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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Marmara Belediyeler 
Birliği olarak yeni beledi-
yecilik dönemine iddialı bi-
çimde hazırlanıyoruz. Türk 
Belediyecilik sisteminin ge-
lişmesi adına 2009-2014 ic-
raat döneminde oldukça 
önemli çalışmaların altına 
imza attık.
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Müsteşar Yardımcısı 
Enver Salihoğlu

İçişleri Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Enver 
Salihoğlu, Belediye-

Haber okuyucuları için be-
lediye başkanlarına neler 
yapmaları gerektiğini anla-
tan bir yazı kaleme aldı. 

Dr. Handan Toprak, 
Avcılar’da ikamet 
edenlerin yakından 

bildiği bir isim. Bizse onu 
İstanbul’un tek kadın be-
lediye başkanı olmasının 
sonrasında tanıdık.

BAŞKANLARA 
ÖNERİLER

BAŞKANLARA 
ÖNERİLER

Avcılar Belediye Başkanı
Dr. Handan Toprak

 � Devamı  7’de

AYIN
SÖYLEŞİSİ

 � Devamı  3’te

 � Devamı  15’te

Başkan Gürkan, “Edirne’de tüm yurttaşlarımla bir-
likte engelsiz bir yaşam hayalimiz var” dedi.

Arslan, 
Göreve  Başladı

Marmara Belediye-
ler Birliği’nin yeni Ge-
nel Sekreteri Cemil 
Arslan, kalitenin reh-
berleri olacağını ve 
yeni dönemde pek 
çok başarılı çalışma-
ya imza atacaklarını 
söylüyor. 

2 Nisan’ın tüm dünyada 
otizm konusunda farkın-

dalık yaratmak ve otizm ile 
ilgili sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla, 2008 yılında Birleş-
miş Milletler tarafından ‘Dün-
ya Otizm Farkındalık Günü’ 
olarak ilan edildiğini belirten, 
Edirne Belediye Başkanı Re-
cep Gürkan, “Bu benim bele-
diye başkanı sıfatıyla yaptığım 
bir etkinlikteki ilk konuşmam. 
Bu, Edirnemizdeki tüm engel-
lilerin önündeki tüm engelleri 
kaldırmak adına bir başlangıç 
olacak.” diyerek önemli açık-
lamalarda bulundu.

 � Devamı 12’de � Devamı  8’de

Türkiye genelinde ya-
pılan ve münferit olay-

lar dışında demokrasi şöleni 
havasında geçen yerel se-
çimlerin ardından, belediye-
ler ara vermeden hizmete 
başladı. Marmara Belediye-

ler Birliği üyesi belediyelerin 
büyük çoğunluğu, Türkiye 
genelinde öncü olacak ça-
lışmaların altına imza attığını 
belirten Birlik Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Beş yıl bo-

yunca başkanlığını yürüttü-
ğümüz Marmara Belediyeler 
Birliğinde hiçbir şekilde siyasi 
ayırım yapmadık. Birliğimiz-
de, el birliğiyle, akıl birliğiyle, 
fi kir birliğiyle Türk belediyecilik 
sisteminin ilerlemesi ve geliş-

mesi için çalışmalar yaptık.” 
diyerek önemli açıklamalar-
da bulundu. 30 Mart’ın ardın-
dan yeni döneme hızlı bir giriş 
yapan belediyelerimizin faa-
liyetlerini sizin için derledik...

 � Devamı  2’de

Başkan Gürkan, Otizm İçin Yürüdü

Yeni Dönem Hızlı Başladı

Bolu Belediyesi tarafından yapılan Sul-
tan Hamamı restorasyon çalışmalarında 
sona gelindi. � Devamı 11’de

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesi-
si, Başbakan Erdoğan ve Başkan Kadir 

Topbaş’ın katılımıyla hizmete açıldı.

600 Yıllık Hamam 
Gün Yüzüne Çıktı

Yerel seçimlerin ardın-
dan, belediyeler ara 
vermeden hizmete baş-
ladı. Yeni döneme hızlı 
bir giriş yapan beledi-
yelerimizin faaliyetlerini 
sizin için derledik.



www.facebook.com/marmarabb
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Başkan Topbaş’tan Şantiye Gezisi
İSTANBUL

Başkan Kadir Topbaş, İs-
tanbul Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapımı 
devam eden Başakşehir 
Stadyumu’nun şantiye-
sinde incelemelerde bu-
lundu. Topbaş şantiye 
gezisi sırasında çalışmalar 
hakkında teknik ekipten 
bilgi aldı. 18 bin seyirci 
kapasiteli stadın önümüz-
deki aylarda tamamlan-
ması hedefl eniyor. Stad-
yum kompleksi içinde 3 
antrenman sahası, kapalı 
ve açık otoparklar, kamp 
ve sosyal tesis alanları bu-
lunuyor. Topbaş, şantiye in-
celemesi sırasında aynı za-
manda işçilerle birlikte son 
zamanların gözde faaliyeti 
olan selfi e çekildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yapımı devam eden Başakşe-
hir Stadyumu’nun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İşçilerle selfi e

Türkiye genelinde yapılan ve mün-
ferit olaylar dışında demokrasi şöleni 
havasında geçen yerel seçimlerin 
ardından, belediyeler ara vermeden 
hizmete başladı. 

Yeni Dönem
Hızlı Başladı

30 Mart’ın ardından yeni dö-
neme hızlı giriş yapan birlik 
üyesi belediyelerin faaliyet-
lerini sıralayacak olursak;
• İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesinin “Marmara’ya 
Yüzde 100 Biyolojik Arıt-
ma” hedefi yle inşa ettiği 
Ambarlı İleri Biyolojik Atık-
su Arıtma Tesisi, Başbakan 
Erdoğan ve Başkan Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla hiz-
mete açıldı.

• Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
Uludağ’ın ulaşımına konfor 
katacak olan yeni telefe-
riğin deneme seferlerine 
katılarak, modern ulaşımın 

Mayıs ayı sonunda başla-
yacağını söyledi.

• Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi, İzmit Bekirpa-
şa mevkiindeki Kadıköy 
Mahallesi’ne 58 bin 400 
metrekare inşaat alanını 
kapsayan 7 katlı kapalı 
pazar yeri ve katlı otopark 
inşa ediyor.

• Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tekir Albay-
rak, Tekirdağ’ın engelsiz bir 
kent olması için kentin dört 
bir yanında engelsiz asan-
sörlerin olacağını ve çalış-
maların başladığını söyledi.

• Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesi, çevreci çalışmalarına 

hız kesmeden devam edi-
yor. Belediye bünyesi içe-
risinde 8 parkurda bisiklet 
turları gerçekleştirilecek.

• Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı A. Edip Uğur, 
çocuklar, yaşlılar, engelliler 
ve bakıma muhtaç olan 
kimsesizler için özel çalış-
malarının olacağına dikkat 
çekti.

• Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan, Edirne’nin 
tanıtımı yönünde pek çok 
festivale ev sahipliği yapa-
caklarını ifade etti. Bilecik, 
Çanakkale ve Bolu’da da 
çalışmalar tüm hızıyla de-
vam ediyor.

Türkiye genelinde yapılan ve münferit olaylar dışında demokrasi şöleni havasında geçen ye-rel seçimlerin ardından, belediyeler ara verme-den hizmete başladı. Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin büyük çoğunluğunun Türkiye genelince öncü olacak çalışmaların altına imza attığını belirten Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşe-hir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Beş yıldır başkanlığını yürüttüğümüz boyunca Marmara Belediyeler Birliği’nde hiçbir şekilde siyasi ayırım yapmadık. Birliğimizi, el birliğiyle, akıl birliğiyle, fi kir birliğiyle Türk belediyecilik sisteminin ilerle-mesi ve gelişmesi için çalışmalar yaptık. Yeni belediyecilik yasası ile Marmara Bölgesi’nde iki yeni büyükşehir belediyemiz daha oldu. Yeni büyükşehirlerimiz Balıkesir ve Tekirdağ’a büyük-şehir belediyeciliğine geçiş, norm kadro, eği-tim, lobicilik ve mevzuat konularında Marmara Belediyeler Birliği olarak tam destek vereceğiz. İlk olarak bu belediyelerimizin belediye meclis-lerine eğitim planı hazırladık. Talep gelmesi ha-linde, Marmara Belediyeler Birliği’nin imkanları Balıkesir ve Tekirdağ belediyelerimiz için seferber olacaktır” diye konuştu.
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Kestel,
Turizmde Öncü 

Olacak

Keşan’da 
Yollar 

Asfaltlanıyor

Kepsut’un 
Şampiyon 
Güreşçileri

Erenler’i 
360 Derece 

Gezmek

KESTEL / BURSA

Kestel Belediye Başkanı 
Yener Acar, kentin gelişimi 
adına turizmi geliştirmeye 
öncülük verdiklerini söy-
ledi. Acar, “Zengin tarihi 
değerleri ve eşsiz doğal 
güzellikleri ile ülkemizin 
cennet köşelerinden biri 
olan ilçemizin sahip oldu-
ğu turizm potansiyelini ulu-
sal ve uluslararası alanda 
etkin ve yenilikçi yöntem-
lerle tanıtacağız.” dedi.

KEŞAN / EDİRNE

  

Belediye yetkilileri, hava-
ların ısınmasıyla birlikte 
şehir merkezinde bozuk 
olan cadde ve sokaklar-
da asfalt çalışmalarına 
başlanacağını açıkladı. 
Keşan Belediye Başkan 
Mehmet Özcan ise ko-
nuyla ilgili geçtiğimiz 
günlerde yaptığı açıkla-
mada altyapı ve üstyapı 
çalışmalarına önem ver-
diklerini söyledi.

KEPSUT / BALIKESİR

Şampiyon güreşçiler,  Kep-
sut Belediye Başkanı İs-
mail Cankul’u ziyaret 
etti. Başkan Cankul,  gü-
reşçilerin başarılarından 
dolayı mutlu olduklarını, 
katıldıkları müsabaka-
larda, birçok büyükşehir 
güreş kulübü varken sa-
dece Kepsut Belediyesi 
Spor İhtisas Kulübü’nün 
var olmasının gurur verici 
olduğunu dile getirdi.

ERENLER / SAKARYA

Erenler Belediyesi res-
mi web sitesinde uygu-
lamaya geçirilen 360 
derece görüntüleme 
teknolojisi ile bilgisayar 
karşısında oturarak ilçe-
nin cadde ve sokakla-
rında gezebilmek ve veri 
toplayabilmek mümkün. 
Uygulamanın ölçümle-
me yetenekleri birçok 
bilgiye ulaşabilmeye de 
olanak sağlıyor.

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

Marmara Belediyeler Birliği olarak yeni 
belediyecilik dönemine iddialı biçimde 
hazırlanıyoruz. Türk Belediyecilik sisteminin 
gelişmesi adına 2009-2014 icraat döne-
minde oldukça önemli çalışmaların altına 
imza attık. Yeni dönemde de bu çalışma-
lara ağırlık vereceğiz.

 Birliğimizin belediyelere sunduğu hiz-
metleri ‘Eğitim’, ‘Uluslararası İlişkiler’, ‘Proje 
Danışmanlığı’, ‘Üyeler Arasında İşbirliğinin 
Artırılması’, ‘Basım ve Yayım’ olarak 5 ana 
grupta değerlendirebiliriz. Eğitim faaliyet-
lerimiz, birliğin en aktif olduğu alandır. Yıl-
da ortalama 15 bin kişiye belediyeciliğin 
her alanında hizmet veriyoruz, son 5 yıl 
içerisinde 1000’in üzerinde eğitim prog-
ramı organize ettik ve bu programlardan 
yaklaşık 75 bin belediye personeli etkinliği-
mize katılarak, bilgi ve birikimini arttırdı. Bu 
çalışmalar, Türk 
belediyecilik tari-
hinde daha önce 
görülmemiş ba-
şarılardır. Geride 
kalan 5 yıl, birliğin 
kurumsallaşması 
açısından dönüm 
noktasıdır.

İlke ve değer 
odaklı bir yöne-
tim anlayışı ile 
başladığımız bu 
yolculukta, biz-
den önceki ekip 
arkadaşlarımız-
dan devraldığımız bayrağı aynı inanç ve 
ilkeler çerçevesinde daha ileriye götürme 
gayreti içinde olduk. Gerçekleştirdiğimiz 
tüm çalışmalarda, üye belediyelerimizin 
katkılarının büyük önem taşıdığını özellikle 
vurgulamak isterim. Birlik başkanı olarak 
şimdiye kadar verilen destek ve katkılar-
dan dolayı tüm üyelere yürekten teşekkür 
eder, bizden önceki başkan arkadaşları-
mızdan aldığımız bayrağı en ileri noktaya 
götürmek için elimizden gelen her şeyi 
yaptığımızı düşünüyorum. Yerel yönetimler 
ve belediyeler arasında işbirliği ve daya-
nışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin ve 
demokrasinin güçlenmesi için çalışıyoruz. 

