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MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR

Fethin 560. Yılı Kutlandı
İstanbul’un Fethi münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 560. Fetih Yılı
programı Balat Sahili’nde izleyenlere coşkulu dakikalar yaşattı.

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı
Marmara bölgesindeki
233 belediyenin çatı kuruluşu olan belediyeciliğin
eğitim üssü Marmara Belediyeler Birliği’nde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
� Devamı 3’te

AYIN
BAŞKANI
Kavaklı Belediye Başkanı

İnci Tunç

İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
İstanbul’un fethinin 560. yılı
çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kavaklı Belediye Başkanı İnci Tunç, belediye başkanlığının zor
yanlarının olduğunu ancak
doğduğu şehre hizmet etmenin çok büyük bir onur
olduğunu söylüyor.
� Devamı 15’te

AYIN
SÖYLEŞİSİ
Gemlik Belediye Başkanı

Refik Yılmaz

Ellerindeki Türk Bayraklarıyla
Balat Sahilini dolduran binlerce İstanbullu, ışık, su, ses,
lazer, havai ﬁşek gösterisi

ve Genelkurmay Başkanlığı
Askeri Müze ve Kültür Sitesi
Mehteran Bölüğü’nün konseriyle
unutamayacakları

“Bir Gün Herkes Mülteci Olabilir”
MBB’nin ev sahipliğinde
her ay düzenlenen Uluslararası İşbirliği Platformunun
geçtiğimiz ayki konuğu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK) oldu.
BMMYK adına İstanbul Oﬁsi Temsilcisi Av.Elif Selen Ay,
“Yerel Yönetimler, Uluslararası Göç ve Mülteciler” konulu
seminerde sunum yaptı ve
gelen soruları yanıtladı. Toplantıya yerel dış ilişkiler alanında çalışan uzmanlar, belediye
temsilcileri ve göç konusunda
çalışan akademisyen ve STK
temsilcileri başta olmak üzere
çok sayıda önemli isim katıldı.

Çöplerden Elektrik Üretilecek

� Devamı 7’de

� Devamı 2’de

Efsane Havacı
Vecihi, Kadıköy’de

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun bu seferki konuğu
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği oldu.

� Devamı 12’de

Gemlik Belediye Başkanı Reﬁk Yılmaz kentin gelecekte Marmara Bölgesi’nin turizm incisi
olacağını söyleyerek belediyenin yaptığı çalışmaları
içtenlikle anlattı.

bir gece geçirdi. Balat’taki programa çok sayıda
önemli sima katıldı.

Bursa’da 47 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan
Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi açıldı. � Devamı 6’da

Kadıköy’ü heykellerle süsleyen Kadıköy
Belediyesi, bu kez de
adı az bilinse de kıymeti yüksek bir gökyüzü kahramanı olan
Vecihi Hürkuş’un anıtını yaptırdı. Havacılık tarihimizin efsane
ismi Hürkuş adına hazırlanan anıtın açılışı
geçtiğimiz günlerde
gerçekleşti.
� Devamı 10’da
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Fethin 560. Yılı Coşkuyla Kutlandı
İSTANBUL

Ellerindeki Türk Bayraklarıyla Balat Sahilini dolduran
binlerce kişi ışık, su, ses, lazer, havai ﬁşek gösterisi ve
Genelkurmay
Başkanlığı
Askeri Müze ve Kültür Sitesi
Mehteran Bölüğü’nün konseriyle
unutamayacakları
bir gece geçirdi. Balat’daki
programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın yanı sıra Osmanoğlulları ailesinin üyeleri de
ilk kez katıldı. Filistin’in Kadından Sorumlu Devlet Bakanı
Rahiba Diab’da davetliler
arasındaydı.
Programda
konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un fethinin
kente barış ve hoşgörü getirdiğini söyledi. Ecdadı hayırla yad ettiklerini anlatan
Başkan Topbaş, Ecdadın
hatırasına sahip çıktıklarını

İstanbul’un Fethi münasebetiyle İBB i tarafından organize edilen 560. Fetih
Yılı programı Balat Sahili’nde izleyenlere coşkulu dakikalar yaşattı.

kaydetti. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’da yaşayan başka
kültürlerden insanların yaşam tarzlarını karışmadığının altını çizerek İstanbul’un
adeta hoş görü kenti haline
geldiğini söyledi. Başkan
Topbaş şöyle devam etti:
“Fatih Sultan Mehmet Han
fethin 2.günün de sokaklarda askerlerin dolaşmasını
yasakladı ve kente Belediye Başkanı atadı. Bu kültür
İstanbul’la özdeşleşti. Bizler
de asırlardan beri bu kentin
sokaklarında değişik kültür
ve inançlardan insanlarla
birlikte yaşıyoruz. Bu bizim
genlerimizde var. Fatih döneminden beri bu böyle ve
hiç değişmedi, değişmeyecek.” Başkan Topbaş’ın konuşmasının ardından görsel
şölen başladı. Haliç üzerine
kurulan platform üzerinde
ışık şovları yapıldı.

AB Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü
İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği ve İstanbul
Uluslararası Finans Merkezi
Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi
Merkezi, Türkiye Belediyeler
Birliği ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile
Bahçeşehir Üniversitesi’nde
“Avrupa Birliği Sürecinde
Yerel Yönetimler” temalı
bir panel düzenlendi. Panelin ilk bölümü, Avrupa
Parlamentosu’nun 2013 yılı
için belirlediği “Avrupa Vatandaşlığı” temasına ayrıldı. Bu bölümde, Letonya

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Astra Kurme “Avrupa Vatandaşlığı” kavramının kentlilere yansıması
ve bu kapsamda yerel yönetimlerin rolü konusunda
açıklamalarda bulundu. İBB
Genel Sekreter Yardımcısı
İbrahim Kapaklıkaya, katıldığı ilk oturumda Türkiye’de
yerel yönetimlerin son on
beş yılda ciddi anlamda
ivme kazandığını, vurgulayarak yerel yönetimlerin
daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerekliliği ve
yetki alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Panelin ikinci oturumunda ise
yerel yönetimler ve üniversite işbirliği anlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği sürecinde yerel yönetimlerin rolünü tartışmak üzere yerli ve yabancı uzmanları bir araya getirdi.

Tekirdağ’da Uçurtma Şenliği
Tekirdağ Belediyesi’nin destekleriyle “Uçurtma Şenliği” düzenlendi. Şenlikte özel öğrencilerle birlikte uçurtmalar gökyüzüne salındı.

TEKİRDAĞ

Engelliler Haftası kutlama
programı
çerçevesinde
Özel
Eğitim
Uygulama
Merkezi tarafından Tekirdağ Belediyesi’nin destekwww.facebook.com/marmarabb

leriyle Uçurtma Şenliği düzenlendi. Uçurtma Şenliği
Tekirdağ Belediye Başkanı
Op. Dr. Adem Dalgıç’ın
Eşi Münevver Dalgıç’ın da
katılımıyla TOKİ’de gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Eğitim Uygulama

Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Ayşe Akgül
Dönder’in açılış konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte uçurtmalar gökyüzüne salındı. Münevver
Dalgıç da özel öğrencilerle birlikte uçurtma uçurdu.
Daha sonra katılımcılar
tarafından beyaz pano
üzerine çeşitli renklerde el
izi bırakıldı. Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne
oldu. Münevver Dalgıç,
Tekirdağ
Belediyesi’nin
her zaman engellilerin yanında olduğunu ve başta
belediye olmak üzere pek
çok sivil toplum kuruluşun
bu tür etkinliklerle engellilerin yanında olduğunu
söyledi. Şenliğe katılan vatandaşlar da belediyeye
ve Özel Eğitim Uygulama
Merkezi’ne teşekkür ettiler.

Kıyasıya Yarıştılar
Adapazarı Belediyesi, av köpekleri mera yarışmasının beşincisini Bileciler köy merasında düzenledi.
ADAPAZARI

/

SAKARYA

Adapazarı Belediyesi tarafından Bileciler köy merasında
düzenlenen yarışmada Adapazarı Belediye Başkan yardımcısı Rıdvan Sezer, Avcılık
ve Yaban Av Hayatı Koruma
Konfederasyon Başkanı Kamil
Üçbaş ile çok sayıda av sever
hazır bulundu. Bu yıl beşincisi
düzenlenen, zevkli ve heye-

canlı dakikalara sahne olan
Fermalı Av Köpekleri Mera
Yarışması’na 38 ilden 141 yarışmacı, av köpekleriyle katıldı. Ankara, İzmir, Zonguldak,
Kocaeli, Antalya, Sinop ve
Muğla’nın aralarında bulunduğu 38 ilden avcıların katıldığı yarışmaya bu yıl Sırbistan
ve Bulgaristan’dan da katılım
oldu. Beş farklı kategoride düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu.
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2 Bininci Yolcuya Çiçek

2 bininci yolcu olarak İstanbul biletini alan Nurten Zara, Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe tarafından Gemlik´ten çiçeklerle uğurlandı.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
ulaşım şirketi BURULAŞ tarafından

başlatılan deniz uçağı seferleri
ile vatandaşlar Bursa ve İstanbul
arasında hızlı ve kaliteli ulaşım
imkanını bulurken, 1 Nisan tarihinde başlayan seferler geniş kit-

lelere hizmet vermeye başladı.
Gemlik´le Haliç arasında karşılıklı 2
seferle başlayan deniz uçağı yüzde 100 doluluk oranıyla çalışırken,
yolcu sayısında da 2 bini aştı. Deniz uçağının 2 bininci yolcusu olarak İstanbul´a giden Nurten Zara,
Gemlik İskelesi´nde büyük bir sürprizle karşılaştı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, 2 bininci
yolcu olarak BURULAŞ kayıtlarına
giren Nurten Zara´yı çiçeklerle
uğurladı. İstanbul´a ulaşım için deniz uçağını tercih etmekten dolayı
mutlu olduğunu belirten Yüksek
Mimar Nurten Zara, “2 bininci
yolcu olmam benim için şans ve
sürpriz oldu. Hizmetlerinden gurur
duyduğum sayın başkanımıza çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Altepe, konuyla ilgili “Uçaklarımız
iki şehir arasında dolu dolu çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kaz Dağları Sempozyumu’na İlgi
2. Uluslararası Kaz Dağları ve Edremit Sempozyumu, Edremit Belediyesi´nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

diyesi ve Edremit Ticaret Odası
tarafından organize edilen Sempozyum, Güre Saruhan Termal
Otel´de düzenlendi. Sempozyuma, Vali Ahmet Turhan, Edremit
Kaymakamı Osman Tunç, Burhaniye Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Havran Kaymakamı Yasin Öztürk,
Edremit Belediye Başkan Vekili
Fatih Çağlar, Altınoluk Belediye
Başkanı Hasan Özpolat, Zeytinli
Belediye Başkanı Hasan Arslan,
Güre Belediye Başkanı Kamil
Saka, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçmişten günümüze
EDREMİT

/

BALIKESİR

2. Uluslararası Kaz Dağları ve
Edremit Sempozyumu, Edremit

Belediyesi´nin ev sahipliğinde
gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Edremit Bele-

Sempozyum, Kaz Dağları, Edremit
ve çevresi ile ilgili beşeri ve doğa
bilimleri, ekoloji, jeoloji, jeomorfoloji, vejetasyon, iklim, botanik, coğrafya ve tarih konularını kapsadı.

