ümit Yaşar 
Kemal’i anlattı. Yazar Kahraman Tazeoğlu, ko-
medyen Ceyhun Yılmaz, Sosyal Medya Feno-

menleri Taci Kalkavan ve Argostroloji Kocaeli 
Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Fuarda; 
Nuri Pakdil, Sadık Yalsızuçanlar, Ayşe Kulin, Ra-
sim Özdenören, Ahmet Taşgetiren, Ahmet Şim-

şirgil, Mustafa Armağan, Uğur Koşar, Hilmi 
Yavuz, Nihat Ergün, Hanefi Avcı, Hayati 

İnanç, Canan Karatay, Bejan Ma-
tur, Engin Noyan, Sevda Türküsev, 
Sunay Akın, Talha Uğurluel, Senai 

Demirci, Yusuf Kaplan, Yavuz Ba-
hadıroğlu, Mehmet Ali Bulut, Balçiçek 

İlter, Bülent Akyürek, Ceyhun Yılmaz, Erdal De-
mirkıran, İbrahim Tenekeci, Kahraman Tazeoğlu, 
Zahide Yetiş, Ahmet Ümit, Abdurrahman Dili-
pak, Doğan Cüceloğlu, İsmail KıIıçarslan, Kadir 
Mısıroğlu gibi yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu.

ÇANAKKALE Uluslararası Çanakkale Çocuk Biena-
li’nin açılışı İskele Meydanı’nda gerçekleşti. Açılı-
şa, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim 
Müdürü Zülküf Memiş, Bienalin proje direktörleri 
Erdinç Alnıak ve Evren Aldoğan, Küratör Ani 
Setyan başta olmak üzere çok sayıda 
çocuk ve kentli katıldı. 45 ülke ve 
Türkiye’den de 35 kentten binler-
ce çocuğun eserlerinden ve ça-
lışmalarından oluşan bienalin 
açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan, etkinliğin 2015 yılı-
na denk gelmesinin oldukça 
anlamlı olduğunu belirterek 
sözlerine başladı. Çanakkale 
Zaferi’nin 100. Yılında, Barışın 
Kentinde, çocukların da barış 
temalı eserler ürettiğini belir-

ten Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür  Gökhan, 
“Dünyada hala ne yazık ki savaştan bahsediyoruz.  
Televizyonları açtığımızda barıştan ziyade savaşla 
karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu yaştaki çocukların 

barış temasıyla eserler üretmeleri son derece 
önemli” diye konuştu. 

“Çocuklarımıza Barışı 
Aşılayalım”

Gökhan, “Barışın kentinde, 
böyle bir bienale katılım gös-
teren herkese ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Çocuklarımıza 
ne aşılarsak onu alırız. Biz de 

çocuklarımıza barışı aşılaya-
lım ki, çocuklarımız barışçıl 

olsun, barışa katkı sağlasınlar” 
dedi. 

Barışın Kenti Çanakkale, 2. Uluslararası Çanakkale Çocuk Bienali’ne ev sahipliği ya-
pıyor. ‘İçim Dışımdan Büyük’ sloganıyla gerçekleşen bu yıl ki bienale, dünyadan ve 
ülkemizden binlerce çocuk barış temalı çalışmalarıyla katkı veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Kitap Fuarı, birbirinden renkli etkinlikler-
le ve ünlü yazarların katılımıyla gerçekleşti. Başkan Karaosmanoğlu, çocuklarla birlikte kitap okudu.

KAĞITTAN DÜNYALARIN KEŞFİ

MİNİKLER, “İÇİM 
DIŞIMDAN BÜYÜK” 

DEDİLER, BARIŞI 
RESMETTİLER

ÇOCUKLARIN 
ELLERİNDEN 
5 BİN ESER
İskele Meydanı’nda gerçekleşen 
açılış konuşmalarının ardından 
davetliler, çocukların yapmış ol-
duğu çiçek maketleriyle Doğtaş 
Bienal ana mekanına kadar yürü-
düler. Burada, çocukların yapmış 
olduğu ahşap boyama, seramik 
boyama, resim, fotoğraf ve çe-
şitli materyallerle düzenlenen 
yaklaşık 5 bin eseri inceleyen da-
vetliler, çalışmalar hakkında da 
bilgiler aldı. Büyük beğeni topla-
yan eserlerin sergisinin yanı sıra, 
çocuklar için sinevizyonda çizgi 
film gösterimleri de gerçekleşti. 
Dünya çocuklarını sanat çatısı 
altında bir araya getiren 2. Ulus-
lararası Çanakkale Çocuk Bienali 
etkinlikleri, 7 Haziran’a dek  de-
vam edecek. 



