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Avcılar Belediyesinden Alo Atık Yağ Hattı
T
ürkiye’de ortalama 400 ton
bitkisel atık yağ, doğaya ve
çevreye tehlike saçıyor. Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü ekipleri de bu
tehlikeye dikkat çekmek amacıyla
atık yağ toplamaya başladı.

Temiz bir çevre ve sürdürebilir doğal kaynakları
koruma amacıyla Avcılar Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 444 6 989
atık yağ telefon hattı kurarak talepler doğrultusunda
ilçedeki atık yağları topluyor.

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde, kızartılmış yiyeceklerin son zamanlarda daha
fazla tüketilmesi sebebiyle, atık
bitkisel yağların çoğaldığını ifade
etti. Yetkililer Avcılar genelinde,
yürüttükleri projeyle; doğaya olan
insan tahribatını ve çevrenin kirlenmesini önlemeyi hedeflediklerini söyledi.
Atık Yağ Doğaya Zararlı
Alo Atık yağ hattı kurulmasıyla,
kızartma yaptıktan sonra kullanılan kirli yağların temiz sulara ve
kanalizasyona karışmadan toplan-

ması hakkında bilgiler veren Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü yetkilileri kalorisi çok yüksek olan bu yağların
suya ve kanalizasyona karıştığı zaman büyük oranda tahribata neden
olduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca
atık suların arıtılması maliyetlerini
de arttırdığını, yağların zamanla
borularda birikmesiyle tıkanmalara neden olduğunu ifade etti.
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli yaptığı açıklamada, “Çevre dostu belediyecilik
kapsamında daha temiz bir Avcılar’da yaşamak ve sürdürebilir doğal kaynakları korumak için ilgili
ekiplerimiz tarafından sularımıza,
denizlerimize ve topraklarımıza
karışmadan atık yağları dikkatle toplamaktayız. Çocuklarımıza
daha sağlıklı bir doğa bırakmak
için Avcılar olarak çalışmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

Beyoğlu’nda Çöp Toplama Akıllandı
Beyoğlu Belediyesi, yenilediği çöp toplama araçlarını akıllı sistemlerle donattı. Çöpün yerde kalma süresini minimuma indirecek araçlar vatandaşa tanıtıldı.
Her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği Beyoğlu’nda, temizlik
çalışmalarının daha düzenli yürütülebilmesi için yeni bir döneme
geçiliyor. Katı atık toplamada
kullandığı araç filosunu yenileyen
Beyoğlu Belediyesi, yenilenen temizlik araçlarını akıllı sistemlerle
donattı. Taksim Meydanı’nda
görücüye çıkan araçların tanıtım
toplantısında konuşan Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, “Geçen 14 yıl içerisinde kendi zamanında en çok
memnuniyetin oluştuğu hizmetimizin başında çöp ve temizlik
hizmetlerimiz geliyor. Malum
Beyoğlu’nun sokakları dar olduğu
için her yere çöp konteynırı koyamıyoruz. Bununla mücadele etmek için Beyoğlu Belediyesi araç
filolarını çoğalttı ve sokakların
büyüklüklerine göre tip tip araç-

lar ürettirdi. Amaç hem sokaklara
rahat girsin hem de sürekli çöpleri
toplasın. Dar sokaklarda, çöp konteyneri koyamadığımız yerlerde
her gün çöp toplamak zorunda
olduğumuz için çöp arabası oraya yaklaştığında mahalleliye, ‘Ben
yaklaşıyorum. 5 dakika içerisinde
çöpü indir ve ben de çöpü alayım’
diyebileceği bir sistem kurduk.
Böylelikle çöpün sokaklarda kalış
süresini kısaltarak hijyene katkıda
bulunmuş oluyoruz. Beyoğlu’nda
akıllı temizlik kusursuz Beyoğlu
derken kastımız buydu.” dedi.
Tertemiz Beyoğlu için 7-24 Mesai
Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü, katı atık toplama işlerinde kullandığı 73 araçlık filosunu, son teknolojiyle donatılmış
çevre dostu araçlarla yeniledi.

Yenilenen araçlar GPS Sistemi ile
Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen Smart Beyoğlu aplikasyonuna entegre edildi. Bu sayede
çöp arabası sokağa yaklaştığında
Smart Beyoğlu uygulaması üzerinden mahalle sakinlerine bildirim gönderilecek. Bildirimi alan
vatandaşlar çöplerini indirerek
çöp arabasına teslim edecek. Bu
sistemle sokaklarda oluşan görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş

olacak. “Tertemiz Beyoğlu” için
348 personel 3 vardiya halinde
7-24 çalışıyor. Günlük ortalama
340 ton çöp, 12 ton moloz, 10
ton da eşya toplanıyor. Atıkların
toplanmasının yanı sıra belirli
noktalara konulan koruganların
ve konteynerlerin temizliği de
düzenli olarak yapılıyor. Böylelikle çöpün yerde kalma süresi minimuma indirilerek ilçe sakinlerine
temiz bir çevre sunulmuş oluyor.

2

Çevre - Marmara Haber

55 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen kaynağında atık toplama çalışmalarında 55 bin 682
ton atık toplanarak bertaraf edildi.

K

ocaeli Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığı, ambalaj atıkları, elektrikli-elektronik atıklar,
kızartmalık atık yağlar, atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler, hacimli atıklar, atık ilaçlar,
boya-tiner kutusu gibi tehlikeli
atıkların toplanması ve bertaraf
edilmesi konusunda çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda
Kocaeli genelindeki atık getirme
merkezleri 2017 yılında 55 bin
682 ton atık topladı.
Atık toplama ve bertaraf işlemleri yapılırken tüketicinin de bu
sisteme dahil edilmesi amacıyla
gerekli mevzuat doğrultusunda
minimum bin metrekarelik alanlarda Atık Getirme Merkezleri

kuruluyor. Bu merkezlerin yer seçimi, projelendirmesi, biriktirme
ekipmanlarının temini, izin sürecinin takibi gibi faaliyetler Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kocaeli
genelinde, hali hazırda Körfez,
Derince, Gölcük, Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde olmak
üzere 6 adet Atık Getirme Merkezi bulunuyor.
Kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kurum ve kuruluşları, işyerleri
ve ticarethaneler gibi yerlere atık
biriktirme ekipmanları konularak
atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanıyor. Kocaeli genelinde geri kazanılabilir nitelikte 55
bin 602 ton ambalaj atığı, 29 ton

elektronik atık, 23 ton atık pil,
28,5 ton bitkisel atık yağ kaynağında ayrı toplanıp bertaraf edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
koordinasyonunda, ilçe belediye-

leri ve bakanlık tarafından çevre
izin lisanslı firmalar ile birlikte
çalışmalar yürütülüyor. Özellikle
okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında eğitim ve bilinçlendirme
seminerleri düzenleniyor.

Atıkların Geri Dönüşümüne Tanıklık Ettiler
Kartal Belediyesi, ilçe bazında sürdürdüğü çevre bilinçlendirme kampanyalarına devam ediyor.
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ege Bilim Koleji öğrenci ve öğretmenlerini ambalaj atıkları fabrikasına götürdü.
Kartal Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek
Kars ve Ege Bilim Koleji öğretmen
ve öğrencilerden oluşan grup,
Kartal’da belediyenin atıklarını

toplayan Hursan A.Ş.’yi ziyaret
etti. Ambalaj atıklarının dönüşümüne tanıklık eden öğrenciler,
atıkların nasıl ayrıştıklarını da yerinde görerek bilgi aldı. Yetkililere

birçok soru yönelten öğrenciler,
çevreye duyarlılıklarını sordukları
sorularla ortaya koydu.
Kartal Belediyesi Her Yıl Binlerce Ağacı Kesilmekten Kurtarıyor
Kartal Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek
Kars, “2017 yılında 91 bin 925 ağaç
kesilmekten kurtarılmış, 9 yılda ise
487 bin 885 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Kartal Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
aracılığıyla ambalaj atıkları, Hursan A.Ş. ile yapılan protokol gereği
toplanmaktadır. 1 ton kullanılmış
kâğıt, 17 çam ağacının kesilmesini
engeller. 2009-2017 yılları arasında 28 bin 999 ton kâğıt ve karton
ambalaj atığının geri dönüşümü

sağlanarak 487 bin 885 ağacın kesilmesi önlendi. 2017 yılında 5 bin
407 ton kâğıt ve karton ambalaj
atığının geri dönüşümü sağlanarak
91 bin 925 ağacın kesilmesi önlendi. Daha yeşil bir Türkiye için
el ele verelim, umutlarımızı fidan
dikerek yeşertelim.” dedi.
Hursan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Akbaysan ise çevre
duyarlılığından dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e
teşekkür etti. Akbaysan, Kartal
Belediyesi ile Hursan A.Ş. arasında
2013 yılında imzalanan protokolün ardından Kartal’da toplanan
tonlarca ambalaj atığının her yıl
katlanarak arttığını söyledi. Etkinliğin sonunda öğrencilere çevre
dostu hediyeler verildi.