Türkiye ve yakın coğrafyasında, bele-
diyecilik alanında demokratik, katılımcı, 
saydam, hesap veren, insan hak ve özgür-
lüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışı-
nın yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba 
göstermeye 2014-2019 döneminde de de-
vam etme arzusundayız. Bu vesileyle yeni 
belediyecilik döneminin hepimize hayırlar 
getirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik BaşkanıEngelli Vatandaşlar

Yaz Kampına Uğurlandı

87 Yaşındaki Dedeye Bisiklet

BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
  

Beylikdüzü Belediyesi, engelleri se-
bebiyle tatil imkânı bulamayan 11 
engelli vatandaşın, aileleriyle bir-
likte İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde düzenlenen Florya 
Engelli Yaz Kampı’na gönderimini 
sağladı. Kampa gitmek üzere sa-
bah erken saatlerde Beylikdüzü Kül-
tür Merkezi önünde bir araya gelen 
engelli vatandaşlar ve aileleri, Bey-
likdüzü Belediye Meclis Üyeleri tara-
fından yolcu edildi. Yolculuk öncesi 
engelli vatandaşlarla sohbet eden 
Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri 
engelsiz bir Beylikdüzü’nün öncelik-
leri olduğunun altını çizerek bu ko-
nuya çok önem verdiklerini ve ge-
rekli adımları Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu önderli-
ğinde yakın zamanda atacaklarını 
vurguladı.  Bir hafta sürecek kamp 
süresince engelli vatandaşlar, aile-
leriyle birlikte sosyal rehabilitasyo-
nun yanı sıra tarihi ve turistik yerleri 
de gezecekler.

İZMİT / KOCAELİ
  

İzmitli Mehmet Baykan, yarım asır-
dan fazla zamandır aynı bisikleti 
kullanıyordu. 1952 yılından beri 
kullandığı ve sık sık tamir ettirdiği bi-
sikletinden muzdarip olan 87 yaşın-
daki Baykan’ın durumunu öğrenen 
Başkan Doğan hemen harekete 
geçti. Doğan, binlerce çocuğa 
olduğu gibi Mehmet Baykan’a da 
yeni bisiklet hediye ederek “Güle 
güle kullan. Biz 5 yıldan beri bisik-
let kullanımını yaygınlaştırmak ve 
kentimizi bisiklet şehri yapmak için 
çalışıyoruz. Bu konuda siz en güzel 
örnek olacaksınız. Hedefi miz kenti-
mizde bisikletsiz ev bırakmamaktır” 
dedi.  Ömrünün büyük bölümü bi-
siklet kullanarak geçen Baykan da 
Başkan Doğan’a teşekkür ederek” 
1952 yılından beri hep bisiklete bini-
yorum. Bisikleti sık sık tamir ettirmek-
ten bıktım. Belediye Başkanımızın 
bu jestine teşekkür ederim.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, 11 engelli vatandaşı ve ailelerini, 
Florya Engelli Yaz Kampı’na gönderdi.

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde 87 yaşındaki Baykan’a bisiklet hediye edildi.
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Genel Müdürlük binasının 
açık alanlarındaki bazı nok-
talara kuş evleri yerleştirildi. 
Amasya’da faaliyet göste-
ren Yıldız Ahşap tarafından 
“Ahşap Kuş Evi” markasıyla 
üretilen kuş evleri, baharın ilk 
cıvıltıları arasında İstanbul’un 
misafi r kuşlarını bekliyor. Os-
manlı-İslâm medeniyetinin 
hayvanlara gösterdiği şefka-
tin ve merhametin gündelik 
hayatımıza en estetik yansı-
malarından birisi kuş evleridir. 
Özellikle camilerde hepinizin 
dikkatini çekmiştir. Osmanlı 
dönemine ait bir caminin av-
lusunda bakışlarınızı caminin 
muhteşem güzellikleri ara-

sında gezdirirken gözünüz,  
caminin dış cephesinde, yük-
sek ve korunaklı bir yerinde, 
kabartma olarak yapılmış 
küçük barınaklara ilişiverir. 
Daha caminin mimarisine 
duyduğunuz hayranlığın he-
yecanı dinmemişken, gördü-
ğünüz bu ayrıntı, içinizde yeni 
bir hayranlığın, yeni bir heye-
canın kabarmasına sebep 
olur. Evet; orada gördüğü-
nüz, kimisi kafesli pencereleri 
ve cumbasıyla mütevazı bir 
ahşap ev, kimisi olanca gü-
zelliğiyle bir köşk, bir konak, 
kimisi de basbayağı mina-
releri, kubbeleriyle bir cami 
şeklinde yapılmış kuş evleridir. 
İşte bu evler, şimdi misafi rlerini 
bekliyor.
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ÇORLU / TEKİRDAĞ

Android ve İOS işletim sis-
temine sahip tüm akıllı ci-
hazlarla uyumlu olan bu 

uygulama sayesinde, va-
tandaşlar zaman ve mekân 
kısıtlaması olmaksızın, Çorlu 
Belediyesi’ne erişebilecek-
ler. 

04 GÜNCEL

“Çek İlet Çorlu’yu Cepten Yönet” 

Kuşlara Özel Köşkler, Saraylar

3 Boyutlu Resim 
Kursu Açıldı

Ayçiçek Festivali 
Geliyor        

Öğrenciler Soru 
Yağmuruna Tuttu

SARAY / TEKİRDAĞ

Saray Belediyesi Kent Konse-
yi El Beceri Kursları tarafından 
ücretsiz olarak düzenlenen 
Ahşap ve Cam Boyama-
Çini-Ebru-Dekoratif Mum 
Yapımı-Alüminyum Rölyef 
ve İpek Böceği Kozası El İşi 
sanatı kurslarına ek olarak 3 
boyutlu resim kursu da açıl-
dı. Kayıt yaptırmak isteyenler 
Saray Belediyesi Mavi Masa 
Birimi’ne başvuru yapabilir-
ler. Saray Belediyesi yetkilileri 
konuyla ilgili yaptıkları açıkla-
mada kültür-sanat faaliyet-
lerine önem verdiklerini ve 
çalışmalarını bu doğrultuda 
gerçekleştirdiklerini söyledi-
ler. Vatandaşlar da beledi-
yeye teşekkür ettiler.

BAYIRKÖY / BİLECİK

 

İlkokul öğrencileri Bayırköy-
Belediye Başkanı Mustafa 
Yaman’ı makamında ziyaret 
etti. Öğrenciler, Belediye ve 
Yerel Yönetimlerin çalışma 
biçimi hakkındaki ders ko-
nularını, soru cevap şeklinde 
belediye başkanına ilettiler. 
Belediye Başkanı Mustafa 
Yaman, öğrencilerden ge-
len soruları yanıtlarken, okul 
ve belde için, önümüzdeki 
5 yıllık süreçteki projeleri hak-
kında da minikleri bilgilendir-
di. Başkan Yaman, burada 
yaptığı açıklamada her za-
man öğrencilerin yanlarında 
olduklarını söyledi ve öğren-
cilere gösterdikleri bu ilgiden 
dolayı teşekkür etti.

Atatürk’ün Kente 
Gelişi Kutlandı

Modern Pazar 
Kuruluyor

Yeni Mobese 
Dönemi

KÜÇÜKKUYU / ÇANAKKALE

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 14 Nisan 1934 yı-
lında Küçükkuyu’ya gelişinin 
80. yılı Küçükkuyu Belediyesi 
tarafından anlamlı bir şekil-
de kutlandı. 14 Nisan 2014 
Pazartesi saat 20:00 de Kü-
çükkuyu Belediyesi Zeytin 
Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşen etkinlikte; belde hal-
kına kahve ve leblebi ikram 
edildi. Ardından Küçükku-
yu Belediyesi TSM Korosu; 
Atatürk’ün sevdiği parçalar-
dan oluşan unutulmayacak 
bir konser verdiler. Konser sı-
rasında Atatürk slâyt göste-
risini belde halkının, beğenisi 
ile izlendi. Belediye bu tarz 
etkinliklere devam edecek.

İPSALA / EDİRNE

İpsala’da pazar yerindeki ta-
dilat çalışmaları sürüyor. İpsa-
la Belediye Başkanı Mehmet 
Kerman ve Belediye Meclis 
Üyesi Nuri Kavakkorulu çalış-
maları yerinde inceledi. İpsa-
la Belediye Başkanı Mehmet 
Kerman, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada altyapı çalışma-
larına önem verdiklerini ve 
bu çalışmaların tüm hızıyla 
devam edeceğini söyledi. 
Pazar yerindeki altyapı ça-
lışmalarının ardından yolların 
bakım ve onarım çalışmaları 
da yapılacak. Başkan Ker-
man, pazar yerindeki tadilat 
çalışmaları bittiği zaman en 
güzel pazar yerinin İpsala’da   
olacağının müjdesini verdi.

PINARHİSAR / KIRKLARELİ

Geçtiğimiz yıllarda Pınar-
hisar Belediyesi tarafından 
fi nanse edilen mobese sis-
temi günümüz koşullarına 
göre tekrar yenilendi. Arızalı 
sistemler yeni nesil sistemler-
le değiştirilerek mevcut sis-
teme entegre edildi.  Kent-
te bazı kör noktalara yeni 
kameralar ilave edilerek 
ilçenin önemli noktaları iz-
lenebilir hale getirildi. Şehrin 
tüm girişlerine gece görüşlü 
ve plaka okumalı kamera-
lar takılarak kayıt cihazına 
bağlandı. Şehrin değişik 
bölgelerinde bulunan ak-
tif 48 kamera İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki 4 dev 
ekrandan 24 saat izliyor.
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Çorlu Belediyesi teknoloji alanındaki hizmetleri-
ne bir yenisini daha ekledi.

Kuşlara Özel Köşkler, Saraylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Osmanlı-İslâm medeniyetinin 
hayvanlara gösterdiği şefkat ve merhameti tekrar gün yüzüne çıkardı.

Türkiye’nin ilk interaktif Çocuk Kütüphanesi, Kadıköy Özgürlük Parkı’nda açıl-
dı. Kütüphanede amaç; çocukların hayal güçlerinin gelişmesini sağlamak.

İnteraktif Çocuk Kütüphanesi

KADIKÖY / İSTANBUL

Türkiye’nin ilk interaktif Ço-
cuk Kütüphanesi, Kadıköy 
Özgürlük Parkı’nda açıl-
dı. Kitap Okuyan Çocuk-
lar Projesi’nin 10 bini aşkın 
imza toplayarak Kadıköy 
Belediyesi’ne sunmasıyla 
hayata geçirilen İnteraktif 
Çocuk Kütüphanesi, Özgür-
lük Parkı’nda hizmet vere-
cek. Pazartesi günü hariç, 
her gün 11.00 ve 15.00’te 
düzenli olarak kitap oku-
malarının yapılacağı kütüp-
hanede, çocukların hayal 
güçleri gelişecek.
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Bu Tren Kenti Geziyor

Engelsiz Hikayeler Film Oluyor

Yeni Çöp 
Arabası 
Hizmette

Polis Haftasına 
Özel Mesaj 
Yayınladı

VEZİRHAN / BİLECİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hibe olarak gelen 
2014 model çöp toplama 
aracı için kurban kesilerek 
dua edildi. Vezirhan Beledi-
ye Başkanı Mehmet Duymuş 
yaptığı açıklamada, “Be-
lediyemize yeni çöp aracı 
kazandırılması hususunda 
emeği geçen Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı çalışanları 
nezninde Bakanımız Sayın 
İdris Güllüce’ye,  Bilecik Mil-
letvekilimiz Sayın Dr. Fahret-
tin Poyraz’a ve Vezirhan eski 
Belediye Başkanımız Sayın 
Yusuf Fidan’a şahsım ve Ve-
zirhan Halkı adına teşekkür 
ediyorum. “dedi. Kurban du-
alar eşliğinde kesildi.

