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Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Geçtiğimiz günlerde 4. 
kez düzenlediğimiz Beledi-
ye Başkanları İstişare Top-
lantımızda, basında geniş 
yankı bulan Kentsel Dö-
nüşüm temasının yanında 
Marmara Denizi’nin Kirlili-
ğini Önleme konusunu da 
masaya yatırdık.

 � Devamı  10’da

19 Yeni Tesis açıldı
sakarya’da 19 tesisin açılışı başbakan recep Tay-
yip erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. 

kâğıt üretmeye 
hazırlanıyorlar

Kağıthane Bele-
diyesi, kâğıt üret-
meye hazırlanıyor. 
Belediye, el yapımı 
kâğıt üstadı Oğuz-
han Tuğrul’un 559 
yıllık aradan sonra 
Kağıthane’yi ger-
çek adıyla buluş-
turacak projesi için 
destekte bulunuyor. 
Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ile Tuğrul 
bir araya geldi. 

MARMARA

08 0908 13
merkezefendi Tıp 
Festivali

arama kurtarma ekibi 
kuruldu

kansere Dikkat 
çektiler

Gürsu 2. kitap 
Günleri

� S A Ğ L I K � E Ğ İ T İ M � K Ü L T Ü R�       S A Ğ L I K

Ücretsizdir
Temmuz 2012     

Sayı: 18
Yıl: 2

www.marmara.gov.trbelediyehaberbirlikten

Sakarya’da yapımı 
tamamlanan 19 tesi-

sin açılışı Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıy-
la Erenler Hizmet Binası’nda 
gerçekleşti. Açılış töreninde 
ilk konuşmayı Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeki Toçoğlu 
yaptı. Başkan Toçoğlu yap-
tığı konuşmada, “Sözlerimin 
başında, bir dünya liderini 
Sakarya’da ağırlamaktan 
duyduğumuz mutluluğu ifade 
ediyor, hemşehrilerim adına 
hoş geldiniz diyorum. Bugün 
mutluyuz ve gururluyuz. Ge-
leceğin Sakarya’sını inşa ede-
rek, ilimizi dünyanın en yaşana-
bilir kentleri arasına sokmanın 
mücadelesini veriyoruz. Ça-
lışmalarımız devam edecek” 
dedi. 

orhangazi belediye başkanı 
ismail Tartar

Bursa Orhangazi 
Belediye Başkanı İs-

mail Tartar ile makamında 
bir araya geldik. Başkan, 
Orhangazi’nin en büyük so-
runlarından biri olarak göste-
rilen altyapı sorununu kökten 
çözmüş. 

Bu ayın söyleşisi  be-
lediyeciğe bir dok-

tor gözüyle bakan Pendik 
Belediye Başkanı Kenan 
Şahin’le yapıldı. Şahin, çok 
sayıda sporla uğraşan renkli 
bir başkan. 

AYIN
BAŞKANIBAŞKANI

Pendik belediye başkanı 
kenan Şahin

 � Devamı  7’de

AYIN
söyleşisi

 � Devamı  3’te

 � Devamı  4’te

 � Devamı  15’te

Marmara Belediyeler Birliği ta-
rafından düzenlenen “Belediye 

Başkanları Değerlendirme Toplantısı” 
104 belediye başkanının katılımı ile Kar-
tepe Green Park Hotel’de gerçekleş-
tirildi. Program kapsamında ilk olarak 
Marmara Denizinin Temizliği tartışılırken 
Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe ile Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu Marmara Denizi ve Çev-
re temalı birer sunum yaptı. Belediye 
Başkanları değerlendirme Toplantısı’nın 
ikinci bölümünde ise son günlerin po-
püler konularından Kentsel Dönüşüm 
Yasası’nın Belediyecilik boyutu masaya 
yatırıldı. Marmara Belediyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe önemli açıklamalar yaptı. 

 � Devamı  2’de

mbb’nin düzenlediği toplantıda 104 belediye başka-
nı kartepe’de bir araya geldi. başkanların gündemi-
ni kentsel dönüşüm oluşturdu. 

kartal’da, belediyenin önderliğinde “2.727 çocukla aynı anda 
süt içme rekor” denemesi gerçekleştirildi.  � Devamı  5’te

kartal’dan sütlü rekor

Marmara Belediyeler Birliği ta-

Gündem “kentsel Dönüşüm” 
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beŞikTaŞ / isTaNbul

İstanbul’un en canlı mahal-
lelerinden biri olan Bebek, 
8-9-10 Haziran 2012 tarihle-
rinde yine müziğe, eğlen-

ceye ve alışverişe doydu. 
Bebek Parkı’nda gerçekleş-
tirilen Bebek Şenliği, 8 Hazi-
ran 2012 Cuma günü Beşik-
taş Belediye Başkanı İsmail 
Ünal’ın katılımıyla başlamış-

tı. Tüm gün Virgin Radyo 
DJ’lerinin performansları, 
akşamları ise farklı grupların 
konserleri ile Bebek Şenli-
ği katılanlara keyifl i anlar 
yaşattı. Şenlik boyunca 
eğlence, yiyecek-içecek 
ve alışveriş stantları sabah 
11.00’dan gece 23.00’a 
kadar açık kaldı. Birbirin-
den seçkin markalar, genç 
sanatçıların eserlerinden 
oluşan stantlar, genç ve 
özgün tasarımcılar, vintage 
kıyafetler, el yapımı takılar, 
kitap, hediyelik eşya ve 
ev aksesuarları gibi çeşitli 
ürünler bu sene de Bebek 
Şenliği’nde İstanbullularla 
buluştu. 

aDaPaZarı / sakarYa

Adapazarı Belediyesi’nin 
Babalar Günü nedeniyle dü-
zenlediği  “Babasına En Çok 
Benzeyen Çocuk” konulu 
yarışma sonucu belli oldu. 

Adapazarı Belediye binası 
önünde stant açarak baba-
sına en çok benzeyen baba 
ve çocuklarının fotoğrafl arı 
çekilerek değerlendirmeye 
alındı. Yarışmada dereceye 
girenler ödüllendirildi. 

‘bebek Şenliği’ çok renkli Geçti

babalarının çocukları

beşiktaş belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen “bebek Şenli-
ği” bebek Parkı’nı 3 gün boyunca renklendirdi.

adapazarı belediyesi’nden “babalar Günü”nde 
sıradışı yarışma... 

mahallelere Deniz GeldiisTaNbul

Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, “Mahallemi-
ze Deniz Geldi” projesinin 
tanıtım ve açılış törenini 
yaptı. Çok sayıda vatan-
daşın merakla baktığı ha-
vuzların tanıtım ve açılış tö-
renine basın mensuplarının 
yanı sıra belediye persone-
li, belediye meclis üyeleri 
katıldı.
 

Yazın sıcaklarında
serinletiyor

Başkan Keskin tanıtım ve 
açılış törenini Şirinevler 
Mahallesi’nde, gezici ha-
vuzların başında yaptı. Ye-
tişkin ve çocuk olmak üzere 
50 metrekare büyüklüğün-
de 1m 32 cm derinliğinde iki 
adet havuzun tanıtımını ya-
pan Keskin, yeni projesi ile 
Yıldırımlıları sıcak yaz günle-
rinde serinletmeyi amaçla-
dıklarını söyledi. 

Yıldırım belediye başkanı Özgen keskin tarafından yaz boyunca çeşitli mahallelerde, ücretsiz ola-
rak hizmet verecek dev havuzların tanıtımı ve açılış töreni yapıldı.

Marmara Belediyeler Birli-
ği tarafından düzenlenen 
“Belediye Başkanları De-
ğerlendirme Toplantısı” 104 
belediye başkanının katılı-
mı ile Kartepe Green Park 
Hotel’de gerçekleştirildi. 
Program kapsamında ilk 
olarak Marmara Denizi’nin 
temizliği tartışılırken Birlik 
Başkanı ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe ile Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu Marmara 
Denizi ve Çevre temalı birer 
sunum yaptı.

Sağlıksız 
yapılara dikkat

Belediye Başkanları değer-
lendirme Toplantısı’nın ikinci 
bölümünde ise son günlerin 
popüler konularından Kent-
sel Dönüşüm Yasası’nın Be-

lediyecilik boyutu masaya 
yatırıldı. Marmara Beledi-
yeler Birliği ve Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe konuşmasında, 
“Kentsel dönüşüm yalnızca 
bölgemizin değil, bir bütün 
olarak ülkemizin en mühim 
sorunlarından biridir. Bölge-
mizin genel olarak Kuzey 
Anadolu Fay Hattı üzerinde 
olduğu da dikkate alındı-
ğında kentsel dönüşüm ko-
nusunun ne kadar acil bir 
durum arz ettiği kendiliğin-
den anlaşılacaktır. Hem es-
tetikten yoksun hem de fen 
ve mühendislik kurallarına 
uymayan mevcut yapı sto-
ğu yalnızca şehirlerimizi de-
ğil, buralarda yaşayan in-
sanların sosyal hayatını ve iç 
dünyasını da tehdit etmek-
tedir. Sağlıksız bir mekânda 
sağlıklı nesillerin yetişmesi 
mümkün değildir” dedi. 

Gündem “kentsel Dönüşüm” 

mbb’nin düzenlediği toplantıda 104 belediye başkanı kartepe’de bir 
araya geldi. başkanların gündemini kentsel dönüşüm oluşturdu. 
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kardeş 
oldular

Piknikte 
buluştular

balya’da 
coşkulu kutlama

Yıldızlardan 
başkana Ziyaret

alTıNova / Yalova   

Rusya Federasyonu´na 
bağlı Kuzey Kafkas-
ya´daki Adige Cumhu-
riyeti´nin Tahtamukay 
Bölgesi Belediyesi ile Ya-
lova Altınova Belediyesi 
arasında Kardeş Şehir ça-
lışmaları başladı. Altınova 
Belediye Başkanı Dr. Metin 
Oral, Tahtamukay Bölgesi 
Belediyesi ile kardeş şehir 
çalışmaları nedeniyle böl-
geye bir gezi düzenledi.

biGa  / çaNakkale  

Biga Belediyesi’nin per-
soneli Balıkkaya mesire 
alanında düzenlenen 
piknik organizasyonun-
da biraraya geldi. Biga 
Belediye Başkanı Meh-
met Özkan’ın katılımıy-
la düzenlenen piknik 
organizasyonuna Biga 
Belediye Meclis Üyeleri 
ve Belediye  personeli 
de aileleriyle birlikte ka-
tıldı.

balYa / balıkesir

Balya Belediyespor 
2011 - 2012 futbol sezo-
nunu şampiyon olarak 
tamamlayıp 1. amatör 
kümeye yükseldi. Takı-
mın şampiyon olması 
ilçe içinde büyük sevinç 
içinde karşılandı.  Futbol 
takımı oyuncuları ayrıca 
Balya Belediye Başka-
nı Dündar Cengiz ile bir 
araya gelerek bu sevinci 
paylaştılar. 

çiFTlikkÖY / Yalova

  

Çiftlikköy Belediyespor, 
adeta kupaya doymadı. 
Yalova’da düzenlenen 
mahalli liglerde küçük ba-
yanlar ve genç bayanlar 
kategorisinde şampiyon, 
yıldız bayanlarda ise ikinci 
olarak toplamda 3 kupa 
birden kazanan Kırmızı-Si-
yahlı voleybolcular, Çift-
likköy Belediye Başkanı 
Metin Dağ’ı makamında 
ziyaret etti. 

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

Geçtiğimiz günlerde 4. kez düzenlediği-
miz Belediye Başkanları İstişare Toplantı-
mızda, basında geniş yankı bulan Kentsel 
Dönüşüm temasının yanında Marmara 
Denizi’nin Kirliliğini Önleme konusunu da 
masaya yatırdık.

Bildiğiniz gibi Birliğimizin kurulmasında, 
zamanın Marmara Adası Belediye Baş-
kanı sayın Ahmet Enön’ün 1973 yılında, 
Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediye-
lerin başkanlarına yazdığı mektup önem-
li rol oynamıştır. Söz konusu mektupta 
Marmara Denizi’nde yaşanmakta olan 
kirliliğe dikkat çekilmekte ve ortak çö-
züm arayışı çağrısında bulunulmaktadır. 
Diğer bir ifade ile, Marmara Denizi’nin 
korunması aslında Birliğimiz’in kuruluş ga-
yelerinden biridir.

