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FİLM SETİNDE 
BİR BAŞKAN

ÇANAKKALE SERAMİK MÜZESİ 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, 
geçtiğimiz günlerde “Diriliş Ertuğrul” 
dizisinin setini ziyaret etti.

Çanakkale Belediyesi’nin Seramik Müzesi, “Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışma-
sı”nda ödüllendirildi.

YEDİ GÜZEL ADAM 
ÜSKÜDAR’DA 
ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Üsküdar’da Fatih Mahkemesi olarak 
bilinen tarihî mekân, ‘Yedi Güzel 
Adam ve Öncüler Kütüphanesi’ adıy-
la tematik bir kütüphaneye dönüştü-
rülerek muhteşem bir törenle açıldı.

Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinas-
yon Merkezi, hayatın tüm renklerini 
içinde barındırıyor. Kırmızı, mavi, yeşil 
ve daha nice güzel renkler bu merkez-
de engelli çocuklarımızın elinde hayat 
buluyor. 

Ziyaret etmek için Beşiktaş Beledi-
yesi Engelli Koordinasyon Merke-
zi’ne doğru yola çıkıyoruz. Ne yöne 
baksanız yeşilin en güzel tonlarını 
görebildiğiniz Beşiktaş’ta, Dilek Sa-
bancı Parkı’nın içerisinde büyük bir 
merkez kapılarını açıyor bizlere. 

BAŞKAN VE İKİZİNİN 
HİKAYESİ
İstanbul’un en gözde ilçelerinden biri  
Şile. Dört mevsim yerli ve yabancı 
turistin ilgisini çekmeyi başaran 
ve ziyaretçilerini  kendine hayran 
bırakan Şile’nin başarılı bir belediye 
başkanı var. Bir de başkanın ikizi...

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu 
ve ikizi Cem Tabakoğlu ile keyifl i bir 
röportaja hazır mısınız? İşte Şile’nin 
“ikiz” yüzü...

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ
10 KEŞFİ ARASINDA
Batık bazilika dünya genelinde ‘2014 
yılının en önemli 10 keşfi ’ arasında 
gösterildi.

İznik ilçesinin Büyükşehir Belediyesi 
bünyesine dahil olmasının ardından 
bölgeyi karadan olduğu kadar hava-
dan da tarayan Büyükşehir ekipleri, 
hava fotoğrafl arı çekimi sırasında göl 
kıyısının 20 metre açığında 1.5-2 met-
re derinlikte bazilika formunda bir kili-
se kalıntısını görüntüledi.
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Nevzat Doğan, renkli ve sıra dışı başarılı 
bir belediye başkanı. Takım elbisesi ile at-

lıyor, plakasında “Başkan” yazan bisikle-
tine ve kentinin gelişmesi için durmadan 

çalışıyor. Başkan, İzmit’i sadece ulusal 
değil uluslararası platformda da marka 

yapmakta kararlı. 

İSTANBUL’UN 
ANADOLU’YA AÇILAN KAPISIYIZ
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Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerimizin öncülüğünde Şeb-i Arus Törenleri 
düzenlendi. Mevlânâ Celaleddin- i Rumi’nin 741. vuslat yıl dönümü anma gecesi 

kapsamında düzenlenen törenlerde duygusal anlar yaşandı.

BELEDİYELERİMİZ 
MEVLANA’YI UNUTMADI

ürkiye’nin dört bir yanında düzenlenen Şeb-i 
Arus Törenleri, Marmara Bölgesi’ndeki beledi-
yelerimizin de programları içerisindeydi. Pek 
çok belediyemiz Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin 
741. vuslat yıldönümü anma gecesi kapsamın-
da düzenledikleri törenlerle, duygusal anların 
yaşanmasına neden oldu. Bunlardan biri Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ydi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Türk Sanat Müziği Bölümü Türk Ta-

savvuf Müziği Topluluğu, 741. Şeb-i Arus nedeniyle düzen-

lenen ‘Mevlevi Ayin-i Şerif ve Sema Töreni’ ile vatandaşlara 
tarifi imkânsız anlar yaşattı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen 
program, 741. Şeb-i Arus nedeniyle Mevlana’nın yaşamından 
kesitleri gözler önüne serdi. Programa katılan Bursa İl Müftü-
sü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Mevlana’nın sözlerine yer ver-
diği konuşmasında, Mevlana’nın ölüme farklı bir bakış açısıyla 
yaklaştığını ve bu yüzden de ölümü düğün gecesi, yani ‘Şeb-i 
Arus’ olarak adlandırdığını hatırlattı. Anlamlı geceye Galata 
Mevlevihanesi semazenlerinin sema töreni damgasını vurdu.
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savvuf Müziği Topluluğu, 741. Şeb-i Arus nedeniyle düzen- Mevlevihanesi semazenlerinin sema töreni damgasını vurdu.
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 “Kadir Topbaş Patronumdu” Balıkesir’de Osmanlı Anıldı

EmzirmE vE BEBEk 
Bakım Odası 
HizmEtE Girdi
Biga Belediyesi tarafından, ka-
palı pazar yerinde hazırlanan 
Emzirme ve Bebek Bakım Oda-
sı hizmete girdi.

biga - çanakkale  Biga Bele-
diyesi tarafından kapalı pazar 
yerinde “Emzirme ve Bebek 
Bakım Odası” hizmete girdi. 
Biga Belediye Başkanı İsmail 
Işık, konuyla ilgili yapmış oldu-
ğu açıklamada “Kapalı pazar 
yerinde, Emzirme ve Bebek 
Bakım Odası oluşturduk. Yo-
ğun bir talep vardı. Biz de bu 
talebi gerçekleştirdik. Tüm 
vatandaşlarımızın kullanımına 
açıktır. Hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi. Bundan sonra paza-
ra gelen anneler bebeklerinin 
bakımlarını ve ihtiyaçlarını ko-
laylıkla karşılayabilecekler.

mavi Bayrak’a Bir 
adım daHa
Mavi Deniz Atık Su Birliği’n-
de görevli Kimyager Kubeysi 
Ayaz ve Çınarcık Belediye Mec-
lis Üyesi Coşkun Parlak, Mavi 
Bayrak konulu eğitim semine-
rine katıldılar. 

çınaRCık - YalOVa Seminer-
de mavi bayrak alabilmek için 
neler yapılması gerektiği ile il-
gili eğitim verildi. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Belediye Mec-
lis Üyesi Coşkun Parlak “Aydın 
Kuşadası’nda düzenlenen 
mavi bayrak konulu eğitim 
seminerine Belediyemiz kim-
yageri Kubeysi Ayaz ile bir-
likte katıldık. Belediye olarak 
zaten mavi bayrak alabilmek 
için sorumluluklarımızı yerine 
getiriyorduk. Seminerde konu 
ile ilgili daha geniş ve kapsamlı 
bilgi sahibi olduk. Çınarcık’ta 
denize kıyısı olan işletmelerin 
de bu konuda bazı sorumlu-
lukları olduğunu ve bunları 
yerine getirmeleri konusun-
da da yapılması gerekenlerin 
neler olduğunu öğrendik. Bu 
işletmelerle ilgili karşılıklı 
görüşmeler yaparak fikir bir-
liğine vardık” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

OsmaNELi’dE 
FOtOğraF sErGisi
Duayen Fotoğraf Sanatçısı ve 
Sinema Eleştirmeni Yalçın Sa-
vuran ve ekibi 2015 yılının ilk fo-
toğraf sergisini 10 Ocak 2015 
tarihinde Osmaneli’nde Necla 
Hanım Konağı’nda açıyor.

OSManeli - bileCik Geçtiği-
miz günlerde Fotoğraf Sanat-
çısı Yalçın Savuran ve bera-
berindeki fotoğraf sanatçıları, 
Belediye Başkanı Münür Şa-
hin ile görüşerek sergi hak-
kında bilgi verdiler. Değişen 
Osmaneli’nin tarihi dokusunu 
inceleyen Yalçın Savuran, de-
ğişiklikleri Osmaneli turizmi 
için heyecan verici buldu. Sa-
vuran ve ekibi 2015 yılının ilk 
sergisini Osmaneli’nde aça-
cak. Sergi 10 Ocak’ta kapıları-
nı açacak.

Türkiye-İtalya İş Forumu’nda 
konuşan İtalya Başbakanı Renzi: 
“Floransa Belediye Başkanıyken, 
UCLG Dünya Başkanı seçilen 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş patro-
numdu” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından “Osmanlı Medeniyeti” 
adlı panel düzenlendi. Başkan 
Edip Uğur, geçmişin iyi bilinmesi 
gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanında 
belediyelerimizin öncülüğünde 
Şeb-i Arus Törenleri düzenlendi. 
Mevlânâ Celaleddin- i Rumi’nin 
741. vuslat yıldönümü anma 
gecesi kapsamında düzenle-
nen törenlerde duygusal anlar 
yaşandı.

iStanbul Türkiye-İtalya İş Fo-
rumu; Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, İtalya Başbakanı Matteo 
Renzi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Top-
baş’ın katılımıyla İstanbul’da 
düzenlendi. Forumda konu-

şan İtalya Başbakanı Matteo 
Renzi, kendisini İstanbul’da 
misafir ettiği için Kadir Top-
baş’a teşekkür etti ve “Floransa 
Belediye Başkanıyken, UCLG 
Dünya Başkanı seçilen İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş patronumdu” 
dedi. İstanbul’daki 3. köprünün 
yapımının önemli bir proje ol-
duğunu belirten Renzi, küre-
selleşmenin bir fırsat olması 
gerektiğini söyledi. “İtalya’ya 
yatırım yapmak için gelen şir-
ketlere, uluslararası iş birlikleri 
için kapılarımız sonuna kadar 
açık” ifadelerini kullanan Renzi, 
Türkiye’nin ve İtalya’nın geç-
mişinden dolayı gurur duyması 
gerektiğini vurguladı.

balıkeSiR Moderatörlüğünü Ser-
dar Tuncer’in yaptığı panele 
birçok önemli isim katıldı. Katı-
lımın yoğun olduğu panelin açı-
lış konuşmasını yapan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, geleceğe dair 
sağlam hedefler konulması için 
geçmişin iyi bilinmesi gerektiğini 
belirtti. Balıkesir’in Osmanlı me-
deniyetinin gelişiminde önemli 
rol oynadığını belirten Uğur, 

“İki denize kıyısı olan Balıkesir, 
vaktiyle Osmanlı Devleti’nin 
donanmasının çekirdeğini oluş-
turmuş ve Karesi Komutanları 
Hacı İlbey, Evranos Bey, Ece ve 
Gazi Fazıl Beyler’in hizmetle-
riyle Osmanlı Devleti’nin de-
nizlere açılan kapısı olmuştur. 
Balıkesir, Kurtuluş Savaşı’ndan 
önce 1919-1920 yılları arasında 
bağımsızlık kıvılcımının ateşini 
yakan beş kongre düzenlemiş ve 
Yunan mezalimine karşı hükü-
met gibi kararlar almıştır. Balıke-
sirliler milli mücadelede önemli 
bir rol üstlenmişlerdir. Osmanlı 
İmparatorluğu denilince akla üç 
kıtada, 20 milyon kilometreka-
re alanda yüzyıllarca yıl adaletli 
yönetimiyle ön plana çıkmış bir 
devlet gelmektedir” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında dü-
zenlenen Şeb-i Arus Törenleri 
Marmara Bölgesi’ndeki beledi-
yelerimizin de programları içe-
risindeydi. Pek çok belediyemiz 
Mevlânâ Celaleddin- i Rumi’nin 
741. vuslat yıl dönümü anma 
gecesi kapsamında düzenledik-
leri törenlerle duygusal anlar 
yaşattı. Bunlardan biri Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ydi. Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Bölümü Türk Ta-
savvuf Müziği Topluluğu, 741. 
Şeb-i Arus nedeniyle düzen-
lenen ‘Mevlevi Ayin-i Şerif ve 
Sema Töreni’ ile vatandaşlara 
tarifi imkânsız anlar yaşattı. 

Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM) Osmanga-
zi Salonu’nda gerçekleştirilen 
program, Mevlana’nın yaşa-
mından kesitleri gözler önüne 
serdi. Programa katılan Bursa 
İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet 
Emin Ay, Mevlana’nın sözlerine 
yer verdiği konuşmasında, Mev-
lana’nın ölüme farklı bir bakış 
açısıyla yaklaştığını ve bu yüz-
den de ölümü düğün gecesi yani 
‘Şeb-i Arus’ olarak adlandırdığı-
nı hatırlattı. Anlamlı geceye Ga-
lata Mevlevihanesi semazen-
lerinin sema töreni damgasını 
vurdu.

Kilisede “Şeb-i Arus”
Beşiktaş Belediyesi de Mevlânâ 
Celaleddin- i Rumi’nin 741. vus-
lat yıl dönümünü anma gecesi 
kapsamında Ortaköy Meryem 
Ana Ermeni Kilisesi’nde “Şeb-i 
Arus Töreni” düzenledi. Beşik-
taş Belediyesi sponsorluğunda 
düzenlenen gecede, Surp Varta-
nants Ermeni Kilisesi Korosu ve 
Revnak Kadın Tasavvuf Toplu-
luğu keyifli bir dinleti sunarken, 
gece sonunda tasavvuf müziği 

eşliğinde bir sema gösterisi ger-
çekleşti. Hz. Mevlana’yı hayatı-
mızda her gün andığımızı belir-
ten Başkan Hazinedar, “Aslında 
Beşiktaş ile buluşan bu kimliği, 
Ermeni yurttaşlarımızın kilise-
sinde eda etmek, onun değerle-
rine paralel sazlarla paylaşmak 
benim için çok farklı mesajlar 
içeriyor” şeklinde konuştu.

Cezaevinde  
Mevlana Ruhu
Esenler Belediyesi, geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da Met-
ris 2 No’lu T Tipi Ceza ve İnfaz 
Kurumu ile ortaklaşa Hz. Mev-
lâna’nın 741. Vuslat yıl dönü-
münde farklı bir Şeb-i Arus 
programı düzenledi. Programda 
hükümlü ve tutuklular, verdik-
leri Tasavvuf Müziği Konseri 
ve yaptıkları sema gösterisiyle 
izleyicileri mest etti. Program-
da konuşan Esenler Belediye 
Başkanı Mehmet Tevfik Gök-
su, “Ne olduğumuzu değil, ne 
olacağımızı bilmediğimiz bir 
dünyada yaşıyoruz. Bu prog-
ram bizim açımızdan çok önemli 

olduğu gibi buradaki hükümlü 
ve tutuklu kardeşlerimiz ile on-
ların aileleri için de son derece 
önemli” dedi. Göksu, bu etkin-
liklerin Metris’te gelenekselleş-
mesini istediklerini belirterek, 
mahkûmların rehabilite olmala-
rı açısından böyle programların 
gerekli olduğunu kaydetti. Gök-
su ayrıca hükümlü ve tutuklula-
ra birer eşofman takımı hediye 
edeceklerini söyledi.

6 Bin Kişi İzledi
Hz. Mevlâna’nın vuslatının 741. 
yılı, Başakşehir’de de düzenle-
nen bir etkinlikle anıldı. Başak-
şehir Belediyesi tarafından ilki 
Bahçeşehir Kültür Sanat Mer-
kezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus 
programlarının ikincisi ise Ba-
şakşehir Çınar Kongre Merke-
zi’nde düzenlendi. İzmit’te ise 
100 semazen ve 100 sazende 
ile gerçekleşen Şeb-i Arus töre-
nine 6 bin kişi katılarak salonu 
tıklım tıklım doldurdu. Gecede 
konuşan İzmit Belediye Başkanı 
Dr. Nevzat Doğan “Sizler olunca 
her şey güzel” dedi.

BELEdiyELErimiz mEvLaNa’yı UNUtmadı
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Tuğçe’nin Kahramanlığı 
Film Yapılsın

İzmit ve Adapazarı  
Başkanları Buluştu

MBB Başkanı,
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Değerli okuyucular,
“Gel, gel, ne olursan ol yine gel”. 
Bu çağrı Mevlânâ Celâleddîn-î 
Rûmî’nin nefesinden bugüne 
uzandı. Dudaklarımızda ve kalp-
lerimizde defalarca yankılandı. 
Yüzlerce yıl öncesinden bugü-
ne kapılar açtı, kucaklar açtırdı. 
Hiçlikten varlığa, kesretten vah-
dete, galiz hallerden güzelliklere 
geçişte, ölüm gecesini sevgiliye 
kavuşma gecesine dönüştüren 
Şeb-i Arus’un 741. yıldönümün-
de yine gönüller birleşti, dikenli 
teller kalktı. 
Belediyelerimiz de Mevlânâ 
Celâleddîn-î Rûmî’nin vuslat yıl-
dönümü anma törenleriyle açı-
lan kapılara bu yıl da yenilerini 
ekledi. Gazetemizin sayfalarına 
taşıdığımız Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İzmit, Beşiktaş, Esen-
ler ve Başakşehir belediyelerinin 
anma törenleri de bunlardan 
sadece birkaçı. Bereketli toprak-
larımıza 2015’te de sevgi tohum-
ları ekmeye hep beraber devam 
edeceğiz.
Yeni yılla birlikte gazetemizde 
artık her ay “Merkezlerimiz” 
sayfamızda belediyemizin fark-
lı alanlarda çalışmalar yürüten 
merkezlerinden birini konuk 
edeceğiz. Bu merkezlerde de-
ğişen, yeniden renklenen ha-
yatlardan da kesitler sunacağız. 
Sayfamızın ilk konuğu Beşiktaş 
Belediyesi’nin Engelli Koordi-
nasyon Merkezi oldu. Hepimize 
ilham vermesi, bu yolda ilk günkü 
kararlılık ve hevesle yürümemiz 
için yüreğimizde taşıdığımız ate-
şi küllenmesine izin vermeden 
üfl emesi dileğiyle...
Keyifl i okumalar...

marmara Belediyeler Birliği adına 
imtiyaz Sahibi  |  Recep altePe   
Genel yayın yönetmeni  |  m. Cemil aRSlan 
yazı işleri müdürü  |  ilyas yıldız
Genel koordinatör  |  Hatice eRkan
iletişim Bilgileri  |  Ragıp Gümüşpala Cad. no: 
10 eminönü 34134  Fatih / istanbul    
tel: (0212) 514 10 00  |  Faks: (0212) 520 85 58 

editör  |  kübra demiR
Sanat yönetmeni  |  Hasan dede
Grafik tasarım   |  Özhan yURtSeVen
muhabir  |  kübra Bal
yapım  |  tekFa medya iletişim 
tel: (0212) 243 20 86
Baskı  |  imak matbaa
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Beyoğlu Belediye Başkanı Ah-
met Misbah Demircan, Alman-
ya’da öldürülen Tuğçe Albay-
rak’ın ailesine taziye ziyaretinde 
bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat 
Doğan, Adapazarı Belediye 
Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret 
etti. Ziyarette Başkanlar önemli 
açıklamalarda bulundular.