SAVAŞTEPE / BALIKESİR

Savaştepe Belediye Başkanı 
Turhan Şimşek, Polis Haftası 
dolayısıyla bir mesaj yayın-
ladı. Başkan Şimşek mesa-
jında “Emniyet Teşkilatımız, 
169 yıldan beri ülkemizin 
huzur ve güvenliğini ve hal-
kımızın can, mal güvenliğini 
sağlamaktadır Güvenlik ve 
huzur bireylerin önde gelen 
ihtiyaçlarındandır. Huzur ve 
güvenle yaşayabilmek için 
çocuklarımıza, gençlerimize 
sahip çıkmalı, asayiş ve em-
niyetimizi sağlayan polisimize 
yardımcı olmalıyız.   Üstlenmiş 
oldukları kutsal vazifeyi gözü-
nü kırpmadan yerine getirir-
ken kahramanlarımıza teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Kadınlara Özel 
Dayanışma 

Gecesi
KARABİGA / ÇANAKKALE

 

Belediye Düğün Salonu’nda 
kadınlara yönelik “Daya-
nışma Gecesi” düzenlendi. 
Katılımın yoğun olduğu ge-
cede bayanlara seslenen 
Karabiga Belediye Başkanı 
Muzaffer Karataş; “Takdir 
edersiniz ki sosyal imkan-
ların kısıtlı olduğu bir yer-
de yaşamaktayız. Belediye 
olarak Beldemizde yaşa-
yan yediden yetmişe top-
lumumuzun tüm kesimle-
rine hitap eden aktiviteler 
düzenleyerek, bu eksikliği 
gidermeye çalışıyoruz.  Bu 
gece de buna güzel bir ör-
nektir. İstedik ki  kadınlarımız 
sıkıntılarını biraz olsun unut-
sun, treslerini atsınlar.” dedi.
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BURSA
  

BKK Engelliler Meclisi, Yusuf 
Oranlı koordinatörlüğünde 
daha önceden uyguladığı 
‘Üç Yürek El Ele’ ve ‘Engel-
siz Nağmeler’ projelerinin 
ardından ‘Sesler Renkler ve 
Düşler, Engelsiz Hikayeler’ 
projesini başlatıyor. Projenin 
fi kir sahibi olan Yusuf Oranlı, 
Engelliler Meclisi ile birlikte 
birçok projeyi başarıyla yap-
tıklarını söyledi. Engellilerin 
sosyal hayattan kopma-
maları ve toplumun diğer 

kesimlerinin de engellilerin 
farkına varması amacıyla 
‘Sesler Renkler ve Düşler, 
Engelsiz Hikayeler’ projesini 
başlattıklarını belirten Oran-
lı, “Bursa´da yaşayan çeşitli 
engel gruplarına ait bireyler, 
iş ve cemiyet dünyasına ait 
çocuk, genç ve ailelerin-
den oluşan kişilerle beraber 
fotoğraf karesinde ve kısa 
fi lmde buluşacak. Daha 
yaşanılır bir dünya, çevre 
ve sevgi dolu bir hayat için 
hep birlikte dünyaya sesleri-
ni duyurma imkanı bulacak-
lar. Proje, engelli bireylerin 

de dünyada var olduğunu, 
kendilerine has olmayan sı-
kıntılara da duyarsız kalma-
dıklarını gösterecek.

Sosyal Hayatta da
Aktifler

Çözüm arayışında oldukları-
nı, sosyal hayatta ne kadar 
aktif olduklarını hissettirecek” 
dedi. Bugüne kadar yapılan 
projelerin aksine bu projeyle, 
engelli bireyler kendi mese-
lelerinin dışındaki konulara 
da değinecekler.

Hayvanlara 
Mama Yardımı

Yapılıyor

Başkandan 
Tatbikata Özel 

İnceleme
ŞARKÖY / TEKİRDAĞ

2013 yılı içerisinde Ocak ve 
Haziran aylarında toplam 14 
ton mama alan Şarköy Bele-
diyesi, hayvanlar için destek-
lerine devam ediyor. Beledi-
ye yetkilileri tüketilmek üzere 
7 ton mama ilavesi daha 
yaptı. Konuyla ilgili bir açıkla-
ma yapan Şarköy Belediye 
Başkanı Süleyman Altınok 
“Sokak hayvanlarının rehabi-
litasyonu için açılan barınağı 
gün geçtikçe modernleştir-
meye çalışıyoruz. Veteriner-
lerimiz de her türlü sorunları 
ile ilgileniyorlar. Yiyecek bul-
mada sorun yaşadığımız için 
barınağımıza mama desteği 
veriyoruz.” dedi.

AKYAZI / SAKARYA

Akyazı Belediye Başkanı Ha-
san Akcan, Sakarya Afet 
Bilinçlendirme ve Afete Ha-
zırlama Derneği (S.A.B.A.H) 
ve Telsiz Amatörleri Arama 
Kurtarma TRAK Derneği ta-
rafından Akyazı Pazarköy 
İlköğretim Okulu’nda ger-
çekleştirilen Deprem ve Ara-
ma Kurtarma Tatbikatı’nı 
yakından izledi. Yaklaşık 40 
dakika kadar süren tatbikat-
ta ambulanslar, doktorlar, 
hemşireler, kurulan sahra 
hastanesi ve itfaiye katılırken 
tatbikat senaryosu gereği 
ilk önce oluşan deprem ve 
hemen akabinde başlayan 
yangına  itfaiye ekipleri mü-
dahale etti.

Can Dostlardan Mektup
Ataşehirli minik öğrencilere hayvan sevgisini anla-
tan boyama kitapları ve resimli mektuplar dağıtıldı.

Bursa Kent Konseyi (BKK) Engelliler Meclisi tarafından başlatılan ‘Sesler 
Renkler ve Düşler Engelsiz Hikayeler Projesi’yle, önemli mesajlar verilecek.

Termal Belediyesi vatandaşların ilçeyi rahat bir şekil-
de gezebilmesi için “Termal Tren”i yollara çıkardı.

TERMAL / YALOVA

Yalova’nın Termal ilçesinde 
hizmete giren tren, ilçede tatil 
yapan vatandaşların gözdesi 
oldu. Termal Belediyesi  tara-

fından işletilen ‘Termal Tren’ 
vatandaşlardan yoğun ilgi 
görüyor. Trenle ilçeyi dolaş-
manın ayrı bir keyif olduğunu 
belirten vatandaşlar, beledi-
ye yetkililerine bu hizmetinden 
dolayı teşekkür ettiler. 

ATAŞEHİR / İSTANBUL

Ataşehir Belediyesi tarafın-
dan ilkokul ve anaokul öğ-
rencilerine yönelik “Hayvan 
Sevgisi” konulu program dü-
zenlendi.  Miniklere hayvan 
sevgisi anlatılırken, diğer ta-
raftan öğrencilere boyama 
kitapları ve resimli hayvan 
dostlarından gelen mektup-
lar dağıtıldı. Ataşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Namık Sür-
men, “sevimli ve sadık dostlar 
diye nitelediği hayvanların 
sadece özel günlerde değil, 
daima hatırlanmasını, sahip 
çıkılması gerektiğini dile geti-
rerek, “Hayvanlarımız bizlerin 
can dostları ve ailemizin birer 
parçalarıdır.” dedi.
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ÇEVRE

“Ambalaj 
Atıkları Çöp 

Değildir”

GELİBOLU / ÇANAKKALE

Gelibolu Belediye Başkanı 
M. Mustafa Özacar, am-
balaj atıklarını geri kaza-
nabilmek için sürdürdüğü 
çalışmalar kapsamında 
okullara da geri kazanım 
kutularının dağıtılma-
ya başlandığını bildirdi. 
Özacar “Ambalaj atıkları 
çöp değildir” sloganı ile 
yürütülen uygulama ile 
ilgili, 75.Yıl İlkokulu, 26 Ka-
sım İlkokulu ve Anadolu 
Lisesi’nin geri kazanım ku-
tularını bizzat kendi teslim 
etti. Çalışmalar çerçeve-
sinde öğretmenlere ve 
öğrencilere bilgilendirme 
toplantıları yapılarak geri 
kazanımın öneminin an-
latılacağını ifade eden 
Özacar, “Evlerden itiba-
ren çöpü ayrıştırmayı alış-
kanlık haline getirmemiz 
gerekiyor. Şehrin çeşitli 
noktalarına ambalaj atı-
ğı ayrıştırma kafesleri ve 
kumbaraları konuldu. Bu 
alışkanlığın çocuk yaşta 
edinilmesini amaçlıyo-
ruz.” dedi.

MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA
 

Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü, çalışmalarıyla Mustafa-

kemalpaşa’yı güzelleş-
tirmeye devam ediyor. 
Mustafakemalpaşa’nın dört 
bir yanına lale ve sümbüller 
ekildi.

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
 

Dünyanın en çevreci ve 
en ekonomik enerji kayna-
ğı olan jeotermal enerjinin 
Büyükçekmece’de uygu-
lamaya geçirilebilmesi için 
araştırma çalışmalarını baş-
latan Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Akgün, “TÜ-
BITAK ile birlikte 7 yıl süren 
araştırmalarımız sonucunda 
TÜYAP Fuar Merkezi’nden 
Çakmaklı’ya kadar olan böl-
gede Yalova’daki termal su 
ile eşdeğerde olan kaynak 
saptandı.” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
 

Arnavutköy Belediyesi daha 
önce başlattığı ambalaj atık-
larının geri dönüşümü ile ilgili 
projelerle doğayı koruma altı-
na alırken, şimdi de cam şişe-
leri toplama hareketi başlattı. 
Anadolu Cam Sanayi iş birliği 
ile camın geri dönüşümü ko-
nusunda çalışmalar başlatan 
Arnavutköy Belediyesi, ilçe-
nin merkezlerine konan cam 
kumbaralar ile ülke ekonomi-
sine katkıda bulunacak.

BİLECİK
 

Bilecik Belediyesi tarafın-
dan Karasu mevkiinde 
gerçekleştirilen proje ile 
hem çevre hem de Bilecik 
adına güzel bir proje daha 
vatandaşların hizmetine 
sunulmuş olacak. Yapıldığı 
tarihten itibaren 80 bin ki-
şilik bir nüfusun atık suyunu 
temizleyebilecek kapasite-
de olan tesisler, günlük 9 
bin litre atık suyu temizle-
yerek, kullanıma ve doğa-
ya tekrar salacak. 2014 yılı-
nın ikinci yarısında hizmete 
girecek olan Atıksu Arıtma 
Tesisi, yüklenici fi rma tara-
fından 1 yıl işletilerek, 2015 
yılında Bilecik Belediyesi’ne 
devredilecek. 8 milyon 170 
bin Lira sözleşme bedeli 
olan dev tesisler, hizmete 
girdiğinde Bilecik, ender 

yapılan ve büyük hizmetler 
veren bir projeyi kazanmış 
olacak.

“Sözlerimizi Yerine 
Getiriyoruz”

Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı, büyük bir pro-
jeyi Bilecik’e kazandırdık-
ları için mutlu olduklarını 
söyledi.

Mustafakemalpaşa Çiçek Açtı

Evler Termal Su İle Isınacak

Cam Şişeler Dev Şişede Toplanıyor

Atık Su Arıtma Tesisi 
Tamamlanmak Üzere

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından cadde 
ve sokaklar çiçeklendirildi.

65 derecenin üzerinde termal su bulunan Büyükçekmece’de, Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evlerin termal su ile ısınacağını söyledi.

Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılacak Atık Su Arıtma Tesisi çalış-
maları büyük bir hızla devam ediyor. Çalışmalarda sona yaklaşıldı.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
SASKİ tarafından Sakarya 
Nehri üzerinde inşa edilen 
Hidroelektrik Santrali hak-
kında açıklamalarda bulun-
du. Toçoğlu, “Bilindiği üzere 
Türkiye’de bir ilki gerçekleş-
tirerek, bir belediye olarak 
hidroelektrik santrali inşa et-
tik. Santral sayesinde Sakar-
ya Nehri’nin boşa akan suyu 
artık şehrimize katma değer 
sağlıyor. 2013 Kasım ayında 

enerji üretmeye başlayan 
HES bugüne kadar yaklaşık 
11milyon kilowatt elektrik 
üretti. Üretilen bu enerjinin 
nakit karşılığı 2 milyon 250 
bin TL’dir” diye konuştu.

“Tükettiğimizi 
Üretiyoruz”

HES’in resmi açılışını bu ay 
sonunda gerçekleştireceği-
ni kaydeden Toçoğlu, “HES 
sayesinde enerjiye harca-
dığımız paralar yatırıma dö-
nüşüyor.” dedi.

Türkiye’ye Örnek HES Açılıyor
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
Hidroelektrik santralinin resmi açılışını ay sonunda 
gerçekleştireceklerini belirtti. 

Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçenin merkez-
lerine büyük, dev cam kumbaralar yerleştirildi.
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AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI DR. HANDAN TOPRAK

twitter.com/marmarabb

İstanbul’un Tek Kadın Belediye Başkanı
Avcılar’a kadın eli değiyor… İstanbul’un tek kadın belediye başkanı Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak’la kadın 
olmayı, zorluklarını, güzelliklerini ve tüm bunların ötesinde kente dair hedefl erini konuştuk.