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

Başkanın
Köylülerle
Buluşması
BALYA

/

BALIKESİR

Belediyeden
Yardımsevere
Teşekkür
ÇINARCIK

/

YALOVA

Erenler’de
“Komşumla
Varım”
ERENLER

/

SAKARYA

Çevreye
Önemli
Yatırım
İĞNEADA

/

KIRKLARELİ

Başkan’dan

Mevzuat ve yönetmelik eğitimlerinden
kişisel gelişim seminerlerine, çevre ve sağlık konularındaki sempozyumlardan, liderlik ve yöneticilik eğitimlerine kadar sayısız
eğitim organizasyonunun düzenlediği,
Marmara bölgesindeki 233 belediyenin
çatı kuruluşu olan belediyeciliğin eğitim
üssü Marmara Belediyeler Birliği’nde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Marmara’daki 11 ilimizin dışında
Gaziantep’ten
İzmir’e
Ankara’dan
Antalya’ya eğitim programlarımıza katılım ve teveccüh gösterilmesi, yaptığımız
çalışmaların başarısını ortaya koyan en
önemli etkendir.
Mesleki başarı, ancak ve ancak; ne istediğini bilerek, bunun için gerekli çabayı göstererek, başkalarına yardımcı olarak gelir
ve başarı için erdem şarttır. Üzerine düşeni
yapan, yeni yöntem ve teknikler geliştirmeye çalışan, girişimci, atak ve yenilikçi olan
insanlar kendilerini
geliştirerek başarıya ulaşacaklardır.
Marmara
Belediyeler
Birliği
olarak, Belediyelerimizden gelen
istek ve ihtiyaçlar
doğrultusunda,
eğitim programlarımızı sürdürmek
istiyoruz.
Neye
ihtiyaç var? Ne
Recep ALTEPE
tarz eğitimler düBirlik Başkanı
zenleyelim? Alt
Bursa Büyükşehir
Personelimiz ne
Belediye Başkanı
istiyor? Bu noktada, başkan yardımcılarından ve eğitim
İK müdürlerimizden de görüş bekliyoruz.
Belediyelerimiz için çok faydalı ve önemli eğitimlerin altına imza atmaya devam
edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde, Birliğimizin çatı
kuruluşu olan ve İstanbul büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği’nin
destekleriyle, çok öneli çalışmalar içerisine gireceğiz. Bu vesile ile Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine de teşekkürlerimi
sunuyorum.
Siyasi parti ve görüş ayrımı yapmadan,
her başkana ve her belediyeye eşit mesafede durmaktadır. Birliğimizi, tüm belediye başkanlarımızla birlikte yönetmek
istiyoruz. Hep birlikte çalışacağız ve belediyecilik alanında ülkemizin kalkınmasında rol oynamaya devam edeceğiz. Belediyecilikte kalkınma demek, her alanda
halkımızın kalkınması demektir. Halka rağmen değil, halk için görevde olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, kültürel programların ağırlık kazandığı yaz mevsiminin
hayırlara vesile olasını niyaz ediyorum.

belediyehaber
birlikten

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

Balya Belediye Başkanımız Dündar Cengiz,
Göktepe Köyü Muhtarı
Metin Arık’ı ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında köylülerle bir araya gelen
ve her birinin dertlerini
dinleyen Başkan’a ilgi
oldukça yoğundu. Köylüler, Başkan’a Balya
Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Çınarcıklı
hayırsever
Mualla Karaabacı, Çınarcık Devlet Hastanesi
Diş Polikliniği’nde kullanılmak üzere Panoromik
Röntgen cihazı aldı. Çınarcık Belediye Başkanı
Murat Erdoğan ve Çınarcık Devlet Hastanesi
Başhekimi Ramazan Han,
hayır sever Karaabacıyı evinde ziyaret ederek
kendisine teşekkür etti.

‘Komşumla Varım’ projesi kapsamında, Erenler
Belediye Başkanı Cavit
Öztürk, eşi Ayşe Öztürk’ün
evde kendi yaptığı pasta
ve kekle karşı apartmanda oturan İrfan ve Gülsüm Akbulut çiftini ziyaret
etti. Öztürk, eski sıcak, samimi komşuluk ilişkilerinin
unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek projenin
öneminden bahsetti.

İğneada Belediyesi tarafından arıtma cihazlarının montajına başlandı.
Arıtma cihazlarının montajına başlanması nedeniyle açıklama yapan
İğneada Belediye Başkanı Ahir Işık, “Beldemize
2 Adet Evsel Atıksu Arıtma Tesisi kazandıracak
olmak, bizlere büyük bir
mutluluk vermektedir.”
dedi.

Editör
Kübra DEMİR
Sanat Yönetmeni
Hasan DEDE
Grafik Tasarım
Özhan YURTSEVEN
Muhabirler
Serbest ÇELEBİ
Merve KORKMAZ
Yapım
TEKFA Medya İletişim
Tel: (0212) 243 20 86
Baskı

twitter.com/marmarabb
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Annelerden Anlamlı Rekor
BAĞCILAR

/

İSTANBUL

Bağcılar’da farklı bir rekor
kırıldı. 4 bin anne, çocuklarıyla birlikte kitap okuma
rekorunu kırdı. Bağcılar
Olimpik Spor Salonu’nda
ilçedeki 80 okuldan 50’şer
öğrenci ile öğrencilerin
anneleri bir araya geldi.
Annelerin rekor denemesi
Prof. Dr. Orhan Kural Başkanlığı’ndaki Rekor Tescil
ve Hakem Heyeti tarafından değerlendirilerek tescil edildi. “İnternette konuşan değil, kitap okuyan
bir toplum istiyoruz” diyen
Kural, bir etkinliğin rekor
olarak tescillenmesi için
en az 7 dakika gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat

Bağcılar’da 4 bin anne çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak dünyanın en
anlamlı rekorunu kırdı.

Sahip Çıkıyorlar
Çanakkale Belediyesi, Kaz Dağları’na sahip çıkmak ve koruma altına almak için kolları sıvadı.

ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi tarafından, Kaz Dağları’nın
doğal güzelliklerini kentli
ile buluşturmak, bu bölgede gerçekleştirilen altın
madeni arama ve işletme
çalışmaları sonucunda oluşacak kayıpları kentliyle
paylaşmak ve bu konuda
detaylı bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacıyla
“Kaz Dağlarımıza Sahip
Çıkmaya Geliyoruz 3” sloganıyla ücretsiz olarak bilgilendirme gezileri düzenlendi. Geziye çok sayıda
vatandaş katıldı. Geziye
katılan vatandaşlar Çanakkale Belediyesi’ne vermiş
oldukları bu hizmetten dolayı teşekkür ederek gezilerin devamını dilediler.

çekerek rekor denemesini başlattı. Anne ve çocuklar başta olmak üzere
salonda bulunan herkes
kitap okumaya başladı.
Sürenin tamamlanmasının
ardından Kural, “En Çok
Anne İle Kitap Okuma
Rekoru”nun kırıldığını açıkladı. Etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

İşte Türk Yıldızları
Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı, Türk Yıldızları’nı tanıttı.
YENİŞEHİR

/

BURSA

Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Türk Yıldızları’nı
tanıtan bir program düzen-

lendi. Tanıtıma çok sayıda
önemli sima katıldı. Tanıtımın
sonunda Yenişehir Belediye
Başkanı Bülent Hamdi Cingil
Türk Yıldızları’na çeşitli hediyeler takdim etti.

kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyeler
belediyelerden kısa kısa... belediy

Geleneksel
Yağmur Duasına
Çıktılar
DURSUNBEY

/

BALIKESİR

Akbaşlar köyünde, geçtiğimiz günlerde geleneksel Köy
Hayrı, bir diğer adıyla geleneksel yağmur duası yapıldı.
Hayır yeri ve özel toplantılar
için köylülerce yapılan binada hazırlanan yemeklere,
köyden vatandaşlarda yardım etti. Köy Hayrı’na katılım
oldukça yoğun olurken Dursunbey Belediye Başkanı M.
Ruhi Yılmaz, Belediye Başkan
Yardımcısı Cemal Ergenç,
Belediye Meclis Üyeleri, Garnizon Komutanı Mustafa Ünsal ve İlçe Emniyet Müdürü
Ali Haydar Kılıç başta olmak
üzere çok sayıda önemli
sima etkinlikte yeraldı.
www.facebook.com/marmarabb

Öğrenciler
Başkanla Röportaj
Yaptı
SUBAŞI

/

YALOVA

Hacı Ali Saruhan İlköğretim
Okulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Nigar Durmuşoğlu
(4-A), Hulusi Aydemir (4-B),
Pervin Altunkılıç (4-C) ile birlikte Subaşı Belediye Başkanı
Musa Kuş ile röportaj yapmak
için Belediye Başkanlığı’na
ziyarette bulundu. Yerel yönetimler ile ilgili ders gören
öğrenciler Belediye Başkanı
Musa Kuş’a çeşitli sorular sordular. Musa Kuş, öğrencilerin
sorularını cevaplayarak bu
zamana kadar yapılan işleri
ve faaliyetleri anlattı. Başkan
yazın çocukların oynayabileceği standartlarda halı saha
yapılacağının müjdesini de
verdi.

Osmaneli’de Sivil
Mimari Hayat
Buluyor
OSMANELİ

/

BİLECİK

Osmaneli
Belediyesi’nde
2005 yılından bu yana devam
eden
restorasyon
çalışmaları hızla devam
ederken, Kültür ve Truzim
Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Kararı ile 5 konağa daha
proje ve uygulama yardımı
geldi. Osmaneli Belediye
Başkanlığı’nda İl Kültür Müdürü ve konak sahiplerinin
katılımıyla yapılan toplantıda, uygulama ve proje yardımı alan konak sahipleri
protokol imzaladı. Osmaneli Belediye Başkanı Mehmet
Isıkan, “Geldiğimiz bu nokta
sevindirici” diyerek duygularını ifade etti.

Belediye
Araç Filosunu
Artırdı
PAMUKOVA

/

SAKARYA

Pamukova Belediyesi altyapı çalışmalarına tüm hızıyla
devam ediyor. Pamukova
Belediye Başkanı Cevat Keser; özellikle köylerin yol çalışması, çevre düzenlemesi
ve yukarı dağ köylerinin kışın
karla kaplı yollarda çekmiş
olduğu sıkıntıları dikkate alarak belediyenin araç ﬁlosuna bu amaca uygun olarak
yeni, 2013 model, son sistem
bir greyder alımını geçekleştirdi. Greyder güçlü motor hacmi, bıçak yüksekliği
ve kesme derinliği ile göz
dolduruyor. Başkan Cevat
Keser, yeni alınan araçta incelemelerde bulundu.

Karşılıksız Sevginin
Simgeleri
Annelerimiz
MARMARA

/

BALIKESİR

Marmara Belediye Başkanı
Ali Aksu, Anneler Günü’ne
özel bir mesaj yayınladı.
Başkan Aksu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
verdi: “Karşılıksız sevgi ve
sonsuz özverinin simgeleri,
dünyadaki hiçbir değerle
karşılaştırılmayacak ve yeri
hiç bir zaman doldurulmayacak kutsal varlıklarımız
olan Annelerimizin Anneler
Günü’nü kutluyor, saygı,
minnet ve şükranlarımı sunuyorum.” Ayrıca Marmara
Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne özel etkinlikler
düzenlendi. Etkinliklere çok
sayıda vatandaş katıldı ve
Belediyeye teşekkür etti.
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Beledı̇ yeHaber / Haziran 2013

‘Doğa ile Uyumlu Ev’ Projesine Ödül
BOLU

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AB Bakanlığının “81 İl, 81 Proje” adlı
AB Projeleri Festivali kapsamında “Enerji Verimliliği
Uygulamaları – Pasif Evler”
isimli eğitim projesi ödülünü İstanbul Haliç Kongre
Merkezi’nde yapılan törende Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Geçen Mart ayında ‘Yaşanabilir ve Estetik Şehirler Proje Yarışması’nda üçüncülük
ödülünü Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden
alan Başkan Alaaddin Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Özel Kalem Dergisi’nin
‘Yerel Yönetim Ödülleri

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden ikinci ödülümüzü aldık. Bu ödüller, Bolu’nun onur tablosu” dedi.