Yerli malı kullanımının Türki-
ye’nin kalkınması için çok önem-
li bir konu olduğunu vurgulayan 
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı Edebali, vatandaşları yerli 
malı kullanımına davet etti. 

 beYOĞlu-iStanbul Türk si-
nemasının altın çocuğu Göksel 
Arsoy’un da katıldığı ziyarette 
Başkan Demircan, Tuğçe’nin tam 
bir Türk gibi, yapılan haksızlığa 
duyarsız kalmadığını ifade ede-
rek, “Tuğçe unutulmamalı ve 
unutturulmamalı. Sinemacılar 
mutlaka Tuğçe’nin filmini yapma-
lı. Bu konuda Beyoğlu Belediyesi 
olarak her türlü desteği vermeye 
hazırız” dedi. Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demir-
can, Almanya’nın Offenbach 
kentinde taciz edilen 2 Alman 

kızı kurtarmak isterken Sırbis-
tan kökenli saldırgan tarafından 
darp edilen ve kaldırıldığı has-
tanede beyin kanaması sonucu 
hayatını kaybeden 22 yaşındaki 
Tuğçe’yi unutmayarak ailesine 
taziye ziyaretinde bulundu. Zi-
yarette Başkan Demircan’a Türk 
sinemasının altın çocuğu Göksel 
Arsoy da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı  Bizzat 
Aradı
Baba Ali Albayrak Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bizzat kendilerini arayıp baş-
sağlığı dilediğinde bulunduğu-
nu söyledi. Baba Albayrak, bü-
tün Türk yetkililerin kendilerini 
arayıp başsağlığı dilemelerin-
den dolayı memnuniyetini ifade 
etti.

aDaPaZaRı - SakaRYa İzmit 
Belediye Başkanı Nevzat Do-
ğan, Adapazarı ve İzmit’in en 
büyük nüfusa sahip iki kom-
şu ilçe olduğunu ifade ederek, 
“İzmit ve Adapazarı konumları 
itibarıyla iki önemli ilçe. Türki-
ye’de hiçbir şehre nasip olma-
mış bir stratejik konuma sahip 
olmaları, iki ilçeyi de ayrıcalıklı 
yapıyor” dedi. Adapazarı Bele-
diye Başkanı Süleyman Dişli ise 
yaptığı nezaket ziyaretinden 
dolayı Başkan Doğan’a teşek-
kür ederek, “Komşu ilimizin en 
fazla nüfusa sahip ilçesi İzmit 
Belediye Başkanımız Sayın Nev-
zat Doğan’ın ziyareti bizi mutlu 
etmiştir” dedi. Başkan Dişli, her 
iki ilçenin gerek kültür gerekse 
konum açısından birçok ortak 
özelliğe sahip olduğunu söyledi.

YılDıRıM - buRSa Tutum, Yatırım 
ve Türk Malları Haftası dolayısıyla 
bir açıklama yapan Yıldırım Beledi-
ye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ül-
kelerin kalkınmasının yolunun yerli 
ürünlerin tüketiminden geçtiğini 
belirterek, vatandaşların yerli malı 
kullanımına özen göstermelerini 
istedi. Ülke ekonomisinin daha iyi 
noktalara gelebilmesi için yerli malı 
kullanımının önemine vurgu yapan 

Edebali “Yerli üretimine sahip çı-
kan ülkelerin günümüz dünyasında 
ekonomik açıdan daha iyi noktalar-
da olduğu bir gerçek. Ecdadımız; 
tarımsal birçok ürünü, ipek ve çini 
gibi yerli malı ürünleri dünyaya 
satarak örnek olmuştu. Eğer ülke 
olarak biz de refah düzeyi yüksek 
bir konuma gelmek istiyorsak, yerli 
üretimimize sahip çıkmak adına 
yerli malı kullanmaya özen göster-
meliyiz” dedi.    Yerli malı tüketmek 
noktasında halkı bilinçlendirmede 
yerel yöneticilere önemli görev-
ler düştüğünü söyleyen Başkan 
Edebali, “Dünyanın da güvenle 
kullandığı Türk ürünlerinin tercih 
edilmesinin çocuklara küçük yaş-
lardan itibaren öğretilmesi gereki-
yor” diyerek önemli açıklamalarda 
bulundu.

kaLkıNmaNıN yOLU: yErLi ÜrEtim

GÜNCEL03

BaŞkaN’daN

5.GELENEksEL trakya 
tUrizm paNELi 
GErçEkLEŞti
ViZe - kıRklaReli Kırklareli Üni-
versitesi Kültür Merkezi’nde 5. Ge-
leneksel Trakya Turizm Paneli’ne, 
CıttaSlow (Sakin Şehir) ve Vize Be-
lediyesi de stant açarak katıldı. “Si-
vil Toplum Kuruluşları ve Turizm” 
konulu panelin oturum başkanlığı-
nı KLÜ Üniversitesi Prof. Dr. Kemal 
Turan gerçekleştirdi. 

‘’İnsan Gücüne Duyulan 
İhtiyaç Yüksek’’
Panele konuşmacı olarak katılan 
Vali Yardımcısı Hikmet Çakmak, 
“Turizm alanında insan gücüne 
duyulan ihtiyaç oldukça yüksek. 
Üniversitemizin de bu konularda 
yapacağı araştırmalara, bizlerin 
desteği ile neler yapılabilir konula-
rında hep birlikte çalışarak bölge-
miz için güzel adımlar atabiliriz. Bu 
toplantıda, bu bölgenin gelişmesi 
için iyi fikirlerin çıkacağına ve yatı-
rımcıların bu bölgeye dikkatini çe-
keceğine inanıyorum’’ dedi. Turizm 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. M. 
Fazıl Güler konuşmasında; “Fakül-

temizin akademik kadrosu hem tu-
rizm öğretimi, hem de uluslararası 
projeleri ile çalışmalarına devam 
etmektedir. Kırklareli Üniversitesi 
Turizm Fakültesi tarafından 5.’ si 
düzenlenen ve geleneksel hale gel-
miş olan Trakya Turizm Panelimizi 
gerçekleştiriyoruz. Daha önceki 
panellerimizde Trakya bölgesinin 
turizmi tartışılmış ve Trakya’da 
turizmi ileriye taşımakta katkı sağ-
lamışlardı. Trakya bölgesi, doğası, 
tarihi ve kültürüyle, turizm çekicili-
ğini içinde barındırmaktadır. İstan-
bul’a yakın olması ve Türkiye’nin 
Avrupa’ya açılan kapısı olması ile 
daha da önem arz etmektedir. Böl-
genin sahip olduğu değerlerin ko-
runup sahiplenilmesi, geliştirilmesi 
hepimizin görevidir. Sivil toplum 
kuruluşlarının bu görevi gönüllü 
olarak üstlenerek, bu bölgeyi iyi 
tanıdıkları için onların görüşlerinin 
dikkatle dinlenmesi, onların fikirle-
rinin alınması ve değerlendirilmesi 
gerekir’’ dedi. 

karaBiGaLı kadıNLar 
kaHvaLtıda BULUŞtU
kaRabiga - çanakkale Kara-
biga’da yaşayan kadınlarla bera-
ber kahvaltıda buluşan Başkan 

Karataş eğlenceli saatler geçirdi. 
Kadınların siyasetin daha fazla 
içinde olması gerektiğini sürekli 
söyleyen Başkan Karataş; “Ka-
dınlarımızın siyaset, iş ve sosyal 
hayatta aktif rol almalarını katıldı-
ğım her platformda dile getiriyo-
rum. Yine, belediye meclisimizde 
kadın üye ilk defa bizlerle birlikte 
yer aldı. Kısacası kadınlarımızı 
hayatın her alanında görmek bizi 
mutlu ediyor ve bu tür oluşumları 
destekliyoruz. İlkini gerçekleştir-
diğimiz bu buluşmayı belirli aralık-
larla tekrarlayarak, beldemizdeki 
tüm kadınlarımız ile bir araya gel-
meyi hedefl iyoruz” diye konuştu.

GEri dÖNÜŞÜm 
prOJEsiNE dEstEk
FeRiZli - SakaRYa Ferizli Beledi-
ye Başkanı Ahmet Soğuk yaptığı 
açıklamada, “Belediye olarak sivil 
toplum örgütlerinin hazırladıkları 
yaşam projelerine her türlü des-
teği vermeye hazırız. İlçemizdeki 
engelli derneğince hazırlanan 
projeyi olumlu bulduk ve elimiz-
den gelen desteği verdik. Sivil 
toplum kuruluşlarından benzer 
yaşam projelerini bekliyoruz. 

Derneğin geri dönüşüm kam-
panyasına destek vererek pet 
şişelerin biriktirilmesi için ilçenin 
belli yerlerine toplama üniteleri 
yerleştireceğiz” dedi. Ferizli En-
gelliler Birlik Beraberlik Derne-
ği Başkanı Ahmet Uçkesen de 
hedefl erinin engellilerin yaşam 
alanlarını genişletmek olduğunu, 
bu konuda kurumlarla işbirlikle-
rine devam edeceklerini söyledi.

dÜzCENiN iL OLmasıNıN 
15. yıL dÖNÜmÜ
DÜZCe Düzce Belediye Başkanı 
Mehmet Keleş, “Memleketimi-
zin nadide şehirleri arasında 
yer alan Düzce, 15 yıl önce bu-
gün il unvanını alarak  Türki-

ye’nin 81. ili oldu. 17 Ağustos ve 
12 Kasım 1999 depremlerinin 
yaralarını daha çabuk sarması 
amacıyla il olan Düzce, o gün-
den bu yana büyük bir aşama 
kaydetti. Düzce’yi kalkındırmak 
adına biz de çeşitli çalışmalar 
ortaya koyduk. Parlak bir ge-
leceğe doğru emin adımlarla 
ilerleyen Düzce’nin il olmasının 
15. yıl dönümünde Uluslarara-
sı Kongre ve Fuar Merkezi’ni, 
Medya Center’ı, genişletilmiş 
yeni haliyle birçok film ve di-
ziye ev sahipliği yapacak olan 
Film Platosu’nu, turizm cenneti 
olarak adını altın harflerle yaz-
dıracağımız yeni Düzce’yi konu-
şuyor olacağız” diyerek duygu-
larını ifade etti.
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çOCUkLar içiN GÜvENLi Bir GELECEk
Çocuk ihmal ve istismarını 
önlemek içi yürütülen “Çocuklar 
Güvende Projesi’nin’’ ikinci eğitim 
modülü başlıyor...

ZeYtinbuRnu - iStanbul Zey-
tinburnu Belediyesi, İstanbul 
Valiliği ve İstanbul Üniversitesi 
ile birlikte yürütülen Çocuklar 
Güvende Projesi yeni çalışmalar-
la devam ediyor. Projenin amacı; 
Zeytinburnu ilçesinde ikamet 
eden tüm çocukların ilçe genelin-

de sağlık, esenlik ve güvenliklerini 
her an her ortamda korumak, fi-
ziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini 
teşvik eden koruyucu faktörleri 
artırmak, bu gelişimi engelleyen 
her türlü risk faktörüne karşı 
tedbir almak ve böylece temel 
çocuk koruma politikasına hizmet 
eden, sürdürülebilir bir sosyal po-
litikaya hizmet etmek. Bu amaçla 
1 yıldır çeşitli proje faaliyetleri 
yürütülüyor. Bu faaliyetler kap-
samında ilk modülü 2013 yılında 
gerçekleştirilmiş olan eğitimin, 
bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek. 
Eğitim sonunda çocuk koruma 
görevlileri faaliyette olacak.

BELEdiyE 
pErsONELi 
EğitimdEN GEçti
Ayvacık Belediyesi 
personelinin hizmet içi eğitim 
çalışmaları kapsamında 
yapılan “Kişisel Gelişim” 
eğitimi tamamlandı. İki gün 
boyunca tüm personelin 
katıldığı eğitim çalışması, 
sertifi ka töreni ile son buldu.

aYVaCık - çanakkale Ayva-
cık Belediyesi seçim dönemi-
nin ardından hizmet kalitesini 
artırmak amacıyla düzenle-
diği hizmet içi eğitimleri kap-
samında gerçekleştirilen ve 
Yaşam Koçu Gonca Türk tara-
fından verilen “Kişisel Gelişim 
Eğitimi” tamamlandı. İki gün 
boyunca belediye toplantı 
salonunda gerçekleştirilen 
eğitimde stres yönetimi, etki-
li iletişim, öfke kontrolü gibi 
konularda çalışmalar yapıldı. 
Eğitimin ardından belediye 
personeli Kadırga Koyu’n-
da bulunan Belediye Sosyal 
Tesisleri’nde yemekte buluş-
tu. Burada Belediye Başkanı 
Mehmet Ünal Şahin çalışan-
lara sertifikalarını tek tek tak-
dim etti. Bir konuşma yapan 
Başkan Şahin, “Yaklaşık 12 yıl-
dır personelimizle Ayvacık’ta 
vatandaşlarımıza hizmet için 
canla başla çalışıyoruz. Zaman 
zaman iletişim eksikliği nede-
niyle sorunlar yaşamaktayız. 
Bu nedenle iç eğitim çalışma-
larımıza hız kazandırarak per-
sonelimizin bilimsel anlamda 
iletişim, öfke kontrolü gibi 
konularda eğitimine önem 
verdik. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

vELiLErE 
ÖzEL sEmiNEr 
dÜzENLENdi 
Çayırova Belediyesi tarafından 
sürdürülen aile içi eğitim 
seminerleri, “Çocuklarda 
Davranış Problemleri” konusu 
ile devam etti. 

çaYıROVa - kOCaeli Çayıro-
va Belediyesi Aile Danışman-
lık ve Eğitim Merkezi tarafın-
dan yeni bir aile içi iletişim 
semineri daha düzenlendi. 
Çayırova Belediye Başkanı 
Şevki Demirci, yoğun progra-
mından ötürü seminere katı-
lamazken, Belediye Başkan 
Yardımcısı Fikriye Çelik ve 
çok sayıda vatandaş seminere 
katıldı. Çayırova Belediyesi 
Aile Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi’nde görev yapan Uz-
man Klinik Psikolog Ayşe Naz-
lı Hunca ve Uzman Klinik Psi-
kolog Ece Yılmaz’ın sunumları 
ile gerçekleştirilen seminerde 
slayt destekli görsel temalar 
da yer aldı. Çayırova Beledi-
yesi Kültür Salonu’nda ger-
çekleştirilen seminerde okul 
fobisi, içe kapanıklık, iletişim 
engelleri, kardeş kıskançlığı, 
çocuklarda alt ıslatma, ders 
çalışma sorunları, hiperak-
tivite ve dikkat eksikliği bo-
zukluğu konularında ailelere 
önemli bilgiler verildi. Uzman-
ları dikkatle takip eden aileler 
özel konuları hakkında soru 
sormayı da ihmal etmediler. 
İlerleyen saatlerde soru cevap 
olarak devam eden programa 
bayanlar yoğun ilgi gösterdi.

Yalova Belediyesi, Kardeş Şehir Ohrid’i Ziyaret Etti

Film Setinde Bir Başkan Madde Bağımlılığı ve 
Bonzai’yi Anlattılar

İletişim Merkezi Yenilendi

YalOVa Şehirlerin yakınlaşması 
ve kültürel etkileşim açısından 
önem taşıyan etkinliğe, Ohrid’in 
diğer 9 kardeş şehri ile birlikte 
Türkiye’den Yalova ve Safran-
bolu Belediyeleri katıldı. Dü-
zenlenen davette başta Ohrid 

Belediye Başkanı Nikola Bakra-
ceski olmak üzere, diğer kardeş 
şehirlerin temsilcileri ile de fikir 
alışverişinde bulunma fırsatı ya-
kalayan Başkan Yardımcısı Gü-
leç, şehirlerin ortak sorunlarının 
çözümüne yönelik öneriler ve 
birlikte sürdürülebilecek proje-
ler hakkında görüşmeler gerçek-
leştirdi. Davet kapsamında sos-
yal, kültürel, ekonomik alanlarda 
işbirliğinin artırılması için ileriye 
yönelik planların altı çizildi.

Yalova’yı Sembolize Eden 
Hediyeler Takdim Edildi
Ziyaret süresince Kardeş Şehir 
Ohrid tarafından misafirperver-

likle ağırlanan Yalova Heyeti, 
Ohrid şehrinin tarihi ve sosyal 
yerlerini gezerek, incelemelerde 
bulundu. Davetten dolayı mem-
nuniyetini belirten Belediye 
Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 
Ohrid Belediye Başkanı Nikola 
Bakraceski’ye misafirperverlik-
leri için teşekkür ederek, Yalo-
va’yı sembolize eden hediyeleri 
takdim etti. Yalova Heyeti’ne 
bu yılki etkinlikler kapsamında 
yapılan M.Ö. 5. yüzyılda kullanı-
lan altın maske figürünü hediye 
olarak takdim eden Ohrid Bele-
diye Başkanı Bakraceski, Yalova 
Heyeti’nin katılımından dolayı 
memnuniyetlerini belirterek, 
teşekkür etti.

Yalova Belediye Başkan Yardım-
cısı Halit Güleç, Yalova Belediye 
Meclis Üyesi Baydur Bilen ile 
birlikte Yalova’nın Kardeş Şehri 
Ohrid’i ziyaret etti.

