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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Son günlerin popüler ko-
nularından Kentsel Dönü-
şüm Yasası’nın Belediye-
cilik boyutunu, Birlik olarak 
birçok platformda günde-
me getiriyor, tüm detayla-
rıyla masaya yatırıyoruz.

 � Devamı  11’de

Timsah Arena yükseliyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep altepe, önümüzdeki yılın ortaların-
da stadyumu hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

sakarya’da 
türkiye’nin ilk 
insansız tesisi

SASKİ tarafından 
Adapazarı Hızırilyas 
Tepesi’nde yapımı 
son aşamaya gelen 
arıtma tesisini ince-
leyen Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, “Arıtma te-
sislerimiz tamamen 
insansız çalışacak. 
Türkiye’de ilk defa 
böyle gelişmiş bir sis-
tem kurulacak.” diye-
rek çalışmaları anlattı.
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Bursa’ya anıtsal yapı-
lar kazandırma hedefi 

doğrultusunda Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yap-
tırılan yeni stadyum, sürdü-
rülen hummalı çalışmalar 

sonucu kent siluetindeki 
yerini almaya başladı.

Marmara Belediyeler Birliği’nin Örnek Belediyecilik 
Projeleri Yarışması “ALTIN KARINCA Ödülleri” 26 Eylül  
2012 tarihinde sahiplerini bulacak. 

pınarhisar Belediye Başkanı 
Mustafa cingöz

Bir dönem başba-
kan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın da misafi r ol-
duğu Pınarhisar’ın başarılı 
Belediye Başkanı Mustafa 
Cingöz, Pınarhisar’ı herke-
sin görmesi gerektiğini söy-
lüyor. 

İstanbul’un göze çar-
pan ilçelerinden Esen-

yurt’un Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu ile bir araya 
geldik. Kadıoğlu, belediyenin 
yapmış olduğu çalışmaları 
anlattı.

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

Esenyurt Belediye Başkanı 
necmi kadıoğlu

 � Devamı  7’de

AYIN
söyleşisi

 � Devamı  3’te

 � Devamı  10’da

 � Devamı  15’te

Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği açılış 

töreninde konuşan Başba-
kan Erdoğan, ‘’Yaptığımız 

hesaplamalara göre, bu 
hatla birlikte, Türkiye’ye, 
İstanbul’a, İstanbullu kar-
deşlerimize, yıllık 1 milyar 

153 milyon liralık bir tasarruf 
kazandırmış olacağız’’ dedi. 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş ise 

burada yaptığı konuşmada 
toplu ulaşımın yaygınlaştırıl-
ması gerektiğini söyledi. 

 � Devamı  2’de

cumhuriyet 
tarihinin en 
büyük metro 
yatırımı olarak 
tarihe geçen 
kartal - kadıköy 
metro hattı, 
büyük bir törenle 
açıldı.

 � Devamı  12’de

altın karıncalar 26 Eylül’de açıklanıyor

cumhuriyet tarihinin 
En Büyük MetrosuEn Büyük Metrosu

türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen 
MBB’nin Örnek Belediyecilik projeleri yarışması sonuçlanıyor. 

altın karıncalar 26 Eylül’de açıklanıyoraltın karıncalar 26 Eylül’de açıklanıyoraltın karıncalar 26 Eylül’de açıklanıyor
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BEŞiktaŞ / istanBul

Beşiktaş Belediyesi Mec-
lisi’nin aldığı bir kararla 
Akatlar Mahallesi’ndeki 

bir sokağa Çağdaş Türk 
resminin öncüsü Prof. Dr. 
Adnan Çoker’in adı verildi. 
Beşiktaş Belediye Başkanı 
İsmail Ünal ve Prof. Dr. Ad-

nan Çoker’in de katıldığı 
tören, sanatçının adının 
verildiği sokakta başladı. 
“Ressam Adnan Çoker So-
kağı”, Beşiktaş Cihannuma 
Mahallesi’ndeki “Ressam 
Hamdi Bey Sokağı”nın ar-
dından Beşiktaş’ta bir res-
sam adını taşıyan ikinci so-
kak olma özelliğini taşıyor. 
Beşiktaş Belediye Başkanı 
İsmail Ünal, Akatlar’daki 
sokağa Adnan Çoker’in 
isminin verilmesini; Sanayi-i 
Nefi se’nin kurucusu Osman 
Hamdi Bey’den Çağdaş 
Türk resminin öncüsü Ad-
nan Çoker’e ve gelecekte 
bu iki simge ismin izinden 
gidecek genç ressamlara 
Beşiktaş sakinlerinin göster-
diği saygının bir ifadesi ola-
rak açıklıyor.

OsManGazi / BuRsa

Osmangazi Belediyesi, “Os-
mangazi Haberci” adıyla 
hazırlanan programı ilçe 
halkıyla buluşturuyor. Os-

mangazi Belediyesi tarafın-
dan hazırlanan “Osmanga-
zi Haberci” ile belediyenin 
internet sitesinde yayımla-
nan haberler ve faaliyet-
lerden anında haberdar 
olmak mümkün oluyor.

Beşiktaş’ta yaşayacak

“Osmangazi Haberci”

Çağdaş türk resim sanatının öncüsü prof. adnan 
Çoker’in adı, Beşiktaş’ta bir sokağa verildi. 

“Osmangazi Haberci” isimli haber alarmı programı 
ile belediyenin tüm haberleri bilgisayarınıza geliyor. 

Başkanlar körfez’de Denizi inceledi

cumhuriyet tarihinin En Büyük Metrosu

kaRaMüRsEl / kOcaEli

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu, Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım ve Ko-
caeli Milletvekili Zeki Aygün 
ilçe sahilinde denizden in-
celeme yaptı. Karamürsel 
Altınkemer Plajı’nda denize 
girenleri işaret eden Başkan 
Karaosmanoğlu, ‘’İki sevgiliyi; 
yani deniz ile Kocaeli halkını 
yıllar sonra yeniden buluştur-
manın mutluluğunu yaşıyo-
ruz’’ dedi. 

“Birçok yatırıma 
imza attık”

Denizden yapılan incele-
mede Başkanlar Karaosma-
noğlu ile Yıldırım, yapılması 
planlanan yeni düzenleme-

ler üzerinde görüş alışverişin-
de bulundu. İzmit Körfezi’nin 
tüm sahillerine verdikleri öne-
mi dile getiren Başkan Kara-
osmanoğlu, ‘’Şehrimizde in-
sanımızın yaşam standardını 
yükseltecek birçok yatırıma 
imza attık’’ ifadesini kullandı.
 

Kötü kokudan 
kurtulduk

Kocaeli’yi nefes alıp ver-
mekte zorlanılan, denize 
kokudan yaklaşılamayan bir 
halden tekrar zevkle soluk 
alıp verilen, tertemiz plajla-
rında Mavi Bayrak eşliğinde 
denize girebilen bir hale ge-
tirdiklerini hatırlatan Başkan 
Karaosmanoğlu, ‘’Son 40 
yıldır yüzmeye cesaret edi-
lemeyen, kötü kokusundan 
yanına yaklaşılamayan İzmit 
Körfezi’nde bugün uluslara-
rası yarışmalarda kulaçlar 
atılıyor. 100’den fazla canlı tü-
rünün hayat bulduğu, pırıl pırıl 
bir Körfez’e kavuştuk’’ dedi. 

istanBul

Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği açılış töreninde 
konuşan Başbakan Erdo-
ğan, ‘’Yaptığımız hesapla-
malara göre, bu hatla bir-
likte, Türkiye’ye, İstanbul’a, 
İstanbullu kardeşlerimize, 
yıllık 1 milyar 153 milyon li-
arlık bir tasarruf kazandırmış 
olacağız’’ dedi. 

Tasarruf sağlayacak

Kartal - Kadıköy metro hat-
tının başta zaman nokta-
sında büyük tasarruf sağ-
layacağına dikkat çeken 
Başbakan Erdoğan şöyle 
devam etti: “Kişi başına yıl-
lık 15 güne tekabül eden 
bir zaman tasarrufunu bu 
hat sayesinde sağlamış ola-
cağız. Akaryakıttan, bakım 
giderlerinden, yol bakım ve 

onarım giderlerinden büyük 
tasarruf sağlayacağız. Yap-
tığımız hesaplamalara göre, 
bu hatla birlikte, Türkiye’ye, 
İstanbul’a, İstanbullu kar-
deşlerimize, yıllık 1 milyar 153 

milyon liarlık bir tasarrufu ka-
zandırmış olacağız. Eğer bu 
metro hattı yapılmasaydı, 
Kadıköy-Kartal arasında her 
yıl 32 otobüs ve 67 minibü-
sün devreye alınması gereki-

yordu. Biz şimdi, tam tersine, 
ilk yılda 572 otobüsün, 1.227 
minibüsün trafi kten çekilme-
sini bekliyoruz ki bu da trafi k-
te çok büyük rahatlamaya 
yol açacak.” 

Sadece 32 dakika

İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş ise 
“Yaygınlaştırdığımız toplu 
taşımayı İstanbullu kardeş-
lerim lütfen daha çok ter-
cih etsinler. Toplu taşıma 
daha çok tercih edildikçe, 
inanın İstanbul’un trafi ği 
de o kadar rahatlayacak, 
İstanbul’un, Türkiye’nin eko-
nomisi de o kadar büyü-
yecektir.” diyerek yapılan 
çalışmaları anlattı. Anadolu 
yakasının ilk metrosu olan 
Kadıköy-Kartal metrosunun 
hizmete açılmasıyla, bu 
hat arasındaki ulaşım sü-
resi 32 dakikaya düştü.  22 
kilometrelik Kadıköy-Kartal 
metrosu 16 istasyondan 
oluşuyor. Günlük yolcu 
kapasitesi  700 bin olan 
metronun ray uzunluğu ise 
48,572 kilometre olarak ifa-
de edildi. 

karamürsel  Belediye Başkanı ismail yıldırım ile kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ibrahim karaosmanoğlu izmit körfezi’ni inceledi. 

cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımı olarak tarihe geçen kartal - ka-
dıköy metro hattı, büyük bir törenle açıldı.
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belediyehaberbirliktenyollar parke 
taşı ile 

Döşeniyor

Havsa’da Fırınlar 
Denetimden 

Geçti 

Dursunbey’de 
ilaçlama Devam 

Ediyor 
sergen’de 

kkka Eğitimi 

kaRaBiGa  / ÇanakkalE  

Karabiga Belediyesi, 
kentin en ücra nokta-
larına kadar kilit parke 
yol yapıyor. Yapılan ça-
lışmalar hakkında bilgi 
veren Belediye Başkanı 
Muzaffer Karataş; “Gi-
demediğin yer senin 
değildir. İşte bizde imar 
çalışmalarımızı bunun 
üzerine kurduk, bunun 
ışığında yol alıyoruz.” di-
yerek çalışmaları anlattı. 

HaVsa / EDiRnE

Havsa Belediyesi fırınla-
rı denetimden geçirdi. 
Ekipler denetimlerinde 
ekmek yapımından, 
ekmekteki ve pidedeki 
gramajlara, kılık kıyafet-
ten temizliğe kadar her 
konu üzerinde durdu. 
Denetimler sırasında fırın 
işletmecileri denetlen-
mekten memnun olduk-
larını belirtirken ekiplere 
teşekkür ettiler. 

DuRsunBEy / BalIkEsiR

Dursunbey Belediyesi 
ilaçlama ekibi tarafın-
dan sinek, sivrisinek ve 
haşerelere karşı müca-
dele çalışmaları belli 
aralıklarla devam edi-
yor. Belediye, tüm ma-
hallelerde sabah saatle-
rinde ilaçlama aracı ile 
sivrisineklere karşı ilaçla-
ma yapıyor. İlaçlama iş-
lemi özellikle dere kenar-
larında yapılıyor. 

sERGEn / kIRklaREli

Sergen’de Kanamalı Kı-
rım Kongo Hastalığı ile Mü-
cadele Toplantısı yapıldı. 
Sergen Belediye Meydan 
Kahvesi’nde gerçekleştiri-
len toplantıda, büyükbaş 
hayvan sahiplerinin bu 
hastalıkla nasıl mücadele 
edecekleri anlatıldı. Vize 
Tarım İlçe Müdürü Mel-
tem Özalp, katılımcılara 
bu hastalığın detaylarını 
aktardı. 