Yarışması’nın çevre koruma
kategorisinde, Bolu Belediyesi Katı Atık Depolama
Alanından Enerji Üretim Tesisi ile de ‘Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü’nü de almıştı.

Doğa ile uyumlu
Bolu Belediyesi, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi ile Baran
Yapı tarafından hazırlanan,
‘Yapı Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları, Pasif
Evler’ projesi, yüzde 85 enerji verimliliğine sahip binaların
yapımını öngörüyor. Her fırsatta ‘doğayla uyumlu bir
kent oluşturmaya’ çalıştığını
ifade eden Bolu Belediye
Başkanı Yılmaz, bu projeye
ayrı bir önem veriyor.

Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 110 çocuğun katılımıyla uçurtma
şenliği düzenlendi. Çocuklar unutamayacakları güzel bir gün yaşadılar.
EDİRNE

Edirne Belediye Başkanlığı
tarafından organize edilen,
Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği ve Trakya
Üniversitesi Yabancı Diller
Eğitimi öğrencilerinin katkılarıyla ile 110 çocuğun katıldığı uçurtma şenliği düzenlendi. Demirhanlı Köyü’nde
düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenme
fırsatı buldu. Edirne Roman
Eğitim Gönüllüleri Derneği
Başkanı Turan Şallı, “Edirne
Belediye Başkanımız Ham-

Başkan 1+1 Evlere Karşı
Son yıllarda gözde olan 1+1 daireler, Başkan
Dr. Kenan Şahin tarafından kara listeye alındı.
di Sedefçi’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığımız
sosyal ve kültürel etkinliklerde bizlerden desteğini
esirgemiyor. Çocuklarımız

unutamayacakları bir gün
yaşadılar” diye konuştu.
Uçurma Şenliği’nde Edirne
Belediyesi’nce 110 adet
uçurtma dağıtıldı.

PENDİK

/

İSTANBUL

Pendik Belediye Başkanı Dr.
Kenan Şahin, inşaat ruhsatı
için başvuran müteahhitle-

re bundan sonra 1+1 daire
yapmamaları önerisinde bulundu. Başkan Kenan Şahin,
bu konutların ihtiyaçtan fazla yapıldığını kaydetti.

yelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa kısa...belediyelerden kısa kısa... belediyelerden kısa k

Büyükorhan’da
Kardeşlik Parkı
Açıldı
BÜYÜKORHAN

/

BURSA

Büyükorhan
Belediyesi, yatırımlarına devam
ediyor.
İlçeye, Büyükorhan Belediyesi ve Yıldırım
Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmaları ile yaptırılan kardeşlik parkı törenle hizmete açıldı. Bünyesinde, çay
bahçesi, kafeterya, çocuk
parkı ve açık hava spor
alanı barındıran park, açılır
açılmaz vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Açılış
törenine çok sayıda önemli
sima ve vatandaşlar katıldı.
Törene katılan vatandaşlar
Dursunbey Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’ne vermiş
oldukları bu hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

“Her Alanda
İşçilerimizin
Emekleri Var”
BABAESKİ

/

KIRKLARELİ

Babaeski Belediye Başkanı
Av. Abdullah Hacı, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda özel
bir mesaj yayınlayarak şu
ifadelere yer verdi: “Bugün
ilçemizde temizlik hizmetlerinden, yol yapımına, parklardan spor alanlarına, içme
suyundan toplu taşıma, alt
yapı hizmetlerine kadar her
alanda işçilerimizin emekleri, alın terleri vardır. Emekleri
asla paha biçilemez olan,
ülkemizin üretiminin, büyümesinin ve kalkınmasının en
önemli simgesi olan tüm işçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı
kutlu olsun.” Başkan konuşmasının sonunda yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Savaştepe’de 3.
Ayçiçek Festivali
Bahar Şenliği
Geliyor
Düzenlendi
SAVAŞTEPE

/

BALIKESİR

Savaştepe Belediyesi tarafından 3.Bahar ve Uçurtma
Şenliği düzenlendi. İlçe futbol sahasında düzenlenen
etkinliğe çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdiler. Şenliğe katılan çocuklara Belediye Başkanı Turgay Yüksel
tarafından uçurmalar dağıtıldı. Başkan Yüksel ”Geleneksel hale getirdiğimiz, Bahar ve Uçurtma Şenliğimizin
bu yıl 3.sünü kutlamaktayız.
Çocuklarımızın böyle güzel
bir günde aileleri ile birlikte eğlenceli bir gün geçirmeleri bizleri mutlu ediyor”
dedi. Belediye Başkanı şenlikte katılımcılar ile birlikte
uçurtma uçurdu.

Bayramı
Birlikte
Kutladılar
TATKAVAKLI

/

Taşköprülüler Aile
Pikniğinde
Buluştu
BURSA

Tatkavaklı Belediyesi 1 Mayısı tüm personelle beraber
kutladı. Belediye Başkanı
Orhan Alper işçi bayramı
dolayısıyla personeline Tatkavaklı mesire alanında
Mangal partisi düzenledi.
Başkan Alper mangalın başına geçip kendi elleriyle
yiyecekler hazırladı ve tek
tek dağıttı Başkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“İşçilere bir gün değil aslında her gün bayram yapmak lazım. Çünkü onlar her
şeyin en güzelini hak ediyorlar; hayatımızın her anında
onlar var.” Vatandaşlar da
başkana bu çalışmasından
dolayı teşekkür etti.

TAŞKÖPRÜ

/

YALOVA

Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezinde “Aile Haftası Pikniği”
düzenledi. Taşköprü Hasan
Kambur Parkı’nda yapılması planlanan piknik havanın
yağışlı olması nedeniyle
Taşköprü Belediyesi Kültür
Merkezi’nde yapıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan açılış konuşmasında “Sizleri bu anlamlı günde
Taşköprü Beldemizde ağırlamaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Sevgili engelli
kardeşlerim ve kıymetli büyüklerimiz, sizler bizlere yüce
yaratıcımızın birer emanetisiniz.” dedi.
twitter.com/marmarabb
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Beledı̇ yeHaber / Mayıs 2013

Çöplerden Elektrik Üretilecek
Hamitler Katı Atık Depolama alanına kurulan Bursa’da 47 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi hizmete alındı.
BURSA

ITC Bursa Enerji Üretim Sanayi
AŞ işbirliğiyle yap-işlet-devret
modeliyle kurulan Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi,
Hamitler Çöplüğü’nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe’nin ev
sahibi olduğu törene Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Vali Şahabettin Harput,
Bursa Milletvekilleri Mustafa
Öztürk, İsmail Aydın, Hüseyin
Şahin ve Önder Matlı, AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın, ilçe
belediye başkanları ile çok
sayıda davetli katıldı.

Şebeke İçi Dağıtım
Sağlanacak
Depolama alanında bulunan sulu çöplerin, her biri
1.4 megawat gücündeki 7
adet jeneratör vasıtasıyla
saatte 5 bin 400 metreküp
metan gazına dönüştürüleceğini ve metan gazından 9.8 megawat elektrik
üretileceğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, “Jeneratörlerde enerjiye dönüştürülen
deponi gazı, borularla enerji
üretim tesisine getirilecek.
Üretilen elektrik, nakil hattı

Bostan Gülistan Hobi Bahçesi
ARNAVUTKÖY

/

İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük projelerinin hedeﬁnde olan
Arnavutköy’de, Türkiye’nin
en büyük hobi bahçesi açıldı.
Hobi Bahçeleri açılış töreni Ak
Parti İstanbul Milletvekili Tülay
Kaynarca, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim
Baltacı, Başkan Yardımcıları,
Meclis Üyeleri ve vatandaşlar
katıldı. Arnavutköy Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen
Bostan Gülistan Hobi Bahçeleri Projesi, vatandaşlara

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Türkiye’nin en büyük
Hobi Bahçesi ‘Bostan Gülistan Hobi Bahçeleri’ni açtıklarını açıkladı.

Bu Araç Çok Teknolojik
Mudanya Belediyesi, en son teknoloji ile donatılmış
“Evsel Atık Toplama Aracı”nı hizmete soktu.

üzerinden TEİAŞ’a verilerek
şebeke içi dağıtım sağlanmış olacak” dedi. Kurulan
sistemden 76 milyon metreküp elektrik sağlanacağını
ve bundan yaklaşık 47 bin
konutun faydalanacağını
vurgulayan Başkan Altepe,
“Tesis, elektrik üretiminin yanında metan gazının sera
etkisini azaltmakta, enerji kaynaklarının kullanımını
dengelemekte ve sağlık
risklerini de minimize etmektedir. Yerel hava kalitesine
katkı sağlayarak, kötü koku
problemini ortadan kaldırmaktadır.” diyerek konu
hakkında bilgi verdi.

yeşillik içerisinde kendi sebze
ve meyvelerini yetiştirerek
sofralarında kendi ürünlerini
tüketebilme imkânı sunacak.
Toplamda 61.000 m² alan
üzerine kurulan hobi bahçelerinin her biri 78 m²’den
oluşuyor. Bu devasa projenin
içerisinde bahçelerin yanı
sıra çocuk oyun alanı, bitki
marketi, spor alanı, otopark,
kafeterya, yönetim binası,
meyve bahçesi, 6 çeşit 200
adet sofralık üzüm bağı ve
800 adet orman meyvesi bulunuyor. Arnavutköy Belediye
Başkanı A. Haşim Baltacı; ‘Şu
anda bütün hobi bahçelerimiz sahiplerine kavuşmuş
durumdalar” diyerek bahçe
hakkında
bilgilendirmede
bulundu.

Belediyeden
İlaçlama
Çalışmaları
SÖĞÜT

/

BİLECİK

Çevre Bilinci İçin
Kartal Belediyesi, çevre bilincini yaygınlaştırmak
için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

KARTAL

/

İSTANBUL

Kartal Belediye Başkanı Op.
Dr. Altınok Öz’ün çevreye
olan duyarlılığı doğrultusunda Kartal Belediyesi’nin
çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Kartal Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, 5 Haziran 2013
tarihinde
gerçekleştirilecek Dünya Çevre Günü
etkinlikleri için çalışmalarını
tüm hızıyla sürdürüyor. Bu
seneki etkinliklerde özellikle engellilerin katkı ve katıwww.facebook.com/marmarabb

lımlarını artırmak için Kartal
Belediyesi Engelsiz Üretim
Atölyesi’nde faaliyet gösteren engelli vatandaşlar
Kartal Belediyesi Çevre ve
Kontrol Müdürü Dilek Mete
ile bir araya geldi.

Engellilerden destek
5 Haziran’da Dünya Çevre
Günü etkinliklerinde engellilerin nasıl, ne şekilde yer alacakları ve beklentileri görüşüldü. Belediyeyi ziyaret
eden engelli vatandaşlara
çevre konusunda bilgilendirme de yapıldı.

MUDANYA

/

BURSA

Mudanya Belediyesi, ilçede modernizasyona verdiği
önemi bir kez daha kanıtladı. İlçe genelinde yenilediği
galvaniz çöp konteynerlerinden sonra şimdi de tamamen Mudanya ve Güzelyalı
sahil bölgesinde konuşlandırılacak olan ilk etapta 33
adet olan modern evsel
atıkların atıldığı (Çöp) konteynerleri ve en son teknoloji ile donatılmış, çevre dostu
Evsel Atık Toplama Aracı’nı
hizmete soktu.