HenDek - SakaRYa Diriliş Ertuğ-
rul dizi setini Hendek Belediye 
Meclisi üyesi Başpehlivan Ahmet 
Kavakçı ile birlikte ziyaret eden 
Hendek Belediye Başkanı Ali 
İnci, Hendek Belediyesi ve  Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği’nin 
diziye destek verdiğini söyledi. 
İnci ve Kavakçı’ya Sakaryalı Ga-
zeteci ve Tekden Film Ekibi’nden 
Hüseyin Özçelik eşlik ederek dizi 
setini gezdirdi.

Hendek’ten Oyuncular
Yapımını Tekden Film’in, yapım-
cılığını ve senaristliğini Mehmet 
Bozdağ’ın üstlendiği Diriliş Er-
tuğrul dizisinde, Hendekli baş-
pehlivanlar Ahmet Kavakçı ve 
Rıza Yetim de rol aldılar.  Dizinin 
jeneriğinde Sakarya’dan Hendek 
Belediye Başkanı Ali İnci, Adapa-
zarı Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli, Erenler Belediye Başkanı 
Cavit Öztürk, Sakarya Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas’ın ismi yer alıyor. Ertuğrul 
Gazi’nin temellerini attığı devle-
tin, dünyanın kaderini değiştirdi-
ğini ifade eden Başkan İnci, “Türk 
tarihinin sahneye uyarlanmasın-
da büyük emekleri geçen herke-
se başarılar diliyorum” dedi.

ŞiŞli - iStanbul Şişli Belediyesi 
ev sahipliğinde Sıcak Eller Der-
neği ve Türkiye Sigarayla Sa-
vaş Derneği’nin de katkılarıyla 
“Madde Bağımlılığı ve Bonzai” 
başlıklı eğitim semineri gerçek-
leştirildi. Bilgilendirme semineri 
Şişli Kent Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi. Moderatörlüğünü 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mu-
hasebe ve Finans Yönetimi Bö-

lüm Başkanı Prof. Dr. Gülümser 
Ünkaya’nın yaptığı seminer, Ek-
rem Ataer Konseri ile kapılarını 
açtı.  

Aman Dikkat!
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. İlhan Yargıç, 
Yazar  ve Bağımlılık Danışmanı 
Zafer Ercan, Gazeteci ve Televiz-
yon Yapımcısı Tayfun Talipoğlu 
da seminerde konuşmacı olarak 
yerlerini aldılar. Seminere katılan 
konuşmacılar gençlerin çok dik-
katli olması gerektiğini söylediler 
ve uyarılarda bulundular. 

baŞakŞeHiR - iStanbul 
Başakşehir Belediyesi’nin va-
tandaşlarla iletişim kanalları-
nın hep açık tutulması amacıy-
la 7/24 hizmet veren İletişim 
Merkezi yenilendi. Gerçek-
leştirilen yenileme çalışmaları 
ile merkez, daha modern  ve 
daha şık bir görünüme kavuştu. 
Çalışmalar kapsamında İleti-
şim Merkezi’nin zeminine sesi 
emen özel tasarım halılar ko-
nuşlandırıldı. Ses yansımasını 

engelleyen özel kabinlerin de 
yer aldığı çalışma ile vatanda-
şın konuşma sırasında sesi daha 
net duyması sağlanıyor. İletişim 
Merkezi’nde bulunan kabinle-
rin her birine kabin görevlileri-
nin moral ve motivasyonlarını 
sürekli kontrol edebilmeleri 
için özel aynalar konuşlandırıl-
dı. Aynalar sayesinde çalışanlar 
telefonda görüşürken bile güler 
yüzlerini koruyabiliyor.

328 Bin Başvuruya 
Cevap Verildi
İletişim Merkezi, acil durumlara 
müdahale hızını artırmak için Ba-
şakşehir ve Bahçeşehir’de iki hiz-
met noktası, 17 kabin ve perso-
neliyle hizmet veriyor. Başakşehir 
Belediyesi İletişim Merkezi; Çağrı 
Merkezi, Süper Hizmet Masası ve 
Çözüm Ortakları birimlerinden 
oluşuyor. Merkez’de 2014 yılında 
ortalama 328 bin başvuru alındı.

Hendek Belediye Başkanı Ali 
İnci “Diriliş Ertuğrul” dizisinin 
çekimlerinin yapıldığı İstanbul 
İli Beykoz ilçesinde dizi setini 
ziyaret etti.

Şişli Belediyesi tarafından “Madde 
Bağımlılığı ve Bonzai” başlıklı eği-
tim semineri verildi. Seminere çok 
sayıda önemli konuşmacı katıldı.

Vatandaşların belediyeye ulaş-
ma hızını artırarak sorunların 
çözümünü kısaltan Başakşehir 
Belediyesi İletişim Merkezi, 
hizmet kalitesini yükseltmek için 
kabin, ses sistemi ve iç dekoras-
yonunu yeniledi.
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Beşiktaş Belediyesi Engelli Ko-
ordinasyon Merkezi’ne doğru, 
röportaj yapmak için yola çıkıyo-
ruz. Ne yöne baksanız yeşilin en 
güzel tonlarını görebildiğiniz Be-
şiktaş’ta Dilek Sabancı Parkı’nın 
içerisinde büyük bir merkez ka-
pılarını açıyor bizlere. Merkezin 
sorumlusu, bize önce sınıfl arı 
gezdiriyor. Engelli gençlerimi-
zin resim dersine konuk oluyor, 
rengârenk boyalar içerisinde  
onların kahkahalarına ortak olu-
yoruz. El sallıyorlar kameramıza 
ve her biri yaptığı resmi büyük 
bir mutlulukla gösteriyor.

Bu merkez, kuşkusuz, Türki-
ye’nin en güzel ve en yararlı en-
gelli merkezlerinden biri. Daha 
önce elini bile kullanamayan ço-
cukların şimdi resim yaptığı, haf-
tanın 6 günü ücretsiz eğitimlerin 
verildiği Beşiktaş Belediyesi’ne 
ait olan bu merkeze herkesi da-
vet ediyor, pek çok belediyemize 
örnek teşkil etmesini diliyoruz. 

Şimdi biz susalım; amaçlarını, 
hedefl erini ve neler yapıldığını 
merkezin sorumlusu Sosyolog 
Aslı Bilgiç Benol anlatsın…

Aslı Hanım, öncellikle merkezin 
kapılarını bizlere açtığınız için 
çok teşekkür ederiz. İlk olarak 
Beşiktaş Belediyesi’nin Engelli 
Koordinasyon Merkezi’ni kısaca 
sizden dinleyebilir miyiz? Amaç 
ve hedefl er nelerdir? 

Engelli Koordinasyon Merke-
zi’nin amacı; engelli bireylerin 
sosyal aktivitelere katılımını sağ-
lamak, mesleki becerilerini geliş-
tirme konusunda onlara destek 
olmak, toplumda engellilikle ilgili 
bir farkındalık yaratmak, engelli 
ailelerin gündelik yaşamlarını 
kolaylaştırabilmek, engelliler-
le engelsiz tabir edilen bireyler 
arasındaki iletişimi kuvvetlendir-
mek ve toplumsal yaşamda bir-
likteliklerini sağlamak. Öncelikli 
hedefimiz “Engelsiz Beşiktaş” 
idealini hayata geçirebilmek, ha-
yatın her alanında ortaklaşabil-
mek. Buradaki hizmetlerimizden 
yararlanan üye sayımız her ge-
çen gün artıyor, şu an üye sayımız 
100’e yakın.  Merkezimizde sos-
yolog, psikolog, 2 yardımcı öğret-
men, 1 idari personel, 1 temizlik 
görevlisi, 2 servis şoförü ve dö-
nüşümlü olarak görev yapan 4 

güvenlik görevlisi çalışmakta. 
Ayrıca diyetisyen ve avukat da 
haftanın bir günü merkezimize 
gelip ücretsiz destek hizmeti 
vermekteler. Ayrıca haftada bir 
gün de, engelli ailelerimiz için 
grup terapisi uygulanmakta.

Haftanın 6 Günü 
Ücretsiz Eğitim
Peki, merkezde neler yapılıyor? 
Engellilerimize yönelik ne tür 
etkinlikler, kurslar ve faaliyetler 
düzenlenmekte?

Faaliyete geçtiği günden beri 
merkezimizde yoga, pilates, 
beden farkındalığı, beden es-
netme, fotoğrafçılık, İngilizce, 
resim, ahşap boyama, müzik, 
dans gibi pek çok eğitim verildi. 
Şu anda da haftanın 6 günü üc-
retsiz eğitim imkânımız var; pi-
lates, yoga, tiyatro, müzik, dans, 
resim, ahşap boyama ayrıca ser-
tifikalı olarak işaret dili ve gör-
me engellilere yönelik bilgisayar 
kurslarımız mevcut. Cumartesi 
ve Pazar günleri, Kabataş Erkek 
Lisesi ile işbirliği içerisinde ger-
çekleştirdiğimiz “Best Buddies” 

adlı proje kapsamında resim 
derslerimizi engelli/engelsiz 
üyeler birlikte yapıyorlar. Eği-
timlerimizin dışında psikolojik, 
hukuki danışmanlık, istihdam 
danışmanlığı, diyetisyen deste-
ği ve çocuklara yönelik ağız-diş 
sağlığı hizmetlerimiz var. Engelli 
vatandaşların hayatlarını kolay-
laştırmak, sağlık hizmetlerine ve 
kültürel hizmetlere erişimlerini 
sağlayabilmek için Dost Eller 
Taksi adı altında ücretsiz ulaşım 
desteğimiz mevcut. Evde bakım 
maaş başvurularının incelen-
mesi ve engelli vatandaşların 
başvuru süreçlerinin hızlanma-
sına yönelik çalışan uzman bir 
ekibimiz var. Ayrıca çeşitli pro-
jeler gerçekleştiriyoruz; paydaşı 
olduğumuz Engelliler Kariyer 
Günü ile iş arayan engelli va-
tandaşları firmalarla buluşturu-
yoruz. Kamp organizasyonları 
düzenliyor, sinema ve konser et-
kinlikleri, festivaller, geziler, pik-
nikler organize ediyoruz. Ekim 
ayında, Türkiye’de bir ilk olan 
Engelsiz Kitap Fuarı’nı hayata 
geçirdik. Engelli okurlarla yayı-
nevlerini merkezimizin içinde 

yer aldığı Dilek Sabancı Parkı’n-
da buluşturduk. Aynı zamanda 
yayınevleri ve yazarlara kitap-
lara erişim konusunda zorluk 
çeken görme engelliler için sesli 
kitap çıkarmaları konusunda 
çağrıda bulunduk. 

Son olarak Beşiktaş Belediyesi 
Engelli Koordinasyon Merke-
zi’nin buradaki kurslara ve faa-
liyetlere katılan engelli vatan-
daşlarımızın hayatlarını nasıl 
güzelleştirdiğini düşünüyorsu-
nuz? 

Engelli Koordinasyon Merkezi 
herkesin hayatına farklı şekiller-
de dokundu diye düşünüyorum. 
Kimisi evden hiç çıkmazken şim-
di merkez sayesinde sosyalleşti-
ğini söylüyor, kimisi burada öz-
güven kazandığını söylüyor, kimi 
daha somut bir gerçeklikten söz 
ediyor; “Eskiden çay bardağını 
tutamazdım, resim dersleri sa-
yesinde ellerimi daha rahat kul-
lanabiliyorum” diyor. Bir başkası 
buradaki fiziksel eğitimler saye-
sinde vücudunu daha iyi tanıma-
ya başladığını söylüyor. 

O Artık Bir Ressam 
Zehra Gülgün Golar, Kimya 
Mühendisliği ve stilistlik 
sonrasında artık bir ressam. 
Çocuk yaşta geçirmiş oldu-
ğu çocuk felcinin hayatını 
karartmasına izin verme-
di… Kendisinin deyimiyle 
Beşiktaş Belediyesi’nin En-
gelli Koordinasyon Merkezi 
ile tanıştıktan sonra hayatı 
tamamen değişti. Önceleri 
evde bir hobi olarak yaptı-
ğı resmi artık profesyonel 
olarak yapıyor ve sergiler 
düzenliyor. Başta Beşiktaş 
Belediye Başkanı Murat 
Hazinedar olmak üzere tüm 
belediye yetkililerine ve En-
gelli Koordinasyon Merke-
zi’ne teşekkür eden Golar, 
“Çok mutluyum. Bana bu 
şansı verdikleri için çok ama 
çok teşekkür ederim. Haya-
ta artık daha umutlu, daha 
güzel bakıyorum” diyor. 

O Artık Bir Ressam 
Zehra Gülgün Golar, Kimya 

Engellerimiz Yok
Beşiktaş Belediyesi’nin En-
gelli Koordinasyon Merke-
zi’nin sorumlusu Sosyolog 
Aslı Bilgiç Benol sorularımı-
zı cevaplayan isim oldu. Be-
nol; “Burada çalışmadan ev-
vel engellilik konusunda bu 
denli bilinçli değildim, en-
gellilik gündelik hayatımda 
üzerine kafa yorduğum bir 
mesele değildi. Burada ça-
lışmaya başladıktan sonra 
benim için soyut olan şey-
ler somutlaştı. Hatta bu iş 
sayesinde bugün benim için 
çok kıymetli olan insanlarla 
da tanışma fırsatım oldu. 
Diyebilirim ki Engelli Koor-
dinasyon Merkezi’nin bana 
en büyük katkısı, farklılıkla-
rımızın birlikteliğimize en-
gel olmadığını bana her gün 
hatırlatıyor olmasıdır. Artık 
dışarıdan biri gibi hissetmi-
yorum” diyor.

Engellerimiz Yok
Beşiktaş Belediyesi’nin En-

BEŞiktaŞ’ıN 
EN GÜzEL rENkLEri 

BU mErkEzdE!

Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, hayatın tüm renklerini 
içinde barındırıyor. Kırmızı, mavi, yeşil ve daha nice güzel renkler bu 

merkezde engelli çocuklarımızın elinde hayat buluyor. 
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yEŞiL ŞEHirLEr zirvEsi BUrsa´da GErçEkLEŞti
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla 2017 yılı için Avrupa 
Yeşil Başkenti olmaya aday 
gösterilen Bursa, ‘2. Yeşil Şehirler 
Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

buRSa Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı öncülüğünde Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, Bursa Valiliği, 
Sağlıklı Kentler Birliği ve İtibar 
Yönetimi Enstitüsü tarafından dü-
zenlenen ‘2. Yeşil Şehirler Zirvesi’, 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Hüdavendigar 
Salonu’nda gerçekleşti. Zirvenin 
açılış töreninde konuşan Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’yı sağlıklı bir 
geleceğe taşımak amacıyla yapı-
lan çalışmaları anlattı.

sapaNCa 
BELEdiyEsi 
ağaçLarı BUdUyOr
Sapanca Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerinin ilçe genelinde 
başlattığı ağaç budama 
çalışmaları, program dâhilinde 
devam ediyor.

SaPanCa - SakaRYa Ağaç-
ların gelişimini kuvvetlendir-
mek ve sağlıklı yaşamalarını 
sağlamak amacıyla yapılan 
ağaç budama çalışmaları bü-
yük bir titizlik ile sürüyor. Be-
lediye ekipleri, yol kenarların-
da kuruyan ve tehlike arz eden 
ağaçların bakımlarını yapıyor. 
Her yıl düzenli olarak yapılma-
sı gereken budama işlemleri-
nin Sapanca genelindeki oyun 
parkları çevresinde de uygula-
nacağı belirtildi. Ağaç budama 
çalışmaları yapılarak cadde 
ve sokaklardaki uzayan ağaç 
dallarının, elektrik tellerinin 
arasına girmesi ile yaşanan 
zorluklar da bertaraf edilmiş 
oluyor.  Sapanca Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
yetkilileri, yapılan ağaç buda-
ma çalışmaları ile ağaçların 
sağlıklı kalmasının amaçlan-
dığını ve ilçe genelinde birçok 
ağacın budama işleminin ta-
mamlandığını belirterek, ye-
şillendirme ve ağaçlandırma 
çalışmalarının yaz aylarında 
olduğu gibi kış aylarında da 
aynı özenle devam edeceği-
ni söyledi. Sapanca Belediye 
Başkanı Aydın Yılmazer, konu-
ya ilişkin yapmış olduğu açık-
lamada çalışmaların tüm hızla 
devam edeceğini söyledi.

“EN iyi tEmizLik 
kirLEtmEmEktir” 
Edremit’in Atatürk Mahallesi 
Sinekli Boğazı mevkiinde 
dökülen çöp ve molozlar 
Edremit Belediyesi tarafından 
kaldırılarak bölge temiz bir 
hale kavuşturuldu. 

eDReMit - balıkeSiR Edre-
mit’in Atatürk Mahallesi Si-
nekli Boğazı Mevkiinde çöp 
molozlar Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü tarafından temizlen-
di. Yasak olmasına rağmen 
dökülen çöp ve molozlar ile 
çöplük haline gelmeye başla-
yan Sinekli Boğazı mevkiinde-
ki alan Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekipleri ve iş makineleri 
ile temizlenerek yeniden eski 
temiz haline kavuşturuldu. 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri yasak olan yerlere 
kesinlikle çöp ve moloz dö-
külmemesi uyarısında bulu-
narak, “Konulan tabelalar ve 
çöp konteynerlerinin yanına 
konulan kül kovaları maalesef 
kimliği belirsiz kişiler tarafın-
dan yerlerinden alınmaktadır. 
Duyarlı vatandaşlarımızdan 
yasak yerlere çöp ve moloz 
dökenler ile tabela ve kül ko-
valarını alanları görmeleri 
durumunda belediyemize ya 
da kolluk kuvvetlerine bildir-
melerini önemle rica ediyo-
ruz” dediler. Edremit Belediye 
Başkanı Kamil Saka da, en iyi 
temizliğin kirletmemek oldu-
ğunu belirterek, “Temiz bir 
çevre ve temiz bir Edremit 
için çalışmalarımız devam edi-
yor” dedi.

“Gelibolumuz’u Birlikte Güzelleştirelim”

Haydi Gençler, Geri 
Dönüşüm İçin El Ele!