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

Son günlerin popüler konularından 
Kentsel Dönüşüm Yasası’nın Belediye-
cilik boyutunu, Birlik olarak birçok plat-
formda gündeme getiriyor, tüm detay-
larıyla masaya yatırıyoruz.

Kentsel dönüşüm yalnızca bölgemizin 
değil, bir bütün olarak ülkemizin en mü-
him sorunlarından biridir. 

Bölgemizin önemli bir kesiminin Kuzey 
Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğu da 
dikkate alındığında, kentsel dönüşüm 
konusunun ne kadar acil bir durum oldu-
ğu kendiliğinden anlaşılacaktır. Hem es-
tetikten yoksun hem de fen ve mühen-
dislik kurallarına uymayan mevcut yapı 
stoğu; yalnızca şehirlerimizi değil, bura-
larda yaşayan insanların sosyal hayatı-
nı ve iç dünyasını da tehdit etmektedir. 
Şüphesiz ki; sağlıksız bir mekânda sağlıklı 
nesillerin yetişmesi mümkün değildir. 

Bu paralelde 6306 sayılı Afet Riski Al-
tındaki Alanların 
Dönüşümü Hak-
kındaki Kanun 
büyük önem ta-
şımaktadır. Ya-
sanın ruhunda; 
Bakanlık yapar, 
Devlet yapar, 
TOKİ yapar de-
niyor. Ancak be-
lediyeler devre-
ye girmeden ve 
vatandaşı ikna 
etmeden kentsel 
dönüşüm ger-
çekleştiri lemez. 
Bu iş sadece ör-
nek projelerle ve vatandaşın ikna edil-
mesi metoduyla çözülebilir. Aksi takdir-
de ikna olmayan vatandaş belediyenin 
kapısından ayrılmaz ve sistem kilitlenir. 
Bursa’da ikna metoduyla 2300 bina yık-
tık; halkımızın arasında gönül rahatlığıyla 
dolaşıyoruz. Bu noktada İstanbul, Koca-
eli ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri 
başta olmak üzere, Marmara’nın dört bir 
yanında çok önemli çalışmalar yapılıyor.

Marmara Belediyeler Birliği olarak “kent-
sel dönüşüm” konusunu sonbahar döne-
minde de gündemde tutacağız. Teknik 
ve hukuki boyutunun yanında, halkla 
ilişkiler ve medya boyutuyla da “kentsel 
dönüşüm” temalı çalışmalarımız olacak. 
Bu noktada Ekim ayında gerçekleştire-
ceğimiz “Kentsel Dönüşümün Medya ve 
Halkla İlişkiler Boyutu” Sempozyumu’nun 
büyük ses getireceğine ve faydalı so-
nuçlar getireceğine inandığımı belirterek 
sözlerimi sonlandırıyor, başta belediye 
başkanlarımız olmak üzere tüm yönetici 
arkadaşlarımıza ve belediye çalışanları-
mıza görevlerinde başarılar diliyorum.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

600 yıllık tarih canlanıyor

Fatih’te En tatlı Festival

BuRsa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan 
bir Osmanlı medresesini gün 
yüzüne çıkarıyor. Hocataşkın 
Mahallesi’nde ayakta kalmayı 

başaran tarihi bir duvar kalın-
tısından yola çıkan Büyükşehir 
Belediyesi tarihi ve kültürel miras 
uzmanları, vakfi ye kayıtlarında 
yaptıkları incelemelerde söz ko-
nusu yapının Çelebi Sultan Meh-
med ve İkinci Murad devri Vezir-i 

Azamlarından Bayezid Paşa ta-
rafından yaptırılan medrese ol-
duğunu belirledi. Bir dershane ve 
11 oda olarak inşa ettirilen tarihi 
yapı üzerinde yer alan 4 bina Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yı-
kılırken, tarihi medresenin ilk gün-
kü ihtişamıyla ayağa kaldırılması 
için proje çalışmalarına başlandı.

Kültür merkezi olacak

Tarihi medrese çevresinde ince-
lemelerde bulunan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Tarihi medresenin tam 
anlamıyla ortaya çıkarılması 
çalışmalarına hız veriyoruz. Bir 
taraftan da restitüsyon ve resto-
rasyon projelerini hazırlayacağız. 
Bu medreseyi restore edildikten 
sonra her türlü sosyal, kültürel ve 
sanatsal etkinliklerin yapılabile-
ceği bir merkez olarak bölgeye 
kazandıracağız” diyerek yapılan 
çalışmaları anlattı. 

FatiH / istanBul

Fatih Belediyesi tarafından “Tarihi 
Yarımada Baklava Festivali” dü-
zenlendi. Etkinliğe Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Şahin 
başta olmak üzere çok sayıda 
önemli isim katıldı.

Devam edecek

Bakan Şahin, burada yaptığı 
konuşmada baklavanın şişman-
latmadığını söyledi. Fatih Bele-
diye Başkanı Mustafa Demir ise 
“Sultanahmet, medeniyetlerin 
buluşma noktası. Aynı zamanda 
medeniyetlerin yarıştığı yer. Bak-
lavanın başkenti Gaziantep’tir. 
Ancak onu dünyaya tanıtacak 
olan yer Sultanahmet’tir. Bu festi-
vali geleneksel olarak gerçekleş-
tirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, günümüze sadece bir cephe duvarı ulaşan yaklaşık 600 yıllık 
Bayezid paşa Medresesi’ni gün yüzüne çıkarmak için proje çalışmalarını başlattı. 

Fatih Belediyesi tarafından “tarihi yarımada Baklava 
Festivali” düzenlendi. Festivalde 2 ton baklava dağıtıldı. 
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GünGÖREn / istanBul

Güngören’de 27 Temmuz 
2008 yılında terör örgütü 
PKK tarafından araç tra-
fi ğine kapalı Menderes 
Caddesi üzerinde çöp ku-
tularına yerleştirilen par-
ça tesirli 2 bombanın 10 
dakika arayla patlatılması 
sonucu 17 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 154 
kişi ise yaralanmıştı. Olayın 
4. yıl dönümünde saldırıda 
şehit olan vatandaşların 
aileleri ve olayda mağdur 
olan vatandaşlar, Güngö-
ren Belediyesi tarafından 
düzenlenen iftarda bir ara-
ya geldi. Olayın acılarını 
sarmaya çalışan aileler, 
düzenlenen iftarda, birlik 
ve beraberliğin en canlı 

örneğini sergiledi. Güngö-
renliler, okunan dualarla 
olayda hayatını kaybe-
denleri andı.

“Acımız büyük”

Belediye Başkanı Ş. Yücel 
Karaman, burada yaptığı 
konuşmada “Acımız bü-
yük. Her yıl yaramızı sara-
bilmek için uğraşıyor ve 
bu acı günü unutmamak 
için anma programları dü-
zenliyoruz. Patlama mağ-
durlarıyla, şehit yakınla-
rıyla, gazilerimizle sürekli 
irtibat halindeyiz. Bu sene 
Ramazan’a denk geldiği 
için, patlama mağdurları-
nın talebiyle iftar programı 
düzenledik” dedi. 

04 GÜNCEL

Güngören “O Günü” unutmadı

yıldırımlılar’a Müjde

Güngören Belediyesi, 2008 yılında pkk tarafından öldürülen 17 vatandaş 
için iftar yemeği düzenledi. yemekte birlik ve beraberlik mesajı verildi. 

Ezineliler 
Edirne’yi 

Gezdi

Vize sokak 
Hayvanlarına 

sahip Çıktı
EzinE / ÇanakkalE   

Ezine Belediyesi, Edirne’ye 
gezi düzenledi. Gezi kapsa-
mında Mimar Sinan’ın yap-
mış olduğu Selimiye Camii 
ve tarihi müzeler, Edirne Şe-
hitliği, Darüşşifa Müzesi, Edir-
ne Belediyesi Kırkpınar Güreş 
Stadyumu gezildi. Pazarkule 
Sınır Kapısı’ndan Yunanis-
tan topraklarını gören Ezine-
li vatandaşlar, Meriç Nehri 
kenarında bir tesiste mola 
vererek dinlendiler. Edirne 
Belediyesi’nin hazırladığı, İftar 
çadırında oruç açarak Seli-
miye Camii’nde akşam na-
mazı, yatsı ve teravih namazı 
kılındı. Gelibolu’da bir tesiste 
yemek yiyen vatandaşlar 
başkana teşekkür ettiler. 

VizE / kIRklaREli

Vize Belediyesi tarafından, 
“Su tüm canlılar için ihti-
yaçtır” sloganıyla sokak 
hayvanları için hazırlattırı-
lan otomatik su kaplarını 
kentin muhtelif yerlerine 
yerleştirdi.  Belediye, sıcak 
yaz günlerinin yaşandığı 
yaz aylarında su sıkıntısı çe-
ken sokak hayvanları için 
de çalışmalara başladı. 
Proje çerçevesinde vatan-
daşları hayvan sevgisi ko-
nusunda bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek amacıyla 
yaptırılan otomatik su kap-
larının konulacağı yerlere 
üzerlerine “Sokak hayvan-
larına aittir. Onları susuz bı-
rakmayınız” yazıldı. 

söğüt’te 
Denetimler 

Devam Ediyor

Harmancık’ta 
Ramazan 

coşkuyla Geçti
sÖĞüt / BilEcik 

Söğüt Belediyesi ekipleri ve 
Bilecik Belediyesi Ölçü ve 
Ayar Memuru ile birlikte kent-
te denetimlerde bulundu. 
Vatandaşların huzur ve gü-
ven içerisinde alışverişlerini 
yapmaları ve satın aldıkları 
ürünlerin gramajından emin 
olmaları için ölçü ve tartı aleti 
kullanan pazar esnafına ve 
ölçü ve tartı aleti kullanılan 
ruhsatlı iş yerlerine yönelik 
denetim yapıldı. Ölçü ve tartı 
aletlerinin damga ve mühür-
lerine dikkat edilerek esnaf 
uygun ve dikkatli ölçü tartı 
aleti kullanımı için bilgilen-
dirildi. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre denetimler 
devam edecek. 

HaRMancIk / BuRsa

  

Harmancık’ta Ramazan ayı 
boyunca 9 mahallede if-
tar programları düzenlendi. 
Programların sonuncusu ta-
savvuf ve semazen gösteri-
leri eşliğinde ilçe merkezinde 
gerçekleşti. İfter yemeğine 
çok sayıda vatandaş katıldı. 
Harmancık Belediye Başkanı  
Mustafa Çetinkaya, burada 
yaptığı konuşmada Rama-
zan ayının birlik ve beraberlik 
duygularını pekiştirdiğini ve 
insanları bir araya getirdiğini 
söyledi. Başkan Çetinkaya 
ayrıca belediyenin vatan-
daşların her zaman yanında 
olduğunu ve bu tip organi-
zasyonların devam edece-
ğini söyledi. 
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Doğuş’tan 
kepsut’a Övgü 

Dolu sözler
kEpsut / BalIkEsiR

Ünlü Sanatçı Doğuş ve me-
najerleri İzmir Konseri dönü-
şünden sonra Kepsut Bele-
diye Başkanı İsmail Cankul’u 
makamında ziyaret etti. İzmir 
Konseri dönüşünde ilçeyi zi-
yaret eden Doğuş, Beledi-
ye Başkanı İsmail Cankul’u  
makamında ziyaret ederek; 
Başkan Cankul’a ilçeden 
çok etkilendiğini ve şirin sa-
mimi ve de gelişmekte oldu-
ğunu gözlemlediğini belirtti. 
İnsanların samimi olduğuna 
değinen Doğuş, Türkiye’de 
birçok güzel yer olduğunu 
ve Kepsut’un da bunlardan 
bir tanesi olduğunu söyledi. 
Doğuş kentte kısa bir gezinti 
yaptıktan sonra ayrıldı. 

yIlDIRIM / BuRsa

Yıldırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin, hayata geçire-
cekleri yeni proje ile ilgili detay-
ları anlattı. Keskin, yeni projeleri 
ile hem iş arayanların, hem de 
işçi bulmakta sıkıntı çeken iş-
verenlerin rahat bir nefes ala-
caklarını söyledi. Keskin, “İş 
Arayanlar Aranıyor, projesine 
imza atmaktan büyük mut-
luluk duyuyoruz. Vatandaş-
larımız iş sahibi olacak. Büyük 
mutluluk duyuyoruz” dedi. 