3

Güncel - Marmara Haber

Artık Kentler Dünyaya
Yön Veriyor
Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle
düzenlediği “Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması” İstanbul’da gerçekleştirildi.
MBB Şehir Politikaları Merkezi koordinatörlüğünde Kent ve
Toplum Derneği destekleriyle
gerçekleştirilen
“Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması”,
ulusal ve uluslararası çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.
Küreselleşme ve Kent Ağları
Buluşması’na, MBB Başkan Ve-

kili ve Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer,
MBB Genel Sekreteri M. Cemil
Arslan, Prof. Dr. Çağlar Keyder,
Prof. Dr. Ben Derudder, Prof.
Dr. Allan Watson, Doç. Dr. Aslı
Ceylan Öner gibi Türkiye’den
ve dünyadan birçok isim katıldı.

Küreselleşme ve kent yönetimi
alanında uzmanların konuştuğu
programda küreselleşen dünyada politik ve ekonomik güç
merkezleri haline gelen kentler,
Küreselleşme ve Dünya Kentleri, Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma
Yaklaşımları, Küreselleşme ve

Gayrimenkul Piyasası ile Küreselleşme ve Kent İmgesi başlıkları altında ele alındı.
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“Her Belediye Başkanı Yerel Olduğu Kadar Küresel Bir Aktör”
Küreselleşen dünyada kentlerin belirleyici özellikleriyle ön plana
çıktığını dile getiren Çağırıcı, İstanbul’u örnek gösterdi. Çağırıcı,
“İstanbul yalnızca yerel ekonomi ile küresel ekonomi arasındaki
bir bağlantı noktasından ibaret değildir. Aynı zamanda geleneksel olanla modern olanın tam ortasında yer almaktadır. İstanbul
gibi küresel kentler bilgi akışının, kültürel üretimin ve finansın
kontrol merkezidir. Kentler artık hiç olmadığı kadar dünyaya
yön vermeye başladı. Ekonomiden siyasete, mimariden çevreye,
kültürden göçe, hayatın her alanında, kentler belirleyici konumdadır. Kamu kurumları ve özel sektörün karar mekanizmaları
kentlerde bir araya gelmektedir. Bu da kentleri politik ve ekonomik güç merkezlerine dönüştürmektedir” dedi.

Programın açılış konuşmalarını MBB Başkan Vekili ve Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, MBB
Genel Sekreteri M. Cemil Arslan gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Lokman Çağırıcı “Kentler artık hiç olmadığı kadar dünyaya
yön vermeye başladı. Ekonomiden siyasete, mimariden çevreye, kültürden göçe, hayatın her alanında, kentler belirleyici
konumdadır” dedi.

Yerel yönetimlerin küreselleşen dünyaya uyum sağlama noktasında önemli görevler üstlendiğini dile getiren Çağırıcı, “Tüm
küreselleşen şehirler gibi, İstanbul da bu süreçten payını hem
avantajları hem de dezavantajlarıyla alıyor. İşte tam da bu noktada doğru yönetimin, yani bizim omuzlarımıza yüklenmiş olan
sorumluluğun önemi ortaya çıkmaktadır. Yeni dünyada her belediye başkanı yerel olduğu kadar küresel bir aktör aslında. İç içe
geçişler, tezatlar, farklı roller, aynı anda icra edilmek durumunda.
Koşullar ne olursa olsun tüm bu durumlarda insanlığın iyiliğine
dokunacak işleri birlikte yapmak durumundayız. Bunun olmazsa
olmazlarından biri de bilgi üreticileri ile uygulamacıların el ele
vererek anlamaya çalışmaları ve birlikte üretmeleridir” dedi.

“Kentler Yüz Milyonlarca İnsanı Aşırı
Yoksulluktan Kurtarıyor”
Marmara Belediyeler Birliği
Genel Sekreteri M.Cemil Arslan dünya nüfusunun yüzde
50’sinden fazlasının şehirlerde
yaşadığını belirterek, “Aranızda
bu bilgiyi ilk defa duyan yoktur.
Çünkü bu artık herkes tarafından biliniyor ancak bunu her seferinde zikretmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sadece tek
başına Doğu Asya ve Pasifik’te
şehirler 1,2 milyar insanı barındırıyor, neredeyse Hindistan’ın
nüfusu kadar insan demek bu.
Bu sayılar hızla artıyor. Asya ve
Afrika’da bu artış daha da hızlı

çünkü bireyler ve aileler daha iyi
yaşam koşulları için kentlere göç
ediyor. 2050 yılına geldiğimizde
kent nüfusu ikiye katlanacak ve
100 kişiden yaklaşık 70’i kentlerde yaşıyor olacak.” dedi.
Kentlerin dünyanın en büyük
büyüme lokomotifi haline geldiğini belirten Arslan, şunları
söyledi: “Küresel gayrisafi yurt
içi hasılanın yüzde 80’ini kentler
oluşturuyor ve kentler yüz milyonlarca insanı aşırı yoksulluktan kurtarıyor. Fakat bu kadar
büyük bir hız ve ölçekte yaşanan
şehirleşme, beraberinde muaz-

zam zorluklar da getiriyor. Gittikçe açılan gelir uçurumu, artan
kirlilik ve yaşlanan bina ve köprüler; şehirlerin insanların hayallerinin hızına erişmekte zorlandığının birer emaresi aslında.
Şehirlilerin sürdürülebilir ve
müreffeh gelecek adına gittikçe
büyüyen hayalleri var. Kentlerin
gelişimi iyi yönetilmelidir çünkü
iyi yönetilememesi, sağlık problemlerinden yoksulluk ve eşitsizliğe ve hatta dışlanmaya kadar
uzanan bir problem demeti anlamına gelmektedir. Ancak yine de
iyimser olmamız için nedenleri-

miz
var.
Şehirler,
iyi yönetildiklerinde, kaliteli hizmetlere, eğitime, iş fırsatlarına,
güvenli barınma alanlarına, temiz enerji ve suya erişim sunuyorlar. Dahası, şehirler kaynaşmanın, inovasyon ve ilerlemenin
de merkez noktaları. Hatta bazen
sakinlerini korumak adına ulusal
politikalardan daha etkili ve güçlü politikaları da yaşama geçirme
gücüne sahipler.”
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“Akademisyenlik Yerine, Belediye
Reisi Olmayı Tercih Ederim”
Keynote konuşmacı olarak Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması’nda konuşan Prof. Dr.
Çağlar Keyder, “Akademisyenler
olarak araştırıyoruz, yazıyoruz
ancak uygulamanın içinde olan
belediyeciler ve onlar çok şanslı.
Belediye reisi olmayı tercih ederdim.” diyerek şehri yönetiyor

olmanın öneminin altını çizdi.
Ayrıca Türkiye’deki bazı illerin
eski dönemlerine değinen Prof.
Dr. Çağlar Keyder, “19. yüzyıldaki Trabzon, Mersin ve İzmir gibi
Osmanlı liman şehirleri sadece
pazar şehirleri değildi, yabancıların varlığına ev sahipliği yapan ve
ticarete yön veren yerlerdi.” dedi.

İstanbul’un 1990’ların dünyasındaki rolünden de bahseden Prof.
Dr. Keyder, “İstanbul, 1990’larda
festivallerle, tiyatrolarla, bienaller,
yemek kültürü ve gece hayatıyla
turistler için bir cazibe merkezi ve
o dönem gençlerinin, sanatçılarının ve Erasmus öğrencilerinin ilk
tercihlerinden biri oldu.” dedi.

Üç Oturumda Gerçekleşti
Program; “Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma Yaklaşımları”, “Küreselleşme ve Gayrimenkul Piyasası” ve “Küreselleşme ve Kent İmgesi” başlıkları altında üç oturumda gerçekleşti.

Programın ilk oturumu Küresel
Kent Ağları Çalışmalarında Nicel
ve Nitel Araştırma Yaklaşımları’nda, Ghent Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ben Derudder “Dünya
Şehirleri Ağında Türk Şehirleri”
başlıklı sunumunu gerçekleştirirken Loughborough Üniversitesi’nden Doç. Dr. Allan Watson

dünya şehir ağlarını anlama noktasında kalitatif yaklaşımları konu
alan sunumunu gerçekleştirdi.
Küreselleşme ve Gayrimenkul
Piyasası oturumunda ise University of Reading’den Prof. Dr.
Kathy Pain, küresel şehirlerin
finansallaşması üzerine sunum

gerçekleştirdi. Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Türel,
küreselleşme üzerine tanımlarını yaparken Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asuman
Türkün, “İstanbul’da Kentsel
Dönüşüm: Beklentiler ve Sonuçlar” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.Programın son

oturumunda ise “Küreselleşme
ve Kent İmgesi” ele alındı. Münih Teknik Üniversitesi’den
Prof. Dr. Alain Thierstein, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nden
Prof. Dr. C. Abdi Güzer ve Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Oğuz Işık konuyla ilgili
sunum yaptı.

6

Güncel - Marmara Haber

Konuşmacı Görüşleri
Koç Üniversitesi/Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Çağlar Keyder

Alanında uzman akademisyenlerin davet edildiği ve konuşulan konunun da ilginç olduğu kadar önemli olduğu bir etkinlik.
Gerek metodolojik olarak gerekse de içerik anlamında İstanbul’u yakından ilgilendiren bir konu hakkında bir aradayız. Bizleri ve bu tip konuları inceleyen akademisyenleri yakından ilgilendiren konularda bir araya getirip, bilgi alışverişi yapmak çok
önemli bir şey.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner

Bu çalışma disiplinler arası gerçekleşen
bir çalışma. Mimarlar, coğrafyacılar,
ekonomistler, sosyologlar, şehir planlamacıları hepsi burada. Bu da kentler için
yapılan çalışmaların ne kadar çok yönlü
olduğunu ortaya koyuyor. Benim yaklaşık 18 senedir üzerine çalıştığım bir konu
hakkında bir aradayız. Buraya katılan birçok arkadaşımızla yıllarca beraber çalıştık, birlikte emek verdik. Benim için sanki geçmişime yaptığım bir teşekkür gibi.

Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Türel

Bir defa İstanbul için önemli konu. Bu
konuda çalışan tüm önemli akademisyenler dünyanın her yerinden davet
edilmiş. Onların Türkiye şehirleri için
konuşması gayet güzel oldu. Tam zamanında ve gayet başarılı bir organizasyon
oldu. Bir sonraki aşamada küresel kentler ve İstanbul için bir çalışma yapılması
gerekiyor. İstanbul şu an bizlerin 2005
yılında yaptığımız çalışmanın bir devamı gibi gözüküyor. Farklı araştırmalar
faklı sonuçlar veriyor, o yüzden özellikle
ülkemiz için net ve kesin bilgilerin olduğu bir çalışma yapmamız gerekiyor.

Ghent Üniversitesi
Prof. Dr. Ben Derudder

Politikacıları ve akademisyenleri bir araya getirmesi. Akademik taraf yerel yönetimlerin ve politikacıların kentler için ne
yaptıklarını, nasıl davrandıklarını öğreniyor. Politikacılar da kentler için teori
üreten akademisyenlerin neler düşündüğünden haberdar oluyor. Dünya kentleri
ve küresel kent ağlarının akademik olarak
net ve beli bir tanımı var. Ama politikacılar ve yerel yönetimler arasında bu tanım
bu kadar kesin ve net değil.

ODTÜ
Prof. Dr. Oğuz Işık

Öncelikle kendi adıma konuşacağım
Marmara Belediyeler Birliği’nin bu kadar faal olması çok mutluluk verici ve
çok güzel bir şey. Bu tip etkinliklerle
yerel yöneticileri ve akademisyenleri bir
araya getirmesi de büyük bir ayrıcalık.
Özellikle bu etkinlik, İstanbul için İstanbul’da Küreselleşme Ağlarının nerede
durduğunu, ne tür bir potansiyel olduğunu tespit etme açısından son derece
önemli bir fırsattı. Bu fırsatı doğru değerlendireceğimizi düşünüyorum.

Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Asuman Türkün

Çok yararlı bir etkinlik oldu. Küreselleşme konusunda dünyada ne olup bittiği
hakkında diğer ülkelerden gelen akademisyenlerle beraber konuşabilme fırsatımız oldu. Farklılıklarımızı, benzerliklerimizi görebilmek açısından da bizler
için çok iyi oldu. Bir sonraki aşamasında
küresel kentler için mekan ağırlıklı şekilde inceleyebiliriz, kent içerisindeki
değişimi, insanların dönüşümlerini daha
fazla konuşmalıyız, diye düşünüyorum.

ODTÜ
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer

Küreselleşme kentleşme ilişkisi için sermaye, kentsel, şehirleşme gibi konular
Türkiye gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz çünkü
şu an müthiş bir dönüşüm yaşıyoruz.
Marmara Belediyeler Birliği tarafından burada düzenlenmesi çok önemli.
Türkiye’de özellikle kentleşme ve yatırımlarda rol model olan bir bölgedeyiz.
Buradaki hem iyi hem kötü örnekler
Türkiye’ye çok kolay yansıyor ve etkiliyor. Bu anlamda da aslında bu bölgede
bunu konuşuyor olmak çok çok önemli
düşünüyorum.
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İstanbul Sosyal Tesis Aşçılarından Büyük Başarı
6. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde düzenlenen gastronomi yarışmalarına katılan İBB Sosyal Tesisleri aşçıları madalya almaya hak kazanarak yüzde yüz başarı elde etti.

İ

BB Sosyal Tesisleri aşçıları, 8
altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Aşçılar ve
Şefler Federasyonu (TAŞFED)
tarafından düzenlenen gastronomi yarışmalarına sahne olan
16. Uluslararası İstanbul Mutfak
Günleri’ne bu yıl yine İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Tesisleri aşçıları damgasını vurdu. Yarışmaya 30 farklı ülkeden
450’si yabancı toplam 2 bin 100
yarışmacı katıldı. Büyük ödül
için şeflerin kıyasıya mücadele
ettiği yarışlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden
İBB Sosyal Tesisleri aşçılarının
tamamı ilk üçe girerek 8 altın,
8 gümüş ve 1 bronz madalya ile
yüzde yüz başarı elde etti.

75 farklı kategoride gerçekleştirilen gastronomi yarışmalarında
İBB Sosyal Tesisleri aşçıları; Balık, Kuzu, Orijinal Türk Mutfağı,
Modern Türk Mutfağı, Pizza,
Pratik Ekip, Restoran Tatlı Tabağı, Yılın Altın Türk Şefi ve Yılın
Altın Genç Şefi kategorilerinde
rakipleri ile kıyasıya mücadele
etti. İBB aşçıları yarıştıkları tüm
kategorilerde ilk üçe girmeyi
başarırken en önemli kategorilerden olan Yılın Altın Genç Şefi
kategorisinde de altın madalya
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin oldu.
Gezici Sosyal Tesis Mobil Büfe

Önümüzdeki aylarda hizmet
vermesi planlanan İBB Sosyal

Tesisleri’nin gezici şubesi “Mobil Büfe” fuarda ilk kez görücüye
çıktı. İETT’den devralınarak kafeteryaya dönüştürülen nostaljik
otobüs, görenlerin beğenisini kazandı. İBB Sosyal Tesisleri’nden

herkesin yararlanabilmesi ve İstanbullulara nostaljik bir atmosfer yaşatılması amacıyla hizmete
açılacak olan Mobil Büfe’de İstanbullara İBB güvencesiyle kaliteli ve hesaplı lezzetler sunulacak.

Dans Ederek Sokak Hayvanlarına Mama Aldılar
Türkiye’nin zumba eğitmenleri, Ayvalık Belediyesine ait Köpek Bakım Çifliği’ndeki sokak hayvanları için
mama desteği sağlamak adına bir araya geldi.
Ayvalık, zumba eğitmenleri İlkay Örnek ve Evrim Deniz Türkoğlu’nun ortak çalışması sonucunda “Para değil, mama getir”
sloganıyla bir ‘Zumbathon’ adında ilginç bir etkinliğe ev sahipliği

yaptı. Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte,
İzmir, İstanbul, Balıkesir gibi illerden gelen 30 zumba eğitmeni
hem Ayvalık Belediyesine ait köpek barınağındaki hayvanlar için

farkındalık oluşturdu hem de 4
saat boyunca katılımcılara enerji
dolu dakikalar yaşattı.
Para Değil, Mama Getir

Ayvalıklı zumba eğitmenlerinin
yaklaşık bir aylık süreçte çevrelerinde sürdürdükleri kampanya
tanıtımıyla toplanan mamalar da
bir araya getirilerek Ayvalık Köpek Bakım Çiftliği başta olmak
üzere ilçedeki başıboş sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.
Düzenledikleri ‘Zumbathon’ etkinliğine Türkiye genelinden
30 zumba eğitmeninin yanı sıra
yüzlerce zumba severin katılmasından duyduğu memnuniyeti
ifade eden İlkay Örnek, “Zum-

bathon, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz yardım
amaçlı etkinliğimizin adıdır. Bu
aslında 4 saat sürecek olan bir
maratondur. Anlamlı bir amaç
uğruna 4 saat süresince dans
ediyor ve bir yandan da spor
yapıyoruz. Bu kez zumbathonu
barınaktaki sokak hayvanlarımız
için gerçekleştirdik. Ayvalık gibi
turistik ilçede sokak hayvanlarının durumu gerçekten büyük
bir dert. Biz hem bu hayvanların
karnını doyurabilmek hem de bu
konuda toplumsal bir farkındalığı gözler önüne sermek istedik.”
dedi. Öte yandan 4 saat süren etkinlikte 50 kiloluk yaklaşık 200
çuval kuru mamanın toplanması
ise yüzleri güldürdü.
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Sarıyerli Girişimci Kadınlara Destek
2012 yılında faaliyete geçen ve bugüne kadar 20 binin üzerinde girişimciye destek sağlayan Sarıyer Mikrokredi Merkezi sayesinde binlerce kadın hayata tutunuyor.