Dr. Handan Toprak, 
Avcılar’da ikamet 

edenlerin yakından bildiği 
bir isim. Bizse onu İstanbul’un 
tek kadın belediye başkanı 
olmasının sonrasında tanı-
dık. Güçlü bir karakteri var. 
Çiçekleri ve çocukları çok 
seviyor. Kadınların hak etti-
ği değeri görmesi ve hem 
ekonomik, hem de sosyal 
anlamda daha çok yer 
edinebilmeleri için durma-
dan çalışacağının sözünü 
veriyor. Hedefl erini, hayalle-
rini paylaşırken tabi ki başa-
rılı olmak isteyen kadınlara 
da çok özel mesajlar verdi 
Toprak. Biz çok keyif aldık 
röportajımızdan… Toprak 
sözlerine “Daha çok kadın 
belediye başkanının se-
çilmesini isterdim” diyerek 
başlıyor…

Başkanım öncelikle hayırlı 
olsun… İstanbul’un tek ka-
dın belediye başkanı oldu-
nuz, bu çok büyük bir onur. 

Nasıl hissediyorsunuz?

Bu onur olmakla birlikte 
ben daha çok kadının 
adaylaşmasını ve de seçil-
mesini, belediye başkanı 
olmasını isterdim. 

Peki, Avcılar’ı bundan son-
ra nasıl bir dönem bekli-
yor? Kadın estetiğini kent 
çalışmalarında görebile-
cek miyiz?

Tabi ki. Kadın iki şeyi her za-
man çok ister. Güzel olma-
sını ve güvenli olmasını… 
Bu nedenle de insanların 
burada huzurlu ve mutlu 
bir şekilde yaşaması için 
güvenlik ve güzelliğin de 
birlikte olması gerekiyor. 
Avcılar aslında kendi be-
lediye başkanını kendi ye-
tiştirmiştir. Ben Avcılar’da 
uzun yıllardır ikamet eden 
bir ailenin çocuğuyum. 
Mezun olup, doktor ola-
rak mecburi hizmetimi 

yaptıktan sonra 1992 yı-
lında Avcılar’a geldim ve 
Avcılar’da sağlık ocağın-
da çalıştım. Tabi ki Avcılar 
zamanla çok büyüdü. Sağ-
lık ocaklarının kurucu he-
kimliğini yaptım. Sonrasın-
da ise hastane işletmeciliği 
ve Avcılar’da bulunan bir 
çok kurumda hem iş yeri 
hekimliği hem de kalite ko-
nusunda uzman denetçi 
olarak, işçi sağlığı ile işçi gü-
venliği konusunda risk ana-
lizlerinin yapılmasından ve 
onların tatbikatlarına ka-
dar her süreçte yer aldım. 
O nedenle de Avcılar’ı çok 
yakından tanıyan, bilen 
ve onun ihtiyaçlarını da, 
risklerini de çözümlerini de 
bilen biri olarak bu görece 
geldim. 

Hedefl erinizi öğrenebilir 
miyiz?

İki türlü hedefi miz var. Bi-
rincisi, ben daha aday-

ken HABİTAT’ın genç dos-
tu belediyeciliğine imza 
attım.  Biz hem genç dos-
tu, hem de kadın dostu 
belediyeyiz. Genç dostu 
belediye olmak, çocuk-
ların okul eğitimlerine 
katkı sunmakla birlikte 
asıl önemli olan onların 
donanımlarını artırmaktır. 
Spor yapmalarını, sanat-
la uğraşmalarını sağla-
mak gibi çalışmalarımız 
var. Avcılar’da çocukla-
rın sadece gelişmelerinin 
yanında akademik geliş-
melerini de sağlayacak, 
sanat konusunda ve kül-
türel faaliyetler konusun-
da çalışmalarımız var. Bir 
de sporla ilgili çalışmaları-
mız olacak. Biz Avcılar’da 
her çocuğun bir müzik 
aleti çalmasını, her çocu-
ğun bir sanat dalı ile uğ-
raşmasını ve her çocuğun 
bir spor dalı ile uğraşma-
sını istiyoruz. Bununla ilgili 
şu anda hazırlıklarımızı 
yapıyoruz. Ayrıca Avcılar, 
bir üniversite kenti. Bura-
da 20 bini aşkın öğrenci 
var. Ve öğrencilerimizin 
Avcılar’a metrobüsle git-
mek gibi bir yaşamları da 
var. Pek çoğu Avcılar’da 
yaşamını sürdürmüyor. 
Bizim gelecekte öğren-
cilerimizi Avcılar’a en-
tegre etme gibi pek çok 
çalışmamız var. Zaten 
benden önceki beledi-
ye başkanımız bu şekilde 
bir çalışma başlatmış ve 

öğrenci misafi rhanesi öğ-
rencilerimizin hizmetine 
verilmiş. Öğrencilerimize 
burada yaşam alanları 
oluşturacağız. Üniversite 
öğrencisi demek, eğitimi-
ni tamamlamış insan de-
mek değildir. Üniversite 
öğrencisinin öğrenimini 
görürken aynı zamanda 
spor yapması, sanatla 
uğraşması, kültürel faali-
yetlerle uğraşması gere-
kir. Biz onlara bu hizmeti 
vererek, onlarında aynı 
zamanda donanımlarını 
artıracağız. Kadınla ilgili 
çalışmalarımıza gelince, 
bizim bütün projelerimiz-
de nihai hedefi miz kadını 
özgürleştiren, ekonomik 
ve sosyal hayata katmak 
projelerimiz var. Kadın 
özgürleştirmek, evinden 
çıkacak. Kadın evinden 
çıktığı zaman güvenle 
çıkabilecek, çocuğunu 
parka götürebilecek, 
çocuğunu alıp burada 
herhangi bir sosyal tesise 
gidebilecek, spor yapa-
bilecek, sanatla uğraşa-
bilecek, dahası kadın işe 
gidebilecek. Okula gider-
ken, işe giderken ve eve 
dönerken de güvenli, 
sağlıklı, huzurlu ortamlar 
yaratacağız. Aynı za-
manda kadının istihdam 
edilebilmesini ve ekono-
mik olarak da ailesine 
katkı sunmasını istiyoruz. 
Bununla ilgili projelerimiz 
var.

Başkan’la Çok Özel

Kitap okumayı seviyor 
musunuz?

Tabi ki…
En son okuduğunuz ki-

tabı hatırlıyor musunuz?
Nejat Birdoğan’la ilgili 

kültürel faaliyetlerimiz var. 
Onunla ilgili yazılmış bir ki-
taptı, “Gül Yüzlüm” diye. 
En son bu kitabı okudum.

Daha çok biyog-
rafi k tarzda ki-
tapları mı sevi-
yorsunuz?

E v e t … 

Tarih kitaplarını da çok 
seviyorum. Tarihle çok 
yakından ilgileniyorum. 
Arkeolojiyi seviyorum. 
Biyografi leri okurum, 
çünkü başarılı olan in-
sanların hayatlarında 
neler yaşamış oldukları, 
buradan alacağınız bir-

kaç tane mesaj sizin 
hayatta ba-

şarılı ol-
manızı 

s a ğ -
l a r . 

Mesela benim Sayın 
İnönü’nün hayatından 
öğrendiğim şey şuydu; 
kendisi bir kararı ver-
dikten sonra 24 saat o 
kararla birlikte yaşar-
mış. Önce kararı verir, 
sonrasında sanki o ka-
rarı uygulanmış gibi o 
kararla birlikte yaşar, 
ertesi günü de o kararın 
doğru olup olmadığına 
bakarmış. Onun içinde 
doğru kararlar verebili-
yormuş. 

Canınız sıkıldığında ne 
yapmak hoşunuza gider? 
Örneğin yemek yapmak 
sizi rahatlatır mı?

Yemek yapmaya hiç 
fırsat bulamıyorum. Kı-
zılması gereken yerde 
eğer karşı tarafa bir etki-
niz olacaksa kızabilirim. 
Ama gerçek anlamda bir 
kızgınlığımın olması çok 
zordur. Bu nedenle de 
hep mazeret üretirim. Biri 
bir şey yaptığı zaman da 
hep üst basamaklardan 

bakmayı da öğrenmişim-
dir. Hemen orada bir öz 
eleştiri yaparım. Böyle bir 
şey oldu, bu yapıldı, peki 
bunda benim payım var 
mı? Kendime ait olan bir 
şey varsa da bunu düzel-
tirim. Bende pozitif pekişti-
rici var. Ben çocukları ve 
çiçekleri çok seviyorum. 

Hayat felsefenizi anla-
tabilir misiniz?

Yaşamış olduğum her 
şey beni daha kuvvetli 
daha güçlü yapar.
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Yetenekler 
Ortaya Çıkıyor

LAPSEKİ / ÇANAKKALE

Lapseki Belediyesi tara-
fından yürütülen ve Gü-
ney Marmara Kalkınma 
Ajansı hibe desteğiyle 
gerçekleştirilen “Çocuk-
lar Emin Ellerde” projesi 
tüm hızıyla sürüyor. Okul 
öncesi çocukların eğiti-
mini amaçlayan ve farklı 
yeteneklerini ortaya çıka-
ran proje halk arasında 
takdir topluyor. Çocuk 
Gelişimi ve Yetenek Eği-
tim Merkezi’nde uzman 
eğitimciler ve çocuklar 
çeşitli etkinliklere imza 
atarak, çocukların, eği-
tim, kültür sanat ve sos-
yal ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Lapseki Belediyesi’nden 
konuyla ilgili yapılan 
açıklamada eğitim ça-
lışmalarına çok önem 
verdiklerini ve bundan 
sonrada çalışmaların tüm 
hızıyla devam edeceğini 
söyledi.
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GEBZE / KOCAELİ

Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, kente vizyon 
kazandıracak hizmetleri açık-
ladı. İkinci icraat döneminde 
sosyal belediyecilik alanında 
yatırım kazandıracaklarının al-
tını çizen Köşker, Engelli Eğitim 
Merkezi Projesi’nin müjdesini 
Gebzeli hemşerileriyle pay-

laştı. Kentin sosyal paydaşları 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla, 
vatandaşların görüş ve ihti-
yaçları göz önüne alınarak 
projelerin hazırlandığını vur-
gulayan Başkan Köşker, en-
gellilerin hayatını kolaylaştıran 
hizmetlere bir yenisini Engelli 
Eğitim Merkezi ile ekleyecek-
lerini ifade etti. Merkez ile ilgili 
çalışmaların en kısa zamanda 
başlaması bekleniyor.

EDİRNE 

2 Nisan’ın tüm dünyada 
otizm konusunda farkındalık 
yaratmak ve otizm ile ilgi-
li sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla, 2008 yılında Bir-
leşmiş Milletler tarafından 
‘Dünya Otizm Farkındalık 
Günü’ olarak ilan edildiği-
ni belirten, Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gürkan, “Bu 
benim belediye başkanı 
sıfatıyla yaptığım bir etkin-
likteki ilk konuşmam. Edir-
ne’mizdeki tüm engellilerin 
önündeki tüm engelleri kal-
dırmak adına bir başlangıç 
olacak. Edirne’de tüm yurt-
taşlarımla birlikte Edirne’de 
engelsiz bir yaşam hayalimiz 

var. Edirne’de tüm yurttaşla-
rımız gibi engelli vatandaş-
larımızda bu kenti gezerken, 
dolaşırken, nefes alırken ve 
yaşarken istiyoruz ki, hiçbir 
engelle karşılaşmasın. Ama 
bu engeller sadece fi ziki an-
lamda değil, fi ziki engelleri 
biz zaten belediye olarak 
halledeceğiz. Engellilerimiz 
gerek araçlarıyla, gerek 
yürüyerek, gerek ailelerinin 
yardımıyla, bu kentte özgür-
ce ve rahatça dolaşabile-
cekler. Bizim asıl kaldırmak 
istediğimiz engeller; zihinler-
deki yüreklerdeki engeller. 
Bunu kaldırabilmek içinde 
hepinizin katkısına, desteği-
ne, inancına ve heyecanına 
ihtiyacımız var. Hepimiz bir 
gün engelli olabiliriz.” dedi.

Sağlıklı Gülüşler İçin

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, engellilere 
özel eğitim merkezinin kurulacağını söyledi.

SAĞLIK - EĞİTİM

ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
 

Çekmeköy Belediyesi ta-
rafından yapılarak Sağ-
lık Bakanlığı’na devredilen 
Çekmeköy Ağız ve Diş Sağ-
lığı Hastanesi, 20 branşta 14 
doktorla günde ortalama 
300 kişiye hizmet veriyor. 
Soğukpınar Mahallesi’nde 
yedi ay önce hizmete açılan 
Çekmeköy Ağız ve Diş Sağlı-
ğı Hastanesi’nde; diş çekimi, 
diş temizliği, dolgu, kanal te-
davisi, protez diş gibi bir çok 

işlem, sıra beklemeden kısa 
süre içinde gerçekleşiyor. 
Sosyal Güvenlik Kurumları ile 
anlaşmalı olan hastane için 
randevular 182 telefon hattı 
ve Merkezi Hekim Randevu 
Sistemi http://www.mhrs.
gov.tr adresinden alınıyor.