siliVRi / istanBul

Silivri Belediye Başkanı Özcan 
Işıklar’ın en önemli projelerin-
den biri olan İletişim Merkezi, 
kurulduğu günden bu yana 
vatandaş başvuru, talep 

ve şikâyetlerini Yönetim Bilgi 
Sistemi’nde kayıt altına ala-
rak, doğru noktaya ulaştırıp 
çözüme kavuşmasını sağlı-
yor. Herhangi bir istek, veya 
şikâyeti kayıt altına alan sis-
tem, 24 saat başvuru alıyor. 

iletişim Merkezleri’ne Büyük ilgi 
silivri Belediyesi’nin iletişim Merkezi vatandaşlar ta-
rafından büyük ilgi görüyor. 

yıldırım Belediyesi, yeni projesiyle iş arayan yıldırımlılar’a yeni bir kapı aralıyor. 
Başkanı Özgen, bu projenin tanıtımını yaptı ve amaçlarını anlattı. 
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Balıkesir Belediyesi itfaiye Müdürlüğü’ne bağlı atatepe Grup amirliği törenle açıldı. 
Başkan Ok, buradaki itfaiyecilerin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. 

yEniŞEHiR / BuRsa

Yenişehir Belediyesi tara-
fından Derviş Eroğlu Bul-
var’ında Ramazan Eğlen-
cesi düzenlendi. Sahneye 
dönüştürülmüş animasyon 
tırında gerçekleştirilen eğ-
lenceler arasında Hacivat 
ile Karagöz gölge oyunu, 
meddah gösterisi, fasıl su-
numu ve çeşitli oyunlar yer 
aldı. Oyunlara katılan ço-
cuklara hediyelerin dağı-
tıldığı geceye vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. Yenişe-
hir Belediye Başkanı Bülent 
Hamdi Cingil, vatandaşla-
rın her zaman yanlarında 
olduklarını söyleyerek, iyi 
eğlenceler diledi. Geceye 
katılan vatandaşlarda be-
lediyeye teşekkür etti. 

05GÜNCEL

animasyon tırı
yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğlence-
ler kapsamında kente “animasyon tırı” geldi. 

Erdek’te sahil 
alanları 

Genişletildi
ayçiçek Festivali 

Geliyor        
limandere’de 

yollar
yenileniyor

küçükkuyu’da 
“sosyal Market” 

açıldı
ERDEk / BalIkEsiR

Şezlong ve şemsiyelerin dü-
zenlemelerini yapan Erdek 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Aysan, halkın güneşlenece-
ği ve denize girebilecekleri 
alanları genişletti. Yaz ayla-
rında sık sık şikayet konusu 
olan şezlong ve şemsiye-
lerin gelişi güzel yayılması 
ve vatadandaşlara alan 
kalmamasının önüne geçe-
cek önlemler aldı. Plajların 
çevre temizliği ve çöp ku-
tularını denetleyen Başkan 
Aysan daha sonra fuzuli 
işgal ve görüntü kirliliği ya-
pan tabela, masa, sandal-
ye ve standların denetimini 
yaparak hızla toplanması 
için gerekli talimatı verdi. 

liManDERE / sakaRya

Limandere Belediyesi alt-
yapı çalışmalarına devam 
ediyor. Belediye yetkilileri 
kent çapında bozulan ve 
aşınan yollarda onarım ça-
lışması yaptıklarını açıkladı. 
Limandere Belediye Başkanı 
Hüdaver Ağun, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada Liman-
dere Belediyesi olarak va-
tandaşlara en iyi, en kaliteli 
hizmeti vermeye çalıştıklarını 
ve amaçlarının daha iyi bir 
Limandere  oluşturmak oldu-
ğunu söyledi. Yapılan yol ça-
lışmalarından vatandaşlar 
oldukça memnun. Başkan 
Ağun’a bu çalışmalarından 
dolayı teşekkür eden Liman-
dereliler çalışmaların deva-
mını istediler. 

küÇükkuyu / ÇanakkalE  

Küçükkuyu Belediyesi tara-
fından özellikle çocuklara ve 
bayanlara yönelik giyim eş-
yalarının ücretsiz olarak veri-
leceği “Sosyal Market” açıldı. 
Açılışa Küçükkuyu Belediye 
Başkanı Cengiz Balkan başta 
olmak üzere çok sayıda va-
tandaş katıldı. Balkan tarafın-
dan açılışı yapılan market “Bir 
El de Biz Uzatalım” sloganı ile 
faaliyete geçti. Her gün 08.00 
ile 17.00 arasında hizmet ve-
ren market sayesinde ihtiyacı 
olan vatandaşlar istediklerini 
alabiliyorlar. Başkan Balkan 
“Elimizden geldiğince ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza yar-
dımda bulunuyoruz” dedi. 

yenikarpuzlu’ya 
50 yıl yetecek 

içme suyu Çıktı

Esetçe’de su 
kuyuları
açılıyor

yEnikaRpuzlu / EDiRnE

 

Yenikarpuzlu Belediyesi İller 
Bankası’na yaptırılan proje 
kapsamında beldeye 6 ki-
lometre uzaklıktaki Paşaköy 
mevkisinde içme suyu arıt-
maları yaptırdı. Yenikarpuzlu 
Belediye Başkanı Tevfi k Şa-
hinbaş da geçtiğimiz gün-
lerde bu konuyla ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Yapılan çalışmalarda açılan 
kuyudan saniyede ortalama 
40-50 litre su çıktığını ifade 
eden Şahinbaş, “Kuyudan 
beldeye 50 yıl yetecek içme 
suyu çıktı. Yaptırdığımız tahlil-
lerde suyun kaliteli ve verimli 
olduğu belirlendi” dedi. Şa-
hinbaş, ayrıca kuyunun 135 
metre olduğunu söyledi. 

EsEtÇE / EDiRnE

Esetçe Belediyesi’nce yeni 
su kuyuları açma çalışma-
ları geçtiğimiz günlerde 
başladı. Belediye Başka-
nı Cemal Deniz’in yaptığı 
açıklamada açılması plan-
lanan 2 kuyudan 1’inin açıl-
ma çalışmalarının tamam-
landığı söylendi. Açılacak 
yeni su kuyuları ile vatan-
daşların kaliteli su içece-
ğini belirten Cemal Deniz 
şunları kaydetti “Mevcut su 
kuyumuzun eskimiş olma-
sı ve gelecekte meydana 
gelebilecek su problemle-
rini halkımıza yansıtmamak 
amacıyla İller Bankası’nın 
koordinasyonunda 2 yeni 
su kuyusu açıyoruz”
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BalIkEsiR
  

Balıkesir Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü’ne bağlı Ata-
tepe Grup Amirliği geçtiği-
miz günlerde açıldı. Çamlık 
girişi eski su deposu yanın-
daki alanda kurulan Grup 
Amirliği`nin açılış törenine, 
Belediye Başkanı İsmail Ok 
başta olmak üzere çok sayı-
da vatandaş katıldı. Açılışta 
bir konuşma yapan Beledi-
ye Başkanı İsmail Ok,  “Eği-
timli ve genç personeliyle 
gece-gündüz demeden 
fedakarca çalışan İtfaiye-
miz, yeni alınan araçlarımız-
la yangınlara şimdikinden 
daha kısa sürede ve daha 
etkin olarak müdahale 
edebilecek. Buradaki Grup 

Amirliğimiz ise, özellikle bu 
bölgede çıkabilecek yan-
gınlarda etkili olacak. İtfai-
ye Grubu’nun şehrimize ve 
bu bölgeye hayırlı olmasını 
temenni ediyor, itfaiyecile-
rimize kazasız ve sağlıklı bir 
çalışma hayatı diliyorum” 
dedi. Başkan Ok`un konuş-
masının ardından dualarla 
ve kurban kesilmesiyle açılış 
gerçekleştirilmiş oldu. Açılış-
ta, yeni alınan tam dona-
nımlı bir arazöz ile arama 
ve kurtarma çalışmalarında 
kullanılabilecek niteliklere 
sahip bir pikap da hizmete 
sunuldu. Törende ayrıca, 
hizmete sunulan arazözün 
su pompasıyla mini bir gös-
teri yapıldı. Belediyeden 
yapılan açıklamaya göre 
amirlik 24 saat çalışacak. 

yangına anında Müdahale
Balıkesir Belediyesi itfaiye Müdürlüğü’ne bağlı atatepe Grup amirliği törenle açıldı. 
Başkan Ok, buradaki itfaiyecilerin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. 

EcEaBat  / ÇanakkalE
  
7. Domates Festivali kap-
samında, “En İyi Domates” 
yarışması düzenlendi.Cum-
huriyet Meydanı’ndaki ya-

rışmaya 60 üretici katıldı. 
Ağırlık, renk, kabuk kalın-
lığı, tat ve aroma, irilik ve 
ambalajlama kriterleriyle 
değerlendirmeye alınan 
domateslere jüri üyelerin-
ce puan verildi.

Domates’in Güzeli seçildi
Eceabat Belediyesi tarafından “7. Domates Festi-
vali” kapsamında en iyi domatesler seçildi. 
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Her Eve 1 Çöp Bidonu BEykOz / istanBul

Beykoz Belediyesi’nin Kava-
cık bölgesinde montajına 
başladığı yer altı çöp kontey-
nerleri tüm ilçede yaygınlaşı-
yor. “Her Eve 1 çöp Bidonu” 
uygulamasıyla ilçedeki 45 bin 
haneye kapalı çöp bidonu 
dağıtan Beykoz Belediyesi, 
ilçeye daha kaliteli ve daha 
hızlı hizmet getirecek kontey-
nerlerin sayısını artırıyor.  

İyi şartlarda hizmet  

Kavacık Mahallesi’nde 48 
konteynerle başlayan ve 
ana arterlerde devam eden  
uygulama kapsamında bu-
güne kadar Beykoz’un farklı 
noktalarına 74 yer altı çöp 

konteyneri monte edildi. Nor-
malden 8 katı büyük olan 
konteynerlerin 3’te 2’si yerin 
altına, 3’te 1’i ise yerin üs-
tüne monte ediliyor. Kapalı 
ve sağlam mekanizmasıyla 
koku ve çöp sızıntısını önle-
yen konteynerler şık tasarım-
larıyla da estetik bir görünüm 
sunuyor. Büyük hacmi saye-
sinde günlük toplama sayısını 
azaltan konteynerlerin çev-
resinde sokak hayvanları da 
kümelenmiyor.Çevre sağlı-
ğından temizliğe, yol yapı-
mından merdivenli sokaklara 
kadar her alanda Beykozlu-
ların hayatını kolaylaştıracak 
çalışmalara devam ettikle-
rini belirten Beykoz Belediye 
Başkanı Yücel Çelikbilek, 
temizliğin modern biçimde 
sağlanacağı konteynerlerin 
yaygınlaştırılacağını söyledi. 

06 ÇEVRE

MALTEPE / istanBul

Maltepe Belediyesi, genç-
lerin çevreye duyarlılı-
ğını artırmaya çalışıyor. 
Uluslararası Lions Kulüp-
leri Birliği’nin en önemli 
programlarından biri olan 
“Gençlik Kamp ve Değişi-
mi Programı” kapsamında 
Esenkent Mahallesi 2 Tem-
muz Parkı’nda ağaç dikimi 
etkinliği yapıldı. Maltepe 
Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Zengin gençlerle 
birlikte burada ağaç dikti. 