S

arıyer Belediyesinin girişimci
kadınlara destek olmak için
kurduğu Mikrokredi Merkezi,
kadınların yüzünü güldürmeye
devam ediyor. Merkezden destek
alarak kendi işini kuran kadın girişimciler, emeklerinin karşılığını
almaktan büyük keyif alıyor. ‘14
Şubat Sevgililer Günü’ öncesinde
düzenlenen ‘Hayat Sevince Güzel’
isimli kermeste buluşan Sarıyerli
kadınlar, ürettikleri ürünleri satışa
çıkarmanın haklı gururunu yaşadı.
Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen sergide, birbirinden güzel takı ve süs eşyaları
sergilendi.
Mikrokredi ile üretim yapan kadınlara destek olduklarını belirten
Sarıyer Mikrokredi Merkezi Şube
Yetkilisi Asuman Karataş, desteğin
süreceği müjdesini verdi. Kermesin kadın girişimcilerin kendileri-

ne duyduğu özgüveni artırdığını
vurgulayan Karataş, Anneler Günü’nde daha büyük bir kermes düzenleyeceklerini söyledi.
Hayatım Tamamen Değişti
Mikrokredi kullanan kadınlar
konuştu. Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür eden 62 yaşındaki kadın
girişimci Nilüfer Akalın, projeyle
hayatının tamamen değiştiğini
söyledi. Akalın, “7 yıldır Sarıyer
Belediyesinin kurslarına gidiyorum. Kağıt rolyef kursuna devam
ediyorum. Hayatım tamamen
değişti diyebilirim. Mikrokredi
Merkezi’nden aldığım destekle
bütçeme katkıda bulunuyorum.
Bunları yaparken her şeyi unutuyorum. Sıfırdan başladım ve şimdi
para kazanıyorum” dedi.
Kendi Paramı Kazanıyorum
3 yıldır mikrokredi desteği aldığını

dile getiren bir başka kadın girişimci Gülhan Uğurgil de artık kendi parasını kazanabildiğini söyledi.
Uğurgil “Aldığım destekle doğal
ürünler, salçalar, turşular, baklagiller satıyorum. Sarıyer Belediyesi ve

Mikrokredi Merkezi’nin düzenlediği tüm kermeslere katılıyorum.
Aldığım kredi sayesinde artık benim de para kazanabildiğim bir
işim var” şeklinde konuştu.

Belediye Otobüsü Gelin Arabası Oldu
14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla toplu nikah töreni düzenleyen Tekirdağ Ergene Belediyesi, nikahları kıyılacak 8 çift için
belediye otobüsünü gelin arabası olarak hazırladı.
14 Şubat Sevgililer Günü evlenecek çiftler nikahın kıyılacağı
salona gelin ve damatların baş
harflerinin asıldığı, evleniyoruz
yazılı belediye otobüsü ile geldi.
Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik Ergene Belediyesinin Ulaş hizmet binasında yer
alan düğün salonunda gerçekleşti.
Nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 8 çift Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen toplu
nikah töreniyle dünya evine girdi.
Tüm masrafların Ergene Belediyesi tarafından karşılandığı etkinlikte gelin ve damatların gelin

arabası da belediye otobüsü oldu.
Genç çiftlerin nikahını kıyan
Ergene Belediye Başkanı Rasim
Yüksel, “Bu geleneği Ergene’de
başlattık. Maddi geliri az olan
çiftlerimiz veya bugüne kadar nikahı geciken çiftlerimize burada
bu geleneği başlattık. Bu sene bir
değişiklik olsun istedik ve belediye otobüsünü gelin arabası olarak
yaptık, süsledik. Bunlar biliyorsunuz geçmişte filmlerde vardı Yeşilçam’da da yaşanmış örnekleri
vardı. Ergene Belediyesi bu konuda da bir ilke imza attı” dedi.
Ergene Belediyesi organizasyonu

ile dünya evine giren çiftlerden
bazıları da düzenlenen organizasyondan memnun olduklarını

belediye otobüsünün de gelin arabası olmasının kendilerini mutlu
ettiğini söyledi.
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12 Yıldızlı Şehir
Büyükçekmece Belediyesi, 47 ülkeyi geride bırakarak “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görüldü.

B

üyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu
ödül Büyükçekmece halkımızın
almış olduğu medeni bir madal-

yadır. Büyükçekmece halkı ve
Büyükçekmece
Belediyesi’nin
birlikte neleri başardığının göstergesidir” dedi.

Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesinin yerel demokrasinin uygulanmasında halkla,
sivil toplum kuruluşlarıyla, mahalle muhtarlarıyla süreklilik arz
eden eğitim faaliyetleri ile dikkatleri çektiğini belirterek şöyle
konuştu, “Bu durumun Avrupa
Konseyi tarafından değerlendirilmesi sonucunda 2017 yılında
tekrar Büyükçekmece Belediyesi’ne Avrupa Kongresi tarafından 12 Yıldız Şehir unvanı 6.
kez verildi. Fransa’nın başkenti
Paris’te düzenlenen ödül törenine ilçemizi ve belediyemizi

temsil etmek üzere Belediye
Başkan Yardımcımız Nuraydın
Sak başkanlığında Dış İlişkiler
Müdürümüz gittiler. Büyükçekmece Belediyesinin katılımcılık,
demokrasi, yerel demokrasinin
işletilmesi, sivil toplum kuruluşları ile yapılan faaliyetler ve
halk eğitiminde kitlelerin harekete geçirilmesi sonucu yapılan
çalışmaların izlemesi ve değerlendirmeler sonucunda bu ödül
veriliyor. Ödül Büyükçekmece
halkımızın almış olduğu medeni
bir madalyadır.”

Edremit Avrupa’da Tanınacak
Katılımcı, şeffaf, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi Avrupa Konseyi tarafından “12 Yıldız Şehri” unvanına layık görüldü
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Fransa’nın başkenti
Paris’teki Avrupa Konseyi ofisinde düzenlenen tören ile   “12
Yıldız Şehri” unvanı belirten
sertifikasını Avrupa Kongresi
Dış İlişkiler ve İşbirliği Birim
Başkan Yardımcısı Dmitri Marchenkov ve Avrupa Kongresi
Başkan Yardımcısı ve Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası Ko-

nuşmacısı Gaye Doğanoğlu’nun
elinden aldı.
Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kavramını yaratan ve teşvik eden Avrupa Kongresi’ne
bu haftaya özel yapılan etkinliklerle hazırlanan dosya ve
Avrupa Konseyi Merkezi’nde
yapılan sunum beğeni ile karşılandı. Yapılan değerlendirme

sonucunda Edremit “12 Yıldız
Şehri” olmaya hak kazandı.  Avrupa’nın yıldız kentleri arasına
giren Edremit, Güney Marmara
Bölgesi’nde bu unvana sahip ilk
belediye oldu.
Edremit Belediye Başkanı Kamil
Saka, “12 Yıldız Şehri unvanını
ile Edremit, Avrupa’da daha da
tanınan bir şehir olacak.” dedi.

Avrupa’dan Lüleburgaz’a 5. Kez 12 Yıldız
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi tarafından
yapılan değerlendirmelerin sonucunda, Fransa’nın Paris kentinde
düzenlenen törende 12 Yıldız Şehri unvanı 5’inci kez Lüleburgaz’a
verildi.
“Gelişen Yerel Demokrasi”
Lüleburgaz Belediyesi tarafından
Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

kapsamında 9-15 Ekim 2017 tarihleri arasında ‘Gelişen yerel demokrasi için vatandaşların katılımı,
istişaresi ve kararlılığı’ temalı etkinlik programı hazırlanmıştı. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın
teması “Yaygın Bir Yerel Demokrasi İçin vatandaşların katılımı, dayanışma şartı ve taahhütleri” olarak
belirlenmişti.
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Bursalı Çocuklar Uludağ’da
Bursa’nın turizm değeri Uludağ’da, Bursa Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinliğe katılan öğrenciler, hem kayak eğitimi alıyor hem de arkadaşları ve öğretmenleriyle keyifli bir gün yaşıyor.

B

ursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Bursa Teleferik AŞ desteğiyle gerçekleştirilen kayak eğitimi projesi başladı.
Çocuklarla birlikte etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Uludağ için Orman Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, BTSO
ve diğer kuruluşlarla özel bir çalışma başlatıldığını hatırlattı. Başkan Aktaş,
“Bursa, Uludağ’ı tanımalı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17 ilçeden 40’ar öğrenci olmak üzere tespit ettiği yaklaşık 700 çocuğumuzu Uludağ’a getireceğiz.
Bursa’yı Türkiye ve dünyaya tanıtırken, geleceğimiz olan gençlerimiz de Uludağ’ı tanısın istiyoruz” diye konuştu.

Belediye Üretiyor Uzunköprü Tasarruf Ediyor
Uzunköprü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilçede kullanılması gereken bir çok kent mobilyasını bünyesinde üretiyor. Belediye bank, oturma
grupları, çiçeklikler, çöp kovalarından sonra durak da üretmeye başladı. Belediye ekipleri tarafından imal edilerek hazırlanan taksi durakları ve mahalle
muhtarlıkları ile köylere yapılan bekleme duraklarının montajı da gerçekleştiriliyor. Bunun yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mevsimlik
çiçek ve gül yetiştirilerek ekimleri yine personel tarafından gerçekleşiyor.
“Tasarrufu İlke Edindik”

Uzunköprü Belediyesi, kentin muhtelif yerleri ile park, mesire alanlarında
kullanılan bank, oturma grupları, ahşap çiçeklik ve çöp kovaları, pergoleler
ve demir ferforjeleri kendi bünyesinde üretiyor. Belediye bu ürünleri dışardan almayıp kendisi üreterek önemli oranda tasarruf ediyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda üretimi ve tasarrufu ilke edindiklerini
belirten Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, öz kaynakları Uzunköprü halkıyla en doğru şekilde paylaşmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan İşbilen, “Uzunköprü Belediyesi olarak yürüttüğümüz bütün çalışmalarda üretimi ve tasarrufu ilke edindik. Çalışmalarımızda da buna özen gösteriyoruz.
Amacımız Uzunköprü halkına daha az maliyetle daha modern ve daha iyi
bir hizmet verebilmek, öz kaynaklarımızı doğru şekilde kullanarak hizmet
vermeye devam edeceğiz” dedi.