Engellilerle Birlikte 
Fidan Dikti

Körfez’in Denizi ve Kıyıları Tertemiz

gelibOlu - çanakkale Yeşil, 
çevre ve çiçek sevgisini artır-
mak için “Gelibolu’muzu birlik-
te güzelleştirelim” sloganı ile 
çarşıda kurulan stantta vatan-
daşlara lale soğanı hediye eden 
Gelibolu Belediye Başkanı M. 
Mustafa Özacar, “İlçemizin de-
ğişik noktalarında bu yıl toplam 
100 bin lale soğanını toprakla 
buluşturduk. Halkımıza lale so-
ğanı dağıtımının bu sene ikinci-

sini gerçekleştiriyoruz. İlçemi-
zin dört bir yanına ektiğimiz ve 
vatandaşlarımızın bahçelerine, 
balkonlarındaki çiçekliklere 
dikeceği lale soğanları ile ilkba-
harda Gelibolu’da yine çok renk-
li görüntülerin oluşacağını düşü-
nüyoruz” dedi. Lale dikiminin 
nasıl yapılacağını anlatan bilgi-
lendirme notunun bulunduğu, 
file keselerde yapılan dağıtımda 
Başkan Özacar’a Belediye’nin 

Meclis Üyeleri de eşlik etti. Di-
ğer yandan “Çevremize hep 
birlikte sahip çıkmalı, çevremizi 
hep birlikte güzelleştirmeliyiz” 
diyen Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü yetkilileri de vatandaşların 
lale soğanları ve diğer ekilen çi-
çekleri korumak için duyarlı ol-
malarını istediler. Vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği lale dağıtı-
mında bu yıl da uzun kuyruklar 
oluştu.

Gelibolu Belediyesi tarafından 
ikinci kez düzenlenen etkinlikte 
vatandaşlara ücretsiz olarak 
lale soğanı dağıtıldı. Belediye 
Başkanı Mustafa Özacar, önemli 
açıklamalarda bulundu.

kaĞıtHane - iStanbul Kâğıt-
hane Belediyesi’nin düzenlediği 
çevre eğitim seminerleri  “Hay-
di Gençler, Geri Dönüşüm İçin 
El Ele” sloganı ile devam ediyor. 
İlçe okullarında gerçekleştirilen 
eğitimlerde oyuncuların sahne-
lediği “Çevre ve Geri Dönüşüm” 
konulu tiyatro oyununda, geri 
dönüşümün çevre için önemine 
değinilirken, hayvan sevgisine 
dikkat çekiliyor. Başkan Kılıç, 
“Geri dönüşüm çevre ve gelece-
ğimiz için çok önemli. Geri dönü-
şüm çalışmalarının gönüllü kah-
ramanları olmak ve ailenizi çevre 
için duyarlı olmaya davet etmek 
sizin elinizde” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

çiFtlikkÖY - YalOVa Çiftlikköy 
Çiftlik Mahallesi Çamlık Sokak’ta, 
GSD Eğitim Vakfı İlköğretim Oku-
lu ile eski mezarlık arasındaki 1,5 
dönümlük araziye engellilerin de 
katılımı ile 63 fıstık çamı fidesi 
dikildi. Çiftlikköy Belediye Baş-
kanı Ali Murat Silpagar da, engelli 
vatandaşlarla birlikte fidan dikimi 

etkinliğine katılarak fidan dikti. 
Engelliler için Çiftlikköy’de en-
gelsiz kafe, engelsiz kumsal, en-
gelsiz park gibi projelerin hayata 
geçirileceğini belirten Başkan Sil-
pagar, çevreye verdikleri önemin 
bir göstergesi olarak engellilerle 
birlikte fidan dikmekten büyük 
mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
Fidan dikimine Çiftlikköy Beledi-
ye Meclis üyeleri de katıldı.

Her Fidana Bir 
Engellinin İsmi 
Verilecek
Belediyeden yapılan açıklama-
ya göre her fidana bir engellinin 
ismi verilecek. Fidan dikme töre-
ninde duygu dolu anlar yaşandı.

kÖRFeZ - kOCaeli Körfez Be-
lediye Başkanı İsmail Baran’ın en 
çok üzerinde durduğu konuların 
başında gelen temizlik çalışmaları 
Körfez’in genelinde hız kesmeden 
devam ediyor. Körfez Belediyesi 
Çevre Koruma Kontrol Müdürlü-
ğü ve Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Çevre Koruma Şube Müdür-
lüğü ekipleri birlikte Körfez sahil 
şeridinde kıyıdan denize vuran 
ambalaj, çöp vb. atıkları deniz sü-
pürgesi ile tarayarak temizledi.

Başaran 1’in 
Başarıları Büyük
2007 yılı Ağustos ayından iti-
baren Büyükşehir Çevre Koru-
ma Şube Müdürlüğü tarafından 
çalışmalarına başlayan Başaran 
1 Deniz Süpürgesi, bünyesinde 
bulundurduğu teçhizatlarla de-
nizde bulunan atıkları topluyor. 
Oil skimmer adı verilen cihaz, 
denizdeki canlıların yaşamını 
etkileyen petrol ve petrol türü 

maddelerin emilmesini sağlıyor. 
Saatte 20 metreküp kapasite ile 
petrol türü maddeleri deniz yü-
zeyinden alan skimmer, sudaki 
oksijen miktarının artırılmasını 
sağlayarak Körfez’in yaşanabi-
lirliğini artırıyor. Ayrıca Körfez 
sahilinde deniz süpürgesiyle 
temizlenen atıklar bertaraf edil-
mek üzere İzaydaş’a gönderilip 
imha ediliyor. Körfez sahilini 
daha temiz hale getirebilmek için 
çalışmalar hızla devam ediyor. 

Kâğıthane Belediyesi çocukların 
çevre bilincini desteklemek için 
her yıl ilçe okullarında eğitim 
seminerleri düzenliyor.

Çiftlikköy’de Engelsiz Fidanlık İçin 
63 fi dan dikildi. Belediyeden yapı-
lan açıklamaya göre her fi dana bir 
engellinin ismi verilecek.

Devreye soktuğu yeni projeler 
ve sloganlarla Körfez’in dört 
bir tarafını temizleyen Körfez 
Belediyesi, Körfez’in denizini ve 
kıyılarını da aynı özenle temiz-
liyor.
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Bir dönem ulusal basına manşet 
olmuştu, “Belediyeye bisikleti 
ile giden başkan” diye. İşte o 
renkli Başkan, bizlere yurt dı-
şında işine bisikleti ile gidenleri 
hatırlatan Başkan, Kocaeli’nin 
merkez ilçesi İzmit’in Belediye 
Başkanı Nevzat Doğan. Başkan 
Doğan, renkli ve sıra dışı, başa-
rılı bir Belediye Başkanı. Takım 
elbisesi ile atlıyor plakasında 
“Başkan” yazan bisikletine ve 
kentinin gelişmesi için durma-
dan çalışıyor. Başkan İzmit’i 
sadece ulusal değil, uluslararası 
platformda da marka yapmakta 
kararlı. Doğan’ın pek çok başa-
rılı ve takdire şayan çalışması 
var. 

Başkan Doğan, İzmit’in İstan-
bul’un Anadolu’ya açılan kapısı 
olduğunu söyleyerek birbirinden 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Şimdi sözü kendisine bırakıyo-
ruz.

Başkanım ilk olarak İzmit’i siz-
den dinlemek isteriz… 

İzmit çok stratejik bir yer. Bir-
çok özelliği üzerinde barındır-
mayı sağlayan şanslı bir şehirdir. 
Kocaeli ile birlikte düşünürsek 
Marmara Denizi’ne komşu. İçin-
de Sapanca Gölü, Kartepe’de 
kayak merkezi olan, doğal gü-
zellikleri ile gurur duyduğumuz 
bir şehir. Jeopolitik yönü ile 
avantajlı bir yerdir.  İstanbul’un 
Anadolu’ya açılan kapısıdır. Ti-
cari yönden bakarsak, limanları 
var. Bunun yanında bulundurdu-
ğu dev sanayi tesisleri ile Türki-
ye’nin kalbi olan bir sanayi şehri.  
Birçok sektörü bünyesinde ba-
rındırmaktadır. Bunun yanında 
çok derin tarihi olan 3 bin yıllık 
bir şehir. Bizans’ın ve Osman-
lı’nın önemli bir şehri. Biz tarihi 

değerleri ön plana çıkarıp tarih 
turizmini de hazırlıyoruz. Aynı 
zamanda Türkiye’nin en iyi has-
tanelerinin bulunduğu bir sağlık 
şehriyiz. 

İzmit’in sağlık şehri olmasından 
biraz daha bahsedebilir misiniz?

Benim siyasete girmemin ana 
nedeni sağlıkta gördüğüm ek-
sikliklerdi. Hepimiz biliyoruz 
ki 2002 öncesinde hem Türki-
ye’de hem de Kocaeli’nde sağlık 
sektörü kötü bir durumdaydı. 
Bir ülkenin gelişmişliğini sade-
ce parasal değerler göstermez.  
Gelişmişlik kriterlerinden biri 
de anne ve bebek ölüm oranla-
rının azlığıdır.  2002 öncesinde 
Avrupa’nın çok gerisindeydik. 
Doğru dürüst hastanemiz kal-
mamıştı. O dönemde milletve-
kili olduk. Birçok görüşümüzü 
yazıyorduk. Baktık ki AK Parti 
programında bunları yapaca-
ğını söylüyor, inandığımız bir 
lider de olduğunu gördüğümüz-
de, çocuklarımızın geleceğini 
düşünerek şehrimiz için siyase-
te girdik. Konteynerdeki sağlık 
ocakları birer birer modern 
sağlık ocaklarına ve hastanele-
re dönüştü.  13 tane hastane-
nin, 41 sağlık ocağının kurdele-
sini kestim. Kanser Hastanesi, 
Kadın Doğum Çocuk Hastanesi, 
Yanık Merkezi, Sopalı Araştır-
ma Hastanesi o dönemin eseri-
dir. Yaklaşık 250 milyon liralık 
bir yatırım geldi. Her biri için 
de Ankara’da büyük mücadele 
verdik. Bugün sağlık turizmin-
den bahsediyoruz. Dolayısıyla 
sağlıkta Kocaeli bir değil birkaç 
çağ atladı. Tüm Türkiye bunu 
yaşadı. Ben sadece üstüme dü-
şen görevleri yerine getirdim.

Hedef: 
Turizm Kenti Olmak

O halde İzmit için hedefleriniz 
nelerdir?

Bu şehri özellikle turizm kenti 
yapmakta kararlıyız. 2002 önce-
sinde bahsettiğimiz sağlık kriter-
leri oldukça sorunlu iken, şu anda 
gelişmiş kriterler sayesinde Avru-
pa’yı sağlık konusunda yakalayan 
bir İzmit var.  Her alanda Avru-
pa’yı yakalayan ve geçen bir İzmit 
ve Türkiye hedefliyoruz. Birinci 
hedefimiz şehri markalaştırarak 
ülkeler yarışında İzmit’in örnek 
olması. Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
iddialı fuar kongre merkezini 
oluşturmak ve dünyanın toplan-
dığı ve buluştuğu bir yer haline 
getirmek istiyoruz. Ülkeler sade-
ce bu özellikleri ile çekim merke-
zi haline geliyor. İzmit bunun için 
mükemmel bir yer. Tarih korido-
runu tüm Türkiye’ye ve dünyaya 
açacağız. Yıllardır mahsur kalmış 
eserleri halka kazandırıyoruz. 
Onlarca konak, cami ve çeşme 
var, hükümetimiz de önemsiyor 
bunu. Türk milleti büyük millet 
oldu ise atasına, ata yadigârlarına 
sahip çıktığı için olmuştur. Ataya 
sahip çıkma anlamında şehitle-
rimiz ve gazilerimiz için önemli 
çalışmalar yaptık. Örneğin Yahya 
Kaptan’ı, adına bir anıt park yapa-
rak halkımıza tanıttık. Sadece sa-
vaşırken değil görevi için ölenler 
adına parklar yaptık. Şehrimizi, 
ülkemizi ve bayrağımızı çok sevi-
yoruz. Türkiye’ye örnek olan çalış-
malarımıza devam edeceğiz. 

Belediye binasına bisikletle gi-
den ilk başkansınız sanırım…

Ben gittim ama ilk miyim bilmi-
yorum. 

Takım elbise ile mi kullanıyorsu-
nuz?

Evet, takım elbise ile bisiklete bi-
niyorum.

Zor olmuyor mu?

Hiç zor olmuyor. Tavsiye ediyo-
rum, abiye kıyafetle bile bisiklete 
binebilirsiniz. 

“Belediye Başkanı Risk 
Almalı”

Peki Başkanım, neden bisikletle 
gitmeyi tercih ettiniz?

Belediye Başkanları toplumun 
önünde giden kişilerdir. Toplu-

ma ufuk açacak, risk alacak ki-
şilerdir. Vatandaş risk almaya-
bilir ama Belediye Başkanı risk 
almalı. Bugün bisiklet kullanımı 
çağın gereği. Gelişmiş ülkelerde 
bisiklet en yaygın ulaşım aracı. 
Bisiklet çevrecidir ve ekonomiye, 
trafiğe, insan psikolojisine çok 
büyük katkılar sağlar. On dakika 
bisiklet ile gezin kendinizi daha 
mutlu hissedeceksiniz. 

Kendinize ait bir bisikletiniz var 
mı?

Evet var. Plakada “başkan” ya-
zıyor. Benim için makam aracı 
oluyor.

istaNBUL’UN 
aNadOLU’ya açıLaN 

kapısıyız!

izmit Belediye Başkanı  
NEvzat dOğaN

İzmit’in renkli, sıra 
dışı Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan, “İzmit, 
İstanbul’un Anadolu’ya 
açılan kapısıdır. Dev 
sanayi tesisleri ile 
Türkiye’nin kalbi olan 
bir sanayi şehriyiz. Tüm 
bunların yanında çok 
derin tarihi olan 3 bin 
yıllık bir şehiriz” diyor.
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20 Çocuğa Ücretsiz 
Diş ve Ağız Muayenesi

Kursiyerler 
Serti�ikalarını Aldılar

tuZla - iStanbul Tuzla Beledi-
yesi Gönül Elleri Çarşısı’nda aktif 
çalışan Kadın Kent Gönüllüleri, 
komisyonlarda ilgili kesimler için 
hizmet üretiyor. İş ve mesleki yo-
ğunluk nedeniyle bu çalışmalara 
katılamayan kişi ve kurumlar da 
kendi alanlarında gönüllü hizmet 
vererek, Gönül Elleri Çarşısı’nın 
yapısına katkı sağlıyor. Tuzla’da 
faaliyet gösteren Özel Dentasel 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği de, 
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çar-
şısı Çocuk ve Gençlik Komisyo-
nu’na kayıtlı 20 çocuğun ağız ve 
diş sağlığı muayenesini ücretsiz 

gerçekleştirdi. Klinik yöneticileri, 
çocukları hem muayene etti hem 
de ağız ve diş sağlığı konusunda 
bilgilendirdi, muayene olan ço-
cuklara cesaret diploması hediye 
etti.  Tuzla Belediye Başkanı Şadi 
Yazıcı, konuyla ilgili yapmış oldu-
ğu açıklamada Gönül Eller Çarşı-
sı’nda aktif olarak çalışan Kadın 
Kent Gönüllüleri’ni başarılı çalış-
malarından dolayı tebrik etti. Baş-
kan Yazıcı, Tuzla Belediyesi’nin 
sağlık çalışmalarına her zaman 
önem verdiğini ve vatandaşların 
sağlıklı olarak hayatlarına devam 
edebilmeleri için çalışmaların tüm 
hızıyla devam edeceğini söyle-
di. Ağız ve diş sağlığı muayenesi 
yapılan öğrencilerde başta Tuzla 
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ol-
mak üzere belediye yetkililerine 
teşekkür ettiler. Kadın Kent Gö-
nüllüleri sağlık çalışmalarına de-
vam edecek.

eDiRne Edirne Belediyesi’nin, 
kişinin Türkçeyi doğru, güzel ve 
etkileyici konuşmasını sağlamak 
ve söz söyleme sanatının incelik-
lerini öğretmek amacıyla açtığı 
ücretsiz diksiyon kurslarına yeni 
dönem kayıtları devam ederken, 
30. dönem kursiyerleri sertifika-
larını törenle aldılar. Edirne Bele-
diye Başkan Yardımcısı Çiğdem 
Gegeoğlu, katılımcılara sertifi-
kalarını tek tek takdim ederek, 
kendilerini tebrik etti. Gegeoğlu, 

“Belediyemizin ücretsiz olarak 
verdiği diksiyon kurslarına katı-
lım oldukça fazla. Halkımızdan 
ücretsiz kurslarımızla ilgili güzel 
geri dönüşler alıyoruz. Sosyal 
belediyeciliğin gerekliliklerini 
yerine getirdiğimizin gösterge-
si olan bu güzel geri dönüşler, 
bizleri mutlu ediyor. Edirne Be-
lediyesi olarak, Zübeyde Hanım 
Kadın Lokali’nde diksiyon kursu 
dışında, ücretsiz kurslarımız da 
bulunmakta. Buradaki kursları-
mız özellikle kadınlarımıza yöne-
lik” diye konuştu. Gegeoğlu’nun 
konuşmasının ardından, kursi-
yerler, Edirne Belediye Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, 
Belediye Kültür ve Sosyal İşleri 
Müdürü Hasan Avcı ve Diksi-
yon-tiyatro-yaratıcı drama eğit-
meni Sabahattin Bostancıoğlu ile 
hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kursa 
katılan ve sertifikalarını alan kur-
siyerler Edirne Belediyesi yetki-
lilerine teşekür ettiler.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri 
Çarşısı ile aşılanan gönüllü 
hizmet ağına her gün bir yenisi 
daha ekleniyor. Son olarak 20 
çocuğun ağız ve diş sağlığı 
muayenesi ücretsiz olarak 
gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi’nce ücretsiz 
verilen diksiyon kurslarında, 30. 
dönem kursiyerler sertifi kalarını 
aldılar.