Sağlık İhtiyaçları
Karşılanıyor

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, vatandaşla-
rın ihtiyaçları doğrultusunda 
yatırım yaptıklarını söyledi.

GEMLİK / BURSA
 

Gemlik Belediyesi sosyal 
projeler kapsamında, va-
tandaşların sağlık taleple-
rini yerine getirmeye de-
vam ediyor. İşitme engelli 
Mehmet Doğan Gemlik 
Belediyesi’nden talep ettiği 
işitme cihazına kavuştu.  Ci-
haz, Gemlik Belediye Başka-
nı Necdet Ersoy ve Başkan 
Yardımcısı Fikret Çolakoğlu 
tarafından kendisine teslim 
edildi.  Başkan Ersoy konuy-
la ilgili, “Bu cihazla güzel 
sesleri duyması temennisi ile 
Gemlik Belediyesi olarak her 
zaman yanlarındayız.” dedi.

KARAMÜRSEL / KOCAELİ
 

Amiral İlkokulu’nda düzen-
lenen diş macunu dağıtım-
larına katılan Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım sınıfl arı tek 
tek gezerek kendi elleriyle 
çocuklara diş macunlarını 
ve diş fırçalarını hediye etti. 
Başkan Yıldırım, sağlıklı ya-
şamak için diş fırçalamanın 
alışkanlık haline getirilmesini 

isteyerek, çocukların gün-
de en az iki kez dişlerini fır-
çalamasını istedi Çocuklar 
da Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım’a teşekkür ettiler. 

Günde 300 Hasta Muayene Oluyor

Gebze’ye Engelli Eğitim Merkezi Geliyor

Çekmeköy Belediyesi’nin Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi’nde, 14 doktor 20 branşta hizmet veriyor.

Gemlik Belediyesi, işitme engelli vatandaşın talebini 
yerine getirerek, işitme cihazını kendisine teslim etti. 

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım,  öğ-
rencilere diş macunu ve diş fırçası hediye etti.

Başkan Gürkan, Otizm İçin Yürüdü
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne’de tüm yurttaşlarımla bir-
likte engelsiz bir yaşam hayalimiz var” diyerek önemli açıklamalar yaptı.

İşitme Cihazına Kavuştu
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KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si tarafından Roman çocuk-
larının eğitilmesi için pek çok 
çalışma gerçekleştiriliyor. Bu 
kapsamda Sakarya Üniversi-
tesi Sosyal Hizmetler Bölümü 
öğretim görevlisi Yrd. Doç. 
Hasan Hüseyin Taylan tara-
fından İzmit’in Yenimahalle 
ve Serdar mahallelerinde 
alan taraması yapıldı.

Akademik Rapor 
Hazırlanacak

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ortaklığında ger-

çekleşen proje kapsamın-
da yapılan çeşitli anketler 
ve araştırmalar neticesinde 
Roman çocuklarının okul 
hayatındaki rolleri ve oku-
lu bırakmamaları için neler 
yapılabileceği ele alınıyor. 
Yapılan anketler değerlen-
dirilerek akademik bir rapor 
hazırlanacak.

Seminer verilecek

Roman çocuklarının eğiti-
me entegrasyonu programı 
kapsamında Mehmet Sinan 
Dereli Okulu’nda ailelere, 
öğrencilere ve eğitimcilere 
seminer verilecek.

Roman Çocuklarına Eğitim Desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamın-
da Roman çocuklarının okul hayatındaki rolleri araştırılıyor.

SAĞLIK-EĞİTİM

BABAESKİ / KIRKLARELİ 

Trakya Kalkınma Ajansı 
2012-2013 Yılı Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Progra-
mı kapsamında Babaeski 
Belediyesi’nce uygulanan 
Babaeski Modern Sanayi 
Proje; faaliyetlerinde Sanayi 
Sitesine web sitesi hazırlandı 

ve teknik kontrollerin ardın-
dan www.babaeskisanayi.
com sitesi hizmete açıldı. Sa-
nayi sitesinde yer alan tüm 
esnafl arın bilgilerinin yer al-
dığı web sitesi hakkında Be-
lediye Başkanı Av.Abdullah 
Hacı gelen talepler doğrul-
tusunda böyle bir çalışmayı 
yaptıklarını söyledi.

BAĞCILAR / İSTANBUL 

96’sı devlet okulu olmak 
üzere 116 okulda 180 bin 
civarında öğrencinin eği-
tim gördüğü Bağcılar ilçesi 
örneği az sayıda bulunan 
bir projeyi daha hayata 
geçiriyor. Bağcılar’ın en 
hareketli yerine inşa edi-
len Dil Evi’ni ziyaret eden 

7’den 77’ye her yaştan 
ilçe sakini hocalar eşliğin-
de İngilizce ve Arapça 
pratik yapma imkanı bu-
lacak. Bağcılar ilçesi hiz-
mete sunulan üniversiteleri 
ve yeni eğitim yuvalarıyla 
konuşuluyor.  Bağcılar Met-
rosu ile Tramvay Durağı’nın 
yakınında kurulan Dil Evi 
Bağcılar Meydanı’nda bu-
lunuyor.

Babaeski Belediyesi tarafından sanayi sitesine 
özel web sitesi hazırlanarak, hizmete sunuldu.

Bağcılar Meydanı’na yapılan Dil Evi’nde  hocalar 
eşliğinde pratik İngilizce ve Arapça konuşulacak. 

Babaeski Sanayi Sitesi’ne Özel Tasarım

Arapça ve İngilizce Konuşulacak! Küçük 
Arkeologlar 

Eğitimde

GÖLCÜK / KOCAELİ

Gölcük Belediyesi’nin Ko-
caeli Üniversitesi ve Kent 
Konseyi ile birlikte yürüt-
tüğü Vizyon 2023 Proje-
si kapsamında’’ Küçük 
Arkeologlar’’ adıyla yeni 
bir çalışma başlatıldı. Pro-
jenin ilk çalışması, İhsani-
ye Oyak İlköğretim Okulu 
5.sınıf öğrencilerine verilen 
eğitimle yapıldı. Eğitimi 
KOÜ Öğretim görevlisi ve 
Eğitmenleri Emre Ekin, 
Onur Girgin, Serkan Sıtkı 
Gürel ve Ali Bora verdiler. 
Proje kapsamında yapılan 
açıklamaya göre 120 Öğ-
renciye 3 haftalık bilgilen-
dirme sonrasında, Koca-
eli ve Gölcükte bulunan 
müze ve arkeolojik yerler 
gezdirilecek ve çalışma 
sonunda örnek kazı ça-
lışması yapılarak, öğren-
cilerin arkeoloji bilgilerinin 
geliştirilmesi sağlanılacak. 

MUDANYA / BURSA

Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, belediye-
nin makam aracını vatan-
daşların hizmetine tahsis etti. 
Vatandaşlar tarafından da 
memnunlukla karşılanan uy-
gulamanın ilk misafi ri de 85 
yaşındaki Naciye Altınkay-
nak oldu. Kendisine erzak 
paketi de verilen Altınkay-
nak kendisiyle ilgilenen Be-
lediye Başkanı Türkyılmaz’a 
teşekkür ederken, “Bu güne 
kadar kimse bana böyle 
ilgi gösterip yardım etme-
di. Böyle güzel bir araba ile 
gezmek bu yaşımda bana 
kısmet oldu.” dedi.

KÖRFEZ / KOCAELİ

Körfez Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’nde görevli Ve-

teriner Hekim Arzu Demir-
han Ergeç tarafından veri-
len eğitimlerde çocuklara 
hayvan sevgisi aşılandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın ilk 
icraatı makam aracını vatandaşlara vermek oldu.

Körfez Belediyesi, “Hayvan Sevgisi, Korunması ve 
Yaşatılması “ konusunda eğitim çalışması başlattı. 

Makam Aracıyla Servis

Hayvan Sevgisini Anlattılar
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İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin hem yurt dışına 
bağımlılığını azaltmak hem 
de maliyetleri düşürmek 
amacıyla başlattığı yer-
li tramvay üretiminde, ilk 
tramvayın hizmete alımı 
ve deneme sürüşü İstanbul 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş’ın ka-
tılımıyla Topkapı Tramvay 
İstasyonu’nda gerçekleştiril-
di. Ulaşım alanında sorunları 
çözmek için birçok çalışma 
yaptıklarını kaydeden Baş-
kan Topbaş, İstanbul’da 
ulaşım ile ilgili çeşitlendir-
me çalışmalarını başarıyla 
yürüttüklerini belirtti. Daha 
önce üretilen dört tramvay 
vagonuna ilaveten yenilen-
miş yüzü ve teknolojisi ile iki 
yeni araç daha raylara indi.

Bu Yaşam Merkezinde 
Yıllar Altından Olacak

10 ALTYAPI VE YATIRIMLAR

Gönen Yollarına 
Büyükşehir Ayarı

Yüzde Yüz İstanbullu Tramvay Raylarda

GÖNEN / BURSA

Gönen Belediyesi tara-
fından yapılan, Karşıyaka 
Mahallesi ve YSE mevkii 
arasındaki bulvar çalışma-
sında ikinci şerit ve kavşak 
tamamlandı. Köprü giri-
şinin de genişletildiği ve 
yaya yolunun da yapıldığı 
alanda şimdi de asfaltla-
ma işlemi bitti. Çalışma-
ları yakından takip eden 
Başkan Yakar, Gönen’in 
büyükşehir yasası ile birlik-
te çok daha büyüdüğünü 
belirterek, “Bugüne kadar 
yapmış olduğumuz tüm 
çalışmalarımızda günü 
kurtarma anlayışından 
uzak, uzun yıllar hizmet 
üretecek planlamalar 
yapmıştık ve bunu hep 
söylemiştik. İşte büyükşehir 
yasası ile birlikte büyüyen 
ilçemizin tam bir kent mer-
kezi haline geldi.” diyerek 
açıklamalarda bulundu.

ÇANAKKALE
  

Çanakkale Belediyesi’nin 
sosyal projeleri arasında 
yer alan Altın Yıllar Yaşam 
Merkezi’nin temel atma tö-
reni gerçekleştirildi. Belediye 
Spor Tesisleri’nin arka alanın-
da bulunan Merkezin temel 
atma törenine Vali Yardım-
cısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, CHP 
İl Başkanı Hamza Karagöz 
ve İlçe Başkanı Nejat Önder 
başta olmak üzere Altın Yıllar 
Yaşam Merkezi kullanıcıları 
ve çok sayıda davetli katıldı. 
Temel atma töreninde ko-
nuşan Başkan Gökhan, Altın 
Yıllar Yaşam Merkezi’nin ka-
tılımcı bir anlayışla şekillendi-
ğini belirterek önemli açıkla-
malarda bulundu.

PAMUKOVA / SAKARYA
  

Pamukova Belediye Baş-
kanı Cevat Keser,  köyle-
re yönelik dev bir projeyi 
hayata geçiriyor. Beledi-
ye yetkililerinden yapılan 
açıklamaya göre Teşviki-
ye, Gökgöz, Turgutlu, Ba-
cıköy, Pınarlı, Hayrettin, 
Şeyhvarmaz, İsabalı ve 
Mekece köyleri yakın bir 

zaman içerisinde doğal-
gaza kavuşuyor. Pamuko-
va Belediye Başkanı Cevat 
Keser, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada her zaman 
vatandaşlar için en kaliteli 
ve en iyi hizmeti vermeye 
çalıştıklarını ve amaçlarının 
daha iyi bir Pamukova ol-
duğunu söyledi. Çalışma-

lar en kısa zamanda baş-
layacak. Böylelikle köylere 
Pamukova Belediyesi’nin 
desteği sayesinde doğal-
gaz gelmiş olacak. Başkan 
Keser, konuyla ilgili yapmış 
olduğu açıklamada ayrı-
ca Pamukova’nın da bir 
cazibe merkezi olacağını 
söyledi.

BAŞİSKELE / KOCAELİ
  

Başiskele’de yeni yapılan 
parkların sadece çocukla-
rın oyun oynadığı alanlar 
olarak değil yetişkinlerin 
de spor yapabileceği yer-

ler olarak tasarladıklarını 
belirten Başiskele Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Ayaz, 
Başiskele’de çocuklarımızın 
düşlerini gerçekleştirmek, 
onları güvenli, estetik ve 
dayanıklı oyun gruplarında 
eğlenirken öğrenmelerini 
sağlamak için en modern 
oyun gruplarını tercih ettik-
lerini söyledi. Aynı zamanda 
belediye yetkililerinden ya-
pılan açıklamaya göre park 
sayısı artırılarak vatandaşla-
rın hizmetine sunulacak.