MARMARA HABER
HAZIRAN14SPOR

Bozcaada Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen Bozcaada New Balance 
Yarı Maraton koşu yarışmasına binlerce kişi katıldı. Maratona bebek ve 
çocuklarıyla katılanlar da vardı. 

BOZCAADA - ÇANAKKALE  Bozcaada’da 3 
bin kişinin katıldığı “New Balance Bozcaada 
Yarı Maratonu ve “10K” koşusu yapıldı. Bu 
yıl 5’incisi düzenlenen koşuya Türkiye’nin 
birçok bölgesinden amatör ve pro-
fesyonel sporcu katıldı. Cumhu-
riyet Meydanı’nda toplanan 
koşucular kayıt işlemlerini 
tamamlayarak koşu saat-
lerini beklemeye başladı. 
İlçe Jandarma Komutanlığı 
önünden başlayan koşuların 
startı Çanakkale Vali Yardım-
cısı Bekir Sıtkı Dağ tarafından 
verildi. 10 kilometre koşanlar, 
bu parkurda 4,5 kilometreden ge-
riye dönerek Cumhuriyet Meydanı’nda 
koşularını tamamladı. Yarı Maraton koşan 
koşucular ise parkur haritasında belirlenen 
bölgeden koşarak tam tur yapıp bitiş çizgisi-
ne geldi. Yarışlar sonunda 10 K Erkekler Ka-

tegorinde birinciliği 33.53 skorla Taner Kırış, 
ikinciliği 34.55 saniye ile Ömer Alkanoğlu 
üçüncülüğü ise 35.30 saniyelik derecesiyle 
Furkan Boğahan aldı. 10 K Bayanlar Katego-

risinde ise birinciliği 41.38 dere-
celik skoruyla Tarsus Belediye 

Spordan Nursel Yıldız, ikinciliği 
45.23 derecelik skoruyla Bet-
sy Özromano alırken üçün-
cülüğü 45.59 dereceyle Sera 
Sayar elde etti. Yarı Maraton 
Koşusunda ise erkekler ka-

tegorisinde 1.15.40 derecelik 
skoruyla birinciliği Trabzon 

Karayolları Spordan Ramazan 
İşmel, ikinciliği 1.20.06 derecesiy-

le Murat Kurtak, üçüncülüğü 1.22.52 
derecelik skoruyla Kudret Arabacı kazandı. 
Dereceye giren sporculara ödülleri Bozcaa-
da Kaymakamı Abdülgani Mağ ve Belediye 
Başkanı Can Yılmaz tarafından verildi. 

Karabiga Belediyesi tarafından bayanlar için açılan spor salonu büyük  ilgi gördü. Açıldığı 
günden bugüne toplu sporlar ve spor aletleriyle yapılan derslere ilgi oldukça yoğundu.

KARABİGALILARIN SPOR TUTKUSU

Geçtiğimiz günlerde Karabiga Belediyesi 
tarafından bayanlar için yaptırılan spor 
tesisi ilgi görüyor. Kilo problemini orta-
dan kaldırmak için düzenli derslere gelen 
bayanlar için sürekli etkinlikler düzenlendi. 
Hem spor yapma olanağı sağlandı, hem 
de günlük hayatın stresini bir nebze olsun 

atan Karabigalı bayanlar çok memnun 
oldular. Karabiga Belediyesi tarafından ha-
nımlar için yaptırılan spor tesisine kilo ver-
mek için giden ve verim alan Hatice Atak; 
‘’Belediye Başkanımız Muzaffer Karataş ve 
ekibinin açmış olduğu spor tesisi sayesinde 
artık daha mutluyum” dedi.

BÜYÜKÇEKMECE - İSTANBUL Bü-
yükçekmece’nin ilk dağ bisikleti 
yarışı Salcano Bisiklet sponsor-
luğunda tarihi Mimarsinan Köp-
rüsü’nü de kapsayacak şekilde 
Kültür Park çevresinde yapıldı. 
1. Büyükçekmece Belediye Baş-
kanlığı Dağ Bisikleti Yarışması 
genç sporcuların yoğun ilgisi ile 
karşılaşırken, yarışmalar kıya-
sıya mücadelelere sahne oldu. 
Ödül töreninde konuşan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün, bisiklet sporuna 
gösterilen ilginin kendisini çok 

mutlu ettiğini belirterek; “Bugün 
bisiklet sporuna gösterilen ilgiliyi 
görünce anladık ki, Büyükçekme-
ce halkının hayatına yeni bir akti-
vite daha girdi” dedi.