BÜyÜkŞEHir’dEN atçıLık Eğitimi kEstEL’dE 3. GÖz 
Eğitim çaLıŞmaLarı 
Kestel Belediyesi’nce ilçede 
sunulan hizmetlerin kalitesinin 
artırılması amacı ile sürdürü-
len çalışmalara bir yenisi daha 
eklendi. Kalite Birliği Derneği 
KALDER’e üye olan Kestel Be-
lediyesi, bünyesinde bulunan 
üye kuruluşlara yönelik  ger-
çekleştirilmekte olan “3. Göz” 
eğitim çalışmalarını tamamla-
dı. 

keStel - buRSa KALDER Bursa 
Şubesi adına eğitim çalışmasını 
gerçekleştiren Uludağ Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erkan Işığıçok, kalitede “üçüncü 
göz” eğitimini gerçekleştirdi. 
Eğitim çalışmaları hakkında bir 
açıklama yapan Belediye Başka-
nı Yener Acar “Kestel Belediyesi 
olarak ilçe halkımıza sunduğu-
muz hizmetlerin kalitesinin 
artırılarak sürdürülmesi  ve bu 
hizmetlerin kalitelerinin belge-
lenmesi konusunda yoğun bir 
çalışma içerisindeyiz. Çalışma-
larımıza 2012 yılında ISO kalite 
belgemizi alarak başladık. Kalite 
belgesinin alınması ile elbette ki 
işler bitmiyor. Bu belgenin sü-
rekliliğinin sağlanması ve perso-
nelimiz için yeni kalite eğitimleri 
gerçekleştirilerek, bu çabanın 
ileriye taşınması sağlanmalıdır. 
Bu çalışmalarımız kapsamında 
önemli bir adım attık. Kalite ala-
nında hızla ilerlemeye devam 
ediyoruz” dedi.

amaç: 
ÖğrENCiLEriN 
sağLığıNı kOrUmak
Ezine Belediyesi Zabıta 
Amirliği ekipleri kantin 
işletmecilerine uyulması 
gereken kurallar hakkında bilgi 
verdi. Ekipler konuya ilişkin 
yapmış oldukları açıklamada 
amaçlarının öğrencilerin 
sağlığını korumak olduğunu 
söylediler.

eZine - çanakkale Ruhsat 
ve çalışma belgesinin yanı 
sıra çalışma ortamlarının ge-
nel temizlik durumuyla ilgili 
genel denetimler yapan Ezi-
ne Belediyesi Zabıta Amirliği 
ekipleri, kantin işletmecileri-
ne uyulması gereken kurallar 
hakkında bilgi verdi.    Dene-
timleri öğrencilerin sağlığını 
korumak amacıyla yaptıkla-
rını ifade eden Zabıta Amiri 
Ramazan Akyüz, Sağlık Ba-
kanlığı’nın genelgesi doğrul-
tusunda okul kantinlerinde 
sağlıksız ürünlerin satışının 
yapılıp yapılmadığının kont-
rol edildiğini, işletmecilere 
daha önceki denetimlerde 
söyledikleri uyarıların uygu-
lanıp uygulanmadığını kontrol 
ederek,  yasal işlemlerin yapıl-
dığını ifade etti. Belediye yet-
kilileri açıklamalarında ayrıca 
amaçlarının öğrenci sağlığını 
korumak olduğunu söyledi. 
Ezine Belediye Başkanı Haluk 
Babaoğlu ise konuya ilişkin 
yapmış olduğu açıklamada 
zabıta ekiplerinin denetimle-
rinin belirli aralıklarla devam 
edeceğini söyledi. Başkan Ba-
baoğlu, Ezine Belediyesi’nin 
öğrencilerin sağlıklarını koru-
mak için elinden geleni yaptı-
ğını da sözlerine ekledi.

Bin 700 Aileye Eğitim Yardımı

“Sizler Bizim Geleceğimizsiniz”

aRnaVutkÖY- iStanbul Arna-
vutköy Belediyesi ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrencilerine yaptı-
ğı eğitim yardımlarının yanı sıra 
üniversiteyi kazanmış ve üniver-
site eğitimine devam eden öğ-
rencilerin ailelerine yardım ede-
rek, eğitime tam destek sunuyor.

İlk Ödemeler Yapıldı
Arnavutköy Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü yü-

rüttüğü çalışmalar sonucunda, 
Arnavutköy İlçesi’nden il içi ve 
il dışında eğitim hayatına de-
vam eden bin 700 üniversite 
öğrencisinin ailesine, eğitim 
yardımında bulunuyor. Arna-
vutköy Belediyesi tarafından 
banka hesaplarına yatırılacak 
yardım desteğinin; ilk ödemesi 
yapılmaya başlanırken, 2. öde-
me ise Mart Ayı sonunda yapı-
lacak. Arnavutköy Kapalı Spor 

Salonu’nda gerçekleştirilen üni-
versite öğrencilerinin ailelerine 
destek programında konuşma 
yapan Arnavutköy Belediye 
Başkanı Haşim Baltacı: “Aslın-
da yerel yönetim, halkıyla iç içe 
olan yönetimdir. Vatandaşlar, 
seçilmişlerle bir arada olmalı ve 
mutluluklar ile hüzünleri paylaş-
malıdır. Arnavutköylüler olarak 
bizler büyük bir aileyiz. Güzel 
günlerimiz olacak” dedi.

banDıRMa - balıkeSiR Bandır-
ma’da düzenlenen “Paramı Yöne-
tebiliyorum” adlı konferansa katı-
lan öğrenciler Bandırma Belediye 
Başkanı Dursun Mirza’yı maka-
mında ziyaret ettiler. Öğrenciler 
Başkan Mirza’ya proje hakkında 
bilgi verdi. Başkan Mirza gençle-
re yönelik projelerin çok önemli 
olduğunu, gençleri destekleyece-

ğini belirterek başarılarının deva-
mını diledi. Başkan Mirza burada 
ayrıca öğrencilere Bandırma Be-
lediyesi’nin gençlerin eğitimine 
ve gelişimine yönelik yapmış ol-
duğu çalışmalardan bahsetti. Mir-
za, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. 
Bandırma Belediyesi olarak her 
zaman sizin  gelişiminiz için çalış-
malarımız devam edecek” dedi.

Arnavutköy Belediyesi “Aile-
ye Destek, Eğitime Destek” 
sloganıyla başlattığı yardım 
kampanyasında; üniversiteyi 
kazanmış ve üniversitede eği-
tim hayatına devam eden bin 
700 öğrencinin ailesine, maddi 
destekte bulunuyor.

Kent Konseyi’nin ev sahipliğiy-
le Bandırma’da düzenlenen, 
Habitat Kalkınma ve Yönetişim 
Derneği tarafından düzenle-
nen, ‘Paramı Yönetebiliyorum’ 
konulu konferansta eğitim 
alan öğrenciler Belediye Baş-
kanı Dursun Mirza’yı makamın-
da ziyaret etti. 

kOCaeli Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi ücretsiz atçılık eğitimi 
projesini, uluslararası FEI antre-
nörü ve lisanslı binici olan Fatma 
Onan organize edecek. Yoğun bir 
talebin olması beklenen projede 
ilk etapla 3 atla hizmet verilecek. 
İlerleyen zamanlarda atların sa-
yısının artması planlanırken, ço-

cukların ve gençlerin daha fazla 
ilgi göstermesi bekleniyor. Koca-
eli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Karaosmanoğlu, yürüyüş öncesi 
yaptığı konuşmada “Bu sporu 
ve eğitim hizmetini her ilçemize 
yaymayı hedefl iyorum. İlk etap-
ta Derince Çınarlıdere mesire 
alanında başlatıyoruz. Halkımızı 
atlarla buluşturacağız. At sevgi-
sini çocuklarımıza, gençlerimi-
ze ve halkımızın tüm fertlerine 
aşılamak istiyoruz. Bu projenin 
olgunlaşmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Karaosmanoğlu, proje kap-
samında hizmet verecek atlardan 
bir tanesini kendi elleriyle besledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si yeni bir sosyal proje daha 
başlatıyor. Çınarlıdere mesire 
alanında başlatılacak projeyle, 
ücretsiz atçılık eğitimi verilecek.
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 » Ailenin iki çocuğuyuz, 1970’te 
dünyaya geldik. Şileliyiz. Ba-
bam 18 yıla yakın zaman yurt 
dışında, Almanya’da gurbette 
çalışmış. Biz de orada dün-
yaya gelmişiz. 1977 yılında 
Şile’ye geri dönmüşüz. İlk ve 
orta eğitimimizi kardeşimle 
birlikte Şile’de yaptık. Lisede 
de beraber Kabataş Erkek Li-
sesi’nde okuduk. Üniversite-
de yollarımız ayrıldı. Üniver-
siteye kadar hep aynı sırada, 
aynı okulda okuduk. Lisede de 
beraber altlı üstlü ranzalarda 
yattık. Hiçbir zaman ayrıl-
madık. Üniversitede iki farklı 
okulu seçtik. Ben İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nde okudum. İki-
zim ise İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme’de okudu. 
Üniversite yıllarında farklı 
okullarda okumamıza rağmen 
ayrılmadık ve aynı evde kal-

dık. Üniversite bittikten sonra 
beraber Şile’ye geri döndük. 
O ticareti tercih etti, ben be-
lediyeciliği tercih ettim. Ben 
94’ten bu yana belediyecilikle 
iştigal ediyorum. 10 yıl bele-
diyecilik, 10 yıl da başkanlık 
görevini iştigal ettim. Üçüncü 
dönem itibariyle görevime 
devam ediyorum. 

 » Hiçbir zaman yollarımızı ayır-
madık. İkizliğin böyle özel bir 
bağlılığı var. Tabii ki evlendik, 
çocuklarımız oldu. Ama aynı 
binada yaşıyoruz. Çocukları-
mız bir arada büyüyor. İkiz-
likten kaynaklanan büyük bir 
bağlılığımız mevcut. Bu biraz 
abartılı gelebilir ama bundan 
memnunuz. Son derece de 
mutlu bir ilişkimiz var diye-
bilirim. İkizlik aslında Allah’ın 
bir lütfu. Kardeşler hayattaki 
en iyi arkadaşlardır. Hele ki 

ikizlik, genetik benzerliğinin 
ötesinde ruh benzerliğidir. 
Hayat kavgamızı farklı yollar-
da verdik. Ama hiçbir zaman 
ayrılmadık. Fırsat buldukça 
birbirimize zaman ayırıyoruz.

 » Ortak refl ekslerimiz var. 
Tepkilerimiz, damak tadımız, 
olaylara bakış açımız, hisleri-
miz hep aynı.

 » Birçok açıdan yaşamda birbi-
rimize destek oluyoruz. Fikir-
lerimizi paylaşıyoruz, tecrü-
belerimizden yararlanıyoruz. 

 » Onu ben zanneden insanlarla 
karşılaştığını duydum. Ama 
tabi ki bu noktada kendisi ge-
rekli mesajı ve bilgiyi veriyor. 
Bunun belki algısal açıdan 
pozitif bir karşılığı olabilir. 
“Başkan keramet bahşediyor, 
bir anda birden fazla yerde 
gözüküyor” diyenler olabilir. 

(Gülüşmeler) Tabii bu işin la-
tifesi. Her şey bir kenara böy-
lesi bir benzerliğin toplumda 
sempatik bir tarafı olduğu 
kesin. 

 » Siyaset biraz daha yıpratı-
cı bir meslek. Geçmişe göre 
biraz daha ayrışmalar arttı. 
Benzerliğimiz daha önce daha 
fazlaydı. 

 » İki aile altlı üstlü bir apart-
manda bir arada yaşıyoruz. 
Beraber eğleniriz, beraber ta-
tile gideriz. Belediyeciliğin dı-
şında kalan zamanlarda tabii 
ki bunu yapabiliyoruz.  Şile’de 
yaşamanın bir avantajı da şu; 
bir yerden bir yere gitmek 
beş dakika. Ben beş dakika 
içerisinde işten çıkıp eve gide-
biliyorum. Bu bir avantaj. Biz 
birlikte zaman geçirme ko-
nusunda çok da dezavantajlı 
değiliz.

 » Şile bizi, ikizim belediye baş-
kanı olmadan önce de tanıyor-
du. İkiz olduğumuzu biliyordu. 
Fakat dışarıdan misafirlerimiz 
geldiği ve bizi birlikte gördük-
leri zaman şaşırıyorlar. Lise 
ve üniversite dönemlerinde 
daha fazla benziyorduk. Yaş-
landıkça ayrışmalar oluyor. 
Bir kader birliğimiz var, ister 
seçim kampanyaları olsun 
isterse yönetim aşamasında 
olsun desteğimiz her zaman 
vardı. Desteğimizi elimizden 
geldiğince gösteriyoruz. Bel-
ki onun yoğunluğunda göre-
mediği veya dışardan bizim 
gördüğümüz ya da vatandaşın 
başkana gitmeden bize direkt 

gelip söylediği şeyleri biz ulaş-
tırmaya çalışıyoruz. Bu ko-
nuda göz önünde olmak hem 
avantaj hem de dezavantaj. 
Vatandaş direkt size gelebili-
yor, “Başkanı göremedik size 
söyleyelim” diyebiliyor. 

 » Ben belediye başkanı olmak 
istemezdim. Siyaset tama-
men tercih meselesi. Hizmet 
etmek çok güzel. Zaten başka 
türlü bu iş yapılmaz. Bir aile-
den bir siyasetçi yeter. 

 » Şile özellikle 2004 sonrası 
büyük bir ilerleme kaydetti. 
Şile’de yaşanan bu büyük de-
ğişim ve gelişim herkes tara-
fından fark ediliyor.

 » Can’la belediye başkanı ol-
duktan sonra yoğunluğu 
nedeniyle eskisi kadar va-
kit geçiremiyoruz. Ama aynı 
apartmanda hep birlikte ya-
şamamızın avantajlarını yaşı-
yoruz. 

 » Can benim bir parçam gibi. 
Karakter olarak çok benziyo-
ruz. Çok güçlü bağlarımız var. 

 » Aynı şeylere gülüp aynı şeyle-
re kızabiliyoruz. Bizi tüm çev-
remiz ikiz olarak tanıdı. Laka-
bımız da ikizlerdi. Bize İkizler 
diye hitap edildi her zaman.

 » Hocalarımız bazen de akraba-
larımız karıştırırlardı. 

 » Ailemizin bizi tek tip giyindir-
diğini hatırlarım.

 » Hiç unutamadığım bir anımız 
var. Lise bire giderken profes-
yonel yüzücü arkadaşlarımız-
la birlikte yüzmeye gittik. Can 
önceden denize girdi. Ben ve 
yüzmeyi çok iyi bilen arka-
daşım yarış yapalım dedik. O 
arkadaşım Can’ın önceden 
denize girdiğini bilmiyordu. 
Biz yarışa başladık, arkada-
şımız karşıya geçip Can’ı sa-
hilde otururken görünce ben 
sanmış. “Hangi ara beni geç-
tin” diyerek Can’ın yanına ben 
diye gitmiş. O zaman çok gül-
müştük. 

İstanbul’un en gözde ilçelerinden 
biri Şile. Dört mevsim yerli ve 
yabancı turistin ilgisini çekmeyi 
başaran ve ziyaretçilerini kendine 
hayran bırakan Şile’nin çok 
başarılı bir belediye başkanı 
var. Bir de, başkanın ikizi... Biz 
de Marmara Haber okuyucuları 
için Başkan Can Tabakoğlu’nu 
ve ticaretle uğraşan ikiz kardeşi 
Cem Tabakoğlu’nu bir araya 
getirdik. Ve sonuç: çok keyifli bir 
röportaj! Keyifli okumalar!

Sağ:  Şile Belediye Başkanı
         Can Tabakoğlu
Sol:  Cem Tabakoğlu

ŞİLE’NİN BAŞARILI BİR BAŞKANI VAR... 
BaŞkaNıN da ikizi...

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI CAN TABAKOĞLU 
İKİZİNİ ANLATIYOR:

BAŞKANIN İKİZİ CEM TABAKOĞLU 
BAŞKANI ANLATIYOR:

Şile Belediye Başkanı Can 
Tabakoğlu, “Ben 10 yıllık 
belediye başkanlığımda Şi-
le’yi geleceğe hazırladım. 
Şile’yi eğitim, sağlık, kültür 
sanat ve bir turizm kenti 
haline getirmek istiyoruz. 
Hedef, dört mevsim sür-
dürülebilir bir kent. Sağlık, 
eğitim, kültür, kongre, eko 
ve butik turizm İstanbul’un 
Şile’sinin geleceğinde var 
olan sektörlerdir. Sadece 
yazın değil, dört mevsim 
insanların geldiği bir Şile’yi 
hedefl iyoruz. Avrupa ve 
Asya arasında geçiş nok-
tasındayız. Biz yapmış ol-
duğumuz yatırımlarla hem 
özel hem de kamu sektörü-
nü özendiren bir Şile orta-
ya koyduk. Şile artık sağlık 
yatırımları, turizm yatırım-
ları ve ekolojisiyle tarım  ve 
hayvancılıkta da örnek bir 
kent. Dünya kenti İstan-
bul’un hemen yanı başın-
da standartları yüksek bir 
kentiz. İstanbul bir metro-
pol, bu metropol içerisinde 
doğasıyla, ekolojisiyle, do-
ğal ürünler üreten, sağlık ve 
terapi merkezi olan bir Şi-
le’den bahsediyoruz” diyor. 

Dört Mevsim 
Turizmin Merkezi:

ŞİLE

(Gülüşmeler) Tabii bu işin la-
tifesi. Her şey bir kenara böy-
lesi bir benzerliğin toplumda 
sempatik bir tarafı olduğu 

Siyaset biraz daha yıpratı-
cı bir meslek. Geçmişe göre 
biraz daha ayrışmalar arttı. 
Benzerliğimiz daha önce daha 

İki aile altlı üstlü bir apart-

Dört Mevsim 
Turizmin Merkezi:
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iStanbul İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi  engelli vatandaşların 
gündelik hayata entegre olabil-
meleri için yeni bir uygulamaya 
daha imza attı. İstanbul Ulaşım 
AŞ tarafından yapılan yeni çalış-
ma ile engelli erişiminde kolaylık 
sağlaması için metro istasyonla-
rına ‘akü şarj üniteleri’ yerleşti-
rildi.
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“ENGELsiz ULaŞım içiN” Bir adım daHa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
engelli vatandaşların hayatlarını 
kolaylaştırmak için bir hizmeti 
daha hayata geçirdi.

kıŞLık çiçEkLEr 
EkiLiyOr
Çorlu Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ilçe genelinde 
park, meydan, refüj ve kav-
şaklara kışlık çiçekler ekiyor.