BanDIRMa / BalIkEsiR

Bandırma’da yer alan kon-
teynırların temizleme ve 
dezenfekte çalışmaları be-
lediye ekiplerince yerine 
getiriliyor. Bandırma Bele-
diyesi ekipleri tarafından 
kentin dört bir yanında sür-
dürülen çalışmalar kapsa-
mında ortalama 5000 adet 
çöp konteynırın yıkama ve 
temizleme çalışmaları ya-
pıldı. Ekipler ayrıca temizle-
me çalışmalarının ardından 
konteynırların sineklere kar-
şı ilaçlama çalışmasını da 
yerine getiriyor. Böylece 
ısınan havalarla oluşabile-
cek olumsuzlukların önüne 
geçilmesi hedefl eniyor. Pe-
riyodik olarak yılda üç kez 
yapılan çöp konteynırı yıka-

ma ve dezenfekte çalışma-
ları ilk olarak Mayıs ayında 
yapılırken, Ağustos ayında 
devam eden çalışmaların 

ardından temizleme ve de-
zenfekte çalışmalarının  son 
olarak Ekim ayında yapıl-
ması planlanıyor. 

kÖRFEz / kOcaEli

Körfez Belediyesi;  park, 
bahçe ve sahillerin korun-
ması için önlem aldı. Yerle-
re çekirdek kabuğu ve çöp 
atanlar fotoğrafl arla tespit 

edilecek. Çevrede bulu-
nan,  “Yerlere kuruyemiş 
kabukları atmak yasaktır.” 
“5326 sayılı kabahatler ka-
nunun 41/1 maddesi gereği 
idari para cezası uygula-
nacaktır.” yazılı tabelaları 
dikkate almayarak çevreyi 

kirletenlere ceza yazılacak. 
Körfez Belediyesi Zabıta 
Müdürü Cumali Gündoğdu 
yaptığı açıklamada “Ortak 
kullanım alanlarımız kuruye-
miş kabuklarıyla kirletiliyor.” 
diyerek vatandaşlara uyarı-
larda bulundu. 

Çevre kardeşliği

Dezenfekte Ediliyor

yere Çöp atanlara ceza

izMit  /  kOcaEli

İzmit Belediyesi, ağır metal-
ler taşıyan elektronik atıkları 
ekonomiye geri kazandırı-
yor. 2010 yılından beri sür-
dürülen çalışmayla şimdiye 
kadar 43 ton e-atık  toplan-
dı. Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürü Havva Açıkgöz, 
e-atıkların çevre açısından 
tehlikeli olduğunu, içlerin-

de bulunan ağır metallerin 
kanserojen etki yaptığını 
belirterek “Elektronik atık-
ların ayrı biriktirilerek de-
ğerlendirilmesi sonucunda 
ise içinde bulunan plastik, 
metal ve hatta ağır metal-
ler yeniden kullanılabiliyor. 
E-atıkların geri dönüşümü 
ile çevresel ve ekonomik 
açıdan büyük bir kazanç 
da elde edilmektedir.” dİ-
yerek uyarılarda bulundu. 

izmit Belediyesi tarafından 2010 yılından beri 
sürdürülen çalışmalarla 43 ton e-atık toplandı. 

Maltepe Belediyesi tarafından gençlere çevre du-
yarlılığının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. 

Bandırma Belediyesi ekipleri tarafından kentteki çöp 
konteynırları temizleniyor. 

körfez Belediyesi sahillerde, bahçe ve gezinti alanlarında yerlere  çekirdek ka-
buğu ve çöp atanları  fotoğrafl a tespit edip, cezai işlem uygulamasına başlıyor. 

izmit’te 43 ton e-atık toplandı

Beykoz Belediyesi, “Her Eve 1 Çöp Bidonu” uygulamasıyla ilçedeki 45 bin 
haneye kapalı çöp bidonu dağıttı. 
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İstanbul’un göze çarpan 
kentlerinden Esenyurt’un 

belediye başkanı Nec-
mi Kadıoğlu ile bir araya 
geldik. Başkan Kadıoğlu, 
belediyenin yapmış oldu-
ğu çalışmaları anlatmakla 
bitiremedi. Başkan haksız 
değil, çünkü eğitimden 
sağlığa, sağlıktan altyapı-
ya kadar her alanda bele-
diyenin yapmış olduğu ve 
bugün pek çok belediye-
ye örnek teşkil eden başa-
rılı çalışmalar var. Başkan 
Kadıoğlu  “Esenyurt her şe-
yiyle yaşanılabilir bir kent 
olacak” diyor.

ilk olarak belediyenin yap-
mış olduğu çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz?

Daha modern, daha ya-
şanabilir dünya standart-
larında bir Esenyurt için 
başlattığımız çalışmalar 
2012 yılında da bütün hı-
zıyla devam ediyor. Alt 
yapı ve üst yapı sorun-
ları tamamıyla gideril-
miş, İstanbul’un modern 
kenti ve çekim merkezi 
Esenyurt’un imarına de-
vam ediyoruz. Ne mutlu 
bize ki; belediye baş-
kanlığımızın 2004-2012 
döneminde üstün bir 
performans göstererek, 
halkımızın özlediği köy-
den kente geçişi sağla-
mış modern Esenyurt’un 
inşasında belirleyici olduk. 
Nitekim bu inşa faaliyetle-
ri neticesinde sadece be-
lediye görevleriyle sınırlı 
olmayan birçok hizmete 
başarıyla imza attık. Bu 
hizmetler salt belediyecilik 
alanında olmadı. İlçe be-
lediyesi görev kapsamını 
da aşan bir çalışma sergi-
lendi.   Önce köy olan il-
çemiz, sonra belde ve en 

nihayetinde ilçe olarak 
geçirdiği evrimle 39 ilçe 
arasından kısa sürede sıy-
rılarak öne çıkmıştır. Esen-
yurt Belediyesi tarafından 
yapılan yatırımlar netice-
sinde Türkiye’de 
yatırım olarak 
birinci ilçe olan 
Esenyurt, büt-
çesi en büyük 
ikinci ilçe olma 
unvanı almıştır. 
Türkiye’de nüfusu 
500 bini aşan ilk 
18 ilçe arasına gi-
ren Esenyurt artık 
“A” sınıfı bir ilçe 
olmuştur.    Esen-
yurt Beldesini 
2004 yılında dev-
raldığımızda;  tek sağlık 
ocağı ve 85 bin kişilik öğ-
renci nüfusuna karşın, 19 
tane okula sahipti. Bugün 
İstanbul’un yeni gözde il-
çeleri arasında yer alan 
Esenyurt’ta; 60’ı geçen 
eğitim kurumlarıyla ilçe-
nin 30 yıllık eğitim sorunu 
planlanarak çözüme ka-
vuşturulmuştur. Yeni eği-
tim kurumları da planlara 
dâhil edilmiştir.  Belediye 
kaynaklarıyla Türkiye’de 
yapılmış 230 yataklı ilk 
devlet hastanesi ile 1 
milyon insana hizmet ve-

riliyor. Yine 300 yataklı ek 
bina projesi ile Araştırma 
Hastanesi’ne talip olan 
Esenyurt sağlık alanında 
bir devrim gerçekleştiri-
lerek Avrupa’daki örnek-

leriyle yarışabilecek hale 
gelmiştir. İlçemize yapmış 
olduğumuz her hizmet 
projesindeki bir diğer 
amacımız ise Metropol 
Şehrimiz İstanbul’a yeni bir 
soluk kazandırmaktır. Seki-

zinci yıl içinde olduğumuz 
görev süremizde imza at-
tığımız kaliteli, modern ve 
kalıcı hizmet projelerimizle 
çehresi değişen ilçemiz, 
İstanbul’un modernleşme 

halkasında yeri-
ni almıştır. 

Esenyurt’un her 
mahallesine ka-
palı pazar siste-
minin geleceğini 
duyduk. 

Evet. Vatan-
daşın Avrupa 
standart lar ına 
uygun bir yaşam 
biçimi ile haya-
tını kolaylaştı-

racak bir diğer projemiz 
de, Kapalı Pazar sistemi 
olacaktır. 20 mahallesi 
bulunan Esenyurt’un her 
mahallesine kapalı Pazar 
sistemi yapılacaktır. 9 ma-
hallemizde projelendirilen 
kapalı pazarların iki tanesi 
hizmete girmiştir. Bunlar, 
Akçaburgaz Kapalı Pazar 
Yeri ve Beygah Kapalı Pa-
zar Yeri’dir. Kapalı pazar-

larda ayrıca otopark, ço-
cuk oyun grubu ve sosyal 
tesis alanı bulunmaktadır.  
Esenyurtlu’nun fayda-
landığı spor tesisleri, şehir 
stadları, sekiz ayrı noktada 
yapmış olduğumuz ve içe-
risinde halkın ücretsiz fay-
dalandığı sinema, tiyatro, 
kütüphane, bowling gibi 
salonları bulunan devasa 
kültür merkezi ile şu anda 
10 bin’e yakın vatandaşın 
kayıtlı ve ücretsiz olarak 
faydalandığı bir projemiz 
var. Ayrıca yarı olimpik 
yüzme havuzunun da için-
de bulunduğu spor komp-
leksi ile ilçemiz yepyeni bir 
misyon üstlenmiştir.

Çevreci çalışmalarınız ne-
lerdir?

Gözardı edilmeyecek en 
önemli konulardan biri de 
ilçemizin yeşillendirilmesi 
ve sosyal donatı alanları 
kazandırılması idi. Nere-
deyse tamamen gece-
kondu bölgesi görünü-
münde bulunan Esenyurt 
bir köy siluetinden şehir 
görünümüne kavuşmalıy-
dı. 8 yıl içerisinde yaklaşık 
1 milyon m2’lik alanı ye-
şillendirerek, ikinci 1 mil-
yon metre kare yeşil alan 
çalışmamız önümüzdeki 
dönemde tamamlanarak 
Esenyurt 2 milyon metre-
karelik bir oksijen deposu 
haline gelecektir. 100.000 
adet ağaç ve fi dan diktik. 
4 şehir ormanı, 20 semt 
parkı, 61 çocuk parkı 
inşa ettik. Çalışmalarımız 
saymakla bitmiyor.  5 yıl 
sonraki hedefi miz 750.000 
nüfuslu bir Esenyurt’tur. Bu 
projelerimiz ile Esenyurt 
yaşanılabilir bir kent ola-
caktır. 

yaşanılabilir Bir ilçe: Esenyurt
aYıN sÖYleŞisi

Röportaj: Serbest Çelebi

“Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 5 yıl sonraki hedefi miz 750.000 nüfuslu bir Esenyurt’tur. Hizmete açılmış ve 
yapımı devam eden projelerimiz ile Esenyurt yaşanılabilir bir kent olacaktır.” 

EsEnyuRt BElEDiyE BaŞkanI nEcMi kaDIOĞlu
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BOlu

Bolu Belediye Başkanı Ala-
addin Yılmaz, her hafta 
hasta ziyaretlerinde bulun-
maya devam ediyor. Baş-
kan Yılmaz’ın geçtiğimiz 
günlerde yapmış olduğu 
ziyaretlerine İl Genel Mec-
lisi Başkanı Mücahit Kutlu, 
Ak Parti Kadın Kolları Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Rahime 
Bayramoğlu, Tuğba Nam-
dar ve hayırsever iş adamı 
Tibet Kınacı eşlik etti. Beş 
ayrı adreste gerçekleştiri-
len ziyaretlerde konuşan 
Başkan Yılmaz, “Uzun za-
mandır hasta ziyaretleri 
programını devam ettiriyo-
ruz ve her hafta en az beş 
ya da altı hastamızı evle-

rinde ziyaret ediyoruz. Bu 
sayede onların sıkıntılarını 
dinliyor, elimizden gelen 
bir şey varsa yapıyor ve 
onlara moral oluyoruz. Bu 
haftada beş ayrı adreste 
ziyaretlerimizi gerçekleştir-
dik. İki hastamızın bizlerden 
bir takım istekleri oldu ve 
onların çözüm noktasında 
kendilerine yardımcı ola-
cağız. Biz ne kadar çok va-
tandaşımıza ulaşabilirsek o 
kadar mutlu oluyoruz. Çün-
kü insanlara yardımcı ol-
mak gerçekten bizleri son 
derece sevindiriyor.” dedi. 
Yılmaz, ziyaretlerden bir 
tanesinde hasta olan yaşlı 
bir kadını muayene etmek 
için hastaneden gelen 
doktorlara da teşekkür etti. 

zor zamanlarında yanında
Bolu Belediye Başkanı alaaddin yılmaz, hasta ziyaretlerine de-
vam ediyor. Başkan ailelerin bu zor zamanlarında yanında oluyor. 