İlk Yardıma da Onlar Koşuyor
Ayvalık Belediyesinin Sosyal Sorumluluk
Projelerinden biri olan Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri
ekipleri, ilçede meydana gelen trafik kazalarında da kazazedelere yönelik gerçekleştirdikleri ilk yardımlarla vatandaşların takdirini
topluyor. Proje kapsamında bakıma muhtaç
yaşlıların evlerinde temizlik, sağlık kontrolü,
berber tarafından traşları yaptırılan ve ayrıca
bu yaşlılar için giyecek, yiyecek ve ilaç teminlerinde de bulunuyorlar.

www.marmara.gov.tr
www.marmarahaber.gov.tr
Marmara Belediyeler Birliği Adına
İmtiyaz Sahibi | M. Cemil Arslan
Genel Yayın Yönetmeni | M. Cemil ARSLAN
Genel Koordinatör | Hatice ERKAN
Yayın Koordinatörü | Emrehan Furkan DÜZGİDEN
Yazı İşleri Müdürü | İlyas YILDIZ
Editör | Emine Umay AVCI
Sanat Yönetmeni | Hasan DEDE
Grafik Tasarım | Merve ZENGİNEL
Yapım | Tekfa Medya
Tel: (0212) 243 20 86
Reklam Direktörü | Burak AKAY
burak.akay@gafa.com.tr
İletişim Bilgileri | Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10
Eminönü 34134 Fatih / İstanbul
Tel: (0212) 402 19 00 | Faks: (0212) 402 19 55
Baskı | İhlas Matbaacılık
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İstanbul’a 4 Yeni Metro Geliyor
Ümraniye-Çekmeköy Metrosu’nun Yamanevler-Çekmeköy arasındaki 7 istasyonunun Haziran ayı sonunda
açılacağını müjdeleyen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Eminönü-Alibeyköy
Tramvayı ile Bostancı-Dudullu Metrosu’nun Bostancı’dan İMES’e kadar olan 9 istasyonunun yıl sonunda
açılacağını açıkladı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlut Uysal, yeni metro hatlarının müjdelerini verdi.
Açılacak Hatlar ve Yolculuk
Süreleri
»» Üsküdar-Çekmeköy arası toplam 20 kilometre 16 istasyon. Üsküdar-Yamanevler 10,5 kilometre
9 istasyon açıldı. Ümraniye–Çekmeköy Metrosu’nun Yamanevler-Çekmeköy arasındaki 7 istasyonunun Haziran ayı sonuna açılması
planlanıyor. Üsküdar-Çekmeköy
arası toplam yolculuk 27 dakika
sürecek.
»» Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Mecidiyeköy-Mahmutbey
arasındaki 15 istasyonluk ilk etabı
yılsonunda açılacak. 18 kilometrelik hatta yolculuk 26 dakika
sürecek. Devam eden Mecidiye-

köy-Kabataş arası 6.5 kilometre.
Tamamlandığında yolculuk 5,5
dakika sürecek.
»» Eminönü-Alibeyköy Tramvayı
14 durak, yılsonu tamamı açılacak.
10.1 kilometrelik hatta yolculuk 35
dakika sürecek.

»» 14.3 kilometrelik 13 istasyonlu
Bostancı İDO-Dudullu Metrosu’nun 9 istasyonu, Bostancı’dan
İMES’e kadar kısmı yıl sonu açılacak. Hattın elektromekanik sisteminin yapımına başlandı. Bostancı-İMES arası 10.2 kilometre ve
yolculuk 14 dakika sürecek. Bos-

tancı-Dudullu Metrosu’nun kalan
4 istasyon ise 2019 yılı içerisinde
açılacak. Bostancı İDO-Dudullu
Metrosu tamamlandığında, Bostancı’dan Dudullu’ya kadar toplam
yolculuk süresi 17 dakika, son istasyon olan Depo istasyonuna kadar 21 dakika olacak.

Mütareke Meydanı Yenileniyor
Mudanya Belediyesinin Mütareke Meydanı yenileme projesi kapsamında; belediye binasının bulunduğu alandan başlayarak,
yayalaştırma çalışmaları yapılacak. Mütareke Müzesi’nin karşısında bulunan İsmet İnönü Anıtı’nı da içine alan bölge, dev bir
meydan haline getirilecek.
Mudanya’yı doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle geleceğe taşıyan
Mudanya Belediyesi, kent kimliğini ortaya çıkaracak projelere
bir yenisini daha ekliyor. İlçenin
kalbi konumundaki Mütareke
Meydanı, Mudanya Belediyesi’nin başlattığı çalışma ile yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Mudanya’nın değerlerini koruyarak
geleceğe taşıma çalışmaları kapsamında belediye binasının bu-

lunduğu alandan başlayarak, yayalaştırma çalışmaları yapılacak,
Mütareke Müzesi’nin karşısında
bulunan İsmet İnönü Anıtı’nı da
içine alan bölge, dev bir meydan
haline getirilecek. Mübadeleden
önce Rum halkının yaşadığı ve
büyük oranda korunmuş, ilçenin
tarihsel merkezi konumunda
bulunan, Mütareke Evi Müzesi
ve çevresinden oluşan bu bölge,
tamamen yayalaşacak.
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Başakşehir’e Yeni Hizmet Binası

Başakşehir Belediyesi Kuzey Yakası bölgesinde yer alan kent meydanında yeni hizmet binasının inşaatı için
Emlak Konut ile protokol imzaladı.

B

aşakşehir ve Kuzey Yakası bölgesi için görüşlerini
bildiren Emlak Konut Genel
Müdürü Murat Kurum, “Planlı
şehircilik anlayışının ilk örneklerinden olan Başakşehir’de
1995 yılından günümüze kadar
çok ciddi yatırımlar yapıldı ve
yapılmaya devam ediliyor. Şimdi de Kuzey Yakası bölgesinde
yer alan Kent meydanında yeni
belediye hizmet binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi
ile protokol imzaladık. Kuzey
Yakası bölgesi yeni belediye
hizmet binası ile inşası devam
eden projeler tamamlandığında
entegre ulaşım ağları, kent meydanı, ticari üniteleri, şehir parkı
ve daha birçok sosyal donatısıyla, toplumun her kesimine hitap
edecek gece gündüz yaşayan bir
cazibe merkezi olma potansiyeli
taşıyor.” diye konuştu.

Başakşehir Kent Meydanı
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “400-500 bin nüfusa hizmet verecek güzel bir bina
yapmanın zamanı geldi. Türkiye’nin ilk planlı kent meydanı
olacak olan projede ilçemizin
tüm kamu kurumlarının yer alacağı Başakşehir Kent Meydanına
yüksek katlı olmayan güzel bir
bina inşa ediyoruz. Bu projeyi
gerçekleştirecek olan Emlak Konut’a da katkılarından dolayı çok
teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Artık, ülkeler değil, şehirler
yarışıyor” diyen Kartoğlu, şöyle devam etti; “Dünyada şehirler sokaklarıyla, caddeleriyle ve
meydanlarıyla konuşuyor ve
konuşuluyor. 37.000 m²’likalanda inşa etmekte olduğumuz ve
altında metro istasyonu ile otoparkın da yer alacağı Başakşehir
Kent Meydanı Projemiz, yanı
başındaki 360 bin m² Botanik
Park ile birlikte İstanbul’un en
büyük ve en güzel meydanlarından biri olacak.”

Yeni Hizmet Binası 5 Bloktan
Oluşuyor
Başakşehir Belediyesi Yeni hizmet binası, 5 bloktan oluşuyor.
Belediye ile ilgili birimlerin, birbirleri ile yakın ilişkide olacak şekilde bu bloklarda hizmet vermesi
öngörülerek projelendirildi. Proje
bünyesinde 470 araçlık kapalı
otopark, 400 m²’lik kreş, erkek ve
kadın spor salonları, 1 adet çok
amaçlı salon, 4 adet konferans salonu bulunmaktadır.

Çekmeköy Kültür Merkezi Yolda
Çamlık Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çekmeköy Kültür Merkezi’nin yapımı başladı.
Çekmeköy Çamlık Mahallesi Doğa Park önünde planlanan Çekmeköy Kültür Merkezi’nin yapımı başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin 10 Mayıs 2019’a kadar tamamlanması
planlanıyor.
Toplam inşaat alanı 13 bin m² olan merkezin içerisinde; tiyatro salonu, konferans salonu, cep sineması ve
sahneler yer alacak. Merkezin alt katları bölge halkının
kullanımına sunulmak üzere otopark olarak tasarlandı.
İnşaat alanına giden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Mimari projenin değişimi nedeniyle inşaatın başlama süresi biraz uzamıştı. Şimdi mevcut arsanın daha verimli kullanılabileceği bir proje yükseliyor.
Bir sene sonra hemşehrilerimizi binamızda misafir
etmeyi umuyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı
olsun.” dedi.
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Yürüyemez Dediler, Milli Sporcu Oldu
16 yaşında termal havuza atlayarak dibe çakılan ve boynu kırılan 20 yaşındaki Yücehan Yıldız, doktorların ‘bir daha yürüyemez’
demelerine rağmen Bakırköy Belediyesi Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Hidroterapi Havuzu’ndaki tedavisinin ardından
engelliler yüzme milli takımına yükseldi.