Çevreye duyarlı
Mudanya Belediye Başkanı
Hasan Aktürk, konuyla ilgili
olarak “Çevrelerine duyarlı ve Mudanya’ya önem
veren tüm vatandaşlarımızın ilçemizin temiz tutulmasına özen göstermesini
istiyorum. Belediye olarak
ilçemizin evsel atıklarının
atıldığı 33 adet modern
çöp konteynırlarını hizmete
soktuk, önümüzdeki süreçte konteynırlarımızın sayısını
artıracağız.” dedi.

Söğüt Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte
karasinek ve sivrisinek
larva mücadelesine tüm
hızıyla devam ediyor.
Toplum sağlığını korumak
için, “en az uçkun ilaçlaması ile en düşük sinek
ve sivrisinek sayısını sağlamak” prensibiyle hareket
eden Söğüt Belediyesi,
vektörleri larva aşamasında yok etmek amacıyla, tüm konteyner, çöp,
çöplük alanı, gübrelik
gibi larva odaklarını ilaçlamaya devam ediyor.
Belediye yetkilileri konuyla ilgili çevre çalışmalarına çok önem verdiklerini
söylediler.

Beledı̇
Beledı̇
yeHaber
yeHaber/ /Haziran
Mayıs 2013
Röportaj: Serbest Çelebi

AYIN SÖYLEŞİSİ
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“Marmara’nın İncisi Olacağız”
Bursa’nın son zamanlarda en çok göze çarpan ilçelerinden biri “Gemlik”. Şüphesiz bunda en büyük başarı Gemlik Belediyesi’ne
ait. Sorularımızı cevaplayan Gemlik Belediye Başkanı Reﬁk Yılmaz, Gemlik’in Marmara’nın incisi olacağını söylüyor.
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI REFİK YILMAZ

B

ize biraz Gemlik’ten
bahseder misiniz?

Gemlik, Marmara’nın incisidir. 12 ay yeşil kalabilen ender bölgelerden bir
tanesidir. Zeytin ağaçları
mevsimlerden ötürü yaprak dökmez. Onun için
Gemlik’i yılın 365 günü yeşil görebilirsiniz. Sahil beldelerimiz Marmara’nın en
güzel denizine sahipler.
Gemlik güneşe, denize,
doğaya her şeye sahip bir
yerdir. Ekonomik yapısı tarım ve sanayiye dayalıdır.
Serbest bölgeye de sahip
olduğumuz için ticaret
de iyi durumda. Burada
turizm de büyük ilgi görmektedir. Gemlik’te bütün
sektörler mevcuttur.
Gemlik, adını zeytine vererek dünyaca ün yapmıştır.
Bunu neye bağlıyorsunuz?

Başkan’la
Çok Özel
Kitap okumaya fırsat bulabiliyor musunuz?
Fırsat bulamıyorum. Kitap
okumayı çok istiyorum. Genelde bir kitaba başlarım ve
hep yarım kalır.
Sinemaya gidiyor musunuz?
En son 3 sene önce gittim.
Hangi ﬁlme gittiğinizi hatırlıyor musunuz?
Eşref Paşalılar’a gitmiştim.
Tiyatroya gidebiliyor musunuz?
Kendi
düzenlediğimiz
oyunlara gidiyoruz.

B

ursa’nın son zamanlarda özellikle belediyenin
yapmış olduğu çalışmalarla
en çok göze çarpan kentlerinden biri, Gemlik. Bizde
hal böyle olunca Gemlik
Belediye Başkanı Reﬁk Yılmaz ile bir araya gelerek bu
başarıyı bizzat kendisinden
dinlemek istedik. Başkan
tüm içtenliği ile sorularımızı
cevaplandırdı ve Gemlik’in
Marmara’nın incisi olacağını söyledi. Başkan ayrıca
Gemlik’i daha yaşanılabilir
bir kent yapmak için canla
başla çalıştıklarını ifade etti.

Gemlik en iyi sofra zeytinine sahiptir. Ancak İznik’te,
Orhangazi’de,
Mudanya’da hatta Akhisar’da da üretilen zeytine de Gemlik Zeytini adı
veriliyor.
Peki, Başkanım Gemlik
Zeytinin ününü nasıl yaydığını düşünüyorsunuz?
Bir şeyi marka yapmak
kolay değildir. Buradaki
esnaf ve tüccarların büyük emeği ile Gemlik Zeytini bütün dünyaya tanıtılmış ve marka olmuştur.
Türkiye’nin en ücra köşesinden,
Avrupa’ya,
Asya’ya, Afrika’ya bütün
dünyaya ticaret yapan
esnaﬂarımız var.

Yaşanılabilir Bir
Gemlik
Nasıl bir Gemlik hayal ediyorsunuz?
Biz yaşanılabilir bir Gemlik hayal ediyoruz. Bütün
cabamız bu doğrultuda.
Gemlik’in içinden Karsak
Deresi iki kola ayrılarak geçiyor. Bu kollar bugüne kadar Gemlik’e bir şey katmadı. Tam tersi kirliliği ile
zarar veriyordu. Biz bunu
terse çevirmek istedik.
Avrupa’da bazı çalışmaları inceledik. Bu derede
rekreasyon uygulamak istiyoruz. Derenin büyük kolunu Bursa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Küçük kolunu
da biz yapıyoruz. Böylelikle
temiz suların aktığı iki dereye sahip olacağız. İnsanlar
bu derelerin etrafında yürüyecek. Biliyorsunuz Gemlik deprem bölgesinde. Biz
de Gemlik’i daha sağlam
yerlere taşımak istiyoruz.
Bu yeni Gemlik hem deniz
manzaralı, hem temiz havalı hem de sağlam olacak. Gemlik’te oturup da
yüzünü denize çevirmemiş
insanlarımız var. Biz insanlarımızın denize bakan doğallığın içinde oturmasını
istiyoruz.
Bu alanlara taşınırken
doğa zarar görecek mi?
Kentsel dönüşüm ile beraber kenti verim alamadığımız bölgelere taşıyacağız.
Bir taraftan doğayı
geri dönüştüreceğiz. Bir taraftan da
depremin öldürücü
etkisinden insan ha-

yatını kurtarmak istiyoruz.
Önce doğa mı, insan mı?
derseniz. İnsan deriz... Ayrıca ağaç sökme ve dikme
aracı alıyoruz. Bu araçla
ağaçların yerleri değiştirilecek. Yani verimsiz topraktan verimli toprağa taşıyacağız. Böylece doğa da
zarar görmeyecek. Doğa
da kazanacak.
Şu andaki kent merkezi
boşaltılacak mı?
Hedeﬂerimiz büyük. Biz
güvenli konutları yaptıktan sonra insanlara tercih
sunacağız. Arzu ederlerse
yeni evlerine taşınırlar. İsterlerse de kendi evlerinde
oturmaya devam ederler.
Bu konuda kimse mağdur
olmayacak. Şu anda bu
bölgede nüfusun %60’ı
oturmaktadır. Önümüzdeki
yıllarda projemizin büyük
ilgi göreceğine inanıyoruz.
İnsanlar projeyi görüp güvendiği zaman gelip buralara yerleşecekler, tabi bu
10-15 yıllık bir süreç olacak.
Gemlikliler’e nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Kentsel dönüşümle ilgili
projelere destek vermelerini isterim. Yaşam kutsaldır.
Depremler hem maddi
hem manevi hem de sağlık
için çok tehlikeli afetlerdir.
İnsanları şimdiden tedbir almaya davet ediyorum.

En son hangi oyuna gittiniz?
Adını Temaşa Koyduk
isimli bir oyundu.
Tuttuğunuz bir takım var
mıdır?
Milli Takım ve Bursaspor.
Bursaspor’u nasıl buluyorsunuz?
Bursaspor kentimizin tanıtımında çok ciddi rol oynadı. Bursaspor şampiyon olarak hem Türkiye’ye hem de
Dünya’ya adını duyurmuş
oldu. Biz de şehrimizin bütün
sokaklarını yeşil-beyaza boyadık.
Yemek yapmayı sever
misiniz?
Yemek yemeyi severim.
Ancak yemek yeme işini de
çabuk tutarım.
Hayat felsefenizi bir cümle ile açıklayabilir misiniz?
Adil bir yönetici ve iyi bir
insan olmaya çalışıyorum.

twitter.com/marmarabb
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Sağlık İçin 10 Bin Adım Attılar
BEYLİKDÜZÜ

/

İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi Kültür
Merkezi`nden
Beylikdüzü
Belediyesi önünde bulunan
çamlığa kadar 10 bin adım
atan Beylikdüzü halkı dünya
ve ülkemizdeki obezite sorununa dikkat çekti. Ellerinde
sağlıklı yaşamı anlatan ve
yapılması gerekenleri belirten dövizlerle birlikte yürüyen vatandaşlara Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf
Uzun da eşlik etti. Beylikdüzü
Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bazen
koşarak bazen de yürüyerek 10 bin adım atıldı. Programın sonunda esneme

Beylikdüzü Belediyesi, dünya ve ülkemizde yaşanan obezite sorununu anlatabilmek için 10 bin adım atma etkinliği düzenleyerek önemli bir çalışmaya

“Herkes spor
yapmalı”
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Yusuf Uzun, etkinlikte bazen
vatandaşlarla bazen de
görev başındaki polislerle
sohbet etti. Onları da spora teşvik eden Başkan Yusuf
Uzun “Herkesin spor yapmaya ihtiyacı var. Bu vücut
bize emanet olarak verildi.
Ona en iyi şekilde bakmamız gerek, yoksa iﬂas etmesi
kaçınılmaz.” dedi.

Öğrencilere Sağlık Semineri
BAŞAKŞEHİR

/

İSTANBUL

Başakşehir ilçe genelinde
bulunan ilköğretim okullarında yaklaşık bir aydır devam eden eğitimlere yaklaşık 5.000 öğrenci katıldı. Bir
buçuk ay boyunca devam
eden seminerlerde Sağlık
İşleri Müdürlüğü görevlisi
Hekim Zafer Ataner Bozkurt,
çocuklara kişisel hijyen eğitimi, sağlıklı beslenme ve
gıdalarla gelen tehlikeleri
anlattı. Hastalıklardan korunma yollarının en önemlisinin temizlikten geçtiğini,
öncelikle çocukların el te-

Başakşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen ve sağlıklı beslenme eğitimleri tamamlandı.
mizliğine dikkat etmeleri
gerektiğini vurguladı. Diş
hekimleri tarafından çocuklara ağız ve diş bakımlarının
nasıl yapılacağı, doğru diş
fırçalama yöntemleri ve diş
çürüklerinin oluşumu hakkında bilgiler verildi. Sağlıklı
dişlere sahip olmanın bir yolunun da sağlıklı beslenmeden geçtiği anlatıldı. Eğitim
sonunda, katılımcı öğrencilere diş fırçası ve macunu
hediye edildi.

Ev Kazalarına Dikkat
Gölcük Belediyesi, ev kazalarından korunmak
için bilinmesi gerekenleri anlattı.
GÖLCÜK

Güvenli Gıda Tüket

/

KOCAELİ

Gölcük Vizyon 2023 Projesi
kapsamında
Halk Sağlığı
Projesi çalışmaları doğrultusunda ev kazalarından

korunmak için bilinmesi gerekenler ve korunma yolları
anlatıldı. Konuyla ilgili Gölcük Belediyesi tarafından
hazırlatılan kitapların mahallelerde dağıtımı gerçekleşti.