çORlu  - tekiRDaĞ Yılın 
dört mevsimi ilçe genelinde 
hizmetlerini sürdüren Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil 
alanları kışlık çiçeklerden çuha 
ile donatıyor. Parklar, meydan-
lar ve rüfüjlerde çalışmalarını 
tamamlayan Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri son olarak 
Bağlar Kavşağı’na rengarenk 
çuha çiçekleri ekti. Yapılan 
çalışmalar sayesinde park-
lar, meydanlar ve refüjler kış 
mevsiminde de çiçek açacak.

BELEdiyE EkipLEri 
ÖNLEmiNi aLdı
Ekşidere ve Güneşli Mahal-
leleri’nde gerçekleştirilen yol 
çalışmalarını inceleyen Gönen 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Süleyman Dökmen, yol çalış-
maları ile birlikte yağmur suyu 
kanallarının da temizlendiğini 
söyledi. 

gÖnen - balıkeSiR Yol ça-
lışmalarını inceleyen Gönen 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Dökmen, 30 Mart Yerel Se-
çimleri öncesinde verdik-
leri sözü yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtirken, Gönen Belediye 
Başkanı Hüseyin Yakar’ın ta-
limatı ile çalışmaları 101 ma-
halleye de uygulayacaklarını 
sözlerine ekledi. Kış aylarının 
yoğun yağışlı geçmesi bek-
lenirken, belediye ekipleri 
yoğun yağışlardan meydana 
gelebilecek olumsuzlukların 
önüne geçmek için çalışmala-
rını sıklaştırdılar. Çalışmaların 
önümüzdeki günlerde bitmesi 
bekleniyor.

çardak 
maHaLLEsi’NE yENi 
kÖprÜ 
Pamukova’ya bağlı Çardak 
Mahallesi’nde bulunan 
köprünün hasarlı olmasından 
dolayı Sakarya Nehri üzerine 
Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yeni köprü 
yapılıyor.

PaMukOVa - SakaRYa 
Sakarya İl Özel İdaresi za-
manında yatırım programına 
alınan, sonrasında Pamuko-
va’nın Büyükşehir sınırlarına 
dahil olmasıyla birlikte yapı-
mını Sakarya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin devam ettirdiği 3 
Milyon TL’lik büyük yatırımın 
yapımına başlandı. Eski köp-
rünün batı kısmına inşa edi-
len köprünün iş süresi 450 
gün olarak belirlendi. Normal 
şartlar altında Ekim 2015 yı-
lında tamamlanması beklenen 
köprünün bu tarihten önce 
teslim edilmesi öngörülüyor. 
Pamukova Belediye Başkanı 
Cevat Keser yapımı devam 
eden yeni köprü için önemli 
açıklamalarda bulundu.

Daha Huzurlu, Daha Güvenli Ulaşım

Duayen Gazeteci Birand’ın 
Adı Beykoz’da Yaşayacak

Hayrabolu Hizmet 
Binası Açıldı

‘’Yüksek Hızlı Tren Garı Hizmete Giriyor’’

bOlu  Bolu Belediyesi tarafından 
ulaşımın tek bir çatı altında top-
lanmasının ardından bir yenilik 
de elektronik ödeme sisteminde 
yapıldı. 2015 yılının ilk günü iti-
bariyle devreye giren yeni sistem 

için Bolu Belediyesi E-Kent firma-
sı ve Aktif Bank arasında protokol 
imzalandı. Protokol törenine çok 
sayıda önemli isim katıldı.

Yeni Sisteme Geçildi
Protokol İmza töreninde konuşan 
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz; “2015 yılı itibariyle ula-
şım sistemiz komple sıfırdan re-
vize ediliyor. Önceden bildiğiniz 
gibi birçok birliklerle kent ulaşı-
mının sürdüğü yer şu an tek bir 
çatı altında yeni bir sisteme geçi-

yoruz” dedi. 

Büyük Dönüşüm
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz sözlerine şöyle devam 
etti: “Ayrıca yeni araçlar engel-
lilerin de rahat binip inebilecek-
leri bir sistemde. Vatandaşları-
mızın daha uygun şartlar altında 
ulaşım hizmetini sağlamak için 
bu çalışmaya girdik. Yılbaşından 
sonraki yeni uygulamada sıkın-
tılar yaşandığında vatandaşla-
rımızın bizi uyarmasını ve siste-
mi revize edip en hatasız hale 

dönüştürmenin yollarını bulma 
konusunda bize destek olmala-
rını istiyoruz. Amacımız hatasız 
bir sistemi yürütmek. Vatan-
daşlarımız daha konforlu, daha 
güvenli bir şekilde ulaşımlarını 
sağlayacaklardır. Yaptığımız an-
laşmanın Bolu’ya hayırlar getir-
mesini diliyorum” dedi. Bolu Be-
lediyesi’nin vatandaşların daha 
güvenli bir şekilde ulaşımlarını 
sağlayacak sistemi vatandaşlar-
dan da destek alıyor. Belediye 
çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor.

beYkOZ - iStanbul Kavacık 
Orhan Veli Kanık Parkı’ndan 
Körfez’e inen mevkide bulunan 
Mehmet Ali Birand Caddesi’nin 
tabela asma töreni Birand Ai-
lesi ve sevenlerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Usta gazete-
cinin adının caddeye verilmesi 
dolayısıyla düzenlenen törene 
eşi Cemre Birand, oğlu Umur 
Ali Birand, gelini Caterina Bi-
rand, torunu Umberto Ali Bi-
rand ve 32. Gün çalışanları 

olmak üzere, Beykoz Belediye 
Başkanı Yücel Çelikbilek, Bele-
diye Meclis Üyeleri ve Birand’ın 
yetiştirdiği gazeteciler katıldı. 
‘Mehmet Ali Birand Cadde-
si’ yazılı tabelanın üzerindeki 
örtü, Birand ailesi ve Beykoz 
Belediye Başkanı Çelikbilek ta-
rafından alkışlarla açıldı. 

Beykoz’u Seviyordu
Açılışın aynı zamanda Mehmet 
Ali Birand’ın doğum gününe 
rastlaması, Birand ailesini çok 
mutlu etti.  Törende babasının 
tam bir Beykoz sevdalısı olduğu 
nu söyleyen Umur Ali Birand; 
“Babam kendini Beykozlu ola-
rak görüyordu ve Beykoz’u çok 
seviyordu. Bugün yaşadığı so-
kağa adının verilmesi ailemiz 
adına çok gurur verici bir olay. 
Herkese teşekkür ederim” dedi.

tekiRDaĞ Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçelerdeki beşinci 
hizmet binası Hayrabolu’da açıl-
dı. Açılış töreninde konuşan Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Beşinci Hizmet 
Binasını Hayrabolu’da açmaktan 
büyük bir mutluluk duyduklarını 
belirterek, “Her beldemiz her kö-
yümüz bizim için çok değerli an-
cak Hayrabolu’nun ayrı bir yeri 
var. Mevcut yüzölçümüne göre 

en büyük tarım arazisine sahip 
ilçemiz. Hayrabolu’da yapaca-
ğımız projelerde bu faktörü de 
ön planda tutacağız. Ama şunu 
çok iyi bilmenizi istiyorum ki ge-
rek Fehmi Başkan gerekse ben, 
kitapçığımızda ne vaat ettiysek 
hepsini yerine getireceğiz. Hatta 
ortak projelerimizi de yapacağız, 
hatta Hayrabolu Belediyesi’nin 
yeterli olmadığı durumlarda da 
Büyükşehirin desteği her zaman 
burada olacak” dedi.  Albayrak 
“insanlarımıza en iyi hizmeti gö-
türebilirsek en büyük mutluluğu 
da biz yaşayacağız” dedi.

bileCik Vali Ahmet Hamdi Nayir 
ve Belediye Başkanı Selim Yağcı, 
Yüksek Hızlı Tren Garı’nda incele-
melerde bulunarak, Yüksek Mimar 
Doğan Solar ve Şantiye Şefi Turgay 
Akgül’den çalışmalar hakkında de-
taylı bilgiler aldı. Çalışmaların hızlı 

bir şekilde devam ettiğini vurgula-
yan Belediye Başkanı Selim Yağcı, 
‘’Hızlı Tren Garı’nda, Sayın Valimiz 
ile birlikte incelemelerde bulun-
duk. Osmanlı Devleti’nin kuruldu-
ğu bu topraklarda Osmanlı Tuğralı 
mimari ile inşa edilen hızlı tren ga-

rımız, en kısa süre içinde vatandaş-
larımızın hizmetine açılacak. Ayrı-
ca buradaki doğalgaz sorununa da 
çözümler bulundu. Hızlı Tren Ga-
rı’nın hizmete girmesiyle şehrimiz 
daha ulaşılabilir hale gelecek” diye-
rek önemli açıklamalarda bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz, vatandaşların daha 
huzurlu ve daha güvenli bir 
şekilde ulaşımlarını sağlayabil-
mek amacıyla pek çok çalışma 
yaptıklarını söyledi.

2 yıl önce aramızdan ayrılan 
Gazeteci-Yazar Mehmet Ali 
Birand’ın adı, doğumunun 74. 
yıl dönümü dolayısıyla Beykoz 
Belediyesi tarafından Kavacık’ta-
ki bir caddeye verildi. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak’ın insan 
odaklı belediyecilik anlayışı çerçe-
vesinde uygulamaya koyduğu ve 
her hafta bir ilçede gerçekleştiri-
len ‘Hizmet Kervanı’ kapsamında 
dile getirdiği “her ilçede büyükşe-
hir hizmet binaları olacak” sözü 
tek tek hayata geçmeye başladı. 

Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, Hızlı Tren Garı’nın kısa 
süre içinde vatandaşların hizme-
tine gireceğini belirtti.
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saHiLLErdE dÖNÜŞÜmE start
Gerçekleştirdiği çalışmalarla 
Bursa’nın sahip olduğu zen-
ginlikleri bir bir açığa çıkartan 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 
uzunluğu 115 kilometreyi bulan 
sahillerde düzenleme faaliyetle-
rine start verdi. 

Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, Yenikent 
Şehir Ormanı’nda yapımı ta-
mamlanan Yaşayarak Öğrenme 
Macera Parkı’nda incelemelerde 
bulundu.

ENGELLi çOCUkLara 
ÖzEL park
Başiskele Belediyesi, Serdar 
Mahallesi Çoban Dede Sokak 
üzerine engelli çocuklara özel 
park alanı yapıyor. Parkta en-
gelli çocuklar için özel tasar-
lanmış ve diğer çocukların da 
kullanabileceği özellikte oyun 
grupları monte edilecek.

baŞiSkele- kOCaeli Gelen 
talepler doğrultusunda engelli 
çocuklar başta olmak üzere di-
ğer çocukların da kullanabile-
ceği park yapımı için çalışmala-
rına başlayan ekipler park alanı 
içerisine; çocuk oyun grupları, 
salıncaklar, kaydıraklar, dönen 
oturaklar ve aileler için oturma 
grupları yapacak. Serdar Ma-
hallesi Çoban Dede Sokak’ta 
1.800 metre kare alan üzerine 
yapılan park alanında engel-
li çocuklar, kendileri için özel 
yapılan oyuncaklara rahatça 
çıkıp sınırsız şekilde yararlana-
bilecek.

asFaLtLama 
çaLıŞmaLarı dEvam 
EdiyOr
Yenişehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Ekipleri, sınırları 
dahilindeki birçok mahallede 
çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. 

YeniŞeHiR- buRSa Şu anda 
Menteş Mahallesi’nde çalış-
malarını yoğunlaştıran ekipler 
diğer mahallelerde asfaltla-
ma, yeni yollar açma ve yama 
çalışmalarına devam ediyor. 
“Bölgede yaşayan insanların fi-
ziksel ve sosyal yaşamlarını ko-
laylaştırmak için tüm birimler 
özveriyle çalışmaktadır” diyen 
Başkan Genç, “bu amaçla tüm 
mahallelerimize eksiksiz hiz-
met ulaştırabilmek için birçok 
mahallede ekiplerimiz çalışma-
larını aralıksız sürdürmektedir. 
Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri-
miz şu anda yol açma, alt yapı 
ve kaldırım çalışmaları biten 
Menteş Mahallesi’nde asfalt 
çalışmalarını sürdürüyor’’ dedi.

OrHaNGazi’dE 
çaLıŞmaLar start 
aLdı
Orhangazi Belediyesi, Büyük-
şehir Belediyesi ile birlikte kal-
dırım çalışmalarına başladı. 

ORHangaZi- buRSa Alt yapı 
çalışmalarında sona gelinen 
Orhangazi’de, tamamlanan 
bölgelerde asfalt ve parke ça-
lışmaları ile kaldırım çalışmaları 
da start aldı. Büyükşehir Bele-
diyesi ve Orhangazi Belediyesi 
ekipleri, İstiklal Caddesi üze-
rinde kaldırım çalışmalarına 
geçtiğimiz günlerde başlamış-
tı. Asfalt çalışması ise Erenler 
Caddesi üzerinden başlatıldı.

Dilovası’nda Doğalgaz Ağı Genişliyor

Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı Tamamlandı

Depremler İzlenebilecek Tra�ik Sorunu Tarih Oluyor

DilOVaSı - kOCaeli Başkan Ali 
Toltar’ın girişimleriyle Diliske-
lesi Mahallesi Atatürk Caddesi 
ve Said-i Nursi Caddesi’nde do-
ğalgaz çalışmaları başlatarak, 
ilçedeki doğalgaz ağı yapılmış 
ve yapılacak olan doğalgaz ça-
lışmaları ile genişlemeye devam 
ediyor.

“Gerekli hassasiyet gös-
terilecek”
Başlatılan çalışmaların aralıksız 
devam ederek kısa bir süre içeri-
sinde bitirilmesi ve halkın doğal-
gaz kullanımına başlaması için ge-
reken hassasiyetin gösterileceğini 
belirten Dilovası Belediye Başkanı 
Ali Toltar; “Bir süre önce doğalgaz 

kullanımı ile ilgili girişimlerimiz ol-
muştu. Yapılan protokol ve anlaş-
manın ardından Palgaz Doğalgaz 
Dağıtım Şirketi tarafından Diliske-
lesi Mahallesi Atatürk Caddesi ve 
Said-i Nursi Caddesi’nde doğalgaz 
boru hattı döşeme çalışmaları baş-
ladı. Belediye olarak devam eden 
çalışmalarla yakından ilgileniyor 

ve en kısa zamanda bitirilmesi 
için çaba gösteriyoruz. İnşallah 
vatandaşlarımız en kısa zamanda 
doğalgaz kullanımına başlayacak-
tır. İlçemiz doğalgaz hattı döşeme 
işlemlerinin yanı sıra alt yapısıyla, 
kaldırım, park ve çevre düzenle-
meleri ile birlikte hak ettiği nokta-
ya ulaşacaktır” dedi.

bÜYÜkçekMeCe - iStanbul 

Depremlerin öncü işaretlerinin 
tespit edilmesi amacıyla Mar-
mara geneline kurulan Dep-
rem İzleme İstasyonları’ndan 
5 tanesi Büyükçekmece’de ko-
nuşlanacak. İstanbul Kalkınma 

Ajansı, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi, Doğa Hareketleri Araş-
tırma Derneği  (DOHAD) ve Bü-
yükçekmece Belediyesi işbirliği 
ile kurulan istasyonlardan ilki 
Kumburgaz Yenimahalle’de tö-
renle hizmete girdi. Deprem iz-
leme İstasyonu açılış töreninde 
konuşan Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 
hizmete açılan Deprem İzleme 
İstasyonu’ndan Ahmediye, Ce-
laliye, Mimarsinan - Bababurnu 
ve Gürpınar burnu olmak üzere 
toplam da 5 adet kurulacağını 
hatırlatarak; “Karşımızda yak-
laşık 12 kilometre uzaklıkta 
patlamaya hazır bomba gibi 
bekleyen bir fay hattı var” di-
yerek önemli açıklamalarda 
bulundu.

baYRaMPaŞa - iStanbul Bay-
rampaşa Belediyesi, İstanbul’un 
en büyük sorunlarının başında 
gelen trafik sorununa ‘üstü park, 
altı otopark’ projeleri ile kalıcı 
çözüm üretiyor. Muratpaşa Ma-
hallesi Dökümcüler Caddesi’n-
deki Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın 
altına toplam 9 bin 750 metre-
karelik 3 katlı 300 araç kapasi-
teli zemin altı otopark yapıldı. 

Yeşil örtüyle süslenen 4 bin 500 
metrekarelik park alanında da 
çocuk oyun grubu, fitness alanı, 
mini basket ve futbol sahası yer 
alıyor. Törende konuşan Başkan 
Atila Aydıner, Bayrampaşa’da-
ki trafik sorununa köklü çözüm 
üretecek projeleri hayata ge-
çirdiklerini söyledi. 5 yıl içinde 
toplam 20 bin araç kapasiteli 21 
otopark daha yapılacak.

Diliskelesi Mahallesi Atatürk 
Caddesi ve Said-i Nursi Cad-
desi’nde doğalgaz çalışmaları 
başlatıldı.

Büyükçekmece Kumburgaz’da 
hizmete açılan ‘Deprem İzleme 
İstasyonu’ depremlerin yeraltı ve 
denizdeki öncü işaretlerini tespit 
etme imkanı sağlayacak.