SAPANCA / SAKARYA
  

Sapanca Belediye Başkanı 
Dr.Aydın Yılmazer, TCDD Mü-
hendisleri ve belediye yetkilileri 
ile Sapanca’da bulunan alt 
ve üst geçit noktalarını ince-
ledi.

Çanakkale Belediyesi tarafından projelendirilen ve 65 yaş üzeri vatandaşla-
rın faydalanabileceği Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı.

Köyler Cazibe Merkezi Oluyor

Yeni Parklar Açılıyor Yeni Geçitler Yapılıyor

Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, köyle-
rin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Başiskele Belediyesi ilçe genelinde bulunan park-
larda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sapanca’da yeni alt ve üst geçitler yapılıyor. Başkan 
Yılmazer, buralarda incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un ilk yerli üretim tramvayının deneme sürüşünü gerçekleş-
tirdi. Başkan Topbaş, “Sadece tasarruf etmiyoruz, geleceğin mühendislerini de yetiştiriyoruz” dedi. 
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Botanik Park 
Yapılıyor

Deniz Uçağı, Rotayı İzmir’e Çevirdi

FERİZLİ / SAKARYA

Ferizli Devlet Mahallesi Ça-
lıbayırı bölgesinde Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi ve 
Ferizli Belediyesi tarafında 
birlikte yaptırılan Botanik 
bahçesinde hizmet bina-
ları ve alt yapı çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Ferizli Belediye Başkanı Ah-
met Soğuk yaptığı açıkla-
mada; “Botanik Parkımız 
Sakarya’da ilk olacak 35 
dönüm arazi üzerine kuru-
luyor. İki ay önce yapımcı 
fi rma tarafından başlatılan 
çalışmalar kendisini göster-
meye başladı, alt yapıları 
da hızla yapılıyor. Botanik 
Parkımızın  hizmete girmesi 
ile birlikte  ilçemize de ayrı 
bir hareket  gelecek,  yeni 
bir kültür  gelişecek ve ai-
leler çok daha mutlu ola-
caklar.” dedi.

SULTANBEYLİ / İSTANBUL
  

Kısa süre önce çalışmala-
rına başlanan ve Anadolu 
Yakası’nın en yüksek saat 
kulesi olma özelliğini taşıyan 

“Tarihi Saat Kulesi” Sultan-
beyli Belediyesi tarafından, 
vatandaşların beğenisine 
sunuldu. Osmanlı ve Selçuklu 
mimari motifl eriyle inşa edi-
len kule, gece görüntüsüyle 

görenleri kendine hayran 
bırakıyor. Açılış programında 
konuşan Sultanbeyli Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Keskin, 
kule yapımında emeği ge-
çenlere teşekkür etti.

ESENYURT / İSTANBUL
  

Esenyurt Belediyesi hedefl e-
diği 22 Okul projesi kapsa-

mında çalışmalara Garanti 
Koza İlkokulu ile başladı. 
Başkan Kadıoğlu,  temel 
atma törenine katıldı.

SULTANGAZİ / İSTANBUL
  

İsmetpaşa Mahallesi’nde 
tarihçi, mutasavvıf ve şair 
Ahmed-i Hani’nin isminin 
verildiği park, törenle hizme-
te açıldı. Açılışta konuşan 
Sultangazi Belediye Başka-
nı Cahit Altunay, kardeşliği 
ve beraberliği öğütleyen 
Ahmed-i Hani’nin ismini ilçe-
de yaşatmaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi. Altu-
nay, “Tarihimizde yer edinen 

önemli şahsiyetlerin isimleri-
ni yaşatmayı sürdürüyoruz. 
Daha önce Fatma Seher 
Erden ve Ahi Evran isimlerini 
parklarımızda yaşatmıştık ve 
bugün de geleneğimizi sür-
dürüyoruz.” dedi.

BOLU

Tarihi yapıları orijinal kimlikle-
riyle geleceğe taşıyan Bolu 
Belediyesi, 16. yüzyılda So-
kullu Mehmet Paşa tarafın-
dan inşa edilen Sultan Ha-
mamı, yapılan restorasyon 
çalışmaları sonrası özgün 

yapısına kavuşturdu.  Bolulu 
bayanların gözdesi olacak 
Sultan Hamamı için geri sa-
yım başladı. Hamamda ya-
pılan çalışmalarla ilgili bir ta-
nıtım toplantısı düzenleyen 
Bolu Belediye Başkanı Yıl-
maz; Sultan Hamamı’nı ken-
te kazandırmaktan dolayı 
mutlu olduklarını söyledi.

600 Yıllık Hamam Gün Yüzüne Çıktı
Bolu Belediyesi tarafından yapılan Sultan Hama-
mı restorasyonu çalışmalarında sona gelindi.

22 Okul Projesi’ne İlk Adım

Tarih Bu Parklarda Canlanıyor

Sultanbeyli Belediyesi tarafından, Hasanpaşa Mahallesi’ne Anadolu 
Yakası’nın en yüksek saat kulesi inşa edildi. 

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Örnek 
Mahallesi Garanti Koza İlkokulu’nun temelini attı.

Sultangazi Belediyesi, tarihte yer edinen önemli 
şahsiyetlerin isimlerini parklarda yaşatıyor.

Deniz otobüsü, deniz uçağı ve helitaksi ile Bursalıları alternatif ulaşım araçları ile tanıştıran Burulaş, rotayı İstanbul’un ardından 
İzmir’e çevirdi. Deniz uçağı seferlerinin Bursa – İzmir arasında yapılması için İzmir Limanı’ndaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Anadolu Yakası’nın 
En Yüksek Saat Kulesi

BURSA

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ulaşım yatırımları 
zincirine geçtiğimiz yıl Ni-
san ayında yeni bir halka 
olarak eklenen ve kısa sü-
rede yoğun ilgi gören de-
niz uçağı seferleri, gelen 
yoğun talepler üzerine ro-
tayı İstanbul’un ardından 
Ege Bölgesi’ne çevirdi. 
Bursa – İstanbul arasında 
Salı hariç her gün karşılıklı 
toplam 6 uçuşla bugüne 
kadar 17 bin kişi taşıyan 
deniz uçağının Bursa – İz-

mir seferleriyle ilgili çalış-
malarda son aşamaya 
gelindi. İzmir Limanı’na 
yapılan deniz uçağı iske-
lesi ile ilgili hazırlıkların ta-
mamlandığını dile getiren 
Burulaş Genel Müdürü 
Levent Fidansoy, “Bursa – 
İstanbul arasındaki uçuşla-
rımızda yüzde 100’e yakın 
bir doluluk yakaladık ve 
ilgi her geçen gün artıyor. 
Yaz aylarının yaklaşmasıy-
la birlikte özellikle İzmir’e 
uçuş yapılması için yoğun 
talepler vardı. Bununla il-
gili izinlerimizi aldık ve İzmir 
limanındaki çalışmalarımı-

zı da tamamlandık. Nisan 
ayının ortalarında Bursa 
– İzmir seferlerini başlatıyo-
ruz” dedi.

Bursa – İzmir Arası 
1 Saat 15 Dakika

Deniz uçağı seferleri ile nor-
malde 4 – 4,5 saat süren 
Bursa İzmir arasının artık 1 
saat 15 dakikaya ineceğini 
dile getiren Fidansoy, “İzmir 
uçuşlarını ilk olarak karşılıklı 
iki sefer olarak planlıyoruz.” 
diyerek önemli açıklama-
larda bulundu.
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Marmara Belediyeler Birliği 
İletişim Platformu tarafından 
düzenlenen “Yeni Dönem-
de Belediye-Medya İlişkileri” 
Paneli, birliğin Eminönü’nde-
ki merkez binasında gerçek-
leştirildi. Moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın 
yaptığı panelde Sabah Ga-
zetesi Yazarı Mahmut Övür, 

HaberTürk Şikayet Hattı Ko-
ordinatörü Esra Boğazlıyan 
ve GENAR Genel Müdürü 
Mustafa Şen konuşmacı 
olarak katıldı. Programın 
açılış konuşmasını yapan 
Marmara Belediyeler Bir-
liği Genel Sekreteri Cemil 
Arslan, “Elbirliğiyle Marma-
ra Belediyeler Birliği’ni kal-

kındırmaya, belediyelere 
yönelik hizmet vermeye 
devam edeceğiz. Birlik Baş-
kanımız Recep Altepe’nin 
önderliğinde, kişilerin değil, 
sistemin sorunları çözdüğü 
bir yapı oluşturarak, sizlerle 
dün olduğu gibi bugün de; 
azimle, inançla, elbirliğiyle 
hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 

Bugünkü programın konusu 
olan belediye-medya ilişki-
lerinin belediye çalışmala-
rında ne kadar önemli yer 
tuttuğunu hepimiz biliyoruz. 
Yoğun programına rağmen 
bizleri kırmayan değerli ko-
nuklarımıza teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu. 

“Seçimleri iyi okumak 
gerek”

Programın Moderatörlüğü-
nü yapan Marmara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Recep Boz-
lağan, “Vatandaş, Valiliğe 
veya Kaymakamlığa göre 
belediyeye daha rahat girip 
çıkar. Çünkü belediye baş-
kanının kendi oyuyla seçildi-
ğini bilir. Belediyelerin tüzel 
bir kişiliği vardır. Kararları 
sadece mecliste sorgulanır. 
Bu tür kurumlarda çalışan-
lar bunun bilincinde olma-
lıdır. Belediyecilik, günün 
24 saati vatandaşa hizmet 
etmek demektir. Bu hizmeti 
verirken iletişim planlama-
mızı doğru yapmamız gere-
kiyor” dedi.Yazar Mahmut 
Övür, büyükşehir belediyesi 

sayısının 30’a yükselmesinin 
önemli olduğunu belirte-
rek, nüfusun dörtte üçünün 
büyükşehir sınırları içerisin-
de yaşadığını söyledi. Övür, 
30 Mart yerel seçimlerini iyi 
okumak gerektiğini vurgu-
ladı. Türkiye’de yerel yöne-
tim denildiğinde sadece 
belediyelerin akla geldiğini, 
bu konuda sivil toplum ku-
ruluşlarının da devreye gir-
mesinin önemine değinen 
Övür, 1994 yılının, Türkiye’de 
dindar kesimi de  devreye 
sokarak yerel yönetimler-
den pay almayı sağlayan 
önemli bir başlangıç oldu-
ğunu anlattı.  

“Basın danışmanları 
önemli”

Habertürk gazetesi Şika-
yet Hattı Koordinatörü Esra 
Boğazlıyan da son yıllarda 
yerel yönetimlerin iletişim 
konusunda çok ciddi adım-
lar attığını, bu aşamaya 
gelinmesinde basın danış-
manlarının önemli rolünün 
olduğunu söyleyerek çarpı-
cı açıklamalarda bulundu.

Marmara Belediyeler Birliği 
Başkan Vekili ve Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı “belediyecilikte 
sosyal medya kullanımını 
anlatırken, Sosyal Medya 
Fenomeni “Odun Herif” 
Kadir Doğrubakar “Ses 
Getirici Twitter Kullanımı”, 
YTÜ Basından Sorumlu Rek-
tör Danışmanı Ümit Sanlav 
“Sosyal Medya Savaşları”, 

İhlas Haber Ajansı Koor-
dinatörü Dr. Burak Varlık 
“Teknolojik Gelişmeler Işı-
ğında Sosyal Medya”, Ha-
ber Türk Spikeri Sevinç Sa-
tıroğlu “Sosyal Medyada 
Etkileşim”, Optimar Araş-
tırma Genel Müdürü Hilmi 
Daşdemir “Propaganda 

Aracı Olarak Twitter”, TRT 
Haber Sosyal Medya Prog-
ramı Yapımcısı Yalçın Arı 
“İletişimde Sosyal Medya-
nın Yeri”, MBB Bilgi-İşlem 
Sorumlusu Kerem Ulusoy 
“Sosyal Medyada Kibir En-
deksi” konularında sunum 
yaptı.

Belediye başkanları ve sosyal medya fenomenle-
rinin katılımıyla sosyal medya paneli düzenlendi.

Belediyecilikte Medyanın Önemi Tartışıldı

Sosyal Medya Fenomenleri Buluştu

Karbon Zirvesi 
Tamamlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştiri-
len “İstanbul Karbon Zirve-
si” yerel yönetimler kulva-
rında Birlik tarafından teknik 
ve içerik olarak destekle-
nerek “Yerel Yönetimlerde 
Enerji Verimliliği ve Karbon 
Yönetimi” başlıklı oturum 
Marmara Belediyeler Birliği 
özel oturumu olarak bele-
diyelerin dikkatlerine sunul-
du. Karbon Zirvesi’ne çok 
sayıda önemli isim katıla-
rak, çarpıcı açıklamalarda 
bulundular. 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından “Yeni Belediyecilik Döneminde Belediye-Medya İlişkileri” paneli düzenlendi. İletişim stra-
tejilerinin anlatıldığı panelde belediyecilikte medyanın gücü ve önemine değinildi. Katılımcılar önemli açıklamalar yaptılar.