Denizlerdeki kirlenme inkâr edilemez 
bir gerçek. Bundan Marmara Denizi de 
nasibini almakta. 1950’lerden itibaren 
bölgemizde ya-
şanan hızlı şehir-
leşme ve sanayi-
leşme Marmara 
Denizi’nin kısa za-
manda kirlenme-
sine sebep oldu. 
Marmara’da ya-
şayan onlarca 
balık ve deniz 
canlısı türü za-
man içinde yok 
oldu. Birçok sa-
hilde denize gir-
mek, insan sağlığı 
için tehlikeli hâle 
geldi. Son dö-
nemde üye belediyelerimiz tarafından 
gerçekleştirilen atık su arıtma yatırım-
larının, Marmara Denizi’nin kirlenmesini 
önemli ölçüde engellediğini söyleyebili-
riz. 1994’te dönemin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atılan önemli adımların, Ka-
dir Topbaş döneminde zirve yaptığını, 
Haliç’te yunusların dolaştığını, yapılan 
çalışmaların Marmara Denizi’ne de 
olumlu yansıdığını gözlerimizle görmek-
teyiz. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun 
sanayiyle el ele vererek yaptığı çalışma-
lar doğrultusunda İzmit Körfezi’ndeki de-
ğişimin ‘Mavi Bayrak’la taçlandırılması 
takdire şayan çalışmalardır. 

Bu yatırımların Marmara’ya kıyısı olan 
bütün belediyeleri kapsayacak şekilde 
genişletilmesi gerekli. Marmara Denizi 
transit bir suyolu. Her yıl buradan transit 
geçen binlerce geminin bıraktığı atıklar 
da kirliliğin bir diğer sebebi. Bunlara karşı 
da ciddi tedbirlerin alınması gerekli. Di-
ğer taraftan başta Tuna olmak üzere, 
Karadeniz’e dökülen birçok nehrin se-
bep olduğu kirlilik de Marmara’yı tehdit 
etmekte. Marmara’nın karşı karşıya kal-
dığı bir diğer tehdit de katı atıkların yol 
açtığı kirlilik. Bu konuda da insanımızın 
bilinçlenmesi ve belediyelerin etkili ön-
lemler alması gerekli.

Marmara Belediyeler Birliği olarak Son-
bahar döneminde, Marmara denizinin 
kirliliğini önlemeye yönelik geniş kapsamlı 
bir kongre planlamaktayız. Konuyla ilgili 
çalışmaların içeriğini önümüzdeki aylarda 
netleştirerek başta belediyelerimiz olmak 
üzere tüm kamuoyuyla paylaşacağız.

Başkan’dan

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Dönüşümün Yeni merkezi

en Tatlı Festival körfez’de

isTaNbul

Dünyanın en büyük uluslara-
rası gayrimenkul fuarı olan ve 
Fransa’da düzenlenen “Mipim 
2013 Fuarı”nın İstanbul’daki ta-

nıtım toplantısına katılan İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Türkiye’deki inşaat 
sektörünün dünyada kendini ka-
nıtladığını ve önemli bir mesafe 
aldığını ifade etti. Topbaş, ko-
nuşmasında ayrıca insanoğlu-

nun var olduğu günden bu yana 
kendi çalışmalarını değişik coğ-
rafyalara yaymaya, kültürünü ve 
bölgesini başka insanlara tanıt-
maya çalıştığını söyledi. Topbaş, 
dönüşümün yeni merkezinin Tür-
kiye olduğunu sözlerine ekledi. 

kÖrFeZ / kocaeli

Körfez Belediyesi tarafından bu 
yıl 40’ıncısı düzenlenen Yarımca 
Altın Kiraz Festivali’nde renkli gö-
rüntüler yaşandı. Yarımca Açık 
Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen 
ve Körfez Belediye Başkanı Yunus 
Pehlivan ile eşi Ayşe Pehlivan’ın 
ev sahipliği yaptığı şölene; çok 
sayıda vatandaş katıldı. Program 
Selma Çiftçi’nin sahne almasıyla 
başladı. Sanatçı Selma Çiftçi’nin 
birbirinden güzel türkü ve şarkıla-
rını Körfezliler beğeniyle dinlediler. 
Yarımca’nın meşhur kirazının yok 
olmaması için kiraz  yetiştiriciliği-
ni teşvik ettiklerini konuşmasında 
belirten Körfez Belediye Başkanı 
Yunus Pehlivan, bir yıllık emeklerini 
sergileyerek yarışmada dereceye 
giren kiraz yetiştiricilerinin plaket 
ve ödüllerini verdi. Program havai 
fi şek gösterileriyle son buldu.

“miPim 2013 Fuarı”nda konuşan istanbul büyükşehir belediye başkanı kadir Topbaş, dönüşü-
mün yeni merkezinin Türkiye olduğunu söyledi. 

körfez belediyesi, bu yıl 40’ncı kez ‘Yarımca altın kiraz 
Festivali’ düzenledi. Festivale katılım oldukça yüksekti. 

körfez’de
körfez belediyesi, bu yıl 40’ncı kez ‘Yarımca altın kiraz 

en Tatlı Festival körfez’de
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Kağıthane Belediyesi, ka-
ğıt üretmeye hazırlanıyor. 
Belediye, el yapımı kâğıt 
üstadı Oğuzhan Tuğrul’un 
559 yıllık aradan sonra 
Kağıthane’yi gerçek adıy-
la buluşturacak projesi için 
destekte bulunuyor. “Esma 
ül Hüsna” adlı proje ile 
Çin’den ABD’ye, İslam ülke-
lerinden Yeni Zellanda’ya 
kadar kâğıtçılık dünyası 
ile uygarlık köprüsü kurma-
yı amaçlayan Oğuzhan 
Tuğrul, geçtiğimiz günler-
de Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç’a projesini anlattı. 
Kağıthane’de imal ede-
ceği el yapımı kâğıtlarla 
“Esmaül Hüsna” sergisi de 

açacağını söyleyen Oğuz-
han Tuğrul, kendisine veri-
len imkan ve desteklerden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’a 
teşekkür etti. Başkan Fazlı 
Kılıç da tarihi bir gerçeği 
daha hayata geçirdikleri 
için çok mutlu olduklarını 
ifade etti. Başkan kâğıt ve 
cam sanatçısı Oğuzhan 
Tuğrul ve çalışma arkadaş-
larına başarılar dileyerek, 
teşekkür etti.

Çalışmalar başladı

Eskiden Sadabad Sarayı’nın 
muhafızlarının kaldığı bina-
da restorasyon çalışmaları 
yapılarak kâğıt imalatına 
başlandı. 

osmaNGaZi / bursa

Osmangazi Belediye Başka-
nı Mustafa Dündar, hayvan 
barınağını gezen huzurevi 
sakinlerine eşlik etti. Önce 
Başkan Dündar ile çay içip 
sohbet eden huzurevi sa-
kinleri ardından da hayvan 
barınağını anlatan kısa bir 
fi lm izledi. Huzurevi sakin-
lerine barınağı gezdiren 
Başkan Mustafa Dündar, 
merakla soru soran misafi r-
lerine barınak hakkında bil-
gi verdi. Dündar, ardından 
yaşlılarla birlikte barınağın 
adeta maskotu haline ge-
len minik sıpayı sevdi. “Bu-

gün yaşlılarımızla birlikte ke-
yifl i ve farklı bir gün yaşadık” 
diyen Dündar toplumun 
her kesimini kucaklama 
noktasında hassas davran-
dıklarını ve kimsenin aslında 
yalnız olmadığını hissettir-
mek istediklerini söyledi. 
Farklı bir gün geçirmenin 
mutluluğunu yaşayan huzu-
revi sakinleri, unutulmaz bir 
günün ardından kendileri-
ne bu imkanı sunan Başkan 
Mustafa Dündar’a teşekkür 
etti. Başkanda Huzurevi sa-
kinleriyle bir araya gelme-
nin mutluluğunu yaşadığını 
ve bu tarz gezileri artırmak 
istediğini söyledi. 
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kâğıt üretmeye hazırlanıyorlar

huzurla Doldu

kağıthane belediye başkanı Fazlı kılıç, “kağıthane” ismini taşıyan ilçeyi 
gerçek kimliğiyle tanıştırıyor. kağıthane, kağıt üretmeye hazırlanıyor. 

sünnet 
Şölenine

katıldı

hayal 
Güçlerini

kullandılar
kePsuT / balıkesir

Kepsut Belediye Başka-
nı İsmail Cankul, Dev-
rant Yaylası’nda Sünnet 
Şöleni’ne katıldı. Başta Kültür 
ve Dayanışma derneklerin-
den gelen misafi rler olmak 
üzere yaklaşık 4 bin kişinin 
katıldığı şölende plaket töre-
ninde konuşma yapan Can-
kul, konuşmasında şunları 
söyledi: “Birliğin beraberliğin 
ve de kültürel değerlerin zir-
vede yaşandığı bu tür etkin-
liklere katılmaktan, destek 
olmaktan gurur duyuyorum, 
İmkanlarımızın daha fazlası-
nı köylerimiz ve kültürümüzü 
yaşatmak için seferber et-
meye hazırız, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”

ÇATALCA / isTaNbul  

Çatalca Halk Eğitim 
Merkezi’nde geçtiğimiz gün-
lerde farklı bir sergi açıldı. 
Ferhatpaşa İlköğretim Okulu 
öğrencileri ve öğretmenleri 
tarafından teknoloji ve tasa-
rım derslerinde yıl boyunca 
yapılan ve öğrencilerin hayal 
gücü ile şekil bulan eserler ser-
gilendi. İstanbul Ticaret Odası 
Çok Programlı Lisesi’ndeki re-
sim sergisiyle aynı saatte olan 
sergiye sonradan katılan Be-
lediye Başkanı Cem Kara da 
sergiyi gezerek, birbirinden 
farklı ve ilginç eserler hakkın-
da bilgi aldı. Sergiyi çok be-
ğendiğini dile getiren Başkan 
Kara, daha sonra öğrenciler-
le hatıra fotoğrafı çektirdi.

osmaneli’nde
Yayla 

Şenlikleri

başkan 
sözünü

Tuttu
osmaNeli / bilecik 

Oğulpaşa köyü tertip komite-
since düzenlenen 13. Oğul-
paşa Köyü Yayla Şenlikleri, 
çoşku ile kutlandı. Törenlere 
çok sayıda önemli isim katıl-
dı. Düzenlenen Yayla Şenlik-
leri ve güreş müsabakaları-
na sadece Bilecik’ten değil, 
Adapazarı, Bursa, İzmit, Bolu 
ve çevre illerden de katılımın 
gerçekleşmesiyle, müsaba-
kalar son yıllarda bölgesel 
bir şenlik halini aldı. Osmaneli 
Belediye Başkanı Mehmet 
Isıkan burada yaptığı konuş-
mada; bu tür şenliklerin birlik 
ve beraberliğin artmasına 
vesile olduğu gibi bölgenin 
tanıtılmasında yarar sağladı-
ğını  söyledi. 

kıZıksa / balıkesir

  

Kızıksa Belediye Başkanı Yük-
sel Zeki, öğrencilere verdiği 
sözü tuttu. Başkan Zeki, geç-
tiğimiz günlerde ilköğretim 
okulunda ders gören öğren-
cilerle bir araya gelmiş ve 
okullarına park yaptıracakla-
rının müjdesini vermişti. Okul-
lar Hayat Olsun Projesi kap-
samında İlköğretim Okulu’na 
planladığı üzere Oyun Parkı 
yapıldı. Okul bahçesi içerisi-
ne 4 adet salıncak, 5’li kaydı-
rak seti, tahteravalli, zıp zıp ve 
fi tness grubundan oluşan 5 
parça oyun grupları ay sonu-
na kadar yetkili fi rma tarafın-
dan okul bahçesine kuruldu. 
Zeki, oyun gruplarının çocuk-
lara hayırlı olmasını diledi. 
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belediyeden 
çevreci
konser

GÖkçeaDa / çaNakkale

Gökçeada Belediyesi, çev-
re temasına dikkat çekmek 
amacıyla geçtiğimiz günler-
de Türk Sanat Müziği konseri 
düzenledi. Çanakkale İl Kültür 
Müdürlüğü, Türk Sanat Müzi-
ği korosu tarafından verilen 
konserde izleyiciler keyifl i bir 
gece geçirdi ve bu tarz ge-
celerin artırılması talebinde 
bulundular. Gökçeada Be-
lediye Başkanı Yücel Atalay, 
yaptığı konuşmada belediye 
olarak her zaman çevreye 
önem verdiklerini, amaçları-
nın bu tarz organizasyonlarla 
vatandaşları bir araya getire-
rek çevre mesajı vermek ol-
duğunu söyledi. Konsere çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

osmangazi belediye başkanı mustafa Dündar, huzurevi sakinleriyle bir 
araya gelerek, unutulmaz bir gün yaşadı. 
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karTal / isTaNbul

Kartal Belediyesi’nin öncü-
lüğünde Dünya Çocuk Re-
korları kapsamında “2.727 
Çocukla Aynı Anda Süt 
İçme Rekor” denemesi ger-
çekleştirildi. Sütün faydala-
rının anlaşılması, süt içme 
alışkanlığının kazandırılması 
ve süt tüketiminin arttırılma-
sını sağlamak amacıyla re-
kor denemesi düzenlendi.
Programda konuşan Kartal 
Belediye Başkanı Op. Dr. 
Altınok Öz, sütün çocukların 
gelişimindeki önemine dik-
kat çekti. 
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kartal’dan sütlü rekor 
kartal’da, belediyenin önderliğinde “2.727 çocukla 
aynı anda süt içme rekor” denemesi gerçekleştirildi.