Maltepe Belediyesi “Güvenli Gıda Tüket, Sağlıklı
Yaşa” projesi kapsamında çalışmalar yapıyor.
MALTEPE

/

İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, “Güvenli Gıda Tüket, Sağlıklı
Yaşa” projesiyle halk sağlığını koruma çalışmalarına

hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında gıda
üreten veya satan işletmelerin çalışanlarına yönelik
olarak bir eğitim semineri
düzenlendi.

Hastaların Yanında
Başkan Cemil Yaman, Dilovası Belediyesi öncülüğünde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
DİLOVASI

/

KOCAELİ

Anadolu Sağlık Vakfı Direktörü Necmettin Özçewww.facebook.com/marmarabb

hareketleri yapıldı. Kahvaltı
olarak herkese şekersiz çay,
yeşil elma ve kepekli yiyecekler verildi.

lik ve Anadolu Eğitim ve
Sosyal Yardım Vakfı Proje
Uzmanı Hansoy Toygun Şenüçler ile sohbet eden ve
Dilovası’ndan gelen has-

Kalp ve Damar
Hastalıkları
Semineri
VEZİRHAN

/

BİLECİK

Vezirhan Belediye Başkanlığı tarafından, belediyenin Cihan Bektaş
Kültür Salonu’nda Bursa
Özel Doruk Hastanesi kardiyoloji doktorlarından, Uzman Doktor
Erkan Avcı, “Kalp ve
Damar Hastalıkları” konusunda seminer verdi.
Seminere çok sayıda
vatandaş katıldı. Avcı,
burada yaptığı seminerde kalp ve damar
hastalıkları
hakkında
bilgilendirmede
bulunurken
vatandaşlara
neler yapmaları, neler
yapmamaları gerektiği
hakkında açıklamalarda bulundu. Seminere katılan vatandaşlar,
Vezirhan Belediyesi’ne
vermiş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür
ettiler. Vezirhan Belediyesi tarafından yapılan
açıklamada vatandaşların bilinçlenmesi ve
daha sağlıklı bir şekilde
çalışabilmeleri için bu
tarz çalışmaların devam
edeceği söylendi. Belediyenin yapmış olduğu
bu etkinlikler tüm hızıyla
devam edecek.

talar hakkında bilgi alan
Başkan Yaman daha sonra
Dilovası Belediyesi ve Anadolu Hastanesi işbirliği ile
muayene olup tedavi altına
alınan hastaları ziyaret etti.
Dilovası Belediyesi ve Anadolu Hastanesi işbirliği ile
ücretsiz tedavi gören hastalar kendilerini ziyaret eden
Yaman’a, desteklerinden
dolayı teşekkür ettiler.
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Ev Hanımlarına Özel Eğitimler
ZEYTİNBURNU

/

İSTANBUL

Bilgi Evleri’nin sosyal projesi kapsamında ev hanımlarına bilgisayar ve çocuk
gelişimi hakkında eğitimler
veriliyor. Uygulama ile ev
hanımları, aldıkları bilgisayar eğitimiyle çağın gereklerine ayak uydurmanın
yanı sıra çocuklarının gelişimini daha bilinçli takip
etme imkânı da elde etmiş
olacaklar.
Bilgi Evleri’nin
uzman öğretmenleri tarafından haftada beş gün
birer saat ‘Temel Bilgisayar’
dersi alan hanımlara ayrıca
bilinçli ebeveynlik, sağlıklı
çocuk gelişiminin püf nok-

taları, aile ekonomisi gibi
konularda da eğitim veriliyor. ‘Anne, Baba ve Çocuk’ başlığı altında yapılan
toplantılarda bir araya gelen Zeytinburnulu kadınlar,
komşuluk hakkı, temiz çevre gibi birçok konuda da
istişarelerde bulunuyorlar.

Bilgi Evleri’nin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Zeytinburnulu ev hanımlarına bilgisayar ve çocuk gelişimi ile ilgili eğitim veriliyor.

Daha bilinçli
ebeveynler
Bilgi Evleri Koordinatörü Veli
Koç, yürütülen proje ile ilgili olarak; “Eğitim verdiğimiz
çocuklarımızın ailelerine destek olarak daha bilinçli ebeveyn olmalarına yardımda
bulunmak istiyoruz” dedi.

Stres Attıran Eğitim
NİLÜFER

/

BURSA

Her bireyin en az bir enstrüman çalması yönünde sık sık
önerilerde bulunan Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey, müzik eğitim çalışmalarını sürdüren personel
ile bir araya geldi. Başkan
Yardımcısı Nazlı Yazgan ve
çalışmalara katılan personeli tebrik eden Bozbey, eline
darbukayı alıp bir süre çalışmalara eşlik etti. Müzik eğitmeni Akın Togay’dan tam

Nilüfer Belediyesi çalışanları, yoğun iş günü sonunda, streslerini ritim çalışmalarıyla atıyor.

not alan Başkan Bozbey, belli
bir yaşın ardından da olsa;
sabırlı bir çalışma ile bir müzik
aleti çalmanın sanıldığı kadar zor olmadığını, bunu başarabilen insanların hayata
bakış açılarının değiştiğini ve
iş yaşamında daha başarılı
olduklarını söyledi.

“Malkara Hep
Kazanıyor”
MALKARA

/

TEKİRDAĞ

Müziğin
sakinleştirici ritmi
Bozbey “Burada amaç;
müziğin sakinleştirici ve huzur veren ritimlerine, darbukayla da teﬂe de olsa ayak
uydurmak, insanların yaşamına müziğin rengini katabilmek.” dedi.

Geleceğin Mucitleri Güngören’de
Güngörenli öğrenciler, “Bilim Proje Yarışması”nda
hünerlerini sergilediler.

GÜNGÖREN

/

İSTANBUL

Güngören Kaymakamı Zafer Orhan ve Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel
Karaman’ın açılışını yaptığı
Bilim Proje Yarışması ﬁnalinde, geleceğin bilim insanları
ürettiklerini sundu. 60 projenin katıldığı yarışmada Fen,
Teknoloji, Fizik, Kimya Biyoloji,
Matematik alanlarında öğ-

retmenlik yapan sekiz kurul
üyesinin oylamasıyla dereceye giren projeler sergilendi.
Öğrencilerin anlattığı projeleri ilgiyle dinleyen Kaymakam
Zafer Orhan, “Projelerin hepsi
birbirinden güzel. Tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.” dedi.

“Çocukların Eğitimi
İçin Çalışıyoruz”
Projelerle tek tek ilgilenen ve
inceleyen Başkan Karaman
ise “Çocuklarımız bizim geleceğimiz.” dedi.

Malkara Belediyesi Çevre Mühendisi Lebriz Kuşçu
tarafından gerçekleştirilen ‘Malkara Hep Kazanıyor’ projesi kapsamında
yapılan eğitim seminerleri ilçe, belde ve köy olmak üzere 40 okulda gerçekleştirilecek. “Malkara
Hep Kazanıyor” projesi
kapsamında verilen seminerlerde; çevre nedir,
çevre kirliliğini oluşturan
faktörler, atık yönetimi
kapsamında hangi atıkları toplamalıyız, kaynağında ayrı toplama nasıl
ve neden yapılmalı, ambalaj atıklarının sınıﬂandırılması, ambalaj atığı
toplama ekipmanları nelerdir gibi sorulara cevap
bulunacak. Geri dönüşümlü atıklar için de bilgilendirme yapılacak.

Üniversite Eğitimine Dev Destek Yolda
Mustafakemalpaşa’da 75 bin metrekarelik arazi, imzalanan protokolle Bursa Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilerek, büyük bir yatırımın önü açıldı.
MUSTAFAKEMALPAŞA/

Efsane Kitaplaştırıldı
Hayrabolu Belediye Başkanlığı “Dönerkaya Efsanesi” ni kitap haline getirdi.

HAYRABOLU

/

TEKİRDAĞ

Hayrabolu Belediyesi, “Dönerkaya Efsanesi”ni kitap
haline getirdi. Hayrabolu Belediye Başkanı Hasan İrtem

konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Hayrabolu’nun
kuruluş efsanesini anlatan
bu kitabın gençlerimize çok
büyük yararları dokunacak”
dedi.

BURSA

1992 yılında kurulan ve şu
anda 10 bölümde bin 100
öğrencinin eğitim gördüğü Mustafakemalpaşa U.Ü.
Meslek Yüksek Okulu’na
yeni bölümler ve yurtlar kazandırılması için harekete
geçildi. Bu amaçla Ziraat
ve Hayvancılık Derneği mülkiyetinde olan 75 bin metrekarelik arazi, U.Ü. Meslek
Yüksek Okulu’na eğitim tesisi kurulması şartıyla bedelsiz
olarak bağışlanarak, protokol imzalandı.
twitter.com/marmarabb
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Efsane Havacı Vecihi Kadıköy’de
Kadıköylü gökyüzü kahramanı Vecihi Hürkuş ve hayatını havacılığa
adayan tüm tayyareciler adına Belediye tarafından anıt yaptırıldı.
KADIKÖY/

İSTANBUL

Kadıköy’ü heykellerle süsleyen Kadıköy Belediyesi, bu
kez de adı az bilinse de kıymeti yüksek bir gökyüzü kahramanı olan Vecihi Hürkuş’un
anıtını yaptırdı. Kendini “Türk
havacılığının çalışmak için
çırpınan hizmetkârı” diye tanımlayan, havacılık tarihimizin efsane ismi Hürkuş adına
hazırlanan anıt 5 Mayıs Pazar
günü düzenlenen törenle

açıldı. “Genelde kahramanlar tutuklanıp hapse atılırken,
biz bugün burada -kendisi
kabul etmemiş olsa da bir
kahramanın heykelini açıyoruz.” diye sözlerine başlayan
Kadıköy Belediye Başkanı
Selami Öztürk, şunları söyledi: “Vecihi Hürkuş bir simge.
O’nu gelecek nesillere tanıtmak ve aktarmak için bu
anıtı yaptırdık. Bu ülkede kahramanlar hapse atılıyor ama
ülkeye silah sıkanlar manşetlere taşınıyor. Oysa Hürkuş,
ülkesi için tüm varlığını ortaya
koymuş. Maalesef son günlerini gerektiği gibi geçirmemiş,
sahip çıkılmayan pek çok
kahraman gibi vefat etmiş.
Öte yandan bu anıtta eksik
olan astsubay kelimesi de ekleyeceğiz. Bu ülkede hizmet

etmenin, kahraman olmanın
rütbesi yoktur. General olur
satarsınız, astsubay olur kahraman olursunuz! Generali
de astsubayı da sivili de yazarı da rektörü de bizim için
önemli yeter ki ülkesini sevsin,
Atatürk ilkelerini korusun. Bu
anıt hepimizin ortak dileklerini
birleştiriyor.”

Ölümsüzleşen
Hürkuş
Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği (TVHMD) Başkanı Bahadır Gürer ise Vecihi
beyin ilklerini tek tek sıralayarak ve havacılığımıza yaptığı
katkıları anlatarak, belediyeye teşekkür etti.