G

eleceğin futbol yıldızı olarak
gösterilirken geçirdiği elim
bir kaza sonrası kulaçlarla hayata
tutunan Yücehan Yıldız başından
geçenleri ve milli takıma yükselişine kadar süreci şöyle anlattı:
“16 yaşına kadar Beşiktaş’ın altyapısında futbol oynuyordum.
Kendime de Ronaldo’yu örnek
alıyordum. Devre arası tatilinde
Sivas’ta bir termal havuza atlayarak girdim ve dibe çakıldım. Orada da boynum kırıldı. Doktorlar
aileme; ‘bir daha yürüyemez ve
kendi öz bakımı dahil hiçbir şeyi
kendi yapamaz’ dediler. Ben pes
etmedim. Biliyordum ki; omurilik denen organın tedavisinin
ucu açık. Ayağınız kırılır ameliyat
olursunuz bir ay sonra alçılarınız
çıkar, adım atmaya başlarsınız.
Ama omurilik de hiçbir tedavinin
garantisi yok. Daha sonra İstanbul’a geldikten sonra Bakırköy
Belediyesi Engelliler Rehabilitas-

yon Merkezi Hidroterapi Havuzu’na bir umutla başladım. Buraya
geldiğim ilk zamanlar ayakta duramıyordum. Çok şükür Bakırköy Belediyesi Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavi
sürecim olumlu oldu ve hocalarımın da yönlendirmesiyle yüzmeye başladım. Ayağa kalkmak için
tedavi uygularken bir anda kendimi uluslararası arenada bularak
milli takımımızla Balkan ve Avrupa Şampiyonlukları yaşadım.
İstanbul’da özel hastanelerde çok
yüksek meblağlarla gerçekleştirilen bu hizmeti tamamen ücretsiz
yapan Bakırköy Belediyesine ve
Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na çok teşekkür ediyorum.
Buradaki tedavi sürecim devam
ediyor, inşallah yakında kullandığım tek bastonu da atacağım.”
Bakırköy Belediye Başkanı Dr.
Bülent Kerimoğlu da İstanbul

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören Yücehan Yıldız’ı başarısından ötürü
kutlayarak Hidroterapi Havuzu
ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bakırköy Belediyesi Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Hidroterapi Havuzu’nda konusunda
uzman 3 hidroterapist nezaretinde engelli kardeşlerimizin
hayata tutunmaları için tedavi
uygulanıyor. Tamamen ücretsiz
verilen bu hizmetten 2017 yılında

1.388 yurttaşımız yararlanmıştır.
Yücehan Yıldız gibi mucize başarı
hikayelerini de gördükten sonra
verdiğimiz hizmetin anlamını da
daha iyi gözlemliyoruz.”
Bakırköy Belediye Başkanı Dr.
Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde uzman
fizik tedavi doktoru muayenesinden sonra Hidroterapi Havuzu’na
hastaların sevk edildiğini de sözlerine ekledi.

12 Bin Kadına Ücretsiz Kanser Tetkiki
Ataşehir Belediyesi, çağın rahatsızlığı ve kadınların korkulu rüyası, meme ve rahim ağzı kanseriyle mücadele ediyor. 2015
yılında hizmete giren Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi’nde sadece
geçtiğimiz yıl 12 bin Ataşehirli muayene olup kanser tetkiki yaptırdı.
Ataşehirli kadınlara ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunan merkez,
sağlık açısından büyük risk oluşturan, dünyada ve ülkemizde en sık
rastlanan kanserler arasında birinci
sırada yer alan meme kanseriyle
mücadele ediyor. Diğer önemli bir
kanser türü olan ve görülme sıklığı açısından ikinci sırada yer alan
rahim ağzı kanserinin de kontrolü
merkezde gerçekleştiriliyor.
Kemik Erimesi için Erken
Teşhis
Aynı zamanda bu merkezde, ilerleyen yaşlarda önemli bir sağlık soru-

nu olarak karışımıza çıkan kemik
erimesinin (osteoporoz) erken teşhis ve tanısı için de hizmet veriliyor.
Ücretsiz Hizmet
Merkezde yapılan her türlü hekim
kontrolü ve muayenesi sonrasında kanser tetkiki (mamografi, pap
smear alınımı, HPV testi, ultrason ve kemik yoğunluğu ölçümü)
işlemlerinden herhangi bir ücret
alınmıyor. Merkezde Kadın Doğum
Uzmanı, Genel Cerrahi Uzmanı,
Radyoloji Uzmanı ile yardımcı sağlık personeli ve Radyoloji Teknisyeni bulunuyor.
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Ortopedi Hastaları Hidroterapi ile İyileşiyor
Ortopedi hastaları, Zeytinburnu’nda hidroterapi ile sağlığına kavuşuyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle
vücutlarının bir bölümünü kullanamayan hastalar, hidroterapi sayesinde eskisi gibi hareket edebiliyor.
kavuşan hastalardan. Tüfekçioğlu, tedaviden önceki durumunu
“Yatağa mahkumdum.” diye ifade
ederken, minik Zelal’in annesi ise
sağ kolunu kullanamayan kızındaki gelişiminden dolayı yaşadığı
mutluluğu anlattı. Tedaviye katılan hastalarda sağlanan ilerleme ise hidroterapiye olan ilgiyi
artırdı.

K

as ve iskelet sistemlerindeki
problemler nedeniyle hareket yetilerini kaybeden kişilere
uygulanan hidroterapi, diğer hastalar için de umut kaynağı oldu.
Zeytinburnu Belediyesi Aile
Kadın Destekleme ve Engelliler
Merkezi’nde (AKDEM) gerçekleştirilen tedavide hareket kabiliyetini kaybeden vatandaşların
yeniden sağlığına kavuşması sağlanıyor. Havuzda gerçekleştirilen
terapide suyun kaldırma kuvveti
etkisiyle kişinin kendini gerçek
ağırlığından çok daha hafif hissetmesi sağlanırken, hastanın
kaslarına fazla yük binmesi de
engelleniyor. Böylelikle hastalar,

normal hayatlarında yapamadığı
ya da yaparken çok fazla ağrıya sebep olan hareketleri suyun
içinde kolaylıkla yapabiliyor.
Kas ve İskelet
Çalışıyor

Sistemleri

Bu kapsamda AKDEM bünyesinde 2 hidroterapist hastalara
hizmet veriyor. Hidroterapiden
tuvalet eğitimini kazanmış çocuklardan yetişkinlere kadar her
yaştan ortopedi hastası faydalanabiliyor. Sol tarafından felç geçiren 68 yaşındaki İnal Tüfekçioğlu
ile serebral palsi (hareket bozukluğu) hastası 4 yaşındaki minik
Zelal de hidroterapi ile sağlığına

Hidroterapiden faydalanmak için
başvuran hastalar öncelikle fizyoterapist, psikolog ve eğitmenden
oluşan bir komisyon tarafından
değerlendiriliyor. Komisyondan
geçen hastanın, tedavinin gerçekleştirildiği havuzun sıcaklığı
34 ile 37 derece arasında olduğu
için sıcak suyun kendisine herhangi olumsuz bir etki oluşturmadığına ve bulaşıcı hastalık
taşımadığına dair sağlık raporu
alması gerekiyor. Ardından hidroterapistler eşliğinde tedavi süreci başlıyor.
“Yatağa Mahkumdum”
Tedaviyle birlikte ayağa kalkan
68 yaşındaki İnal Tüfekçioğlu,

“2011 yılında geçirdiğim bir felç
sonucu sol tarafımı komple hareket ettiremez oldum. Haliyle
uzun süre yatağa mahkum kaldım. Fakat AKDEM’de başladığım hidroterapi sayesinde hocalarımla birlikte epey ilerleme
kaydettik. Eskiden kendi başıma
hiçbir iş yapamıyordum. Her işte
birinin yardımına ihtiyacım vardı
ama şu an kendi işimi kendim yapıyorum” diye konuştu.
“Zelal Artık Sağ
Kullanabiliyor”

Kolunu

Doğum esnasında yaşanan olumsuzluk nedeniyle serebral palsi
(Hareket bozukluğu) hastası olan
4 yaşındaki Zelal Yıldırım da hidroterapi hizmetinden faydalanan
çocuklardan. Kızının tedaviden
sonra ilerleme kaydettiğini belirten anne Binnaz Yıldırım,
“AKDEM’de tedavisine başladık
o zamandan beri fizik tedavisi devam ediyor. Bu süreçte ciddi ilerlemeler kaydettik. Zelal eskiden
sağ elini çok fazla kullanamazken
şimdi parmaklarını açıp kapatabiliyor.” dedi.

Acil Hayat Butonu ile Kimsesiz Yaşlılar Güvende
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede
yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için Acil Hayat
Butonu projesini hayata geçirdi.
Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlı
vatandaşlar, acil durumlarda tek
tuşla yardım talep edebilecek.
Sosyal Belediyecilik hizmetleri
kapsamında geliştirilen projeyle, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine akıllı takip ve çağrı
sistemi kuruluyor. Bu sistem
ile vatandaşlar, acil durumlarda
yanında taşıdıkları butona basarak belediyeden 7/24 hizmet
alabiliyor.