Türkiye 
Güzelinden 

Övgü

27. Geleneksel
kiraz 

Festivali
ayçiçek Festivali 

Geliyor        
çan’a Yeni

Düğün
salonu

uZuNkÖPrü / eDirNe

Miss Turkey 2012 Güzellik 
Yarışması’nda birinci olan 
Açelya Samyeli Danoğlu, 
Uzunköprü Belediye Başka-
nı Av. Enis İşbilen’i maka-
mında ziyaret etti. Ailesinin 
Uzunköprü doğumlu oldu-
ğunu söyleyen Danoğlu; 
“Almanya’da doğmuş, 
Tekirdağ’da yaşıyor olsam 
da ben Uzunköprülüyüm” 
dedi. Ailesi ile hafta sonu 
Dallık Eğlencesi için mem-
leketine geldiğini ve akra-
baları ile hasret giderdiğini 
ifade eden Açelya Danoğ-
lu: “Belediye Başkanı Enis 
İşbilen’e beni misafi r ettiği 
için çok teşekkür ediyorum” 
dedi. 

laPseki / çaNakkale

Lapseki Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen 27. Gele-
neksel Kiraz Festivali büyük 
bir coşkuyla başladı. Ayrı-
ca Lampsakos Heykeli’nin 
Kiraz Festivali programı 
çerçevesinde açılışı yapıl-
dı. Belediye Başkanı Gani 
Mehmet Ekim açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada; 
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk Parkı ve Meydanı’nda 
daha önce yaptırılan Ata-
türk Heykeli’nin ve şimdi 
açılışı yapılan Lampsakos 
Heykeli’nin ünlü Heykeltı-
raş Prof.Dr. Tankut Öktem  
atölyesine yaptırdıklarını ve 
bu heykellerin turizme kat-
kıda bulunacağını söyledi. 

çaN / çaNakkale

Çan Belediyesi, kente yeni 
düğün salonu kazandırdı. 
Çan Belediye Başkanı Ab-
durrahman Kuzu düğün sa-
lonunun açılışında yaptığı ko-
nuşmasında “Bu gördüğünüz 
salon 1.000 kişilik ve kalitesine 
göre bedava hizmet vere-
cek bir salon. Bizler özellikle 
istedik ki; her kesimden Çanlı 
vatandaşlarımız düğününü, 
cemiyetini burada yapabil-
sin. Bu yüzden de fi yatlarımızı 
oldukça düşük tuttuk. Çünkü 
bizce kaliteli hizmet; sadece 
zenginin, sadece parası ola-
nın değil, herkesin, her ke-
simden insanımızın hakkıdır!     
Tüm vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Proje Geliştirme
birimi

kuruluyor

kardeş
belediyeler

buluştu
malkara / TekirDaĞ

 

Malkara Belediyesi, Avrupa 
Birliği Projelerinden yarar-
lanabilmek için Proje Geliş-
tirme Birimi kurmaya hazır-
lanıyor. Malkara Belediye 
Başkan Birol Kaya, yeni ku-
rulacak birim ile ilgili yaptığı 
açıklamasında yeni projeler 
üretilerek Malkara’nın gelişi-
mine fayda sağlanacağını 
belirterek: “Bu anlamda ya-
pılan ilk proje çalışması ile 
belediyemize 150 bin liralık 
araç gereç sağlandı. Malka-
ra Belediyesi olarak planla-
rımızın içerisinde Proje Birimi 
Kurmak düşüncesi var. Bu 
birim içinde çalışmalara baş-
ladık. Belediyemize yeni kaza-
nımlar sağlayacağız” dedi. 

saraYlar / balıkesir

Saraylar Belediye Başkan-
lığı kardeş belde projesi 
kapsamında Bulgaristan’ın 
Smolyan İli Çepelare Bele-
diyesi ile kardeş belediye 
oldu. Çepelare Belediye 
Başkanı Todor Bozukov ve 
heyeti geçtiğimiz günlerde 
beldeyi ziyaret etti. Gezinin 
2.gününde Belediye Başka-
nı Süleyman Aksoy’u yerin-
de ziyaret eden Çepelare 
Belediye Başkanı Bozukov 
ile Kardeş Şehir Protokoli İş-
birliği Anlaşması imzalandı. 
Anlaşmanın ardından mer-
mer ocakları, açık hava 
müzesi, fabrikalar gezilirken 
akşamüstü tekne turu dü-
zenlendi. 
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bolu
  

Bolu’nun alt yapısını tama-
men değiştiren Belediye 
Başkanı Alaaddin Yılmaz, 
Bolu halkına zorlu süreç-
te gösterdikleri anlayıştan 
dolayı teşekkür etti. Güzel 
şeylerin zorluklarla birlikte 
geldiğini ifade eden Yılmaz, 
Bolululara beklenen müjde-
yi verdi. Yaklaşık bir yıl önce 
başlatılan altyapı çalışma-
larında sona gelindiğini 
ifade eden Yılmaz, “Sevgili 
Bolu halkına buradan müj-
delemek istiyorum. Temiz su, 
pis su ve yağmurlama hattı 
altyapı çalışmalarını vatan-
daşımızın rahatsızlığını en 
aza indirmek amacıyla eş 
zamanlı olarak aynı zaman-

da doğal gaz çalışmalarının 
yapıldığı döneme sığdırmak 
suretiyle gerçekleştirdik. Bu 
çalışmalarla Bolu’nun yüz-
yıllık sorununu çözmenin, 
çocuklarımıza torunlarımıza 
yaşanabilir bir Bolu hazırla-
manın mutluluğunu yaşıyo-
ruz” dedi.

“Keyfini çıkarın”

Yılmaz, “Bu gurur bizden 
daha ziyade Bolu halkına 
aittir. Zira altyapı çalışmala-
rı, bütün belediyeler için bir 
risktir. Çevreye vermiş oldu-
ğu rahatsızlıklar vatandaş-
ların sabrını zorlar. Halkıma 
gösterdikleri anlayış nede-
niyle şükranlarımı sunuyo-
rum” diye konuştu.

başkandan Duygu Dolu mesaj
bolu belediye başkanı alaaddin Yılmaz, kentte alt yapı çalışmalarının bitme nokta-
sına geldiğini ifade ederek “vatandaşlarımızla birlikte başardık” dedi. 

malTePe / isTaNbul

Maltepe Belediyesi’nden 
“Engelleri aşıyor, kampa gidi-
yoruz” sloganıyla düzenlenen 
yaz  tatili için engelli vatan-
daşlar refakatçileriyle bera-

ber yola çıktılar. İlki geçen yıl 
elli engelli vatandaş ve re-
fakatçileriyle gerçekleştirilen 
yaz kampına bu yıl 90 engelli 
vatandaş ve refakatçileri ka-
tıldı. Engelli aileler de beledi-
yeye teşekkür ettiler. 

engelleri aştılar, kampa Gittiler
maltepe belediyesi, “engelleri aşıyor, kampa gidi-
yoruz” sloganıyla engellileri tatile gönderdi. 
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atıklardan sanat eseri Yaptılar
sulTaNGaZi / isTaNbul

Sultangazi Belediyesi çev-
re bilincini aşılamak ve geri 
dönüşüm konusunda eğit-
mek amacıyla çocukları an-
lamlı bir proje için biraraya 
getirdi. Mimar Sinan Kent 
Ormanı’nda 2 bin metrekare 
alan üzerine  kurulan “Geri 
Dönüşüm Parkı”nda biraya 
gelen öğrenciler topladık-
ları atıklardan,  çeşitli fi gürler 
yaparak çevrenin korunması 
ve geri dönüşümün önemine 
vurgu yaptı. “Geri Dönüşüm 
Parkı” açılış törenine Sultan-
gazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay ile çok sayıda öğren-
ci ve okul yöneticileri katıldı. 

Başkan Altunay burada yap-
tığı konuşmada çevre bilin-
cinin önemine değindi. Her 
ülkenin başlıca sorunu haline 
gelen çevre kirliliği, günümüz-
de insan sağlığını tehdit eder 
boyutlara ulaştığına dikkat 
çeken Başkan Altunay “Bizler 
çevremizi gelecek kuşaklar-
dan emanet aldık” diye ko-
nuştu. Öğrencilerin yaptıkları 
sanat eserleri vatandaşların 
beğenisine sunuldu. Sergi va-
tandaşlardan tam not aldı. 

06 ÇEVRE

NilüFer / bursa

Nilüfer Belediyesi tarafından 
bu yıl 13.sü düzenlenen ve 3 
kategoride yapılan ‘En Gü-
zel Fabrika, Ev ve Site Bah-
çesi’ yarışması sonlandı. Ya-
rışmaya toplam 25 başvuru 
yapıldı. Uludağ Üniversitesi 
Bahçe Bitkileri Araştırma 
Görevlisi Sergül Ergin, Nilüfer 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürü Dr. Sibel Özer, Zira-
at Mühendisleri Nevin Gö-

keşme, Fikret Küçükbayrak-
tar ve Peyzaj Mimarı Metin 
Şentürk’ten oluşan jüri yine 
birbirinden güzel bahçeleri 
seçmekte zorlandı. Yapılan 
değerlendirmelere göre, 
“En Güzel Fabrika Bahçesi” 
kategorisinde, ilk sırayı Doğu 
Pres alırken, ikinci Penelope 
A.Ş., üçüncü Ünver A.Ş. oldu. 
Bu alanda mansiyonda bi-
rinci Üçler Kelepçe, ikinci ve 
üçüncü Gökçelik A.Ş. oldu. 
Dereceye girenleri ödülleri 
ve katılım belgeleri verildi. 

eYüP / isTaNbul

Eyüp Belediyesi geçen yıl 
aldığı karar ile binalara ye-
nilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanımını teşvik etmek 

için başlattığı çalışmalarına 
bir yenisini ekledi. “Yeşil Bina 
Sertifi kasyon Sisteminin Ku-
rulması” adlı projede görev 
alanlara konuyla ilgili eği-
timler ve sertifi kaları verildi. 

küçükçekmece / isTaNbul

Çevre etkinlikleri çerçeve-
sinde gerçekleştirilen ‘Çev-
re İçin 3 Bin Dokunuş’ projesi 
kapsamında, Küçükçekme-

ce Gölü kıyısını kaplayan 
1.5 kilometre uzunluğunda-
ki resim kâğıdına tam 3 bin 
çocuk aynı anda “Çevre” 
konulu resim yaptı. Etkinliğe 
Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Aziz Yeniay başta 

olmak üzere çok sayıda va-
tandaş katıldı.