20. Kuruluş Yıldönümüne Özel Tesis

Gönen Koza
Binası

Bahçelievler Belediyesi, ilçenin 20. kuruluş yıldönümünde dev bir projeye imza atıyor.
BAHÇELİEVLER

/

İSTANBUL

Proje çalışmaları tamamlanan kongre ve sergi sarayının inşaatı için geriye
sayım başladı. Uluslararası
etkinliklere de ev sahipliği
yapacak ve aynı anda 5

Ve Kültür-Sanat Evi Açıldı

Uzunköprü Belediyesi tarafından restore edilen Aziz İoannis Kilisesi’nin, Belediye Kültür ve Sanat Evi olarak açılışı gerçekleşti.
UZUNKÖPRÜ

/

EDİRNE

Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla eski ihtişamlı görünümüne kavuşan
tarihi kilisenin açılışı yapıldı.
Törende konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, kilisenin bulunduğu
mekânın bir dönem Rum

bin kişiyi ağırlayabilecek
olan tesis,15 bin metrekarelik alanda 46 bin 420 metrekarelik inşaat alanına sahip.
Kocasinan’da inşa edilecek olan kongre ve sergi
sarayı, açıklamaya göre
beşi yeraltında olmak üzere
on katlı olacak.

vatandaşların
yaşadığı
bölge olduğunu belirtti.
İşbilen, “Yıllarca zamana
direnerek, yer yer yıkılarak içi harabeye dönüşen
Kültür ve Sanat Evini (Aziz
Ioannis Kilisesi) göçmenlerin torunları olarak koruyup
onarmak istedik. Bu çatılar
altında artık barış ve dostluk türküleri söylenmesini
arzu ediyoruz.” dedi. Edirne
Valisi Hasan Duruer ise bu
topraklarda yaşayan bütün
medeniyetleri kendi medeniyetleri olarak gördüklerini
söyleyerek, Belediyeye teşekkür etti.

GÖNEN

/

BALIKESİR

Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar tarafından tapusu Gönen
Belediyesi’ne kazandırılan Koza Binası, yeni yüzüyle çok kısa bir zaman
sonra hizmet vermeye
başlayacak. 3 katlı olan
ve giriş katı kafeterya
olarak açılacak olan
Gönen Koza Park’ın ikinci katında Gönen etinin
lezzeti sunulacak.

Kestel’de
Sosyal Tesis

Yeni Meydana, Yeni Park Yapılıyor
BAŞİSKELE

/

KOCAELİ

Döngel Mahallesi Kocatepe
Caddesi Çisem Sokak ve Çisil
Sokak’ın ortasında kalan toplam 3 bin 650 m2 araziye yeni
bir sosyal alan yapılıyor. Döngel Mahallesi Merkez Cami
önünde yapılan meydan düzenleme çalışmalarının alt tarafında yapımına başlanan
spor alanı ve park çalışması
kısa sürede tamamlanacak. Vatandaşlardan gelen
talepler doğrultusunda ve
www.facebook.com/marmarabb

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 3 bin 650 m2’lik
araziye yeni bir sosyal alan yapılıyor.

mahallelerin ihtiyaçları göz
önünde tutularak, uygun
alanlar ailelerin vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği
yerlere dönüştürülüyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir
Başiskele bırakmak için yeni
parkların yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirten
Başiskele Belediye Başkanı
Hüseyin Ayaz parkların da
yenilendiğini söyledi.

KESTEL

/

BURSA

Kestel Belediyesi’nce hazırlanan Sosyal Tesis Projesi
hayata geçiyor. Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan
proje ile ilgili olarak ihaleyi
kazanan ﬁrmaya Belediye
tarafından yer teslimi yapıldı. Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, temel
çalışmalarına
başlanan
tesis hakkında açıklamalarda bulundu.
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KÜLTÜR SANAT

“İstanbul 3W Congress 2013”
İSTANBUL

Uluslararası Katı Atık, Su ve
Atık Su Kongresi (İstanbul
3W Congress 2013), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
İSTAÇ A.Ş. ev sahipliğinde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İSKİ, DSİ ve Birleşik
Şehirler ve UCLG-MEWA,
Türkiye Belediyeler Birliği’nin
(TBB) katıklarıyla gerçekleşti.
33 ülkeden 36 şehir belediye başkanının ve 300 üst
düzey yöneticinin katıldığı
Istanbul 3W Congress 2013
konferansını çok sayıda yabancı basın mensubu da
takip etti.Yerli ve yabancı
birçok üniversitenin de des-

tek verdiği konferansta katılımcılar temel olarak katı
atık, su ve atıksu konularına
odaklandılar.
Kongrede,
akademik sunumların yanı
sıra Dünya Belediye Başkanları Toplantısı, katı atık, su ve
atıksu konularında uygulamacılara yönelik eğitimler,
özel oturumlar ve teknik
geziler yapıldı. Kongreye
mesaj gönderen Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’un uluslararası
kongreciliğin Merkezi haline
dönüştüğüne dikkat çekerek, “Kongrenin dünyamızın,
başta küresel ısınma olmak
üzere, çok kritik çevre sorunlarının çözümüne katkı
sunacağına
inanıyorum”
dedi.

Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi (Istanbul3WCongress 2013),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Mahalle Kültürü Yaşatılıyor
Derince Belediyesi mahalle kültürünü yaşatmak için kolları sıvadı. Belediye
bu kültürü yaşatmak için mahalle konakları yapıyor.

DERİNCE

/

KOCAELİ

Kentin dört bir yanında projelerini hayata geçiren Derince Belediyesi, kaybolan
mahalle kültürünü mahalle
konaklarıyla yeniden yaşatıyor. Mersincik Mahalle
Konağı’nın hizmete açılmasından sonra çalışmaların
devam ettiği Çınarlı Mahalle Konağı ve Meydan
Projesi’nin de Temmuz ayı
içerisinde
tamamlanması
planlanıyor. Mahalle konaklarında eğitimden, kültür sanata kadar bir çok alanda
vatandaşlara hizmet verileceği açıklandı.

Sait Faik Abasıyanık’ın Evi Müze Oldu
Adalar Belediyesi ve Darüşşafaka Cemiyeti, Sait Faik Abasıyanık’ın yaşamının
son 10 yılını geçirdiği Burgazadası’nda evi restore ederek müze haline getirdi.
ADALAR

/

İSTANBUL

Adalar Belediyesi tarafından Sait Faik Abasıyanık’ın
uzun yıllar Burgazada’sında
yaşadığı ev restore edilerek
müze haline getirildi. Açılış
konuşmasını yapan Adalar
Belediye Başkanı Dr. Musta-

Belediyeden
Çanakkale
Gezisi

fa Farsakoğlu, “Adalar, hem
Türkiye hem dünya için eşiz
bir değer. Ancak bizler böyle
değerleri yeterince geliştirip,
evrensel ölçekte yansıtamıyoruz. Sait Faik de bu değerlerden bir tanesi” dedi. İlk
kez bir anma töreninde bu
kadar coşkulu bir kalabalığı
bir arada gördüğünü söyleyen Başkan Farsakoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

EVRENSEKİZ

/

KIRKLARELİ

Evrensekiz Belediye Başkanı Halil Abanoz göreve
geldiği yıldan beri her yıl
düzenli olarak Evrensekiz
Orta okulu öğrencilerini ve öğrenci velilerini
Çanakkale’ye
götürüyor. Bu yıl da 18 Mayıs
2013 Pazar günü yapılan Çanakkale gezisinde
hem öğrenciler hem veliler rehber ve öğretmenlerin eşliğinde bir tarihin
yazıldığı Çanakkale’de
yapılan savaşların yerlerini görerek, ecdadımızın
gösterdiği fedakarlık ve
kahramanlıkları rehberlerden dinlediler. Gezi
sonunda Evrensekiz İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve
velileri Belediye Başkanı
Halil Abanoz’a teşekkür
ettiler.

Fatih’e Gebze’de Tarih Dolu Anma
Gebze Belediyesi tarafından Hünkar Çayırı’nda Fatih Sultan Mehmet anısına
anma programı düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.

GEBZE

/

KOCAELİ

Cihan padişahı Fatih Sultan
Mehmet, vefat ettiği Gebze
Hünkar Çayırı’nda, Gebze
Belediye Başkanı Adnan
Köşker’in ev sahipliğinde
düzenlenen ve Türkiye’nin
ünlü tarihçileri Mustafa Armağan, Mehmet Çelik ve

Haluk Dursun’un katıldığı
etkinlikle anıldı. Kurulan özel
otağda düzenlenen dost
meclisinde konuşan Başkan
Köşker, “Çağ açıp çağ kapatmış cihan padişahımız
Fatih Sultan Mehmet’i örnek
almalı, gençlerimize onu tanıtmalıyız” dedi. Belediyenin
etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

“Tarihimizi
canlandırıyoruz”
Köşker, “Biz 3 yıldır burada
etkinliklerle hem Gebze’de
yaşayanlara burayı tanıtıyoruz, hem de tarihimizi canlandırıyoruz” diyerek önemli
açıklamalarda bulundu.
twitter.com/marmarabb
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“Bir Gün Herkes Mülteci Olabilir”
MBB’nin ev sahipliğinde her ay düzenlenen Uluslararası İşbirliği Platformu’nun
bu ayki konuğu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) oldu.

MBB’nin ev sahipliğinde her
ay düzenlenen Uluslararası
İşbirliği Platformunun bu ayki
konuğu Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) oldu. BMMYK
adına İstanbul Oﬁsi Temsilcisi Av.Elif Selen Ay, “Yerel
Yönetimler, Uluslararası Göç
ve Mülteciler” konulu seminerde sunum yaptı ve gelen
soruları yanıtladı.

Uzmanlar yorumladı
Toplantıya yerel dış ilişkiler
alanında çalışan uzmanlar,
belediye temsilcileri ve göç
konusunda çalışan akademisyen ve STK temsilcileri
katıldı. Seminerin açılış ko-

Dev Projeleri Türkler Yapıyor
Katar’ın Merkez (Doha)
Belediye Meclisi Başkanı
Saoud Bin Abdullah Al Henzab başkanlığında Meclis
Üyelerinden oluşan 8 kişilik
yerel yönetim heyeti Marmara Belediyeler Birliği’ni
ziyaret etti. Heyet Birlik Başkan Vekili Lokman Çağırıcı
ile karşılıklı işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Katar
Devleti İstanbul Başkonsolosluğu yetkilisi Halit Yasin
Altay’ın da hazır bulunduğu görüşmede Katar’ın
Merkez (Doha) Belediye
Meclisi üyeleri Mohamad

Katar’ın Merkez (Doha) Belediye Meclisi Başkanı Saoud Bin Abdullah Al
Henzab ve Meclis Üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet MBB’yi ziyaret etti.
Al-Shahawani, Saleh Jarallah, Hamad Al-Mohanadi,
Saeed Al-Rashidi, Hamad
Al-Hawal ve Hassan Abdulraheem, Talmis Al-Hajiri
yer aldı. Toplantıda Birlik
adına Birlik Başkanvekili ve
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Genel
Sekreter Züver Çetinkaya,
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü Adem Yıldırım ve
Uluslararası İşbirliği Direktörü Mustafa Özkul katıldı.