HayRaBOlu / tEkiRDaĞ

Uluslararası Hayrabolu 22. 
Ayçiçeği Festivali ve Sana-
yi Fuarı’nda düzenlenen 
toplu sünnet töreninde 41 
çocuk sünnet oldu. Toplu 
sünnet töreninde konuşan 
Hayrabolu Belediye Başkanı 
Hasan İrtem, başvuruda bu-
lunulan çocukların sünnet 
işlemlerinin daha önceden 

gerçekleştiğini belirterek; 
“Alınan başvurular sonu-
cunda 41 çocuğumuzun 
sünnet işlemlerini Hayra-
bolu ve Tekirdağ Devlet 
Hastaneleri’nde hijyenik bir 
ortamda gerçekleştirdik. 
Çocuklarımıza kıyafetlerinin 
yanı sıra bu törenle de ken-
dilerine hediyelerini verdik. 
Sünnet edilen çocuklarımı-
za geçmiş olsun diyorum, 
anne ve babaları ile vata-
na hayırlı evlat olmalarını 
temenni ediyorum.” dedi. 
Başkan ayrıca sağlıklı yaşa-
manın önemine değindi. 

BEylikDüzü / istanBul
 

Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Yusuf Uzun, elinde karanfi l-
lerle ilçedeki hastanelere, 
omurilik felçlilerine ve huzur 
evlerine ziyaretlerde bulun-
du. Beylikdüzü Medicana 
Hastanesi’nde tedavi gören 
vatandaşları tek tek odala-
rında ziyaret eden Başkan 
Uzun’un dikkatini en çok 
Iraklı çocuk ve vatandaşlar 
çekti. Irak’ta yaşanan iç sa-
vaş nedeniyle hastalanan 
ya da yaralanan çocuk ve 
yetişkinlerin tedavilerinin ya-
pıldığı hastanede Başkan 

Uzun, hastaların her birine 
geçmiş olsun dileklerini ile-
terek karanfi l takdim etti. 
İlçede bulunan Avrupa Hu-
zurevi ve Hüsnü Ayık Omu-
rilik Felçlileri Rehabilitasyon 
Merkezi’ni de ziyaret eden 
Uzun buralarda da vatan-
daşlarla sohbet etti ve her 
zaman yanlarında olduğu-
nu söyledi. 

sağlıklı yaşamaya Dikkat

Başkan yalnız Bırakmadı

Hayrabolu Belediye Başkanı Hasan irtem, toplu sün-
net şöleninde sağlıklı yaşamanın önemini anlattı. 

Başkan yusuf uzun, Irak’ta iç savaşta yaralanan ya da hastalanan Iraklı 
vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek karanfi l takdim etti.

Belediyeden
Müzikle tedavi

DERincE / kOcaEli

Kaliteli Yaşam İçin Müzik-
le Terapi İle Toplum Ruh 
Sağlığının Desteklenme-
si Projesi kapsamında 
Derince Belediyesi’nin 
öncülüğünde hayata 
geçirilen Kusachi Kültür 
Merkezi’ndeki terapiler 
devam ediyor. Derince 
Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Toplum Ruh Sağ-
lığı Merkezi’nde şizof-
reni hastalarına verilen 
terapi eğitimleriyle ilgili 
merkezi ziyaret eden Ko-
caeli Valisi Ercan Topa-
ca, Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu ve Derince 
Belediye Başkanı Dr. Aziz 
Alemdar’a çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. 

kOcaEli

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı bünyesin-
de Plaj Yolu’ndaki 2 bin 500 
metrekarelik alanda hizmet 
veren Bilim ve Teknoloji Kulü-
bü (BTK) yaz sezonunda da 
minik mucitlere kapılarını so-
nuna kadar açtı. Yılda 7 bin 
öğrenci ve 10 bin ziyaretçi-
ye bilimin gizemli yönlerini 
keşfe çıkaran kulüp, tatilci-
leri de unutmadı. Yaz tatilini 
bilim kulübünde geçirmek 
isteyen öğrenciler ilgi alan-
larına göre eğitimler aldı 
ve deneyler yaptı. Okul dö-
neminde Bilim Festivali’ne 
katılan, AVM stant etkinlik-
lerinde bilim sergilerinin bü-

yülü dünyasını izleme fırsatı 
bulan, 23 Nisan Uluslararası 
Çocuk Festivali’nde ise eğ-
lenceli ve öğretici aktivite-
lerle coşan ilköğretim ça-
ğındaki çocuklar, yazın da 
Bilim Akademisi, Gökyüzü 
Okulu ve ziyaretlerle keyifl i 
bir tatil geçirdi. 

Teknolojik imkanlar 
seferber edildi

Yazın özellikle Bilgi Ev-
leri’nden oluşan araştırma 
grupları için bilimsel ve tek-
nolojik imkânlar seferber 
edildi. Bilim ve Teknoloji Ku-
lübü çocuklara fi zik, astro-
nomi, kimya, biyoloji, roket, 
havacılık ve robotik alanla-
rında eğitimler verdi. 

Bilimsel Eğitimden Geçtiler
kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim ve teknoloji kulübü, minik mucitlere ka-
pısını sonuna kadar açtı ve gençlere bilimsel eğitimler verdi. 

sağlık-eğitim
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Bilgi Evlerinden Renkli Veda
zEytinBuRnu / istanBul

Zeytinburnu Belediyesi’nin 
Bilgi Evleri’nde büyük bir 
mutluluk vardı. Çünkü Bilgi 
Evleri’nin 40 gün süren “Yaz 
Dönemi Etkinlikleri” coşku-
lu bir törenle sonlandı. Dü-
zenlenen bütün etkinliklere 
devam eden, turnuvalarda 
dereceye giren, kulüplerde 
en aktif ve başarılı üyelerin 
seçilerek ödüllendirildiği, Bil-
gi Evi üyelerinin hazırladığı 
renkli tören, misafirlerinden 
büyük alkış aldı. Üyelerin yanı 
sıra velilerinin de yoğun ilgi 
gösterdiği törende çocuk-
larının ödül aldığını gören 

veliler duygusal anlar yaşa-
malarının yanında, onların 
mutluluğunu da paylaştılar. 

Başkan’dan tebrik

Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Murat Aydın geleceği 
inşa edecek olan sadece 
Türkiye’nin değil dünyanın 
da geleceğine yön verecek 
olan Zeytinburnu gençlerini 
tebrik ettiğini söyleyerek Bil-
gi Evleri’nde bu güzel orga-
nizasyonları yapmayı sağla-
yan Zeytinburnu halkına da 
teşekkür etti. Başarılı olan 
öğrenciler ödüllerini Başkan 
Aydın’ın elinden aldılar. 

DilOVasI / kOcaEli

Dilovası Belediyesi tara-
fından forklift kursu verildi. 

Kursun ardından Forklift 
Kursu Kursiyerleri Dilovası 
Belediyesi’ne ait garaj ala-
nında pratik ve sözlü sına-

va tabi tutuldu.  Kursa kayıt 
yaptıran 35 kursiyerden 35’i 
de girmiş oldukları Teorik, 
Sözlü ve Pratik sınavlardan 
başarılı olarak belge alma-
ya hak kazandılar.

Belediyeye teşekkür

Belge almaya hak kaza-
nan forklift kursu öğrencile-
ri kurs bitiminde Belediyeye 
teşekkür ettiler. Öğrenciler, 
“Bölgemizde bulunan işlet-
melerde ihtiyaç duyulan 
bir belgeye Belediyemiz 
sayesinde sahip olacağı-
mız için çok mutluyuz, Baş-
kanımıza teşekkür ederiz” 
dediler. 

pEnDik / istanBul

Pendik Belediyesi tarafından 
düzenlenen ‘Temel Denizcilik 
ve Yelken Eğitimi’ ile gelece-

ğin denizcileri yetişmeye baş-
ladı. 9,10 ve 11 yaş grubun-
daki kız ve erkek öğrencilere 
verilen eğitimler toplam 3 kur 
halinde düzenlendi.

tatkaVaklI / BuRsa

Tatkavaklı Belediyesi tara-
fından düzenlenen hasta 
bakıcı refakatçi kursuna ka-
tılan kursiyerler sertifikalarını 
aldı. ilk kez düzenlenen has-
ta bakıcı kursu, 3.5 ay sürdü. 
Kurs hocaları Aynur Sonat 
tarafından 3.5 ay eğitim gö-
ren 23 kursiyer, kursu başarı 
ile tamamlayarak sertifika-

larını almaya hak kazandı. 
Kursiyerler belediyeye te-
şekkür etti. 

Ödüllendirildiler

Denizcilik Eğitimi

Hasta Bakıcılık kursu

Dilovası Belediyesi tarafından açılan, Forklift kur-
su yapılan sınavların ardından son buldu. 

pendik Belediyesi tarafından “temel Denizcilik 
ve yelken Eğitimi” verilmeye başlandı.

tatkavaklı Belediyesi tarafından “Hasta Bakıcılı-
ğı  ve Refakatçi kursu” düzenlendi. 

zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin 40 gün süren ‘yaz Dönemi Etkinlik-
leri’ coşkulu bir törenle sona erdi. 

sağlık-eğitim

nilüFER / BuRsa

Öğrenci Kolektifleri, üniver-
sitelilerin yaşadığı sorunların 
yanında, üniversite dışında-
ki hayata da ‘aydın’ kimliği 
ile yaklaşıyor. Bu yaklaşımın 
en dikkat çekici örnekle-
rinden biri ise 5. yılına gi-
ren “Okumuş İnsan Halkın 
Yanındadır” isimli proje. 
Bursa’da da başarı ile süren 
kampanya çerçevesinde 
Uludağ Üniversitesi Öğrenci 
Kolektifleri’ne üye gençler, 
bu yıl da uzun öğrenim yılı-
nın yorgunluğunu memle-
ketlerinde çıkartmak yerine, 
öğrenim gördükleri kentin 
çocuklarına ücretsiz eğitim 
vermeyi tercih etti. 1. ve 8. 
sınıf aralığındaki ilköğretim 
öğrencilerinin katılabildiği 
ve 4 hafta süren yaz kursu-
nun Bursa’daki adresi ise 
Nilüfer Belediyesi Fethiye 

Hizmet Binası oldu. Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey’in de desteklediği 
projede çocuklar, okul ders-
lerinin yanı sıra; eğlenceli 
bilim, tiyatro, sinema, fotoğ-
rafçılık, akapella ve ritim, 
felsefe, halk oyunları, kukla 
ve bahçe uygulamaları gibi 
birbirinden farklı pek çok ko-
nudaki kurslara ücretsiz ola-
rak katılıyor. 

Eğlenerek eğitim

Kursun düzenlendiği Fet-
hiye Hizmet Birimi’ni ziya-
ret eden Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey 
“Çocuklar burada, çoğu 
zaman sıkıcı gelen eğitim 
müfredatının dışına çıka-
rak, eğlenerek, katılımcılık 
esasına dayalı olarak öğ-
rendiklerini yaratıcıkları ile 
birleştirebiliyor.” dedi. 

ücretsiz Ders Verdiler
“Okumuş insan Halkın yanındadır” projesinde yer alan gençler, nilüfer 
Belediyesi’nin  desteğini alarak öğrencilere ücretsiz ders verdiler. 
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istanBul

Toplu ulaşımda dev bir 
adım daha atan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Sul-
tanbeyli, Samandıra, Pen-
dik ve Ümraniye’de hizmet 
verecek Mercedes marka 
100 yeni otobüsü halkın hiz-
metine sundu. 

İstanbul 3 bin yeni 
otobüsle nefes alacak

Törende konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, görevlerinin 
‘hizmet etmek ve insanla-
rın mutluluğu için çalışmak’ 
olduğunu belirterek, Başba-
kan Erdoğan’ın İstanbul’dan 
başlattığı yerel yönetim ham-

lesine aynı inanç ve azimle 
devam ettiklerini söyledi. “Mil-
letçe elele verdiğimizde nasıl 
başardığımızı bütün dünya 
görüyor. Dünya Türkiye’yi 
ve İstanbul’u gıptayla takip 
ediyor” diyen Topbaş, “Top-
lam 3 bin yeni otobüs alarak 
bütün otobüslerimizi yeniliyo-
ruz. İETT yılbaşına kadar 1450 
yeni otobüsü daha hizmete 
alacak. Otobüs A.Ş. de fi lo-
sunu 1500’e tamamlayacak. 
Mevcut bütün halk otobüsle-
ri de yenileniyor. İstanbul’da 
artık bütün otobüsler klimalı, 
konforlu, özürlülere uygun 
ve modern olacak. Her ay 
100 yeni otobüs hizmete ala-
rak fi lomuzu yenileyeceğiz.” 
dedi. Topbaş, bu sebeple 
İstanbullular’ın rahat nefes 
alacağını söyledi. 