İlk fırça izi Başkan’dan

Daha yeşil bir çevre hassa-
siyetiyle faaliyetlerini sürdü-
ren Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Aziz Yeniay’ın 
fırça sürüşüyle başlayan 
etkinlikte; resimler, binlerce 
çocuk tarafından tama-
men geri dönüşebilir malze-
melerden yapıldı.

en’lerin buluştuğu Yarışma

çevre Dostu binalar

çevreci minik eller 

bursa 

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından dü-
zenlenen ‘Temiz Türkiyem 
Yarışması’nda, İstanbul ve 
Sakarya ile birlikte birin-
ci oldu. ‘Çevre Oscarı’nı 
Mersin Valisi Hasan Bas-
ri Güzeloğlu’nun elinden 
alan Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Alte-
pe, gelecek nesillere bıra-

kacakları en büyük mirasın 
çevre olduğunu belirterek, 
bu yöndeki çalışmalarını 
kararlılıkla sürdürecekleri-
ni vurguladı. Törende ‘En 
Temiz Büyükşehir Beledi-
yeleri’ kategorisinde Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
yanı sıra İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi ve Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi de 
birincilikle ödüllendirildi. Al-
tepe, “En büyük mirasımız 
çevre” dedi. 

çevre ve Şehircilik bakanlığı “Temiz Türkiyem” 
yarışmasında çevreci belediyeleri seçti. 

Nilüfer’de ‘en güzel fabrika, ev ve site bahçesi’ 
yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

eyüp belediyesi tarafından kent genelinde çevre 
dostu binalar yapılıyor. 

küçükçekmece belediyesi, üç bin minik fırçayı çev-
re etkinliğinde bir araya getirdi.

çevreci belediyelere oscar

sultangazi belediyesi’nin önderliğinde öğrencilerin geri dönüşüm malze-
melerinden yaptıkları sanat eserleri sergilendi.  

çevreci belediyelere oscarçevreci belediyelere
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Bu ay belediyeciliğe bir 
doktor gözüyle bakan 
Pendik Belediye Başkanı 
Kenan Şahin’le keyifl i bir 
söyleşi yaptık. Başkan Şa-
hin, göreve geldiğinden 
bugüne kadar yaptığı 
çalışmaları ve yapılmasını 
planladıklarını Belediye-
Haber gazetesi için anlattı. 
Başkan röportajımız esna-
sında kendisini “Sıradışı bir 
belediye başkanı” olarak 
tanımlıyor. Haksız sayılmaz. 
Başkan aşağı yukarı gü-
nün 24 saati çalışıyor. Bu 
çalışmalardan arta kalan 
zamanlarında ise sporun 
her dalıya uğraşıyor. Baş-
kanın çok iyi tenis oynadı-
ğını öğreniyoruz. 

belediye başkanı olduğu-
nuzda ilk ne yaptınız?

Pendik’te göreve başla-
dığımız zaman fark ettik ki 
Pendik makro problemle-
rini çözmüş. Yani insanlar 
çamursuz sokağa adımla-
rını atabiliyorlar. Trafi ği hiç 
olmayan bir yer. Altyapı 
konusunda birçok sorunu-
nu çözmüş bir bölge. Ama 
hâlâ çözmesi gereken bir-
çok problemi var. İlk gö-

reve geldiğimde aylarca 
bütün Pendik’i dolaştım. 
Sokak sokak gezdim, in-
sanlarla bir araya geldim. 
Seçim öncesi gezilerimin 
aynısını seçim sonrasında 
bir daha yaptım. Nasıl ki 
seçim çalışması yaparsınız 
kahve kahve gezersiniz, 
dernek dernek dolaşırsınız 
ya ben de seçimden sonra 
gittim. Bu sefer evet şimdi 
siz ne istiyorsunuz dedim. 
Ben macera aramıyorum. 
Toplumunda zaten böy-
le bir beklentisi yok. Ben 
kendi reytinglerim için hiç-
bir şey yapmadım. Aşağı 
yukarı 6-8 ay durmaksızın 
hem kamuoyu yoklama-
ları, hem saha taramaları 
hem de anketlerle şehrin 
ihtiyaçlarını tespit ettik. Ar-
tık ihtiyaçlarımızı çok iyi bi-
liyorduk. Bunlar rakamsal 
olarak önümüzdeydi. Bu 
evrede üniversitelerden 
de destek aldık. 

“Pendik, ekol oldu”

sonrasında süreç nasıl ge-
lişti?

Pendik Belediyesi 20 yıllık 
belediye. Alınan kadro 
emekli olmak üzere. Yeni 
katılımlar olmuş ama şehir 
çok hızlı büyümüş. Nüfus 
200 bin kişiyken 600 bin kişi 
olmuş. Kadronun yenilen-
mesi gerekiyordu. Yeniler-
ken de kurumun ihtiyaçla-
rına en uygun kişileri alalım 
dedik. Bu doğrultuda in-
san kaynakları çalışması 
yaptık. Neye ihtiyacımız 
varsa onları alalım. Olan-
ları da eğitimden geçire-
rek kurumu gençleştirelim 
dedik. 3 yıllık örnek bir ça-
lışma yaptık. Zaten Pendik 
bu alanda bir ekol haline 
geldi. Ve buradan geçen 

birçok kişi gayet iyi yerler-
de görev yapmaktadır. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı-
mız Nihat Ergün, Ankara 
Milletvekili Yalçın Akdo-
ğan, TSY Başkanı Hulusi 
Şentürk gibi birçok arka-
daşımızla beraber çalıştık. 
Ve daha adını sayamadı-
ğımız birçok arkadaşımız 
buradan çıktı yola... 

Yapmış olduğunuz en 
önemli çalışmanın hangisi 
olduğunu düşünüyorsunuz?

En önemli çalışmalarımız-
dan bir tanesi teknoloji ile il-
gili oldu. Şu anda Türkiye’de 
teknolojik altyapı anlamın-
da en iyi kurumlardan bir 
tanesiyiz. Otomasyon konu-
sunda çok iyi durumdayız. 
Hedefi miz süreçlerin çok 
hızlı bir şekilde ilerlediği, her 
şeyin sanaldan yapılabile-
ceği bir ortam hazırlamak. 
Pendik’in en büyük sorunla-
rında bir tanesi gecekondu 
sorunuydu. Onu da çöz-
dük. Bir diğer önemli sorun 
ise deprem sorunudur. 2000 
yılından bu yana çalışmalar 
devam ediyor. Pendik’te şu 
anda 250 bin bağımsız bö-
lüm var. Bunların 210 bini 

konut. 40 binide okul, işyeri, 
ofi s, dükkân gibi yerler. Bu 
210 bin konuttan 55 bini 
depreme dayanıklı. Tama-
mı ruhsatlı, bir kısmının iskân 
sorunu var. Biliyorsunuz dep-
rem hattında bulunmak risk 
ama yumuşak zeminli yerler 
daha da riskli. Pendik ze-
min açısından avantajlı bir 
bölge. Pendik’in bir başka 
avantajı ise çok katlı yapı 
sayısının az olması. Ortala-
ma kat sayısı 2 buçuk olan 
bir bölgeyiz. Biz kanun çık-
madan önce planlarımızı 
hazırladık. Sonra kentsel 
sorunlarla ilgili bir ergonomi 
haritası hazırladık. 

“İnsanlar doktora 
yürüyerek gidiyor”

sağlık alanında da pek çok 
önemli çalışmaya imza at-
tığınızı duyduk.

Dünyada artık 
mantık şu: in-
sanları araca 
bindirmeden 
hizmete ulaş-
t ı r m a k t ı r . 

Bizde şehrin her yerine ih-
tiyaçları dağıttık. Örneğin 
ideal bir Aile Hekimi sistemi 
kaç hekimlik bir sağlık mer-
kezi olmalıdır diye araştır-
ma yaptık. Bu araştırmalar 
sonrasında 5 kişi olduğunu 
fark ettik. Ve biz de sağlık 
merkezlerini dağıttık. Ve 
artık Pendik’te insanlar 
doktora yürüyerek gidiyor.

Pendik’in sıradışı başkanı
aYıN sÖYleŞisi

Röportaj: Serbest Çelebi

istanbul’un en önemli ilçelerinden Pendik’in belediye başkanı kenan Şahin, başarılı belediyecilik hayatının yanı sıra işten kalan zaman-
larında sporla uğraşıyor. başkan çok iyi tenis oynuyor. Şahin aynı zamanda kendisini “sıradışı” olarak tanımlıyor. 

PeNDik beleDiYe baŞkaNı keNaN ŞahiN

olarak önümüzdeydi. Bu 
evrede üniversitelerden 

sonrasında süreç nasıl ge-

Pendik Belediyesi 20 yıllık 
belediye. Alınan kadro 
emekli olmak üzere. Yeni 
katılımlar olmuş ama şehir 
çok hızlı büyümüş. Nüfus 
200 bin kişiyken 600 bin kişi 
olmuş. Kadronun yenilen-
mesi gerekiyordu. Yeniler-
ken de kurumun ihtiyaçla-
rına en uygun kişileri alalım 
dedik. Bu doğrultuda in-
san kaynakları çalışması 
yaptık. Neye ihtiyacımız 
varsa onları alalım. Olan-
ları da eğitimden geçire-
rek kurumu gençleştirelim 
dedik. 3 yıllık örnek bir ça-
lışma yaptık. Zaten Pendik 
bu alanda bir ekol haline 
geldi. Ve buradan geçen 

şeyin sanaldan yapılabile-
ceği bir ortam hazırlamak. 

sağlık alanında da pek çok 
önemli çalışmaya imza at-ceği bir ortam hazırlamak. 

Pendik’in en büyük sorunla-
rında bir tanesi gecekondu 
sorunuydu. Onu da çöz-
dük. Bir diğer önemli sorun 
ise deprem sorunudur. 2000 
yılından bu yana çalışmalar 
devam ediyor. Pendik’te şu 
anda 250 bin bağımsız bö-
lüm var. Bunların 210 bini 

tığınızı duyduk.

Dünyada artık 
mantık şu: in-
sanları araca 
bindirmeden 
hizmete ulaş-
t ı r m a k t ı r . 

Başkan’la Çok Özel

Peki, boş zamanlarınızda neler yapar-
sınız?

Pardon ne dediniz anlamadım? Boş 
zaman dediniz de anlamadım (gülüş-
meler). Ben sabah erkenden Pendik’e 
geliyorum. 12’den sonra eve gidebili-
yorum. Bir danışmanım geldi ve dedi ki; 
“Başkanım ziyaretleri artırmamız lazım.” 
Ben de günü 24 saatten fazla uzata-
bilirseniz kabul dedim. Ancak bu bile 
mümkün olmuyor.

başkanım sinema-
ya ya da tiyatroya 
gider misiniz?

Eşim olmazsa on-
lar da olmayacak 
neredeyse. 

Futbolla aranız nasıl 
peki?

İyi bir futbolcu değilim 
ama iyi bir hakemimdir. Bir 

dönem maçlara hakem ola-
rak hep beni çağırdılar. Çünkü 
adaletli bir yapıya sahibidir. 

Elimden geldiğince spor yap-
maya çalışıyorum. İşlerimden 
zaman bulduğum zamanlar-
da tenis oynuyorum. 
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iZmiT / kocaeli

İzmit Belediye Başkanı Dr. 
Nevzat Doğan, Kozluk ma-
hallesinde bulunan Kolor-
du Aile Sağlığı Merkezi’ni 
ziyaret etti. Ziyarette dok-
torlar ve hemşirelerle gö-
rüşen Dr. Nevzat Doğan, 
hastalarla da yakından 
ilgilendi. En son milletvekil-
liği zamanında burayı ziya-
ret ettiğini ifade eden Do-
ğan “O günden bu güne 
çok büyük bir ilerleme 
kaydedilmiş. Burası ade-
te bir hastane halini almış. 
Ülkemizde özellikle sağlık 
alanında önemli ve sevin-
dirici gelişmeler yaşanıyor. 
Bu gelişmeler İzmit’te de 
kendini gösteriyor” dedi.