“Yerel Siyaseti Refah Partisi Güçlendirdi”
MBB’nin misaﬁri olan CNN Türk’ün deneyimli ismi Rıdvan Akar, “Türkiye’de
Yerel siyasetin güçlenmesindeki en önemli etken Refah Partisi’dir” dedi.
CNN Türk İstihbarat Müdürü
ve Hayatın Tanığı belgeselinin yapımcısı Rıdvan Akar,
MBB tarafından düzenlenen
Medya Masası’nın konuğu
olarak, siyasi iletişim çalışmaları ve belediye faaliyetleriyle ilgili görüşlerini aktardı.
CNN Türk’ün haberciliğe
ve belediyelere bakışını anlatarak sözlerine başlayan
Rıdvan Akar, gündeme dair
konular hakkında da görüşlerini aktardı. Yerel seçimlerle ilgili Rıdvan Akar, “Yerel

Enver Seyitoğlu’yla Hitabet Teknikleri
Eğitimci-Spiker Enver Seyitoğlu, siyasetçilerin düzgün konuşması gerektiğini vurgulayarak, “Siyasetçilerimiz, Meclisimizde, şiveli bir dille konuşmamalı” dedi.
MBB tarafından “Sunuş ve
Hitabet Teknikleri” konulu
panel düzenlendi. Eğitimci - Spiker Enver Seyitoğlu
tarafından verilen panelde,
birileriyle konuşurken nelere dikkat edilmesi gerektiği,
www.facebook.com/marmarabb

düzgün konuşma teknikleri,
beden dilinin kullanılması
gibi konular ele alındı. Eğitimci - Spiker Enver Seyitoğlu
karşı taraftaki insanları etkileyebilmek için 5N1K kuralına
göre konuşulmasının üstün-

de durdu. Siyasetle uğraşanların konuşmasına çok
dikkat etmesi gerektiğini de
söyleyen Enver Seyitoğlu, Siyasetçilerin güzel bir Türkçe
kullanmasının gerekli olduğunu belirtti.

seçimler ve genel siyaset
farklıdır. Hangi partiye veya
lidere oy veriyorsanız, yerelde de ona oy verme dönemi vardı. Refah Partisi bu
algıyı yıktı ve yerel siyasetin
güçlenmesindeki en önemli
etken oldu. RP’nin 1991 ve
1994’te ileri bir adım atması
ve başarılı icraatlar yapması, vatandaş nezdinde de
karşılık buldu. Böylece Refah
Partisi Türkiye’de yerel siyaseti güçlendirmiş oldu” diye
konuştu. MBB Genel Sekreteri Züver Çetinkaya ise, gazetecilikte 30. Yılını kutlayan
Rıdvan Akar’a katılımından
ötürü teşekkür etti.

nuşmasını yapan Marmara
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK) ile birlik
olarak geçmişte de görüşmeler olduğunu belirtti. Ay
konuşmasında, BMMYK’nın
mültecileri korumak amacıyla yapılan uluslararası hareketleri düzenlemek, onlara
liderlik etmek ve dünya çapındaki mülteci sorunlarını
çözmekle yetkilendiğini, asıl
amacının mültecilerin haklarını ve refahını savunmak
olduğunu belirtti. BMMYK’nın
Türkiye’deki faaliyetlerinden
de bahseden Av. Elif Selen
Ay; “Mülteciler, göçmenler
ve sığınmacılarla ilgili çalışmaların önemini vurguladı.

2. Abdülhamid’in
Mimarileri
Değerlendirildi

Yıldız Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Fatmagül Demirel, Marmara Belediyeler Birliği
tarafından düzenlenen
İstanbul Dersleri kapsamında “2. Abdülhamid
Dönemi’nde İstanbul’da
Kamu Binaları” seminerinde Abdülhamid döneminde yapılan kamu
binalarını ve günümüzde
yapılan yapıları değerlendirdi.
Abdülhamid
döneminde inşa edilen
yapılan kendine has mimariye sahip olduğunu
belirten Fatmagül Demirel, “İstanbul’da kamu ve
tarihi binalara baktığını
zaman pek çok binanın
Sultan 2’inci Abdülhamit
döneminde
yapıldığını
görüyoruz, Her birinin ayrı
ayrı mesajlar verdiğini görebilirsiniz” dedi. Doç. Dr.
Fatmagül Demirel, “Şu
anda yapılan binalara
baktığımız zaman bir mimari üslup olarak geleceğe ne bırakıyoruz? Gökdelenler mi bırakacağız”
şeklinde konuştu.

Beledı̇ yeHaber / Haziran 2013
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İşte “Aile Bağları” Resimleri
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen
“Aile Bağları” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
13 - 19 Mayıs Aile Haftası
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Aile Bağları”
konulu fotoğraf yarışması
sonuçları açıklandı. Sakarya il sınırları içerisinde ikamet eden ya da öğrenim
gören fotoğraf sanatına ilgi
gösterenlerin katıldığı yarışmada, Fotoğraf Sanatçıları
Arzu Açıkel, Fatih Gürsel,
Sakarya Üniversi-

“Biz Foto Muhabirleri Çok Üşürdük”
FATİH

/

İSTANBUL

Fatih Belediyesi fotoğraf sanatçılığı adına iki önemli sergiye ev sahipliği yaptı. Fatih
Belediyesi ve Fotoğraf Dostları
Derneği işbirliğiyle Fatih Belediyesi Kadırga İstanbul Fotoğraf Müzesi’nde gerçekleştirilen “Basın Fotoğrafçılarından
(1908 - 2013)” adlı sergide 61
foto muhabirinin 1908-2013
yılları arasında çektiği toplam
120 fotoğraf ve “Biz Foto Mu-

habirleri Çok Üşürdük” adlı
diğer sergiyle de foto muhabirlerinin kişisel fotoğraﬂarı ve
portrelerinden oluşan 40 kare
sanatseverle buluştu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği
sergiyi Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir açtı. Demir, fotoğraﬂar hakkında foto muhabirlerinden bilgi aldı. Serginin
fotoğraf sanatı adına önemli
olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, “Bugün
burada basını yakından ilgilendiren bir sergi var. “ dedi.

Fatih Belediyesi tarafından Kadırga İstanbul Fotoğraf
Müzesi’nde 61 foto muhabirinin sergisi açıldı.

Geleceğin ressamları Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği resim yarışmasına katıldılar.
KÜÇÜKÇEKMECE

/

İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi
tarafından “Benim Küçükçekmecem” adıyla bir resim yarışması düzenlendi.
Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay,
Başkan Yardımcısı Hüseyin
İpek, okul müdürleri, öğret-

Osmangazi Belediyesi tarafından “Osman Gazi’yi
Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri” düzenlendi.

Resim Yarışması
Sonuçlandı

SERDİVAN

Geleceğin Ressamları

Osman Gazi’yi Andılar

tesi Öğretim Görevlisi Servet Sezgin, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanı
Davut Yüce ile Büyükşehir
Belediyesi Medya Tanıtım
Şube Müdürü Aydın Yıldırım
Du-ran’dan oluşan seçici
kurulun incelediği resimlerin derecelendirilmesi gerçekleştirildi. Resimler, Oﬁs
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.
Sergiye katılan vatandaşlar
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne yapmış oldukları bu etkinlikten
dolayı teşekkür ettiler.
Belediye
yetkililerinden yapılan açıklamaya göre bu tür etkinlikler
devam
edecek.

OSMANGAZİ

/

BURSA

Osmangazi Belediyesi tarafından “Osman Gazi’yi
Anma ve Bursa’nın Fethi
Şenlikleri” kapsamında bu yıl
9. kez düzenlenen Fotoğraf
Yarışması’nın sonuçları belli
oldu 12 Mayıs Pazar günü bir
araya gelen jüri üyeleri Nihat
Küçük, İlhan Özer, Egemen
Ergin, Rıza Ertekin ve Mehmet Dağ, 43 kişinin 210 eserini değerlendirdi. BUFSAD
Binası’nda gerçekleşen değerlendirme toplantısı sonucunda 38 eser sergilenmeye
değer bulunurken, dereceye girenlerin eserleri belediyenin web sitesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

menler, sanatseverler ve
dereceye giren öğrencilerle aileleri katıldı. Geleceğin ressamlarını yetiştirmek
adına özendirici olmak ve
gençlerin sanata ilgilerini
artırmak amacıyla düzenlenen yarışma, lise, ortaokul
ve ilkokul kategorilerinde
gerçekleştirildi.

/

SAKARYA

Serdivan Belediyesi tarafından ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile işbirliği
içinde
gerçekleştirilen
ödüllü resim yarışması sonuçlandı. Serdivan ilçesindeki okullardan geniş
katılımın olduğu yarışmaya ön elemeden geçen
200 eser katıldı. İlçede
bulunan okulların görsel
sanatlar
öğretmenleri
tarafından
oluşturulan
jüri, eserleri toplam beş
kategoride
değerlendirmeye tabii tuttu. Jüri
puanlamada
oldukça
zorlanırken, öğrencilerin
başarılı resimler yaptıklarını ifade ettiler.

Başkan Yazıcı Şiir Okudu
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Nedret
Türer’in “Hayat” isimli şiirini okudu.
TUZLA

/

İSTANBUL

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla
Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde
“Şiir Dinletisi” programı gerçekleştirildi. Programa, Tuzla
Kaymakamı Mümin Heybet,
Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, AK Parti İl Genel
Meclis Üyesi Mustafa Selvitopi, öğretmenler ve öğren-

ciler katıldı. Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, burada Nedret Türer’in “Hayat” isimli şiirini okudu.

twitter.com/marmarabb
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5. İtfaiye Spor Yarışları Düzenlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl geleneksel olarak “İtfaiye Olimpiyatları” düzenliyor. Olimpiyatlarda renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak “İtfaiye Olimpiyatları” düzenleniyor. İtfaiye
Teşkilatı’nın geleneksel hale

Su Şenliği’nde Yarıştılar
Bakırköy Belediyesi tarafından engellilere özel düzenlenen Su Şenliği’ne
katılan engellilerin hepsi şenlik sonrasında madalya ile ödüllendirildiler.

KAĞITHANE

/

İSTANBUL

Kağıthane Belediyesi tarafından “Okçuluk Yarışması”
düzenlendi. Hasbahçe Güreş Sahası’nda gerçekleştirilen etkinlik “Mehter Marşı”
ile başladı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından şenlik Türk okçuluk
tarihinin temsili olarak anlatıldığı gösteriyle devam etti.
Okçuluk
müsabakalarının
2004 yılından itibaren geleneksel olarak gerçekleştiğini
belirten Kağıthane Belediye
Başkanı Fazlı Kılıç, “Bugün
Sadabad Yaz Etkinlikleri
çerçevesinde gerçekleşen
geleneksel ve modern ok-

/

İSTANBUL

Özel (zihinsel engelli) çocuklar 10-16 Mayıs Engelliler
Haftası nedeniyle Bakırköy
Belediyesi tarafından 3.sü
düzenlenen Su Şenliği’nde
buluştular. Atatürk Spor ve
Yaşam Köyü kapalı yüzme
havuzunda 12 Mayıs 2013
Pazar günü saat 12:00-16:00
saatleri arasında gerçekleşen etkinliğe 250 özel çocuk
katıldı ve tüm çocuklar Su
Şenliği’nin ardından birincilik madalyasıyla ödüllendirildi. Şenliğe katılan vatandaşlar belediyeye yapmış
oldukları bu etkinliklerden
dolayı teşekkür ederek devamının gelmesini dilediler.

Kağıthane Belediyesi tarafından “Okçuluk Yarışması” tarihi ve modern
atış tekniklerinin sunulduğu bir şenlikle gerçekleştirildi.
çuluk müsabakalarını hep
birlikte takip edeceğiz. Müsabakalar geleneksel puta
atışlarıyla başlayacak” dedi.
Hasbahçe’de başlayan Okçuluk müsabakalarının artık
birçok ilde gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kılıç,
“Geleneksel okçuluk gösterilerini Hasbahçe’ de başlattık. Şimdi yurdumuzun birçok
yerinde bu etkinlik düzenleniyor.” dedi.