10 altYaPı Ve YatıRımlaR

yol Düzenleme 
Çalışması

100 yeni Otobüs Geldi

üsküp / kIRklaREli

Üsküp Belediyesi altyapı 
çalışmalarını hızlandırdı.
Belediye ekipleri tara-
fından en son Mehmet-
çavuş Mahallesi Havuç-
lukuyu Caddesi’ndeki 
yollarda düzenleme ça-
lışması yapıldı. Çalışmalar 
devam edecek. 

üMRaniyE / istanBul

Ümraniye Belediyesi, va-
tandaşların hizmetine sun-
duğu yeni parkların yanı 
sıra var olan parkları da 
yenileyip modernize ede-
rek hizmete sunmaya de-
vam ediyor. Bu kapsamda 
Ümraniye Belediyesi tara-
fından yenilenen ve mo-
dern bir yapıya sahip olan 
Mevlana Parkı’nda spor 
aletleri, basketbol sahası, 
yürüyüş alanları bulunuyor. 
Etrafı taş duvarlarla çevri-
len parkta, çimlerin yeni-
lenmesiyle yeşil alan ora-
nı da artırıldı. İki kısımdan 
oluşan Mevlana Parkı’nın 
ikinci kısmında yer alan 

kafeterya da restore edilip 
vatandaşların hizmetine 
sunuldu. 

Daha çok yeşil alan 
oldu 

Ümraniye Belediyesi tara-
fından yenilenen Mevlana 
Parkı modern spor aletleri-
ne ve daha çok yeşil alana 
sahip hale geldi.

parklar Modernize Ediliyor

sakaRya
  

Sakarya Büyükşehir Belediye-
si Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(SASKİ) tarafından Adapaza-
rı Hızırilyas Tepesi’nde yapımı 
son aşamaya gelen Arıtma 
Tesisi’ni inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğ-
lu, “27 Milyon TL’lik yatırımla 
hayata geçirilen arıtma te-
sislerinde çalışmalar tamam-
lanıyor. Siemens, Ağustos 
ayının sonuna kadar çalış-

malarını tamamlayacak. 
Ardından SASKİ Eylül ayında 
denemelere başlayacak ve 
Ekim ayında hemşerilerimiz 
çeşmelerinden AB standart-
larının da üzerinde içme su-
yunu içmeye uzun yıllar daha 
devam edecekler” dedi. 

“Değerlere müdahale  
edilebilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, SAS-

Kİ Genel Müdürü Rüstem 
Keleş’le birlikte Adapazarı 
Hızırilyas Tepesindeki Arıtma 
Tesisinin çalışmalarını ince-
ledi. Siemens yetkililerinden 
arıtma tesisleri hakkında bilgi-
ler alan Başkan Zeki Toçoğlu, 
“Arıtma Tesislerimiz tamamen 
insansız çalışacak. Türkiye’de 
ilk defa böyle gelişmiş bir sis-
tem kurulacak. Full otomatik 
bu sistemde bütün değerler 
otomasyonlu scada sistemin-
den okunacak. Sistem, oku-
nan değerlere göre arıtma 
değerlerine müdahale ede-
cek. Bu sistemi Türkiye’de ilk 
defa biz kuruyoruz.” dedi. 

GEMlik / BuRsa
  

Gemlik’i Kumla Mahallesine 
bağlayan ana yol üzerinde 
bulunan ve halk arasında 
Atamer Yolu diye bilinen 
alternatif yolda genişletme 
ve asfaltlama çalışmaları 
tamamlandı. 

saluR / BalIkEsiR
  

Salur Belediyesi tarafından 
temiz içme suyunun kente 
getirilmesi için çalışmalar baş-
ladı. Salur Belediyesi yetkilileri 
tarafından konuyla ilgili yazılı 
açıklama yapıldı. Açıklama-
da yer alan ifadeler şöyle: 
“Beldemiz Cumhuriyet-Zafer 
ve Kalebayır mahallelerimiz-
de halkının, temiz içme suyu 
ihtiyacını gidermesi için, be-
lediyemizce yaptırılan, tam 
arıtmalı içme suyu çeşmeleri 
hizmete sunulmuştur.” 

türkiye’nin ilk insansız Tesisi

 ümraniye Belediyesi, vatandaşların hizmetine sunduğu yeni parkların yanı sıra 
var olan parkları da yenileyip modernize ederek hizmete sunuyor. 

sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, türkiye’nin insan-
sız çalışacak ilk “arıtma tesisi”ne sayılı gün kaldı. 

istanbul Büyükşehir Belediyesi, anadolu yakasında hizmet verecek Mer-
cedes marka 100 modern otobüsü daha fi losuna kattı. 

30 yıllık sorun Çözüldüarıtmalı içme suyu Çeşmeleri
Gemlik Belediyesi tarafından 30 yıllık yolda ge-
nişletme ve asfaltlama çalışmaları yapıldı. 

salur Belediyesi tarafından tam arıtmalı içme 
suyu çeşmeleri yapılıyor. 
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BuRsa
   

Bursa’ya anıtsal yapılar ka-
zandırma hedefi  doğrultu-
sunda Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yaptırılan 

yeni stadyum, sürdürülen 
hummalı çalışmalar sonu-
cu kent siluetindeki yerini 

almaya başladı. Yaklaşık 
180 bin metrekarelik inşa-
at alanı Büyükşehir Beledi-

yesi tarafından bu dönem 
hayata geçirilen en büyük 
tesis olma özelliği taşıyan 

stadyum inşaatı için bugü-
ne kadar 11 bin ton demir 
ve 90 bin metreküp de 
beton kullanıldı. 180 per-
sonelle, 2 vardiya halinde 
24 saat aralıksız çalışmalar  
yapılıyor. 

“timsah arena” yükseliyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep altepe, önümüzdeki yılın or-
talarında stadyumu hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

sultanGazi / istanBul

Sultangazi Belediyesi ilçe-
nin farklı noktalarında plan-
ladığı 7 Yıldızlı Pazar alan-
larının üçüncüsünü 50. Yıl 
Mahallesi’nde başlatıyor. 
Sultangazi Belediyesi daha 
önce de Sultançiftliği ve İs-
metpaşa mahallelerinde 
çok fonksiyonlu pazar alan-
larının temelini atmıştı.  Bu 
tesislerin yapımı hızla devam 
ederken, kısa sürede hizme-
te alınması hedefl eniyor. 50. 
Yıl Mahallesi’nde yapılacak 
Pazar Alanı ve Hizmet Tesis-

lerinin ihalesi tamamlanarak 
inşaat aşamasına gelindi. 
50. Yıl Pazar Alanı ve Hizmet 
Tesisleri binası, 10 bin 888 m2 
inşaat alanı ve 2 bin 795 m2 
peyzaj alanından oluşuyor. 
7 ayrı üniteyi içinde barındı-
racak tesiste; mahalle pazar 
yeri, bilgi evi, aile sağlığı mer-
kezi, kurban kesim yeri, afet 
merkezi, otopark,  park- çay 
bahçesi bulunacak. Tesis; 
afet zamanlarında toplan-
ma yeri, pazar alanları ise 
Kurban bayramları zamanın-
da kurban kesim yeri olarak 
hizmet verecek şekilde ta-
sarlandı. 

MuDanya / BuRsa

Mudanya Belediye Başka-
nı Hasan Aktürk, Mudan-
ya Belediyesi’nin talebi ile 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Anıtlar Kurulu’na sunarak 
onayını aldığı, Mudanya 
Mütareke Evi Restorasyo-

nu ve Çevre Düzenlemesi 
Projesi’nin yakın tarihte baş-
layacağı müjdesini verdi. 
Anıtlar Kurulu’ndan onayı 
alınan Mudanya Mütareke 
Evi Cephe Sağlıklaştırma ve 
Zemin Kaplama Projeleri’nin 
Kültür Bakanlığı’na gönde-
rildiğini dile getiren Aktürk, 
“Kültür Bakanlığı’ndan ge-

len onayın akabinde Mü-
tareke Evi Projesini hayata 
geçireceğiz” bilgisini verdi.

“Mutluluk duyacağım 
en büyük hizmetim 
olacak”

Aktürk, “Mütareke Evi’nin 
restorasyonunu tamamla-
mak, Mudanyalı bir bele-
diye başkanı olarak mutlu 
olacağım en büyük hizmet-
lerden birisidir” diyerek  
duygularını belirtti. 

sultankÖy / tEkiRDaĞ

Sultanköy Belediyesi tara-
fından Kamaradere Güneş 
Sokak’ta mini basketbol ve 
voleybol sahası, 10 metreye 
20 metre ölçülerinde yapılı-
yor. Ayrıca vatandaşların 
faydalanabileceği oturma 
alanları da yapılacak olan 
alan, yeşil alanlarıyla birlik-
te kötü görüntülerden uzak 
hoş bir alana dönüştürül-
müş olacak. Ayrıca bele-
diyeden yapılan açıklama-
ya göre spor ve dinlenme 
alanlarının en kısa zaman-
da bitirilmesi planlanıyor. 

lülEBuRGaz / kIRklaREli

Lüleburgaz Belediyesi ta-
rafından yaptırılan Atık Su 
Arıtma Tesisi’nin inşasına 
başlandı. Lüleburgaz Bele-
diye Başkanı Emin Halebak, 
yaptığı açıklamada, Avru-
pa Birliği ile Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın desteği 
ile yaptırılan tesisin inşaat 
çalışmalarının hızlı bir şekil-
de sürdüreceklerini söyledi. 
Tesisin 2013 yılında bitirilme-

sini planlandıklarını ifade 
eden Başkan Halebak, tesi-
sin çevre ve toplum sağlığı 
açısından önemli olduğunu 
belirtti. 

Çok Fonksiyonlu pazar

Mütareke Evi yenileniyor

parklara yatırım yapılıyor arıtma tesisine kavuşuyor

Çok Fonksiyonlu pazar sultangazi Belediyesi’nin 7 yıldızlı pazar alanları 
ve hizmet tesisi yapım hamlesi devam ediyor. 

Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Evi’nin  
restorasyon çalışması yapılıyor. 

sultanköy Belediyesi kentin çeşitli alanlarına spor 
ve dinlenme parkları yapıyor. 

lüleburgaz Belediyesi atık su arıtma tesisinin in-
şasına başladı. Çalışmalar 2013’te bitecek. 
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Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından kurulan Basın Da-
nışmanları Platformu,  Tem-
muz ayı toplantısını Eyüp’te 
yaptı. Pierre Loti’deki kah-

valtılı toplantının konuğu ise 
basın camiasının duayenle-
rinden Bloomberg HT Yayın 
Koordinatörü ve Ana Haber 
Spikeri Ali Çağatay oldu. 

Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği uzman kadro-
sunda görev yapan Metin 
Elbeyoğlu ve yardımcısı Tarık 
Bıçakçı tarafından, Marmara 
Belediyeler Birliği personeli-
ne Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi eğitimi verildi.  Ayrıca 
MBB personeline arşiv oluş-
turma ile ilgili bilgilendirme-
de de bulunuldu. Seminer 
sonunda akıllardaki pek çok 
soru da cevap buldu. 

Marmara Denizi’ne kıyısı 
olan İstanbul, Bursa ve Ko-
caeli Büyükşehir Belediyeleri 
ile bu belediyelere bağlı Su 
ve Kanalizasyon İdareleri 
Genel Müdürlükleri İSKİ, BUS-
Kİ ve İSU ile TÜBİTAK MAM 
Çevre Enstitüsü uzmanların-
dan oluşan Yürütme Kurulu, 
Sempozyumun hazırlıklarını 
görüştü ve önümüzdeki dö-
nemde izlenecek yol ha-
ritasını belirledi. Toplantı 
Marmara Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri Züver Çetin-
kaya başkanlığında gerçek-
leşti. “Derdimiz, Değerimiz, 
Denizimiz: Marmara” Sem-
pozyumu, 18-19 Aralık 2012 
tarihlerinde İstanbul’da ger-
çekleştirilecek. 