Doktor başkan, iş başında

“merkezefendi Tıp Festivali”

izmit belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan, 
“kolordu aile sağlığı merkezi”ni ziyaret etti 
ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

ecaabaT / çaNakkale

Çanakkale Devlet Has-
tanesi Kanser Erken Tanı, 
Tarama ve Eğitim Merkezi 
-KETEM-’in yürüttüğü halka 
açık eğitim programı Ece-
abat Kaymakamı Mehmet 
Akçay ve Eceabat Beledi-
ye Başkanı Kemal Dokuz’un 
girişimleri sonucu Eceabat 
İlçesinde öne alınarak uy-
gulamaya konuldu.İlk bil-
gilendirme toplantısında il 
Sağlık Müdürlüğü Kanser Er-
ken Teşhis Tarama ve Eğitim 

Merkezi  (KETEM)’den gelen 
uzmanlar  kadınlara kanser 
konusunda bilgiler verdi. 
Toplantıya Çanakkale Vali-
si Güngör Azim Tuna’nın eşi 
Pervin Tuna, Vali Yardımcı-
sı Canan Hançer Baştürk, 
Kaymakam Mehmet Akçay 
ve eşi Melek Akçay,  Bele-
diye Başkanı Kemal Dokuz 
ve eşi Gülsüm Dokuz,  Bu-
laşıcı Olmayan Hastalıklar, 
Programlar ve Kanser Birim 
Sorumlusu Dr. Ümmühan 
Kahyaoğlu, daire amirleri, 
sağlık çalışanları ile kadınlar 
katıldı.

TuZla / isTaNbul
 

Tuzla Belediyesi, tüm perso-
nelini sağlık taramasından 
geçirdi. Sağlık taramasında 
belediye personeli, beledi-
ye yanında konuşlanan mo-
bil sağlık araçlarında mua-
yene edildi. Tuzla Belediyesi 
personeline, sağlık taraması 
çerçevesinde PA-Akciğer 

grafi si, Odyo (işitme testi), 
Hemogram (kan testi), SFT 
(solunum fonksiyon testi) ve 
Göz muayenesi yapıldı. 

İyi şartlarda hizmet  

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, belediye hizmet-
lerinde verimliliği artırmanın 
yolunun, personelin sağlıklı 
ve iyi şartlarda hizmet ver-
me koşullarının sağlanmasın-
dan geçtiğini ifade ederek, 
“Maddi ve manevi yönden 
personelimize en iyi şartları 
sağlamak için elimizden ge-
leni yapıyoruz.” dedi. 

kansere Dikkat çektiler

sağlık Taramasından Geçtiler

eceabat belediyesi, kanser konusunda bilgilendir-
me toplantısı düzenledi. 

Tuzla belediyesi, tüm personelini sağlık taramasından geçirdi. Tuzla bele-
diye başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu taramanın neden gerekli olduğunu anlattı.

sağlık için
çalışıyorlar

ZeYTiNburNu / isTaNbul

Zeytinburnu Belediye Başka-
nı Murat Aydın’ın ev sahip-
liğinde, Zeytinburnu Merke-
zefendi Külliyesi’nin yanında 
düzenlenen etkinliğe, Vali Hü-
seyin Avni Mutlu, Denizli Bele-
diye Başkanı Osman Zolan 
ve çok sayıda davetli katıldı. 
Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın festivali son iki yıl-
dır Denizli Belediyesi ile birlikte 
icra ettiklerini kaydederek, 
İstanbul’un, Osmanlı coğ-
rafyasının bir özeti olduğunu 
söyledi. 13 yıl önce Merkez 
Efendi’den ilham alarak, ge-
leneksel tıpla ilgili bir çalışma 
başlattıklarını hatırlatan Ay-
dın, Türkiye’nin bitki zenginliği 
itibarıyla Avrupa’nın ve dün-
yanın en zengin ülkesi oldu-

ğunu kaydetti. Avrupa’da, 
Türkiye de dahil toplam 7 bin 
bitki türü olduğunu söyleyen 
Aydın, “Bunun yarıdan fazla-
sı Türkiye’de. Ama maalesef 
bundan yeterince yararlana-
mıyoruz. Merkez Efendi’den 
ilham alarak, onun yaklaşık 
400 yıl önce yaptıklarını dik-
kate alarak, Merkezefendi 
Mahallesi İstanbul’un en 
önemli şifa merkezi olsun, 
geleneksel tıp ve şifalı bit-
kiler konusunda Türkiye’nin 
merkezi Zeytinburnu olsun is-
tedik’’ şeklinde konuştu. Vali 
Mutlu da İstanbul’un kendi-
leri için bir gurur şehri oldu-
ğunu, bu şehirde pek çok 
gönül sultanının bulunduğu-
nu söyledi. Festivalde ayrıca 
bitkilerin gücüne ilişkin semi-
nerler düzenlendi. 

havsa / eDirNe

Havsa Belediyesi ilçenin 
mevcut 6 mahallesinde-
ki cadde ve sokaklarda 
sağlık kuruluşları, parklar 
ve çocuk oyun alanla-
rında her gün akşamüstü 
başlayarak gece boyun-
ca ilaçlama çalışması 
yapıyor. Belediye yetkili-
leri belediyenin aracı ile 
sivrisinek ve benzeri haşe-
reler ile mücadele etmek 
amacıyla bu tarz çalış-
maların yapıldığını söylü-
yor. Özellikle sivrisinek lar-
va döneminde başlatılan 
çalışmalar yaz süresince 
devam ettiriliyor. Yapılan 
bu çalışmalara ek olarak 
belli dönemlerde ilçenin 
yine cadde, sokak ve 
mahalle aralarında bu-
lunan çöp bidonları ve 
çöp konteynırları olası 
mikropların engellenmesi 
ve kötü koku yaymaması 
amacı ile düzenli olarak 
ilaçlanarak ilçe halkının 
iyi bir yaz dönemi geçir-
mesi için mücadele edili-
yor. Havsa Belediye Baş-
kanı  Oğuz Tekin yapılan 
bu çalışmaların ardından 
yaptığı açıklamada va-
tandaşların sağlıklı bir ya-
şam sürmeleri için çalıştık-
larını ve bu çalışmaların 
devam edeceğini söyle-
di. Başkan konuşmasın-
da ayrıca sağlığın günü-
müzdeki önemine dikkat 
çekti ve belediyenin bu 
çalışmaların yanı sıra va-
tandaşları bilinçlendirdi-
ğini söyledi.  Vatandaş-
lar da bu çalışmalardan 
memnun olduklarını ifa-
de ettiler. 

istanbul’un mesir macunu şenliği olarak da bilinen ve bu yıl 13’üncüsü dü-
zenlenen “merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali”ne yoğun ilgi...

sağlık-eğitim
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bursa

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından çocukları 
bilimle buluşturmak ve on-
ların yaratıcı yönlerini ge-
liştirmek amacıyla düzen-
lenen Bilim Yaz Kampı’nın 
ilk mezunları sertifikalarını 
aldı. Bursa Bilim ve Tek-
noloji Merkezi tarafından 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteği ve Bursa Teknik 
Üniversitesi’nin akademik 
katkılarıyla düzenlenen Bi-
lim Yaz Kampı’nın ilk döne-
minde fizik, kimya, biyoloji, 
astronomi, ekoloji, mekat-
ronik, beyin mühendisliği 
gibi konularda eğitim alıp, 

deneyler yapan küçük mu-
citler, 5 günlük periyodu 
başarıyla tamamladı. Ço-
cukların yaratıcı yönlerinin 
geliştirilmesi ve bilime olan 
ilginin artırılması amacıyla 
hayata geçirilen kampın ilk 
dönem mezunları Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle sertifi-
kalarını aldı.

Bursa bilimde de 
merkez oluyor

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bursa’nın 
bilim merkezi olma yolunda 
hızla ilerlediğini söyledi. 

karamürsel / kocaeli

Karamürsel’de Ev Tekstili 
kursuna katılan kursiyerlerin 

hazırlamış olduğu sergi  açıl-
dı. Serginin açılış törenine 
Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım da katıldı. 

GaZiosmaNPaŞa / isTaNbul

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
ÇAGEDER (Çocuk Aile Geli-

şim ve Eğitim Derneği)’nin 
ortaklaşa düzenlediği “Gazi-
osmanpaşa Gençlik ve Eği-
tim Şenliği” Belediye Bahçe-
sinde düzenlenen mehteran 

gösterileri, ilçedeki okulların 
halk oyunları ekipleri ve Yaz 
Okulları Tanıtım gösterileriyle 
başladı. Gaziosmanpaşalı 
gençlerin büyük ilgi göster-
diği program üç gün sürdü. 
Şenlik boyunca çeşitli etkin-
likler düzenlendi. 

bahçelievler / isTaNbul

Yeni Sahne Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen Ye-
nibosna, Kocasinan, Ço-
bançeşme, Soğanlı, Nazife 
Yaman, Siyavuşpaşa Bilgi 
Evleri Arası Bilgi Yarışması-
na, Bilgi Evleri’ne devam 
eden öğrenciler ve velileri 
yoğun ilgi gösterdi. Bah-
çelievler Belediye Başkanı 
Osman Develioğlu anne ve 
babalara çocuklarına ver-
dikleri emek için teşekkür 
ederek “Ülkemizi ve gele-
ceğimizi emanet edece-
ğimiz çocuklarımıza en iyi 
olanakları sağlamak zorun-
dayız” dedi. 

bilim insanları bursa’da Yetişiyor

“ev Tekstili sergisi”

GoP’Ta Gençlik ve eğitim Şenliği

bilgilerini Yarıştırdılar

bursa büyükşehir belediyesi tarafından çocukları bilimle buluşturmak ve 
onların yaratıcı yönlerini geliştirmek amacıyla bilim Yaz kampı düzenlendi. 

karamürsel belediyesi tarafından Dereköy 
mahallesi’nde ‘ev Tekstili sergisi’ açıldı.

Gaziosmanpaşa belediyesi “Gaziosmanpaşa 
Gençlik ve eğitim Şenliği ” düzenledi. 

bahçelievler belediyesi tarafından bilgi yarış-
ması düzenlendi. Öğrenciler kıyasıya yarıştı. 

sağlık-eğitim

balıkesir

Balıkesir Belediyesi tarafın-
dan belediyenin itfaiyesine 
yeni arama kurtarma ekip-
manları alındı ve müdürlük 
bünyesi içerisinde Arama 
Kurtarma ekibi kuruldu. 
Alınan ekipman arasında; 
akustik dinleme cihazı, ter-
mal kamera, yangına yak-
laşım elbiseleri yer alıyor. 
Deprem, bina göçmesi 
gibi olaylarda enkaz altın-
da kalan kişilerin yerlerini 
tespit etmek amacıyla alı-
nan akustik dinleme cihazı, 
enkaz altından çıkan en 
düşük sesleri bile algıla-
yabilecek özelliğe sahip. 
Cihaz sayesinde; deprem 

veya benzeri bir olayla kar-
şılaşıldığında enkaz altında 
kalan kişilerin yerleri daha 
kolay tespit edilip canlı bu-
lunması muhtemel kısımlar-
da arama kurtarma işlemi 
yapılarak vakit kaybetme-
den yaralılara ulaşmak 
mümkün olabiliyor. 

Hayat kurtaracaklar

Yangınlarda kullanılmak 
üzere alınan termal kamera 
ise, yoğun duman altında it-
faiyecilerin görüşünü engel-
leyen durumlarda, farklı sı-
caklıkları algılayarak yanan 
alanın bulunmasını ve varsa 
içeride mahsur kalan kişile-
rin yerlerinin kolayca tespit 
edilmesini sağlıyor. Ayrıca 
müdürlük bünyesinde 10 ki-
şilik bir Arama Kurtarma Eki-
bi kuruldu. 

arama kurtarma ekibi kuruldu
balıkesir belediye itfaiyesi`ne yeni arama kurtarma ekipmanları alındı. ayrıca 
müdürlük bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kuruldu.
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Sakarya’da yapımı ta-
mamlanan 19 tesis açılışı 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla Eren-
ler Hizmet Binası’nda ger-
çekleşti. Açılış töreninde ilk 
konuşmayı Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeki Toçoğlu 
yaptı. Başkan Toçoğlu yap-
tığı konuşmada, “Sözlerimin 
başında, bir dünya liderini 
Sakarya’da ağırlamaktan 
duyduğumuz mutluluğu 
ifade ediyor, hemşehrilerim 
adına hoş geldiniz diyo-

rum. Sayın başbakanımızın 
Sakarya’da huzur bulduğu-
nu biliyoruz; Sakaryalılar ola-
rak biz de Sayın Başbakanı-
mızla gurur duyuyoruz. Sayın 
Başbakanım, bugün mutlu-
yuz ve gururluyuz. Gelece-
ğin Sakarya’sını inşa ederek, 
ilimizi dünyanın en yaşana-
bilir kentleri arasına sokma-
nın mücadelesini veriyoruz. 
Çalışmalarımız devam ede-
cek” diye konuştu. Başkan 
Toçoğlu’nun ardından Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 
son olarak da Başbakan 
Recep Tayip Erdoğan bir ko-
nuşma yaptı.