Konum Bilgileri Sistemde
Acil Hayat Butonu ile vatandaşların adres ve konum bilgileri
çağrı merkezine ulaşıyor. Çağrı
merkezine ulaşan yardım ikazı
sonucu belediye ekipleri, ambulans ile birlikte harekete geçerek
ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu
eve gidiyor.
Sesli Görüşme de Mümkün
Tek tuşla çağrı merkezine bağlanarak sesli görüşme de yapabiliyor. Bu hizmetten Gaziosmanpaşalı tüm 60 yaş ve üstü kimsesiz
yaşlılar faydalanabilecek.
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Kadınlar KADAM’la Sosyalleşiyor
Kırklareli Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi (KADAM)’de kadınlar el iş kurslarında
hünerlerini sergiliyor.
kursiyerleri takı tasarımı, keçe,
ahşap boyama, Brezilya nakışı ve
plastik kancası kursları ile yeteneklerini sergiliyor.

K

ırklareli Belediyesi bünyesinde Yayla Mahallesi’nde
hizmet veren Kadın Dayanışma
ve Eğitim Merkezi’nde açılan
el işi kurslarına giden kadınlar,

birçok alanda hobi kazanma ve
el sanatları öğrenmenin yanı sıra
meslek ediniyor. Her 3 ayda bir
yenilenen kurslar ile kadınlara
hizmet veren KADAM’ın ilk

Merkeze gelerek etkinliklere katılan kadınlar, bu imkanın kendilerine sunulmasından dolayı
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na teşekkür ederek, “Düzenlenen kurslar
sayesinde daha fazla arkadaş edinip, daha fazla sosyalleşme şansı
buluyoruz. Bu kurslar sayesinde
ortaya çıkarmaya fırsat bulamadığımız yeteneklerimizi de sergileme şansı buluyoruz. Burada
sıkıntı ve dertlerimizi bir kenara
bırakarak zihnen ve bedenen rahatlıyoruz’’ diye konuştular. Kırk-

larelili kadınların biraz da olsa
hayatın stresinden uzaklaşması,
el işi yeteneklerini geliştirmesi
ve iş imkanı yaratması amacı ile
çeşitli kurslar düzenlemeye başladıklarını ifade eden Kırklareli
Belediye Başkanı Mehmet Siyam
Kesimoğlu, ‘’ Yayla Mahallesi’nde
hayata geçirdiğimiz Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde
çeşitli kurslar düzenlemeye başladık. Kurslarımız 3 aylık olarak
planlandı ve her 3 ayda bir kurslarımız yenilecek. Kadınlarımız ev
işlerinden, hayatın stresinden bir
nebzede burada uzaklaşacaklar. El
işi becerilerini geliştirecek, ayrıca
kendilerine iş imkanları sağlayacaklar’’ dedi.

Bağırmayan Anneler Atölyesi

Spora ‘Engel’ Yok

Bağırmayan Anneler Atölyesi, rekor bir katılımla Başakşehir
Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede down sendromlu ve otizmli
çocuklara yönelik jimnastik eğitimi düzenliyor.

Başakşehir Belediyesinin Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) ile birlikte organize ettiği
“Bağırmayan Anneler Atölyesi”
Emin Saraç Kültür Merkezi’nde
yoğun katılımla başladı. Katılımcı
anneler, çocuk yetiştirme, oyun terapileri ve annelik üzerine kitapları
bulunan Aile Danışmanı ve Yazar
Hatice Kübra Tongar tarafından 4
hafta boyunca eğitilecek. Her hafta
annelik, çocukla iletişim ve çocuk
eğitimi üzerine bir konu anlatılacak. Eğitimler sonunda ise katılan
tüm annelere sertifika verildi.

‘‘Tüm İmkanlarımızı Sunuyoruz’’
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, atölyeyi ziyaret
ederek, şunları kaydetti: “Cennet
annelerimizin ayaklarının altındadır derler tabi bunun için de çok
sabretmemiz gerekiyor. Bizlerin
çocuklarımıza bırakabileceğimiz
en güzel hediye güzel ahlaktır. Bunun için de kurumum ve şahsım
adına aile bireylerine bu hediyeyi
verebilmeleri için gereken imkan
ve olanakları sunmaya çalıştık.
Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için yaklaşık 32
bin çocuğumuza bilgievlerimizde,
spor merkezlerimizde ve aktivite merkezlerimizde sabit dersler
vererek, sosyalleştirerek kötü
alışkanlıklardan uzak kalmalarını
sağlıyoruz. Gençlik dönemlerinde
de atölyeler kurarak bu çalışmaları
devam ettiriyoruz.”

Yahya Kemal Beyatlı Spor Salonu’nda düzenlenen jimnastik
eğitimlerine katılarak, down
sendromlu ve otizmli çocukları
ziyaret eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz,
özel çocuklara spor malzemeleri
hediye etti.
“Çocuklarımız ve Ailelerimiz Mutlu”
Öğrenme zorluğu çeken özel çocukların ve ailelerinin yanında
olduklarına dikkat çeken Başkan
Karadeniz, “Alanında ihtisas sahibi eğitmenlerimiz tarafından
jimnastik eğitimi özel çocuklarımıza veriliyor. Çocuklarımız belediyemizin tahsis ettiği araçla aileleri birlikte evlerinden alınıyor.
Jimnastik eğitimlerini tamamladıktan sonra evlerine tekrar
bırakılıyor. 6-16 yaş arası down
sendromlu ve otizmli çocuklarımızın ücretsiz olarak katılabi-

leceği bir eğitim. Ailelerimiz ve
çocuklarımız memnun. Onların
mutluluğu da bizim mutluluğumuz demektir” diye konuştu.
Spor Engel Tanımıyor
Down sendromlu ve otizmli çocuklara spor yapma imkanı tanıyan Küçükçekmece Belediyesi,
bu hizmetle çocukların hareket
kabiliyetlerinin gelişmesine katkı
sağlayarak, sosyal yaşama adapte
olmalarını kolaylaştırıyor. Eğitimler haftanın 2 günü birer saat
gerçekleşiyor.
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Korece Dil Eğitimine Yoğun Katılım
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde Korece dil eğitimleri yoğun katılım ile devam ediyor.
2 sınıfımız vardı. Şu anda A2 seviyesinde de eğitimler sunuyoruz.
Farklı yaş grubundan kursiyerlerimiz var. Bu dile ilgi gösteren liseli
öğrencilerimiz ve akademide ilerlemek isteyen üniversitelilerimiz
var. Ticari gerekçeler dolayısıyla
katılanlar oluyor. Tüm katılımcılar yeni bir dil öğrenmenin ayrıcalığını yaşarken; farklı bir kültürü
de tanıma fırsatı elde ediyorlar.
Yaygın eğitim, en az örgün eğitim
kadar önemli. Kurslarımızdan çok
memnunuz” ifadelerini kullandı.

S

akarya Büyükşehir Belediyesi
Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet sunan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında
(SAMEK) Korece dil eğitimleri
devam ediyor. A1 ve A2 seviyesinde eğitimler sunduklarını ifade
eden Yaygın Eğitim Şube Müdürü

Halide Yeliz Kama, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim
kurumlarımızda dil eğitimlerimiz
devam ediyor. Korece dili eğitimlerimize de ilgi oldukça yoğun.
Dönem başından beri Korece dil
eğitimi kurslarımız devam ediyor. Sene başında A1 seviyesinde

“Korece Kursunda Kendimi
Geliştirdim”
Korece eğitimlerinin kendisine
önemli katkılar sağladığını dile
getiren Fatma Aydın, “SAMEK
kurslarını arkadaşlarımdan duydum. Farklı dil eğitimleri olduğunu öğrendim. Asya dillerine yatkın ve ilgili olduğum için Korece

kursuna başladım. A1 ve A2 seviyesinde eğitim aldım. Ben burada
olmaktan çok mutluyum. Korece
kursunda kendimi geliştirdim.
İngilizceden başka bir dil daha
öğrenme şansı elde ettim. Bizi bu
güzel kurslarla buluşturduğu için
Büyükşehir Belediye Başkanımız
Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
“Eğitimlerden Çok Memnunum”
Kurslardan çok memnun olduğunu söyleyen Zübeyde Merdanova,
“Ben Türkmenistan’dan geliyorum. Üniversite öğrencisiyim.
Büyükşehir’in kurslarında Korece
eğitimi olduğunu öğrendim ve
hemen kayıt oldum. Çok memnunum. Türkmenistan’a döndüğüm
zaman arkadaşlarımı ve Sakarya’yı
hiç unutmayacağım” diye konuştu.