Uluslararası Olacak
Başkan Akgün sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Önümüzdeki 
yıl yarışmayı uluslararası boyuta 
taşıyacağız. 2 yıl içerisinde 16 
kilometre Kordon, Mimarsi-
nan-Güzelce-Kumburgaz ve 
Celaliye sonuna kadar da 16 
kilometre. Yaklaşık 35 kilometre 

düzenli bisiklet yolu yapacağız. 
Ayrıca Kararaağaç Köyü’ne giden 
asfalt yol 12 kilometre. Bu 12 
kilometrelik yolun göl tarafına 4 
metre genişliğinde dağ bisikleti 
parkuru yapıyoruz. Gidiş geliş 
yaklaşık 24 kilometre olacak. 
Bunlar bizim yatırım programı-
mızda olan mutlaka yapacağımız 
projelerimizdir.” Konuşmasının 
sonunda yarışmalarda derece 
alan bisikletçilerin ödüllerini 
takdim eden Başkan Akgün, 
genç sporcularla hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Bisiklet Yarışması Sınıf Atlıyor

GÜRSU’YA 
BRONZ MADALYA

BALKAN TENİS 
BULUŞMASI

3 BİN KİŞİ KIYASIYA YARIŞTI

GÜRSU - BURSA Türkiye 
Okul Sporları Federasyo-
nunun 2015 yılı faaliyet 
programında yer alan MEB 
Gençler Türkiye Şampiyonası 
geçtiğimiz günlerde Adıya-
man ilinde yapıldı. Müsaba-
kalara 51 ilden 410 sporcu 
katıldı. Müsabakalara Gürsu 
Belediyespor Kulübü olarak 2 
bayan ve 1 erkek olmak üzere 
3 sporcu ile katılan Gürsu, 2 
bayan sporcunun derece ma-
çında yenilmesiyle turnuvayı 
5. olarak tamamladı. Mustafa 
Aslan ise 1. turda rakibini 11-
10 skorla geçti.

SİLİVRİ - İSTANBUL Ulusla-
rarası sporcuların katımıyla 
gerçekleşen Balkan Tenis 
Buluşması, güzel mücadelele-
rin ardından sona erdi. Silivri 
Belediyesi ve Silivrispor işbir-
liğiyle düzenlenen turnuvalar 
8- 10 Mayıs tarihlerinde 
Yunanistan, Bulgaristan 
ve Türkiye’den toplam 107 
sporcunun katımıyla gerçek-
leşti. Silivri Belediye Başkanı 
Özcan Işıklar, Belediye Meclis 
Üyeleri, Silivrispor Kulübü 
Yönetiminin de katıldığı ödül 
töreni Marmara Uyumkent 
Sitesi Spor Tesisleri’nde 
düzenlendi.

Bozcaada Yarı Maratonu ve “10K” koşusu - 3 bin kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilen koşuya çok sayıda amatör ve 
profesyonel sporcu katıldı. Bozcaada Belediye Başkanı 
Hasan Can Yılmaz da koşuyu baştan sona kadar izleyenler 
arasındaydı. 

BEBEKLERİYLE BİRLİKTE KOŞTULAR

ENGELSİZ PEDAL 
BİSİKLET TURU
Yarışmaların ardından Büyükçek-
mece Belediyesi ile Büyükçekme-
ce Rotary Kulübü’nün işbirliğiyle 
düzenlenen “Engelsiz Pedal Bi-
siklet Turu” yapıldı. Görme engelli 
çocukların bisiklet sürdüğü turda, 
Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün de bisiklet bindi.

43 SPORCU 
YARIŞTI
Yarışlara 7’si kız, 36’sı erkek 
toplam 43 sporcu katıldı. Genç-
lik Haftası dolayısıyla düzenle-
nen dağ bisikleti yarışı kızlar ve 
erkeklerde gençler ve yıldızlar 
(1997- 1998 doğumlu kızlar ve 
erkekler ile 1999- 2000 doğum-
lu kızlar ve erkekler) olmak üze-
re toplam 4 kategoride ödüllü 
olarak koşuldu. Yarışta 1.cilere 
Salcano tarafından bisiklet he-
diye edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilki gerçekleştirilen Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 1. 
Dağ Bisiklet Yarışması’nın önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası boyuta taşınacağının müjdesini verdi.
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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...

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın

Beykoz Belediye Başkanı Yücel 
Çelikbilek

Esenler Belediye Başkanı  Mehmet 
Tevfik Göksu

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan

Kartal Belediye Başkanı  Op. Dr. 
Altınok Öz 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı



Menfur bir saldırı sonucu, görevi başında hayatını kaybeden; 
çok değerli kardeşim, meslektaşım, hizmet adamı, 

Gürsu Belediye Başkanı CÜNEYT YILDIZ’a Allah’tan rahmet; 
ailesine, yakınlarına ve sevdiklerine sabr-ı cemil diliyorum. 

Mevlam rahmet eylesin. 
Başımız sağ olsun.

BAŞSAĞLIĞI

RECEP ALTEPE 
MARMARA BELEDIYELER BIRLIĞI BAŞKANI

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR
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