Geleneksel olarak düzenle-
nen ve Türkiye’nin en ciddi 
yerel yönetimler ödülü ola-
rak kabul edilen Marma-
ra Belediyeler Birliği Örnek 
Belediyecilik Projeleri Yarış-
ması ödül töreninin ismi bu 
yıldan itibaren Altın Karınca 
Ödülleri olarak değiştirildi. 
Bu yıl altıncısı düzenlenen 
ve altı ayrı kategoride top-
lam 512 katılımla rekor kırı-
lan Altın Karınca yarışması 
kapsamında, ön elemeleri 
geçemeyen veya projesi 
olduğu halde gerçekleşti-
rilemeyen projelerin elen-
mesiyle toplam 203 seçkin 
proje fi nallere kaldı. Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu ve 
Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ın 
bilim kurulu başkanlığını 
yaptığı, 12 akademisyen 

ve uygulayıcının da jüri 
üyesi olduğu Altın Karınca 
yarışmasının sonuçları 26 
Eylül 2012 Çarşamba günü 
İstanbul Martı Hotel’de (Ta-
limhane) gerçekleştirilecek 
ödül töreniyle açıklanacak. 
Yarışmayla ilgili açıklama 
yapan Marmara Belediye-
ler Birliği ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Belediyecilikte 
özgün projelerin desteklen-
mesi ve yapılan çalışmala-
rın tüm belediyelere örnek 
olacak şekilde tanıtılarak 
yaygınlaştırılması amacıy-
la, yarışmaya büyük önem 
veriyoruz. Yarışmamızın so-
nuçlarını, İstanbul’da ger-
çekleştirilecek ödül töreni 
ile açıklayacağız” dedi. 

Türkiye’de bir ilke imza ata-
rak küreselden başlayıp 
Türkiye’nin de çevre so-
runlarını ele alan, iklim de-
ğişikliğinin nedenlerini ve 
çevreye verdiği zararları 
anlatan Çevre Belgeseli 
“Çepeçevre Türkiye” Mar-
mara Belediyeler Birliği’nin 
desteğiyle hazırlandı. Gala 
gecesinde açılış konuşması 
yapan Marmara Belediyeler 
Birliği Başkanvekili ve Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman 

Çağırıcı, “Geçmişimiz bize 
nasıl Belgrad’ı, Gülhane’yi, 
Yıldız’ı bıraktıysa, biz de 
geleceğimiz için temiz ve 
yemyeşil ormanlardan iba-
ret bir İstanbul bırakmalıyız. 
İstanbul’u kirleten, bu şehrin 
ilçelerinde yaşayan insanlar 
olduğuna göre, bu insanları 
bilinçlendirme çalışmalarına 
ağırlık vermeliyiz” dedi. Prog-
ramın kapanış konuşmasını 
yapan Marmara Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Züver 
Çetinkaya,  ise “Çevreyi ko-
rumak Birliğimizin ana kuruluş 
gayesi olduğunu hatırlat-
mak istiyorum” diye konuştu.

MBB tarafından düzenlenecek “Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: Marmara” 
Çevre sempozyumu yürütme kurulu ilk hazırlık toplantısını yaptı. 

MBB ve tükÇEV’in katkılarıyla “Çepeçevre türki-
ye” Belgeseli gala gösterimi yapıldı.

Basın Danışmanları platformu toplantılarına Eyüp 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde devam edildi. 

Marmara Belediyeler Birliği personeline “Elektronik 
Belge yönetim sistemi” eğitimi verildi. 

Marmara sempozyumu

altın karıncalar açıklanıyor

Belgesel Galası yapıldı

Basın platformu toplandı

Elektronik Belge yönetimi 

performans 
Raporları 
Çıkarıldı

2010 yılında bir ilke imza 
atarak, belediye birlik-
leri kategorisinde ilk kez 
Stratejik Plan hazırlayan 
Marmara Belediyeler 
Birliği’nde, birim yöne-
ticileri tarafından 2012 
yılı ilk 6 aylık performans 
raporları çıkarıldı. Birlik 
Başkanı ve Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, stratejik 
plan doğrultusunda Bir-
lik üyesi belediyeler için 
yapılan çalışmalara, bü-
yük bir ciddiyetle devam 
edileceğini vurguladı. 
Marmara Belediyeler 
Birliği’nde görevli birim 
yöneticileri tarafından, 
Stratejik Plan doğrultu-
sunda hazırlanan 2012 
Performans Programı’yla 
ilgili olarak, ilk altı aylık 
çalışma raporları çıkarıl-
dı. Birlik Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya, birim 
yöneticilerinden 2013 
Performans Programı’nın 
da hazırlanmasını ister-
ken, çok sayıda birimin 
hedefl erinin üzerine 
çıkmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi ve Marmara Bele-
diyeler Birliği Başkanı Re-
cep Altepe de “Nasıl ki 
tüm Türkiye’de şeffaf ve 
katılımcı bir yerel yöne-
tim hedefl iyorsak, kendi 
içimizde de aynı hedefi  
güderek, stratejik planı-
mızı, üyelerimizin istek ve 
görüşleri doğrultusunda 
şekillendirdik. 2012 yılı ilk 
altı aylık performans ra-
porlarını detaylı biçimde 
inceleyerek, çalışmalara 
büyük bir azimle devam 
edeceğiz.” dedi. 

Marmara Belediyeler Birliği Örnek Belediyecilik projeleri yarışması “altın 
karınca” Ödülleri 26 Eylül’de istanbul’da verilecek. 
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ÇanakkalE
   

Uluslararası Troia Festivali çe-
şitli konserler, tiyatro oyunları 
ve dans gösterileriyle kent-
te bayram havası yaşattı. 4 
gün süren festivalde bir çok 
ünlü sanatçı konser verirken, 
amatör ve profesyonel  ti-
yatro sanatçıları da oyunları-
nı sergiledi. Festival boyunca 
özel ışıklandırmalarla ışıl ışıl 
olan şehirde katılımcılar, fes-
tival boyunca gönüllerince 
eğlendiler. Festivalle ilgili ko-
nuşan Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, bu 
festivalle birlikte amaçlarının 
sadece barışa vurgu yap-
mak olduğunu söyledi. 

49. uluslararası troia Festivali
49. uluslararası troia Festivali Çanakkale’de yapıldı. “Barış, kültürümüz Ol-
sun”  sloganıyla hareket edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

akyazI / sakaRya

Akyazı Belediyesi çocukla-
rın şiddete karşı tavır takın-
maları ve bireysel silahlan-
mayla mücadele etmek 
amacıyla “Oyuncak Silahını 
Getir, Bir Kitabın Olsun” pro-
jesini yürütüyor.  Belediye 
binasına oyuncak silahlarını 
getiren çocuklar,  getirdikle-
ri oyuncak silahlar karşılığın-
da kitap alıyorlar. 

Silahlar imha ediliyor

Toplanan silahların tamamı 
silindirle ezilerek imha edili-
yor. 3 seneden beri başarıy-
la yürütülen projede bugü-
ne kadar,  12 bin oyuncak 

silah toplandı, karşılığında 
ise 22 bin kitap verildi. Ak-
yazı Belediye Başkanı Yaşar 
Yazıcı; “Projenin belediye-
mizin halkına sadece fi ziksel 
değil sosyal anlamda da 
kaliteli hizmet verdiğini gös-
termiştir” diyor.

Oyuncakçılardan 
silahlar toplatılıyor  

Kampanya aynı zamanda, 
Cumhurbaşkanlığı tarafın-
dan yürütülen “Türkiye Oku-
yor” projesinin alt projesi ola-
rak kabul edildi. Akyazı’da 
oyuncak silah satışı yapan 5 
işletmeden ise yaklaşık 6500 
adet oyuncak silah ve bu 
türde olan oyuncaklar alındı. 
Kampanya dahilinde silah-
larını belediyeye getirerek 
kitap alan çocukların aileleri 
Başkan’a teşekkür ettiler. 

Çatalca / istanBul

Çatalca Belediyesi halkın 
okuma alışkanlığını artır-
mak için yeni bir kampan-
yaya imza attı. Çatalca 
Cumhuriyet Meydanı’nda 

Çatalca Belediyesi tara-
fından Halk Kitaplığı oluş-
turuldu. Kitaplığa; evinde, 
iş yerinde kenarda köşede 
kalmış kitaplarını bağışlaya-
cak olan vatandaşlar, bu 
kitapları başkasıyla paylaş-
mış olacak.

kaRtal / istanBul

Ünlü şair ve yazar Can Yü-
cel, ölümünün 13. yılında 
Kartal Belediyesi tarafından 
anıldı. Kartal Ekolojik Pazar 

Eğitim Çadırı’nda “Can 
Baba’yı Anıyoruz” adıyla 
düzenlenen etkinlikte, “Söz-
cükler Can Yücel’i Özler” 
isimli Yücel’in hayatından 
kesitlerden oluşan sineviz-
yon gösterimi yapıldı.

Oyuncak silaha karşı kitap

Çatalca’dan anlamlı kampanya

kartal, can yücel’i unutmadı

akyazı Belediyesi “Oyuncak silahını Getir, Bir kitabın Olsun” kampanya-
sında silahlarını getiren çocuklara kitap hediye etmeye devam ediyor. 

Çatalca Belediyesi halkın okuma alışkanlığını 
arttırmak için yeni bir kampanyaya imza attı.

kartal Belediyesi, ünlü şair ve yazar can yücel’i 
ölümünün 13. yılında unutmadı. 

Gürsu kültür 
sanat Festivali

GüRsu / BuRsa 

Gürsu Belediyesi tarafın-
dan “Gürsu Kültür Sanat 
Festivali” düzenlendi. Fes-
tivalin fi nal konseri olan 
Karmate konseri, yoğun 
katılıma ve coşku dolu 
görüntülere sahne oldu. 
Yaklaşık 5 bin kişinin izle-
diği konser, izleyicilerin 
parçalar eşliğindeki dans-
larıyla renklendi. Grup 
Karmate’nin konseriyle 
geçmişe gittiğini belirten 
Gürsu Belediye Başkanı 
Orhan Özcü “ 2004 yılında 
Kazım Koyuncu’yu Gürsu’ 
da ağırlamak nasip olmuş-
tu. Grup Karmate’yi dinle-
yince Kazım Koyuncu’yu 
hatırladık.” dedi. 
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BaŞiskElE / BuRsa

Başiskele Belediyesi Yay-
lacık Mahallesi’nde aynı 
anda hem voleybol saha-
sının, hem futbol sahasının 
hem de muhtarlık binası 
ve ko-mek binasının açılışı-
nı yaptı. Ardı ardına gelen 
hizmetlerine dikkat çeken 
Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz, “Sizlerin de 
gördüğü gibi her mahalle-
miz hızlı bir yükselişe geçti. 
Yaylacık Mahallesi birkaç 
aya kadar daha sosyal bir 
mahalle olacak. Çünkü bu-

radan sizlere duyuruyorum. 
Halı sahanın bulunduğu 
alanın hemen arka kısmı-
na Başiskele’nin ilk kapalı 
yüzme havuzu yapılacak. 
Projesi tamamlandı. Burası 

ilçemizin güzide mahalleleri 
arasında yer alacak. Bizler 
yarınlarımıza eser bırakmak 
için çalışıyoruz” diyerek ya-
pılması planlanan çalışma-
ları anlattı. 

ORHanGazi / BuRsa

Orhangazi Belediye Başkanı 
İsmail Tartar’ı makamında 
ziyaret eden Bursasporlular 

kendilerine her zaman des-
tek olan Tartar’a teşekkür 
ettiler. Tartar Bursaspor’un 
bu yıl Süper Lig de daha iyi 
başarılara imza atacağına 
inandığını söyledi. 