Çocuk Sokağı Tez Konusu
Esenler Belediyesinin hayata geçirdiği dünyanın ilk Çocuk Sokağı, Türkiye’de ve dünyada akademik çalışmalara konu olmaya
devam ediyor.
İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bahar Yazgan, Esenler
Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Çocuk Sokağı” projesiyle
ilgili “İstanbul İlinde Çocuk Dostu
Kent için Mekân, Çevre, Tasarım,
Gelişim Eksenli Bir Proje: “Esenler
Çocuk Sokağı Örneğinin İncelenmesi” isimli bir tez hazırladı.
Bir Kez Daha Tez Konusu
Esenler Belediyesinin yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ilçede
çocukların gelişimlerini oyunla
desteklemek, yaşadıkları mekânda iletişim ve aidiyet duygularını
güçlendirmek ve çocuklar için güvenli bir mekan oluşturmak için
hayata geçirdiği “Çocuk Sokağı”
projesi, bir kez daha akademik bir
araştırmaya konu oldu. Araştırmayı yapan İstinye Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Bahar Yazgan,

Çocuk Sokağı Projesi’nin eşi benzeri olmayan bir proje olduğunu
söyleyerek, “Çocuk Sokağı projesi
sadece Türkiye’de değil, dünyada
da bir ilktir. Dünyada benzerleri var fakat haftanın belirlenmiş
bir günü veya kontrollü geçişle
trafiğe kapatılan sokaklarda yapılan uygulamalar var. Esenler
Çocuk Sokağı ise 7/24 saat trafiğe
kapalı ve güvenlik kaygısı bulunmayan anne ve çocukların, proje
ile mahalleden memnuniyetinin
çok yüksek olması sonucu ortaya
çıkmış ve projenin yaygınlaştırılması gerektiği verilerle ortaya
çıkmıştır. Tezin veri sonuçlarına
göre geliştirilen öneriler çerçevesinde yeni Çocuk Sokağı projelerinin Türkiye’de ve dünyada
artması, çocuk dostu kentler için
yerel yönetimlerin görevi olmalıdır” dedi.

Çocuk Dostu Kentler
Esenler ilçesi Menderes mahallesi
330. sokakta bulunan “Çocuk Sokağı”nda çocuk oyun düzenekleri, oyun merkezi, çocuk kütüphanesi, çocuk sineması, Esma Biltaci

Anne Çocuk Kampüsü yer alıyor.
Trafiğe kapalı olan “Çocuk Sokağı”, ailelerin sokakta oynayan
çocuklarını internet üzerinden 24
saat izleyebilmelerine de olanak
sağlıyor.
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Hukuk Platformu Sultanbeyli’de Şehir & Toplum “Kültürel Miras”
MBB Hukuk Platformu ve Belediye Hukukçuları toplantısı Sultanbeyli
Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantının açılışını Sultanbeyli
Belediye Başkanı Hukuk Danışmanı Görgün Özcan gerçekleştirdi.
Serbest istişare yapmak üzere
düzenlenen toplantıda, 696 sayılı KHK’nın taşeron işçilerle ilgili
düzenlemeleri tüm yönleriyle ele
alınırken, işçilerin sabıka kaydı
ile ilgili yaşanan sorunlar tartışıldı. 696 sayılı KHK’nın ruhuna
uygun olarak işçi lehine yorumların yapılması ve bu hususta tespit
komisyonuna verilen takdir yetkisinin kapsamı tartışıldı.Diğer
bir konu başlığı ise Arabuluculuk

Komisyonlarının kurulmasında
hukuk birimlerinin komisyon
üyeliği, Valilikten gelen temsilcinin mevzuya vakıf olmasının
önemi ve komisyon üyelerinin
toplantılara katılamaması durumunda mazeretli sayılacaklarına
ilişkin durum değerlendirmesi
yapıldı. Toplantının son oturumunda Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, platform
üyeleriyle bir araya geldi.

Tarihi binaların yeniden işlevlendirilmesinden koruma kurulları ve çalışmalarına; korumada
sürdürülebilirlikten yerel yönetimlerin bu alandaki rollerine,
Yrd. Doç. Dr. Alim Arlı’nın
dosya editörlüğünde çıkan Şehir
& Toplum “Kültürel Miras” özel
sayısı okuyucuyla buluştu.
İnsanlık tarihinin en değerli izlerini ve kültürel mirasını barındıran Türkiye’de koruma politikaları ve pratiklerinden bir kesit
sunan Şehir & Toplum dergisinin 9. sayısında şu isimler yazdı:
Zeynep Ahunbay, Demet Ulu-

soy Binan, İhsan İlze, Eda Ünlü
Yücesoy, İclal Dinçer, Alim Arlı,
Ezgi Küçük, Samet Keskin, Alidost Ertuğrul,Safa Avcıoğlu,
Mehmet Şimşek Deniz, Emine
Banu Burkut, Ali İhsan Öztürk,
Büşra Yılmaz

MBB’de Şehir Stresi ve Stres Yönetimi Konuşuldu
Marmara Belediyeler Birliği Şehir Konuşmaları, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı ağırladı. Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, “Şehir ve Stresi
Kazanca Dönüştürmek” başlıklı
konuşma gerçekleştirdi.
“İkisi Arasında Dengeyi Sağlamak”
Sağ beynin duygusal, sol beynin
mantıksal ve ön beynin de ikisi
arasında ki dengeyi sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, stres altında kadın beyni
ve erkek beyninin farklı çalıştığına dikkat çekti. Tarhan “Erkek
beyni stres altında zihinsel sığınağına çekiliyor ve sonuç odaklı
düşünerek çözüm üretmeye çalı-

şıyor, erkeğin çözüm ürettikten
sonra da zihinsel sığınağından
çıkıyor. Kadın beyni ise stres
altında paylaşarak rahatlamaya
çalışıyor, yani erkek beyni sonuç
odaklı olurken kadın beyni süreç
odaklıdır.” dedi.
“Beyinde Karanlığın 5 Atlısı”
Kurumsal politikalarda stres
kaynaklarına, kendimiz ve başkalarında stres belirtilerine de
değinen Tarhan, stresin psikolojik gerekçelerinin yanında fizyolojik gerekçelerinin de olduğunu
söyledi. Tarhan, stres altındaki
beynin karanlığın 5 atlısı kin,
nefret, kıskançlık, öfke ve düşmanlıkla çalıştığını da kaydetti.

“Stresi En Aza İndirmek için
Stres Analizi Yapın”
Stres azaltmanın yollarına da ele
alan Tarhan, “İşin içinden çıkamadığınız durumlarda stres analizi yapın. Öncelikle problemin
ne olduğunu bulun daha sonra
o problemi doğuran sebepleri,
muhtemel çözüm yolları ve en iyi
çözümün hangisi olduğunu bulun. Böylece stres durumunu en
aza indirmek mümkündür” dedi.
Trafikte kültür farkı konusunu
da ele alan Tarhan, şehir içinde
ki trafik stresini, trafik etik değerlerini ve kültür farkını, kendi
yaşamından örnekler vererek anlattı. Trafikte davranış eğitiminin

önemine de vurgu yapan Tarhan
“Bizi ayakta tutan, bisikleti yöneten kas ve iskelet sistemimiz değil
zihnimizdir.” dedi.

Belediyelerde Eğitim İncelendi

Ufuk 2020 Bilgilendirme Semineri

MBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu’nun Darıca’da düzenlediği
“Belediye Çalışanlarının Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı
çalıştayın raporu yayınlandı.
21 farklı belediyeden 37 katılımcının yer aldığı çalıştayda, yuvarlak
masa toplantıları ile “Eğitim İhtiyacının Tespiti ve Planlanması”,
“Eğitim Planlarının Hayata Geçirilmesi” ve “Eğitim Etkinliğinin
Ölçülmesi” olmak üzere üç başlık
altında toplandı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Avrupa Birliği Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen Ufuk 2020 Programı Bilgilendirme Semineri
gerçekleştirildi.
Programın ilk oturumunda
“Belediyelere Yönelik Birlik
Programı Fırsatları”, “Ufuk
2020 Destek ve Ödül Programları” ile ilgili bilgilendirmede
bulundu. İkinci oturumda, belediyelere yönelik Ufuk 2020

Enerji ve Ulaştırma alanı desteklerinden bahsedildi. Programın son oturumunda Ufuk
2020 Enerji ve Ulaştırma alanlarında iyi uygulama örnekleri,
proje uygulayıcıları tarafından
paylaşıldı.
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BAŞKANLARIN SOSYAL MEDYASI
Sadece sokakta, okulda
ya da kutlamalarda değil
sosyal medyada da bizimle
birlikteler... Belediye başkanları duygularını ve özel
anlarını takipçileriyle paylaşıyorlar. İşte başkanların
sosyal medya keyfi...

Kadir Albayrak
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
“Büyükşehir Belediyemiz tarafından
Çerkezköy İlçesinde yapımı devam eden
Kentpark’da incelemelerde bulunduk.”

@kadira59

Selim Yağcı
selim_yagci
Bilecik Belediye Başkanı
“Belediyemizin bu yıl da gerçekleştireceği müzik kurslarıyla kültür ve sanat anlamında güzel
aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyoruz.”

İsmail Hakkı Edebali
Yıldırım Belediye Başkanı

Alinur Aktaş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Zekai Kafaoğlu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

alinur.aktas.311

@zkafaoglu

“Geceniz keyif içerisinde geçsin.”

ismail.edebali
Ünal Çetin
Gökçeada Belediye Başkanı
“Yüzün hep gülsün, benim güzel kızım...”

unalcetin17

ali.ozkan.3363
Ali Özkan
Karacabey Belediye Başkanı
“Aylar sonra Ulucami esnaflarından Sinan ile beraberiz...”

baskan.cankul
İsmail Cankul
Kepsut Belediye Başkanı
“Tüm yorgunluğumu alan
uğraşlarımdan...”

RENKLİ BAŞKANLAR
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Ekrem Yavaş
Sındırgı Belediye Başkanı

Hayri Tükyılmaz
Mudanya Belediye Başkanı

Mustafa Bozbey
Nilüfer Belediye Başkanı

Mustafa Işık
Gürsu Belediye Başkanı

Muzaffer Karataş
Karabiga Belediye Başkanı

Şükrü Genç
Sarıyer Belediye Başkanı