MBB eski Genel Sekreteri Zü-
ver Çetinkaya, Birlik perso-
neliyle vedalaşarak yerini İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi 
bürokratlarından Dr. Cemil 

Arslan’a bıraktı. Arslan, “El-
birliğiyle MBB’yi kalkındırma-
ya ve belediyelere yönelik 
hizmet vermeye devam 
edeceğiz.” dedi.

İstanbul’u kâinatın merkezi 
olarak gördüğünü belirte-
rek sözlerine başlayan Yusuf 
Kaplan, “Yemen’de Sana 
çarşısında dolaşırken yaşlı 
bir adam yanımıza yaklaş-

tı ve ‘İstanbul düştü, İslam 
Dünyası düştü’ dedi. İslam 
Dünyası’nın yeniden tarihe 
girebilmesi için İstanbul’un 
ayağa kalkması, yeniden 
tarihe girmesi lazım.” dedi.

İstanbul Dersleri 
Yusuf Kaplan’la 
Devam Etti

Marmara Belediyeler Birliği’nin yeni Genel Sekre-
teri İBB bürokratlarından Cemil Arslan oldu.

“İstanbul Dersleri” ana başlıklı bilimsel eğitim 
programında, Yazar Yusuf Kaplan konferans verdi.

Cemil Arslan 
Göreve Başladı
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SERDİVAN / SAKARYA 

Sırf Tiyatro Gurubu oyuncuları 
tarafından geçtiğimiz günler-
de Serdivan Belediyesi Kongre 
ve Tiyatro Salonu’nda sergile-
nen oyunda çocuklara sağlık 
ve paylaşma ile ilgili önemli 
mesajlar verildi. Programa ai-
leleri ile birlikte gelen çocuklar 
doyasıya eğlendiler.

BEYKOZ / İSTANBUL

Beykoz’da kitap sevgisi ve 
okur sayısını artırmak, ilçe sa-
kinleri ve öğrencilerin kitap 
ihtiyacını karşılamak üzere 
kurulan Osman Akfırat Kütüp-
hanesi bünyesinde bir de ço-
cuk kütüphanesi açılıyor.  Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Kültür 
Merkezi’nde hizmet veren kü-
tüphane bünyesindeki çocuk 
kitaplığı bölümü daha çok ço-
cuğa ulaşmak için ayrı bir kat-
ta “Çocuk Kütüphanesi” ola-
rak düzenlenecek. Çocuklara 

kitap sevgisi ve okuma zevkini 
aşılamak amacıyla kurulacak 
kütüphane bünyesinde ilçe-
deki okullarla ortak etkinlikler, 
masal saatleri, okuma günleri 
ve çeşitli aktiviteler düzenle-
necek, çocuk edebiyatı ya-
zarları ağırlanacak.

Kitapları Sevdiren 
Kütüphane

Beykoz Belediye Başkanı Yü-
cel Çelikbilek: “Kütüphanemiz 
büyük ilgi görüyor.” dedi.

YILDIRIM / BURSA

Yıldırım Belediyesi tarafından 
halkın ayağına hizmet an-
layışı kapsamında  her ma-
halleye yaptırılan mahalle 
konaklarında ücretsiz olarak 
okul öncesi eğitim gören 
çocuklar, Yıldırım Belediyesi 
Adile Naşit Tiyatrosunda ‘Ba-
lıkçı Fış Fış’ isimli oyunu izledi. 
Bursa’nın tarihi kültürünün 
anlatıldığı oyun kahkahalar 
eşliğinde izlendi. Dünya Tiyat-
rolar günü münasebetiyle or-
ganize edilen etkinlik  çocuk-
ları çok mutlu etti.

Beykozlu Çocuklara Özel Kütüphane
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ço-
cuklara özel bir kütüphane kurulacağını söyledi.   

Yıldırım Belediyesi, okul öncesi eğitim gören ço-
cukları birbirinden renkli oyunlarla buluşturuyor.

BALIKESİR

Balıkesir Belediye Kon-
servatuarı Türk Musikisi 
Topluluğu’nca sunulan 
“Osmanlı Müziğindeki Gay-
rimüslim Bestekarlar” adlı 
konser büyük bir beğe-
ni ile izlendi. Salih Tozan 
Sahnesi`nde gerçekleşen 
ve Osmanlı döneminde 
yaşamış, Osmanlı vatan-
daşı olan gayrimüslim 
bestekârların eserlerinin icra 
edildiği konseri, Şef Özkan 

Kef yönetti. Asdik Ağa`nın 
Muhayyer Kürdi Peşrevi ile 
başlayan konser, Nikoğos 
Ağa, Kemani Serkis Efendi, 
Udi Hrant, İzak Varon, Mısırlı 
İbrahim, Tatyos Efendi, Leon 
Hancıyan, Manol Ağa, Lav-
tacı Hristo, Ovrik Kazasyan 
ve Bimen Şen`in sevilen 
eserlerinden oluşan güzel 
bir konser sundu. Konsere 
katılan  vatandaşlar konser 
bitiminde Musiki Topluluğu-
nu uzun süre alkışladı.

“Osmanlı Müziğindeki Gayrimüslim Bestekârlar” 
adlı konser, beğeni ile izlendi.

Osmanlı Müziğindeki Gayrimüslim Bestekârlar

BURSA

Türkiye’nin ilk tekstil sanayi 
müzesi olan Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi, önemli sergi-
lerini ve atölye çalışmalarını 
ağırlamaya devam ediyor. 
MSGSÜ Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Tekstil ve Moda Ta-
sarımı Bölümü’nün 75. kuru-
luş yıldönümü vesilesiyle 11 
öğretim görevlisi tarafından 
oluşturulan ‘Tekstil ve Moda 
Tasarımı Sergisi’, düzenle-
nen törenle Bursalı sanatse-
verlerin beğenisine sunuldu. 
Serginin açılışına, Küratör 
Prof. Dr. Ayten Sürür, Bursa 
Kent Müzesi Koordinatörü 
Ahmet Erdönmez, Müzeler 
Şube Müdürü Muhterem 
Çevik, MSGSÜ Güzel Sanat-
lar Fakültesi Tekstil ve Moda 

Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. 
Kemal Can ve öğretim gö-
revlileri katıldı. Toplam 45 
parça eserden oluşan sergi, 
vatandaşlardan tam not 
aldı.

Çalışmalar Devam 
Edecek

Serginin açılışında konuşan 
Küratör Prof. Dr. Ayten Sürür, 
MSGSÜ öğretim görevlileri ta-
rafından oluşturulan sergiye 
Merinos Tekstil ve Sanayi Mü-
zesi olarak ev sahipliği yap-
maktan mutluluk duyduğunu 
söyledi. Değerli çalışmalarını 
Bursalılarla paylaşan akade-
misyenlere teşekkür eden 
Sürür, çalışmaların devam 
edeceğini söyledi.

İşte Bursa’nın Tekstil Modası
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi, ‘Tekstil ve Moda Tasarımı Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.

Serdivan Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında 
Hacivat ve Karagöz’ü çocuklarla bir araya getirdi.

Çocuklar Tiyatroyla Eğlendiler Hacivat ve Karagöz Sahnede

Ağaçlar 
Kitap Açtı

PENDİK / İSTANBUL

Pendik Belediyesi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Kü-
tüphane Gönüllüleri tarafın-
dan düzenlenen  “Kitabını 
Al Gel, Beraber Okuyalım” 
projesi renkli görüntülere 
neden oluyor. Pendik İlçe-
sindeki her okuldan iki öğ-
renci ve bir öğretmen oku-
dukları kitapla beraber 
Ömer Çam Anadolu İmam 
Hatip Lisesine davet edi-
lirken, okul bahçesinde 
okuma etkinliği gerçekleş-
ti. Etkinlikte Pendik Kütüp-
hane Gönüllülerinin yanı 
sıra, Milli Eğitim İlçe Şube 
Müdürlüğü, okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler 
de yer aldı. Yaklaşık 300 
kişinin katılımıyla gerçekle-
şen etkinlik sonunda herkes 
kendine ait okuduğu kitabı 
oluşturulan kitap kumba-
rasına bıraktı. Etkinlik “Sen 
Okudun Sıra Onda” sloga-
nıyla gerçekleştirildi.



www.facebook.com/marmarabb

Beledı̇yeHaber  /  Mayıs 201414 Beledı̇yeHaber  /  Mayıs 2014SPOR

BEYOĞLU / İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi’nin 8 yıl-
dır “Doğaya Destek Sizden, 
Buz Pateni Biletiniz Bizden” 
sloganıyla açtığı Buz Pisti bu 
yıl da hizmete girdi. Hasköy 
sahilinde kurulan mobil buz 
pisti Beyoğlu Belediye Başka-
nı Ahmet Misbah Demircan 
tarafından açıldı. Açılışta buz 
hokeyi takımı sıkı bir karşılaş-
mayla davetlilere heyecanlı 
dakikalar yaşattı.

“Her yerde spor 
her yere spor”
Artık yeni dönemde Bey-
oğlu’nun birçok sorununu 
çözdüğünü ifade eden De-
mircan “Hanımlar ve çocuk-
lar bizden spor için destek 
bekliyor. Hayatı seviyorlar, 
mutlu oluyorlar. Onun için 
Beyoğlu’nda bu tip mekan-
ları yapıp onları mutlu ediyo-
ruz. Her yerde spor, her yere 
spor diyoruz” dedi.

BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

Bahçelievler Belediyesi’nce 
Ayazma Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin bahçesine 
yaptırılan Spor Salonunun 
açılışı yapıldı. Ahmet Şişman 
Kız Anadolu İmam Hatip Li-
sesi Spor Salonu tamamlan-
masıyla Bahçelievler’deki 
Okul Kapalı Spor Salonu sa-
yısı 17’ye çıktı. Tesisin, 592.90 
m2’lik zemin katında; spor 
salonu, soyunma odaları, 
duşlar, wc’ler bulunuyor. 

Asma kat olarak tasarlanan 
88 m2’lik 1.katında ise Fit-
ness salonu yer alıyor. Salon, 
hafta içi okul öğrencilerine, 
hafta sonları ve akşam sa-
atlerinde de bölge halkına 
hizmet verecek. Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu da önümüzdeki 
aylarda yeni yapılacaklarla 
beraber okullardaki toplam 
kapalı spor salonu sayısının 
32’ye çıkacak olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

KAĞITHANE / İSTANBUL

Kâğıthane Belediyesi tara-
fından inşa edilen çim futbol 
sahası spor severlerle buluş-
tu. Kâğıthane’nin 8’inci çim 
sahası olarak hizmete açılan 
Mehmet Akif Ersoy suni çim sa-
hası 90 metre uzunluğunda ve 
60 metre genişliğinde yüksek 
aydınlatma sistemine sahip. 
Amatör spor kulüpleri ve fer-
di sporculara verdiği destek-
le adından sıkça söz ettiren 
Başkan Kılıç, ”Bu güzel günde 
bizleri yalnız bırakmadığınız için 

sizlere çok teşekkür ediyoruz. 
Biz 1960 yılında Kâğıthane’ye 
gelmiş bir aileyiz ve o günden 
bugüne Kâğıthane’de yaşı-
yor, Kağıthane’yi 500 bin kişilik 
bir aile olarak görüyoruz. Biz bir 
aile mensubiyeti duygusuyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Gerçekten sizlerde ailemizin 
bir ferdi olarak bizleri yalnız bı-
rakmıyorsunuz. Mehmet Akif 
Ersoy çim sahası hayırlı olsun” 
dedi. Çocuklar için sahaya 
bırakılan yüzlerce futbol topu 
eğlenceli görüntülere sahne 
oldu.

ADAPAZARI / SAKARYA

Adapazarı Belediyesi tara-
fından yaptırılan Maltepe 
Spor Kompleksi’nin açılışı-
na çok sayıda önemli sima 
katıldı.  Tesis açılışının ilk ko-
nuşmasını yapan Adapazarı 
Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli, böyle güzel bir eserle 
Maltepelilerin karşısına çık-
maktan dolayı çok mutlu ol-
duğunu ifade ederek “İşte 

yapılan tesis burada.Takdir 
sizin. Bu tesisimizin bedeli 5 
milyon TL. Daha da iyilerini 
yapacağız inşallah. Bu tesisi 
planlarken Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Zeki Toçoğ-
lu hep yanımızda oldu dedi.