üsküDaR / istanBul

Üsküdar Belediyesi, Lond-
ra Olimpiyatları’nda altın 
madalya kazanan Üsküdar 
Belediyespor’un sporcu-
su Aslı Çakır Alptekin’e bir 
ev hediye etti. Üsküdar 
Belediyesi’nde gerçekleştiri-
len basın toplantısında Bele-
diye Başkanı Mustafa Kara, 
“Üsküdar Belediyesi olarak 
şampiyon sporculara hep 
altın madalya veriyorduk. 
Çok altınları oldu. Üsküdar’ın 
simgesi Çamlıca’dır. Biz ken-
disine Çamlıca’da bir daire 
hediye ediyoruz. “ dedi. Baş-
kan Kara, “Aslımız, bizim al-
tınımızdır. Madalyonun arka 
yüzünde başarıyı bir ekip 

gerçekleştirdi. 2006 yılından 
beri Aslı, Üsküdar Belediyesi 
forması giyiyor. Burada ba-
şarılı olmak için ter döküyor. 
Kendisinin inançlı ve istikrarlı 
bir gidişi vardı. Biz burada 
futbol haricinde bütün dal-
larda gençler yetiştiriyoruz. 
110 bin öğrencimizi yetişti-
riyoruz. Üsküdarımız önce-
den tarih ve kültür şehri idi. 
Artık Şampiyonlar Şehri de 
oldu” diye konuştu. Lond-
ra Olimpiyatları’nda atle-
tizm kadınlar 1500 metrede 
altın madalya kazanarak 
Türkiye’nin gururu olan Aslı 
Çakır Alptekin de şampiyon-
luğu kazandığı için çok mut-
lu olduğunu söyleyerek Baş-
kana her zaman yanında 
oldukları için teşekkür etti. 

sancaktEpE / istanBul

Sancaktepe Beldiyespor, se-
zona Teknik Direktörü Soner 
Büyük ve yardımcı antrenör-
leri Hakan Karatepe ve kale-
ci antrenörü Şakir Erhan Şa-
hinkaya ile bir yıllık sözleşme 
imzalayarak başladı. Beledi-
yespor oyuncuları altyapıdan 
6 sporcunun da katılımıyla 
28 futbolcuyla Hakan Şükür 
Stadı’nda günde iki antren-
man yaparak, birinci etap 

hazırlık kampını gerçekleştirdi. 
Hakan Şükür Stadı’nda lakti-
kasit ve dayanıklılık testi yaptı-
rarak, futbolcuların yeni sezon 
için kondisyon ve dayanıklılık 
bilgilerine yönelik antrenman 
programını tamamlayan 
Sancaktepe Beldiyespor,   
Sakaryaspor’la oynanan özel 
müsabakayla birinci etap ha-
zırlık kampını sona erdirdi.Yeni 
sezon hazırlıklarını yoğun bir 
şekilde sürdüren Sancaktepe 
Belediyespor, sabah ve öğ-
leden sonra olmak üzere iki 
antrenman yapıyor. Yapılan 
antrenman, ısınma koşusu-
nun ardından açma germe 
egzersizleri ile başlıyor. 

uzunkÖpRü / EDiRnE 

Uzunköprü Belediyesi, genç-
leri sportif faaliyetlerde eğit-
meye devam ediyor. Pek 
çok alanda verilen eğitimle-
re en son yüzme de eklendi. 
Uzunköprü Belediyesi tara-
fından çocuklara ücretsiz 
yüzme kursu verilmeye baş-
landı.  Kurslar her gün 10.00-
18.00 saatleri arasında ger-
çekleştirilİiyor. 

uzunköprü Belediyesi tarafından çocuklara yö-
nelik ücretsiz yüzme kursu veriliyor. 

Çocuklar yüzme Öğreniyor

Başiskele Belediyesi, voleybol sahası, futbol sa-
hası ve muhtarlık binasının  açılışını gerçekleştirdi.  

Bursasporlular Derneği, Orhangazi Belediye Baş-
kanı ismail tartar’ı makamında ziyaret etti. 

Başiskele’de aynı anda 3 açılışBaşkan’dan spora Destek 

Şampiyon Ödüllendirildi

yeni sezona Hazırlanıyor 
Başkan Mustafa kara, üsküdar Belediyespor’un londra Olimpiyatları’nda altın 
madalya kazanan sporcusu aslı Çakır alptekin’e bir ev hediye etti. 

sancaktepe Belediyespor,  2012 – 2013 futbol sezonuna 1. ve 2. etap ha-
zırlık kampı çalışmaları ile hazırlanıyor.

GÖkÇEaDa / ÇanakkalE 

Gökçeada Belediyesi ta-
rafından  İller Arası Taek-
wondo Turnuvası düzen-
lendi. Turnuva da kıyasıya 
mücadele yaşandı. 8 ilden 
130 sporcunun yarıştığı tur-
nuvada Gökçeadaspor bi-
rinci oldu. Dereceye giren-
lere ödülleri düzenlenen bir 
törenle verildi. 

Gökçeada Belediyesi tarafından “iller arası taek-
wondo” turnuvası düzenlendi. 

taekwondo turnuvası Düzenlendi
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pınarhisar’da tarih korunuyor
aYıN BaŞkaNı

pınarhisar, tekirdağ’ın son zamanlarda yükselişe geçen ilçelerinden biri. Bu konuda pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa 
cingöz’ün önderliğinde yapılan çalışmalar en büyük etken. Başkan cingöz, çalışmalarında kentin doğal güzelliklerini ve tarihi 
yapısını bozmamaya dikkat ettiklerini ise özellikle belirtiyor. 

pInaRHisaR BElEDiyE BaŞkanI MustaFa cinGÖz
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Pınarhisar’ın adının zen-
gin su kaynaklarından 

ve tarihi hisarlarından gel-
diğini söyleyen Pınarhisar 
Belediye Başkanı Mustafa 
Cingöz, kentin doğal güzel-
liklerinin ve tarihi yapısının 
korunması konusunda çok 
hassas olduklarını anlattı. 
Çalışmalarını; Pınarhisar’ın 
tarihine yakışır bir şekilde 
sürdürmeye önem ver-
diklerini belirten Başkan 
Cingöz, Pınarhisar’ın her-
kesin görmesi gereken bir 
yer olduğunu düşünüyor. 
Başkan bunun için kentin 
tanıtımına yoğunlaştıklarını 
ise özellikle belirtiyor. Biz de 
başkanın bu ve buna ben-
zer pek çok başarılı çalış-
masından dolayı kendisini 
“Ayın Başkanı” olarak seç-
tik ve bu çalışmaları bizzat 
kendisinden dinledik. 

Tarihi yapılar 
koruma altında

Pınarhisar Belediye Baş-
kanı Mustafa Cingöz, 
Pınarhisar’ın çok eski bir 
yerleşim yeri olduğuna, 
bunun için birçok tarihi 
esere ev sahipliği yap-
tığına değiniyor. Bunun 
sorumluluğunda hareket 
ettiklerini söyleyen Başkan 
Cingöz tarihi yapıları koru-
ma altına almış. Mustafa 
Cingöz Kentte bulunan 
tarihi Kız Sanat Okulu’nu 
Avrupa Birliği’nin deste-
ği ile restore edip, kültür 
merkezi haline getirmeyi 
planlıyor. Böylece tarihte 
eğitim yuvası olan okul, 
günümüzde de yararlı faa-
liyetlerde bulunacak. 1914 
yılında inşa edilen Koloğlu 

İlköğretim Okulu da bele-
diyenin koruması altında. 
Pınarhisar’ın tarihi ve kül-
türel yapısını yansıtacak 
kültür evi inşası ise tamam-
lanmak üzere.

Pınarhisar’da yaşam 
kalitesi yükselecek

Başkan Cingöz, Pınar-
hisar’ın yaşam standartla-
rını yükseltmek amacıyla 
yürüttükleri projeleri şöyle 
anlatıyor; “ Birçok modern 
şehirlerde kapalı pazar bu-
lunuyor. Biz de Pınarhisar’a 
bir kapalı pazar inşa edi-
yoruz. Böylece vatandaş 
alışveriş yaparken olum-

suz hava şatlarından etki-
lenmeyecek. Pazarımızın 
yanında bir de basketbol 
sahası yapacağız.” Elekt-
rik hatlarının yeraltından 
geçirme işlemini ve yol 
çalışmalarını tamamla-
dıklarını anlatan Başkan 
Cingöz, sosyal alanda da 
birçok faaliyete imza at-
mış. Başkan “İlçeye bir yaz-
lık düğün salonu ve bir de 
yüzme havuzu kazandır-
dık. Yazlık düğün salonun-
da zaman zaman fi lm 
gösterimleri yapıyoruz. 
Ramazan ayında iftar 
yemeklerini de burada 
veriyoruz. Bu faaliyetler-
le Pınarhisar yaşanılması 
gereken bir yer olacak” 
diyerek bu çalışmaların 
neden önemli olduğu-
na değindi. 

Festivaller 
Pınarhisar’a can 
veriyor

Pınarhisar Belediyesi çok 
eski bir yerleşim yeri ol-
duğundan tarihiyle göz 
dolduruyor. Doğal gü-
zellikleriyle de ön plana 
çıkan Pınarhisar’ı Başkan 
Cingöz şöyle anlatıyor: 
“Coğrafi  konum yönün-
den çok avantajlıyız. Ist-
ranca Dağları’nın baş-
langıç noktasındayız. 

Trakya’nın tam kalbinde-
yiz. Burası doğal güzel-
liklerle dolu, hala doğal 
kalabilmeyi başarabilmiş 
bir yaşam yeri. Pınarhisar’ı 
herkes görsün istiyoruz 
bunun için festivaller 
düzenliyoruz. Pınarhisar 
Belediyesi’nin düzenledi-
ği Kültür Sanat ve Genç-

lik Festivali 4 yıldan beri 
gerçekleşiyor. Festival-
lerde spor müsabakaları 
oynanıyor, folklor göste-
rileri sergileniyor ve kon-
serler veriliyor. Festivali-
miz çok renkli geçiyor.” 
Düzenlenen festivallerin 
amacının eğlencenin 
yanında, Pınarhisar’ın 
tanıtımına da katkısının 
olduğunu söyleyen Baş-
kan Cingöz festivalin ge-
tirilerini; “Kültür Sanat ve 
Gençlik Festivali sayesin-
de, çevre illerden birçok 
insan Pınarhisar’a geliyor. 
Pınarhisar’ın nüfusu 10 bin 
ama festivallerde nüfus 
30 bine kadar yükseliyor. 
Hem insanlar bu vesileyle 
Pınarhisar’ı gezip, görü-

yor hem de gelen insan-
ların ekonomimize büyük 
katkıları oluyor. Özellikle 
festivalin esnafımıza geti-
risi oldukça fazla” şeklin-
de belirtiyor. Pınarhisar’ın 
tanıtıma katkı sağlayan 
bir diğer festival ise Kano 
Festivali. Pınarhisar Kay-
makamlığı ve Pınarhisar 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen festivalde; 
doğa yürüyüşleri yapı-
lıyor, kamp ateşleri ya-
kılıyor, yamaç paraşütü 
gerçekleştiriliyor. Son 
olarak Başkan’dan bu 
kenti dinleyerek yazımıza 
son verelim: “Pınarhisar 
coğrafi  konumu itibariy-

le çok avantajı bir yer. 
Istranca Dağlarının 

başladığı noktada 
ve Trakya’nın bir-

çok merkezine yakın. Pı-
narhisar 1909 da ilçe oldu 
çok eski bir yerleşim yeri 
burası. Durum bu olunca 
tarihiyle ön plana çıkan 
bir yer halini alıyor Pınarhi-
sar. İlçemiz ismini pınar ve 
hisarlarından alıyor zaten. 
Bizans döneminden kalan 
hisarlarımız ve zengin su 
kaynaklarımız var. Roma 
döneminden beri kullanı-
lan kükürtlü sularımız şifa 
dağıtıyor. Pınarhisar’ı her-
kes gelip görmeli burası 
doğallığından hiç taviz 
vermemiş şirin bir yer. Pı-
narhisar 11 bin nüfuslu şi-
rin bir ilçe. Kırklareli Orga-
nize Sanayi’nin faaliyete 
geçmesiyle nüfusumuzun 
artacağını düşünüyoruz.” 

Başkan Cingöz’den 
davet var
Başkan Cingöz, bu güzel-
likleriyle birlikte tüm va-
tandaşları Pınarhisar’ı gör-
meye ve gezmeye davet 
ediyor. Son olarak kentte 
yer alan cezaevini baş-
kanın kendisinden dinle-
yelim: “Pınarhisar Ceza-
evi 200 yatak kapasiteli 
küçük bir cezaevi. Fakat 
yine de çok ünlü. Başba-
kan Recep Tayyip Erdo-
ğan 1999 Yılında burada 
kaldı. Bu süre içerisinde Pı-
narhisar çok hareketliydi. 
Gazeteciler, bürokratlar 
ve ziyaretçileri sayesinde 
oldukça yoğun bir dö-
nemden geçti Pınarhisar. 
Özellikle o dönemden 
esnafımız çok yararlandı. 
Pınarhisar’ın hareketliliği 
sayesinde esnafın işleri iki 
kat arttı. Bu yüzden ceza-
evi Pınarhisar’ın önemli bir 
değeri.”



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

Ne kadar geriye bakarsanız, o 
kadar ileriyi görebilirsiniz.
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