Bayrampaşa’da baştan sona 
yenilenen Dr. Fazıl Küçük Parkı 
ve parkın altına inşa edilen 3 
katlı 300 araç kapasiteli zemin 
altı otopark Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner’in katıldığı 
törenle hizmete açıldı.

buRSa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, sahille-
rin yeniden düzenlenmesi ve 
turizme kazandırılması yönünde 
Gemlik’te başlatılan çalışmaları 
yerinde inceledi. Bursa’nın en 
önemli değerlerinden birinin 
sahil kenti özelliği olduğunu 
kaydeden Başkan Altepe, tüm 
kıyı kentlerinde yapacakları dü-
zenlemelerle Bursa sahillerini 
Bursa’ya yakışır hale getirmek 
istediklerini söyledi. Bu neden-
le Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu konudaki faaliyetlere ağırlık 

verdiklerini ifade eden Başkan 
Altepe, “İlk olarak potansiyel 
bölgelerdeki bütünleşik kıyı 
planlarının yapılması gerekiyor-
du. Yetkileri Bakanlıktan aldık 
ve sıkı bir şekilde 1/25000 öl-

çekli plan çalışmalarını başlat-
tık” dedi. Sahillerle ilgili başlatı-
lan çalışmaların da diğerleri gibi 
örnek niteliğinde olduğunu vur-
gulayan Başkan Altepe, “Daha 
önce Türkiye’de yapılmış ben-

zeri bir çalışma bulunmuyor. 
Denizden 200 metre kadar 
açığa duran alanın; batimetrik, 
hidrografik, oşinografik ve jeo-
dezik ölçümlerle adeta röntgeni 
çekiliyor.

SakaRYa Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğ-
lu, Yenikent Şehir Ormanı’nda 
yapımı tamamlanan Yaşayarak 
Öğrenme Macera Parkı eğitmen 
ve öğrencileri ile bir araya geldi. 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başka-
nı Davut Yüce’nin de hazır bulun-
duğu ziyarette minik öğrenciler 

ile sohbet eden Başkan Toçoğlu, 
devam eden eğitim çalışmaları 
ile ilgili Yüce’den bilgi aldı. Mer-
kezde güvenlik önlemlerinin en 
üst seviyede tutulduğunun altını 
çizen Başkan Toçoğlu, Yaşaya-
rak Öğrenme Macera Parkı’nın 
öğrencilerin kişisel gelişimlerine 
önemli katkılar sunacağını söyledi.
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tÜrkiyE’dEki 
BELEdiyELErE 
çiN’dEN davEt 
Çin Halk Cumhuriyeti Cheng-
du ve Pujiang belediyelerin-
den gelen bir heyet işbirliği fır-
satlarını değerlendirmek üzere 
Marmara Belediyeler Birliği’ni 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında 
heyet, Çin’de düzenlenecek 
olan fuar ve kültürel etkinlik-
lere Türkiye’den belediyelerin 
yoğun katılımını beklediklerini 
belirtti.

Chengdu Belediyesi Dış İliş-
kiler Ofisi Genel Müdür Yar-
dımcısı Lu Tianyi “Üye bele-
diyelerinizi toplantılarımızda 
görmeyi çok isteriz. Cheng-
du’da Mart ayında büyük bir 
gıda fuarı olacak. Üyeleriniz 
tarım ürünlerini Çin’e tanıt-
mak isteyebilir. Aynı zamanda 
Temmuz ayında genç sanatçı-
lara eserlerini sunma imkanı 
veren bir etkinliğimiz var. Bu 
kültürel etkinliğe dost şehir-
lerimiz katılıyor. Marmara 
Belediyeler Birliği’nin kapsa-
dığı alandaki sanatçıları bu 
etkinliğimizde görmeyi arzu 
ediyoruz. Yine Eylül ayında iki 
yılda bir Chengdu’da UNESCO 
desteğiyle düzenlenen ‘Kültü-
rel Değişim Çalışması’ etkin-
liğimize katılımınız da bizi se-
vindirir” diyerek Türkiye’deki 
belediyeleri Çin’e davet etti.

Kentsel yenilenme alanında 
yapılabilecek işbirliklerinin de 
değerlendirildiği toplantıda 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan, “Sizleri Türkiye’de ve 
birliğimizde görmekten mutlu-
luk duyuyoruz. Bu işbirliklerini 
sürdürmek ve geliştirmek iki 
tarafın da yararına. Cumhur-
başkanımız bu ilişki biçimini 
“kazan-kazan” olarak ifade edi-
yor” şeklinde konuştu

Lu Tiany “Çin ve Türkiye hü-
kümeti arasındaki kültürel ve 
ticari bağlar çok eskiye dayanır. 
Zamanla bu işbirliklerinin daha 
da güçleneceğini umuyoruz” 
diyerek MBB’nin sıcak karşıla-
masının kendilerini çok mutlu 
ettiğini ifade etti.

Bilgi Teknolojileri Platformu Darıca’da Toplandı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Afet Yönetimini Anlattı

İmar ve İhale Kanunları 
Eğitimleri Verildi

Karadeniz İçin 
Kiev’de Buluştular

Aralık ayı Encümen Toplantısı, 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin başkanlı-
ğında Sakarya Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, 
Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, Darıca Beledi-

ye Başkanı Şükrü Karabacak ve 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı, birliğin radyomarma-
ra.net adresinde klasik Türk mü-
ziği ve Türk halk müziği yayını 
yapan radyosu Radyo Marma-
ra’nın yeni tasarımının encümen 
üyelerine sunulması ile başladı. 
Toplantının ilk aşamasında birli-
ğin geçen ay içerisinde düzenle-
diği eğitim ve etkinlikler hakkın-
da detaylı rapor sunuldu. Çevre, 
uluslararası işbirlikleri ve eğitim 
alanında düzenlenen bu etkin-
likler Birlik Encümeni tarafın-
dan etraflıca değerlendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Basın İlan Kurumu 
Tatil Köyü Darıca’da 28-30 Kasım 
tarihleri arasında Marmara Böl-
gesi’nin farklı illerinden gelen 23 
Bilgi İşlem çalışanıyla gerçekleşti-
rilen etkinlikte Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Dekanı İzzet Gökhan Özbilgin 
tarafından “Bilgi Teknolojileri De-
netimi ve Uluslararası Standart-
lar” konulu eğitim verildi.

Belediyelerin, bilgi teknolojileri 
alanında Sayıştay tarafından he-
nüz denetlenmediğini söyleyen 
Özbilgin, bununla ilgili olarak şu 
açıklamayı yaptı: “Sayıştay bu de-
netlemeyi henüz yapmıyor. Şu an 
yapılan denetimler, daha doğrusu 
ziyaretler ise, sadece belediyele-
rin bir resmini çekmekten ibaret. 
Ancak bu durum bir rehavete yol 
açmamalı zira devlet bu işin üs-
tünde önemle duruyor. Kısa süre 

içinde çok ciddi eğitimler başlaya-
bilir. Bu konuda tüm belediyeler 
bir an önce planlamalarına başla-
malı.” Küçükçekmece Belediyesi 
Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mer-
sinlioğlu ise belediyelerin ortak 
sıkıntılarını çözmek için birlikte 
olmanın gerekliliğine vurgu ya-
parak bu platformun tüm beledi-
yeler tarafından sahiplenilmesi 
gerektiğini belirtti.

Ege ve Akdeniz’de son günlerde 
art arda meydana gelen sarsıntı-
lar, dikkatleri yeniden beklenen 
büyük İstanbul depremine çevir-
di. Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB), yerel yönetimleri afete 
hazırlamak için “Yerel Yönetimler-
de Afet Yönetimi” konulu eğitim 
düzenledi. Birliğin Eminönü’ndeki 
merkez binasında verilen eğiti-
me başta İstanbul olmak üzere 
MBB’ye üye büyükşehir, il ve ilçe 
belediyelerinden çok sayıda per-
sonel katıldı.

Eğitimin açış konuşmasını yapan 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil 

Arslan, birliğin kuruluş amaçların-
dan birinin de yerel yönetimleri 
güncel gelişim ve değişimler konu-
sunda eğitmek olduğunu söyledi.

Katılımcılara “Kendi çabanızı kü-
çümsemeyin; bizler yapabilece-
ğimizi yapmakla mükellefiz” diye 
seslenen Arslan “Birlik olarak 
bizden talep edin, bizleri zorlayın. 
Bizler teoride bazı şeyleri planlıyo-
ruz ama sahada başarılı olup olma-
yacağını bölgeye hâkim olmanız 
nedeniyle sizler daha iyi bilirsiniz. 
Burası sizin eviniz. Bizi eleştirin. 
Birlik olarak biz siz olduğunuz için 
varız” dedi.

“Belediyeler bol bol 
deprem tatbikatı 
yapmalı”
Açış konuşmasının ardından İTÜ 
Meteoroloji Bölümü Öğretim 
Üyesi, afet bilimci Prof. Dr. Mik-
dat Kadıoğlu, “Yerel Yönetimlerde 
Afet Yönetimi” konulu sunumunu 
yaptı. Soru cevap şeklinde geçen 
sunumda Kadıoğlu, beklenen bü-
yük İstanbul depremine dikkat 
çekti. Kadıoğlu, son günlerde Ege 
ve Akdeniz’de meydana gelen 
depremleri “deprem fırtınası” diye 
nitelendirdi.

Paralel oturumlar şeklinde ger-
çekleşen eğitimlere üye bele-
diyelerimizin personeli katıldı. 
Sayıştay Uzman Denetçisi ve 
KİK Düzenleme Dairesi Eski 
Başkanı Oğuz Çalık, “Kamu 
İhale Mevzuatında 2014 Yılın-
da Yapılan Değişiklikler ve Uy-
gulaması (6518 ve 6552 Sayılı 
Kanunlarda Yapılan Değişiklik-

ler ve Bunların İkincil Mevzuat 
Yansımaları)” başlıklı eğitim ile 
katılımcılarla bir araya geldi.   
İBB Eski İmar Daire Başkanı ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Mehmet Şimşek Deniz 
ise “Genel İmar Bilgileri; Kentsel 
Dönüşüm; Büyükşehir-İlçe Be-
lediyeleri İmar İlişkisi ve Yetki-
leri; Yapı Denetim Kanunu; İmar 
Kanunu ve Değişiklikleri; Kıyı 
Kanunu” başlıklı bir eğitim ver-
di. Güncel uygulama sorunları 
baz alınarak, kentsel dönüşüm 
ve süreci, 3194 sayılı İmar Ka-
nunu ve son düzenlemelerle ge-
tirilen değişiklikler, büyükşehir 
belediyelerinin yetkileri, kaçak 
yapılara dair yasal yaptırımlar, 
Kıyı Kanunu ve Yapı Denetim 
başlıkları konuşuldu.

Romanya Kalkınma STK’ları Fe-
derasyonu (FOND), Avrupa Ko-
misyonu ve Romanya Dışişleri 
Bakanlığı tarafından düzenle-
nen forumda Karadeniz havza-
sındaki ülkelerin yerel yönetim 
ve sivil toplum kuruluşları tem-
silcileri biraraya geldi. Karade-
niz havzasının bir bariyer değil 
tam aksine bir işbirliği alanını 

temsil ettiği vurgusu yapılan 
forumda; toplantılarda Marma-
ra Belediyeler Birliği’ni Genel 
Sekreter M. Cemil Arslan temsil 
etti. Arslan, Karadeniz havza-
sındaki yerel yönetimlerin tem-
silcileri ile işbirliği fırsatlarının 
önemine dikkat çekti.

Karadeniz Sinerjisi
Forum, sivil toplum örgütlerinin 
görevlerini yerine getirmelerin-
de onları destekleyen ve bölge-
de bir katma değer oluşturan 
başarılı bir “Karadeniz Sinerjisi” 
olarak tasarlandı.  Toplantılar 
boyunca bölgesel paydaşlar için 
bir merkez haline gelmede böl-
gedeki kaynakların kolaylaştırı-
cı rolü ve STK’lar için uygun bir 
ortam oluşturulması ele alındı.

Marmara Belediyeler Birliği 
çatısı altında faaliyet gösteren 
Bilgi Teknolojileri Platformu’nun 
(BiTe) istişare toplantısında 
“Bilgi Teknolojileri Denetimi ve 
Uluslararası Standartlar” konulu 
eğitim verildi.

İTÜ Meteoroloji Bölümü Öğre-
tim Üyesi, afet bilimci Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu, beklenen büyük 
İstanbul depremi için belediyeleri 
uyardı. Kadıoğlu, “Bol bol deprem 
tatbikatı yapın. Tatbikatlar dep-
rem anında paniği yarıya yarıya 
azaltır” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği, 
Darıca Kocaeli’nde bulunan 
Basın İlan Kurumu Tatil Köyü ev 
sahipliğinde üye belediyelerin 
personeline yönelik İmar ve 
İhale Kanunları üzerine eğitimler 
düzenledi.

“Sivil Toplum Örgütleri İçin 
Uygun Bir Ortam Oluşturulma-
sı: Karadeniz Bölgesinde Bir 
Sivil toplum Stratejisine Doğru” 
konulu 7. Uluslararası Karadeniz 
STK Forumu, Ukrayna’nın baş-
kenti Kiev’de düzenlendi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
yürütme organı olan Birlik 
Encümeni, Sapanca’da bir araya 
geldi. Toplantıda birliğin 2015 
yılı etkinlik ve eğitim planı ana 
gündem maddesiydi.

BirLik ENCÜmENi sapaNCa’da tOpLaNdı
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‘mÜsLÜmaN 
mEdENiyEtiN aLtıN 
çağı’ sErGisi açıLdı
Müslümanların bilime olan 
katkısını gözler önüne sermek 
için hazırlanan ‘Müslüman 
Medeniyetin Altın Çağı’ sergisi 
Fatih’te sanatseverlerin beğe-
nisine sunuldu.

FatiH  - iStanbul Müslümanla-
rın bilime olan katkısını gözler 
önüne sermek için hazırlanan 
‘Müslüman Medeniyetin Altın 
Çağı’ sergisi Fatih’te sanatse-
verlerin beğenisine sunuldu. 
Bilim kadınlarının portelerinin 
yer aldığı sergiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kızları Esra Erdoğan Albayrak 
ve Sümeyye Erdoğan da katı-
larak destek verdi. İnsan Geli-
şimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı 
(İGETEV) ve Müslüman Kadı-
nın Tarih Mirası’nın (MKTM) iş-
birliğiyle düzenledikleri ‘Müs-
lüman Medeniyetin Altın Çağı’ 
isimli sergi Fatih Belediyesi 
fuaye alanında açıldı. Serginin 
açılışına Fatih Belediye Baş-
kanı Mustafa Demir, İGETEV 
Başkanı Rafet Bozdoğan, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın kızları Esra Erdoğan 
Albayrak ve Sümeyye Erdoğan 
başta olmak üzere çok sayı-
da sanatsever katıldı. Sergide 
Müslüman mirası içerisindeki 
bilim, tıp ve yönetim alanında 
zirveye çıkan kadınların min-
yatürlerinin posterleri sergi-
lendi. Sergide Bağdatlı Süteyte 
El Mahamali, Mısırlı Şecarat 
Ed- Dür, Sudi Arabistanlı El Şifa 
Binti Abdullah gibi toplamda 8 
bilim kadınının portreleri yer 
aldı.

Çanakkale Seramik Müzesi Ödüllendirildi

Yedi Güzel Adam Üsküdar’da Ölümsüzleşti

çanakkale Çanakkale Beledi-
yesi’nin Seramik Müzesi, “Tarihi 
ve Kültürel Mirası Koruma Pro-
je ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması”nda ödüllendirildi. 
Antalya’da gerçekleştirilen ödül 
töreninde  “Metin Sözen Koruma 
Büyük Ödülü”, “Süreklilik”, “Pro-
je”, “Uygulama” gibi dallarda veri-
len ödüller sahiplerini buldu. Ça-
nakkale Belediyesi’nin yanı sıra 
Gaziantep Büyükşehir Belediye-

si, Antalya Büyükşehir Belediye-
si, Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi, Konak Belediyesi ve Adana 
Büyükşehir Belediyesi ödül alan 
diğer belediyeler arasında yer 
aldı. Aralık 2014’te “Resmi 
Müze” unvanını alan Seramik 
Müzesi; Geleneksel Çanakkale 
Seramikleri mirasını saklamakla 
birlikte kenti, usta seramikçilerin 
eserleriyle buluşturmaya devam 
ediyor.

ÜSkÜDaR - iStanbul Açılış ko-
nuşmasını yapan Yedi Hilal Der-
neği Başkanı Mustafa Enesoğlu, 
“Bugün Kabe’nin olduğu gibi, be-
yaz toprak sayılan Üsküdar’da, 
İstanbul’un manevi sultanı Aziz 
Mahmut Hüdayi’nin yanı başın-
da böylesine anlamlı bir mekan-
da, böylesine anlamlı bir günde 
ve böylesine anlamlı bir açılışta 
böylesine değerli konuklarla 
birlikte olmaktan büyük mutlu-
luk duyuyoruz” dedi.

‘’Geleceğe Üsküdar’dan 
Seslenecek’’
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, açılışa katılan davetli 
ve vatandaşları selamlayarak 
başladığı konuşmasında, yarım 
asrı aşkın bir süre önce Kahra-
manmaraş’ta başlayan hikaye-
nin, nice yaşanmışlıklarla birlik-
te Üsküdar’da ölümsüzleştiğine 
vurgu yaptı. Başkan  Türkmen, 
“Türk Edebiyatına Maraş’tan ses 

veren, Ankara, İstanbul’da nefes 
olan Yedi Güzel Adam, bundan 
böyle çağa, geleceğe Üskü-
dar’dan seslenecek. Her daim, 
dilden dile dolaşan bir şarkı gibi, 
yürekten yüreğe yol bulan bir 
hikâye. Sıra dışı, benzersiz, muh-
teşem, kutlu bir hikâye. “Yedi 
Güzel Adamı”, bütün yönleriyle 
yaşatmak, anlamak ve anlatmak  
hepimizin üzerine düşen ortak 
bir vazife” diye konuştu. 

Çanakkale Belediyesi Seramik 
Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin 
kültür mirasını koruma çalışma-
larını özendirmek amacıyla,  üye 
belediyeleri arasında düzenle-
diği  “Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması”nda “Uy-
gulama Ödülü”ne layık görüldü.

Üsküdar’da Fatih Mahkemesi 
olarak bilinen tarihî mekân, uzun 
süren çalışmaların sonrasında, 
Üsküdar Belediyesi ve Yedi Hilal 
Derneği’nin el birliği ile ortaokul, 
lise ve üniversite öğrencilerinin 
kültürel ihtiyaçlarının karşılan-
dığı bir merkez haline getirilip, 
‘Yedi Güzel Adam ve Öncüler 
Kütüphanesi’ adıyla tematik bir 
kütüphaneye dönüştürülerek 
muhteşem bir törenle açıldı.