OSMANGAZİ / BURSA

Tayvan’da yapılacak olan 
Dünya Gençler Tekvando 
Şampiyonasında 55 kilo-
da ülkemizi temsil edecek 
olan milli sporcumuz Bek-
taş Gökalp ile, 2012-2013 
yıllarında üst üste 2 kez Tür-
kiye şampiyonu olan abla-
sı Fulden Gökalp, Başkan 
Dündar’ın Karaman Ziraat 
Parkında hafta sonları ger-
çekleştirdiği sabah sporuna 
katılarak birlikte antrenman 
yaptı. Sabah sporunu ba-
şarılı sporcularla birlikte ya-
pan Başkan Dündar, spor 
sonrası sporcular ve antre-
nörleri ile sohbet etti.

Adapazarı Belediyesi’nin Maltepe’de yaptırdığı 
Maltepe Spor Kompleksi’nin açılışı gerçekleşti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tek-
vandoda başarı elde eden şampiyonlarla buluştu.

Maltepe Spor Kompleksi AçıldıŞampiyonlarla Bir Arada

Doğa Severlerle Buz Pateni Keyfi 

17 Tane Okul Spor Salonuna Kavuştu
Bahçelievler’deki Okul Kapalı Spor Salonu sayısı 
Bahçelievler Belediyesi’nin desteği ile 17’ye çıktı.

Kâğıthane’nin 8’inci çim sahası Mehmet Akif Ersoy 
suni çim sahası futbol severlerin hizmetine açıldı. 

Beyoğlu Belediyesi’nin 8 yıldır “Doğaya Destek 
Sizden, Buz Pateni Biletiniz Bizden” sloganıyla aç-
tığı Buz Pisti bu yıl da hizmete girdi.

Masa Tenisi 
Turnuvası 

Düzenlendi

YENİŞEHİR / BURSA

Yenişehir Belediyesi ta-
rafından masa tenisi tur-
nuvası gerçekleştirildi. 
Turnuvaya çok sayıda 
öğrenci katıdı. Kıyasıya 
bir mücadele yaşandı. 
13-17 yaş arası 39 sporcu-
nun katılımı ile başlayan 
Gençler 2.Masa Tenisi 
Turnuvası’nda oynanan 
fi nal maçları ile Eren Ma-
yil birinci, Ersin Günsever 
ikinci, Ali Yaşar üçüncü, 
Mustafa Ceylan dör-
düncü oldu.  Turnuvada 
dereceye giren ilk dört 
sporcuya Belediye Mec-
lisi kararı ile birer çeyrek 
altın, birinciye 200 TL, ikin-
ciye 150 TL, üçüncüye 
100 TL ve dördüncüye ise 
50 TL değerinde Yenişe-
hir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Merkezi’nde kullanıl-
mak üzere spor aktivitas-
yon ödülü verildi. Aktivi-
teler devam edecek.

Kâğıthane 8. Çim Sahasına Kavuştu
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30 mart 2014 tarihin-
de yapılan seçimler 

Türkiye’de yerel yöne-
timlere bir kan değişikliği 
sağlamıştır. Bazı yerlerde 
kadrolara tamamen bazı 
yerlerde kısmen değiş-
miştir. Halk bu yeni kadro-
lardan yeni bir heyecan 
ve atılım beklemektedir. 
Türkiye’deki bütün merke-
ziyetçi anlayışa rağmen 
2003 yılından sonra bir 
çok yetki yerel yönetim-
lere-ağırlıklı olarak da be-
lediyelere- devredilmiştir. 
Bu bağlamda belediyeler 
halkı ilgilendiren her konu-
da faaliyet gösterme im-
kanına kavuşmuştur. Yeni 
kadroların bu durumu 
değerlendirmeleri halinde 
halka kaliteli hizmet sun-
maları mümkündür. 

Bu kadrolara yürüyecek-
leri yeni yola çıkmadan 
önce bazı tavsiyelerde 
bulunmakta yarar vardır.

1-Bir işe, bir hizmete doğru 
noktadan başlamak he-
defe giden yolu kısaltır.

Bir işe başlarken nereden 
başlayıp nerede bitirece-
ğimizi bilmiyorsak hedefe 
ulaşmamız çok zordur. 
Doğru yerden başlamak 
gereksiz yolları yürümemi-
zi önler,  hedefe erken va-
rırız. Gideceği yeri tespit 
etmeyenlerin başlangıç 
noktası neresi olursa olsun 
başarı şansı azdır. Bu ne-
denle program yapılarak 
işe başlanmalıdır.

2-Kamu görevi yürütülür-
ken; hukuka, bilime ve 
ahlaka uygun davranılma-
lıdır.

Böyle hareket etmek üs-
tün bir özellik ve nitelik de-
ğil, yönetici olmanın hatta 
insan olmanın gereğidir. 
Bunu sağlamak için yöne-
tici adil olmak zorundadır. 
Hukuk kuralları, bilim, 
bütün dinler 

ve ahlak kuralları bunu 
öngörür. Mevcut sistem 
içinde bunu sağlamak 
pek zor değildir.

3-Yürürlükteki mevzuatla 
kamu hizmetlerinin birkaç 
istisna dışında, hukuka uy-
gun, doğru ve hızlı yürütül-
mesi mümkündür. 

Yaygın ve yanlış bir söy-
lem neredeyse bütün 
kamu görevlilerinin ruhu-
nu sarmıştır: Mevzuat haz-
retleri. 

İş yapmaktan üşenen, 
çekinen, korkan zihniyete 
sahip kişiler için en kolay 
kaçma yolu suçu mev-
zuata atmaktır. Yasalar 
çözümleri içerir. Yeter ki 
çözüm ve sonuç hedef-
lensin. Kimi görevliler ken-
dilerine verilen işleri yap-
mamak için mevzuatta 
hüküm aramakla zaman-
larını doldurur, güçlerini 
tüketir. Usule ilişkin işlemler 
elbette önemli ve kaçınıl-
mazdır. Ancak işin esası-
nın yerini almamalıdır.

Kamu görevlileri enerjile-
rini olumlu yönde kullan-
salar, hem halka hizmet 
etmiş olurlar, hem iş ba-
şarmanın mutluluğunu 
yaşarlar.

4-Kamu yararına yapılan 
işlerin bazen bireylerin 
maddi ve manevi de-
ğerlerini telafi si mümkün 
olmayacak biçimde et-
kileyebileceği unutulma-
malıdır.

Yönetici, içinde bulun-
duğu toplumun yaşam 
koşullarını, değerlerini ve 
ihtiyaçlarını bilmiyorsa bu 
tehlike her zaman vardır. 
Kamu yararı çok 
önemlidir. An-
cak ka-
mu-

yu oluşturan bireyin 
yararının korunmadığı, 
yurttaşın mutlu olmadığı 
bir toplumda kamu yara-
rından nasıl söz edebiliriz? 
İşte bu yüzden kamunun 
yararı ile yurttaşın yararı 
arasında denge kurulma-
lı,  bir işte üstün kamu ya-
rarı varsa birey de buna 
inandırılmalı, bireyin en 
azından maddi kayıpları 
telafi  edilmelidir. 

Kamu hizmetleri kâr ama-
cı gütmez. Yurttaşın mut-
luluğu için yüksek mali-
yetler ortaya çıkabilir. Bu 
durum bütçe imkanlarına 
göre değerlendirilmelidir. 
Halkın memnuniyeti en 
büyük kardır. 

5-Mesainin sonu, işin bittiği 
saat olarak kabul edilme-
yen kurumlarda sonuca 
ulaşmak kolay olmaz.

Kamu görevlileri çoğu za-
man resmen belirlenmiş 
çalışma saatlerinin içine 
bütün işleri sığdırmak is-
terler. Bu hiçbir zaman 
mümkün olmaz. Özellikle 
halkla ilişkileri olan birim-
lerde çalışanlar ve birim 
sorumluları insanların za-
manlarını, gecikmeden 
doğan kayıplarını he-

saba katmazlar. Bunlar  
“Panik yok işler biter.” 
derler, ama işleri hiçbir 
zaman bitirmezler. Ma-
salarının üzeri her zaman 
evrakla dolu olur. Kamu 
hizmetlerinde, yaptığı iş-
ten zevk alan heyecan 
duyan insanlar tarafın-
dan görülürse olumlu so-
nuca ulaşılır. Hedef toplu-
mun mutluluğu olduğuna 
göre kamu görevlisi de 
bu işten mutlu olmalı, he-
yecan duymalıdır. Bütün 
bunları sağlamak için iş 
bitmeden çalışma saatle-
ri bitmemelidir.

6-Yönetici kendi menfaati 
için yanlış alışkanlıkları sür-
dürmemelidir.

Yeni göreve başladığınız 
kurumda eskiden beri sü-
regelen ve vaktiyle sizin 
de eleştirdiğiniz bazı yan-
lışlar olabilir. Kimi yöneti-
ciler önceki söylediklerini 
unutup kurumdaki eski 
alışkanlıkları devam ettirir-
ler. Bu yanlışları işinize gel-
diği için siz de sürdürüyor-
sanız toplumun güvenini 
kaybetmeniz yakındır.

7-Eskiyi kötülemekten me-
det umanlar her zaman 
vardır.

Kamu personeli; değişen 
yöneticilere rağmen gö-
revini sürdürür. Bürokra-
si değişimi pek sevmez. 
Kendi doğrularına sizi 
inandırmaya çalışır.

Kimi görevliler yeni yö-
neticinin gözüne girmek, 
makam ve mevki kapmak 
için daha çok çalışmak 
yerine eskileri kötüleme-
nin faydalı olacağına ina-
nırlar. 

Gerçi böyle davrananları 
tespit kolay değildir.  Bun-
lara dikkat edilmelidir. 

8-Yerine geçtiğiniz kişilerin 
hatalarını araştırmakla va-
kit harcamayın. 

Geçmişte yapılan fena 
işlerin ve yolsuzlukların he-
sabı sorulmalıdır. Ancak 
hesap sormak yargının işi-
dir. Bütün zamanınızı buna 
harcamayın.

Hesap sorduğunuz, şika-
yet ettiğiniz için kimse sizi 
alkışlamazlar. Halk yol-
suzluk ve usulsüzlük id-
dialarına inansa da kısa 
süre sonra unutur. Sizden 
sorunlarının çözümü için 
projeler ve somut hizmet-
ler bekler. Bırakın eskiye 
uğraşmayı, yeni bir şeyler 
üretin.  Hizmet kalitesini 
yükseltin ve halkın yaşa-
mını kolaylaştırın.

9-Eğitimli, kendini yeni-
leyen hayatı izleyen çok 
yönlü personel istihdamına 
özen gösterilmelidir.

Bilgi ve eğitim en güçlü 
silahtır. 

Özellikle küçük belediye-
lerde eğitimli ve çok yönlü 
personel,  kamu hizmeti-
nin hızlı ve maliyetinin dü-
şük olmasına katkı sağlar. 
Bu tür personel yetiştirme-
ye ve teminine çalışılma-
lıdır. Ancak bu personel 
biraz nazlı ve kaprisli olur. 
Bunlara da hoşgörü ile 
bakılmalıdır.

10-Daha önce yaptığı iyi 
işler personelin hatalarını 
örtmemeli, geçmişte yap-
tığı hataları doğru işler ya-
pamayacağı biçimin de 
yorumlanmamalıdır.

Bazen yöneticiler bir ça-
lışanın yıllar önce yaptığı 
başarılı bir iş dolayısıyla 
o kişinin ömür boyu iyi iş-
ler yapacağının düşünür. 
Aynı şekilde personelin 
bir hatası dolayısıyla hep 
yanlış davranacağı sanılır.    

Bu tür önyargılardan ka-
çınılmalıdır. Geçmişteki 
başarı ya da başarısızlık-
lar kişinin geleceğini yön-
lendirmede etkili olmakla 
birlikte insanın gelişim ve 
değişim süreci dikkate 
alınmalıdır. 

11-Ödüllendirme ile ceza-
landırma arasında denge 
kurulmadığı müddetçe 
personelden yeterli verim 
alınamaz.

Asli görevi de olsa çalışan-
lar yaptığı iyi işler için bir 
teşekkür bekler. Bundan 
kaçınılmamalıdır. En kü-
çük bir başarı takdir edil-
meli, ancak gereğinden 
çok abartılmamalıdır. Aksi 
durumda personel her işin 
sonunda beklenti içine gi-
rer.

12- Disiplin asla kurumsal 
bir hedef olarak görülme-
melidir.

Disiplin yönetimin vazge-
çilmez ilkesidir, ancak ku-
rumsal bir hedef değil bir 
araçtır.

Bazı yöneticiler personeli 
sürekli cezalandırmak-
la başarıya ulaşılacağını 
zanneder. Ne var ki di-
siplin uğruna yapılan sıkı 
uygulamalar personeli 
görevden soğutur, ba-
şarısızlığın yolunu açar. 
Disiplinli bir kadro oluştur-
mak kurumun misyonunu 
yerine getirmesine katkı 
sağlayamıyorsa disiplinin 
bir anlamı kalmaz. 

MÜSTEŞAR YARDIMCISI ENVER SALİHOĞLU
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