10 altYaPı Ve YatıRımlaR

esenyurt, 
açılışlara 
Doymadı

19 Yeni Tesis açıldı

eseNYurT / isTaNbul

Esenyurt Belediye Başka-
nı Necmi Kadıoğlu, her 
hafta sonu farklı açılış-
larla halkın sosyal yaşam 
alanını büyütmeye de-
vam ediyor. Akçaburgaz 
Mahallesi Katlı Otopark, 
Kapalı Pazar Yeri, Kültür 
Merkezi ve Yunus Emre 
Parkı’nın açılışı binlerce 
Esenyurtlu vatandaşın 
katılımı ile gerçekleşti. 
Bir günde iki açılış yaşa-
yan Akçaburgaz sakin-
leri hizmetlerden dolayı, 
Esenyurt Belediye Baş-
kanı Necmi Kadıoğlu’na 
teşekkür etti. Açılış tö-
reninde ilk konuşmayı 
Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu yaptı. Kadıoğlu, 
“Vatandaşlarımıza gös-
terdikleri ilgiden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi

isTaNbul

Feshane Uluslararası Kongre 
ve Sergi Salonu’nda düzen-
lenen programla 100 yeni 
otobüs İstanbullulara hizmet 
etmek için kontak açtı. Prog-
ramda konuşan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul’da 
göreve geldikleri günden bu 
yana ulaşıma 24 milyar lira 

yatırım yaptıklarını söyledi. 
Kent içindeki ulaşım proble-
mini çözmek için çalıştıkla-
rını anlatan Başkan Topbaş 
“Lastik tekerlekli araçlardaki 
kullanım oranı yüzde 80’ler-
de. Hedefi miz bunu daha 
aşağı çekip raylı sistemleri 
arttırmak. Ancak kent içinde 
önemli bir hizmet olan İETT’nin 
lastik tekerlekli araçlarını ge-
liştirerek konforlu hale gel-
mesini istiyoruz” dedi. Toplu 

taşımanın herkes tarafından 
kullanılacak kalitede olma-
sını istediklerinin altını çizen 
Başkan Topbaş, “Metrobüs-
te günlük yolcu talebini 300 
bin olarak hesapladık ama 
bugün 700 bin kişi kullanıyor. 
Raylı sistem gibi hizmet veri-
yor. İETT Genel Müdürümle 
mevcudu nasıl daha rahat 
hale getirebilir diye çalışıyo-
ruz” diye konuştu. 

100 Yeni otobüs sefere çıktı

akçaY / balıkesir
  

Akçay Beldesi’nde turizm 
sezonu öncesinde belediye-
nin yürüttüğü çalışmalar tüm 

hızı ile devam ediyor. Akçay 
Belediyesi tarafından kendi 
öz kaynakları ile yaptırılan 
E-87 Karayolu üzerindeki üst 
geçit inşaatı bitirilme aşa-
masına getirildi. Yine Akçay 

Belediyesi’nin 2012 ilkbahar 
çalışma döneminde yeniden 
düzenleme çalışmaları kap-
samında sürdürülen Çamlıyol 
Caddesi 2. etabında sona 
yaklaşıldı. Ali İleri Cadde-
si’ndeki yaya kaldırımı için de 
çalışmalara başlandı. Başkan 
Cahit İnceoğlu, çalışmaları 
yerinde inceledi. 

DursuNbeY / balıkesir
  

Dursunbey Belediyesi sera-
larda yetiştirilen binlerce çi-
çeği ilçenin çeşitli yerlerine 
dikmeye devam ediyor. Ça-
lışmaları yerinde inceleyen 
Başkan Yardımcısı Cemal 
Ergenç ve Park ve Bahçeler 
Müdürü Mehmet Bozkır ekip-
lere gerekli talimatları verdi. 
Ergenç, “Belediyemizin ken-
di imkânları ile kendi sera-

larımızda yetiştirdiğimiz bin-
lerce çiçeği ilçemizin çeşitli 
yerlerine dikmeye başladık. 
İlçemizin görsel güzelliğini ar-
tırıyoruz” dedi. 

ESETÇE / eDirNe
  

Esetçe Belediyesi tarafın-
dan birçok mahallede yaya 

kaldırımı ve kilitli parke taşı 
döşeme çalışmaları devam 
ediyor. Esetçe Belediye Baş-
kanı Cemal Deniz, çalışma-
ları yerinde inceledi. 

akçay’a Yeni üst Geçit Geliyor

istanbul büyükşehir belediyesi’ne ait 100 yeni otobüs sefere çıktı. başkan Topbaş, 
otobüslerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

akçay belediyesi tarafından kente yeni üst geçit 
yapılıyor. çalışmalarda son aşamaya gelindi. 

sakarya’da yapımı tamamlanan 19 tesisin açılışı 
başbakan recep Tayyip erdoğan’ın katılımıyla 
erenler hizmet binası’nda gerçekleşti.

Dursunbey Güzelleşiyor 

Yollar kilit Taşlarıyla Döşeniyor

Dursunbey belediyesi tarafından çiçeklendirme 
çalışmaları devam ediyor. 

esetçe belediyesi, kentin dört bir yanında alt ve 
üst yapı çalışmalarına başladı.
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armutlu’da 
sahiller 

Yenileniyor 
armuTlu / Yalova 

Yalova’nın Armutlu Bele-
diyesi sahilde başlattığı 
çalışmalara tüm hızıyla 
devam ediyor. Belediye 
ekipleri tüm sahili baştan 
sona yenilediklerini açık-
ladılar. 

altYaPı Ve YatıRımlaR

isTaNbul
   

Üsküdar-Ümraniye, Çek-
meköy ve Sancaktepe’yi 
birbirine bağlayan metro 
inşaatının temeli, düzenle-
nen muhteşem bir törenle 
atıldı. Ümraniye Madenler 
Meydanı’nda yapılan te-
mel atma törenine Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Binali Yıldırım, 
Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcıları Hüseyin Tanrıverdi 
ve Ekrem Erdem, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mut-
lu, bölge milletvekilleri, Ak 
Parti İstanbul İl Başkanı Aziz 
Babuşçu, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. 

Mimar Kadir Topbaş, İlçe 
Kaymakamları, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can, Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara, Çek-
meköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Sancakte-
pe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem ile bölge Belediye 
Başkanları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Törende 
konuşan Ümraniye Bele-
diye Başkanı Hasan Can, 
“Bölgesinde böyle çağdaş 
ve güzel bir hizmeti gör-
mek, hem bir Ümraniyeli ve 
hem de Ümraniye’nin Be-
lediye Başkanı olarak, beni 
çok mutlu etti” diyerek tüm 
katılımcılara teşekkür etti. 

metro inşaatının Temeli atıldı
üsküdar-ümraniye, çekmeköy ve sancaktepe’yi kapsayan metro inşaatının 
temeli atıldı. Temel atma törenine çok sayıda  belediye başkanı katıldı. 

sarıYer / isTaNbul

Ocak ayında temelleri atı-
lan Sarıyer Belediyesi Ana 
Hizmet Binası ve Kültür 
Merkezi’nin inşaat tüm hı-
zıyla sürüyor. Muhteşem bir 
törenle temelleri atılan  Sa-
rıyer Belediyesi Ana Hizmet 
Binası ve Kültür Merkezi’nin 
yapımı hızla devam edi-
yor. Sarıyer Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç, “2013 
yılının üçüncü çeyreğinde 
bitirmeyi planladığımız ve 
sadece Türkiye değil dün-
yanın ilk “Yeşil Bina” sertifi-
kasına sahip kamu binası 
olacak binamızın çalışma-
larında son aşamaya kadar 
geldik” dedi.  

Gemlik / bursa

Gemlik Belediyesi’nin 2011 
yılında başlattığı ve 2012 
yılında da devam ettirdiği 
Çocuk Oyun Grupları ve 
Çocuk Parkları yapım pro-
jesi vatandaşların yüzünü 
güldürmeye devam edi-
yor. Bir yılda 13 bölgede 
toplam 987 metrekarelik 
alana çocuk parkı yapıp, 
çocuk oyun grupları konuş-
landıran ve oyun bahçe-
lerinin tabanını kauçukla 
kaplatan Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, 
hedeflerinin her mahalle-
ye, her köye çok sayıda 
çocuk oyun parkı yapmak 

ve spor aletleri koymak 
olduğunu söyledi. 2011 yı-
lında Konut Apartmanı ve 
Damla Kent Sitesine çocuk 
parkı açıp, oyun grupları 
kuran Gemlik Belediyesi, 
2012 yılında da Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır Bölge-
sine 2 adet, Kurşunlu Ma-
hallesine İskele Meydanı 
ve Nursel Çağlar İlköğretim 
Okulu karşısı olmak üzere 2 
adet, Umurbey’e bir adet, 
Çamlık Piknik Alanına ve 
eski temizlik işleri şantiyesi 
ile 9 okul bahçesine de bi-
rer adet çocuk parkı yaptı. 
Çocuk parklarının sayısının 
bu yıl sonuna kadar artırıl-
ması hedefleniyor. 

aYvacık / çaNakkale

Ayvacık Belediye Başka-
nı Mehmet Ünal Şahin, 
helikopter pisti ile ilgili 
“Ayvacık’ı bir turizm merke-
zi haline getirmeyi amaçlı-
yoruz. Bunu yapabilmek 
için  her alanda yatırım-
larımıza devam ediyoruz. 
Helikopter pistimizde 112 
Hava Ambulanslarına, Or-
man Müdürlüklerine bağlı 
yangın söndürme helikop-
terleri olacak” dedi. 

ivriNDi / balıkesir

İvrindi Belediyesi, tarafından 
yol genişletme ve refüj çalış-
maları yapıldı. Belediyeden 

yapılan açıklamaya göre 
yolların ayrıca asfaltlama 
çalışması yapıldı. Yapılan 
açıklamaya göre, amaç 
kentin modern bir yapıya 
kavuşmasını sağmak.

Yeşil bina Tamamlanıyor

13 bölgede Park Yapıldı

ayvacık’a helikopter Pisti
ivrindi’de Yollar Genişledi

sadece Türkiye’nin  değil dünyanın da ilk “Yeşil bina” sertifikasına sahip ola-
cak sarıyer belediyesi’nin kamu binasında sona yaklaşıldı.

Gemlik belediyesi tarafından bir yılda tamı tamına 13 bölgede toplam 987 
metrekarelik alana çocuk parkları yapıldı. 

ayvacık’a helikopter pisti yapılıyor. Pist için ilk 
adım belediyenin önderliğinde atıldı. 

ivrindi belediyesi tarafından yol genişletme ve 
refüj çalışmaları yapıldı. 
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12 BiRlik’teN HaBeRleR

CNN Türk’te 130 haftadır de-
vam eden “Reklamın İyisi” 
programını hazırlayıp-sunan 
Haliç Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve Güneş Gazetesi 
yazarı Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

Alikişioğlu, Birlik Genek Sekre-
teri Züver Çetinkaya ve ba-
sın danışmanı Fatih Sanlav’ı 
ziyaret ederek, kitaplaştırdığı 
TV programı “Reklamın İyisi” 
isimli kitabı takdim etti.

Dönem Başkanlığını Mar-
mara Belediyeler Birliği adı-
na Bursa/Yıldırım Belediye 
Başkanı Dr. Özgen Keskin’in 
yürüttüğü NALAS’ın iklim de-
ğişikliği ve enerji verimliliği 
konularındaki faaliyetlerinin 
devamı olarak bu yılki Baş-
kanlar Konferansı’nın ana 
teması “Güney-Doğu Avru-
pa Yerel Yönetimlerinin Gün-
deminde İklim Değişikliği” 
oldu ve bu alandaki küresel 
eğilimler ve bu kapsamda 
NALAS üyesi birliklerin kendi-
lerini nasıl konumlandırdıkları 
konuşuldu. Yüksek düzeyde-
ki NALAS toplantısında bu 
tema üzerinde duruldu ve 
konu daha geniş politika tar-
tışmaları ile ilişkilendirildi.