Şile Belediyesi’nin öncülüğünde “Surf Boat Yarışmaları” düzenlendi. Çok sayıda sporseverin katıldığı yarışma renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
/

BAKIRKÖY

Kağıthane’de Hedef Vuruldu

Sporseverler Şile’de Bir Araya Geldi
ŞİLE

getirdiği 5. İtfaiye Olimpiyatı
bu senede birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
Olimpiyatların ilk gününde
olduğu gibi ikinci gününde
de 380 kişiden oluşan gönüllü itfaiyeci ve itfaiyeciler
spor eğitimini görsel bir şölene dönüştürdü. Modern istasyonları ve modern araçlarla canı pahasına hizmet
veren İstanbul İtfaiyesi’nin
kahraman personeli, İtfaiye
Sporları
Yarışmaları’ndaki
nefes kesici mücadelesiyle
İstanbulluların
güvencesi olmaya devam ettiğini kanıtladı. Cebeci Spor
Tesisleri’nde düzenlenen yarışlar 16 Mayıs’a kadar de-

İSTANBUL

Şile Ayazma Plajı çekişmeli
surf boat yarışmalarına ev
sahipliği yaptı. Şile Belediyesi ve Şile Su Sporları Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştiwww.facebook.com/marmarabb

rilen Uluslararası Su Sporları
Şöleni dostluk temennileri
ile başladı. Açılış konuşmasında Şile Belediyesi Başkan
Vekili Turan Temel; “Yazın
geldiğini hissettiğimiz şu
günlerde böyle güzel bir
ortamda bulunmak keyif

verici. Şile’nin güzelliklerinin
başka ülkeler tarafından
da bilinmesinden büyük
mutluluk duyuyoruz. İlçemiz
dünyanın çok önemli noktalarından biri.” diyerek Şile
Su Sporları Kulübü’ne teşekkür etti.

vam etti. Olimpiyatlar İtfaiye Teşkilatı’nın 299. kuruluş
yıldönümü münasebetiyle
düzenlendi. Belediye yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları
açıklamada şu ifadelere
yer verdiler: “İstanbul halkının yanı sıra yurdumuzun
birçok bölgesinde halkımıza
365 gün 24 saat hizmet veren İtfaiye teşkilatımız kendisini her geçen gün ileriye
götürmeyi ilke edinmiş ve
bu doğrultuda halkımıza
daha hızlı ve kaliteli hizmet
veriyor.”Olimpiyatlar kapsamında düzenlenen yarışmalarda itfaiyeciler kendilerini
de sınamış oldular.

Darıca’da Yaz
Okulları Başlıyor
DARICA

/

KOCAELİ

Darıca Belediyesi tarafından geleneksel olarak
düzenlenen Yaz Spor
Okulları’na kayıtlar başladı. 06 Haziran 2013
tarihine kadar devam
edecek olan kayıtlar için
Darıca Belediyesi Kapalı
Spor Salonu’na müracaat edilmesi gerekiyor. Bu
yıl yaz spor okullarında
futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, masa
tenisi, halk oyunları ve
atletizm olmak üzere toplam 7 ayrı branşta uzman
eğitici kadrosuyla eğitim
verilecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Yaz Spor
Okulları’na devam eden
öğrencilerin spor kıyafetlerinin Darıca Belediyesi
tarafından ücretsiz olarak karşılanacağını ifade
eden yetkililer, kayıtlarla
ilgili olarak 0262 745 68
50 numaralı telefondan
ayrıntılı bilgi alınabileceğini ifade edildi.
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AYIN BAŞKANI

Kavaklı’ya Kadın Eli Değdi
Türkiye’nin sayılı kadın belediye başkanlarından biri, Kavaklı Belediye Başkanı İnci Tunç. Tunç, belediye başkanlığının zor
yanlarının olmasına rağmen insanın doğduğu şehre hizmet etmesinin çok büyük bir onur olduğunu içtenlikle söylüyor.
KAVAKLI BELEDİYE BAŞKANI İNCİ TUNÇ

kan İnci Tunç, imkansızlıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Göreve geldiğimde
belediyede sadece bir
tane bilgisayar vardı. O
da yazı işlerindeydi. Başkan odasında da bir zil
vardı. O zile bastığınızda
içeri birisi geliyordu. Bir
telefon santrali bile yoktu. Teknoloji çağında yaşıyorduk ancak belediyede sadece bir bilgisayar
vardı. Bütün personel
işlerini kağıt-kalemle yapıyorduk. İlk işimiz birimler arasında bir telefon
santrali kurmak oldu. Ondan sonra bilgisayar ağını kurduk. Şimdi herkesin
bir bilgisayarı var. Belediyenin bu ihtiyaçlarını tamamladık.”

B

elediye başkanlığının
zor yanlarının olduğunu ancak doğduğu
şehre hizmet etmenin
çok büyük bir onur olduğunu söyleyen Kavaklı Belediye Başkanı İnci
Tunç: “Kavaklı için güzel
şeyler yapmanın gururu
bana yeter ve 10 yıldır iyi
yol aldığımızı düşünüyorum” dedi. 2001 yılında
kaza yapan bir otobüsün Kavaklı’nın önünü
kapadığını
söyleyen
Tunç, 2001 yılında Kavaklı Belediyesi’nin otobüsü
bir kaza yapmıştı. Yargıtay davayı onandığı
için 2004 yılında 450 bin
TL tazminat ile karşı karşıyaydık. Belediyenin bütçesi o zaman 1 Milyon
TL idi. Bunun yanında da
belediyenin de birçok
borcu vardı. Tazminat
d a -

vası yüzünden belediyenin her şeyine haciz
gelmişti.
Kıpırdayamaz
durumda
bir belediye
devir aldım. 10 yıldır da
onun mücadelesini veriyoruz. Belediyenin malını mülkünü sattırmamak
için uğraştık. Biliyorsunuz
Yargıtay’ın onadığı davayı bozmak neredeyse
imkansızdır. Buna rağmen icra takibini ve belediye mallarının satışını
durdurduk. Geçen ay
belediyenin tüm malları
icra satışına çıkmıştı. Karşı
tarafın avukatı ile anlaştık. Şimdi biz belediyenin
birkaç arsasını satarak
bu borcu kapatacağız.
Bu tazminat yüzünden
belediyeye
bir
kuruş
para gelmiyordu. Gelen
para direk hacze gidiyordu. Bu şartlarda Kavaklı
halkına hizmet etmeye
çalıştık” dedi. Göreve
geldiğinde belediyede
bir telefon santralinin bile
olmadığını belirten Baş-

Çocuklar, Tunç
Başkanı Çok Sevdi
2004 seçimlerinde göreve geldiğinde çocuklara
park sözü verdiğini söyleyen Tunç’un ilginç bir de
hikayesi var. Tunç hikayesini şu sözlerle anlatıyor:
“Seçimlerde 6 rakibim
vardı. Bunların 6’sı da erkekti. Hatta bir rakibim
“İnci Hanım çocukları alsın
parka götürsün” demişti.
Ancak Kavaklı’da çocukları götürebileceğimiz bir
park bile yoktu. Biz hep
Kavaklı’da bir parkta oynama hayali ile büyümüştük. Çocuklarımızın da bu
hasretini bilerek seçimlere
girerken her mahalleye
park yapma sözü verdim.
Göreve geldikten sonra ilk
ayımda 4 mahalleye çocuk parkı yaptırdım. Çocuklara bir de kütüphane
sözüm vardı. Kitap toplama kampanyası başlattık.
Türkiye’nin her yerinden
gelen kitaplarla kütüphanemizi oluşturduk” dedi.

Köyden Şehire!
Başkan Tunç göreve geldiğinde Kavaklı Belediyesi’nin
40 yıllık bir belediye olmasına rağmen Kavaklı’nın köy
gibi, bütün yolların toprak
olduğunu belirten Tunç altyapı ve üst yapı çalışmalarını da yaptığını söylüyor. Başkan Tunç, “Bütün
yollar topraktı, kaldırımlar yoktu, kent meydanı
bile topraktandı. Önce
meydana bir peyzaj çalışması yaptırdık. Havuzu,
Atatürk Heykeli, ve parkelerle meydanımızı yaptık. Kentin ana giriş yolu
berbattı. 70 santim kazıyıp yolu baştan yaptık.
Çünkü orada çok oynak
bir zemin vardı. O yoldan
başlayarak
Kavaklı’nın
bütün yollarında statik
kaplama yaptırdık. 2008
yılından beri doğalgaz
çalışmalarımız
devam
ediyor. Yine yollarımız
kötü ancak artık doğalgazımız var. Ana hatlar
bitti. Burada önemli olan
şey şu, Kavaklı bir belde
ancak burada doğalgaz var. Şu anda birçok
ilçede doğalgaz yok.
Kırklareli’nin bile bazı mahallerine yeni yeni bağlanıyor ancak bizim doğalgazımız var. Geçtiğimiz
kış 180 aile doğalgazdan
yararlandı. Müracaatlar devam ediyor. Şimdi 365 kutu
daha takılacak.
Ana caddelerdeki
çalışmalar bir an önce
bitsin istiyorum.
Çünkü
altyapı
bitmeden
üstyapıya geçemiyorsunuz”
dedi.

“Kavaklı’nın
artık enerjisi
hiç kesilmiyor”
Tunç, elektrik hatlarını
baştan aşağı değiştirdiklerini ise şu sözlerle
anlatıyor:
“Kavaklı’nın
elektrik hattı çok eskiydi. En ufak bir rüzgarda
beldede elektrikler kesiliyordu. İki aşamada
Kavaklı’nın bütün elektrik
hattını baştan yeniledik.
Eskiden Kavaklı’yı 5 trafo
idare ediyordu. Şu anda
14 trafo çalışıyor. Artık
Kavaklı’nın enerjisi hiç kesilmiyor.”

Ulaşıma Çare
Kavaklı
ulaşımında da
sorunlar yaşadıklarını söyleyen Tunç bu sorunu 4
otobüs alarak çözdüklerini
anlattı. Tunç “Bir yandan
maddi sorunlarla uğraşırken diğer yandan iş yapabilmek için belediyenin
ﬁlosunu büyüttük.” diyerek
Kavaklı’nın yepyeni bir görünüme kavuştuğunu
söyledi.

twitter.com/marmarabb

belediyehaber
birlikten

RENKLİ BAŞKANLAR

Zayıf olanlara merhamet et ki, kuvvetli
düşmandan çekmeyesin.
| SA’ Dİ ŞİRAZİ |

Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla
sıcak iletişim kuran belediye başkanlarımızın hayata dair fotoğraﬂarını yayınlıyor, devamını belediyelerimizden bekliyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu

Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan
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EĞİTİMİN KONUSU

KONUŞMACILAR

EĞİTİMİN YERİ
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Filistin Heyeti

Filistin Heyeti ve MBB Yöneticileri

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer
Salonu) / İSTANBUL
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Kamu Zararı

Aydın TANRIKULU
(İBB Müfettişi)

Pendik Belediyesi / İSTANBUL
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Dünya Çevre Günü Kutlaması, Alternatif Enerji
Kullanımı ve Güneş Elektriğinden İstifade

Belirleniyor

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer
Salonu) / İSTANBUL
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Yurtdışı Teknik İnceleme,
Tanıtım ve Temas Programı

Yurtdışı Teknik İnceleme,
Tanıtım ve Temas Programı

Fransa, Lüksemburg, Belçika,
Hollanda
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ABD Utah Üniversitesi Heyeti

Züver Çetinkaya, Birlik Genel Sekreteri
Mustafa Özkul, Uluslararası İşbirliği Direktörü
Dr. Oğuz Demir, Ekonomistler Platformu
Yönetim Kurulu Başkanı

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer
Salonu) / İSTANBUL
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Propaganda Süreci Öncesi
Belediyeler ve Haber Ajansları

Ulusal Haber Ajanslarının Yöneticileri

MBB (Hızır Bey Çelebi Seminer
Salonu) / İSTANBUL
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Etkinliklerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi (www.marmara.gov.tr) ziyaret ediniz.