Dünya Medeniyetlerinin 
Ezgileri Nilüfer’de Yankılandı

Siz Kitaba Gidemezseniz 
Kitap Size Gelir

buRSa İznik ilçesinin Büyükşehir 
Belediyesi bünyesine dahil olma-
sının ardından bölgeyi karadan 
olduğu kadar havadan da tarayan 
Büyükşehir ekipleri, hava fotoğ-
rafl arı çekimi sırasında göl kıyısı-
nın 20 metre açığında 1.5-2 metre 
derinlikte bazilika formunda bir 
kilise kalıntısını görüntüledi. İlk 
kez görüntülenen batık bazilika 
bilim insanların dikkatini çekti.

nilÜFeR-buRSa Nilüfer Beledi-
yesi Aralık ayı etkinlikleri kap-
samında Fethiye Kültür Mer-
kezi’nde Antakya Medeniyetler 
Korosu’nu ağırladı. Şef Yılmaz 
Özfırat önderliğindeki Yahudi, 
Müslüman, Hristiyan, Ermeni, 
Kürt, Türk, Alevi ve Sünni birçok 
grubu temsil eden koro, ses-
lendirdiği eserlerle izleyenleri 
büyüledi. Rahip, imam, doktor, 
öğretmen, emekli, kuyumcu, ra-
hibe, eczacı gibi birçok değişik 
meslek gurubundan kişilerin 
yer aldığı koro, Türkçe, Kürtçe, 
Ermenice, Latince, İtalyanca, 
İbranice ve Arapça şarkı ve ila-
hilerle sadece Türkiye’ye değil 
tüm dünyaya dostluk, hoşgörü 
ve barış mesajları verdi.

kaDıkÖY-iStanbul Kitap oku-
mak istiyorsunuz ama evden çı-
kamıyorsunuz;  engelli, yaşlı ya 
da hastasınız. Herhangi bir kü-
tüphaneden size düzenli olarak 
kitap getirecek birinin olmasını 
istemez miydiniz? İşte Kadıköy 
Belediyesi tam da bunu yapıyor. 
Okurlarının ayağına kitap götü-
rüyor.  “Siz kitaba gidemezseniz 
kitap size gelir” anlayışıyla ha-
rekete geçen Kadıköy Belediye-
si’ne bağlı Muhtar Özkaya Halk 
Kütüphanesi eve bağımlı hasta, 

yaşlı ve engellilerin evlerine 
ödünç kitap veriyor. 

İstedikleri Kitabı 
Seçiyorlar
Kadıköy’ün her yerine kitap tes-
liminin yapılabildiği uygulamada 
tek koşul, okuyucunun eve ba-
ğımlı hasta, yaşlı ya da engelli 
olması. Kütüphaneden yarar-
lanmak isteyen okurlar telefon, 
internet veya aileleri aracılığıyla 
kütüphaneye üye olup istedik-
leri kitapları kütüphane liste-
sinden seçebiliyorlar. İstenilen 
kitap Kadıköy Belediyesi görev-
lileri tarafından adrese bırakılı-
yor. Okuyucu kitabı bitirdiğinde 
yine kütüphaneye haber veriyor.

Üç semavi dinin temsilcilerinin 
oluşturduğu Antakya Medeni-
yetler Korosu, Nilüfer’de verdiği 
konserle müzik ziyafeti sundu. 

Kadıköy Belediyesi evden çıka-
mayan hasta, yaşlı ve engelli-
lere okumaları için ödünç kitap 
götürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarihi kültürel miras çalışmaları 
kapsamında İznik’te gerçekleş-
tirdiği hava fotoğrafı çekimleri 
sırasında göl içinde görüntüle-
nen batık bazilika dünya genelin-
de ‘2014 yılının en önemli 10 
keşfi ’ arasında gösterildi.

dÜNyaNıN EN ÖNEmLi 10 kEŞFi arasıNda

HayaL GÜçLEriNi 
Ortaya çıkardıLar
Şükrü Aracı İlkokulu okul 
öncesi öğrencileri, Derince 
Belediyesi Kusachi Bilgi ve Sa-
nat Merkezi’nde bulunan cam 
ve seramik atölyesinde hayal 
güçlerini ortaya çıkardı. 

DeRinCe - kOCaeli İlçede her 
kesime hitap eden Derince Be-
lediyesi Kusachi Bilgi ve Sanat 
Merkezi, bu kez Şükrü Aracı 
İlkokulu okul öncesi sabah 
grubu B Şubesi öğrencilerini 
ağırladı. Öğretmenleri De-
met Coşkun Dişli nezaretinde 
merkeze gelen öğrenciler, cam 
ve seramik atölyesinde hayal 
güçlerini konuşturdular. Sera-
mik çamuru ile ilk defa tanışan 
minikler, oyuncak kalıplar ile 
farklı şekiller ortaya çıkararak 
dinozor, kardan adam, gemi, 
tencere, kalp ve balık gibi bir-
çok güzel işe imza attı. Ayrıca 
çocuklar çamura ilk kez şekil 
verdiği Kusachi Bilgi ve Sanat 
Merkezi’nde keyifl i bir zaman 
geçirerek özgürce kirlenmenin 
zevkini doyasıya yaşadı. Cam 
ve seramik atölyesinde usta 
eğiticiler eşliğinde eğlenceli 
işlere imza atan Şükrü Aracı 
İlkokulu öğrencileri merkezde, 
halk oyunları çalışmalarını da 
sürdürüyor. Salı ve Perşembe 
günleri 14.30 ve 17.30 saatleri 
arasında Kusachi Bilgi ve Sanat 
Merkezi’nde eğitimlere katılan 
minikler, gerçekleşen kursta 
hem halk oyunlarının incelik-
lerini öğreniyor hem de keyifl i 
dakikalar yaşıyor. Minikler ol-
dukça mutlular.
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BUrsa stadyUmU HaziraNda Hazır
Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yaptırılan, mimarisi ve 
yapı tekniği açısından dünyanın 
örnek projeleri arasında gös-
terilen yeni stadyum, 2015 yılı 
Haziran ayında hizmet vermeye 
başlayacak.

buRSa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursa’ya ka-
zandırılan Büyükşehir Belediyesi 
Stadyumu’nda hızla sona gelinen 
inşaat çalışmalarını yerinde ince-
ledi. Başkan Altepe, yeni stadyu-
mun dünya otoriteleri tarafından 
da izlendiğini söyleyerek, “Proje-

miz dünyanın örnek projelerin-
den biri. Bizler de gece gündüz 
işin takipçisiyiz. Artık önümüzde 
engel kalmadı. Stadyum inşaat-
larında dünyada sıkıntı yaşama-
yan ülke yok. Bizim gibi iddialı ve 
bazı uygulamaların ilk kez kul-
lanıldığı bir stadyum işi daha da 
zorlaştırıyor. Ancak çalışmalarda 
sona geliniyor. Haziran ayının ilk 
haftasına yetişmesi için ekipleri-
mizle hızlı bir şekilde çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” diye konuştu. 
Başkan Altepe, Bursaspor’un ba-
şarılı olması gerektiğine değine-
rek, “Bursa halkı da Bursaspor’u 
desteklemek durumunda. Çünkü 
Bursaspor’un başarısı Bursa’nın 
başarısı demektir” dedi.

tÜrkiyE’dE 
BOCCia EğitimiNiN 
vEriLECEği iLk 
saLON
Gürsu Belediyesi ilklere 
bir yenisini daha ekledi. 
Türkiye’de Boccia eğitiminin 
verileceği ilk nizami eğitim 
salonu Gürsu’da, Gürsu 
Belediyesi’nce açıldı.

gÜRSu - buRSa Gürsu Beledi-
yesi’nce hazırlanan bu salon-
da, Boccia milli takımını kamp 
sırasında ziyaret eden Gürsu 
Belediye Başkanı Cüneyt Yıl-
dız “Engelsiz yaşamın merkezi 
Gürsu, engelsiz spor Boccia 
sloganımızla yola çıktık. Gür-
su’da yatırımlarımızı yaparken, 
sosyal ve kültürel çalışmaları 
yürütürken engelli kardeşleri-
mizi asla unutmuyoruz. Boccia 
sporuna farklı bir açıdan bakı-
yoruz. Çünkü Boccia ile engelli 
kardeşlerimizin mutluluğu, hu-
zuru, sevinci, özgüveni, başarıyı 
tatmaları sağlanıyor. Onların 
yüzündeki tebessüm bizim en 
büyük mutluluğumuz” dedi.

“Gürsu Adını Dünya 
Duyacak”
Gürsu’da ilklere imza attıklarını 
ve çalışmalarının hız kesmeden 
devam edeceğini belirten Yıl-
dız,  “Türkiye’de ilk Boccia Ku-
lüpler Şampiyonası’nı ilçemizde 
gerçekleştirdik. Gürsu’muzun 
adını dünyaya duyuracak spor-
cularımız var” dedi. Yıldız, Milli 
takım antrenörlerine teşekkür 
etti.

18 takım 216 
spOrCU mÜCadELE 
Etti
2014 - 2015 Eğitim Öğretim 
Yılı Gölcük Belediyesi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İlçe Müdürlüğü 
işbirliğinde Gölcük’te Öğrenci 
Olmak Projesi kapsamında dü-
zenlenen Ortaokullar Arası Kız 
- Erkek Futsal (Salon Futbolu) 
Turnuvası sona erdi. 

gÖlCÜk - kOCaeli 2014 - 
2015 Eğitim Öğretim Yılı Göl-
cük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İlçe Müdürlüğü 
işbirliğinde Gölcükte Öğrenci 
Olmak Projesi kapsamında 
düzenlenen Ortaokullar Ara-
sı Kız - Erkek Futsal (Salon 
Futbolu ) Turnuvası sona erdi. 
Turnuva maçları okullardan 
görevlendirilen beden eğitimi 
öğretmenleri tarafından yö-
netildi. 17 Ağustos Spor Salo-
nu’nda oynanan karşılaşmalar-
da 14 erkek futsal okul takımı, 
4 kız futsal okul takımı ve 216 
öğrenci turnuvada mücadele 
etti. Turnuvada final maçları-
nı izlemeye Gölcük Belediye 
Başkanı Mehmet Ellibeş, Baş-
kan Yardımcısı Levent Değir-
menci, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürü Muhyettin 
Yıldırım, Gölcük Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Fatih Bayram, 
Okul Müdürleri ve Okulları 
temsilen öğrenci grupları hazır 
bulundu. Final karşılaşmala-
rı sonunda erkeklerde Yazlık 
Tabosan İlköğretim Kurumu,  
kızlarda Kavaklı Şehit onbaşı 
Adem Başoğlu Ortaokulu Tur-
nuvanın şampiyonu oldu.

Çekmeköy’de 48 Saatlik Koşu

Dündar, Spor Yaparak Enerji Depoladı

çekMekÖY - iStanbul Çekme-
köy Belediyesi’nin düzenlediği 
48 Saat Ultramaraton Koşusu, 
Çekmeköy ormanlarında ger-
çekleştirildi. 40 profesyonel 
koşucunun katıldığı yarışmada 
2 gün boyunca uyumadan ayak-
ta kalan kazandı. Yarışmacılar, 
15 km’lik parkurun başlangıç  
ve orta noktalarında kurulan 
kamp çadırlarında yarış boyun-
ca sadece 4 kez dinlenme imkânı 
buldular. Yemek yeme ve dinlen-
me ihtiyaçları bu süreler içinde 

giderilirken, tedavi gerektiren 
durumlarda mola zamanı 6 saa-
te çıkarıldı.

İlk Kez Düzenlendi
Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
48 Saat Ultramaraton Koşu-
su’nda yarışmacılar, birbirleriyle 
olduğu kadar vahşi doğayla da 
mücadele etiler. Saatlerce süren 
yağmura rağmen ara verilmeyen 
yarışmada, yarışmacılar her ki-
lometreye asılan fenerlerle gece 

yollarını buldular. 6 kategoride 
yapılan yarışlarda dereceye gi-
renler kupa ve madalya alırken, 
uluslararası platformlarda yapı-
lacak maratonlara da katılmaya 
hak kazandılar.  Çekmeköy Be-
lediye Başkanı Ahmet Poyraz 
konuya ilişkin yapmış olduğu 
açıklamada belediyenin spora 
yatırım yapmaya yapmaya de-
vam edeceğini söyledi. Başkan 
Poyraz açıklamalarında ayrıca 
spor yapmanın neden gerekli ve 
önemli olduğunu da anlattı.

OSMangaZi - buRSa Karaman 
Mahallesi’ndeki Ziraat Parkı’n-
da yer alan 900 metrelik yü-
rüyüş parkurunda Şahin, Gül 
ve Çelik ile birlikte 5 tur atan 
Başkan Dündar, parkurda spor 
yapan vatandaşlarla bol bol 
sohbet edip enerji depoladı. Yü-
rüyüşün ardından kültür fizik 
hareketleri yapan Başkan Dün-

dar ve müdürler, sabah sporu-
nu sonlandırdı. Osmangazi’de 
yaşayan 7’den 70’e herkesi spor 
yapmaya çağıran Başkan Dün-
dar, “Bütün vatandaşlarımızı 
Osmangazi’nin hemen her ma-
hallesinde inşa ettiğimiz spor 
tesislerimizde ve parklarımızda 
spor yapmaya davet ediyorum” 
dedi. 

Türkiye’de ilk kez düzenlenen 48 
Saat Ultramaraton Koşusu’nda 
yarışmacılar, birbirlerinden çok 
uykusuzluk, vahşi doğa koşulları 
ve yağmurla mücadele ettiler.

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar’ın düzenli 
olarak yaptığı sabah sporunun 
konukları Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Süleyman 
Şahin, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Eyüp Gül, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Ömer 
Çelik oldu.

Ücretsiz Sabah Sporları 
Başlıyor!

Dinçspor 
Minik Takımını Kurdu

PenDik-iStanbul Yatırımlarına 
sürekli yenilerini ekleyerek her 
yaştan vatandaşı sporla buluş-
turan Pendik Belediyesi,  7’den 
70’e her isteyene  spor yapma 
imkanı sunuyor.  Pendik’te spo-
ru yaşam biçimi haline getirme-
yi hedefl eyen Pendik Belediye 
Başkanı Dr. Kenan Şahin tara-
fından hizmete açılan üç büyük 
spor kompleksi,  çeşitli branş-
larda spor imkanı ve düzenlediği 
kurslarla her yaştan vatandaşa 

hizmet vermeye başladı.  Özel-
likle kadınları spora yöneltmek 
istediklerini,  bu amaçla  kültür 
merkezleri  ve spor kompleks-
leri içinde en son aletlerle fit-
ness salonları açtıklarını belir-
ten Başkan Şahin, “Gösterilen 
yoğun ilgi ne kadar doğru bir iş 
yaptığımızı gösteriyor” dedi. 

Kadınlar İçin Ücretsiz 
Sabah Sporu
Belediye Başkanı Dr. Kenan 
Şahin, yeni  bir müjde vererek 
her üç spor kompleksinde bir-
den kadınlar için ücretsiz sabah 
sporu başlatıldığını açıkladı.  
Başkan Şahin,  bayanlara özel 
verilen  sabah sporu için kayıt 
gerekmediğini, spor kıyafetleri  
ile gelen herkesin bu etkinliğe 
katılabileceğini belirtti. Sabah 
sporları uzman eğitmenler eşli-
ğinde düzenleniyor.

MuDanYa-buRSa TKBL 2. 
Lig’de mücadele eden Dinçspor 
Kadın Basketbol Takımı, minik-
ler basketbol takımını bünye-
sinde oluşturdu. Mudanya’nın 
Göynüklü Mahallesindeki M.
Zeki Yazıcı ilköğretim Okulu’n-
da eğitim alan kız öğrenciler-
den kurulan minikler basketbol 
takımı ilk karşılaşmasını yap-
tı. Dinçspor Kadın Basketbol 
Takımı menajeri Ulaş Özgür 
Altıntaş, minikler takımının 

Mudanya Spor Salonu’nda ant-
renörleri Arzu Gürsel ve M.Zeki 
Yazıcı İlköğretim Okulu Beden 
Eğitimi Öğretmeni Özlem Bacı 
yönetiminde antrenmanlarını 
sürdürdüğünü dile getirdi.

“Amaç, Sporu Daha 
Fazla Sevdirmek”
Mudanya Belediyesi Dinçspor 
ve Belediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz, Mudanya’da sporu 
daha fazla sevdirmek için çalı-
şacaklarının altını çizdi. Çeşitli 
etkinlik ve aktivitelerle ilçede 
gerçekleştirilecek sportif faa-
liyetler ile gençleri ve özellikle 
de çocukları spora dâhil etmek 
istediklerini belirten Türkyıl-
maz, çocukların kötü alışkan-
lıklar edinmelerini önlenin 
görevleri arasında yer aldığını 
dile getirdi. Türkyılmaz, minik 
takıma başarılar diledi.

Kültür Merkezleri içinde kadın-
lara özel açılan fi tness salon-
larından sonra Pendik Belediye 
Başkanı Dr. Kenan Şahin yeni  
bir müjde daha vererek, spor 
kompleksleri içinde kadınlar 
için ücretsiz sabah sporlarının 
başlatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Mudanya 
Belediye Başkanı Hayri Türk-
yılmaz’ın talimatıyla kurularak 
basketbol branşında faaliyetleri-
ne başlayan Mudanya Belediye-
si Dinçspor Kulübü, bünyesinde 
minikler basketbol takımını da 
kurdu. 
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BaŞkaNLarıN 
sOsyaL mEdyası!

yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 
anma gecesinde... 
Belediye 
Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 
ve duygularını 
paylaştılar... Biz de 
onların paylaşımlarına 
ortak oluyoruz. işte 
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.              

yıldırım Belediye Başkanı ismail Hakkı edebalinilüfer Belediye Başkanı mustafa Bozbey

Bağcılar Belediye Başkanı lokman Çağırıcı

Bayrampaşa Belediye Başkanı  atila aydıner

tuzla Belediye Başkanı şadi yazıcı

körfez Belediye Başkanı ismail Baran

Fatih Belediye Başkanı mustafa demir

Osmangazi Belediye Başkanı mustafa dündar

izmit Belediye Başkanı 
nevzat doğan

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Recep Altepe