İklim değişikliklerine 
dikkat

Keskin açılış konuşmasında 
iklim değişikliklerine “Her 
birimiz tarafından sosyal 
statümüz, cinsiyetimiz, si-
yasi inançlarımız ne olursa 
olsun farketmeksizin iklim 
değişikliğini önlemek ve ik-
lim değişikliğinin etkilerini 
azaltmak için gerçekleştiri-
lecek eylemleri kapsayan 
güncel bir konudur ve iklim 
değişikliğinin sonuçları hiç 
kuşkusuz şimdiki tüm insan-
lığı ve gelecekteki nesilleri 
etkileyecektir” diyerek dik-
kat çekti. 

Çin’in güneybatı bölgesinde 
bulunan Sichuan eyaleti-
nin başkenti olan Chengdu 
Büyükşehir Belediyesi yöne-
ticilerinden oluşan 7 kişilik 
yerel yönetim heyeti, karşılıklı 
işbirliği fırsatlarını görüşmek 
üzere Marmara Belediye-
ler Birliği’nin davetlisi olarak 
Türkiye’ye geldi.

“Sürekli gelişim var”

Çin Heyeti, Birlik Başkan 
Vekili ve Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı ile 
Birlik AB&Uluslararası İşbirliği 
Komisyonu Başkanı, Sancak-
tepe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem ve Başkan Yardımcısı 
Yusuf Tarık Uçar ile Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sek-
reteri Züver Çetinkaya tara-

fından karşılandı. Chengdu 
Belediyesi Halk Kongresi Da-
imi Komitesi Başkanı Wang 
Dongzhou burada yaptığı 
konuşmada “İstanbul’u her 
gelişimde daha güzel bu-
luyorum. Şehircilik ve yerel 
yönetimler açısından sürekli 
değişim ve gelişim var. Tu-
rizm ve kaynak suyu konu-
sunda Türkiye ile ortak proje-
ler yapmak istiyoruz.  MBB ile 
birçok alanda ilişkiler geliştir-
mek istiyoruz. Temmuz ayın-
daki Chengdu Gençlik Festi-
valine ve Eylül ayındaki Batı 
Çin Yerel Yönetimler Fuarına 
ve Uluslararası Çin Dostluk 
Şehirleri Kongresine sizleri de 
bekliyoruz” dedi.  Sonrasında 
İstanbul İl Özel İdaresine ge-
çen Çin heyeti, Başkan Ve-
kili Musa Akgündoğdu’nun 
makamında kabul edildi.

Marmara Belediyeler Birli-
ği tarafından kurulan Basın 
Danışmanları Platformu, Sul-
tangazi Mimar Sinan Kent 
Ormanı’nda bir araya geldi. 
Basın Danışmanları platfor-
munun her ay düzenli olarak 
organize ettiği toplantı bu 
kez Sultangazi Belediyesi ev 
sahipliğinde TRT Haber Genel 
Yayın Yönetmeni Ahmet Bö-
ken ve Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay’ın katı-
lımıyla gerçekleşti. Bahçeliev-

ler, Beyoğlu, Eyüp, Büyükçek-
mece, Beylikdüzü, Bağcılar, 
Beykoz, Zeytinburnu, Ümra-
niye, Esenyurt, Kağıthane Be-
lediyeleri Basın Danışmanları 
ile Marmara Belediyeler Birliği 
ile Valilik Basın Danışmanının 
da katıldığı toplantıda be-
lediyeler ile medya ilişkileri 
değerlendirildi. Programda 
konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altu-
nay, basın danışmanlarının 
belediyeler ile medya ara-

sında ciddi bir köprü görevi 
gördüğünü belirterek “Gerek 
hizmetlerin halka duyurulma-
sında gerekse belediyelerin 
vizyonunu genişletmesinde 
önemli bir görev üstlenen 
basın danışmanlarımızı çalış-
malarından dolayı tebrik edi-
yorum” dedi. 

“Sizler önemlisiniz”

Programda daha sonra söz 
alan TRT Haber Genel Yayın 
Yönetmeni Ahmet Böken 
de basın danışmanlarının 
önemine dikkat çekti. 

NTV İcra Kurulu Üyesi ve Star 
TV’de Jülide Ateş’le birlik-
te hafta içi her sabah “Bu-
gün” programını sunan Ce-
lal Pir, Marmara Belediyeler 
Birliği’ni ziyaret etti. Görüş-
meye Birlik Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya’nın yanı sıra 
Marmara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Recep Bozlağan da ka-
tıldı. NTV Yeşil Ekran konsep-
tinin de kurucularından, ta-
nınmış televizyoncu Celal Pir, 
MBB’nin eğitim çalışmaları 
hakkında detaylı bilgi aldı. 

mbb’nin üyesi olduğu Güney-Doğu avrupa Yerel Yönetim birlikleri ağı’nın 
(Nalas) yıllık başkanlar konferansı, geniş katılımla gerçekleşti. 

basın Danışmanları Platformu, sultangazi mimar si-
nan kent ormanı’nda toplantı yaptı. 

NTv Yeşil ekran konseptinin de kurucularından 
tanınmış televizyoncu celal Pir, bilgi aldı. 

haliç üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. meh-
met alikişioğlu, mbb’yi ziyaret etti. 

Nalas’ın Yıllık Toplantısı

“istanbul sürekli Güzelleşiyor”

basın Danışmanları orman havası aldı

celal Pir, marmara’dan bilgi aldı

reklamın iyisi’ni Takdim etti

chengdu belediyesi halk kongresi Daimi komitesi başkanı Wang Dong-
zhou, “istanbul’u her ziyaretimde daha güzel buluyorum.” dedi. 
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kocaeli
   

4. Kocaeli Kitap Fuarı etkinlik-
leri kapsamında 5 bin öğrenci 
aynı anda kitap okudu. Sa-
bah saatlerinde Kocaeli’de 
Yürüyüş Yolu’nda toplanan 5 
bin öğrenci Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi’nin kendilerine 
ücretsiz dağıttığı Milli Eğitim 
onaylı 100 Temel eserden olu-
şan kitapları aynı anda oku-
du. Kitap okuyan öğrencile-
re TRT Çocuk’ta yayınlanan 
“PEPE” karakteri de eşlik etti. 

Başkan da Okudu

Sabah saatlerinde arala-
rında Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi bünyesinde fa-
aliyet gösteren Bilgievi öğ-
rencilerinin de olduğu 5 bin 
kişi Sabri Yalım Parkı’nda 
toplandı. Kocaeli 4. Kitap 
Fuarı etkinlikleri kapsamın-
da eline kitap alan 5 bin 
öğrenci 1 saat boyunca ki-
tap okudu. Başkan İbrahim 
Karaosmanoğlu da etkin-
liğe katılarak öğrencilere 
eşlik etti. Başkan İbrahim 
Karaosmanoğlu, Sabri Ya-
lım Parkı’nda serilen hasır-
lar üzerinde oturan öğren-
cilerin yanlarına oturarak 
onlarla birlikte kitap oku-
du. Karaosmanoğlu bura-
da yaptığı konuşmasında 
kitap okumanın önemine 
değindi. 

5 bin kişi birlikte kitap okudu
kocaeli’nde düzenlenen 4. kocaeli kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında bin-
lerce öğrenci aynı anda kitap okudu.

baĞcılar / isTaNbul

Bağcılar Belediyesi, “İstanbul 
yolcusu kalmasın” sloganıyla 
örnek bir proje başlattı. Pro-
jenin amacının öğrencilere 
yaşadıkları şehri tanıtmak 
olduğunu söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Lise son sınıf öğren-
cilerimize yönelik, üniversite 
öncesinde yaşadıkları şehri 
tanıtmak istedik. Yaşadıkları 
kent hakkında bilgi sahibi ol-
sunlar istedik” diyerek konuy-
la ilgili açıklama yaptı. 

aTaŞehir / isTaNbul

Festivalin ilk gününe CHP 
İstanbul Milletvekili Kadir 
Öğüt de katıldı. Bu yıl İçe-
renköy Carrefour otopar-
kında düzenlenen festivali 
binlerce Ataşehirli izledi. 
Festival alanını dolduranla-

ra hoş geldiniz diyen Ata-
şehir Belediye Başkan Bat-
tal İlgezdi: “Üçüncü defa 
Ataşehirlilerle buluşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Altı 
gün boyunca burada siz-
lerle olacağız. Ataşehirliler 
festival boyunca müziğe 
doyacaklar” dedi. Ataşehir-
lilerin festival alanına kolay 

ulaşmalarını sağlamak için 
ilçedeki her mahalle muh-
tarlığının önünden konser 
alanına ücretsiz servisler 
kaldırıldı. Ataşehir Belediyesi 
Kardeş Kültürler Festivali’nin 
son akşamı sahneye Sibel 
Can çıktı. Can, son albü-
münden okuduğu şarkılarla 
Ataşehirlileri coşturdu.

çaNakkale

Çanakkale Belediyesi ta-
rafından projelendirilen ve 
Güney Marmara Kalkınma 
Ajansının 2011 yılı Sosyal Kal-
kınma Mali Destek Programı 
kapsamında desteklediği 
‘Çabam Tahta At Çocuk 
Oyuncak Atölyesi’nin açılışı 
yapıldı. 2012 yılı Şubat ayın-
da sözleşmesi imzalanan ve 

Mart ayında öncelikle eğitim 
süreci başlayan proje, Nisan 
ayında ürünlerini vermeye 
başladı. Kısa zaman içerisin-
de beğeni kazanan ürünler 
yaratan kursiyerler, ürettikleri 
ürünleri atölyenin resmi açılış 
töreninde beğeniye sundu. 
Açılışa Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, baş-
ta olmak üzere çok sayıda 
önemli sima katıldı. 

istanbul Yolcusu kalmasın 

kardeş kültürler eğlendi

bağcılar belediyesi, “istanbul yolcusu kalmasın” sloganıyla başlattığı pro-
je ile lise son sınıf öğrencilerine istanbul’u gezdiriyor. 

ataşehir belediyesi tarafından düzenlenen kardeş kültürler Festivali’nin 
üçüncüsü latif Doğan ve haluk levent konserleri ile başladı. 

çanakkale belediyesi tarafından “çabam Tahta at 
çocuk oyuncak atölyesi”nin açılışı gerçekleştirildi.

ahşap oyuncak atölyesi

“uluslararası 
bandırma 
Festivali”

Gürsu 2. kitap 
Günleri 

büyükkarıştıran’da 
Festival coşkusu

baNDırma / balıkesir 

Bandırma Belediyesi ta-
rafından bu yıl 23. sü dü-
zenlenen Uluslararası Ban-
dırma Kuşcenneti Kültür 
ve Turizm Festivalinin açılış 
günü, renkli  görüntülere 
sahne oldu. Festivale çok 
sayıda vatandaş katıldı ve 
belediyeye teşekkür etti. 

Gürsu / bursa 

Gürsu Belediyesi’nce 15’inci 
kez Kültür Sanat Festivali 
düzenlendi. Festivale çok 
sayıda çocuk katıldı. 

büYükkarıŞTıraN / kırklareli 

 

Büyükkarıştıran Belediye-
si tarafından yapılan 6. 
Gençlik ve Kültür Festivali 
müthiş bir fi nal ile tamam-
landı. 

Günleri 

Gürsu / bursa 

Gürsu Belediyesi’nce 15’inci 
kez Kültür Sanat Festivali 
düzenlendi. Festivale çok 
sayıda çocuk katıldı. 
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muDaNYa / bursa

Mudanya Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde bu yıl üçüncüsü 

düzenlenen ‘Bisiklet ile 100 
Yıllık Macera’ etkinliği renkli 
görüntülere sahne oldu.  Bi-
siklet tutkunları  3 günde 260 
kilometre yolu kat etti. 

karTePe / kocaeli

Kartepe’nin 1200 metre ra-
kımlı tepesinden yamaç 
paraşütünün yapılması için 

Türk Hava Kurumu yetkilileri 
yaptıkları incelemede onay 
verdi. Başkan Şükrü Karaba-
lık, yamaç paraşütünün Kar-
tepe ekonomisine katkıda 
bulunacağını söyledi. 

baŞakŞehir / isTaNbul

Türkiye ve dünyanın değişik 
ülkelerinden 1200 sporcu 
Başakşehir’de sağlık ve bir-
liktelik için koştu. Madalyalar 
Etiyopyalı iki kardeşin oldu. 
Başakşehir Belediye Başka-
nı Mevlüt Uysal’ın başlattığı, 
iki etaptan oluşan yarışlar-
da, profesyonel sporcuların 
yanı sıra üç kuşağın birlikte 
yer aldığı halk koşusu, renkli 
görüntülere sahne oldu. Ba-
şakşehir Kaymakamı Cev-
det Can, Başkan Yardımcı-
ları, sporcular ve çok sayıda 
sporseverin katıldığı yarış-
mada Başakşehir Belediye 

Başkanı Uysal da sporcularla 
birlikte yarışın başlayacağı 
çizgiye geçti.

Spor kenti

Başkan Mevlüt Uysal “Ba-
şakşehir Belediyesi olarak, 
sportif organizasyonların dü-
zenlenmesine büyük önem 
veriyor ve Başakşehir’in bir 
spor kenti haline gelmesi 
için çalışıyoruz. Bahçeşehir 
90’lı yıllardan beri insanla-
rın rahatça spor yapabildi-
ği nadide yerlerden. Sporu 
bütün İstanbul’a sevdirece-
ğiz” dedi. 

GüNGÖreN / isTaNbul

Güngören’de sekiz yıldır ba-
şarıyla yürütülen futbol tur-
nuvası parmak ısırtıyor. İlçe-
deki kurumların kaynaşması 
amacıyla hayata geçirilen 
turnuvada birlik ve beraberlik 
felsefesi güdülüyor. Onlarca 
kurumun mücadele ettiği fut-

bol turnuvasında bugüne ka-
dar hiç kupa kazanamayan 
BEDAŞ, mutlu sona penaltılar 
sonucunda ulaştı. Normal sü-
resi 1-1 tamamlanan müca-
delede gol uzatmalarda da 
gelmeyince penaltı atışlarına 
geçildi. Penaltıları 5-4 kaza-
nan BEDAŞ, kupaya uzan-
manın mutluluğunu yaşadı. 
Futbolcular madalyalarını ve 
kupayı Güngören Belediye 
Başkanı Ş. Yücel Karaman’ın 
elinden aldı.

Başkan Karaman 
tebrik etti 

Başkan Karaman: “Sekiz 
yıldır kurumlar arası futbol 
turnuvasını başarıyla yürü-
tüyoruz. Turnuvada müca-
dele eden takımlarımızın 
tamamı Güngören’e hiz-
met ediyor. Bazen bu ku-
rumlar birbirleriyle iletişim 
halinde oluyor” dedi. 

silivri / isTaNbul 

Silivri Belediyesi’nin, düzen-
lediği Yaz Spor Okulları açıl-
dı. Yaz Spor Okulları, Tenis, 
Futbol, Basketbol, Badmin-
ton, Voleybol, Engellilere 
yönelik eğitsel oyunlar ve 
Taekwondo olmak üzere 
8 ayrı branşta eğitim veri-
yor. Silivri Belediye Başka-
nı Özcan Işıklar, Yaz Spor 
Okulu’nda eğitim veren öğ-

retmenlerle Kale Park Sosyal 
Tesisleri’nde bir araya geldi. 
Toplantıda, Başkan Işıklar; 
“Yaz Spor Okullarımızı bir 
gelenek haline getirdik. İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
ve İlçe Spor Müdürlüğümüz 
ile güzel bir işbirliği içerisin-
deyiz. Siz eğitmenlerimize 
geçmiş yıllardaki özverili 
çalışmalarınız için teşekkür 
ediyorum, bu sene için de 
başarılar diliyorum” dedi. 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Yılmaz Kaya da “Yapılan 
çalışmaları takdir ediyoruz. 
Kendi çocuklarımıza hizmet 
etmek çok güzel” dedi. 

silivri belediyesi yaz spor okullarını açtı. ışıklar, 
okullarda eğitim veren öğretmenlerle buluştu.  

silivri’de Yaz okulları açıldı

mudanya belediyesi tarafından ‘bisiklet ile 100 
Yıllık macera’ etkinliği düzenlendi. 

kartepe’yi yamaç paraşütü heyecanı sardı. Ya-
maç paraşütü için gerekli onaylar alındı. 

başakşehir belediyesi’nin düzenlediği yarışmaya 
ülkemizden ve dünyadan 1200 sporcu katıldı. 

Güngören belediyesi’nin 8 yıldır ‘renklerin kardeşliği’ ilkesiyle düzenlediği 
‘kurumlar arası Futbol Turnuvası’nda dostluk kazandı. 

velimeşeliler 
kırkpınar’ı 
aratmadı

velimeŞe / TekirDaĞ

Velimeşe Beldesi’nde 
her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ‘Velimeşe 
Geleneksel Büyük Yağ-
lı Pehlivan Güreşleri’nin 
dördüncüsü Kırkpınar 
Güreşlerini aratmadı. Ha-
zırlıkları haftalar öncesin-
den başlayan ve binler-
ce güreşseverin merakla 
beklediği güreşlerde 
Baş Pehlivanlık Finalinde 
Gökhan Arıcı’yı mağlup 
eden Güngör Edin ge-
çen sene olduğu gibi 
bu yıl da başpehlivanlık 
unvanını korudu. Organi-
zasyon izleyicilerden tam 
not aldı. 

‘bisiklet ile 100 Yıllık macera’

kartepe’de Yamaç Paraşütü 

1200 sporcu başakşehir’de

Güngören’de Dostluk kazanıyor
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100 Yıl sorun Yaşanmayacak 
aYıN BaŞkaNı

bursa orhangazi belediye başkanı ismail Tartar, belediye başkanlığı koltuğunu devir alır almaz, ilk önce kentin altyapı sorununu 
çözmüş. başkan “100 yıl altyapı sorunu yaşanmayacak” diyecek kadar bu konuda iddialı. biz de Tartar’ı bu ve bunun gibi pek çok 
başarılı çalışmasından dolayı “ayın başkanı” olarak seçtik. 

orhaNGaZi beleDiYe baŞkaNı ismail TarTar
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Bursa Orhangazi Beledi-
ye Başkanı İsmail Tartar ile 
makamında bir araya gel-
dik. Başkan, Orhangazi’nin 
en büyük sorunlarından 
biri olarak gösterilen altya-
pı sorununu göreve gelir 
gelmez çözmüş. Başkan 
bu konuda “100 yıl altyapı 
sorunu yaşanmayacak” 
diyecek kadar iddialı. Biz 
de Başkan Tartar’ı bu ve 
bunun gibi pek çok ba-
şarılı çalışmasından dola-
yı “Ayın Başkanı” olarak 
seçtik. Tartar, belediyenin 
altyapı çalışmalarını şu 
sözlerle anlatıyor: “Göreve 
geldiğimde ilk iş belediye-
nin gelir gider tablosunu 
düzeltmek oldu. 18 trilyon 
civarında borcumuz bu-
lunuyordu. Yıllardan beri 
yaramız olan alt yapı so-
runları vardı. Bunun önüne 
geçmek adına projelerimi-
zi hazırladık. Eylül ayında 
ihalesi olacak. Onun sonu-
cunda çalışmalara başla-
yacağız. İlçenin en az 100 
yıl alt yapı sorunu olmaya-
cak.” 

“İstanbul-Orhangazi 
40 dakika olacak” 

Ayrıca başkanla görüş-
memiz esnasında İstanbul 
- Orhangazi arasının 40 
dakikaya ineceğini öğ-
reniyoruz. Nasıl mı? Gelin 
bunu başkandan dinleye-
lim: “İlçemizin tam ortasın-
dan İzmir - İstanbul otobanı 
geçiyor. Şu anda çalışma-
lar hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Üç sene içinde de 
hizmete girecek otobanın 
olmasından dolayı arsa ve 
arazi satışları talebi oluyor. 
Tabii bu da nüfus patla-
masını getirecek. Çünkü 
Orhangazi’den İstanbul 40 
dakika olacak. Böylece 
İstanbul’da yaşayan insan-
lara cazip geliyor. Bu çalış-
malar sonucu düzensiz bir 

yapılaşma olacak. Biz onun 
düzenli olması için Bursa’ya 
müracaatımızı yaptık. Kı-
sacası bir taraftan borçları 
öderken bir taraftan da 
mecbur yapılması gereken 
bütün işleri yaptık.”

Çevreci belediye

Başkan ayrıca kentte çöp 
sorununu da ortadan kal-
dırmış. Başkan Tartar “Alt 
yapı çalışmalarına başlar-
ken çok şiddetli bir kış ge-

çirdik. Bunun sonucunda 
bütün yollarımız asfaltla-
rımız bozuldu. Fakat 4 ay 
sonra alt yapı kazma işleri 
başlayacak. Onun dışın-
da İznik, Yalova, Gemlik 
ve Orhangazi bölgesinde 
çöp deponu alanı yoktu. 
Ben göreve geldikten son-
ra bu çalışmaları yaptık. Bi-
zim İznik belde ve Orhan-

gazi köyleri adı altında bir 
çöp birliğimiz var. Orman 
Bakanlığı bize 270 dönüm 
arazi tahsis etti. Biz de be-
lediye olarak 50 dönüm 
daha alarak 320 dönüm 
araziyle teknolojiye uygun 
çöp deponu alanı işine 
başladık. 2013 yılında da 
hayata geçecek.” diyerek 
bu çalışmaları anlatıyor. 

“120 yıllık bir ilçeyiz”

Başkan Tartar aynı za-
manda tam bir Orhan-
gazi aşığı. 1960 yılında 
Orhangazi’de doğan 
Tartar, 23 yıllık devlet me-
murluğu, kaymakamlık 
yazı işleri müdürlüğünden 
sonra 29 Mart 2009 seçim-
lerinde belediye başkan-
lığı görevine gelmiş. Baş-
kan Tartar Orhangazi’yi şu 
sözlerle anlatıyor: “Daha 
önceki adı Pazarköy olan 
ilçe Orhangazi ismini ala-
rak ilçe olmuş. 120 yıllık bir 
ilçeyiz. Ana yol üzerinde 
kurulmamız, Marmara’nın 
en güzel en yeşil coğraf-
yasında bulunmamızdan 
dolayı 80’li yıllardan sonra 
göç almaya başlamışız. 

Türkiye’nin her tarafından 
vatandaşlarımız var. Bul-
garistan, Yunanistan ve 
Yugoslavya’dan göçmen-
lerimiz bulunuyor. Ben de 
aslen Bulgaristan göçme-
ni bir ailenin çocuğuyum. 
İlçemiz zeytini ile ünlü bir 
ilçe. Her yıl Kasım ayının ilk 
Pazartesi günü zeytin festi-
vali yapıyoruz. Uluslararası 
bir festival oluyor” diyerek 
kentin güzelliklerini anlattı. 

Festivaller şehri

Başkan konuşmasına bele-
diye önderliğinde yapılan 
bu festivalleri anlatarak 
devam etti: “Festivallerimi-
ze bütün vatandaşlarımız 
ve çevre illerden ilçeler-
den belediye başkanları, 
valiler, kaymakamlar katılı-
yor. Ulusal televizyonlarda, 
basında gösteriliyor. Zeyti-
nimizin güzelliği İznik gölü 
kıyısındaki bahçelerde 
olmasından kaynaklıyor. 
Gemlik zeytini Türkiye’de 
bilinir ama asıl yeri 
Orhangazi’dir. Gemliğin 
nüfusu 40-50 bin iken bi-
zim nüfusumuz 18-20 bindi 
ama biz ondan sonra hızlı 
bir göç aldık.” Orhanga-
zililerden Başkan Tartar’ın 
önderliğinde yapılan bu 
belediye çalışmalarından 
bir hayli mutlular. 



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

Bir insanın ilk işi 
“kendisi” olmaktır. 
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Bolu  Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz 

Bilecik Belediye  Başkanı Selim Yağcı

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu

İpsala Belediye Başkanı  Mehmet Karagöz

RENKLİ BAŞKANLAR Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla 
sıcak iletişim kuran belediye başkanlarımızın hayata dair fotoğrafl arını yayınlı-
yor, devamını belediyelerimizden bekliyoruz.              fatih.sanlav@marmara.gov.tr

Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar


